
 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Kajian Teori 

Pemahaman konsep dasar evaluasi, akan dibahas pengertian evaluasi. 

Stuuflebeam dalam W. James Popham (1995:34) mengatakan evaluation is the 

process of delincating, obtaining, and providing useful information for judging 

decision alternatives. Dalam pengertian ini evaluasi merupakan proses 

penggambaran, pencarian dan pemberian informasi yang sangat bermanfaat bagi 

pengambil keputusan dalam menentukan alternatif keputusan.  Pendapat lain, 

Suharsimi Arikunto (2009:2) bahwa evaluasi adalah kegiatan untuk 

mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya informasi 

tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil 

sebuah keputusan. Suchman (1961) dalam Suharsimi Arikunto (2009:1) 

memandang evaluasi sebagai sebuah proses menentukan hasil yang telah dicapai 

beberapa kegiatan yang direncanakan untuk mendukung tercapainya tujuan. 

Suharsimi Arikunto (2009:18)  menjelaskan  evaluasi adalah upaya untuk 

mengetahui tingkat keterlaksanaan suatu kebiajakan secara cermat dengan cara 

mengetahui efektifitas masing-masing komponennya.  

 

Dari beberapa pendapat di atas,  peneliti berpijak pendapat Stuuflebeam (1971) 

bahwa evaluasi merupakan  proses penggambaran, pencarian, dan pemberian 
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informasi yang sangat bermanfaat bagi pengambil keputusan dalam menentukan 

alternatif keputusan. Evaluasi merupakan kegiatan menelaah bukan untuk 

membuktikan tetapi untuk memperbaiki yang berkaitan dengan empat jenis 

penilaian yaitu konteks, input, proses, dan produk . 

  

Evaluasi dalam penelitian ini adalah  proses penggambaran, pencarian, dan 

pemberian informasi tentang kebijakan pengelolaan pendidikan dalam 

meningkatkan mutu dan pemerataan pendidikan tingkat SD dan SMP di Kota 

Bandar Lampung. Evaluasi bermanfaat terutama bagi pengambil keputusan karena 

dengan masukan hasil evaluasi kebijakan atau program, pengambil keputusan 

akan menentukan tindak lanjut dari kebijakan atau program yang sedang atau 

telah dilaksanakan.  

 

Model evaluasi kebijakan atau program beragam jenisnya, akan tetapi intinya 

sama yaitu melakukan kegiatan pengumpulan informasi terkait dengan objek yang 

dievaluasi dan tujuannya menyiapkan bahan bagi pengambil keputusan dalam 

menentukan tindak lanjut suatu kebijakan atau program program. Menurut 

Kaufman dan Thomas dalam Suharsimi Arikunto (2009:40) model evaluasi 

kebijakan atau program dapat dibedakan menjadi delapan  dan dirincikan sebagai 

berikut. 

1. Goal Oriented Evaluation Model, dikembangkan oleh Tyler. 

2. Goal Free Evaluation Model, dikembangkan oleh Scriven. 

3. Formatif Sumatif  Evaluation Model, dikembangkan oleh Michael. 

4. Countenance Evaluation Model, dikembangkan oleh Stake. 

5. Responsive Evaluaation Model, dikembangkan oleh Stake. 
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6. CSE-UCLA Evaluation Model, menakankan pada kapan evaluasi 

dilakukan. 

7. CIPP Evaluation Model, dikembangkan oleh Stuulebeam. 

8. Discrepancy Model, yang dikembangkan oleh Provus. 

 

2.1.1 Pengertian Evaluasi  

Mengenai dalam mendefinisikan evaluasi, para ahli memiliki sudut pandang yang 

berbeda sesuai dengan bidang keahlian masing-masing. Namun inti dari semua 

definisi menuju ke satu titik, yaitu proses penetapan keputusan tentang sesuatu 

objek yang dievaluasi. 

 

Dalam konteks pendidikan, khususnya yang berkaitan dengan hasil kerja siswa, 

Nitko dan Brookhart (2007) mendefinisikan evaluasi sebagai suatu proses 

penetapan nilai yang berkaitan dengan kinerja dan hasil karya siswa. Fokus 

evaluasi dalam konteks ini adalah individu, yaitu prestasi belajar yang dicapai 

kelompok siswa atau kelas. Konsekuensi logis dari pandangan ini, mengharuskan 

evaluator untuk mengetahui betul tentang tujuan yang ingin dievaluasi. Beberapa 

hal yang dapat dijadikan sebagai objek evaluasi yaitu prestasi belajar, perilaku, 

motivasi, motivasi diri, minat, dan tanggung jawab. 

 

Evaluasi pengajaran dapat dikategorikan menjadi dua yaitu formatif dan sumatif. 

Evaluasi formatif adalah evaluasi yang dilakukan pada setiap akhir pembahasan 

suatu pokok bahasan/topik yang tujuannya untuk memperbaiki proses belajar-

mengajar. Sedangkan evaluasi sumatif adalah evaluasi yang dilakukan pada setiap 

akhir satu satuan waktu yang di dalamnya tercakup lebih dari satu pokok bahasan, 

yang tujuannya untuk menetapkan tingkat keberhasilan peserta didik dalam kurun 
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waktu tertentu yang ditandai dengan perolehan nilai peserta didik dengan 

ketetapan lulus atau belum. 

 

Langkah kegiatan yang dilalui sebelum mengambil barang itulah yang disebut 

dengan mengadakan evaluasi, yakni mengukur dan menilai. Kita dapat 

mengadakan penilaian sebelum kita mengadakan pengukuran. 

1. Mengukur adalah memandingkan sesuatu dengan satu ukuran dan hasilnya di 

presentasikan dalam bentuk angka 

2. Menilai adalah mengambil suatu keputusan terhadap sesuatu dengan menilai 

dengan kualitas baik buruk 

 

Evaluasi ialah meliputi kedua langkah tersebut yakni mengukur dan menilai. 

Meskipun kini memiliki makna yang lebih luas, namun pada awalnya pengertian 

evaluasi pendidikan selalu dikaitkan dengan prestasi belajar siswa. 

Dalam mendefinisikan evaluasi, para ahli memiliki sudut pandang yang berbeda 

sesuai dengan bidang keahlian masing-masing. Namun inti dari semua definisi 

menuju ke satu titik, yaitu proses penetapan keputusan tentang sesuatu objek yang 

dievaluasi. 

 

Dalam konteks pendidikan, khususnya yang berkaitan dengan hasil kerja siswa, 

Nitko dan Brookhart (2007) mendefinisikan evaluasi sebagai suatu proses 

penetapan nilai yang berkaitan dengan kinerja dan hasil karya siswa. Fokus 

evaluasi dalam konteks ini adalah individu, yaitu prestasi belajar yang dicapai 

kelompok siswa atau kelas. Konsekuensi logis dari pandangan ini, mengharuskan 

evaluator untuk mengetahui betul tentang tujuan yang ingin dievaluasi. Beberapa 
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hal yang dapat dijadikan sebagai objek evaluasi yaitu prestasi belajar, perilaku, 

motivasi, motivasi diri, minat, dan tanggung jawab. 

 

Bebrapa definisi yang ada maka disimpulkan bahwa, evaluasi adalah sebuah 

proses pengumpulan data untuk menentukan sejauh mana, dalam hal apa, dan 

bagaimana tujuan pendidikan yang sudah dicapainya, jika belum bagaimana yang 

belum dan apa sebabnya, sehingga dapat digunakan untuk mengambil sebuah 

keputusan. 

 

2.1.1.1  Organisasi Belajar 

Perlunya organisasi belajar sudah disadari sejak tahun delapan puluhan, akan 

tetapi baru pada tahun sembilanpuluhan, istilah organisasi belajar (learning 

organization) dipopulerkan oleh Senge dalam bukunya The Fifth Disciplin.  

Menurut Senge (1990:3), organisasi belajar adalah “… organizations where 

people continually expand their capacity to create the results they truly desire, 

where new and expansive patterns of thinking are nutured, where collective 

aspiration is set free, and where people are continually learning to see the whole 

together.” Pendapat Senge itu menunjukkan bahwa organisasi merupakan tempat 

orang secara terus menerus memperluas kemampuan untuk mewujudkan apa yang 

sesungguhnya mereka inginkan, tempat pola-pola berpikir yang baru dan 

ekspansif dikembangkan, tempat mencurahkan secara bebas  aspirasi kolektif, dan 

tempat orang secara terus menerus belajar melihat keseluruhan secara bersama-

sama. Tidak jauh berbeda dari yang dikemukakan Senge,  Marquardt ( 1996:229) 

mendefinisikan  organisasi belajar adalah ”… an organization which learns 

powerfully and collectively and is continually transforming itself to better collect, 
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manage, and use knowledge for corporate success.”  Dalam pengertian ini 

organisasi belajar merupakan organisasi  yang belajar secara bersama-sama 

dengan sekuat tenaga dan terus menerus mentransformasikan diri untuk 

mengumpulkan, mengelola, dan menggunakan  pengetahuan dengan lebih baik 

untuk keberhasilan organisasi. Organisasi memberdayakan orang  di dalam dan di 

luar organisasi untuk belajar ketika mereka bekerja dan  memanfaatkan teknologi 

untuk memaksimalkan belajar dan berproduksi. 

Sunguhpun pengertian organisasi belajar dirumuskan secara berbeda oleh Senge 

dan Marquard, kedua pengertian itu mempunyai asumsi yang sama bahwa setiap 

individu memiliki kemampuan atau potensi yang tersimpan pada dirinya yang 

dapat dan perlu dikembangkan untuk mencapai tujuan organisasi. Kedua-duanya 

juga mengandung makna bahwa semua orang dalam organisasi secara individu 

dan/atau dalam kelompok (kolektif) dapat dan perlu melakukan kegiatan belajar 

secara bebas dan terus menerus untuk meningkatkan kinerja organisasi. Masing-

masing individu atas dasar dorongan dari dirinya sendiri (motivasi internal) atau 

dorongan dari lingkungannya dalam organisasi  (motivasi eksternal) berupaya 

meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya untuk dapat berprestasi lebih 

baik. Upaya belajar yang demikian juga dilakukan secara kelompok dalam 

organisasi. Hasil belajar secara individu dan kelompok yang dilakukan secara 

terencana dan terus menerus itu akan meningkatkan kinerja individu dan 

kelompok serta pada gilirannya akan meningkatkan kinerja organisasi secara 

keseluruhan. Salah satu ciri khas organisasi belajar ialah bahwa kegiatan belajar 

itu dilakukan atas dasar kesadaran individu dan kelompok untuk meningkatkan 

kualitas kinerja organisasi.. 
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Organisasi belajar juga menerapkan prinsip belajar seumur hayat (lifelong 

learning) yang berarti organisasi itu tidak pernah berhenti belajar. Proses belajar 

akan berhenti kalau organisasi itu telah dibubarkan oleh karena tujuannya telah 

tercapai sehingga tidak diperlukan lagi atau bubar dengan sendirinya karena tidak 

mampu bertahan hidup. Dengan perkataan lain, dapat juga diartikan  bahwa 

dinamika kehidupan organisasi ditentukan oleh proses dan kualitas belajar 

organisasi itu. Organisasi yang rajin dan tekun belajar serta menerapkan perolehan 

belajarnya untuk mengubah dan meningkatkan kualitas prilakunya, akan mampu 

mengembangkan dirinya dalam usia yang panjang. Sebaliknya, organisasi yang 

enggan atau malas belajar tidak akan mampu berkiprah secara dinamis sehingga 

tidak mampu bertahan dan bersaing. Organisasi yang demikian cenderung tidak 

akan bertahan lama serta mungkin sudah bubar dalam usia dini. 

Organisasi belajar melakukan perubahan prilaku menjadi lebih baik tidak semata-

mata sebagai reaksi terhadap rangsangan dari luar, tetapi juga merupakan usaha 

proaktif atas dasar kesadaran dari dalam sebagai hasil belajar yang dilakukan 

secara terus menerus. Usaha proaktif dan dilakukan secara sistematis inilah yang 

membedakan perubahan yang dilakukan oleh oganisasi belajar sebagai hasil 

belajar organisasi. Senge (2000) dan juga dalam Fullan (2007: 13) menyebutkan 

bahwa survival learning atau adaptive learning memang dilakukan organisasi 

sebagai reaksi terhadap masalah-masalah yang dihadapi sehingga  dapat bertahan 

hidup. Akan tetapi dalam learning organization itu saja tidak cukup,  diperlukan 

juga generative kearning, belajar secara proaktif dan kreatif mengembangkan 

kemampuan/potensi yang dimiliki untuk menciptakan masa depan yang lebih baik 

dengan mengantisipasi keadaan dan tantangan di masa yang akan datang sehingga 
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organisasi itu tidak hanya mampu bertahan hidup tetapi juga dapat terus 

berkembang. 

Perubahan dalam organisasi juga dilakukan melalui pengembangan organisasi 

agar organisasi itu dapat bertahan hidup.Bahkan perubahan dengan cara ini sudah 

lama dilakukan. Membedakan perubahan yang dilakukan melalui pengembangan 

organisasi dengan yang dilakukan melalui organisasi belajar,  Miarso (2004:189) 

menjelaskan  bahwa perubahan yang dilakukan melalui pengembangan organisasi 

adalah sebagai reaksi atas rangsangan atau pengaruh dari luar. Perubahan yang 

dilakukan pada umumnya berkaitan dengan struktur organisasi, uraian tugas (job 

description),  dan fasilitas serta lingkungan  kerja dan kurang terkait dengan 

individu-individu dalam organisasi. Perubahan yang semata-mata atas dasar 

pengaruh dari luar ini, biasanya membuat organisasi hanya bertahan hidup dan 

lamban berkembang, sehingga tidak mampu bersaing dan lambat laun akan bubar. 

Linda Morris, sebagaimana dikutip oleh Marquardt dan Reynolds (1994:21), 

mengamati bahwa dalam organisasi belajar terlihat (1) perkembangan dan belajar 

sesorang dikaitkan dengan perkembangan dan belajar organisasi secara khusus 

dan terstruktur; (2) berfokus pada kreativitas dan adaptability; (3) semua regu 

merupakan bagian dari proses belajar dan bekerja; (4) jaringan kerja sangat 

penting dalam belajar dan menyelesaikan pekerjaan; (5) berpikir sistem adalah 

fundamental; (6) memiliki visi yang jelas di mana mereka berada dan ke mana 

tujuan mereka; dan (7) secara terus menerus melakukan transformasi dan 

berkembang. 
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Organisasi belajar lebih lengkap dari pada yang dikemukakan Linda Moris, yakni: 

(1) belajar dilakukan melalui sistem organisasi secara keseluruhan dan  organisasi 

seakan-akan mempunyai satu otak; (2) semua anggota organisasi menyadari 

betapa pentingnya organisasi belajar secara terus menerus untuk keberhasilan 

organisasi pada waktu sekarang dan akan datang; (3) belajar merupakan proses 

yang berlangsung secara terus menerus serta dilakukan berbarengan dengan 

kegiatan bekerja; (4) berfokus pada kreativitas dan generative learning; (4) 

menganggap berpikir system adalah sangat penting, (5) dapat memperoleh akses 

ke sumber informasi dan data untuk keperluan keberhasilan organisasi; (6) iklim 

organisasi mendorong, memberikan imbalan, dan mempercepat masing-masing 

individu dan kelompok untuk belajar; (6) orang saling berhubungan dalam suatu 

jaringan yang inovatif sebagai suatu komunitas di dalam dan di luar orgaisasi; (7) 

perubahan disambut dengan baik, kejutan-kejutan dan bahkan kegagalan dianggap 

sebagai kesempatan belajar; (8) mudah bergerak cepat dan  fleksibel; (9) Setiap 

orang terdorong untuk meningkatkan mutu secara terus menerus; (10) kegiatan 

didasarkan pada aspirasi, reffleksi, dan konseptualisasi; (11) memiliki kompetensi 

inti (core competence) yang dikembangkan dengan baik sebagai acuan untuk 

pelayanan dan produksi; dan (12) memiliki kemampu untuk melakukan adaptasi, 

pembaharuan, dan revitalisasi sebagai jawaban atas lingkungan yang berubah. 

Ciri organisasi belajar seperti yang dikemuka Linda Moris dan Marquard 

menunjukkan, organisasi memiliki lingkungan, iklim, serta budaya  yang tidak 

hanya mendorong orang dalam organisasi itu belajar secara perorangan dan 

bersama-sama, tetapi juga mempercepat proses belajar itu sendiri untuk 

meningkatkan kinerja organisasi. Belajar dan saling membelajarkan menjadi 
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kebutuhan individu dan kelompok serta bukan menjadi beban karena mereka 

merasakan kepuasan sendiri dalam menikmati hasil belajar berupa pengetahuan  

atau keterampilan baru  dan keberhasilan kerja mereka. Masing-masing orang 

menemukan kegembiraan, kebanggaan, dan tantangan dalam bekerja. Perubahan 

yang terjadi secara terus menerus sebagai hasil belajar membuat iklim organisasi 

semakin bergairah. Organisasi  dapat dianggap sebagai sekelompok pekerja yang 

diberdayakan dan menghasilkan pengetahuan, produk, dan jasa baru. 

 

2.1.1.2  Kualitas Pembelajaran 

Konsep kualitas pendidikan merupakan salah satu unsur dari paradigma baru 

pengelolaan pendidikan tinggi di Indonesia. Paradigma tersebut mengandung 

atribut pokok yaitu relevan dengan kebutuhan masyarakat pengguna lulusan 

memiliki suasana akademik (academic atmosphere)  dalam penyelenggaraan  

program  studi,  adanya  komitmen kelembagaan (institusional komitmen) dari 

para pimpinan dan staf terhadap pengelolaan organisasi yang efektif dan 

produktif, keberlanjutan (sustainability) program studi, serta efisiensi program 

secara selektif berdasarkan kelayakan dan kecukupan. Dimensi-dimensi tersebut 

mempunyai kedudukan dan fungsi yang sangat strategis untuk merancang dan 

mengembangkan usaha penyelenggaraan pendidikan yang berorientasi kualitas 

pada masa yang akan datang (DIKTI, 2004). Menurut Umaedi (2004) dalam 

rangka umum, mutu mengandung makna derajat (tingkat) keunggulan suatu 

produk (hasil kerja/upaya) baik berupa barang maupun jasa; baik yang tangible 

maupun yang intangible. Dalam konteks pendidikan pengertian mutu, dalam hal 

ini mengacu pada proses pendidikan dan hasil pendidikan. Dalam "proses 

pendidikan" yang  bermutu  terlibat  berbagai  input,  seperti;  bahan  ajar  
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(kognitif,  afektif,  atau psikomotorik),  metodologi  (bervariasi  sesuai  

kemampuan  guru),  sarana,  dukungan administrasi dan sarana prasarana dan 

sumber daya lainnya serta penciptaan suasana yang kondusif.   

 

Dari berbagai pengertian yang ada, pengertian kualitas pendidikan sebagai 

kemampuan lembaga pendidikan untuk menghasilkan "...better students’ learning 

capacity” - sangatlah tepat. Dalam pengertian itu terkandung pertanyaan seberapa 

jauh semua komponen masukan  instrumental  ditata  sedemikian  rupa,  sehingga  

secara  sinergis  mampu menghasilkan proses, hasil, dan dampak belajar yang 

optimal. Yang tergolong masukan instrumental yang berkaitan langsung dengan 

"better students’ learning capacity" adalah pendidik, kurikulum dan bahan ajar, 

iklim pembelajaran, media belajar, fasilitas belajar, dan materi belajar. Sedangkan 

masukan potensial adalah mahasiswa dengan segala karakteristiknya seperti; 

kesiapan belajar, motivasi, latar belakang sosial budaya, bekal ajar awal, gaya 

belajar, serta kebutuhan dan harapannya.  

 

Dari sisi guru, kualitas dapat dilihat dari seberapa optimal guru mampu 

memfasilitasi proses belajar siswa. Menurut Djemari Mardapi, 1996 bahwa setiap 

tenaga pengajar memiliki tanggung jawab terhadap tingkat keberhasilan siswa 

belajar dan keberhasilan guru mengajar. Sementara itu dari sudut kurikulum dan 

bahan belajar kualitas dapat dilihat dari seberapa luwes dan relevan kurikulum dan 

bahan belajar mampu menyediakan aneka stimuli dan fasilitas belajar secara 

berdiversifikasi. Dari aspek iklim pembelajaran, kualitas dapat dilihat dari 

seberapa besar suasana belajar mendukung terciptanya kegiatan pembelajaran 
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yang menarik, menantang, menyenangkan dan bermakna bagi pembentukan 

profesionalitas kependidikan.   

 

Dari sisi media belajar kualitas dapat dilihat dari seberapa efektif media belajar 

digunakan oleh guru untuk meningkatkan intensitas belajar siswa. Dari sudut 

fasilitas belajar kualitas  dapat dilihat dari seberapa kontributif fasilitas fisik 

terhadap terciptanya situasi belajar yang aman dan nyaman. Sedangkan dari aspek 

materi, kualitas dapat dilihat dari  kesesuainnya dengan tujuan dan kompetensi 

yang harus dikuasi siswa. Oleh karena itu kualitas pembelajaran secara 

operasional dapat diartikan sebagai intensitas keterkaitan sistemik dan sinergis 

guru, mahasiswa, kurikulum dan bahan ajar,  media, fasilitas, dan system 

pembelajaran dalam menghasilkan proses dan hasil belajar yang optimal sesuai 

dengan tuntutan kurikuler.  

 

2.1.1.3  Standar Nasional Pendidikan 

Standar Nasional Pendidikan (SNP) merupakan kriteria minimal tentang sistem 

pendidikan di seluruh wilayah hukum NKRI. Bagi sekolah yang akan berdiri 

maupun sekolah yang sudah berdiri harus memenuhi delapan standar nasional 

pendidikan yang telah ditetapkan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). 

Sekretaris BSNP, Teuku Ramli Zakaria mengatakan, delapan SNP itu tidak akan 

berubah, selama tidak ada perubahan dalam Undang-undang Sistem Pendidikan 

Nasional (Sisdiknas). Ramli mengatakan, delapan standar nasional pendidikan 

diatur dalam UU Sisdiknas pada Pasal 35. Sehingga standar nasional pendidikan 

akan berubah jika ada perubahan dalam Pasal 35 UU Sisdiknas. 
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Ke-delapan standar nasional pendidikan iu adalah: Standar Pengelolaan; Standar 

Pendidik dan Tenaga Kependidikan; Standar Sarana Prasarana; Standar 

Pembiayaan; Standar Proses; Standar Isi; Standar Penilaian dan Standar 

Kompetensi Lulusan. Ke delapan standar tersebut menjadi syarat bagi semua 

satuan pendidikan. Posisi delapan standar nasional pendidikan semakin kuat 

dengan adanya tambahan payung hukum setelah dikeluarkannya PP No.19 tahun 

2005 tentang SNP. SNP disebutkan bertujuan untuk meningkatkan mutu 

pendidikan di Indonesia termasuk di dalamnya pendidikan madrasah.  

 

2.1.2  Sarana Prasarana Pendidikan  

Dalam PP No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yang dimaksud 

dengan sarana meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan bahan 

sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan guna 

menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Adapun yang dimaksud 

dengan prasarana adalah meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan, satuan pendidikan, 

ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel 

kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga,  

tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan tempat/ruang lain yang 

diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.  

Dengan kata lain, definisi sarana adalah perlengkapan yang dapat dipindah-pindahkan 

untuk mendukung fungsi kegiatan lembaga dan satuan pendidikan yang meliputi 

peralatan, perabotan, media pendidikan dan buku (bahan ajar), bahan habis pakai dan 

peralatan lainnya. Adapun prasarana adalah fasilitas dasar yang digunakan untuk 

menjalankan fungsi satuan pendidikan contohnya lahan dan ruangan (Anonim, 2008). 
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2.1.3  Desentralisasi Pendidikan 

Berlakunya Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

pada hakekatnya memberi kewenangan dan keleluasaan kepada pemerintah 

daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut 

prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. Kewenangan diberikan kepada daerah kabupaten dan kota 

berdasarkan azas desentralisasi dalam wujud otonomi luas, nyata dan bertanggung 

jawab.  Berkaitan dengan aspirasi masyarakat, ditegaskan pula bahwa daerah 

dibentuk berdasarkan kehendak masyarakat setempat dengan  mempersyaratkan 

kemampuan ekonomi, potensi daerah, jumlah penduduk, luas daerah dan berbagai 

syarat lain yang memungkinkan daerah menyelenggarakan otonomi daerah (Pasal 

5 ayat 1 dan Pasal 7 ayat 1 UU No. 32 Tahun 2004). 

 

Dipertegas pula “Bahwa bidang pendidikan merupakan bidang yang termasuk 

dalam garapan kewenangan daerah otonom atau penyerahan (pendelegasian) 

pemerintah pusat yang dikenal dengan desentralisasi pendidikan”. 

 

Selanjutnya Burhanuddin (1998 : 117) “Sistem Sentralisasi atau desentralisasi 

dalam penyelenggaraan atau manajemen pemerintahan memiliki implikasi 

langsung terhadap penyelenggaraan pendidikan, sistem pendidikan nasional dan 

manajemen pendidikan. Bidang-bidang yang terkait langsung dengan sistem 

tersebut adalah kebijaksanaan, pengawasan, mutu dan sumber dana pendidikan”. 

Pendelegasian bisa berarti penyerahan wewenang dari pusat ke daerah, atau dari 

pemerintah pusat ke pemerintah daerah, atau dari unit ke unit dibawahnya, 

termasuk pula dari pemerintah ke masyarakat. Salah satu wujud desentralisasi 
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yang dimaksud adalah terlaksananya proses otonomi dalam penyelenggaraan 

pendidikan. Kewenangan itu perlu diklarifikasikan. Kewenangan begitu luasnya, 

seperti kewenangan merumuskan, menetapkan, melaksanakan sampai dengan 

melakukan evaluasi terhadap suatu kebijakan yang jangkauannya bersifat 

nasional. Karena itu tidak seluruh kewenangan dapat didesentralisasikan. 

 

Kalster (2000 : 11), menyebutkan bahwa desentralisasi pendidikan dalam bentuk 

School Base community, diyakini dapat meningkatkan efisiensi, relevansi. 

pemerataan dan mutu pendidikan serta memenuhi azas keadilan dan demokrasi. 

Hasil studinya menunjukkan bahwa terdapat potensi yang memungkinkan 

keberhasilan pelaksanaan desentralisasi pendidikan di Indonesia. 

 

Pemberdayaan sekolah dengan memberikan otonomi lebih besar, di samping 

menunjukkan sikap tanggap, pemerintah terhadap tuntutan masyarakat juga dapat 

ditunjukkan sebagai sarana peningkatan efesiensi, mutu dan pemerataan 

pendidikan. Penekanan tersebut berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan 

permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah Misalnya krisis ekonomi yang tidak 

dapat dihindari dampaknya terhadap pendidikan, terutamanya berkurangnya 

penyediaan dana yang cukup untuk pendidikan dan menurunnya kemampuan 

sebagai orang tua untuk membiayai pendidikan anaknya. Kondisi tersebut secara 

langsung mengakibatkan menurunnya mutu pendidikan dan terganggunya proses 

pemerataan. Dengan melibatkan masyarakat dalam pengelolaan sekolah, 

pemerintah akan terbantu dalam control maupun pembiayaan sehingga dapat lebih 

berkonsentrasi pada masyarakat kurang mampu yang semakin bertambah 

jumlahnya. Di samping itu, berkurangnya lapisan birokrasi dalam prinsip 
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desentralisasi juga mendukung efesiensi tersebut, keterlibatan kepala sekolah, dan 

guru dalam pengambilan keputusan sekolah yang pada akhirnya mendorong 

mereka untuk menggunakan sumber daya yang ada seefesien mungkin untuk 

mencapai hasil yang optimal. 

 

Pemberian otonomi yang luas kepada sekolah merupakan kepedulian pemerintah 

terhadap gejala-gejala yang muncul di masyarakat serta upaya peningkatan mutu 

pendidikan secara umum. Pemberian otonomi ini menuntut pendekatan 

manajemen yang lebih kondusif di sekolah agar dapat mengakomodasi seluruh 

keinginan sekaligus memberdayakan berbagai komponen masyarakat secara 

efektif guna mendukung kemajuan dan sistem yang ada di sekolah. Dengan 

landasan tersebut, pemerintah mencoba untuk menerapkan desentralisasi 

pendidikan sebagai solusi. Selain hal tersebut diatas, ada beberapa faktor yang 

mendorong penerapan desentralisasi. Pertama, tuntutan orang tua, kelompok 

masyarakat, para legislator, pebisnis, dan perhimpunan guru untuk turut serta 

mengontrol sekolah dan menilai kualitas pendidikan. Kedua, anggapan bahwa 

struktur pendidikan yang terpusat tidak dapat bekerja dengan baik dalam 

meningkatkan partisipasi siswa bersekolah. Ketiga, ketidakmampuan birokrasi 

yang ada untuk merespon secara efektif kebutuhan sekolah setempat dan 

masyarakat yang beragam. Keempat, penampilan kinerja sekolah dinilai tidak 

memenuhi tuntutan baru dari masyarakat. Kelima, tumbuhnya persaingan dalam 

memperoleh bantuan dan pendanaan. (Umiarso dan Imam Gojali,2010:47-48) 

 

Dengan demikian, misi utama desentralisasi pendidikan adalah meningkatkan 

partisipasi masyarakat dalam penyelenggaran pendidikan, meningkatkan 
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pendayagunaan potensi daerah, serta terciptanya infrastruktur kedaerahan yang 

menunjang terselenggaranya sistem pendidikan yang relevan dengan tuntutan 

zaman, seperti terserapnya konsep globalisasi, humanisasi dan demokrasi dalam 

pendidikan. Penerapan demokratisasi pendidikan dilakukan dengan mengikut 

sertakan unsur-unsur pemerintah setempat, masyarakat, dan orang tua dalam 

hubungan kemitraan dan menumbuhkan dukungan positif bagi pendidikan. 

Kurikulum dikembangkan sesuai kebutuhan lingkungan. Selain itu, 

pengembangan kurikulum juga harus mampu mengembangkan kebudayaan 

daerah dalam rangka memajukan kebudayaan nasional. Pada tataran ini, 

desentralisasi pendidikan mencakup tiga hal, yaitu manajemen berbasis sekolah, 

pendelegasian wewenang, dan inovasi pendidikan. 

 

Hal yang menarik adalah desentralisasi pendidikan akan berimplikasi pada tataran 

dunia baru pendidikan yang lebih humanis. Artinya. Ada ruang-ruang dalam 

pendidikan untuk membangun peserta didik agar lebih mengerti dan berbakti 

untuk kepentingan dan kesejahteraan bersama dengan landasan kearifan 

lingkungan. Dengan asas tersebut, tercipta pula kearifan ekologi yang merupakan 

buah dari inovasi kurikulum berbasis lingkungan atau masyarakat. 

 

Pertanyaan terpenting tentang arah desentralisasi pendidikan adalah sampai 

seberapa jauh sekolah-sekolah akan diberi kewenangan yang lebih besar 

menentukan kebijakan-kebijakan tentang organisasi dan proses belajar mengajar, 

manajemen guru, struktur dan perencanaan di tingkat sekolah, serta sumber-

sumber pendanaan sekolah. Desentralisasi pendidikan yang efektif tidak hanya 

melibatkan proses pemberian kewenagan dan pendanaan yang lebih besar dari 
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pusat ke daerah, tetapi juga meliputi pemberian kewenangan dan pendanaan yang 

lebih besar ke sekolah-sekolah, sehingga mereka dapat merencanakan proses 

belajar megajar dan pengembangan sekolah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan 

masingt-masing sekolah. Oleh karena itu dalam desentralisasi pendidikan ada 

sasaran utama progaram restrukturisasi sistem dan manajemen pendidikan di 

indonesia. Restrukturisasi tersebut hendaknya mencakup hal-hal berikut: 

(a) Struktur organisasi pendidikan hendaknya terbuka dan dinamis, serta 

mencerminkan desentralisasi dan pemberdayaan masyarakat dalam 

penyelenggaraan pendidikan. 

(b)  Sarana pendidikan dan fasilitas pembelajaran dibakukan berdasarkan prinsif 

edukatif sehingga lembaga pendidikan merupakan tempat yang 

menyenangkan untuk belajar, berprestasi, berkreasi, berkomunikasi, 

berolahraga, serta menjalankan syariat agama. 

(c)  Tenaga pendidikan terutama tenaga pengajar harus melalui proses seleksi 

sejak memasuki LPTK disertai sistem tunjangan ikatan dinas dan wajib 

mengajar. 

(d) Struktur kurikulum pendidikan hendaknya mengacu pada penerapan sistem 

pembelajaran tuntas, tidak terikat pada penyelesaian target kurikulum secara 

seragam persemester dan tujuan ajaran. 

(e) Proses pembelajaran tuntas diterapkan dengan berbagai modus pendekatan 

pembelajaran, peserta didik aktif sesuai dengan tingkat kesulitan konsep-

konsep dasar yang dipelajari. 
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(f)  Sistem penilaian hasil belajar secara berkelanjutan perlu diterapkan di setiap 

lembaga pendidikan sebagi konsekuensi dari pelaksanaan pembelajaran 

tuntas. 

(g) Kegiatan supervisi dan akreditasi. Supervisi serta pembinaan administrasi dan 

akademis dilakukan oleh unsur manajemen tingkat pusat dan provinsi 

bertujuan untuk pengendalian mutu, sedangkan akreditasi dilakukan untuk 

menjamin mutu pelayanan kelembagaan. 

(h) Pendidikan berbasis masyarakat, seperti pondok pesantren, kursus-kursus 

keterampilan dan pemagangan di tempat kerja dalam rangka pendidikan 

sistem ganda harus menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional. 

(i) Formula pembiayaan pendidikan atau unit cost dan subsidi pendidikan harus 

didasarkan pada bobot penyelenggaraan pendidikan yang memperhatikan 

jumlah peserta didik, kesulitan komunikasi, tingkat kesejahteraan masyarakat, 

tingkat partisipasi pendidikan, serta kontribusi masyarakat terhadap 

pendidikan pada setiap sekolah.  

 

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka pergeseran sistem penyelenggaraan 

pendidikan yang memberikan kewenangan lebih banyak kepada daerah kabupaten 

dan kota pada dasarnya memiliki tujuan agar pendidikan dapat berjalan lebih 

efektif dan efisien. Pemangkasan mekanisme sistem birokrasi yang berbelit-belit 

yang terpusat secara sentralistik telah banyak membuang biaya dan waktu sampai 

tiba pada tahap sasaran pendidikan yang sesungguhnya seperti perbaikan kualitas 

dan personil pendidikan sekolah dan peserta didik di daerah. Maka Di era otonomi 

daerah kebijakan strategis yang diambil Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan 

Menengah adalah : (1) Manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah (School 
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Based Management) yang memberi kewenangan pada sekolah untuk 

merencanakan sendiri upaya peningkatan mutu secara keseluruhan; (2) 

Pendidikan yang berbasis pada partisipasi komunitas (community based 

education) agar terjadi interaksi yang positif antara sekolah dengan masyarakat, 

sekolah sebagai community learning centre; dan (3) Dengan menggunakan 

paradigma belajar atau learning paradigma yang akan menjadikan pelajar-pelajar 

atau learner menjadi manusia yang diberdayakan. (4) Pemerintah juga 

mencanangkan pendidikan berpendekatan Broad Base Education System (BBE) 

yang memberi pembekalan kepada pelajar untuk siap bekerja membangun 

keluarga sejahtera.  

 

Dengan pendekatan itu setiap siswa diharapkan akan mendapatkan pembekalan 

life skills yang berisi pemahaman yang luas dan mendalam tentang lingkungan 

dan kemampuannya agar akrab dan saling memberi manfaat. Lingkungan 

sekitarnya dapat memperoleh masukan baru dari insan yang mencintainya, dan 

lingkungannya dapat memberikan topangan hidup yang mengantarkan manusia 

yang mencintainya menikmati kesejahteraan dunia akhirat. Pada awal tahun 2001 

digulirkan program MBS (Manajemen Berbasis Sekolah). Program ini diyakini 

akan memberdayakan masyarakat pemerhati pendidikan (stakeholders) dalam 

memberikan perhatian dan kepeduliannya terhadap dunia pendidikan, khususnya 

sekolah. Dalam menerapkan konsep MBS, mensyaratkan sekolah membentuk 

Komite Sekolah yang keanggotaannya bukan hanya orangtua siswa yang belajar 

di sekolah tersebut, namun mengikutsertakan pula guru, siswa, tokoh masyarakat 

dan pemerintahan di sekitar sekolah, dan bahkan pengusaha. 
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Tujuan program MBS di antaranya menuntut sekolah agar dapat meningkatkan 

kualitas penyelenggaraan dan layanan pendidikan (quality insurance) yang 

disusun secara bersama-sama dengan Komite sekolah. Masyarakat dituntut 

perannya bukan hanya membantu pembiayaan operasional pendidikan di sekolah 

tersebut, melainkan membantu pula mengawasi dan mengontrol kualitas 

pendidikan. Salah satu di antaranya, diharapkan dapat menetapkan Rencana 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS). Realisasi dari ini, komite 

menghimpun dana masyarakat, termasuk dari orangtua siswa untuk membantu 

operasional sekolah untuk menggapai kualitas pendidikan. 

 

Sebetulnya,sejak program MBS ini digulirkan, peran komite sekolah mulai 

tampak, terutama dalam menghimpun sumber-sumber pendanaan pendidikan, baik 

sebagai dukungan terhadap penyediaan sarana dan prasarana pendidikan maupun 

untuk peningkatan kualitas pendidikan. Tentu saja, termasuk pula untuk 

peningkatan kualitas kesejahteraan guru di sekolah itu. Namun, peran komite di 

tingkatan pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs) yang sudah mulai bagus ini 

terhapus kembali oleh program berikutnya, yaitu Bantuan Operasional Sekolah 

(BOS). Program ini sesungguhnya sangat baik, sebagai salah satu bentuk 

tanggungjawab pemerintah pada pendidikan, sehingga dapat membantu 

kepedulian masyarakat dalam membantu pembiayaan pendidikan. Namun, wacana 

yang dikembangkan adalah “Sekolah Gratis” sehingga mengubur kepedulian 

masyarakat terhadap pendidikan yang sudah mulai terbangun dalam MBS. Dari 

hal di atas, pada beberapa sekolah yang pemahaman anggota komite sekolah atau 

para pendidik masih kurang, menganggap seperti halnya BP3, maka penetapan 

akuntabilitas pendidikan melalui peran stakeholders pendidikan semakin 
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menurun. Maka, tidak heran jika banyak sekolah yang rusak, lapuk, bahkan 

ambruk dibiarkan oleh komite sekolah, sambil berharap datang sang penyelamat, 

yaitu pemerintah.  

 

Dalam hal pengelolaan mikro pendidikan pun masih terdapat beberapa masalah. 

Pengelolaan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu (sekolah) menjadi 

kewenangan kepala sekolah. Demikian pula, penyelenggaraan pendidikan di kelas 

memang seluruhnya harus menjadi kewenangan guru. Berdasarkan kewenangan 

profesionalnya, guru bertugas merencanakan, melaksanakan, dan mengukur hasil 

pembelajaran. Namun, pada SMTP dan SMTA sebagian kewenangan meluluskan 

hasil belajar siswa masih menjadi “proyek pemerintah pusat” dengan alasan 

sebagai pengendalian mutu lulusan. Demikian pula pada tingkat SD di 

kabupaten/kota, ujian akhir masih menjadi kewenangan dinas pendidikan 

kabupaten/kota, dengan dalih “ikut-ikutan” pemerintah pusat mengendalikan mutu 

pendidikan di daerah. Padahal, ditinjau dari hakikat pengajaran dan sejalan 

dengan desentralisasi pendidikan, evaluasi merupakan bagian dari tugas 

pengajaran seorang guru, sehingga kewenangan itu jangan “direbut” oleh 

birokrasi pendidikan.  

 

Kenyataan itu menunjukkan bahwa impelementasi MBS pada tataran mikro yang 

masih setengah hati diserahkan. Sehubungan dengan evaluasi kebijakan 

pendidikan Era Otonomi masih belum terformat secara jelas maka di lapangan 

masih timbul bermacam-macam metode dan cara dalam melaksanakan program 

peningkatan mutu pendidikan. Sampai saat ini hasil dari kebijakan tersebut belum 

tampak, namun berbagai improvisasi di daerah telah menunjukkan warna yang 
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lebih baik. Misalnya, beberapa langkah program yang telah dijalankan di beberapa 

daerah, berkaitan dengan kebijakan pendidikan dalam rangka peningkatan mutu 

berbasis sekolah dan peningkatan mutu pendidikan berbasis masyarakat 

diimplementasikan sebagai berikut : 

(1)   Telah berlakunya UAS dan UAN sebagai pengganti EBTA /EBTANAS 

(2)   Telah dibentuknya Komite Sekolah sebagai pengganti BP3. 

(3)   Telah diterapkan muatan lokal dan pelajaran ketrampilan di sekolah SLTP 

(4)   Dihapuskannya sistem Rayonisasi dalam penerimaan murid baru 

(5)   Pemberian insentif kepada guru-guru negeri 

(6)   Bantuan dana operasional sekolah, serta bantuan peralatan praktik sekolah 

(7)   Bantuan peningkatan SDM sebagai contoh pemberian beasiswa pada guru   

untuk mengikuti program Pascasarjana. 

 

Kebijakan otonomi pendidikan dalam konteks otonomi daerah sebagai berikut, 

diantaranya: a) Secara general otonomi pendidikan menuju pada upaya 

meningkatkan mutu pendidikan sebagai jawaban atas “kekeliruan” kita selama 

lebih dari 20 tahun bergelut dengan persoalan-persoalan kuantitas, b) Pada sisi 

otonomi daerah, otonomi pendidikan mengarah pada menipisnya kewenangan 

pemerintah pusat dan membengkaknya kewenangan daerah otonom, atas bidang 

pemerintahan berlabel pendidikan yang harus disertai dengan tumbuhnya 

pemberdayaan dan partisipasi masyarakat, c) Terdapat potensi tarik menarik 

antara otonomi pendidikan dalam konteks otonomi daerah dalam menempatkan 

kepentingan ekonomik dan finansial sebagai kekuatan tarik menarik antara 

pemerintahan daerah otonom dan institusi pendidikan. d) Kejelasan tempat bagi 

institusi-institusi pendidikan perlu diformulasikan agar otonomi pendidikan dapat 
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berjalan pada relny, e) Pada tingkat persekolahan, otonomi pendidikan berjalan 

atas dasar desentralisasi dan prinsip School Based Management pada tingkat 

pedidikan dasar dan menengah; penataan kelembagaan pada level dan tempat 

yang menjadi faktor kunci keberhasilan otonomi pendidikan, f) Sudah selayaknya 

jika otonomi pendidikan harus bergandengan dengan kebijakan akuntabiliti 

terutama yang berkaitan dengan mekanisme pendanaan atau pembiayaan 

pendidikan, g) Pada level pendidikan tinggi, kebijakan otonomi masih tetap 

berada dalam kerangka otonomi keilmuan, h) Dalam konteks otonomi daerah, 

kebijakan otonomi pendidikan tinggi dapat ditempatkan bukan pada kepentingan 

daerah semata-semata melainkan pada kenyataan bahwa pendidikan tinggi adalah 

aset nasional, i) Secara makro, apapun yang terkandung di dalamnya, otonomi 

pendidikan tinggi haruslah menonjolkan keunggulan-keunggulannya. (Yoyon, 

2000:6)  

 

Menurut Fransisca Kemmerer dalam Ali Muhdi 2007:149, ada empat bentuk 

desentralisasi pendidikan, yakni: 

a) Dekonsentrasi, yakni pengalihan kewenangan ke pengaturan tingkat yang lebih 

rendah dalam jajaran birokrasi pusat. 

b) Pendelegasian, yaitu pengalihan kewenangan ke badan quasi pemerintah atau 

badan yang dikelola secara publik 

c) Devolusi, yakni pengalihan ke unit pemerintahan daerah 

d) Swastanisasi, berupa pendelegasian kewenangan ke badan usaha swasta atau 

perorangan. 

 



35 
�

Dalam kasus Indonesia, sejauh yang telah dilakukan nampaknya cenderung 

mengambil bentuk yang terakhir, swastanisasi.Menguatnya aspirasi otonomi dan 

desentralisasi khususnya di bidang pendidikan, tidak terlepas dari kenyataan 

adanya kelemahan konseptual dan penyelenggaraan pendidikan nasional, 

khususnya selama orde baru. Sebagaimana diungkapkan Azyumardi Azra bahwa 

di antara masalah dan kelemahan yang sering diangkat dalam konteks ini 

adalah:1)      Kebijakan pendidikan nasional yang sangat sentralistik dan serba 

seragam, yang pada gilirannya mengabaikan keragaman sesuai dengan realita 

masyarakat Indonesia di berbagai daerah.2)  Kebijakan dan penyelenggaraan 

pendidikan nasional lebih berorientasi kepada pencapaian target kurikulum, pada 

gilirannya mengabaikan proses pembelajaran yang efektif dan mampu 

menjangkau seluruh ranah dan potensi anak didik. Proses pembelajaran sangat 

berorientasi pada ranah kognitif dengan pendekatan formalisme dan pada saat 

yang sama, cenderung mengabaikan ranah afektif dan psikomotorik. 

 

2.1.4  Kebijakan Pengelolaan Pendidikan di Sekolah 

Sistem persekolahan di Indonesia merupakan subsistem dari sistem pendidikan 

nasional. Oleh karena itu, keberadaan sekolah adalah sebagai lembaga yang 

menyelenggarakan pendidikan nasional atau kebijakan Dinas Pendidikan 

Kabupaten/Kota dalam spektrum kekuasaan dan kewenangan kepala sekolah. 

Selain itu, sekolah sebagai subsistem social berfungsi dalam mengintegrasikan 

semua subsistem yang ada di dalamnya, yakni : penyusunan tujuan dan nilai dari 

masyarakat untuk menetukan tujuan sekolah, maupun penggunaan pengetahuan 

untuk menjalankan tugas sekolah.  
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Sebagai orgnisasi, sekolah memiliki unsur atau komponen yang berfungsi dan 

saling berhubungan dalam rangka mencapai tujuan sekolah. Komponen-

komponen tersebut terdiri dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, 

karyawan, supervisor, dan siswa. Ada pula sarana  dan kurikulum sebagai 

pedoman bagi proses pembelajaran. Semua aktivitas pembelajaran, manajemen, 

kepemimpinan, layanan bimbingan dan pembinaan siswa dipengharuhi oleh 

kekuatan internal sekolah dan eksternal sekolah yaitu masyarakat sebagai 

pengguna lulusan. 

 

Tujuan utama kegiatan sistem persekolah :1) mendidik siswa dalam berbagai 

ragam program akademik atau keterampilan kognitif atau pengetahuan, 2) 

mendidik siswa dalam pengembangan indivbidu dan keterampilan social serta 

pengetahuan yang diperlukan untuk fungsi pekerjaan dan social politik di 

masyarakat (Syafaruddin.2008:104).  

 

Sekolah sebagai sistem organisasi memiliki beberapa unsur yaitu : 1) Teknologi. 

Unsur ini dalam organisasi adalah proses. Dalam komteks sekolah adalah proses 

pendidikan dan kantor yang di dalam prosesnya berjalan, 2) Struktur. Struktur 

menggambarkan tentang kekuasaan, kewenangan, tangungjawab, hak dan 

kewajiban, hubungan kerja. 3) Orang. Orang adalah yang menggerakan 

organisasi, di sekolah terdiri dari : kepala sekolah dn wakil, guru, karyawan, 

supervisor, dan siswa. 4) Budaya. Budaya sekolah merupakan system nilai, 

aturan, kebiasaan yang terpelihara dalam kehidupan di sekolah. 

(Syafaruddin.2008:105) 
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Dalam konteks kebijakan pengembangan sekolah, Morphet (1982:108) 

menjelaskan bahwa sistem sekolah umum harus secara konstan berubah dalam 

tugas, sasaran, dan tujuan, jika ingin memenuhi perubahan kebutuhan masyarakat. 

Hal tersebut berkaitan dengan perubahan kurikulum, struktur organisasi, dan 

layanan yang diberikan. Pengembangan sekolah juga perlu dilakukan karena 

perkembangan teknologi yang dapat dimanfaatkan bagi pembelajaran. Teknologi 

informasi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan prosedur pembelajaran, 

pemenuhan informasi, dan metode pembelajaran. 

 

Keberadaan sekolah sebagai lembaga formal penyelenggara pendidikan 

memainkan peranan strategis dalam keberhasilan system pendidikan nasional. 

Kepala sekolah sebagai manajer dan pemimpin adalah bertanggungjawab dalam 

menterjemahkan dan melaksanakan kebijakan pendidikan nasional yang 

ditetapkan pemerintah. Untuk peningkatan mutu sekolah, maka kepala sekolah 

sebagai petugas fungsional dituntut untuk mempformulasikan, 

menginplementasikan dan mengevaluasi kebijakan pendidikan. Kebijakan sekolah 

termasuk dalam spectrum kebijakan pendidikan, merupakan turunan dari 

kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan. Menurut Beare dan Boyd 

(1993:221) ada lima jenis kebijakan pendidikan : 1) Penataan atau penyusunan 

tujuan dan sasaran, 2) mengalokasikan sumberdaya untuk pelayanan pendidikan, 

3) menentukan pemberian pelayanan pendidikan, 4) menentukan pelayanan 

pendidikan yang hendak diberikan, 5) menentukan tingkat investasi dalam mutu 

pendidikan. 
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Duke dan Canady (1991:2) kebijakan sekolah adalah kerjasam dan kepuasan oleh 

individu atau keinginan kelompok denhan kewenangan yang sah dari dewan 

sekolah, pengawas, administrator sekolah, komite sekolah, dan tanggungjawab 

bagi kontrak negosiasi. Menurut Thompson (1976:17) suatu kebijakan sekolah 

dibuat oleh orang yang terpilih bertanggungjawab untuk membuat kebijakan 

pendidikan, dean sekolah dan unsur lain yang diberi kewenangan membuat 

kebijakan, baik kepala sekolah, pengawas, yang memiliki kewenangan mengelola 

kebijakan dari dewan sekolah. Gamage dan Pang (2003:171) menjelaskan bahwa 

suatu kebijakan dapat juga dipahami sebagai perangkat panduan yang 

memberikan kernagka kerja bagi tindakan dalam hubungan denghan persoalan 

substantive.  

 

Dalam sekolah diperlukan garis panduan yang memberikan kerangka kerja, 

sehingga kepala sekolah, guru, karyawan, dan personil lainnya sebagai warga 

sekolah dapat melaksanakan tanggungjawabnya dengan arah yang jelas.  

 

Pada era desentralisasi atau otonomi daerah dewasa ini, pemerintah 

kabupaten/kota diberikan peluang untuk membuat kebijakan pendidikan sesuai 

dengan potensi daerahnya. Kebijakan pendidikan di daerah adalah pekerjaan 

utama dinas pendidikan yang dapat menerima masukan dari dewan pendidikan 

kabupaten/kota. Selanjutnya kepala sekolah dapat pula membuat kebijakan 

sekolah bersama dengan staf, penmgawas, dan komite sekolah. Kepala sekolah 

memiliki kewenangan dalam menterjemahkan kebijakan dari pimpinan lebih 

tinggi sesuai dengan visi, misi, dan sasaran sekolah yang mengacu kepada sumber 

daya di dalam dan di laur sekolah. Suatu kebijakan sekolah sangat penting bagi 
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kehidupan siswa dan para guru karena berkaitan dengan pembelajaran dalam 

rangka peningkatan efektivitas sekolah. 

 

Beare dan kawan-kawan (1993:102) menjelaskan bahwa kebijakan di sekolah 

diarahkan kepada semua orang tua dan siswa sebagai ungkapan nilai sekolah dan 

usaha membangun komitmen rerhadap kebijakan serta usaha membawa 

keterampilan orang dalam nilai sekolah. Newton dan Tarrarnt (1992:120) secara 

khusus menyatakan, pembuatan kebijakan adalah suatu elemen penting dalam 

hubungan sekiolah dengan masyarakat yang dilayaninya.  

 

Kebijakan sekolah tidak hanya sekedar menjadi arah bagi tindakan operasional 

sekolah yang bernilai strategis, tetapi juga memperkuat komitmen tugas, 

kerjasama, akuntabilitas, bahkan pemberdayaan staf. Manfaat kebijakan diarahkan 

untuk meraih kepuasan harapan masyarakat sebagai bagian penting stakeholders 

pendidikan. Kebijakan sekolah adalah kerjasama dan keputusan oleh individu atau 

keinginan kelompok dengan kewenangan yang sah oleh dewan sekolah, 

pengawas, adminsitratur sekolah atau komite sekolah dan tanggungjawab bagi 

kontrak negosiasi. 

 

2.1.5  Pengertian Akuntabilitas 

McAshan (1983) menyebutkan bahwa akuntabilitas adalah kondisi seseorang 

yang dinilai oleh orang lain karena kualitas performannya dalam menyelesaikan 

tujuan yang menjadi tanggungjawabnya. Sedangkan John Elliot (1981:15-16) 

merinci makna yang terkandung di dalam akuntabilitas, yaitu : (1) cocok atau 

sesuai (fitting In) dengan peranan yang di harapkan, (2) menjelaskan dan 

mempertimbangkan kepada orang lain tentang keputusan dan tindakan yang di 
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ambilnya, (3) performan yang cocok dan dan meminta pertimbangan/penjelasan 

kepada orang lain. 

 

Akuntabilitas membutuhkan aturan, ukuran atau kriteria, sebagai indikator 

keberhasilan suatu pekerjaan atau perencanaan. Dengan demikian, maka 

akuntabilitas adalah suatu keadaan performan para petugas yang mampu bekerja 

dan dapat memberikan hasil kerja sesuai dengan criteria yang telah di tentukan 

bersama sehingga memberikan rasa puas pihak lain yang berkepentingan. 

Sedangkan akuntabilitas pendidikan adalah kemampuan sekolah 

mempertanggungjawabkan kepada publik segala sesuatu mengenai kinerja yang 

telah dilaksanakan. 

 

Scorvis D. Anderson dalam bukunya Accountability What, Who, and Whither? 

Dalam Made Pidarta (1988), menyebutkan lima bagian yang merupakan 

manifestasi dari akuntabilitas, yaitu : (1) mengontrak performan. Performan di 

tentukan kriterianya dan disepakati bersama. Artinya pertugas pelaksana tidak 

boleh menyimpang dari kriteria tersebut. (2) memiliki kunci pembentuk arah 

dalam bentuk biaya dan usaha performan yang dikontrak/ditentukan, diharapkan 

tercapai tujuan secara efektif sehingga pengontrak merasa puas. (3) unsur 

pemeriksaan yang dilakukan oleh orang-orang bebas dan tidak terlibat dalam 

kegiatan internal, seperti orang tua siswa, masyarakat, atau pemerintah. (4) 

memberikan jaminan, dalam bidang pendidikan mutu dapat terjamin dengan 

menggunakan kriteria atau ukuran tertentu. (5) pemberian insentif, diberikan 

sebagai penghargaan dan dapat di ukur menurut kriteria tertentu, dengan maksud 
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untuk meningkatkan motivasi dan sistem kompetisi dalam meningkatkan 

performan. 

 

Akuntabilitas dalam bidang pendidikan, seperti yang di katalkan oleh H.H. Mc 

Ashaan, yaitu : (1) program dan manajemen personalia yang mengarah kepada 

tujuan, (2) penekanan manajemen yang efektif dan efisien, dan (3) pengembangan 

program, pengembangan personalia, peningkatan hubungan dengan masyarakat, 

dan kegiatan-kegiatan manajemen.  

 

2.1.5.1  Tujuan Akuntabilitas Pendidikan 

Tujuan akuntabilitas pendidikan adalah agar terciptanya kepercayaan publik 

terhadap sekolah. Kepercayaan publik yang tinggi akan sekolah dapat mendorong 

partisipasi yang lebih tinggi pula terdapat pengelolaan manajemen sekolah. 

Sekolah akan dianggap sebagai agen bahkan sumber perubahan masyarakat. 

Slamet (2005:6) menyatakan: Tujuan utama akuntabilitas adalah untuk 

mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja sekolah sebagai salah satu syarat 

untuk terciptanya sekolah yang baik dan terpercaya. Penyelenggara sekolah harus 

memahami bahwa mereka harus mempertanggungjawabkan hasil kerja kepada 

publik. 

 

Selain itu, tujuan akuntabilitas adalah menilai kinerja sekolah dan kepuasaan 

publik terhadap pelayanan pendidikan yang diselenggarakan oleh sekolah, untuk 

mengikutsertakan publik dalam pengawasan pelayanan pendidikan dan untuk 

mempertanggungjawabkan komitmen pelayanan pendidikan kepada publik. 

Rumusan tujuan akuntabilitas di atas hendak menegaskan bahwa akuntabilitas 

bukanlah akhir dari sistem penyelenggaran manajemen sekolah, tetapi merupakan 
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faktor pendorong munculnya kepercayaan dan partisipasi yang lebih tinggi lagi. 

Bahkan, boleh dikatakan bahwa akuntabilitas baru sebagai titik awal menuju 

keberlangsungan manajemen sekolah yang berkinerja tinggi. 

 

2.1.5.2  Manfaat Akuntabilitas Pendidikan 

Akuntabilitas mampu membatasi ruang gerak terjadinya perubahan dan 

pengulangan, dan revisi perencanaan. Sebagai alat kontrol, akuntabilitas 

memberikan kepastian pada aspek-aspek penting perencanaan, antara lain: 

1. Tujuan/performan yang ingin dicapai 

2. Program atau tugas yang harus dikerjakan untuk mencapai tujuan 

3. Cara atau performan pelaksanaan dalam mengerjakan tugas 

4. Alat dan metode yang sudah jelas, dana yang dipakai, dan lama bekerja yang 

semuanya telah tertuang dalam bentuk alternatife penyelesaikan yang sudah 

eksak/pasti 

5. Lingkungan sekolah tempat program dilaksanakan 

6. Insentif terhadap pelaksana sudah ditentukan secara pasti. 

 

2.1.5.3  Pelaksana Akuntabilitas Pendidikan 

Made Pidarta (1988) menyebutkan bahwa pelaksanaan akuntabilitas ditekankan 

pada guru, administrator, orang tua siswa, masyarakat serta orang-orang luar 

lainnya. 

 

Di dalam perencanaan participatory , yaitu perencanaan yang menekankan sifat 

lokal atau desentralisasi, akuntabilitas ditujukan pada sejumlah personil sebagai 

berikut. 
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1. Manajer/ administrator/ ketua lembaga, sesuai dengan fungsinya sebagai 

manajer. 

2. Ketua perencana, yang dianggap paling bertanggungjawab atas keberhasilan 

perencanaan. Ketua perencana adalah dekan, rektor, kepala sekolah, atau 

pimpinan unit kerja lainnya. 

3. Para anggota perencana, mereka dituntut memiliki akuntabilitas karena 

mereka bekerja mewujudkan konsep perencanaan dan mengendalikan 

implementasinya di lapangan. 

4. Konsultan, para ahli perencana yang menjadi konsultan. 

5. Para pemberi data, harus memiliki performan yang kuat mengingat tugasnya 

memberikan dan menginformasikan data yang selalu siap dan akurat. 

Bagan: Jenjang petugas perencana pendidikan menurut akuntabilitas dalam Made 

Pidarta, 1988. 

 

2.1.5.4. Pelaksanaan Akuntabilitas Pendidikan 

Penerapan prinsip akuntabilitas dalam penyelenggaraan manejemen sekolah 

mendapat relevansi ketika pemerintah menerapkan otonomi pendidikan yang 

ditandai dengan pemberian kewenangan kepada sekolah untuk melaksanakan 

manajemen sesuai dengan kekhasan dan kebolehan sekolah. Dengan pelimpahan 

kewenangan tersebut, maka pengelolan manajemen sekolah semakin dekat dengan 

masyarakat yang adalah pemberi mandat pendidikan. Oleh karena manajemen 

sekolah semakin dekat dengan masyarakat, maka penerapan akuntabilitas dalam 

pengelolaan merupakan hal yang tidak dapat ditunda-tunda. Isu akuntabilitas 

akhir-akhir ini semakin banyak dibicarakan seiring dengan adanya tuntutan 

masyarakat akan pendidikan yang bermutu. Bagi lembaga-lembaga pendidikan hal 
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ini mulai disadari dan disikapi dengan melakukan desain ulang sistem yang 

mampu menjawab tuntutan masyarakat. Caranya adalah mengembangkan model 

manajemen pendidikan yang akuntabel. Akuntabilitas pendidikan juga 

mensyaratkan adanya manajemen yang tinggi. Misalnya di Indonesia hari ini telah 

lahir Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yang bertumpu pada sekolah dan 

masyarakat. 

 

Akuntabilitas tidak datang dengan sendiri setelah lembaga-lembaga pendidikan 

melaksanakan usaha-usahanya. Ada tiga hal yang memiliki kaitan, yaitu 

kompetensi, akreditasi dan akuntabilitas. Lulusan pendidikan yang dianggap telah 

memenuhi semua persyaratan dan memiliki kompetensi yang dituntut berhak 

mendapat sertifikat. Lembaga pendidikan beserta perangkat-perangkatnya yang 

dinilai mampu menjamin produk yang bermutu disebut sebagai lembaga 

terakreditasi (accredited). Lembaga pendidikan yang terakreditasi dan dinilai 

mampu untuk menghasilkan lulusan bermutu, selalu berusaha menjaga dan 

menjamin mutuya sehingga dihargai oleh masyarakat adalah lembaga pendidikan 

yang akuntabel. 

 

Akuntabilitas menyangkut dua dimensi, yakni akuntabilitas vertikal dan 

akuntabilitas horisontal. Akuntabilitas vertikal menyangkut hubungan antara 

pengelola sekolah dengan masyarakat, sekolah dan orang tua siswa, sekolah dan 

instansi di atasnya (Dinas pendidikan). Sedangkan akuntabilitas horisontal 

menyangkut hubungan antara sesama warga sekolah, antara kepala sekolah 

dengan komite, dan antara kepala sekolah dengan guru. Komponen pertama yang 

harus melaksanakan akuntabilitas adalah guru. Hal ini karena inti dari seluruh 
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pelaksanaan manajemen sekolah adalah proses belajar mengajar. Dan pihak 

pertama di mana guru harus bertanggung jawab adalah siswa. Guru harus dapat 

melaksanakan ini dalam tugasnya sebagai pengajar. Akuntabilitas dalam 

pengajaran dilihat dari tanggung jawab guru dalam hal membuat persiapan, 

melaksanakan pengajaran, dan mengevaluasi siswa. Selain itu dalam hal 

keteladan, seperti disiplin, kejujuran, hubungan dengan siswa menjadi penting 

untuk diperhatikan. Tanggung jawab guru selain kepada siswa juga kepada orang 

tua siswa. 

 

Akuntabilitas tidak saja menyangkut proses pembelajaran, tetapi juga menyangkut 

pengelolaan keuangan, dan kualitas output. Akuntabilitas keuangan dapat diukur 

dari semakin kecilnya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan sekolah. Baik 

sumber-sumber penerimaan, besar kecilnya penerimaan, maupun peruntukkannya 

dapat dipertanggungjawabkan oleh pengelola. Pengelola keuangan yang 

bertanggung jawab akan mendapat kepercayaan dari warga sekolah dan 

masyarakat. Sebaliknya pengelola yang melakukan praktek korupsi tidak akan 

dipercaya. 

 

Akuntabilitas tidak saja menyangkut sistem tetapi juga menyangkut moral 

individu. Jadi, moral individu yang baik dan didukung oleh sistem yang baik akan 

menjamin pengelolaan keuangan yang bersih, dan jauh dari praktek korupsi. 

Akuntabilitas juga semakin memiliki arti, ketika sekolah mampu 

mempertanggungjawabkan mutu outputnya terhadap publik. Sekolah yang mampu 

mempertanggungjawabkan kualitas outputnya terhadap publik, mencerminkan 

sekolah yang memiliki tingkat efektivitas output tinggi. Dan sekolah yang 
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memiliki tingkat efektivitas outputnya tinggi, akan meningkatkan efisiensi 

eksternal.  

 

Bagaimana sekolah mampu mempertanggungjawabkan kewenangan yang 

diberikan kepada publik, tentu menjadi tantangan tanggung jawab sekolah. Fasli 

Jalal dan Dedi Supriadi (2001:88) menyatakan di Indonesia banyak instituasi 

pendidikan yang lemah dan tidak akuntabel. 

Rita Headington berpendapat ada tiga dimensi yang terkandung dalam 

akuntabilitas, yaitu moral, hukum, dan keuangan. Ketiganya menuntut tanggung 

jawab dari sekolah untuk mewujudkannya, tidak saja bagi publik tetapi pertama-

tama harus dimulai bagi warga sekolah itu sendiri, misalnya akuntabilitas dari 

guru. Secara moral maupun secara formal (aturan) guru memiliki tanggung jawab 

bagi siswa maupun orang tua siswa untuk mewujudkan proses pembelajaran yang 

baik. Tidak saja guru tetapi juga badan-badan yang terkait dengan pendidikan.  

 

2.1.5.5  Langkah-Langkah Akuntabilitas Pendidikan 

Made Pidarta (1988) merumuskan langkah-langkah yang harus di tempuh untuk 

menentukan akuntabilitas dalam melaksanakan tugas-tugas pendidikan, sebagai 

berikut: 

1. Menentukan tujuan program yang dikerjakan, dalam perencanaan disebut 

misi atau tujuan perencanaan. 

2. Program dioperasionalkan sehingga menimbulkan tujuan-tujuan yang 

spesifik. 

3. Menggambarkan kondisi tempat bekerja 

4. Menentukan otoritas atau kewenangan petugas pendidikan. 
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5. Menentukan pelaksana yang akan mengerjakan program/ tugas. Ia 

penanggungjawab program, menurut konsep akuntabilitas ia adalah orang 

yang dikontrak. 

6. Membuat kriteria performan pelaksana yang dikontrak secara jelas, sebab 

hakekatnya yang dikontrak adalah performan ini. 

7. Menentukan pengukur yang bersifat bebas, yaitu orang-orang yang tidak 

terlibat dalam pelaksanaan program tersebut. 

8. Pengukuran dilakukan sesuai dengan syarat pengukuran umum yang berlaku, 

yaitu secara insidental, berkala dan 

9. Hasil pengukuran dilaporkan kepada orang yang berkaitan. 

 

2.1.5.6 Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pendidikan 

Faktor yang mempengaruhi akuntabilitas terletak pada dua hal, yakni faktor 

sistem dan faktor orang. Sistem menyangkut aturan-aturan dan tradisi organisasi. 

Sedangkan faktor orang menyangkut motivasi, persepsi dan nilai-nilai yang 

dianutnya yang mempengaruhi kemampuannya akuntabilitas. 

 

2.1.5.7 Upaya Peningkatan Akuntabilitas Pendidikan 

Menurut Slamet (2005:6) ada delapan hal yang harus dikerjakan oleh sekolah 

untuk peningkatan akuntabilitas: 

1. Sekolah harus menyusun aturan main tentang sistem akuntabilitas 

termasuk mekanisme pertanggungjawaban. 

2. Sekolah perlu menyusun pedoman tingkah laku dan sistem pemantauan 

kinerja penyelenggara sekolah dan sistem pengawasan dengan sanksi yang 

jelas dan tegas. 



48 
�

3. Sekolah menyusun rencana pengembangan sekolah dan menyampaikan 

kepada publik/ stakeholders di awal setiap tahun anggaran. 

4. Menyusun indikator yang jelas tentang pengukuran kinerja sekolah dan 

disampaikan kepada stakeholders. 

5. Melakukan pengukuran pencapaian kinerja pelayanan pendidikan dan 

menyampaikan hasilnya kepada publik/ stakeholders diakhir tahun. 

6. Memberikan tanggapan terhadap pertanyaan dan pengaduan publik. 

7. Menyediakan informasi kegiatan sekolah kepada publik yang akan 

memperoleh pelayanan pendidikan. 

8. Memperbaharui rencana kinerja yang baru sebagai kesepakatan komitmen 

baru. 

 

Kedelapan upaya di atas, semuanya bertumpu pada kemampuan dan kemauan 

sekolah untuk mewujudkannya. Jika sekolah mengetahui sumber dayanya, maka 

dapat lebih mudah digerakkan untuk mewujudkan dan meningkatkan 

akuntabilitas. Sekolah dapat melibatkan stakeholders untuk menyusun dan 

memperbaharui sistem yang dianggap tidak dapat menjamin terwujudnya 

akuntabilitas di sekolah. Komite sekolah, orang tua siswa, kelompok profesi, dan 

pemerintah dapat dilibatkan untuk melaksanakannya. Dengan begitu stakeholders 

sejak awal tahu dan merasa memiliki akan sistem yang ada. Untuk mengukur 

berhasil tidaknya akuntabilitas dalam manajemen berbasis sekolah, dapat dilihat 

pada beberapa hal, sebagaimana dinyatakan oleh Slamet (2005:7): Beberapa 

indikator keberhasilan akuntabilitas adalah: 1. Meningkatnya kepercayaan dan 

kepuasan publik terhadap sekolah. 2. Tumbuhnya kesadaran publik tentang hak 

untuk menilai terhadap penyelenggaraan pendidikan di sekolah, dan 3. 
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Meningkatnya kesesuaian kegiatan-kegiatan sekolah dengan nilai dan norma yang 

berkembang di masyarakat. Ketiga indikator di atas dapat dipakai oleh sekolah 

untuk mengukur apakah akuntabilitas manajemen sekolah telah mencapai hasil 

sebagaimana yang dikehendaki. Tidak saja publik merasa puas, tetapi sekolah 

akan mengalami peningkatan dalam banyak hal. 

 

2.1.6 Transparansi Pendidikan 

Sekolah adalah organisasi pelayanan yang diberi mandat oleh publik untuk 

menyelenggarakan pendidikan sebaik-baiknya. Mengingat sekolah adalah 

organisasi pelayanan publik, maka sekolah harus transparan kepada publik 

mengenai proses dan hasil pendidikan yang dicapai. Transparansi dicapai melalui 

kemudahan dan kebebasan publik untuk memperoleh informasi dari sekolah. Bagi 

publik, transparansi bukan lagi merupakan kebutuhan tetapi hak yang harus 

diberikan oleh sekolah sebagai organisasi pelayanan pendidikan.  

 

Hak publik atas informasi yang harus diberikan oleh sekolah antara lain: hak 

untuk mengetahui, hak untuk menghadiri pertemuan sekolah, hak untuk 

mendapatkan salinan informasi, hak untuk diinformasikan tanpa harus ada 

permintaan, dan hak untuk menyebarluaskan informasi. Oleh karena itu, sekolah 

harus memberikan jaminan kepada publik terhadap akses informasi sekolah atau 

kebebasan memperoleh informasi sekolah. Kebebasan memperoleh informasi 

sekolah dapat dicapai jika dokumentasi informasi sekolah tersedia secara 

mutakhir, baik kualitas maupun kuantitas. Pengembangan transparansi sangat 

diperlukan untuk membangun keyakinan dan kepercayaan publik kepada sekolah. 
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Dengan transparansi yang tinggi, publik tidak lagi curiga terhadap sekolah dan 

karenanya keyakinan dan kepercayaan publik terhadap sekolah juga tinggi.  

 

2.1.6.1 Arti Transparansi 

Transparansi sekolah adalah keadaan di mana setiap orang yang terkait dengan 

kepentingan pendidikan dapat mengetahui proses dan hasil pengambilan 

keputusan dan kebijakan sekolah. Dalam konteks pendidikan, istilah transparansi 

sangatlah jelas yaitu kepolosan, apa adanya, tidak bohong, tidak curang, jujur, dan 

terbuka terhadap publik tentang apa yang dikerjakan oleh sekolah. Ini berarti 

bahwa sekolah harus memberikan informasi yang benar kepada publik. 

Transparansi menjamin bahwa data sekolah yang dilaporkan mencerminkan 

realitas. Jika terdapat perubahan pada status data dalam laporan suatu sekolah, 

transparansi penuh menyaratkan bahwa perubahan itu harus diungkapkan secara 

sebenarnya dan dengan segera kepada semua pihak yang terkait (stakeholders). 

 

2.1.6.2  Tujuan Transparansi 

Pengembangan transparansi ditujukan untuk membangun kepercayaan dan 

keyakinan publik kepada sekolah bahwa sekolah adalah organisasi pelayanan 

pendidikan yang bersih dan berwibawa. Bersih dalam arti tidak KKN dan 

berwibawa dalam arti profesional. Transparansi bertujuan untuk menciptakan 

kepercayaan timbal balik antara sekolah dan publik melalui penyediaan informasi 

yang memadai dan menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi yang 

akurat. 
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2.1.6.3 Upaya-Upaya Peningkatan Transparansi  

Transparansi sekolah perlu ditingkatkan agar publik memahami situasi sekolah 

dan dengan demikian mempermudah publik untuk berpartisipasi dalam 

penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam 

kerangka meningkatkan transparansi sekolah kepada publik antara lain melalui 

pendayagunaan berbagai jalur komunikasi, baik secara langsung melalui temu 

wicara, maupun secara tidak langsung melalui jalur media tertulis (brosur, leaflet, 

newsletter, pengumuman melalui surat kabar) maupun media elektronik (radio 

dan televisi lokal).  

 

Upaya lain yang perlu dilakukan oleh sekolah dalam meningkatkan transparansi 

adalah menyiapkan kebijakan yang jelas tentang cara mendapatkan informasi, 

bentuk informasi yang dapat diakses oleh publik ataupun bentuk informasi yang 

bersifat rahasia, bagaimana cara mendapatkan informasi, durasi waktu untuk 

mendapatkan informasi, dan prosedur pengaduan apabila informasi tidak sampai 

kepada publik.  

 

Sekolah perlu mengupayakan peraturan yang menjamin hak publik untuk 

mendapatkan informasi sekolah, fasilitas database, sarana informasi dan 

komunikasi, dan petunjuk penyebarluasan produk-produk dan informasi yang ada 

di sekolah maupun prosedur pengaduan. 

 

2.1.6.4 Indikator Keberhasilan Transparansi 

Keberhasilan transparansi sekolah ditunjukkan oleh beberapa indikator berikut:  

1. meningkatnya keyakinan dan kepercayaan publik kepada sekolah bahwa 

sekolah adalah bersih dan wibawa,  
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2. meningkatnya partisipasi publik terhadap penyelenggaraan sekolah,  

3. bertambahnya wawasan dan pengetahuan publik terhadap 

penyelenggaraan sekolah, dan berkurangnya pelanggaran terhadap 

peraturan perundang-undangan yang berlaku di sekolah. 

 

2.1.7  Mutu Pendidikan 

Suatu sekolah yang bermutu akan dinilai dari sisi proses dan hasil merealisasikan 

fungsi-fungsinya secara baik.  Sekolah merupakan institusi atau organisasi berada 

dalam masyarakat yang terus berubah dan dalam konteks masyarakat yang multi 

kompleks. Sekolah terikat dengan sumberdaya yang terbatas dan terikat oleh 

berbagai stakeholders  baik internal maupun eksternal. Fungsi sekolah dalam 

konteks sosial yang kompleks menjadi tidak sederhana, karena melayani berbagai 

kepentingan stakeholders yang di dalamnya terdapat kepentingan individu (guru 

dan staf), kepentingan sekolah, kepetingan masyarakat, kepentingan bangsa atau 

Negara, dan kepetingan dunia internasional. 

 

Menurut Cheng dalam Umaedi (2004:102-108), fungsi sekolah meliputi : fungsi 

teknis/ekonomi, fungsi manusiawi/sosial, fungsi politik, fungsi cultural, fungsi 

pendidikan, dan khusus untuk Indonesia ditambah fungsi spiritual.    

Fungsi teknis/ekonomi merujuk pada kontribusi sekolah dalam pengembangan 

atau pembangunan ekonomi bagi individu, masyarakat, bangsa, dan dunia. Pada 

tingkat individu, sekolah membantu siswa memperoleh pengetahuan dan 

keterampilan untuk bekal hidup. Pada tingkat masyarakat, sekolah turut mewarnai 

sistem dan gerak ekonomi dengan menyediakan tenaga yang diperlukan dan 

sesuai dengan perkembangan ekonomi masyarakat. Pada tingkat bangsa, sekolah 
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mensuplai tenaga terampil yang mampu bersaing dan diperlukan oleh Negara-

negara lain. 

 

Fungsi manusiawi/sosial berkaitan dengan sumbangan sekolah terhadap 

pengembangan pribadi sebagai manusia individu dan dalam hubungan sosial. Bagi 

individu, sekolah membantu pengembangan pribadi secara utuh dari segi 

psikologi, fisik, sikap, dan keterampilan sosial. Bagi lembaga, sekolah merupakan 

satuan atau unit masyarakat kecil yang mempunyai system sosial yang diharapkan 

ideal, sehingga menjadi model hubungan antar pribadi yang harmonis, antara 

siswa dengan siswa, siswa dengan guru, siswa denga staf, guru dengan guru, guru 

denga staf, dan hubungan sekolah dengan  masyarakat yang menjunjung nilai-nilai 

demokratis, keadilan, nondiskriminasi, dan menghargai pluralisme. 

 

Fungsi politik mengacu pada kontribusi sekolah kepada pengembangan politik 

pada tingkat atau tataran masyarakat. Pada tataran individual, sekolah membantu 

siswa mengembangkan sikap kewarganegaraan yang baik serta pengembangan 

pengetahuan dan keterampilan merealisasikan hak dan kewajiban sebagai 

warganegara. Pada tataran institusi, sekolah menjadi tempat pelaksanaan model 

pemerintahan sejalan dengan tatanan kenegaraan dan pemerintahan Indonesia, 

utamanya dala organisasi siswa intra sekolah (OSIS), komite sekolah, dan unit-

unit organisasi di sekolah. pada tataran masyarakat, sekolah turut memberikan 

kontribusi terhadap kesadaran berdemokrasi, menjaga kestabilan pemerintahan 

yang sah dan menyumbangkan lulusan yang memiliki etika politik yang terpuji. 

Pada tataran internasional dalam era globalisasi, sekolah memberikan sumbangan 

terhadap hubungan antara bangsa, perdamaian dunia, keadilan antar bangsa. 
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Fungsi budaya atau cultural, merujuk pada kontribusi sekolahdalam bentuk 

pembekalan sikap, kesadaran, sosialisasi, dan praktek hidup berbudaya, bagi 

individu, institusi, maupun masyarakat. Pada tataran individu, sekolah membantu 

siswa mengembangkan sikap dan perliku yang berbudaya, memelihara dan 

mempertahankan tradisi yang positif serta mengembangkannya. Pada tataran 

institusi, sekolah menjadi pusat alih budaya secara sistematis kepada generasi 

penerus, pengenalan budaya baru yang kebih dinamis, serta mengembangkan 

budaya lama dengan meninggalkan unsur-unsur yang tidak relevan dengan 

perkembangan masyarakat. Pada tataran masyarakat, sekolah sebagai model yang 

merefleksikan harapan masyarakat, penghasil manusia berbudaya, serta calon 

budayawan. Pada tataran internasional, budaya yang berkembang kuat pada suatu 

bangsa dapat memberikan sumbangan kepada dan mempengaruhi peradaban antar 

bangsa. 

 

Fungsi pendidikan, merujuk pada sumbangan sekolah dalam memelihara, 

mempertahankan dan mengembangkan sistem pendidikan dan apresiasi serta 

komitmen terhadap pentingnya pendidikan bagi individu, lembaga, masyarakat, 

bangsa, dan antar bangsa. Bagi individu, sekiolah membantu siswa bagaimana 

belajar, kesadaran akab pentingnya belajar sepanjang hayat. Bagi institusi, sekolah 

merupakan tempat bersama-sama belajar secara sistematis, bukan hanya siswa 

melainkan guru dan tenaga kependidikan, tempat eksperimentasi dan pembaruan 

model belajar. Bagi masyarakat, sekolah merupakan institusi yang penting dalam 

masyarakat modern dan memenuhi kebutuhan masyarakat akan berbagai ragam 

pendidikan. Pada tataran bangsa, sekilah merupakan institusi sosial penting yang 

mencerminkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Pada tataran 
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internasional, melalui persekolah menjalin hubungan antar negara melalui 

kerjasama dan tukar menukar pengalaman pendidikan. 

 

Fungsi spiritual, merujuk pada kontribusi sekolah bagi kehidupan pribadi, 

kepentingan institusi, kehidupan masyarakat dan bangsa yang lebih bermakna 

dalam hubungan dengan Sang Pencipta, serta hubungan antar bangsa dalam 

menjalin saling pengertian antar penganut agama. Bagi pribadi, sekolah 

membantu pengembangan spiritual anak untuk memahami nilai luhur dan norma 

hidup yang bersumber dari agama yang dianut serta pengertian dan pemahaman 

terhadap perbedaan dalam hal agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang 

Maha Esa dengan sikap positif. Bagai institusi, sekolah menjadi tempat kehidupan 

masyarakat kecil beragama yang harmonis antar warga yang pluralistik. Pada 

tataran masyarakat, sekolah berperan memenuhi hasrat spiritual yang kurang 

ditangani oleh lembaga-lembaga lain atau orang tua. Pada tataran masyarakat dan 

bangsa, sekolah turut memberikan warna bangsa Indonesia menerapkan dasar-

dasar Ketuhanan Yang Maha Esa bagian dari sila Pancasila. Pada tataran 

internasional, dapat dilakukan kerjasama dan tukar menukar tentang pendidikan 

moral berdasarkan nilai-nilai agama dan saling pengertian antar pemeluk agama 

dan kepercayaan yang berbeda. 

 

Sekolah adalah organisasi yang memiliki tujuan, anggota, hirarki, dan pembagian 

tugas, serta memiliki masyarakat pendudkung atau pengguna jasa pendidikan. 

Sebuah organisasi, maka mutu sekolah perlu dilihat melalui pendekatan 

organisasi. Robbins dalam Umaedi (2004:109) mengemukakan 4 pendekatan 

dalam menilai mutu suatu organisasi termasuk sekolah, yaitu : pendekatan 
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berdasarkan tujuan, pendekatan system, pendekatan konstituante strategis, dan 

pendekatan persaingan nilai. 

 

Pendekatan berdasarkan tujuan bahwa tujuan sekolah dinyatakan secara formal 

dan merupakan kewajiban sekolah untuk merealisasikannya. Mutu sekolah dinilai 

dari derajat ketercapaian tujuan,  terutama hasil bukan proses pencapaian tujuan. 

Pendekatan ini pada umumnya banyak diterima oleh berbagai pihak, termasuk 

stakeholders. Dalam pendekatan ini, sekolah harus merumuskan tujuan secara 

formal, jelas dan spesifik atau opersional. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam 

penerapan pendekatan ini adalah : 1) tujuan sekolah yang berupa output 

(langsung) dan outcome (dampak lebih lanjut) harus jelas dan diterima atau 

disepakati oleh berbagai stakeholders utama (kepala sekolah, guru, staf, orang tua 

siswa, dan birokrat di atasnya), 2) proses perumusan tujuan melibatkan 

stakeholders utama, 3) upayakan  rumusan tujuan mudah diukur, 4) perjelas tujuan 

jangka panjang, jangka pendek, dan prioritasnya. 

 

Pendekatan system, sekolah merupakan sebuah system atau satuan keseluruhan 

yang tediri atas bagian atau komponen yang saling mendukung dengan fungsi 

masing-masing yang saling ketergantungan dan melengkapi untuk membentuk 

suatu kesatuan. Mutu sekolah didukung berbagai komponen yangh dapat 

berfungsi secara efektif. Sekolah sebagai suatu sistem memperoleh input yang 

kemudian diubah melalui proses sehingga menjadi output atau hasil. Pendekatan 

yang semata-mata menilai dari segi hasil yang dicapai dianggap terlalu sempit dan 

menyederhanakan masalah. Pendekatan system mengakui hasil (output) tetapi 

merupakan sebagian dari ukuran mutu. Sekolah juga harus dinilai dari 
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kemampuannya memperoleh input, dan memproses input menjadi output. Sekolah 

harus mengelola keseimbangan antara input, proses, dan output untuk tetap stabil 

dalam kehidupan sekolah jangka panjang. Dalam pendekatan system, sekolah 

bukan hanya memelihara dan mengelola input  secara internal, tetapi juga 

berhubungan dengan inout eksternal (sosial dan lingkungan). 

Pendekatan Kontituen Strategis. Konstituen adalah orang atau masyarakat yang 

diharapkan dukungannya, agar lembaga menjadi kuat. Sekolah memerlukan 

dukungan orang tua, masyarakat, kelompok birokrat, organisasi profesi. 

Kelompok-kelompok yang sangat mempengaruhi kebijakan sekolah adalah 

konstituen yang strategis.  

 

Pendekatan Persaingan Nilai, pendekatan ini didasari oleh kriteria yang digunakan 

seseorang untuk menilai mutu siatu sekolah tergatung dari siapa yang menilainya. 

Bagi guru menilai mutu sekolah dari segi kepentingannya, bagi kepala sekolah 

menilai mutu sekolah dari segi kepentingannya, bagai orang tua siswa menilai 

mutu sekolah dari segi kepentingannya. Pendekatan ini berasumsi bahwa berbagai 

nilai yang direfleksikan dalam bentuk kepentingan dapat diorganisasikan dengan 

pola tertentu. Robbins dalam Umaedi (2004 :115) menggolongkan 3 pasangan 

nilai atau kepentingan yang mempengaruhi mutu sekolah, yaitu :  

1. Pasangan antara fleksibilitas berhadapan dengan control. Fleksibilitas 

menghargai inovasi, pembaruan, adaptasi, dan perubahan. Kontrol atau 

pengendalian lebih menyukai stabilitas, kemantapan, keteraturan dan 

kecermatan. 

2. Pasangan antara kesejahteraan manusia dalam organisasi berhadapan 

dengan kesehatan dan perkembangan organisasi. Dengan kata lain 
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kepentingan individu berhadapan dengan kepentingan organisasi yakni 

perhatian terhadap perasaan dan kebutuhan individu atau manusia sebagai 

pelaku dalam organisasi dengan perhatian terhadap produktivitas dan 

penyelesaian tugas organisasi. 

3. Pasangan antara mementingkan cara atau prose berhadapan dengan hasil. 

Yang memetingkan proses akan menekankan pada proses internal dan 

program jangka panjang. Sedangkan yang mementingkan hasil lebih 

menekankan pada hasil akhir dan jangka pendek. Pasangan ini merupakan 

pendekatan berdasarkan tujuan versus pendekatan sistem. 

 

Berkaitan dengan kajian sekolah yang bermutu, Umaedi (2004:123) 

mengidentifikasi karaketristik sekolah yang bermutu yang dapat diterapkan di 

Indonesia yaitu : 1) lingkungan sekolah yang aman dan tertib, 2) perumusan visi, 

misi, target mutu yang jelas, 3) kepemimpinan sekolah yang kuat, 4) harapan 

prestasi yang tinggi, 5) pengembangan staf sekolah yang terus menerus, 6) 

evaluasi belajar untuk penyempurnaan proses pembelajaran, 7) komunikasi dan 

dukungan orang tua dan masyarakat, 8) komitmen seluruh warga sekolah akan 

pentingnya peningkatan mutu. 

 

Edmons dalam Syafaruddin (2008:180) karakteristik sekolah bermutu meliputi : 

1) kepala sekolah memiliki kepemimpinan yang kuat, 2) harapan yang tinggi 

terhadap prestasi, 3) menekankan pada keterampilan dasar, 4) keteraturan dan 

atmosfir terkendali, dan 5) seringnya penilaian terhadap prestasi pelajar.  

Montimor dalam Syafaruddin (2008:181), karakteristik sekolah bermutu :  1) 

kepemimpinan kepala sekolah bermakna terhadap warga sekolah, kepala sekolah 
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memahami kebutuhan sekolah, aktivitas dalam sekolah dilakukan pembagian 

kekausaan, dan pengambilan keputusan melibatkan warga sekolah, 2) melibatkan 

wakil kepala sekolah dalam pengambilan kebijakan dan peningkatan kemajuan 

siswa, 3) melibatkan guru dalam perencanaan kurikulum dan pengembangan 

kurikulum, 4)sekolah memiliki atmosfir menyenangkan dan etos kerja yang 

positif.    

   

Karekateristik sekolah yang bermutu bukanlah merupakan suatu tujuan, tetapi 

lebuh merupakan kondisi yang harus diupayakan agar lebih dekat dengan proses 

dan dapat menjadi strategi untuk mencapai tujuan. Tujuan yang sebenarnya adalah 

yang langsung atau dekat sebagai output yaitu prestasi yang dicapai siswa, dalam 

bentuk keterampilan dasar, keterampilan bidang tertentu, dan prestasi lain yang 

diakui oleh masyarakat luas, serta sikap dan perilaku yang didasari nilai-nilai 

sosial budaya. Dengan kata lain, karakteristik sekolah bermutu dapat dijadikan 

strategi untuk merealisasikan fungsi-fungsi sekolah yang secara lebih opersional 

dirumuskan dalam tujuan yang jelas. 

 

Kepemimpinan kepala sekolah merupakan suatu aspek penting bagi sekolah 

bermutu. Kekuasaan seringkali terpusat kepada kepala sekolah yang memberikan 

pelayanan sebagai pemimpin, tetapi kepemimpinan terdapat pada guru dan warga 

sekolah dalam ruang lingkup yang terbatas. Sekolah yang bermutu menunjukkan 

lingkungan kerja professional dengan pengembangan staf, perencanaan 

kolabiratif, pengajaran unggul, dan rendahnya tingkat putus sekolah. Saran dan 

Trafford dalam Syafaruddin (2008:180) bahwa sekolah bermutu dalam persfektif 

;pengorganisasian sekolah : menerapkan keseimbangan pemberdayaan, rendahnya 
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hokum fisik, kepala sekolah mengembangkan kekuasaan, hubungan sekolah 

dengan orang tua terbuka, staf dengan harapan positif terhadap siswa, dan bentuk 

organisasi yang melibatkan siswa secara akademik, dan secara sosial bekerja sama 

dengan siswa.    

 

2.2. Kerangka Pikir 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian evaluatif yang dirancang untuk 

menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Secara umum jenis penelitian ini 

diperlukan untuk merancang, menyempurnakan dan menguji pelaksanaan 

kebijakan atau program. Pendekatan penelitian evaluatif yang digunakan adalah 

evaluasi berorientasi tujuan yaitu diarahkan pada mengukur tingkat ketercapai 

mutu dan pemerataan pendidikan melalui system pengelolaan pendidikan. Desain 

penelitian evaluatif mengadopsi model CIPP dengan menghilangkan evaluasi 

konteks, sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

                            

                      

                UMPAN BALIK 

PENJELASAN :  

1. Evaluasi Masukan (input), fokus pada sumberdaya pendidikan, sub fokus : 

a. Kondisi lingkungan sekolah 

�������
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Masyarakat dalam 

Pendidikan 

�

���	
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Sumber Dana: 

Pemerintah dan 

Masyarakat 
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1. Usaha- usaha 

Sekolah mencari 

dana 

2. Transparansi 

3.  Akuntabilitas 

	��
��

Mutu Pendidikan 
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b. Partispasi masyarakat terhadap pendidikan 

c. Kompetensi guru 

d. Kemampuan sekolah menggali dana 

2. Evaluasi Proses, focus pada pengelolaan pendidikan, sub-fokus :  

a. Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dalam pengelolaan 

pendidikan 

b. Peranan Kepemimpinan kepala sekolah dalam pengelolaan pendidikan  

c. Peranan Komite Sekolah dalam pengelolaan  pendidikan  

d. Peranan Pengawas sekolah dalam pengelolaan pendidikan  

3. Evaluasi produk atau hasil, focus kualitas pembelajaran, sub-fokus : 

a. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan yang lebih baik  

b. Anggaran dana dalam kegiatan pembelajaran mendukung dan tercukupi 

c. Dukungan dari masyarakat terhadap program kegiatan disekolah  

d. Kualitas pembelajaran yang baik 

 

Sumber data atau responden terdiri dari : 1) Pengurus komite sekolah, 2) Kepala 

sekolah dan wakil kepala sekolah, 3) Pengawas sekolah, 4) Guru, 5)Tenaga 

Kependidikan (Tata Usaha), 6) Orang tua siswa, 7) Siswa.Untuk memperoleh 

informasi atau mengumpulkan data digunakan teknik : 1) Dokumentasi, 2) 

Angket, 3) Wawancara. Sesuai dengan tujuan penelitian dan metode penelitian, 

penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif, penggunaan statistik hanya 

sebatas statistik deskriptif yakni : persentil dan pembuatan daftar distribusi 

frekuensi serta histogram. 
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2.3  Hasil Penelitian Yang Relevans 

Berikut adalah hasil penelitian yang relevan dengan judul penelitian ini: 

1. Shinta Widya Wardhani dalam evaluasi pelaksanaan pembelajaran 

membaca, menulis dan menghitung kelas satu di SD Pelita Bangsa 

Bandarlampung tahun 2014, Program Studi Teknologi Pendidikan 

Universitas Lampung.  Hasil penelitian menunjukan bahwa: kondisi 

lingkungan sekolah dalam mendukung pembelajaran kategori cukup, 

motivasi guru, dukungan orang tua dan sarana prasarana pembelajaran 

kategori cukup, pelaksanaan pembelajaran dan kinerja guru kategori 

cukup. 

2. Muawanah, Siti dalam penerapan pembelajaran tematik untuk 

meningkatkan hasil belajar calistung Siswa kelas I MI Abdussalam 

Bekacak Kolursari Bangil Kabupaten Pasuruan, 2010, Program Studi S1 

PGSD.  Hasil penelitian menunjukan bahwa: Siklus I hasil belajar 

mengalami peningkatan (73,27%) dan meningkat pada siklus II (81,89%).  

Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa pembelajaran dengan 

menerapkan tematik telah berhasil meningkat dan mencapai target yang 

telah ditetapkan.  Selanjutnya peneliti menyarankan agar guru dapat 

menerapkan pembelajaran tematik. 

3. Dewi, Hevyana dalam penerapkan pembelajaran tematik untuk 

meningkatkan hasil belajar calistung kelas 2 SD kauman I Kecamatan 

Boreno Kabupaten Bojonegoro, 2012, Program Studi Teknologi 

Pendidikan.  Hasil penelitian menunjukan bahwa: pembelajaran tematik 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa, dengan dibuktikan; siklus I 
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persentasenya 72% meningkat pada siklus II menjadi 78%.  Adapun saran 

yang diberikan pada guru yang akan menerapkan pembelajaran tematik 

sebaiknya mempersiapkan RPP dan media yang dibutuhkan. 

4. Khon Chon Min dan kawan-kawan (2012) melakukan penelitian terhadap 

guru-guru yang mengimplementasikan pendekatan pembelajaran tematik 

di Malaysia.  Menurutnya, pemahaman yang mendalam terhadap 

pendekatan pembelajaran tematik pada guru membantu mereka untuk 

membuat rencana mengajar lebih mudah, mampu mengembangkan 

pembelajaran yang lebih bermakna, mampu untuk memotivasi siswa untuk 

berpikir kritis, kreatif dan inovatif. 


