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ABSTRAK  
 
 

ZULKIFLI KAMARUDDIN, Implementasi Kebijakan  Standar Nasional 
Pendidikan di SMA Negeri 2 Maros, dibimbing oleh H.M. Ide Said D.M.                      
dan Irwan Akib. 
 

Penelitian ini adalah bertujuan menganalisis “Implementasi Kebijakan 
Standar Nasional Pendidikan pada  SMA Negeri 2 Maros. Metode penelitian 
yang digunakan adalah deskriptip kuantitatif. Pendekatan yang digunakan adalah 
survey, dengan instrumen penelitian kuesioner, wawancara, observasi dan 
dokumen.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan standar nasional 
pendidikan di SMA Negeri 2 Maros menunjukkan bahwa standar isi pengelolaan 
pendidikan berpedoman pada standar isi yang ditetapkan oleh pemerintah. Dari 
segi standar proses, seluruh rambu-rambu dan instrumen yang disyaratkan  
dalam standar nasional pendidikan telah disediakan. Dari segi Standar pendidik 
dan tenaga kependidikan, maka hampir seluruh tenaga pendidik dan tenaga 
kependidikan telah sesuai dengan bidang kompoetensinya, hanya jumlahnya 
yang belum terpenuhi, sehingga ada beberapa guru harus mengajar lebih dari 
mata pelajaran. Sedangkan tenaga kependidikan seluruhnya ditempatkan pada 
bidang yang relevan. Standar sarana dan prasarana yang ada, dari observasi 
yang dilakukan umumnya  cukup memadai, bahkan seluruh sekolah telah 
dilengkapi sarana laboratorium dan perpustakaan. Hal ini berkaitan dengan 
kedudukan sekolah ini, yang mendapat dukungan penuh dari pemerintah. Dari 
segi standar pengelolaan yang ada, seluruh proses pengelolaan tersebut  
mendapat pengawasan dan pengendalian, sehingga mekanisme pengeloaan 
yang ada selalu disesuaikan dengan standar yang tersedia. Masalah utama 
dalam pengelolaan pendidikan di SMA ini, adalah standar pembiayaan yang 
belum dapat dipenuhi dengan memadai. Standar penilaian pendidikan yang ada 
ditetapkan secara seragam pada masing sekolah, sehingga metode penilaian 
adalah sama dan tentu disesuaikan dengan standar yang ditetapkan. Apalagi 
pada penilaian ujian akhir siswa. 

Dari delapan standar pendidikan yang ada, maka seluruh standar 
tersebut, telah disediakan instrument dan indicator sekolah. Hanya saja yang 
pokok diperhatikan adalah implementasi atau penerapan dari instrument-
instrumen dari standar yang ada. Hal utama yang penting diperhatikan dalam  
penerapan standar isi dan proses dan standar komptensi kelulusan siswa, 
adalah kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang 
relevan dengan kebutuhan proses belajar mengajar. Standar pembiayaan 
pendidikan harus lebih ditingkatkan mutu pengelolaannya, terutama bagaimana 
memaksimalkan sumber-sumber pembiayaan pengelolaan sekolah, baik  yang 
berasal dari dana pemerintah maupun yang berasal dari komite sekolah. 
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LAMPIRAN 
 
 
 
 

PENGANTAR 
 
 Daftar pertanyaan ini dimaksudkan untuk memperoleh data guna 

melengkapi bahan penyusunan Tesis sebagai salah satu syarat untuk 
menyelesaikan Studi Pada Program Pasca Sarjana  Universitas 
Muhammadiyah Makassar. 

 Di bawah ini tersedia beberapa pertanyaan dan sekaligus beberapa 
kemungkinan jawabannya. Cara mengerjakannya adalah dengan 
memberikan tanda silang (X) pada huruf salah satu jawaban yang 
tersedia yang menurut anggapan anda paling sesuai dengan hati 
sanubari. Jawaban-jawaban anda itu akan kami rahasiakan. Oleh 
karena itu, berilah jawaban yang sejujur-jujurnya. 

 Atas kesediaan anda memberi jawaban, tak lupa diucapkan terima 
kasih. 

 
IDENTITAS RESPONDEN 
1. Nama Lengkap : 
2. Tempat / Tanggal Lahir : 
3. Pekerjaan / Jabatan  : 
4. Pendidikan Terakhir : 
 
A. Implementasi Standar Isi Pendidikan  
 

1. Menurut anda apakah struktur kurikulum yang ada di sekolah 
bapak/ibu, telah disusun berdasarkan standar yang diharapkan? 
a. Sangat sesuai 
b. Sesuai  
c. Kurang sesuai 
d. Tidak sesuai  

Alasannya 
……………………………………………………................ 

………………………………………………………………………….. 
 

2. Menurut anda pengaturan beban belajar di sekolah telah 
disesuaikan dengan tingkat beban kemampuan mengajar guru, 
jumlah siswa dan kondisi kelas ? 
a. Sangat sesuai 
b. Sesuai  
c. Kurang sesuai 
d. Tidak sesuai  

Alasannya 
……………………………………………………................ 

………………………………………………………………………….. 
    



3. Apakah kurikulum yang telah diterapkan di sekolah bapak telah 
dapat dijalankan pada tingkat satuan pendidikan, sebagaimana 
mestinya ? 
a. Berjalan sangat baik 
b. Baik 
c. Cukup baik 
d. Kurang baik 

Alasannya …………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………….. 

 
4. Menurut anda, apakah standar isi berdasar Peraturan Pemerintah 

Nomor 19 Tahun 2005 dapat realistis diterapkan sesuai kalender 
akademik di sekolah Bapak/Ibu?   
a. Sangat realistis 
b. Realistis 
c. Kurang realistis 
d. Tidak realistis   

Alasannya 
……………………………………………………................ 

………………………………………………………………………….. 
 

B. Standar Proses  
 

5. Apakah menurut anda implementasi standar penyelenggaraan 
pembelajaran di sekolah bapak/ibu dapat berjalan sesuai yang 
diharapkan ? 
a. Sangat sesuai 
b. Sesuai 
c. Kurang sesuai 
d. Tidak sesuai  

Alasannya 
……………………………………………………................ 

………………………………………………………………………….. 
  

6. Menurut anda proses pembelajaran di sekolah anda telah dapat 
dipenuhi sesuai komponen pembelajaran yang ada ? 
a. Sangat sesuai 
b. Sesuai 
c. Kurang sesuai 
d. Tidak sesuai  

Alasannya 
……………………………………………………................ 

………………………………………………………………………….. 
 

7. Bagaimana menurut  anda terhadap pengawasan pemerintah 
terhadap proses pendidikan proses penyelenggaraan pendidikan di 
sekolah ? 
a. Sangat baik 
b. Baik 



c. Kurang baik 
d. Tidak baik  

Alasannya ………………………………………………........................... 
……………………………………………………………………………. 
 

C. Standar Kompetensi  
 

8. Bagaimana pendapat anda mengenai standar lulusan siswa  anda 
? 

 
a. Sangat baik 
b. Baik 
c. Cukup baik 
d. Kurang baik 
e. Tidak baik 

      Alasannya ……………………………………………………… 
       ……………………………………………………………………. 

9. Berapa persen mutu/kualitas kelulusan siswa pada ujian akhir 
menurut? 
a. Sangat baik 
b. Baik 
c. Cukup baik 
d. Kurang baik. 

Alasannya …………………………….. ……………………………… 
………………………………………………………………………… 

 
D. Standar pendidik dan tenaga pendidik 
 

10. Apakah tenaga pendidik sudah sesuai dengan kebutuhan dan 
jumlahnya :  
a. Sangat sesuai 
b. Sesuai 
c. Kurang sesuai      
d. Tidak sesuai  

Alasannya ………………………………………………........................... 
……………………………………………………………………………. 

11. Bagaimana pendapat anda mengenai kemampuan guru dan 
tenaga tata usaha dalam melaksanakan tugasnya ?  
a. Sangat baik 
b. Baik 
c. Cukup baik 
d. Kurang baik 

      Alasannya ……………………………………………………… 
       ……………………………………………………………………. 
 

E. Standar Sarana dam Prasarana  
 

12. Bagaimana pendapat anda mengenai sarana pembelajaran di 
sekolah bapak ? 



a. Sangat lengkap 
b. Lengkap 
c. Cukup lengkap 
d. Kurang lengkap  

      Alasannya ……………………………………………………… 
       ……………………………………………………………………. 

 
13. Bagaimana pendapat anda tentang alat dan media proses belajar 

mengajar di SMA ?  
a. Sangat baik 
b. Baik 
c. Cukup baik 
d. Kurang baik 

      Alasannya ……………………………………………………… 
       ……………………………………………………………………. 

 
D. Standar Pengelolaan  

 
14.  Apakah penyelenggaraan proses belajar, ada sifat kemandirian 

(pemberdayaan) yang dapat dijalankan ? 
a. Sangat mandiri 
b. Mandiri 
c. Cukup mandiri 
d. Tidak mandiri  

      Alasannya ……………………………………………………… 
            …………………………………………………………………. 
  

15.  Bagaimana kemitraan sekolah terhadap komponen tanggung 
jawab pendidikan dalam proses peningkatan mutu ? 
a. Sangat baik 
b. Baik 
c. Cukup baik 
d. Kurang baik 

      Alasannya ……………………………………………………… 
       ……………………………………………………………………. 

 
16.  Bagaimana tingkat partisipasi komponen-komponen pendidik, dan 

ketenaga pendidikan terhadap usaha peningkatan mutu proses 
belajar mengajar ? 
a. Sangat baik 
b. Baik 
c. Cukup baik 
d. Kurang baik 

      Alasannya ……………………………………………………… 
       ……………………………………………………………………. 

17.  Apakah pengelolaan sekolah bapak/ibu telah memenuhi syarat-
syarat sesuai yang ditentukan : 
a. Sangat sesuai 
b. Sesuai 



c. Kurang sesuai      
d. Tidak sesuai  

Alasannya ………………………………………………........................... 
……………………………………………………………………………. 

 
18. Apakah pengelolaan sekolah secara menyeluruh berjalan sesuai 

standar pendidikan dan kebutuhan anak didik ? 
a. Sangat sesuai 
b. Sesuai 
c. Kurang sesuai      
d. Tidak sesuai  

Alasannya ………………………………………………........................... 
……………………………………………………………………………. 

 
E. Standar pembiayaan 
 

19.  Apakah pembiayaan pengelolaan pendidikan di sekolah bapak/ibu 
telah memenuhi kebutuhan standar pembiayaan ? 
a. Sangat sesuai 
b. Sesuai 
c. Kurang sesuai      
d. Tidak sesuai  

Alasannya ………………………………………………........................... 
……………………………………………………………………………. 

20. Apakah biaya pengelolaan pendidikan dapat dikelola dengan baik ? 
a. Sangat baik 
b. baik 
c. Kurang  
d. Tidak  

Alasannya ………………………………………………........................... 
 

F. Standar Penilaian pendidikan 
 

21. Bagaimana pendapat anda mengenai system penilaian proses 
belajar mengajar, apakah sudah sesuai dengan standar mutu 
pendidikan ? 
a. Sangat sesuai 
b. Sesuai 
c. Kurang sesuai      
d. Tidak sesuai  

Alasannya ………………………………………………........................... 
 

22. Apakah metode penilaian dalam proses belajar mengajar telah 
berjalan secara objektif ? 
a. Sangat sesuai 
b. Sesuai 
c. Kurang sesuai      
d. Tidak sesuai  

Alasannya ………………………………………………........................... 



            
DAFTAR PERTANYAAN 

 
 
 

PENGANTAR 
 
 Daftar pertanyaan ini dimaksudkan untuk memperoleh data guna melengkapi 

bahan penyusunan Tesis sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Studi 
Pada Program Pasca Sarjana  Universitas Muhammadiyah Makassar. 

 Atas kesediaan anda memberi jawaban, tak lupa diucapkan terima kasih. 
 
IDENTITAS INFORMAN  
 
1. Nama Lengkap : 
2. Tempat / Tanggal Lahir : 
3. Jabatan  : 
4. Pendidikan Terakhir : 
 
1. Menurut anda apakah struktur kurikulum yang ada di sekolah telah disusun 

berdasar standar yang diharapkan ? 
 
 
 
 
 
 

2.  Apakah pengaturan beban belajar di sekolah telah disesuaikan dengan tingkat 
beban kemampuan tenaga pendidik di sekolah ? 

 
 
 
 
 
 

3.  Menurut bapak / ibu apakah standar penyelenggaraan pendidikan di sekolah 
telah sesuai dengan standar mutu pendidikan ?  

 
 
 

4.  Apakah komponen pembelajaran yang ada di sekolah di  SMA Negeri 2 
Maros telah sesuai ? 

 
 
 
 
. 



5.  Standar lulusan siswa di  SMA Negeri 2 Maros, masih banyak secara kualitas 
belum memadai, bagaimana tanggapan saudara ? 

 
 

 
 

6. Bagaimana kuantitas kelulusan siswa menurut bapak pada masing-masiong 
sekolah di  SMA Negeri 2 Maros ? 
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Bagaimana tanggapan bapak tentang kecukupan standar pembiayaan dalam 
rangka pengelolan sekolah di  SMA Negeri 2 Maros. 

 
 

8. 
 
 
 
 
 

Bagaimana proses dan mekanisme penilaian hasil belajar siswa di  SMA 
Negeri 2 Maros, apakah telah sesuai dengan standar 

 

 
Keadaan Guru SMA Negeri 2 Maros 

Pangkat dan Golongan  
 

Golongan Pangkat Frekuensi  
IV D Pembina Utama Madya  
 C Pembina  Utama   
 B Pembina Tingkat I  
 A Pembina   

III D Penata   
 C Penata Tingkat I  
 B Penata Muda Tingkat I  
 A Penata Muda   

Honorer    
Jumlah    

 
 

 
 
 
 



Keadaan Guru SMA Negeri 2 Maros 
Tingkat Pendidikan 

Pendidikan Frekuensi  
1. S2  
2. S1  
3. D4  
4. D3  
  

Data Guru yang Mengajar Bukan Bidang Kompetensinya 
Keadaan Guru SMA Negeri 2 Maros 

Pangkat dan Golongan  
Guru MP yang diajarkan Seharusnya 

1    
2    
3    
4    
5    
6    
    
    
    

Jumlah    
Keadaan Tata Usaha SMA Negeri 2 Maros 

Tingkat Pendidikan 
Pendidikan Frekuensi  

1. S2  
2. S1  
3. D4  
4. D3  
  

 
 
Data yang diperlukan : 
 
1. Riwayat perkembangan sekolah 
2. Bagan struktur organisasi sekolah 
3. Keadaan Guru menurut : 
    a. Menurut jumlah 
    b. Jenis kelamin 
    c. Tingkat pendidikan 
    d. Masa kerja 
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BAB  I  
 

PENDAHULUAN 
 
 
A. Latar Belakang  
 

Menghadapi tantangan masa depan yang semakin kompleks, 

pemerintah terus mengupayakan peningkatan sumber daya  

(resources) manusia secara berkesinambungan melalui peningkatan 

mutu proses pendidikan pada semua jenjang. Adapun upaya yang 

telah dilakukan pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan di 

antaranya adalah dengan melakukan upaya pengendalian mutu 

pendidikan pada setiap tingkatan pendidikan. Upaya pengendalian  

tersebut dilakukan pada setiap elemen kegiatan proses pendidikan, 

mulai dari perencanaan pengajaran sampai pada pelaksanaan ujian.  

Berbagai permasalahan pendidikan yang terjadi sekarang ini 

merupakan implikasi dari masih lemahnya implementasi pengendalian 

mutu pengelolaan pendidikan, baik  yang diselenggarakan oleh 

pemerintah maupun swasta, oleh sebab itu implementasi pengelolaan 

pendidikan yang bermutu pada semua tingkatan pendidikan harus 

berpedoman pada standar mutu yang telah ditetapkan oleh pemerintah 

sebagaimana di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 

2005 tentang Standar Mutu Pendidikan. Implementasi standar mutu 

pendidikan pada semua tingkat pendidikan  merupakan strategi yang 

efektif untuk tetap mengontrol proses dan mekanisme proses 

belangsungnya  strategi belajar yang tepat.  

1 
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Pendidikan tidaklah dapat dipisahkan dari kehidupan setiap 

individu, baik sebagai makhluk individual, ethis maupun makhluk 

sosial. Tiap-tiap individu akan tumbuh dan berkembang; cepat atau 

lambat dalam lingkungan yang terus berubah ditentukan antara lain 

oleh kemampuan pendidik dalam memahami tujuan yang akan akan 

dicapai, kadaan anak didik yang dihadapi dengan segala latar 

belakangnya, sarana pendidikan, ketepatan memilih bentuk 

komunikasi pendidikan dan keadaan lingkungan sehingga 

memungkinkan terjadinya interaksi edukatif atau tindakan yang bersifat 

mendidik dalam pergaulan pendidikan. 

Salah satu elemen penting yang berperan dalam mengatur, 

mengelola, dan mengoptimalkan implementasi standar mutu 

pendidikan terutama dalam lingkup persekolahan formal adalah 

kemampuan pemerintah dalam melakukan pengendalian mutu 

pendidikan. Indikator keberhasilan proses pendidikan di sekolah pada 

dasarnya dapat bersifat realistis, yaitu terdapatnya kualitas anak didik 

yang memadai baik yang sementara belajar maupun yang telah 

menjadi lulusan (alumni). Ukuran memadai dapat dilihat pada prestasi 

belajar anak didik yang bersangkutan secara rata-rata. 

Sudah menjadi tolok ukur bahwa prestasi atau hasil yang 

maksimal hanya mungkin dicapai apabila ditopang oleh tingkat 

kedisiplinan yang tinggi terhadap program dan komitmen yang tinggi 

terhadap konsep manajerial yang telah disepakati oleh stakeholders 
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pendidikan tersebut, sebagaimana yang tertuang dalam kebijaksanaan 

pemerintah bidang pendidikan seperti yang tercantum dalam Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 

pada huruf c bagian menimbang ditegaskan bahwa bahwa sistem 

pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan 

pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen 

pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan 

perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu 

dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan 

berkesinambungan. 

Menggaris bawahi peningkatan mutu dan efisiensi 

manajemen pendidikan, maka aspek implementasi standar mutu 

pendidikan memiliki substansi yang penting artinya. Oleh sebab itu 

pemerintah telah mengatur kebijaksanaan pengendalian standar mutu 

pendidikan sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 19 Tahun 2005, Tentang Standar Pendidikan Nasional, pasal 2 

di katakan bahwa Lingkup Standar Nasional Pendidikan meliputi: (a) 

standar isi, (b) standar proses, (c) standar kompetensi lulusan, (d) 

standar pendidik dan tenaga kependidikan, (e) standar sarana dan 

prasarana, (f) standar pengelolaan, (g) standar pembiayaan dan (h) 

standar penilaian pendidikan. 

Berlakuknya otonomi daerah dalam penyelenggaraan 

pemerintahan daerah di Indonesia, sebagaimana diatur dalam 



4 
 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, yang telah diubah menjadi 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004  serta Undang-Undang Nomor 

12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka pengendalian 

penyelenggaraan pendidikan, juga diatur oleh pemerintah daerah itu 

sendiri, di bawah Dinas Pendidikan yang dibentuk di Daerah 

Kabupaten / Kota.  

Meskipun demikian seiring dengan geliat pembangunan 

bidang pendidikan di Kabupaten Maros umumnya dan di SMA Negeri 

2 Maros khususnya, belum sepenuhnya dapat dicapai dengan baik, 

dengan indikasi bahwa tingkat lulusan siswa berdasarkan tingkat 

Evaluasi Belajar Tahap Nasional (Ebtanas), nilai kelulusan siswa yang 

belum memuaskan.  

Kenyataan menunjukkan bahwa masih banyak elemen dari 

standardisasi mutu pendidikan yang belum mampu diterapkan secara 

maksimal, seperti standar kurikulum dan standar tenaga pendidik yang 

belum seluruhnya sesuai dengan kebutuhan proses belajar di sekolah. 

Berdasar latar belakang masalah di atas, maka penulis 

berusaha melakukan penelitian dengan mengambil judul:  

Implementasi Kebijakan Standar Nasional Pendidikan Pada Sekolah 

Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Maros”.  
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B. Rumusan  Masalah 
 
 

Berdasar pada latar belakang masalah diatas, maka pokok 

permasalahan yang diajukan adalah: Bagaimanakah Implementasi 

kebijakan  Standar Nasional Pendidikan pada  sekolah menengah atas 

(SMA) Negeri 2 Maros?”.  

 
C. Tujuan Penelitian  
 

Penelitian ini bertujuan mengetahui Implementasi Kebijakan 

Standar Nasional Pendidikan  pada  Sekolah Menengah Atas (SMA) 

Negeri 2 Maros. 

  
D. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Akademik 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman 

penulis tentang arti penting dari kebijakan pendidikan yang baik, serta 

memperkaya pemahaman tentang fungsi-fungsi  manajemen pada 

umumnya dan manajemen pendidikan. Selain itu hasil penelitian ini 

dapat menjadi bahan / referensi bagi pihak yang berminat dalam hal 

peningkatan  mutu pendidikan. 

  
2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi  bahan pertimbangan 

dan informasi bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Maros bagi 

Standardisasi pendidikan di sekolah menengah atas (SMA) Negeri 2 
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Maros. Di samping itu untuk dapat dijadikan ukuran penilaian sehingga 

dapat dijadikan umpan balik dalam penyempurnaan proses 

penyelenggaraan pendidikan di sekolah. 
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BAB  III 

METODOLOGI  PENELITIAN 
 
A. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif, 

terutama untuk menggambarkan atau  mendiskripsikan masalah yang 

diteliti.  Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan terhadap 

variabel mandiri, yaitu tanpa membuat perbandingan dengan variabel lain. 

Suatu penelitian yang berusaha menjawab pertanyaan penelitian   

(Sugiyono : 2001 : 7).   

Pendekatan yang digunakan adalah survei. Metode survei adalah 

penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data 

yang dipelajari adalah data hasil dari sampel yang diambil dari populasi 

tersebut, sehingga ditemukan kejadian-kejadian relatif yang berdistribusi, 

sosiologis maupun psikologis.  

Menurut Tiro (2000:101), penelitian survei biasanya meliputi metode 

pengumpulan data yang dilakukan berdasarkan respons individu terhadap 

seperangkat pertanyaan menyangkut latar belakang mereka, pengalaman 

dan kegiatan masa lalu, sikap dan persepsi.   

 
B. Populasi dan Sampel dan Teknik Sampling 

1. Populasi 
 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh guru di SMA Negeri 

2 Maros  yang berjumlah 53 orang guru.  

60 
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2. Sampel 
 

Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah ditetapkan 

sebanyak 53 orang  dari populasi. 

3. Teknik Sampling 
 

Teknik sampling yang digunakan adalah total sampling, dengan 

menetapkan seluruh populasi sebagai sampel penelitian.   

 
C. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang digunakan untuk mendapatkan  data  di lapangan            

adalah : 

1. Kuesioner, yaitu mengedarkan daftar pertanyaan kepada responden 

penelitian yang sebelumnya ditetapkan sebagai sampel. Data yang 

diperoleh melalui kuesioner ini adalah data primer yaitu data yang 

langsung diperoleh dari responden. 

2. Observasi, yaitu teknik yang digunakan untuk melengkapi data yang 

diperoleh melalui kuesioner dan wawancara dengan melihat dan 

mengamati secara langsung  responden penelitian. Jenis data yang 

diperoleh adalah data primer dan sekunder yang berasal dari 

pengamatan langsung penulis. 

3. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

Tanya jawab secara langsung terhadap informan kunci dalam 

penelitian, yaitu Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maros, dan 4 

pengawas utama. Data yang diperoleh bersifat data primer.  
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4. Dokumentasi, yaitu teknik yang digunakan untuk mendapatkan data 

mengenai catatan-catatan tertulis yang menyangkut permasalahan 

penelitian. Sifat data yang diperoleh adalah sekunder, yaitu data yang 

memang sudah tersedia dalam bentuk tertulis. 

D. Instrumen Pengumpulan Data 

1. Daftar pertanyaan (Angket), yaitu pertanyaan yang berkaitan 

dengan masalah pokok yang diteliti; 

2. Daftar chek list observasi, yaitu daftar obyek yang diobservasi;  

3. Pedoman wawancara; daftar item wawancara tertulis kepeda 

informan; 

4. Daftar dokumen, yaitu petunjuk terhadap dokumen-dokumen yang 

dibutuhkan dalam penelitian ini; 

 
E. Prosedur Pengolahan Data 

Pengolahan data mengarah pada model penelitian rasional empiris, 

yakni berdasarkan atas data dan fakta yang diperoleh langsung di 

lapangan. Sedangkan teknik analisis data adalah menggunakan analisis 

kuantitatif deskriptif, yaitu memilih dan menyatukan hasil jawaban yang 

diperoleh dari kuesioner untuk kemudian dimasukkan dalam formula tabel 

frekuensi dengan perhitungan menggunakan prosentase (%) dengan 

rumus: 
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Nilai                          = Bobot  x  Frekuensi 

Rata-rata Skor        =  Nilai 
                                N (Jumlah Data) 
 

Rata-rata %        = rata-rata skor x 100 
                                 jumlah klasifikasi jawaban 

  
Kriteria interpretasi hasil keseluruhan jawaban yang diberikan oleh 

responden digunakan sebagai berikut : 

Tabel. 3.1 Pedoman interpretasi koefisien rata-rata nilai jawaban 

Interval koefisien     Tingkat kualifikasi 

0,00  -  0,10      Tidak baik 

0,11  -  0,20      Kurang baik 

0,21  -  0,30      Baik 

0,31  -  0,40      Baik Sekali  

     . 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Teori  

1. Konsep Kebijakan Publik 

Kebijakan yang dalam bahasa Inggeris disebut policy dapat diartikan 

sebagai suatu  pilihan untuk berindak atau tidak bertindak.  

Menurut Jauch, dkk (1988 : 43) kebijakan (policy) ialah pedoman 

untuk bertindak. Kebijakan menunjukkan bagaimana sumber harus 

dialokasi dan bagaimana tugas yang diberikan dalam organisasi harus 

dilaksanakan sehingga manajer tingkat fungsional dapat melaksanakan 

strategi itu dengan sebaik-baiknya. 

Studi implementasi merupakan suatu kajian mengenai studi 

kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. 

Dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang 

begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis dengan adanya 

intervensi berbagai kepentingan (Agustino: 2006: 138). 

Bardach dalam (Agustino: 2006 : 137) mengemukakan bahwa: 

 “adalah cukup untuk membuat sebuah program dan kebijakan umum 
yang kelihatannya bagus di atas kertas. Lebih sulit lagi 
merumuskannya dalam kata-kata dan slgam-slogam yang 
kedengarannya mengenakan bagi telinga para pemimpin dan para 
pemilih yang mendengarkannya. Dan lebih sulit lagi untuk 
melaksanakannya dalam bentuk cara yang memuaskan semua 
orang termasuk mereka anggap klien”. 
 

7 



8 
 

 

Dalam buku yang sama Agustino ( 2006 : 138), juga mengutip 

pendapat Mazmanian dan Paul Sabatier, yang mengatakan bahwa : 

“Pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam 
bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-
perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau 
keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut 
mengidentifikasikan masalah yang ingin di atasi, menyebutkan 
secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dan berbagai 
cara utuk menstrukturkan atau mengatur proses implementation”. 

 
Dengan demikian implementasi kebijakan merupakan upaya 

pencapaian tujuan berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan 

sebelumnya, oleh sebab itu implementasi kebijakan tentu menunjukkan 

hasil (outcomes). 

Implementasi merupakan suatu proses tersendiri dan sering tidak 

dipandang sebagai bagian integral dari pengambilan keputusan. 

Impelementasi adalah seperangkat kegiatan yang dilakukan menyusul 

suatu keputusan. Suatu keputusan selalu dimaksudkan untuk mencapai 

sasaran tertentu. Guna merealisasikan pencapaian sasaran itu, diperlukan 

serangkaian aktivitas jadi dapat dikatakan bahwa implementasi adalah 

operasionalisasi dari berbagai aktivitas guna mencapai suatu sasaran 

tertentu. 

Menurut Hunger dan Wheelen (1996) bahwa proses  implementation 

tugas pokok organisasi, maka paling tidak harus mengacu pada aspek 

utama, yaitu :  

a. Program. Programs is a statement of the activities or steps needed to 

accomplish a single use plan, making the strategy action-oriented. 
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Program adalah rumusan aktifitas atau sejumlah kebutuhan yang 

dirumuskan dalam rencana tunggal, membuat strategi itu dapat 

dilaksanakan. 

b. Anggaran. Budgets is the statement of a corporation’s programs in 

dollar terms, listing in detail the cost of each program, that 

management uses in both planning and control. Anggaran adalah 

rumusan program dalam bentuk uang, merumuskan secara lengkap 

biaya setiap program yang dipakai dalam perencanaan dan 

pengawasan. 

c. Prosedur. Procedures are a system of sequential steps or techniques 

that describe in detail how particular task or jo is to be done. Prosedur 

adalah seuatu sistem pada setiap bagian atau teknik yang dirumuskan 

secara lengkap bagaimana setiap kegiatan atau pekerjaan dapat 

diselesaikan 

Pada dasarnya ada dua pendekatan guna memahami implementasi 

kebijakan; yakni pendekatan top down dan botton up. Menurut Lestert dan 

Stewart  dalam Agustino (2006), istilah top down dan botton up dinamakan 

dengan the command and control approach (pendekatan control dan 

komando), dan the market approach (pendekatan pasar).  

Pendekatan top down, implementasi kebijakan dilakukan 

tersedentalisir dan dimulai dari actor tingkat pusat, dan keputusannya pun 

diambil dari tingkat pusat. Pendekatan top down bertitik tolak dari 

perspektif bahwa keputusan-keputusan politik (kebijakan) yang telah 
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ditetapkan tingkat atas harus dilaksanakan tingkat pelaksana di 

bawahnya. 

Studi implementasi kebijakan publik pada dasarnya terdapat 

beberapa model pendekatan Agustino ( 2006: 140);  di antaranya : 

a. Pendekatan Implementasi kebijakan Publik Model George C. Edward 

III 

 Model implementasi kebijakan yang berperspektif top down 

menamakan model implementasi direct and indirect impact 

implementation.  Ada empat variable yang sangat menentukan 

keberhasilan implementasi suatu kebijakan yaitu:  

a) Komunikasi 
b) Sumber daya 
c) Disposisi 
d) Struktur birokrasi  
 

Variabel komunikasi, sangat menentukan keberhasilan 

pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan public. Implementasi 

yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui 

apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan 

mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik, 

sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus 

ditransmisikan (atau dikomunikasikan) kepada bagian persoanalia yang 

tepat. 

Variabel atau faktor kedua yang mempengaruhi keberhasilan 

implementasi suatu kebijakan adalah sumber daya. Sumber daya 
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merupakan hal penting lainnya. Sumber daya yang dimaksud adalah 

sumber daya manusia (staf),  sumber daya informasi, kewenangan dan 

fasilitas kerja yang dimiliki. 

Variabel ketiga yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan 

public adalah disposisi. Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan 

adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai 

pelaksanakaan suatu kebijakan public. Jika pelaksanaan suatu 

kebijakan ingin efektif maka para pelaksana kebijakan tidak hanya 

harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetatpi juga harus memiliki 

kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam prakrteknya 

tidak terjadi bias. 

Variabel keempat yang mempengaruhi keberhasilan 

implementasi kebijakan public adalah struktur birokrasi. Di mana kunci 

utamanya adalah adalanya standar prosedur kerja birokrasi yang jelas 

dan efektif serta melaksanakan fragmentasi, yaitu penyebaran 

tanggung jawab pada masing-masing unit kerja.  

b. Implementasi Kebijakan Publik Model Merlee S. Grindle 

Pendekatan ini, dikenal dengan Implementation as a polical and 

administrative process. Menurut Grindle (dalam Agustino, 2006 : 141), 

keberhasilan implementasi kebijakan public sangat ditentukan oleh 

tingkat implementability kebijakan itu sendiri, yang terdiri atas : 

1) Content of policy, meliputi; 
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(a) Interest Affacted (kepentingan-kepentingan yang 
mempengaruhi) 

(b) Type of benefits (tipe manfaat) 
(c) Extent of change evision (derajat perubahan yang ingin dicapai) 
(d) Site of decision making (letak pengambilan keputusan) 
(e) Program implementer (pelaksana program) 
(f) Resources commited (sumber-sumber daya yang digunakan) 

2) Context of policy 
(a) Power interest and strategy of actor involeved (kekuasaan, 

kepentingan-kepentingan dan strategi dari actor yang terlibat). 
(b) Institution and regime (karakteristik lembaga dan rezim yang 

berkuasa) 
(c) Compliance and responsiveness (tingkat kepatuhan dan adanya 

respon dari pelaksana). 
 

 

Kebijakan dalam organisasi adalah merupakan pusat dari 

seluruh kegiatan manajemen organisasi,  Perrone (dalam Salusu, 2000)  

menyebutkan bahwa perumusan kebijaksanaan merupakan kegiatan 

sentral manajemen, sedangkan Gore (dalam  Salusu, 2000) menyebut 

sebagai kunci kepemimpinan atau Siagian (2001) menyebut sebagai 

inti kepemimpinan. Bahkan dikatakan bahwa perumusan kebijakan 

sebagai suatu karakteristik yang fundamental, bahkan moore (Salusu: 

2000) menyebut sebagai jantung kegiatan administratif. Bahkan Higgins 

melanjutkan bahwa perumusan kebijakan adalah kegiatan yang paling 

penting dari semua kegiatan karena di dalamnya manajer terlibat dan 

malahan kata Hoy dan Miskel (dalam Salusu,  2000) itu merupakan 

pertanggung jawaban utama dari semua manajer melalui suatu proses 

tempat kebijaksanaan dibuat dan dilaksanakan. 
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Menurut Lawrence R.Jauch, dkk (1988) kebijakan (policy) ialah 

pedoman untuk bertindak. Kebijakan menunjukkan bagaimana sumber 

harus dialokasi dan bagaimana tugas yang diberikan dalam organisasi 

harus dilaksanakan sehingga manajer tingkat fungsional dapat 

melaksanakan strategi itu dengan sebaik-baiknya. 

Menurut Dunn (2000) kebijakan publik, pada dasarnya lebih 

ditekankan kepada konsep pemikiran pada pelaksanaan kebijakan 

publik dengan instrumen-instrumen yang sudah mapan yang didukung 

oleh sarana-sarana implementasi kebijakan publik yang memadai. 

Meskipun demikian disisi lain telah memberikan pelajaran berharga 

bagi semua elemen-elemen dalam proses analisis kebijakan publik, 

terutama makna moral dan etika di mana pedoman terhadap pilihan 

pengambilan keputusan terhadap kebijakan publik harus benar-benar 

dalam pertimbangan yang matang baik kepada untung ruginya maupun 

kepada nilai-nilai strategisnya di masyarakat. 

Dewasa ini istilah kebijaksanaan lebih sering dan secara luas 

dipergunakan dalam kaitannya denagan tindakan-tindakan atau 

kegiatan-kegiatan pemerintah serta prilaku negara pada umumnya 

(United Nations; dalam Wahab (1997: 3). Dengan demikian suatu 

kebijaksanaan pemerintah  merupakan tindakan nyata dari suatu 

institusi  pemerintah yang dimaksud untuk mencapai tujuan negara atau 

daerah dalam suatu kegiatan tertentu. 
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Perumusan kebijaksanaan ialah proses memilih suatu alternatif 

cara bertindak dengan metode yang efisien sesuai situasi. Proses itu 

untuk menemukan dan menyelesaikan masalah. Menurut Brinkloe, et 

al, (2002) mengemukakan bahwa  ada dua pandangan dalam proses 

mencapai suatu keputusan bagi kebijaksanaan organisasi, yaitu : 

(1) Optimasi. Di sini seorang eksekutif yang penuh keyakinan 
berusaha menyusun alternatif-alternatif, memperhitungkan untung 
rugi dari setiap alternatif itu terhadap tujuan organisasi. Sesudah itu 
ia memperkirakan kemungkinan timbulnya bermacam-macam 
kejadian di kemudian hari, memperimbangkan dampak dari 
kejadian-kejadian itu terhadap alternatif-alternatif yang telah 
dirumuskan, dan kemudian menyusun urut-urutan secara 
sistematis sesuai prioritas dan kadang-kadang juga selera. 

(2) Satisficing. Seorang eksekutif cukup menempuh suatu 
penyelesaian yang asal memuaskan ketimbang mengejar 
penyelesaian yang terbaik. Ia tidak akan dapat mengidentifikasi 
semua alternatif sebagai akibat dari kelalaian atau kurangnya 
sumber informasi dari hasil penelitian.  Model satisficing ini 
dikembangkan oleh Simon (Simon : 1982; Roach, 1979) karena 
adanya pengakuan terhadap rasionalitas terbatas (bounded 
rationality). Rasionalitas terbatas adalah batas-batas pemikiran 
yang memaksa orang  membatasi pandangan mereka atas 
masalah dan situasi. Pemikiran itu terbatas karena pikiran manusia 
tidak memiliki kemampuan untuk memisahkan dan mengolah 
informasi yang bertumpuk. 

 
Kebijaksanan berarti alternatif pilihan terbaik dalam pelaksanaan 

tugas.  Dalam dunia birokrasi pemerintahan, kebijaksanaan merupakan 

tindakan nyata dari para birokrat terhadap apa yang seharusnya dan 

apa tidak seharusnya dilaksanakan.  Kebijakan  tersebut memiliki 

implikasi yang sangat luas terhadap semua dimensi dari wilayah 

keputusan itu sendiri.  
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Kebijakan public, lebih berkaitan dengan keputusan-keputusan 

yang diambil oleh  Manajemen Eksekutip Puncak dari suatu 

manajemen public, seperti keputusan Bupati atau Walikota tentang 

perubahan dan penetapan suatu yang menyangkut perbaikan ataupun 

dalam rangka mengatasi suatu masalah-masalah yang ada di tengah 

masyarakat, seperti kebijakan dalam mengatasi kemacetan lalu lintas, 

dalam jangka panjang. 

2. Konsep Implementasi Kebijakan Publik 

Implementasi dalam pengertian yang paling umum diartikan 

sebagai pelaksanaan atau realisasi kegiatan, yang umumnya di 

dahului suatu program atau konsep. Seperti istilah implementasi 

manajemen adalah berarti kegiatan yang dilaksanakan dengan 

menerapkan konsep manajemen. 

Tjokroamidjojo (1986 : 67) mengemukakan bahwa :  
“Implementasi adalah berarti pelaksanaan kegiatan berdasarkan 

ide-ide dan program yang telah disusun sebelumnya. Dan 
implementasi ini berkaitan dengan penggunaan biaya, 
penggunaan anggaran serta proses-proses yang berkaitan 
dengan penggerakan dan pengarahan semua fungsi-fungsi yang 
telah disusun. 

 
Berdasarkan pendapat di atas, maka pada dasarnya istilah 

implementasi selalu dimaknai sebagai pelaksanaan, sehingga 

implementasi tentu selalu didahului perencanaan dan penetapan 

program-program. Implementasi juga tentu berhubungan sasaran dan 

tujuan yang dikaitkan dengan anggaran atau biaya serta sumber daya 

manusia pelaksananya.  
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Implementasi  merupakan tahapan operasional dari suatu 
kegiatan organisasi, yang didalamnya terkandung makna 
menjalankan, menggerakkan dan memotivasi. Pelaksanaan 
merupakan fungsi manajemen setelah perencanaan dan 
pengorganisasian. Pelaksanaan ditempatkan sebagai upaya 
penggerakkan (actuating) yang dapat berarti menjalankan 
kegiatan-kegiatan organisasi berdasarkan program dan rencana 
yang telah disusun. 

 
Actuating berarti menggerakkan pelaksanaan usaha-usaha 

agar semua anggota kelompok suka melaksanakan kegiatan guna 

tercapainya tujuan dengan kesadarannya dengan berpedoman pada 

rencana dan usaha pengorganisasiannya. 

Untuk fungsi penggerakkan (actuating) sampai sekarang 

masih dipergunakan beberapa istilah dalam hubungannya dengan 

fungsi actuating ini Atmosudirdjo (1985) istilah itu antara lain: 

1) Leading ialah pekerjaan yang dilakukan oleh seorang manajer 
yang menyebabkan orang-orang lain bertindak. 

2) Directing berarti memberi petunjuk, arah 
3) Commanding berarti memberi bimbingan, saran-saran,  

perintah-perintah. 
4) Motivating ialah memberi semangat, dorongan dan inspirasi. 

 
Actuating (penggerakan), merupakan fungsi manajemen yang 

memegang peranan penting dalam proses manajemen, berbeda 

halnya dengan fungsi manajemen lainnya, maka fungsi actuating 

senantiasa berhubungan dengan manusia karena manajemen tak lain 

daripada memperoleh suatu hasil  dengan melalui usaha orang lain. 

Dengan adanya rencana serta organisasi yang baik, maka 

dapat dimulai dengan menggerakkan atau melaksanakan kegiatan-

kegiatan berdasarkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai. 
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Dalam pelaksanaan kegiatan ini aspek terpenting adalah 

mengarahkan (memberikan komando) sesuai prosedur, 

mengembangkan rasa tanggung jawab serta melakukan 

pengendalian-pengendalian secara sistematis, agar segala 

sesuatunya berjalan sesuai rencana yang telah disusun (Atmosudirdjo, 

1985:143). 

Dalam pelaksanaan atau penggerakkan kegiatan-kegiatan 

usaha organisasi dan manajemen, maka hal terpenting perlu 

diperhatikan adalah: 

a) Komunikasi 

b) Human relations 

c) Leadership 

d) Pengembangan eksekutif 

e) Pengembangan rasa tanggung jawab 

f) Pemberian komando 

g) Mengadakan pengamatan 

h) Pemeliharaan moral dan disiplin. 

Menurut Salusu (2006:42)  bahwa :Implementasi sebagai 

seperangkat kegiatan yang dilakukan menyusul suatu keputusan, 

suatu keputusan selalu dimaksudkan untuk mencapai sasaran 

tertentu.  Guna merealisasikan pencapaian sasaran itu diperlukan 

serangkaian aktifitas. 
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 Jadi suatu implementasi yang sukses, membutuhkan 

dukungan, disiplin, motivasi, dan kerja keras dari semua manajer, 

kepala-kepala unit kerja, dan semua karyawan.  Bagi mereka tidak 

cukup hanya merumuskan strategi itu karena untuk melaksanakannya, 

para manajer dan karyawan perlu diberi motivasi.  Isu  sentral yang 

dihadapi manajemen dalam mengimplementasikan strategi mencakup 

bagaimana mencocokkan atau mensepadankan struktur organisasi 

dengan strategi, menghubungkan penampilan organisasi dengan 

strategi, menciptakan iklim organisasi yang kondusif untuk 

menghadapi perubahan, bagaimana menangani interaksi politik, 

menciptakan dan menjalankan prosedur dan proses operasional, serta 

bagaimana mengendalikan sumber daya manusia dalam tubuh 

organisasi. 

Lebih lanjut Rindhle (dalam Abdullah, 1988), mengemukakan 

”implementation a general process of administrative action that can be 

investigated at a specific program level”, di samping itu Peter S 

Cleaves (dalam Abdullah, 1988), dalam pengertian yang hampir sama 

bahwa : ”implementation involves a process of moving towards a polic 

objectives by means of administrativ and politicallsps”. 

Menyimak pengertian yang telah diungkapkan oleh pakar 

tersebut dapat kita gambarkan dalam bentuk suatu pola pemikiran 

bahwa konsep implementasi di samping sebagai tindak lanjut dari 

pelaksanaan, juga perencanaan dan pengawasan. 
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Menurut Abdullah (1988) pengertian dan unsur-unsur pokok 

dalam proses implementasi mencakup hal-hal sebagai berikut : 

b) Proses implementasi program kebijaksanaan ialah rangkaian 
kegiatan tindak lanjut guna mewujudkan suatu program atau 
kebijaksanaan menjadi kenyataan 

c) Dalam proses implementasi akan terlibat berbagai unsur yang 
mempengaruhi dapat bersifat mendukung maupun menghambat 
pencapaian sasaran program 

d) Dalam proses implementasi terdapat tiga unsur yang penting dan 
mutlak yaitu adanya program atau kebijaksanaan yang 
dilaksanakan, target grup yaitu kelompok sasaran dan unsur  
pelaksana. 

 
Implementasi pembangunan adalah dimaksudkan 

terselenggaranya perubahan-perubahan tersebut dalam keadaan yang 

stabil dinamis. Dan menurut Tjokroamidjojo (1986) pengelolaan 

tersebut harus dilakukan secara berencana melalui suatu proses politik 

dan proses administrasi, yang meliputi: 

1) Adanya keinginan-keinginan dasar dalam masyarakat yang 
menuntut pemuasan. Sumber-sumber dari keinginan-keinginan ini 
adalah kebutuhan dasar yang dirasakan (felt needs), dan 
kebutuhan-kebutuhan dasar yang memang diperlukan karena 
kondisi objektif (real needs). 

2) Perumusan konsiliasi tersebut di atas dilakukan dalam proses 
politik dan dituangkan dalam bentuk keputusan-keputusan politik 
mengenai kehendak negara/daerah. Dalam keputusan politik ini 
ditetapkan apa yang hendak dibangun dan dasar-dasar dari cara 
pencapaiannya. Tingkat ini disebut juga sebagai tingkat formulasi 
keputusan politik (formulasi of poltical decicion). 

3) Perumusan dasar-dasar hukum bagi pelaksanaan politik tersebut 
di atas, dimaksudkan supaya kegiatan-kegiatan lanjutan tetap 
dilaksanakan berdasar kerangka hukum yang ada (legal context). 
Tingkat ini disebut sebagai tingkat legalisasi (legalisation).  

4) Perumusan kebijaksanaan-kebijaksanaan dan program-program 
pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan-tujuan yang telah 
ditetapkan di dalam keputusan politik. Kebijaksanaan dan 
program tersebut dituangkan dalam suatu rencana kebijaksanaan 
pembangunan atau merupakan suatu rangkaian kebijaksanaan 
dan program yang konsisten. 
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5) Penyusunan program-program kerja, sistem dan mekanisme 
pelaksanaannya (Programming). 

6) Kemudian tingkat implementasi, tingkat ini dimaksudkan untuk 
merealisir pencapaian tujuan-tujuan dan sasaran yang telah 
dirumuskan. 

7) Penilaian dari pada pelaksanaan maupun dari hasil-hasil yang 
dicapai. 

 
Oleh sebab itu menurut  pendapat Tjokroamidjojo di atas, 

bahwa proses pembangunan merupakan suatu proses yang 

memerlukan tahapan mulai dari perencanaan sampai pada penilaian 

atau evaluasi,  dan setiap tahapan proses tersebut memerlukan 

pencerahan dan pelibatan berbagai elemen guna mencapai tujuan-

tujuan implementasi pembangunan yang diharapkan. 

Menurut Metta dan Horn (dalam Salusu, 2006:83) : 

“Implementasi mencakup tindakan-tindakan terarah yang 
dilakukan oleh  individu atau kelompok individu untuk mencapai 
tujuan kebijakan yang telah ditentukan terlebih dahulu, ini 
mencakup transformasi keputusan kedalam kegiatan administrasi 
maupun upaya berkelanjutan untuk mencapai perubahan-
perubahan besar yang diamanatkan oleh keputusan-keputusan 
kebijakan.   

 
      Westra, dkk. (1996:64) mengartikan: 
 

“Implementasi sebagai aktifitas pelaksanaan, yaitu usaha-usaha 
yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan 
kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan 
melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa 
yang akan melakukan, dimana tempat pelaksanaan, kapan waktu 
mulai dan berakhir dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan.   

 
Salusu (2006:85) mendefinisikan implementasi sebagai 

seperangkat kegiatan yang dilakukan menyusul suatu keputusan, 

suatu keputusan selalu dimaksudkan untuk mencapai sasaran 
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tertentu.  Guna merealisasikan pencapaian sasaran itu diperlukan 

serangkaian aktifitas. 

   Jadi suatu implementasi yang sukses, membutuhkan 

dukungan, disiplin, motivasi, dan kerja keras dari semua manajer, 

kepala-kepala unit kerja, dan semua karyawan.  Bagi mereka tidak 

cukup hanya merumuskan strategi itu karena untuk melaksanakannya, 

para manajer dan karyawan perlu diberi motivasi.  Isu  sentral yang 

dihadapi manajemen dalam mengimplementasikan strategi mencakup 

bagaimana mencocokkan atau mensepadankan struktur organisasi 

dengan strategi, menghubungkan penampilan organisasi dengan 

strategi, menciptakan iklim organisasi yang kondusif untuk 

mengahdapi perubahan, bagaimana menangani interaksi politik, 

menciptakan dan menjalankan prosedur dan proses operasional, serta 

bagaimana mengendalikan sumber daya manusia dalam tubuh 

organisasi. 

Studi implementasi merupakan suatu kajian mengenai studi 

kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu 

kebijakan. Dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu 

proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis 

dengan adanya intervene berbagai kepentingan Agustino ( 2006: 138). 

Bardach dalam Agustino ( 2006:45) mengemukakan bahwa: 

 “adalah cukup untuk membuat sebuah program dan kebijakan 
umum yang kelihatannya bagus di atas kertas. Lebih sulit lagi 
merumuskannya dalam kata-kata dan slgam-slogam yang 
kedengarannya mengenakan bagi telinga para pemimpin dan 



22 
 

 

para pemilih yang mendengarkannya. Dan lebih sulit lagi untuk 
melaksanakannya dalam bentuk cara yang memuaskan semua 
orang termasuk mereka anggap klien”. 

 
Dalam buku yang sama Agustino (2006:65), juga mengutip 

pendapat Mazmanian dan Paul Sabatier, yang mengatakan bahwa : 

“Pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam 
bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-
perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau 
keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut 
mengidentifikasikan masalah yang ingin di atasi, menyebutkan 
secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dan 
berbagai cara utuk menstrukturkan atau mengatur proses 
implementation”. 

 
Dengan demikian implementasi kebijakan merupakan upaya 

pencapaian tujuan berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan 

sebelumnya, oleh sebab itu implementasi kebijakan tentu 

menunjukkan hasil (outcomes). 

Implementasi merupakan suatu proses tersendiri dan sering 

tidak dipandang sebagai bagian integral dari pengambilan keputusan. 

Impelementasi adalah seperangkat kegiatan yang dilakukan menyusul 

suatu keputusan. Suatu keputusan selalu dimaksudkan untuk 

mencapai sasaran tertentu. Guna merealisasikan pencapaian sasaran 

itu, diperlukan serangkaian aktivitas jadi dapat dikatakan bahwa 

implementasi adalah operasionalisasi dari berbagai aktivitas guna 

mencapai suatu sasaran tertentu. 

Menurut Hunger dan Wheelen (1996:78) bahwa proses  

implementation tugas pokok organisasi, maka paling tidak harus 

mengacu pada aspek utama, yaitu :  
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a. Program. Programs is a statement of the activities or steps needed 

to accomplish a single use plan, making the strategy action-

oriented. Program adalah rumusan aktifitas atau sejumlah 

kebutuhan yang dirumuskan dalam rencana tunggal, membuat 

strategi itu dapat dilaksanakan. 

b. Anggaran. Budgets is the statement of a corporation’s programs in 

dollar terms, listing in detail the cost of each program, that 

management uses in both planning and control. Anggaran adalah 

rumusan program dalam bentuk uang, merumuskan secara 

lengkap biaya setiap program yang dipakai dalam perencanaan 

dan pengawasan. 

c. Prosedur. Procedures are a system of sequential steps or 

techniques that describe in detail how particular task or jo is to be 

done. Prosedur adalah seuatu sistem pada setiap bagian atau 

teknik yang dirumuskan secara lengkap bagaimana setiap kegiatan 

atau pekerjaan dapat diselesaikan 

Pada dasarnya ada dua pendekatan guna memahami 

implementasi kebijakan; yakni pendekatan top down dan botton up. 

Menurut Lestert dan Stewart dalam Agustino (2006), istilah top down 

dan botton up dinamakan dengan the command and control approach 

(pendekatan control dan komando), dan the market approach 

(pendekatan pasar).  
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Pendekatan top down, implementasi kebijakan dilakukan 

tersedentalisir dan dimulai dari actor tingkat pusat, dan keputusannya 

pun diambil dari tingkat pusat. Pendekatan top down bertitik tolak dari 

perspektif bahwa keputusan-keputusan politik (kebijakan) yang telah 

ditetapkan tingkat atas harus dilaksanakan tingkat pelaksana di 

bawahnya. 

Studi implementasi kebijakan publik pada dasarnya terdapat 

beberapa model pendekatan Agustino (2006:93);, diantaranya : 

a. Pendekatan Implementasi kebijakan Publik Model George C. 

Edward III Model implementasi kebijakan yang berperspektif top 

down menamakan model implementasi direct and indirect impact 

implementation.  Ada empat variable yang sangat menentukan 

keberhasilan implementasi suatu kebijakan yaitu:  

1) Komunikasi 
2) Sumber daya 
3) Disposisi 
4) Struktur birokrasi  

 
Variabel komunikasi, sangat menentukan keberhasilan 

pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan public. 

Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan 

sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan 

atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan bila 

komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan 

kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan (atau 

dikomunikasikan) kepada bagian persoanalia yang tepat. 
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Variabel atau faktor kedua yang mempengaruhi keberhasilkan 

implementasi suatu kebijakan adalah sumber daya. Sumber daya 

merupakan hal penting lainnya. Sumber daya yang dimaksud 

adalah sumber daya manusia (staf),  sumber daya informasi, 

kewenangan dan fasilitas kerja yang dimiliki. 

Variabel ketiga yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan 

public adalah disposisi. Disposisi atau sikap dari pelaksana 

kebijakan adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai 

pelaksanakaan suatu kebijakan public. Jika pelaksanaan suatu 

kebijakan ingin efektif maka para pelaksana kebijakan tidak hanya 

harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetatpi juga harus 

memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam 

prakrteknya tidak terjadi bias. 

Variabel keempat yang mempengaruhi keberhasilan 

implementasi kebijakan public adalah struktur birokrasi. Di mana 

kunci utamanya adalah adalanya standar prosedur kerja birokrasi 

yang jelas dan efektif serta melaksanakan fragmentasi, yaitu 

penyebaran tanggung jawab pada masing-masing unit kerja.  

b. Implementasi Kebijakan Publik Model Merlee S. Grindle 

Pendekatan ini, dikenal dengan Implementation as a polical 

and administrative process. Menurut Grindle dalam Agustino 

(2006), keberhasilan implementasi kebijakan public sangat 
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ditentukan oleh tingkat implementability kebijakan itu sendiri, yang 

terdiri atas : 

c. Content of policy, meliputi; 

1) Interest Affacted (kepentingan-kepentingan yang 

mempengaruhi) 

2) Type of benefits (tipe manfaat) 

3) Extent of change evision (derajat perubahan yang ingin dicapai) 

4) Site of decision making (letak pengambilan keputusan) 

5) Program implementer (pelaksana program) 

6) Resources commited (sumber-sumber daya yang digunakan) 

d. Context of policy 

1) Power interest and strategy of actor involeved (kekuasaan, 

kepentingan-kepentingan dan strategi dari actor yang terlibat). 

2) Institution and regime (karakteristik lembaga dan rezim yang 

berkuasa) 

3) Compliance and responsiveness (tingkat kepatuhan dan adanya 

respon dari pelaksana). 

Implementasi kebijakan pada manajemen sumber daya manusia 

adalah suatu proses pengambilan keputusan dalam hubungannya 

dengan pengelolaan sumber daya manusia.  

Hunger dan Wheelen (1996 ; 8), maka proses manajemen 

strategis terdiri atas: Pertama, proses perumusan strategi (strategy 

formulation), yang terdiri atas proses perumusan misi sumber daya 
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manusia, perumusan tujuan sumber daya manusia, perumusan 

strategi sumber daya manusia, dan perumusan kebijakan sumber daya 

manusia. Kedua,  proses pelaksanaan strategi (strategi 

implementation), yang terdiri atas proses penarikan sumber daya 

manusia, penggunaan sumber daya manusia, pemeliharaan sumber 

daya manusia dan pemisahan sumber daya manusia. Ketiga, proses 

umpan balik (feedbeack)  yang teridiri atas proses penilaian kinerja 

sumber daya manusia. 

a. Perumusan strategi (strategy formlation). 

Perumusan strategi adalah langkah-langkah yang harus 

dilakukan dalam mengelola sumber daya manusia sehingga tujuan 

organisasi dapat dicapai. Dengan kata lain proses perumusan 

strategi merupakan suatu kerangka keputusan yang nantinya akan 

dijadikan sebagai acuan dalam melaksanakan strategi. 

Anthony, Perrewe, dan Kacmar (1993 ; 74-81) 

mengemukakan pengertian proses perumusan strategi (strategy 

formulation process),  yang mengatakan bahwa the strategy 

formulation process is not neat and clean, nor should it be. Even 

though it should be systematic, strategy must remain flexible. 

Proses perumusan strategi bukanlah pekerjaan yang terlalu susah 

dan juga tidak mudah, harus dibuat secara sistematis dan fleksibel. 

Anthony, Perrewe, dan Kacmar (1993 ; 74 – 81) merumuskan 
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beberapa langkah yang harus dilakukan dalam perumusan strategi 

(strategy formulation) ini adalah sebagai berikut: 

b. Perencanaan strategis (strategic planning). 

Langkah awal dari manajemen proses perumusan strategi 

adalah melakukan perencanaan strategis. Perencanaan strategis 

merupakan dasar dari perumusan strategi Anthony, Perrewe, 

Kacmar. (1993;74). Lebih lanjut dikatakan bahwa stretgic planning 

is the sistematic determination af strategic goals and the strategies 

to obtain them. Jadi perencanaan strategis adalah penentuan 

secara sistematis pada tujuan-tujuan stratgis dan strategi untuk 

mencapai tujuan-tujuan tersebut. 

 

3. Pengertian Pendidikan 

Pendidikan, dalam bentuk apapun diselenggarakan mempunyai 

pengaruh besar terhadap segi-segi kehidupan politik, ekonomi, budaya, 

lingkungan, kesejahteraan  dan sebagainya. Perhatian akan arti penting 

pendidikan itu tdak hanya dari kaca mata subyektif ahli pendidikan, dari 

sudut pandangan ahli ekonomi. Dari sudut pandangan ekonomi 

pendidikan berarti penanaman modal, baik penanaman modal dalam 

bentuk manusia (human investment) maupun investasi dalam bentuk 

modal (capital investment) untuk persiapan hidup masa depan yang 

bahagia. 
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Investasi dalam menempuh kegiatan pendidikan, terutama 

dalam orientasi mencapai tujuan-tujuan pendidikan yang lebih konkret 

di masa depan dengan harapan meningkatkan pengetahuan dan 

keterampilan sebagai pegangan mencapai kesejahteraan hidup yang 

lebih baik. 

Salah satu motto pelaksanaan pendidikan di Indonesia adalah 

Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangung Karsa dan Tut Wuri 

Handayani yang diperkenalkan Tokoh Pendidikan Nasional Kihajar 

Dewantoro, yang berarti di depan memberi contoh, ditengah memberi 

semangat dan dibelakang menauladani atau mengikuti. Makna dari 

kalimat ini adalah bahwa siklus pendidikan itu sendiri merupakan 

proses mentransformasi nilai-nilai dari orang-orang dewasa (didepan) 

kepada orang-orang yang tumbuh dibelakang. 

Pemahaman terhadap motto itu adalah mengisyaratkan bahwa 

pendidikan harus berputar sesuai dengan siklus kehidupan masyarakat, 

dalam arti  proses pendidikan harus berkembang sesuai irama 

perkembangan masyarakat, di mana semakin baik tingkat pendidikan 

sekarang, maka seharusnya dapat ditingkatkan oleh generasi 

selanjutnya, dalam upaya membangun kualitas sumber daya manusia 

yang handal di masa depan. 

Kesadaran  yang semakin baik terhadap peranan sumber daya 

manusia sebagai sumber daya yang sangat strategis dalam 

pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara, adalah  akumulasi dari 
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pengalaman yang banyak terjadi dibeberapa belahan bumi ini, adalah  

bahwa terdapat negara-negara yang sumber daya alamnya sangat 

minimal, seperti Jepang dan Singapura namun mampu untuk hidup 

secara lebih baik dibandingkan dengan negara-negara yang sumber 

daya alamnya melimpah, seperti Indonesia. Mengapa terjadi demikian 

?, karena negara-negara tersebut sangat sadar bahwa satu-satunya 

cara mengatasi kesenjangan sumber daya tersebut adalah dengan 

memajukan sumber daya manusianya. 

Pendidikan pada umumnya merupakan wadah dan proses 

strategis dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang handal 

menuju masa depan yang cita-citakan. SDM yang berkualitas tinggi 

diharapkan secara signifikan dapat menjadi subjek pembangunan untuk 

lebih berhasil mengelola sumber daya (resources) bagi kepentingan 

kesejahteraan masyarakat.  

Abad ke 21 merupakan era baru yang menawarkan peluang dan 

tantangan. Kompetisi liberalisasi ekonomi, demokratisasi, dan 

desentralisasi, menuntut tersedianya SDM yang unggul profesional. 

Bagi bangsa Indonesia, momentum globalisasi ini merupakan 

tantangan. Reformasi total yang diperjuangkan mahasiswa, baik dalm 

bidang politik/hankam, hukum, dan ekonomi, harus juga menyertakan 

bidang pendidikan. 

Untuk mengelola organisasi pendidikan secara efektif, 

diperlukan manajemen moderen yang dapat mempercepat 
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ketersediaan SDM unggul yang kita harapkan. Total Quality 

Management (TQM) merupakan sistem manajemen yang 

dikembangkan di dunia yang cepat berubah dan penuh ketidakpastian. 

Kita dituntut untuk merencanakan perubahan di era globalisasi abad ke 

21 atau milineum ketiga dengan manajemen perubahan yang dapat 

menciptakan keunggulan bangsa ini. 

Unesco dalam Tampubolon (1996) dalam buku Learning: The 

Treasure Within  telah mencanangkan empat pilar pendidikan abad ke 

21 yang perlu diterapkan konsepnya dalam bidang pendidikan, yaitu:  

1. Belajar untuk mengetahui (learning to know) 

2. Belajar untuk melakukan sesuatu / bekerja terampil (learning 

to do). 

3. Belajar untuk menjadi seseorang pribadi (learning tobe), dan  

4. Belajar untuk menjalani kehidupan bersama (learning to live 

together).  

Dalam konteks masyarakat kita, sistem pendidikan berkewajiban 

mempersiapkan setiap warga negara agar dapat berperan aktif dalam 

seluruh lapangan kehidupan dengan cerdas, aktif, kreatif, terampil, 

jujur, berdisiplin dan bermoral tinggi, demokratis dan toleran dengan 

mengutamakan persatuan dan integrasi masyarakat. 

Pendidikan menurut  Anderson dalam Danim (1995 : 66), 

mengemukakan : 
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“Pendidikan merupakan sinonim dari sosialisasi, di mana dia 
menggamit seluruh komunikasi pengetahuan dan pembentukan 
nilai-nilai, sebagai inti utamanya adalah terhadap anak oleh 
orang dewasa. 

 
Secara etimologi “pendidikkan” berasal dari kata mendidik, yaitu 

mengasuh anak, membimbing ke arah yang lebih baik, memajukan 

mental, keindahan fisik atau perkembangan moral. 

Dalam Dictionary of Education yang dikutip dan diterjemahkan 

oleh Yusuf (1996 : 23) mengemukakan bahwa : 

“Pendidikan itu adalah merupakan (1) suatu proses (sejumlah 
proses secara bersama-sama ) perkembangan, kemampuan, 
sikap dan bentuk tingkah lainnya yang berlaku dalam 
masyarakat di mana dia hidup (2) suatu proses sosial di mana 
seseorang dipengaruhi oleh lingkungan terpilih dan terkontrol 
(misalnya sekolah), sehingga ia dapat mengembangkan diri 
pribadi secara optimun dan kompeten (berwewenang) dalam 
kehidupan masyarakat (sosial).  

 
Dengan demikian seseorang yang mendapatkan pendidikan 

berarti pula terjadi interaksi dalam diri individu dan dengan masyarakat 

sekitarnya baik diliha t dari segi kecerdasan/kemampuan, minat 

maupun pengelamannya. Mendidik itu adalah usaha/tindakan yang 

dilakukan secara sadar dengan bantuan alat pendidikan untuk 

mencapai tujuan pendidikan, sehingga terbentuk manusia yang 

bertanggung jawab. 

Sedangkan Dewey dalam Yusuf (1996 : 23) mengemukakan: 

“Pendidikan adalah suatu proses pengalaman yang terus 
menerus, termasuk perbaikan dan penyusunan kembali 
pengalaman. Karena kehidupan itu adalah merupakan pula 
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proses pertumbuhan, maka pendidikan membantu 
pertumbuhan atau kehidupan yang tepat tanpa dibatasi oleh 
usia. Proses pendidikan itu adalah suatu proses 
penyesuaian yang terus menerus, pada setiap fase yang 
menambah kecakapan di dalam pertumbuhan seseorang. 
 
Nampak kelihatan bahwa Dewey dalam konsepsi tentang 

pendidikan menekankan pada perbuatan dan pengalaman “learning 

by doing, experiencing and under going”. Artinya bahwa kegiatan 

proses pendidikan akan berjalan dengan baik dalam mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan apabila anak sebagai subyek yang 

berpartisipasi secara aktif dalam proses belajar mengajar dan pendidik 

adalah merupakan pengarah, penggerak dan pemudah (organisator, 

administrator dan fasilitator) dalam proses tersebut. 

Sedangkan Ki Hajar Dewantoro (Soewarno (1992 : 2) 

mengemukakan: 

“Pendidikan yaitu tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-
anak, adapun maksudnya yaitu menuntun segala kekuatan 
kodrat yang ada pada anak-anak itu agar mereka sebagai 
manusia, sebagai anggota masyarakat dapat mencapai 
keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya” 

 
Dari beberapa pengertian tersebut di atas, maka unsur-unsur 

pendidikan dapat dirumuskan sebagai berikut : 

a. Usaha atau kegiatan itu bersifat bimbingan atau pertolongan 

dan dilakukan secara sadar. 

b. Ada pendidik atau pembimbing atau penolong. 

c. Ada yang dididik atau siterdidik 
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d. Bimbingan itu mempunyai dasar dan tujuan 

e. Dalam usaha itu tentu ada alat-alat yang digunakan. 

 
 

4. Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik 

Pendidikan merupakan elemen penting dari kehidupan 

seseorang dan merupakan aspek strategis bagi suatu negara. Sifat 

pendidikan adalah kompleks, dinamis, dan kontekstual. Oleh karena itu, 

pendidikan bukanlah hal yang mudah atau sederhana untuk dibahas. 

Kompleksitas pendidikan ini menggambarkan bahwa pendidikan itu 

adalah sebuah upaya yang serius karena pendidikan melibatkan aspek 

kognitif, efektif dan keterampilan yang akan membentuk diri seseorang 

secara keseluruhan menjadi manusia seutuhnya.  

Pengelolaan pendidikan yang bersifat desentralistik, yaitu 

manajemen sekolah yang lebih otonom dalam mengelola sumber 

dayanya. Model ini menggantikan sistem yang selama ini sentralistik 

dan intervensi yang berlebihan dari kalangan birokrasi pemerintahan. 

Manajemen sekolah yang lebih otonom diasumsikan akan mendorong 

motivasi diri sekolah, dalam arti luas berarti mengoptimalisasikan 

sumber daya dan potensinya sendiri. Sedangkan kedudukan 

pemerintah bertanggung jawab untuk memfasilitasi kebutuhan sekolah 

agar sekolah dapat melaksanakan fungsi tugas dan tanggung jawab 

sesuai standar yang ditentukan.  
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Combs (1968:89) mengemukakan bahwa pengalaman di banyak 

negara berkembang terdapat beberapa faktor penyebab keualitas 

pendidikan rendah, yaitu: 

a. Gaji para guru yang rendah. 

b. Menggunakan guru-guru 

c. Rasio antara  murid dan guru tidak seimbang dan. 

d. Menggunakan sistem double sift.  

Rendahnya biaya pendidikan yang disediakan negara dan juga 

rendahnya dukungan masyarakat pada negara –negara berkembang 

yang sangat berpengaruhi kualitas pendidikan. Inilah yang 

membedakan kualitas penidikan pada negara berkembang dengan 

negara maju. 

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Tilaar dan 

Nugroho (2012; 140), mengemukakan bahwa dalam hal kebijakan 

pendidikan telah dilihat berkaitan dengan wilayah etika dengan 

kenyataan tindakan pendidikan sebagai suatu proses pemberdayaan 

peserta didik. Oleh karena pendidikan merupakan suatu ilmu praktis 

yang berarti kesatuan teori dan praktik maka kebijakan pendidikan 

terletak dalam tatanan normative dan tatanan diskriptip. Bahkan Tilaar 

dan Nugroho (2012;141), memperlihatkan adanya aspek-aspek yang 

mencakup kebijakan pendidikan, yaitu: 

1) Kebijakan pendidikan merupakan suatu keseluruhan deliberasi 

mengenai hakikat manusia sebagai makhluk yang menjadi manusia 
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dalam lingkungan kemanusiaan. Proses pendidikan sebagai proses 

pemanusiaan terjadi dalam lingkungan alam serta lingkungan 

sosialnya. Oleh sebab itu, kebijakan pendidikan merupakan 

penjabaran dari visi dan misi dari pendidikan dalam masyarakat 

tertentu. 

2) Kebijakan pendidikan dilahirkan dari ilmu pendidikan sebagai ilmu 

praktis yaitu kesatuan antara teori dan praktik pendidikan. Oleh 

sebab itu kebijakan pendidikan meliputi proses analisis kebijakan, 

perumusan kebijakan, pelaksanaan dan evaluasi. 

3) Kebijakan pendidikan haruslah mempunyai validitas dalam 

perkembangan probadi serta masyarakat yang memiliki pendidikan 

itu. Bagi perkembangan individu, validitas kebijakan pendidikan 

tampak dalam sumbangannya bagi proses pemerdekaan individu 

dalam pengembangan pribadinya. 

4) Keterbukaan (openness). Proses pendidikan sebagai proses 

pemanusiaan terjadi dalam interaksi social. 

5) Kebijakan pendidikan didukung oleh riset dan pengembangan. 

6) Analisis kebijakan. Sebagaimana pula dengan berbagai jenis 

kebijakan seperti kebijakan ekonomi, kebijakan pertanian dalam 

kebijakan public memerlukan analisis kebijakan. 

7)  Kebijakan pendidikan pertama-tama ditujukan kepada kebutuhan 

peserta didik. Dalam dunia moderen, pendidikan merupakan 

rebutan partai-partai politik. 
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8) Kebijakan pendidikan diarahkan pada terbentuknya masyarakat 

demokratis. 

9) Kebijakan pendidikan berkaitan dengan penjabaran misi pendidikan 

dalam pencapaian tujuan-tujuan tertentu. 

10) Kebijakan pendidikan harus berdasarkan efisiensi. 

11) Kebijakan pendidikan bukan berdasarkan pada kekuasaan tetapi 

kepada kebutuhan peserta didik. 

12) Kebijakan pendidikan bukan berdasarkan intuisi atau 

kebijaksanaan yang irasional. 

13) Kejelasan tujuan akan melahirkan kebijakan pendidikan yang tepat. 

 Selanjutnya Tilaar dan Nugroho (2012:67) mengelaborasi 

pendidikan dalam pandangan Ki Hajar Dewantara, Romo Mangun dan 

Paulo Freire. Bagi Ki Hajar Dewantara, pendidikan sebagai suatu 

proses pemberdayaan untuk menumbuhkembangkan kemandirian 

manusia karena pada dasarnya manusia merupakan mahluk yang 

berdiri sendiri dan bertanggung jawab atas eksistensi dirinya, tidak 

seorangpun berhak merampas kemandirian orang lain, dan hak 

menjadi diri sendiri menunjukkan identitas seseorang yang diwujudkan 

melalui interaksi dengan orang lain. Hal ini juga senada dengan 

pandangan Romo Mangun yang memandang manusia sebagai mahluk 

kreatif yang dianugerahi kebebasan berpikir agar dapat menentukan 

dirinya sendiri. Untuk mengeksplorasi kemampuan yang diberikan sang 

pencipta tersebut, sehingga membuahkan kreasi-kreasi baru, 
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dibutuhkan suasana kebebasan yang dapat menjamin kemerdekaan 

berdialog dengan dirinya sendiri, sesama peserta didik, dengan alam 

dan dengan pendidiknya.  

Dengan demikian, pendidikan tidak dapat lepas dari kekuasaan 

yang memberikan kebebasan untuk berekspresi, mengeksplorasi 

pontensi dasarnya dan berinteraksi sesama manusia sehingga jati 

dirinya sebagai manusia dewasa dan sempurna dapat terwujud. 

Apabila diinginkan suatu masyarakat demokrasi maka yang pertama-

tama dilakukan adalah mendemokratisasikan pendidikan. Hal ini berarti 

pendidikan bukanlah suatu yang mencekoki peserta didik dengan ilmu 

pengetahuan tetapi ilmu pengetahuan itu dimiliki karena pengalaman 

peserta didik dalam suasana kebebasan dan kemerdekaan. 

Uraian di atas memperlihatkan keterkaitan yang erat antara 

pandangan tentang manusia dengan proses pendidikan. Proses 

memanusia untuk mewujudkan kemerdekaannya diperlukan lingkungan 

yang kondusif bagi perkembangan pribadi yang merdeka, sehinga 

proses pendidikan merupakan kesatuan antara teori dan praktek 

pendidikan atau disebut praksis pendidikan, Tilaar dan Nugroho 

(2012:84). Artinya, visi dan misi pendidikan merupakan penjabaran dari 

pandangan tentang hakikat manusia atau filsafat manusia yang 

menganggap manusia sebagai mahluk pribadi dan sosial sekaligus. 

Dengan demikian, perumusan visi dan misi pendidikan sangat 

tergantung pada aspek aspek politik, sosial, ekonomi dan budaya  
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dimana dia hidup. Oleh karena pendidikan merupakan suatu 

pengetahuan praksis maka analisis kebijakan pendidikan merupakan 

salah satu input penting dalam perumusan visi dan misi pendidikan. 

Dalam konteks inilah kebijakan pendidikan harus di pandang 

berdasarkan pendidikan sebagai suatu pengetahuan praksis dimana 

visi dan misi pendidikan mengakomodasi esensi filsafat manusia, 

filsafat politik, sosial, ekonomi dan budaya. 

Dengan demikian, kebijakan pendidikan merupakan 

pengejewantahan dari visi dan misi pendidikan bernuansa esensi 

manusia berdasarkan filsafat manusia dan politik dalam konteks situasi 

politik, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakatnya. 

Untuk memperluas perspektif pemahaman tentang kebijakan 

pendidikan dan kebijakan publik maka digunakan pula pendekatan teori 

ekonomi politik pendidikan. Pendekatan ekonomi politik berbeda 

dengan pendekatan filsafat moral, kalau pendekatan filsafat moral lebih 

fokus pada hakikat manusia sebagai suatu tujuan yang hendak dicapai 

oleh kegiatan pendidikan dan politik, maka pendekatan ekonomi politik 

lebih tertuju pada hakikat pendidikan sebagai barang atau jasa yang 

dikonsumsi untuk memuaskan konsumernya. Oleh karena itu 

pendekatan ekonomi politik pendidikan masih belum lumrah digunakan, 

maka model ini menjadi sebuah piranti analisis kritik kebijakan 

pendidikan yang bermanfaat untuk mencari tahu posisi kedudukan 

kebijakan pendidikan dan kebijakan publik. 
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Proses kebijakan dapat digambarkan sebagai suatu sistem yaitu 

ada input, proses dan output. Input proses kebijakan adalah isu 

kebijakan atau agenda pemerintah, sedangkan proses kebijakan 

berupa perumusan formulasi kebijakan dan implementasi kebijakan. Isu 

dan formulasi kebijakan merupakan proses politik yang dilakukan elit 

politik dan kelompokkelompok penekan. Sementara output dari suatu 

proses kebijakan adalah kinerja kebijakan. 

Berkaitan dengan perumusan kebijakan, Nugroho (2008:56) 

mengajukan model yang dapat digunakan yakni: model kelembagaan, 

model proses, model kelompok, model elit, model rasional, model 

inkremental, model permainan, model pilihan publik, model sistem, 

model demokratis, model strategis, dan model deliberatif. Ketiga belas 

model tersebut diuraikan secara ringkas sebagai berikut. Model 

kelembagaan pada dasarnya merupakan sebuah model yang 

dikembangkan oleh para pakar ilmu politik dengan memandang 

kebijakan public sebagai kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh 

lembaga-lembaga pemerintah. Artinya, tugas membuat kebijakan publik 

adalah tugas pemerintah. Model proses berasumsi bahwa politik 

merupakan sebuah aktivitas sehingga mempunyai proses. Artinya, 

kebijakan publik merupakan proses politik dengan rangkaian kegiatan: 

identifikasi permasalahan, pengembangan program atau kebijakan, dan 

evaluasi program atau kebijakan.  
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Model teori kelompok merupakan abstraksi dari proses formulasi 

kebijakan yang di dalamnya terdapat beberapa kelompok kepentingan 

yang berusaha mempengaruhi isi dan bentuk kebijakan secara 

interaktif. Dengan demikian, model ini mengandaikan kebijakan sebagai 

titik keseimbangan dari suatu interaksi kelompok-kelompok 

kepentingan. Model elit berasumsi bahwa dalam suatu masyarakat 

terdiri dari kelompok elit yang memegang kekuasaan dan kelompok 

massa yang tidak memiliki kekuasaan.  

Rumusan kebijakan merupakan preferensi politik dari para elit 

yang berkuasa sehingga apabila terjadi bias formulasi dapat dimaklumi 

sebagai kelemahan pendekatan model tersebut. Model rasional 

menganggap bahwa kebijakan publik sebagai maximum social gain 

yang berarti pemerintah sebagai pembuat kebijakan harus memilih 

kebijakan yang memberikan manfaat optimum bagi masyarakat. 

Dikatakan rasional karena memperhitungkan biaya dan manfaat yang 

dicapai. Oleh sebab itu, model ini lebih menekankan pada aspek 

efisiensi atau aspek ekonomis. Model inkrementalis pada dasarnya 

bersifat pragmatis atau praktis karena memandang kebijakan publik 

sebagai kelanjutan dari kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh 

pemerintah di masa lampau, dengan hanya melakukan 

perubahanperubahan seperlunya. Model demokratis menitik beratkan 

pada pengambilan keputusan harus sebanyak mungkin mengelaborasi 

suara dari stakeholders. Artinya, model ini menghendaki sebanyak 
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mungkin pemilik hak demokrasi dilibatkan dalam pengambilan 

keputusan. 

Model strategis menggunakan formula tuntutan perumusan 

strategi sebagai basis perumusan kebijakan. Perencanaan strategis 

lebih memfokuskan pada pengidentifikasian dan pemecahan isu-isu. 

Model ini merupakan salah satu derivate manajemen dari model 

rasional karena mengandaikan bahwa proses perumusan kebijakan 

adalah proses rasional dengan pembedaan bahwa model ini lebih focus 

pada rincian-rincian langkah manajemen. Model teori permainan 

mengacu pada gagasan, yakni; pertama, formulasi kebijakan dalam 

situasi kompetisi yang intensif. Kedua, para aktor berada dalam situasi 

pilihan yang tidak independen ke dependen melainkan situasi pilihan 

yang sama-sama bebas (independen). Oleh sebab itu, konsep penting 

teori permainan adalah strategi defensif, yaitu kebijakan yang paling 

aman bukan yang paling optimum. Dengan demikian, inti teori 

permainan adalah mengakomodasi kenyataan paling riil Aminuddin 

Bakry, Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan public dengan 

anggapan masyarakat tidak hidup dalam ruang vakum sehingga 

lingkungan tidak pasif. 

Model pilihan publik dalam membuat formulasi kebijakan berakar 

dari teori ekonomi pilihan publik yang berasumsi manusia adalah homo 

economicus yang memiliki kepentingan-kepentingan yang harus 

dipuaskan. Setiap kebijakan public yang dibuat pemerintah harus 
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merupakan pilihan publik yang menjadi pengguna. Artinya, proses 

formulasi kebijakan melibatkan publik melalui kelompokkelompok 

kepentingan sehingga model ini bersifat demokratis. Model sistem 

dalam formulasi kebijakan mengandaikan bahwa kebijakan merupakan 

hasil atau output dari system politik. Proses formulasi kebijakan 

berdasarkan sistem politik mengandalkan masukan dari tuntutan dan 

dukungan dari kelompok-kelompok kepentingan. Model deliberatif atau 

musyawarah pada perumusan kebijakan menempatkan peran 

pemerintah sebagai legalisator daripada kehendak publik. Semenetara 

peran analisis kebijakan sebagai prosesor proses dialog publik agar 

menghasilkan keputusan publik untuk dijadikan kebijakan publik. 

Berkaitan dengan implementasi kebijakan, banyak model yang dapat 

digunakan dalam implementasi, diantaranya model Van Meter dan Van 

Horn, model Mazmanian dan Sabatier, model Hogwood dan Gunn, 

model Goggin, model Grindle, model Elmore, model Edward, model 

Nakamura dan Smallwood, model jaringan, model pemetaan. Menurut 

Nugroho (2008:83) bahwa tidak ada pilihan model seperti model-model 

di atas yang terbaik dalam implementasi kebijakan. Namun ada satu hal 

yang penting yakni implementasi kebijakan haruslah menampilkan 

keefektifan kebijakan itu sendiri. Dalam konteks ini Nugroho (2008:84) 

menganjurkan menggunakan matriks ambiguitas-konflik yang 

dikembangkan Matland, terdiri dari pendekatan-pendekatan sebagai 

berikut. Implementasi secara administratif adalah implementasi yang 
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dilakukan oleh dalam keseharian operasi birokrasi pemerintahan. 

Kebijaksanaan di sini mempunyai ambiguitas yang rendah dan konflik 

yang rendah. Implementasi secara politik adalah implementasi yang 

perlu dipaksakan secara politik karena walaupun ambiguitas rendah 

tetapi tingkat konfliknya tinggi. Implementasi secara eksperimen 

dilakukan pada kebijakan yang ambguitas tinggi, namun tingkat 

konfliknya rendah. 

Sedangkan implementasi secara simbolik dilakukan pada 

kebijakan yang mempunyai ambiguitas tinggi dan konflik yang tinggi. 

Kebijakan yang telah dirumuskan dan dimplementasikan, perlu di 

evaluasi. Ruang lingkup evaluasi kebijakan meliputi evaluasi 

perumusan, implementasi, lingkungan dan evaluasi kinerja. Evaluasi 

perumusan formulasi kebijakan berkenaan dengan yaitu: (1) 

penggunaan pendekatan yang sesuai dengan masalah yang hendak 

diselesaikan, (2) mengikuti prosedur yang diterima secara bersama, 

dan (3) pendayagunaan sumberdaya yang optimal. Teknik yang dipakai 

dalam evaluasi ini adalah modelmodel perumusan formulasi kebijakan 

seperti yang telah diuraikan di atas. Evaluasi implementasi kebijakan 

dimaksudkan untuk melihat kesesuaian antara jenis kebijakan yang 

harus diimplementasikan dan metode implementasi yang tepat. Untuk 

maksud tersebut maka evaluasi implementasi kebijakan dapat 

menggunakan panduan matriks ambiguitas-konflik. Sebagai contoh, 

untuk konteks Indonesia, implementasi kebijakan kewargaan misalnya 
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kartu penduduk dapat dilakukan dengan metode atau pendekatan 

administratif. Implementasi kebijakan biaya pendidikan dapat 

dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan politik. Kebijakan 

penanggulangan kemiskinan lebih tepat diimplementasikan metode 

eksperimen. Kebijakan gender lebih efektif diimplementasikan dengan 

metode simbolik. Evaluasi lingkungan kebijakan public terbagi dalam 

dua fokus yaitu evaluasi lingkungan formulasi kebijakan dan evaluasi 

lingkungan implementasi kebijakan. Evaluasi lingkungan formulasi 

kebijakan menghasilkan sebuah deskripsi bagaimana lingkungan 

kebijakan dibuat dan kenapa kebijakan seperti itu. 

 Sedangkan evaluasi lingkungan implementasi kebijakan 

berkenaan dengan faktor-faktor lingkungan apa saja yang membuat 

kebijakan gagal atau berhasil diimplementasikan. Berkaitan dengan 

evaluasi kinerja kebijakan dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran 

pencapaian suatu kebijakan dibandingkan dengan target atau rencana 

pencapaian yang diharapkan. Metode yang dapat dipergunakan dalam 

evaluasi ini adalah analisis kesenjangan. 

Tilaar dan Nugroho (2012:69) menguraikan secara berturut-turut 

rumusan kebijakan pendidikan, implementasi kebijakan, kinerja 

kebijakan dan analisis proses kebijakan pendidikan di Kabupaten 

Jembrana. Rumusan kebijakan pendidikan tidak terlepas dari visi 

pendidikan Kabupaten Jembrana yakni terwujudnya pendidikan yang 

berbudaya, merata dan bermutu, efektif dan efisien serta relevan 
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dengan kebutuhan masyarakat. Visi tersebut dijabarkan dalam rumusan 

kebijakan yakni pembebasan biaya pendidikan di sekolah sekolah 

negeri mulai tingkat SD sampai SMA dan SMK serta pemberian 

beasiswa kepada siswa tingkat SD, SMP, SMA dan SMK yang 

memperoleh nilai surat tanda kelulusan tertinggi dan berprestasi di 

bidang olah raga.  

Rumusan kebijakan tersebut secara formal dituangkan dalam 

Surat Keputusan Bupati tahun 2003. Namun prakteknya telah dilakukan 

pembebasan biaya pendidikan sudah dimulai sejak tahun 2001 dengan 

tidak mempergunakan kebijakan khusus kecuali mengalokasikan 

anggaran APBD 2001. Setelah anggaran memungkinkan untuk 

melanjutkan kebijakan tersebut, maka tahun 2003 dilakukan 

pelembagaan kebijakan pada tingkat eksekutif. Secara teoretis, proses 

kebijakan pendidikan di Kabupaten Jembrana mengacu pada 

kombinasi model elit, rasional dan pilihan publik. Dipilihnya model elit 

sebagai alat analisis karena publik pada dasarnya tidak dilibatkan 

secara efektif dalam proses perumusan kebijakan, dengan alasan 

adanya kesenjangan kemampuan berpikir antara elit (khususnya 

Bupati) dengan rakyat karena tingkat pendidikan rakyat relatif masih 

rendah. Dikatakan menggunakannya model rasional dalam perumusan 

kebijakan pendidikan di Jembrana karena prinsip prinsip dasar yang 

digunakan adalah prinsip efisiensi untuk mencapai hasil maksimal. 

Walaupun dalam perumusan kebijakan pendidikan dilakukan elita 
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secara rasional, tetapi muatan inti dalam kebijakan tersebut tetap 

mengacu pada pilihan utama dari rakyat.  

Rumusan kebijakan yang telah dikemukakan di atas, 

diimplementasikan melalui strategi kelembagaan, strategi anggaran, 

manajemen sekolah, komite sekolah dan Dewan Pendidikan. Strategi 

kelembagaan yang dipilih pemerintah Kabupaten Jembrana dalam 

implementasi kebijakan dalam kondisi anggaran terbatas adalah 

melakukan efisiensi dengan cara penggabungan Dinas Pendidikan dan 

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Prinsip efisiensi ini sejalan dengan 

UU No.20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas pada pasal 48 ayat 1 

dinyatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan prinsip 

keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Strategi 

anggaran mengacu pada prinsip efisiensi penggunaan dana. Prinsip 

manajemen mengajarkan bahwa efisiensi penggunaan dana dengan 

cara penggabungan sejumlah sekolah akan terkumpul dana yang 

cukup untuk menyelenggarakan pendidikan gratis. Tahun 2001-2002 

dilakukan penggabungan 22 SD dengan asumsi setiap SD memerlukan 

biaya operasional Rp150 juta per tahun maka penggabungan akan 

meningkatkan efisiensi anggaran sebesar Rp3,3 milyar. Dana inilah 

yang dipakai untuk membiayai sekolah mulai tingkat SD sampai SMA 

dan SMK tanpa memungut biaya dari murid. Dalam konteks inilah 

Pemerintah Kabupaten Jembrana menerapkan prinsip manajemen 

sektor bisnis dalam sektor publik.  
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5. Implementasi Standar Pendidikan 

Pengelolaan pendidikan, seperti sekolah dasar, sekolah 

menengah dan sekolah kejuruan, dihadapkan pada permasalahan pola 

manajerial yang cukup dilematis, terutama pada tingkat komitmen 

organisasi, di mana masih banyak individu-individu dalam organisasi 

yang belum menyadari bahwa sebuah sekolah adalah lembaga 

pelayanan publik, yang memberikan pelayanan kepada masyarakat 

dibidang pendidikan, sehingga yang terjadi adalah rendahnya 

komitmen pada kualitas pengelolaan sekolah. 

Menyadari hal itu, maka pemerintah mengambil langkah-

langkah kebijakan pengawasan bidang pendidikan, hal ini ditandai 

dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang 

Standar Nasional Pendidikan, di mana dalam Pasal 55, 56, dikatakan 

bahwa pengawasan satuan pendidikan meliputi pemantauan, 

supervisi, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut hasil pengawasan. 

Pemantauan dilakukan oleh pimpinan satuan pendidikan dan komite 

sekolah/madrasah atau bentuk lain dari lembaga perwakilan pihak-

pihak yang berkepentingan secara teratur dan berkesinambungan 

untuk menilai efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas satuan pendidikan. 

Supervisi yang meliputi supervisi manajerial dan akademik 

dilakukan secara teratur dan berkesinambungan oleh pengawas atau 

penilik satuan pendidikan dan kepala satuan pendidikan. 
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a)  Pelaporan dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, pimpinan 

satuan pendidikan, dan pengawas atau penilik satuan pendidikan. 

b) Pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, laporan oleh 

pendidik ditujukan kepada pimpinan satuan pendidikan dan orang 

tua/wali peserta didik, berisi hasil evaluasi dan penilaian 

sebagaimana dimaksud pada dan dilakukan sekurang-kurangnya 

setiap akhir semester. 

c) Laporan oleh tenaga kependidikan ditujukan kepada pimpinan 

satuan pendidikan, berisi pelaksanaan teknis dari tugas masing-

masing dan dilakukan sekurang-kurangnya setiap akhir semester. 

d) Untuk pendidikan dasar dan menengah, laporan oleh pimpinan 

satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan 

kepada komite sekolah/madrasah dan pihak-pihak lain yang 

berkepentingan, yang berisi hasil evaluasi dan dilakukan sekurang-

kurangnya setiap akhir semester. 

e) Untuk pendidikan dasar, menengah, dan non formal laporan oleh 

pengawas atau penilik satuan pendidikan ditujukan kepada 

Bupati/Walikota melalui Dinas Kabupaten/Kota yang bertanggung 

jawab di bidang pendidikan dan satuan pendidikan yang 

bersangkutan. 

f) Untuk pendidikan dasar dan menengah keagamaan, laporan oleh 

pengawas satuan pendidikan ditujukan kepada Kantor Departemen 

Agama Kabupaten/Kota dan satuan pendidikan yang bersangkutan. 
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g) Untuk jenjang pendidikan tinggi, laporan oleh kepala satuan 

pendidikan sebagaimana dimaksud ditujukan kepada Menteri, 

berisi hasil evaluasi dan dilakukan sekurang-kurangnya setiap akhir 

semester. 

h) Setiap pihak yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) sampai dengan ayat (7) wajib menindak lanjuti laporan 

tersebut untuk meningkatkan mutu satuan pendidikan, termasuk 

memberikan sanksi atas pelanggaran yang ditemukannya. 

Pengawasan pada pendidikan formal dilakukan oleh 

pengawas satuan pendidikan. Kriteria minimal untuk menjadi 

pengawas satuan pendidikan meliputi: 

a. Berstatus sebagai guru sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun atau 

kepala sekolah sekurangkurangnya 4 (empat) tahun pada jenjang 

pendidikan yang sesuai dengan satuan pendidikan yang diawasi; 

b. Memiliki sertifikat pendidikan fungsional sebagai pengawas satuan 

pendidikan; 

c. Lulus seleksi sebagai pengawas satuan pendidikan. 

d. Kriteria pengawas suatu satuan pendidikan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dan ayat (2) dikembangkan oleh BSNP dan 

ditetapkan dengan Peraturan Menteri. 

Dalam pengawasan pendidikan, maka lingkup yang diawasi 

adalah standar Nasional Pendidikan meliputi: 

a. Standar isi; 
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(1) Standar isi mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensi 

untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis 

pendidikan tertentu. 

(2) Standar isi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat 

kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum 

tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan/akademik. 

b. Standar proses; 

Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan 

secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi 

peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang 

yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai 

dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis 

peserta didik. 

c. Standar kompetensi lulusan;  Standar kompetensi lulusan 

digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan 

peserta didik dari satuan pendidikan. 

(1) Standar kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) meliputi kompetensi untuk seluruh mata pelajaran atau 

kelompok mata pelajaran dan mata kuliah atau kelompok mata 

kuliah. 

(2) Standar pendidik dan tenaga kependidikan; Pendidik harus 

memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen 
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pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki 

kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. 

(3) Kualifikasi akademik adalah tingkat pendidikan minimal yang 

harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan 

ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai 

ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

(4) Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang 

pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia 

dini meliputi: Kompetensi pedagogik;Kompetensi kepribadian; 

Kompetensi profesional; dan Kompetensi sosial. 

d. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan  

Keberhasilan pelaksanaan pendidikan di sekolah sangat 

ditentukan oleh kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia 

sekolah yang terdiri dari pendidik dan tenaga kependidikan. Tenaga 

pendidik secara kualitas harus memenuhi kualifikasi akademik, 

sertifikasi profesi dan kesesuaian pendidikan dengan mata 

pelajaran yang diajarkan. Sedangkan secara kuantitas harus 

memenuhi ketentuan rasio guru dan peserta didik. Sedangkan 

tenaga kependidikan sekurang-kurangnya terdiri dari Kepala 

Sekolah, tenaga administrasi, pustakawan, tenaga laboratorium 

dan tenaga kebersihan. Tenaga kependidikan sekolah harus 

memenuhi persyaratan kompetensi yang dibutuhkan.  

e. standar sarana dan prasarana; 
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(1) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi 

perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan 

sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan 

lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran 

yang teratur dan berkelanjutan. 

(2) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang 

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 ruang/tempat 

lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran 

yang teratur dan berkelanjutan. 

f. standar pengelolaan; 

(1) Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar 

dan menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah yang 

ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, 

keterbukaan, dan akuntabilitas 

(2) Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi 

menerapkan otonomi perguruan tinggi yang dalam batas-batas 

yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku 

memberikan kebebasan dan mendorong kemandirian dalam 

pengelolaan akademik, operasional, personalia, keuangan, dan 
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area fungsional kepengelolaan lainnya yang diatur oleh masing-

masing perguruan tinggi. 

g. Standar pembiayaan; 

Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, 

dan biaya personal. 

(1) Biaya investasi satuan pendidikan meliputi biaya penyediaan 

sarana dan prasarana, pengembangan sumberdaya manusia, 

dan modal kerja tetap. 

(2) Biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus 

dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses 

pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. 

(3) Biaya operasi satuan pendidikan meliputi: a. gaji pendidik dan 

tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada 

gaji, b. bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan c. 

biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa 

telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang 

lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain 

sebagainya. 

(4) Standar biaya operasi satuan pendidikan ditetapkan dengan 

Peraturan Menteri berdasarkan usulan BSNP. 

h. Standar penilaian pendidikan. 

Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan 

menengah terdiri atas: 
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(1) Penilaian hasil belajar oleh pendidik; 

(2) Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan; dan 

(3) Penilaian hasil belajar oleh Pemerintah. 

 
B. Definisi Operasional Variabel  

Standar nasional pendidikan (X) adalah kerangka dasar dalam 

perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka 

mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu oleh tingkat persekolahan 

formal di SMA Negeri 2 Maros berdasar pada Peraturan Pemerintah 

Nomor 19 Tahun 2005, yang meliputi;  

1) Standar isi (X1) adalah  mencakup lingkup materi dan tingkat 

kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada SMA Negeri 2 

Maros dengan indikator: 

a. Penerapan KTSP dalam proses pembelajaran 

b. Terdapat dokumen kurikulum, silabus dan rencana pembelajaran. 

c. Ada pengembangan KTSP oleh guru / pendidik. 

2) Standar proses pendidikan (X2) adalah kegiatan perencanaan proses 

pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil 

pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk 

terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien, dengan 

indikator: 

a. Ada pengembangan dan penjabaran terhadap silabus  

b. Terdapat RPP (Rancangan Proses Pembelajaran) oleh guru. 

c. Pelaksanaan proses pembelajaran sesuai KTSP. 
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3) Standar kompetensi lulusan (X3)  adalah pedoman penilaian dalam 

penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan, dengan 

indikator : 

a. Terdapat keaktifan siswa dalam proses belajar. 

b. Tingkat daya serap siswa baik. 

c. Terdapat proses pembelajaran pembiasaan sikap yang baik.  

4) Standar pendidik dan tenaga kependidikan (X4), adalah standar 

kemampuan akademik pendidik dan tenaga pegawai di sekolah, 

dengan indikator 

a. Kualifikasi guru yang memenuhi standar tenaga pendidik, yaitu D4 

dan S1. 

b. Terdapat tenaga kependidikan (Tata Usaha) yang memadai. 

c. Rata-rata tenaga pengajar sesuai latar belakang kompetensinya. 

5) Standar sarana dan prasarana (X5), adalah pedoman mutu terhadap 

keadaan sarana dan prasarana di SMA Negeri 2 Maros, dengan 

indikator: 

a. Terpenuhinya kebutuhan areal persekolahan. 

b. Terdapat gedung yang cukup. 

c. Sarana belajar yang sesuai kebutuhan. 

6) Standar pengelolaan (X6), adalah standar manajemen berbasis 

sekolah dalam pengelolaan satuan pendidikan pada SMA Negeri 2 

Maros, dengan indikator; 

a. Memiliki dokumen 8 standar nasional pendidikan 
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b. Tata organisasi sekolah yang baik  

c. Terdapat program-program pengembangan proses pengelolaan 

pendidikan yang baik. 

7) Standar pembiayaan (X7), yaitu standar penggunaan anggaran 

pengelolaan sekolah pada SMA Negeri 2 Maros. 

a. Kepastian terhadap asset-aset sekolah 

b. Terdapat Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS) 

c. Memiliki data penggajian/pembayaran insentif dan honor.  

8) Standar penilaian (X8), yaitu ketentuan mengenai tatacara penilaian 

hasil belajar siswa berdasar pada kompetensi yang dikembangkan, 

dengan indicator: 

a. Terdapat dokumen hasil penilaian seperti KHS, dan buku nilai. 

b. Setiap pelajaran ditetapkan KKMnya. 

c. Ada program evaluasi semester dan ujian akhir. 

 
C. Kerangka Pikir 

Berbagai permasalahan pendidikan yang terjadi sekarang ini 

sudah saatnya untuk segera diatasi dengan pemilihan dan penerapan 

manajemen pendidikan yang berbasis standar mutu yang kompetetif. 

Mutu lulusan tidak cukup bila diukur dengan standar lokal saja sebab 

perubahan global telah berpengaruh sangat besar terhadap ekonomi 

suatu bangsa. Terlebih lagi industri baru yang dikembangkan, menuntut 

basis pengetahuan dan kompetensi tingkat tinggi.  Bangsa yang berhasil 
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adalah bangsa yang berpendidikan dengan standar mutu yang tinggi 

(Boediono, 2002). 

Oleh sebab itu intervensi pemerintah dalam mengarahkan dan 

mengendalikan pendidikan melalui semua instrumen yang ada, tentu 

memiliki urgensi yang sangat penting. Salah satu instrumen adalah 

melakukan pengawasan terhadap standar penyelenggaraan pendidikan, 

terutama yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 

2005 tentang Standar Mutu Pendidikan di Indonesia, pasal 2 di katakan 

bahwa Lingkup Standar Nasional Pendidikan meliputi: (a) standar isi, (b) 

standar proses, (c) standar kompetensi lulusan, (d) standar pendidik dan 

tenaga kependidikan, (e) standar sarana dan prasarana, (f) standar 

pengelolaan, (g) standar pembiayaan dan (h) standar penilaian 

pendidikan. 

Berdasar pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku dalam ghal ini Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 

tentang Standar Nasional Pendidikan, maka kerangka pikir dalam 

penelitian ini disusun sebagai berikut : 
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Gambar 2.1. 

Kerangka Pikir Penelitian 
 

Sumber : Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional 
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BAB IV  
 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN   
 
A. Deskripsi Lokasi Penelitian 

 
Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Maros adalah merupakan 

sekolah SMA yang berada di Kabupaten Maros dengan struktur organisasi 

sebagai berikut : 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Struktur Organisasi SMA Negeri 2 Maros  
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a. Keadaan Guru SMA Negeri 2 Maros 

Jumlah guru yang mengajar di SMA Negeri 2 Maros adalah 

sebanyak 53  orang guru dengan status pegawai negeri sipil yang 

dirinci sebagai berikut. 

Tabel 4.1 
Keadaan Guru SMA Negeri 2 Maros 

 menurut Pangkat dan Golongan  
 

Golongan Pangkat Frekuensi  
IV D Pembina Utama Madya - 
 C Pembina  Utama  - 
 B Pembina Tingkat I 3 
 A Pembina  36 

III D Penata  2 
 c Penata Tingkat I 3 
 b Penata Muda Tingkat I 2 
 a Penata Muda  5 

Honorer    
Jumlah   53 

Sumber : SMA  Negeri 2 Maros, 2013  

 
Berdasarkan data tabel 4.1 di atas, dapat dilihat bahwa dari 53 

orang guru yang di SMA Negeri 2 Maros, maka terdapat 3 orang guru 

dengan pangkat IV b, dan 36 orang golongan pangkat IV a selebihnya 

adalah golongan III. Dengan demikian bahwa dilihat golongan 

kepangkatan bahwa guru yang ada di SMA Negeri 2 Maros sudah 

cukup senior, yaitu memiliki pengalaman yang cukup dalam proses 

belajar mengajar sebagai guru, sehingga memiliki dampak langsung 

terhadap transformasi pengetahuan kepada anak didik dalam bentuk 

mutu lulusan, dalam arti ada pengalaman yang memadai dalam 
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melakukan proses belajar mengajar dengan kodisi guru yang memiliki 

pengalaman yang memadai. 

Tabel 4.2 
Keadaan Guru SMA Negeri 2 Maros 

 menurut Tingkat Pendidikan 
 

No. Tingkat Pendidikan Frekuensi  

1.  S2 12 

2. S1 41 

3. D3 - 

4. D2 - 

Jumlah 53 
   Sumber : SMA  Negeri 2 Maros, 2013  

Dilihat dari segi tingkat pendidikan, maka guru di SMA 2 Maros, 

maka ternyata terdapat 12 orang guru telah berpendidikan S2 (Strata 

dua) dan selebihnya adalah S1 dan sudah tidak ada lagi guru yang 

berpendidikan D3 ke bawah. Dengan demikian dilihat tingkat 

pendidikan, maka tentu memiliki kemampuan yang memadai dalam 

melakukan transformasi pengetahuan, keterampilan serta sikap prilaku 

yang berdasar pada tata nilai yang diharapkan dalam dunia 

pendidikan. Meskipun demikian tentu juga diharapkan akan sesuai 

dengan bidang kompetensinya dalam hal membantu perbaikan mutu 

pendidikan kedepan, sebagaimana yang akan diungkapkan dalam 

penelitian ini. 

Tingkat pendidikan guru seperti tergambar dalam tabel di atas, 

jelas memberikan implikasi pada peningkatan mutu lulusan yang ada 

di SMA Negeri 2 Maros, terutama dalam tiga tahun terakhir yang 
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menunjukkan bahwa ada peningkatan mutu lulusan dari tahun ke 

tahun yang ditunjukkan nilai rata-rata yang semakin baik. 

 
B. Karakteristik Responden  

 
Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa sampel dalam penelitian ini 

adalah seluruh guru yang ada di SMA Negeri 2 Maros yang berjumlah 53 

orang. 

1. Tingkat pendidikan  

Tingkat pendidikan seseorang merupakan indikator utama dari 

kemampuannya untuk melaksanakan tugas dan kemampuan dalam 

merespon berbagai fenomena tugas yang ada dalam organisasi. Oleh 

sebab itu tingkat pendidikan dapat dijadikan sebagai ukuran pokok dalam 

suatu penelitian. 

Tabel 4.3 
Keadaan Responden menurut Pendidikan  

Tahun 2013  
Pendidikan  Frekuensi Persentase 

S2 12 22,64 

S1 41 77,36 

Jumlah 53 100 

Sumber : Hasil pengolahan data , 2013 

 
Berdasarkan tabel 4.3 di atas, maka dapat  dilihat bahwa dari 53 

responden yang menjadi obyek penelitian ini, ternyata 77,36 % 

diantaranya, responden yang berpendidikan S1 dan 12 orang 
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berpendidikan S2, dalam arti bahwa dilihat dari segi tingkat pendidikan, 

ternyata umumnya responden yang ada tersebut didominasi dari guru 

dengan tingkat pendidikan S1, dalam arti bahwa responden yang terpilih 

dinilai memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk memberikan data dan 

informasi terkait dengan masalah penelitian ini. 

 
2. Masa kerja  

Masa kerja adalah faktor pembentuk pengalaman bagi 

seseorang. Dan lamanya orang melaksanakan pekerjaaan juga 

menunjukkan tingkat  pengalaman mereka dalam melaksanakan tugas. 

Oleh sebab itu faktor pengalaman merupakan kekuatan utama seseorang 

dalam membuktikan kemampuannya dalam bekerja. 

Tabel 4.4 
Keadaan Responden menurut Masa Kerja  

Tahun 2013 
Masa Kerja  Frekuensi Persen 

20 Tahun dan lebih 10 18,87 

15 – 19 tahun 24 45,28 

10 – 14 Tahun  7 13,21 

5 – 9 tahun 10 18,87 

1- 4 tahun  2 3,77 

Jumlah 53 100 

Sumber : Hasil pengolahan data , 2013 
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Berdasarkan tabel 4.4 di atas dapat dilihat bahwa dari 53 

responden yang ada, maka pada umumnya telah bekerja di atas 10 tahun, 

dalam arti mereka memiliki cukup pengalaman sebagai guru di SMA. 

C. Analisis Standardisasi Pendidikan Nasional pada  SMA Negeri 2 
Maros. 

1. Standardisasi pendidikan pada aspek standar isi 
 
Berdasarkan penjelasan standar isi mutu pendidikan yang 

ditetapkan pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 

2005, tentang Standar Nasional Pendidikan, maka standar isi 

pendidikan di setiap sekolah memiliki dokumen Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan (KTSP) yang memuat komponen yang 

dipersyaratkan dan telah disahkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi. 

Penyusunan KTSP dilakukan secara mandiri dengan membentuk Tim 

KTSP. Komponen KTSP memuat tentang visi, misi, tujuan, dan struktur 

dan muatan KTSP. KTSP dilengkapi dengan silabus yang 

penyusunannya melibatkan seluruh guru dari sekolah yang 

bersangkutan. Aspek dan indikatornya adalah :   

a. Memiliki dokumen kurikulum 

Dokumen kurikulum harus mendapat pengesahan dari 

pemerintah, dalam hal ini Dinas Pendidikan Provinsi. Dari penelitian 

yang dilakukan pada SMA Negeri 2 Maros, terlihat bahwa semua 

dokumen kurikulum telah sesuai dengan standar isi 

penyelenggaraan pendidikan di SMA, hal ini memudahkan sebab 

pemerintah telah memberikan pedoman kepada semua sekolah, 
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dan sifatnya dapat menjadi seragam, sehingga gampang untuk 

mengimplementasi penyusunan standar isi kurikulum sesuai 

harapan dan kebutuhan masing-masing sekolah. Seluruh 

penyusunan standar isi kurikulum yang ada dibuat pada acuan 

operasional pendidikan di masing-masing sekolah.  

Hanya saja bahwa proses penyusunan dokumen kurikulum di 

SMA Negeri 2 Maros, belum sepenuhnya memberikan ruang dan 

kesempatan kepada semua komponen yang ada, terutama kepada 

seluruh guru yang ada, sehingga ada beberapa aspek yang 

berkaitan dengan metode pengajaran belum bisa direalisasikan 

oleh guru berdasarkan standar kurikulum yang telah disepakati. 

Padahal dalam penjelasan standar nasional pendidikan, 

penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) harus 

dilakukan dengan TIM yang dibentuk oleh masing-masing sekolah, 

berdasarkan komeptensi masing-masing, hal ini dimaksudkan agar 

seluruh potensi yang berkaitan dengan implementasi KTSP itu 

dapat dijabarkan oleh masing-masing anggota tim sesuai 

kebutuhan dan kondisi yang ada.   

b. Beban belajar  

Visi, misi, tujuan satuan pendidikan dan strategi yang 

mencerminkan upaya untuk mencapai hasil belajar peserta didik 

yang berkualitas, dan didukung dengan suasana belajar dan 

suasana sekolah yang memadai/kondusif/ menyenangkan. 
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Struktur dan muatan KTSP, yang mencakup Mata pelajaran 

dan alokasi waktu berpedoman pada struktur kurikulum yang 

tercantum dalam Standar Isi;  

a) Program muatan lokal (mencakup : jenis program dan strategi 

pelaksanaan) 

b) Kegiatan pengembangan diri (mencakup : jenis program dan 

strategi pelaksanaan) 

c) Pengaturan beban belajar  

Sistem Satuan Kredit Semester (dengan karakter 

pengelompokan MP wajib/pokok dan pilihan paket/bebas, setiap 

SKS diperhitungkan 45 menit Tatap Muka dan 25 menit penugasan 

terstruktur dan kegiatan tidak terstruktur, tidak menerapkan 

kenaikan kelas, peserta didik dimungkinkan menyelesaikan 

pendidikan kurang dari 6 (enam) semester. 

Dari penelitian yang dilakukan, menunjukkan bahwa 

komponen KTSP yang disajikan oleh SMA Negeri 2 Maros telah 

berjalan sesuai dengan standar isi yang diberlakukan berdasar 

Peraturan Pemerintah Nomo 19 Tahun 2007 tentang Standar 

Nasional Pendidikan.  

Ada beberapa aspek yang belum dipenuhi maksimal dari 

standar isi, seperti aspek ketuntasan belajar siswa dan 

ketersediaan modul atau buku paket yang menunjang penerapan 

KTSP yang ada. 
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c. Penyusunan pengembangan silabus; 

Disusun/dikembangkan secara mandiri dengan melibatkan 

seluruh guru dari sekolah yang bersangkutan, silabus 

disusun/dikembangkan melalui proses penjabaran SK/KD menjadi 

Indikator, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran dan jenis 

penilaian, mencakup seluruh mata pelajaran baik yang SK/KD nya 

telah disiapkan oleh Pemerintah maupun yang disusun oleh 

sekolah sesuai dengan kebutuhan sekolah yang bersangkutan. 

Memanfaatkan berbagai panduan dan contoh silabus yang 

dikembangkan oleh Pusat sebagai referensi dalam penyusunan / 

pengembangan silabus di sekolah. 

Dari penelitian yang dilakukan belum semua guru di sekolah 

SMA Negeri 2 Maros mampu menyusun silabus untuk kepentingan 

bahan ajarnya, bahkan ada beberapa silabus yang dijumpai masih 

merupakan silabus yang tidak lagi relevan dengan kondisi dan 

materi pembelajaran yang ada. Penyusunan silabus seharusnya 

menjadi bagian dari kompetensi guru pada masing-masing bidang 

studi yang menjadi kompetensinya. 

Pada penelitian tentang standar isi pengelolaan pendidikan di 

SMA Negeri Maros, maka dilibatkan empat (4) sub indikator penelitian 

terhadap 53 orang responden dengan hasil masing-masing disajikan 

sebagai berikut : 
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Tabel 4.5. 
Tanggapan Responden tentang Struktur Kurikulum yang Disusun 

 Berdasarkan Standar yang Diharapkan  
 

No. Kualifikasi Bobot Frekuensi Nilai Rata-rata 
Skor 

R % 

1. Baik 4 13 52 0.98 24.53 
2. Cukup baik 3 27 81 1.53 50.94 
3. Kurang baik 2 12 24 0.45 22.64 
4. Tidak baik 1 1 1 0.02 1.89 

Jumlah   53 158 2.98 100.00 
Sumber; Hasil data primer, 2013 
 

Tabel 4.5 di atas, menunjukkan bahwa secara umum terdapat 

27 orang (50,94%) memberikan jawaban cukup baik, terdapat 13 

orang (24,53%) dengan kualifikasi baik, terdapat 12 orang (22,64%) 

dengan kualifikasi kurang baik dan ada 1 orang (1,89%) berada pada 

kualifikasi tidak baik mengenai tanggapan responden terhadap struktur 

kurikulum yang disusun berdasarkan standar yang diharapkan.  

Berdasarkan nilai rata-rata jawaban responden diperoleh 

sebesar 2,98 atau menunjuk pada kategori jawaban 3 atau cukup baik, 

dalam arti bahwa  struktur kurikulum yang disusun telah cukup sesuai 

dengan standar pendidikan sebagaimana di atur dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005. Alasan utama yang dikemukakan 

responden adalah bahwa kurikulum yang disusun tersebut telah 

didukung oleh pedoman dan petunjuk teknis penyusunan kurikulum 

yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan.  

Nuansa pengelolaan pendidikan pada SMA Negeri 2 Maros 

sebagaimana dimaksud di atas, merupakan bagian dari atmosfir 
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pengelolaan pendidikan yang melibatkan banyak komponen, mulai dari 

pemerintah sampai pada pemerhati pendidikan. 

Selanjutnya dalam tabel berikut, diuraikan mengenai pendapat 

responden tentang pengaturan beban belajar dan kemampuan 

mengajar guru dalam hubungannya dengan standar penerapan 

kurikulum di sekolah SMA Negeri 2 Maros.  

Tabel 4.6 
Tanggapan Responden  tentang Pengaturan Beban Belajar di Sekolah 
Telah Disesuaikan dengan Tingkat Beban Kemampuan Mengajar Guru, 

 Jumlah Siswa dan Kondisi Kelas 
No. Kualifikasi Bobot Frekuensi Nilai Rata-rata 

Skor 
R % 

1. Baik 4 10 40 0.75 18.87 
2. Cukup baik 3 27 81 1.53 50.94 
3. Kurang baik 2 12 24 0.45 22.64 
4. Tidak baik 1 4 4 0.08 7.55 

Jumlah   53 149 2.81 100.00 
Sumber; Hasil data primer, 2013 
 

Tabel 4.6 di atas, menunjukkan bahwa secara umum terdapat 

27 orang (50,94%) memberikan jawaban cukup baik, terdapat 12 

orang (22,64%) dengan kualifikasi kurang baik, terdapat 10 orang 

(18,87%) dengan kualifikasi baik dan ada 4 orang (7,55%) berada 

pada kualifikasi tidak baik mengenai tanggapan responden terhadap 

pengaturan beban belajar di sekolah telah disesuaikan dengan tingkat 

beban kemampuan mengajar guru, jumlah siswa dan kondisi kelas.  

Berdasarkan  tabel 5 tersebut, dapat dilihat bahwa nilai rata-rata 

jawaban responden sebesar 2,81 atau merujuk pada kategori jawaban 

3 atau kualifikasi jawaban sesuai, dalam arti ada kesesuaian yang 
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simetris antara beban belajar yang diatur dalam KTSP dengan 

kemampuan guru dalam mengimplementasi semua program 

pengajaran yang dibebankan kepada masing-masing guru, meskipun 

dari observasi yang dilakukan ketuntasan terhadap proses belajar 

mengajar berdasarkan standar waktu dan beban mengajar yang ada 

masih ada yang belum maksimal, meskipun telah memberikan hasil 

yang diharapkan oleh standar pendidikan yang dimaksud. Ketidak 

maksimalnya dalam menuntaskan proses belajar mengajar tentu 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adanya kegiatan atau 

tugas yang kadang dikerjakan guru di luar dari tugas fungsional 

sebagai guru yang berhubungan dengan kegiatan sekolah. 

 Selanjutnya pada item pertanyaan mengenai penerapan 

kurikulum pada tingkat satuan pendidikan, maka diperoleh jawaban 

sebagai berikut: 

Tabel 4.7 
Tanggapan Responden tentang Kurikulum Telah Diterapkan  Di Sekolah 

pada Tingkat  Satuan Pendidikan, Sebagaimana Mestinya 
No. Kualifikasi Bobot Frekuensi Nilai Rata-rata 

Skor 
R % 

1. Baik 4 12 48 0.91 22.64 
2. Cukup baik 3 16 48 0.91 30.19 
3. Kurang baik 2 19 38 0.72 35.85 
4. Tidak baik 1 6 6 0.11 11.32 

Jumlah   53 140 2.64 100.00 
Sumber; Hasil data primer, 2013 
 

Tabel 4.7  menunjukkan bahwa secara umum terdapat 19 orang 

(35,85%) memberikan jawaban kurang baik, terdapat 16 orang 

(30,19%) dengan kualifikasi cukup baik, terdapat 12 orang (22,64%) 



76 
 

dengan kualifikasi baik dan ada 6 orang (11,32%) berada pada 

kualifikasi tidak baik mengenai tanggapan responden terhadap 

kurikulum telah diterapkan  di sekolah pada tingkat  satuan pendidikan, 

sebagaimana mestinya 

Berdasarkan tabel 4.7 tersebut atas, maka dapat dilihat bahwa 

nilai rata-rata jawaban responden adalah 2,64 atau berada pada 

kategori jawaban baik. Jawaban ini mempertegas penjelasan 

sebelumnya bahwa penerapan kurikulum di sekolah SMA Negeri 2 

Maros, telah dilakukan dengan cukup sesuai dengan standar kurikulum 

yang ada. 

Implementasi kurikulum berdasar pada norma yang ada jelas 

telah memberikan arah pada upaya pencapaian tujuan-tujuan 

penyelenggaraan pendidikan di SMA Negeri 2 Maros, hal ini juga 

didukung oleh sistem dukungan pengawasan pada standar 

pengelolaan pendidikan yang lebih baik dengan menempatkan tenaga-

tenaga pengawas fungsional dalam bidang pengelolaan pendidikan. 

Selanjutnya pada sub indikator penelitian mengenai apakah 

standar isi pengelolaan pendidikan dapat dengan realistis diterapkan. 

Hasil penelitian meliputi sebagai berikut : 
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Tabel 4.8 
Tanggapan Responden tentang Standar Isi Berdasar Peraturan 

Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Dapat Realistis Diterapkan Sesuai 
 Kalender Akademik 

No. Kualifikasi Bobot Frekuensi Nilai Rata-rata 
Skor 

R % 

1. Baik 4 11 44 0.83 20.75 
2. Cukup baik 3 17 51 0.96 32.08 
3. Kurang baik 2 21 42 0.79 39.62 
4. Tidak baik 1 4 4 0.08 7.55 

Jumlah   53 141 2.66 100.00 
Sumber; Hasil data primer, 2013 
 
 

Tabel 4.8, menunjukkan bahwa secara umum terdapat 21 orang 

(39,62%) memberikan jawaban kurang baik, terdapat 17 orang 

(32,08%) dengan kualifikasi cukup baik, terdapat 11 orang (20,75%) 

dengan kualifikasi baik dan ada 4 orang (7,55%) berada pada 

kualifikasi tidak baik mengenai tanggapan responden terhadap Standar 

Isi Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 dapat 

realistis diterapkan sesuai  Kalender Akademik 

Berdasarkan tabel 4.8 tersebut di atas, diperoleh nilai rata-rata 

jawaban responden sebesar 2,66 atau merujuk pada kategori jawaban 

realistis, dalam arti bahwa standar isi pengelolaan pendidikan dapat 

diterapkan secara realistis terhadap kalender akademik di sekolah 

SMA.  

Dari empat pertanyaan yang diajukan kepada responden 

tentang standar isi pendidikan, ternyata nilai rata-rata jawaban 

responden adalah 2,66 atau menunjuk pada kategori jawaban baik, 

dalam arti bahwa Standardisasi pendidikan berdasarkan standar isi, 
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berjalan baik di sekolah SMA  Negeri 2 Maros, meskipun belum merata 

pada semua sekolah, namun indikator-indikator untuk menuju pada 

standar isi sesuai harapan berdasar Peraturan Pemerintah Nomor 19 

Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan telah dapat 

dijalankan, apalagi bahwa sistem pengawasan mutu pendidikan yang 

dilakukan oleh Dinas Pendidikan, baik oleh Dinas Pendidikan Provinsi 

maupun oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Maros, berjalan baik 

dengan menempatkan tenaga-tenaga pengawas pendidikan 

berdasarkan lokasi sekolah. 

Hasil wawancara dengan pengawas pendidikan, mengatakan 

bahwa :  

“Hampir seluruh petunjuk pada standar isi pendidikan di SMA 
Negeri 2 Maros, telah dapat diterapkan oleh satuan pendidikan di 
tingkat SMA. Meskipun kualitas penerapan standar isi tersebut 
masih ada di bawah standar  yang ada, terutama dilihat dari 
implementasi dan kesesuaian kebutuhan penerapannya di 
lapangan”. 

 
Dengan demikian meskipun telah diupayakan secara maksimal 

terhadap upaya penerapan standar isi pendidikan, namun masih belum 

maksimal terutama diukur dari kesesuaian terhadap mutu pengelolaan 

kurikulum yang ada. 

Pada dasarnya kurikulum bertujuan memberitahukan kepada 

pelaksana pendidikan, terutama guru tentang apa yang harus mereka 

ajarkan, namun hal itu berfokus pada penggambaran tentang apa yang 

harus dilakukan siswa sebagai hasil belajarnya. Dengan kata lain 

kurikulum sekarang memberitahukan kepada guru tentang kompetensi 
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apa yang harus dikembangkan oleh siswa melalui proses 

pembelajaran. Jadi penyusunan KTSP yang relavan. 

 Meningkatkan mutu pendidikan diperlukan perubahan pola 

pikir yang digunakan sebagai landasan pelaksanaan kurikulum. Isi 

kurikulum sangat menentukan standar isi dari penyelenggaraan 

pendidikan pada persekolahan formal, terutama pada tingkatan SMA. 

Efektivitas belajar mengajar adalah berarti berhasilnya 

kegiatan belajar mengajar  yang berlangsung yang dapat ditandai 

pada tingkat daya serap dan prestasi belajar siswa itu sendiri dalam 

proses belajar tadi. 

Efektifitas adalah berarti mencapai hasil sesuai dengan 

program dan rencana yang telah ditetapkan atau mencapai hasil 

sesuai tujuan. Dalam dunia pendidikan  tujuan yang ingin dicapai 

adalah diperolehnya masyarakat yang cerdas, berakhlak dan 

berperilaku sesuai dengan tatanan norma-norma sosial `dan agama 

yang dianut. 

 
2. Standardisasi Pendidikan pada Sekolah  SMA Negeri 2 Maros 

pada Aspek Standar Proses  
 

Salah satu standar nasional pendidikan yang secara normatif 

diharapkan dipatuhi oleh sekolah pada dasarnya telah disusun 

pedoman-pedomannya. Standar proses pada sekolah akan meliputi; 

perencanaan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran sesusai 

dengan rencana, melakukan penilaian dengan berbagai cara, 
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melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap seluruh proses 

pendidikan yang terjadi di sekolah untuk mendukung pencapaian 

standar kompetensi lulusan. Pelaksanaan pembelajaran mengacu 

pada tujuh prinsip pelaksanaan kurikulum. Sekolah telah menerapkan 

sistem Satuan Kredit Semester (SKS). Aspek dan indikatornya adalah 

Penyiapan perangkat pembelajaran, meliputi : 

a. Adanya Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang 

dikembangkan oleh setiap Guru (paling luas mencakup satu 

kompetensi dasar yang terdiri atas satu atau beberapa indikator 

untuk satu kali pertemuan atau lebih) 

b. Substansi RPP sekurang-kurangnya berisi tentang : Tujuan 

Pembelajaran, Materi Pembelajaran, Metode pembelajaran, 

Sumber Belajar, dan Penilaian Hasil Belajar 

c.  Pengembangan bahan ajar dalam bentuk :  

(a) Bahan cetak (modul, hand out, LKS, dll) 

(b) Audio, visual, audio visual 

(c) Bahan ajar berbasis TIK/multi media : CD interaktif, computer 

based 

1) Pelaksanaan proses pembelajaran, meliputi: 

a. Pelaksanaan pembelajaran menerapkan pendekatan tatap muka, 

kegiatan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak terstruktur 
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b. Menerapkan pengelolaan pembelajaran dengan sistem pindah 

ruang kelas (moving class). Untuk itu diperlukan kelas mata 

pelajaran 

c. Guru menyediakan jadwal untuk konsultasi mata pelajaran 

d. Jadwal pemanfaatan laboratorium untuk kegiatan di luar jadwal 

rutin 

e. Pemanfaatan perpustakaan untuk menunjang pembelajaran tatap 

muka, tugas terstruktur, dan belajar mandiri 

f. Adanya penasihat akademik, yang dapat mendeteksi potensi 

peserta didik (bisa dengan tes bakat disertai data prestasi belajar), 

memberikan bimbingan akademik, dan membantu memecahkan 

masalah peserta didik 

g. Ada program remedial sepanjang semester (tidak ada batasan 

frekuensi pelaksanaan remedi dalam satu semester sehingga 

diperlukan perangkat pendukung untuk pelaksanaan remedi antara 

lain dalam bentuk modul pembelajaran mandiri yang disiapkan oleh 

pendidik) 

h. Menerapkan pembelajaran berbasis TIK 

i. Proses pembelajaran diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, 

menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk 

berpartisipasi aktif 
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j. Proses pembelajaran mendorong prakarsa, kreativitas, dan 

kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik 

serta psikologis peserta didik 

k. Pendidik menerapkan aspek keteladanan dalam setiap proses 

pembelajaran 

l. Pelaksanaan proses pembelajaran mempertimbangkan jumlah 

maksimal peserta didik per kelas dan beban mengajar maksimal 

per pendidik, rasio maksimal buku teks pelajaran setiap peserta 

didik, dan rasio maksimal jumlah peserta didik setiap pendidik 

m. Setiap proses pembelajaran dilakukan dengan mengembangkan 

budaya membaca dan menulis 

2) Pengawasan proses pembelajaran; Pengawasan proses 

pembelajaran dilakukan secara terprogram dan intensif melalui 

pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan pengambilan 

langkah tindak lanjut yang diperlukan. 

Dari penelitian melalui telaah dokumen pada beberapa 

sekolah di SMA Maros yang dilakukan menunjukkan bahwa untuk 

standar proses pendidikan secara efektif telah berjalan apa adanya, 

dalam arti telah memanfaatkan berbagai indikator-indikator 

sebagaimana dalam standar proses mutu pendidikan, bahkan ada 

beberapa sekolah yang telah mampu menjalankannya di atas rata-

rata, seperti SMA 1 dan SMA 2 Maros. Meskipun  demikian pada 

beberapa sekolah yang ada, memang belum sepenuhnya mampu 
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menjalankan proses-proses pembelajaran yang dimaksud dalam 

standar proses tersebut, terutama yang berkaitan dengan ketersediaan 

bahan-bahan ajar dan kemampuan guru untuk menjalankannya secara 

penuh, seperti dalam hal pelaksanaan remedial, pemberlakuan moving 

class (pindah kelas) sebagai upaya penyegaran dalam setiap proses 

pembelajaran. 

Tabel 4.9 
Tanggapan Responden tentang Perencanaan Pembelajaran 

 di Sekolah Berjalan Sesuai yang Diharapkan 
No. Kualifikasi Bobot Frekuensi Nilai Rata-rata 

Skor 
R % 

1. Baik 4 14 56 1.06 26.42 
2. Cukup baik 3 21 63 1.19 39.62 
3. Kurang baik 2 17 34 0.64 32.08 
4. Tidak baik 1 1 1 0.02 1.89 

Jumlah   53 154 2.91 100.00 
Sumber; Hasil data primer, 2013 
 

Tabel 4.9, menunjukkan bahwa secara umum terdapat 21 orang 

(39,62%) memberikan jawaban cukup baik, terdapat 17 orang 

(32,08%) dengan kualifikasi kurang baik, terdapat 14 orang (26,42%) 

dengan kualifikasi baik dan ada 1 orang (1,89%) berada pada 

kualifikasi tidak baik mengenai tanggapan responden terhadap 

Perencanaan Pembelajaran di Sekolah Berjalan Sesuai yang 

Diharapkan. 

Berdasar tabel 4.9 di atas, maka diperoleh nilai rata-rata 

jawaban responden sebesar 2,91 atau menunjuk pada kategori 

jawaban sesuai, dalam arti bahwa menurut responden standar 

pembelajaran di sekolah berjalan sesuai yang diharapkan. 
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Tabel 4.10 
Tanggapan Responden tentang Pelaksanaan Proses Pembelajaran 

 di Sekolah Dapat Dipenuhi Sesuai Komponen Pembelajaran  
 
No. Kualifikasi Bobot Frekuensi Nilai Rata-rata 

Skor 
R % 

1. Baik 4 16 64 1.21 30.19 
2. Cukup baik 3 23 69 1.30 43.40 
3. Kurang baik 2 13 26 0.49 24.53 
4. Tidak baik 1 1 1 0.02 1.89 

Jumlah   53 160 3.02 100.00 
Sumber; Hasil data primer, 2013 

 

Tabel 4.10, menunjukkan bahwa secara umum terdapat 23 

orang (43,40%) memberikan jawaban cukup baik, terdapat 16 orang 

(30,19%) dengan kualifikasi baik, terdapat 13 orang (24,53%) dengan 

kualifikasi kurang baik dan ada 1 orang (1,89%) berada pada 

kualifikasi tidak baik mengenai tanggapan responden terhadap 

pelaksanaan proses pembelajaran di sekolah dapat dipenuhi sesuai 

komponen pembelajaran. 

Pada tabel 4.10 diperoleh nilai rata-rata jawaban responden 

3,01 atau menunjuk pada kategori sesuai, dalam arti bahwa menurut 

responden proses pembelajaran di sekolah dapat dipenuhi sesuai 

komponen pembelajaran yang ada.  
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Tabel 4.11 
Tanggapan Responden tentang Pengawasan Pemerintah terhadap 

Proses Penyelenggaraan Pendidikan di Sekolah 
No. Kualifikasi Bobot Frekuensi Nilai Rata-rata 

Skor 
R % 

1. Baik 4 13 52 0.98 24.53 
2. Cukup baik 3 28 84 1.58 52.83 
3. Kurang baik 2 11 22 0.42 20.75 
4. Tidak baik 1 1 1 0.02 1.89 

Jumlah   53 159 3.00 100.00 
Sumber; Hasil data primer, 2013 
 

Tabel 4.11, menunjukkan bahwa secara umum terdapat 28 

orang (52,83%) memberikan jawaban cukup baik, terdapat 13 orang 

(24,53%) dengan kualifikasi baik, terdapat 11 orang (20,75%) dengan 

kualifikasi kurang baik dan ada 1 orang (1,89%) berada pada 

kualifikasi tidak baik mengenai tanggapan responden terhadap 

pengawasan pemerintah terhadap proses penyelenggaraan 

pendidikan di sekolah. 

Pada tabel 4.11 tersebut, diperoleh nilai rata-rata jawaban 

responden sebesar 3,00 atau menunjuk pada kategori baik, dalam arti 

bahwa pengawasan pada proses pendidikan di sekolah dalam rangka 

menjaga standar proses yang ada telah berjalan sesuai dengan 

koridor pengawasan pendidikan yang diharapkan. 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dilihat hasil analisis 

rata-rata jawaban responden sebesar 3,00 atau menunjuk pada skor 

jawaban 3 (baik), dalam arti bahwa penerapan standar proses 

pendidikan pada SMA Negeri 2 Maros umumnya berjalan baik, dalam 

arti bahwa indikator-indikator yang ada pada standar proses 
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pendidikan telah dapat dijalankan dengan baik, sesuai petunjuk 

pelaksanaan dan petunjuk teknis. 

 Hasil wawancara dengan salah seorang pengawas 

pendidikan di SMA Kabupaten Maros, dijelaskan bahwa : 

“Terdapat beberapa kesulitan dalam penerapan standar 
proses pembelajaran sebagaimana yang diharapkan 
pemerintah; antara lain faktor sumber daya guru yang belum 
sepenuhnya secara efektif menjalankan tugas-tugasnya, serta 
faktor sumber prasarana dan sarana pendukung dari seluruh 
proses belajaran yang dijalankan oleh sekolah“. 

 
Dengan demikian menurut hasil wawancara di atas, jelas 

terlihat bahwa terdapat beberapa hambatan yang mempengaruhi 

implementasi dari kegiatan peningkatan kemampuan sekolah dalam 

menerapkan standar proses pelaksanaan pendidikan di SMA. 

 
3. Standardisasi Pendidikan pada  SMA Negeri 2 Maros pada Aspek 

Standar Kompetensi  
 

Dalam konteks masyarakat kita, sistem pendidikan 

berkewajiban mempersiapkan setiap warga negara agar dapat 

berperan aktif dalam seluruh lapangan kehidupan dengan cerdas, 

aktif, kreatif, terampil, jujur, berdisiplin dan bermoral tinggi, demokratis 

dan toleran dengan mengutamakan persatuan dan integrasi 

masyarakat. 

Perlunya kualitas sumber daya manusia dilatar belakangi oleh 

empat hal, antara lain: 1) Melalui upaya pembangunan, potensi 

sumber daya manusia diarahkan menjadi kekuatan di bidang ekonomi, 
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sosial budaya, politik dan pertahanan keamanan yang nyata, didukung 

oleh sumber daya manusia yang berkualitas, memiliki kemampuan 

memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai ilmu pengetahuan 

dan teknologi serta kemampuan manajemen; 2) Sumber daya 

manusia dipandang sebagai unsur yang sangat menentukan dalam 

proses pembangunan, terutama di negara-negara yang sedang 

berkembang. Hal ini berkaitan dengan pengalaman negara industri 

baru yang menunjukkan bahwa pertumbuhan bersumber dari 

pertumbuhan masyarakat (efisiensi) yang didukung oleh sumber daya 

manusia yang berkualitas; 3) Adanya anggapan bahwa sumber daya 

manusia lebih penting daripada sumber daya alam. Menurut pendapat 

ini, negara yang miskin sumber daya alamnya, tetapi tinggi tingkat 

kualitas sumber daya manusianya sehingga lebih maju daripada 

negara yang kaya sumber daya alamnya akan tetapi kurang 

mementingkan sumber daya manusianya. 

 Kualitas sumber daya manusia hanya mungkin dicapai 

melalui suatu upaya peningkatan kualitas pendidikan sumber daya 

manusia yang memadai, termasuk para tenaga guru selaku tenaga 

pendidik,  sebab tanpa pendidikan yang berkualitas, manusia-manusia 

Indonesia hanya akan menjadi bangsa pekerja kelas bawah dan 

mendapat pendapatan yang rendah, sehingga lingkaran kemiskinan 

tetap akan menggeorogoti bangsa Indonesia. 
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Kompetensi guru adalah orang yang memiliki keahlian dan 

keterampilan mentransformasi nilai-nilai pengetahuan, keterampilan  

dan sikap prilaku kepada anak-anak didiknya atau murid-muridnya. 

Oleh sebab itu sampai hari ini guru sebagai suatu pekerjaan 

mendapatkan kedudukan sebgai suatu profesi yang patut diberi tempat 

penting dalam dimensi pertumbuhan dan perkembangan masyarakat 

kearah yang lebih baik. 

Kompetensi guru secara spesifik memiliki peranan formal 

yang sangat penting, terutama dalam kegiatan proses belajar 

mengajar secara formal di kelas. Dalam pngajaran proses atau proses 

belajar mengajar guru memagang peranan sebagai fasilitator, 

motivator, administrator dan evaluator. Artinya, bahwa para gurulah 

yang mementukan berlangsungnya suatu proses belajar mengajar 

yang lebih baik. 

Banyak anak-anak berbakat yang tidak dapat tumbuh dengan 

baik, sebab tidak dikelola oleh seorang guru yang memiliki 

kemampuan memadai. Pada hal seorang guru, sewajarnya 

menempatkan dirinya sebagai seorang yang memiliki kecakapan-

kecakapan spesifik dibanding dengan orang-orang disekitarnya, dan 

minimal memahami konsep dasar dari tujuan pendidikan, yaitu; 

kognitif, psikomotorik, dan afektif.  Ketiga konsep ini akan mendorong 

lahirnya orang-orang yang cakap, berpengetahuan luas, memiliki 

keterampilan dan keahlian serta memiliki sikap budi pekerti yang baik.  



89 
 

Seorang guru tentu sangat dituntut kemampuannya 

mengelola tugas-tugas pokoknya dalam mentransformasi 

pengetahuan bagi perkembangan prestasi belajar  dari murid-muridnya 

di sekolah. Di samping  itu juga diharapkan ketauladannya terhadap 

murid-muridnya. 

Kompetensi guru mempunyai dampak yang besar tidak hanya 

pada prestasi pendidikan anak, tetapi juga pada sikap anak terhadap 

sekolah dan terhadap belajar pada umumnya. Namun guru juga dapat 

menumpuhkan rasa ingin tahu  alamiah anak, merusak motivasi, harga 

diri, dan kreatifitas anak. Bahkan guru-guru yang sangat baik (atau 

yang sangat buruk) dapat mempengaruhi anak  lebih kuat daripada 

orangtua.  

Cara yang paling baik bagi guru untuk mengembangkan 

kreatifitas siswa adalah dengan mendorong motivasi intristik. Semua 

anak harus belajar semua bidang keterampilan di sekolah, dan banyak 

anak memperoleh keterampilan kreatif melalui model-model berpikir 

dan bekerja kreatif, tetapi tidak sedikit sekali anak yang dapat 

mempertahankan motivasi intrinstik di sekolah dengan sistem yang 

diterapkan. Meskipun demikian tidak mungkin untuk secara langsung 

mengajarkan motivasi, untuk mengatakan kepada anak agar 

bermotivasi intrinstik, tetapi guru dapat menjadi model dari motivasi 

intrinsik, dan tantangan pribadi untuk memecahkan suatu masalah 

atau melakukan suatu tugas. Namun cara yang paling penting untuk 
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mendorong motivasi intrinsik di sekolah adalah dengan membangun 

lingkungan kelas yang bebas dari kendala-kendala yang merusak 

motivasi diri. 

Pada dasarnya bahwa upaya peningkatan prestasi belajar 

anak di sekolah, maka perlu mempersiapkan tenaga-tenaga guru yang 

kreatif, yang mampu memberikan motivasi kepada anak didik dengan 

baik. Dalam arti bahwa guru di samping memberikan pengajaran juga 

menjadi tauladan dalam hal kreatifitas. Oleh sebab itu anak dapat 

berprestasi, maka juga perlu disediakan  guru yang memiliki perhatian 

yang tinggi dalam proses belajar mengajar. 

 
Tabel 4.12 

Tanggapan Responden tentang  
Standar Lulusan Siswa   

No. Kualifikasi Bobot Frekuensi Nilai Rata-rata 
Skor 

R % 

1. Baik 4 14 56 1.06 26.42 
2. Cukup baik 3 29 87 1.64 54.72 
3. Kurang baik 2 9 18 0.34 16.98 
4. Tidak baik 1 1 1 0.02   1.89 

Jumlah   53 162 3.06 100.00 
Sumber; Hasil data primer, 2013 

 

Tabel 4.12 tersebut, menunjukkan bahwa secara umum 

terdapat 29 orang (54,72%) memberikan jawaban cukup baik, terdapat 

14 orang (26,42%) dengan kualifikasi baik, terdapat 9 orang (16,98%) 

dengan kualifikasi kurang baik dan ada 1 orang (1,89%) berada pada 

kualifikasi tidak baik mengenai tanggapan responden terhadap standar 

lulusan siswa. 
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Berdasarkan pada tabel 4.12 di atas, menunjukkan dilihat 

bahwa nilai rata-rata jawaban responden sebesar 3,06 atau menunjuk 

pada kategori jawaban responden baik, dalam arti standar lulusan 

siswa yang ada digolongkan baik, yaitu tingkat kelulusan siswa telah 

mencapai 90 – 100 % dalam tiga terakhir. 

Tabel 4.13 
Tanggapan Responden mengenai  Standar Kompetensi Tenaga Pendidik dan 

Tenaga Kependidikan 
No. Kualifikasi Bobot Frekuensi Nilai Rata-rata 

Skor 
R % 

1. Baik 4 12 48 0.91 22.64 
2. Cukup baik 3 29 87 1.64 54.72 
3. Kurang baik 2 11 22 0.42 20.75 
4. Tidak baik 1 1 1 0.02 1.89 

Jumlah   53 158 2.98 100.00 
Sumber; Hasil data primer, 2013 
 

Pada Tabel 4.13 tersebut, menunjukkan bahwa secara umum 

terdapat 29 orang (54,72%) memberikan jawaban cukup baik, terdapat 

12 orang (22,64%) dengan kualifikasi baik, terdapat 11 orang (20,75%) 

dengan kualifikasi kurang baik dan ada 1 orang (1,89%) berada pada 

kualifikasi tidak baik mengenai tanggapan responden terhadap 

Standar Kompetensi Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan di 

SMA Negeri 2 Maros. 

Berdasar tabel 4.13 di atas, diperoleh nilai rata-rata jawaban 

responden sebesar 2,98 atau menunjuk pada bobot jawaban 3 (baik) 

dalam arti bahwa menurut penilaian responden terhadap kompetensi 

tenaga pendidik yang meliputi seluruh yang tenaga pengajar di SMA 

tersebut adalah relatif baik, demikian pula tenaga kependidikan yang 
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terdiri dari tata usaha, pegawai perpustakaan, pegawai laboratorium 

sampai ke cleaning service adalah memiliki standar kompetensi yang 

baik, dalam arti bahwa seluruh tugas-tugas mereka dapat dijalankan 

dengan baik, meskipun belum maksimal sebagaimana tuntutan 

standar kompetensi yang ada. 

Hasil wawancara dengan salah seorang pengawas 

pendidikan di Kabupaten Maros, diperoleh keterangan bahwa : 

“Hampir seluruh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang 
ada telah dapat sesuai dengan standar kompetensi yang 
dimiliki, di mana seluruh bidang mata pelajaran yang ada, diajar 
oleh tenaga pendidik yang relevan dengan latar belakang 
keilmuannya. Meskipun demikian masih ada beberapa guru 
harus mengajar lebih dari satu bidang studi yang serumpun, 
sehingga memberikan kesulitan dalam menyesuaikan waktu 
dan volume pengajaran”. 

 

Dengan dukungan hasil wawancara di atas, mempertegas 

bahwa penerapan standar komptensi pendidikan telah berjalan sesuai 

dengan harapan dengan tuntutan sebagaimana di atur oleh Peraturan 

Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005. 

Standar kompetensi pengajaran disusun berdasarkan Garis-

garis besar pokok pengajaran yang disesuaikan dengan ketersediaan 

kemampuan guru yang mengampu mata pelajaran yang diberlakukan. 

Salah contoh standar kompetensi pengajaran oleh guru di 

SMA Negeri 2 Maros, sebagai berikut: 
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Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

1. Menerapkan nilai dan norma 
dalam proses pengembangan  
kepribadian 

 1.1 Menjelaskan sosialisasi sebagai 
proses dalam pembentukan 
kepribadian  

 1.2 Mendeskripsikan terjadinya 
perilaku menyimpang dan sikap-
sikap anti sosial  

 1.3 Menerapkan pengetahuan sosiologi 
dalam kehidupan bermasyarakat 

 
Dengan demikian setiap proses belajar mengajar di sekolah, 

selalu memiliki pedoman kompetensi, yaitu standar kompetensi dan 

kompetensi dasar, yang merupakan batasan dan lingkup pengajaran 

yang wajib dicapai oleh setiap guru berdasarkan penggarisan 

kompetensi yang dimilikinya.  

 
4. Standardisasi Pendidikan pada SMA Negeri 2 Maros pada Aspek 

Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan  
 

Dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2005 

tentang Standar Pendidikan Nasional diatur bahwa “:Keberhasilan 

pelaksanaan pendidikan di sekolah sangat ditentukan oleh kualitas 

dan kuantitas sumberdaya manusia sekolah yang terdiri dari pendidik 

dan tenaga kependidikan. Tenaga pendidik secara kualitas harus 

memenuhi kualifikasi akademik, sertifikasi profesi dan kesesuaian 

pendidikan dengan mata pelajaran yang diajarkan. Sedangkan secara 

kuantitas harus memenuhi ketentuan rasio guru dan peserta didik. 

Sedangkan tenaga kependidikan sekurang-kurangnya terdiri dari 

Kepala Sekolah, tenaga administrasi, pustakawan, tenaga 
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laboratorium dan tenaga kebersihan. Tenaga kependidikan sekolah 

harus memenuhi persyaratan kompetensi yang dibutuhkan. Aspek dan 

indikatornya adalah :  

1) Kualifikasi akademik tenaga pendidik 

a. Lebih dari 75% tenaga pendidik berkualifikasi akademik minimum 

diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)  

b. Lebih dari 75% tenaga pendidik berlatar belakang pendidikan tinggi 

dengan program pendidikan sesuai dengan mata pelajaran yang 

diajarkan 

c. Lebih dari 75% tenaga pendidik bersertifikat profesi guru  

d. Tersedia guru bimbingan konseling/konselor 

e. Guru bimbingan/konseling membantu layanan peserta didik baik 

akademik maupun non akademik 

f. Rasio guru dan peserta didik sesuai ketentuan 

g. Peningkatan kemampuan guru dalam pengembangan bahan ajar 

Tenaga kependidikan 

2) Tenaga kependidikan sekurang-kurangnya terdiri atas : 

a) Kepala sekolah 

b) Tenaga administrasi 

c) Pustakawan 

d) Tenaga laboratorium 

e) Tenaga kebersihan  

3) Kualifikasi umum dan khusus tenaga kependidikan terpenuhi untuk  
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a) Kepala sekolah 

b) Tenaga administrasi 

c) Pustakawan 

d) Tenaga laboratorium 

e) Tenaga kebersihan 

4) Jumlah tenaga kependidikan terpenuhi sesuai kebutuhan sekolah, 

yang meliputi : 

a) Tenaga administrasi 

b) Pustakawan 

c) Tenaga laboratorium 

d) Tenaga kebersihan 

5) Kompetensi sebagai Kepala Sekolah terpenuhi 

6) Kepala Sekolah dibantu minimal tiga Wakil Kepala Sekolah untuk 

bidang akademik, sarana prasarana, dan kesiswaan 

Dari penelitian yang dilakukan menggambarkan bahwa belum 

sepenuhnya standar kompetensi tenaga pendidik dapat dipenuhi oleh 

sekolah SMA Negeri 2 Maros, terutama kepada kesesuaian tenaga 

pendidik dengan bidang studi yang diajarkan, masih cukup banyak 

guru yang harus mengajarkan bidang studi yang tidak relevan dengan 

komepetensi dasarnya sebagai guru, seperti guru bidang studi IPS dan 

IPA, belum secara spesialisasi dapat dipenuhi berdasarkan 

kompetensinya. 
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Tentang standar tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, 

dilakukan penelitian dengan melibatkan indikator-indikator 

sebagaimana disajikan dalam tabel berikut : 

Tabel 4.14 
Apakah Tenaga Pendidik Sudah Sesuai dengan  

Kebutuhan dan Jumlahnya 
No. Kualifikasi Bobot Frekuensi Nilai Rata-rata 

Skor 
R % 

1. Baik 4 10 40 0.75 18.87 
2. Cukup baik 3 30 90 1.70 56.60 
3. Kurang baik 2 12 24 0.45 22.64 
4. Tidak baik 1 1 1 0.02 1.89 

Jumlah   53 155 2.92 100.00 
Sumber; Hasil data primer, 2013 
 
 

Pada Tabel 4.14  tersebut, menunjukkan bahwa secara umum 

terdapat 30 orang (56,60%) memberikan jawaban cukup baik, terdapat 

12 orang (22,64%) dengan kualifikasi kurang baik, terdapat 10 orang 

(18,87%) dengan kualifikasi baik dan ada 1 orang (1,89%) berada 

pada kualifikasi tidak baik mengenai tanggapan responden terhadap 

kesesuaian antara jumlah tenaga pendidik dengan kebutuhan di 

sekolah. 

Berdasarkan tabel 4.14, maka diperoleh nilai rata-rata 

jawaban responden 2,92 atau menunjuk pada kategori tenaga pendidik 

dan kependidikan telah sesuai dengan kebutuhan dan jumlahnya, 

dalam arti bahwa tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang ada 

telah memadai dalam memenuhi proses penyelenggaraan proses 

belajar mengajar. 
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Tabel 4.15 
Tanggapan Responden Mengenai Kemampuan Guru dan Tenaga 

 Tata Usaha dalam Melaksanakan Tugasnya 
No. Kualifikasi Bobot Frekuensi Nilai Rata-rata 

Skor 
R % 

1. Baik 4 9 36 0.68 16.98 
2. Cukup baik 3 28 84 1.58 52.83 
3. Kurang baik 2 15 30 0.57 28.30 
4. Tidak baik 1 1 1 0.02 1.89 

Jumlah   53 151 2.85 100.00 
Sumber; Hasil data primer, 2013 
 

Pada Tabel 4.15, menunjukkan bahwa secara umum terdapat 

28 orang (52,83%) memberikan jawaban cukup baik, terdapat 15 

orang (28,30%) dengan kualifikasi kurang baik, terdapat 9 orang 

(16,98%) dengan kualifikasi baik dan ada 1 orang (1,89%) berada 

pada kualifikasi tidak baik mengenai tanggapan responden terhadap 

kemampuan guru dan tenaga tata usaha dalam melaksanakan 

tugasnya. 

Dengan demikian berdasarkan pada tabel 4.15 di atas, 

menunjukkan bahwa nilai rata-rata jawaban responden adalah sebesar 

2,85 atau menunjuk pada skor jawaban 3 (baik) dalam arti bahwa 

standar tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di SMA Negeri 2 

Maros menunjukkan standar yang baik, dalam arti hampir semua 

tenaga-tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, adalah sesuai 

dengan kompetensinya sebagai guru, meskipun dari observasi yang 

dilakukan ternyata memang masih ada sebagian guru yang 

menjalankan tugas belum sesuai dengan bidang kompetensinya. 
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Hal ini dipertegas dengan hasil wawancara dengan salah 

seorang tenaga pengawas pendidikan, yang mengatakan bahwa : 

“Tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, di samping 
ditempatkan sesuai dengan bidang tugasnya, juga telah melalui 
proses pendidikan dan latihan dalam berbagai kompetensi 
pengajaran. Demikian pula tenaga tata usaha, yang umumnya 
cukup memahami tugas-tugasnya dalam memberikan pelayanan 
penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Meskipun jumlahnya 
masih perlu disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan 
sekolah”. 

 
Guru sendiri sebagai bagian dari tenaga kerja kependidikan 

memiliki latar belakang keprofessionalan yang beragam. Mereka terdiri 

dari guru yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil (PNS), guru 

yang berstatus honorer daerah yang belum diangkat menjadi PNS, 

serta guru-guru swasta yang bernaung dibawah yayasan –yayasan 

pendidikan. Prinsip yang mengatakan bahwa semua orang mengajar 

dan anak bisa pintar bila mereka ajar telah mendorong kinerja guru 

terkesan tidak optimal selama ini. Hasil penataran guru ternyata belum 

menunjukkan daya kerja guru yang berbeda mereka dibanding yang 

tidak mengikuti penataran meski telah menghabiskan biaya cukup 

besar. Paradigma semacam ini tentu saja perlu dirubah karna tidak 

semua orang bisa mengajar denganbaik dan benar. Pekerjaan 

pendidikan adalah tugas professional meskipun para ahli masih 

banyak yang memperdebatkan bahwa jabatan professional 

kependidikan itu sendiri seperi apa, belum ada rumusan yangtepat 

ideal. Misalnya, mula-mula syarat professional guru haruslah berasal 

dari lulusan pendidikan guru (keguruan). Belakangan, syaratnya 
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dinaikkan menjadi berpendidikan D3 sampai sarjana. Kemudian, 

dalam rangka perbaikan mutu profesionalisme tanpa tenaga 

kependidikan, pada akhirnya semua guru untuk semuan jenjang 

pendidikan harus berpendidikan setara S1. 

Jadi, jadwal melambangkan apa yang diyakini penring 

disekolah oleh pendidikan, menetapkan prioritas sekolah, dan 

merupakan alokasi waktu pengajaran yang menjadi ekspresi utama 

akademik sekolah. Waktu tunggu adalh pemberian pekerjaan mandiri 

yang ditugaskan kepada siswa sementara guru terlibat dengan aktifitas 

lain hasil penilitian Ruplai dan Blayer mengemukakan bahwa dalam 

waktu tinggi siswa perlu mempertimbangkan aktifitasnya tugas waktu 

tunggu harus menguatkan tujuan dan arahan keterampilan membaca 

siswa yang diajarkan sebelumnya. Siswa  harus diberi tujuan dan 

arahan yang relevan untuk belajar dan memberi contoh yang praktis 

untuk merespon tugasnya. Guru perlu memantau prestasi belajar 

muridnya. 

 
5. Standardisasi Pendidikan dada  SMA Negeri 2 Maros pada Aspek 

Standar Sarana dan Prasarana  
 
 

Sebuah sekolah harus memiliki sarana dan prasarana 

meliputi satuan pendidikan, lahan, bangunan gedung, dan 

kelengkapan sarana dan prasarana. Sekolah minimum memiliki 3 

rombongan belajar dan maksimum 27 rombongan belajar. Satu SMA 

dengan tiga rombongan belajar melayani maksimum 6000 jiwa. Lahan 
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yang dimiliki sekolah memenuhi ketentuan rasio minimum luas lahan 

terhadap peserta didik yang dapat digunakan secara efektif untuk 

membangun prasarana sekolah berupa bangunan gedung dan tempat 

bermain/ berolahraga. Lahan harus memenuhi kriteria kesehatan dan 

keselamatan, kemiringan, pencemaran air dan udara, kebisingan, 

peruntukan lokasi, dan status tanah. Bangunan gedung memenuhi 

rasio minimum luas lantai, tata bangunan, keselamatan, kesehatan, 

fasilitas penyandang cacat, kenyamanan, keamanan. Bangunan 

gedung dipelihara secara rutin. Kelengkapan sarana prasarana yang 

tersedia meliputi : 1) ruang kelas, 2) ruang perpustakaan, 3) ruang 

laboratorium biologi, 4) ruang laboratorium fisika, 5) ruang 

laboratorium kimia, 6) ruang laboratorium komputer, 7) ruang 

laboratorium bahasa, 8) laboratorium IPS, 9) ruang pimpinan, 10) 

ruang guru, 11) ruang tata usaha, 12) tempat beribadah, 13) ruang 

konseling, 14) ruang UKS, 15) ruang organisasi kesiswaan, 16) 

jamban, 17) gudang, 18) ruang sirkulasi, 19) tempat 

bermain/berolahraga.  

Dari penelitian yang dilakukan, menunjukkan bahwa standar 

prasarana dan sarana yang ada di sekolah-sekolah di SMA Negeri 2 

Maros belum sepenuhnya dapat dipenuhi. 
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Tabel 4.16 
Tanggapan Responden mengenai Sarana  

Pembelajaran di SMAN 2 Maros 
No. Kualifikasi Bobot Frekuensi Nilai Rata-rata 

Skor 
R % 

1. Baik 4 7 28 0.53 13.21 
2. Cukup baik 3 25 75 1.42 47.17 
3. Kurang baik 2 17 34 0.64 32.08 
4. Tidak baik 1 4 4 0.08 7.55 

Jumlah   53 141 2.66 100.00 
Sumber; Hasil data primer, 2013 
 

Pada Tabel 4.16, menunjukkan bahwa secara umum terdapat 

25 orang (47,17%) memberikan jawaban cukup baik, terdapat 17 

orang (32,08%) dengan kualifikasi kurang baik, terdapat 7 orang 

(13,21%) dengan kualifikasi baik dan ada 4 orang (7,55%) berada 

pada kualifikasi tidak baik mengenai tanggapan responden terhadap 

Sarana Pembelajaran di SMAN 2 Maros. Berdasarkan  pada tabel 15, 

diperoleh nilai rata-rata jawaban responden sebesar 2,64 atau bobot 

jawaban lengkap, dalam arti bahwa sarana pembelajaran yang ada di 

sekolah telah mampu secara baik dipenuhi, baik yang disediakan 

langsung oleh pemerintah maupun oleh bantuan pihak ketiga (swasta 

dan masyarakat). 

Tabel 4.17 
Tanggapan Responden tentang Alat dan Media 

Proses Belajar Mengajar di SMA 
No. Kualifikasi Bobot Frekuensi Nilai Rata-rata 

Skor 
R % 

1. Baik 4 11 44 0.83 20.75 
2. Cukup baik 3 28 84 1.58 52.83 
3. Kurang baik 2 13 26 0.49 24.53 
4. Tidak baik 1 1 1 0.02 1.89 

Jumlah   53 155 2.92 100.00 
Sumber; Hasil data primer, 2013 
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Pada Tabel 4.17, menunjukkan bahwa secara umum terdapat 

28 orang (52,83%) memberikan jawaban cukup baik, terdapat 13 

orang (24,53%) dengan kualifikasi kurang baik, terdapat 11 orang 

(20,75%) dengan kualifikasi baik dan ada 1 orang (1,89%) berada 

pada kualifikasi tidak baik mengenai tanggapan responden terhadap 

alat dan media dalam proses belajar mengajar di SMAN 2 Maros. 

Mencermati hasil analisis tersebut maka diperoleh rata-rata 

jawaban responden sebesar 2,92 atau menunjuk pada skor jawaban 

baik, dalam arti menurut responden seluruh prasarana dan sarana 

yang ada di SMA Negeri 2 Maros, telah memadai. 

 
6. Standardisasi Pendidikan pada SMA Negeri Maros pada Aspek 

Standar Pengelolaan Pendidikan 
 

Pengelolaan sekolah didasarkan pada perencanaan program, 

pelaksanaan rencana kerja, pengawasan dan evaluasi, kepemimpinan 

sekolah, dan sistem informasi manajemen. Sekolah mengembangkan 

perencanaan program mulai dari penetapan visi, misi, tujuan, dan 

rencana kerja. Pelaksanaan rencana kerja sekolah didasarkan pada 

struktur organisasi dan pedoman pengelolaan secara tertulis dibidang 

kesiswaan, kurikulum dan kegiatan pembelajaran, pendidikan dan 

tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, keuangan dan 

pembiayaan. Disamping itu pelaksanaannya juga mempertimbangkan 

budaya dan lingkungan sekolah, serta melibatkan peran serta 

masyarakat.  
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Tabel 4.18 
Analisis Jawaban Responden tentang Penyelenggaraan Proses Belajar, Ada 

Sifat Kemandirian (Pemberdayaan) yang Dapat Dijalankan  
No. Kualifikasi Bobot Frekuensi Nilai Rata-rata 

Skor 
R % 

1. Baik 4 8 32 0.60 15.09 
2. Cukup baik 3 23 69 1.30 43.40 
3. Kurang baik 2 19 38 0.72 35.85 
4. Tidak baik 1 3 3 0.06 5.66 

Jumlah   53 142 2.68 100.00 
Sumber; Hasil data primer, 2013 
 

Pada Tabel 4.18, menunjukkan bahwa secara umum terdapat 

23 orang (43,40%) memberikan jawaban cukup baik, terdapat 19 

orang (35,85%) dengan kualifikasi kurang baik, terdapat 8 orang 

(15,09%) dengan kualifikasi baik dan ada 3 orang (5,66%) berada 

pada kualifikasi tidak baik mengenai tanggapan responden terhadap 

penyelenggaraan proses belajar dan sifat kemandirian 

(Pemberdayaan) PBM di SMAN 2 Maros. 

Berdasar tabel 17 di atas, ternyata diperoleh rata-rata 

jawaban responden sebesar 2,68 atau menunjuk pada kategori 

mandiri, dalam arti bahwa ada sifat kemandirian yang dapat dijalankan 

oleh masing-masing satuan pendidikan di sekolah. 

Kemandirian yang diamaksud adalah bahwa seluruh 

kegiatan-kegiatan pendidikan yang berjalan di sekolah dapat dengan 

mandiri dapat dilakukan oleh guru dan tenaga kependidikan di 

sekolah. 
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Tabel 4.19 
Analisis Jawaban Responden tentang  

Kemitraan Sekolah terhadap Komponen Tanggung jawab Pendidikan  
dalam Proses Peningkatan Mutu 

No. Kualifikasi Bobot Frekuensi Nilai Rata-rata 
Skor 

R % 

1. Baik 4 13 52 0.98 24.53 
2. Cukup baik 3 23 69 1.30 43.40 
3. Kurang baik 2 16 32 0.60 30.19 
4. Tidak baik 1 1 1 0.02 1.89 

Jumlah   53 154 2.91 100.00 
Sumber; Hasil data primer, 2013 
 

Pada Tabel 4.19, menunjukkan bahwa secara umum terdapat 

23 orang (43,40%) memberikan jawaban cukup baik, terdapat 16 

orang (30,19%) dengan kualifikasi kurang baik, terdapat 13 orang 

(24,53%) dengan kualifikasi baik dan ada 1 orang (1,89%) berada 

pada kualifikasi tidak baik,  mengenai tanggapan responden terhadap 

Kemitraan Sekolah terhadap Komponen Tanggung jawab Pendidikan 

dalam Proses Peningkatan Mutu. 

Dari tabel 4.19 tersebut, diperoleh nilai rata-rata jawaban 2,91 

atau masuk dalam kategori baik, dalam arti bahwa kemitraan sekolah 

terhadap komponen tanggung jawab pendidikan dalam proses 

peningkatan mutu adalah berjalan baik.  
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Tabel 4.20 
Analisis Jawaban Responden tentang Tingkat Partisipasi Komponen-

Komponen Pendidik, dan Tenaga Pendidikan terhadap Usaha Peningkatan 
 Mutu Proses Belajar Mengajar  

No. Kualifikasi Bobot Frekuensi Nilai Rata-rata 
Skor 

R % 

1. Baik 4 15 60 1.13 28.30 
2. Cukup baik 3 25 75 1.42 47.17 
3. Kurang baik 2 12 24 0.45 22.64 
4. Tidak baik 1 1 1 0.02 1.89 

Jumlah   53 160 3.02 100.00 
Sumber; Hasil data primer, 2013 

 

Pada Tabel 4.20, menunjukkan bahwa secara umum terdapat 

25 orang (47,17%) memberikan jawaban cukup baik, terdapat 15 

orang (28,30%) dengan kualifikasi baik, terdapat 12 orang (22,64%) 

dengan kualifikasi kurang baik dan ada 1 orang (1,89%) berada pada 

kualifikasi tidak baik, mengenai tanggapan responden terhadap  

Tingkat Partisipasi Komponen-Komponen Pendidik, dan Tenaga 

Pendidikan terhadap Usaha Peningkatan Mutu Proses Belajar 

Mengajar 

Pada tabel 4.20 diperoleh rata-rata jawaban responden 

sebesar 3,02 atau menunjuk pada bobot jawaban baik, yaitu bahwa 

tingkat partisipasi komponen-komponen pendidik dan tenaga 

kependidikan terhadap peningkatan mutu proses belajar mengajar 

berjalan baik. 
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Tabel 4.21 
Analisis Jawaban Responden tentang Pengelolaan Sekolah Telah Memenuhi 

Syarat-Syarat Sesuai yang Ditentukan 
No. Kualifikasi Bobot Frekuensi Nilai Rata-rata 

Skor 
R % 

1. Baik 4 13 52 0.98 24.53 
2. Cukup baik 3 27 81 1.53 50.94 
3. Kurang baik 2 12 24 0.45 22.64 
4. Tidak baik 1 1 1 0.02 1.89 

Jumlah   53 158 2.98 100.00 
Sumber; Hasil data primer, 2013     
 

Pada Tabel 4.21, menunjukkan bahwa secara umum terdapat 

27 orang (50,94%) memberikan jawaban cukup baik, terdapat 13 

orang (24,53%) dengan kualifikasi baik, terdapat 12 orang (22,64%) 

dengan kualifikasi kurang baik dan ada 1 orang (1,89%) berada pada 

kualifikasi tidak baik, mengenai tanggapan responden terhadap   

pengelolaan sekolah telah memenuhi syarat-syarat kesesuaian yang 

telah ditentukan. 

Nilai rata-rata jawaban responden pada tabel 4.21 di atas, 

diperoleh 2,98 atau menunjuk pada kategori sesuai, dalam arti bahwa 

pengelolaan sekolah telah memenuhi syarat-syarat yang dientukan, 

yaitu seluruh proses pembelajaran telah memenuhi syarat-syarat 

penyelenggaraannya sebagaimana yang diatur dalam standar 

pendidikan itu sendiri.  
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Tabel 4.22 
Analisis Jawaban Responden tentang Pengelolaan Sekolah 

 Secara Menyeluruh Berjalan Sesuai Standar Pendidikan  
No. Kualifikasi Bobot Frekuensi Nilai Rata-

rata  
R % 

1. Baik 4 12 48 0.91 22.64 
2. Cukup baik 3 22 66 1.25 41.51 
3. Kurang baik 2 17 34 0.64 32.08 
4. Tidak baik 1 2 2 0.04 3.77 

Jumlah   53 150 2.83 100.00 
Sumber; Hasil data primer, 2013 
 

Pada Tabel 4.22, menunjukkan bahwa secara umum terdapat 

22 orang (41,51%) memberikan jawaban cukup baik, terdapat 17 

orang (32,08%) dengan kualifikasi kurang baik, terdapat 12 orang 

(22,64%) dengan kualifikasi baik dan ada 2 orang (3,77%) berada 

pada kualifikasi tidak baik, mengenai tanggapan responden terhadap   

Pengelolaan Sekolah Secara Menyeluruh Berjalan Sesuai Standar 

Pendidikan. 

Pada tabel 4.22 diperoleh jawaban responden sebesar 2,83 

atau menunjuk pada kategori jawaban baik, yaitu pengelolaan 

pendidikan pada SMA Negeri 2 Maros telah berjalan sesuai standar 

pendidikan yang ada, dalam arti komponen-komponen dan instrument 

yang ada telah sesuai dengan kebutuhan, hanya saja pelaksanaannya 

yang masih belum mampu dijalankan sebagaimana mestinya. 

Hasil wawancara dengan pengawas sekolah, diperoleh 

keterangan bahwa : 
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“Seluruh standar pengelolaan pendidikan yang ada pada SMA 
di Maros, umumnya telah tersedia instrumennya, hanya tingga 
bagaimana memaksimalkan pengelolaannya. Pengelolaan yang 
dimaksud adalah seluruh manajemen sekolah harus bergerak 
secara simultan, sehingga menghasilkan kualitas dan kuantitas 
lulusan yang memadai”. 

 
Dari hasil wawancara di atas, diperoleh pemahaman bahwa 

standar pengelolaan pendidikan telah memenuhi syarat-syarat standar 

yang ada, meskipun pelaksanaan dari standar yang tersedia, belum 

bisa secara maksimal diterapkan. 

 
7. Standardisasi Pendidikan Sekolah  SMA Negeri 2 Maros pada 

Aspek Standar Pembiayaan 
 

Pembiayaan Sekolah didasarkan pada rancangan biaya 

operasional program kerja tahunan meliputi investasi, operasi, bahan 

atau peralatan dan biaya personal. Sumber pembiayaan sekolah dapat 

berasal orang tua peserta didik, masyarakat, pemerintah dan donatur 

lainnya. Penggunaan dana harus dipertanggung jawabkan dan dikelola 

secara transparan dan akuntabel.  

    Jenis dan Sumber pembiayaan 

a. Sekolah menyusun rancangan biaya operasional program kerja 

tahunan 

b. Sekolah mengalokasikan biaya pendidikan untuk biaya investasi 

(penyediaan sarana prasarana, pengembangan SDM, dan modal 

kerja tetap), biaya operasi (gaji pendidik dan tenaga kependidikan), 

bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, biaya operasi 
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pendidikan tak langsung), dan biaya personal (biaya pendidikan 

dari peserta didik) 

c. Sekolah mengoptimalkan sumber-sumber pembiayaan pendidikan 

untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pendidikan secara mandiri 

    Program pembiayaan 

a. Adanya program dan upaya sekolah menggali dan mengelola serta 

memanfaatkan dana dari berbagai sumber (orang tua peserta didik, 

masyarakat, pemerintah dan donatur lainnya) melalui program yang 

rasional dan menyampaikan laporan pertanggung-jawaban secara 

akuntabel dan transparan 

b. Sekolah memiliki pedoman pengelolaan biaya investasi dan 

operasional yang mengacu pada standar pendidikan 

Tabel 4.23 
Pembiayaan Pengelolaan Pendidikan di Sekolah Telah Memenuhi 

Kebutuhan Standar Pembiayaan 
No. Kualifikasi Bobot Frekuensi Nilai Rata-rata skor R % 

1. Baik 4 13 52 0.98 24.53 
2. Cukup baik 3 22 66 1.25 41.51 
3. Kurang baik 2 16 32 0.60 30.19 
4. Tidak baik 1 2 2 0.04 3.77 

Jumlah   53 152 2.87 100.00 
Sumber; Hasil data primer, 2013 
 

Pada Tabel 4.23, menunjukkan bahwa secara umum terdapat 

22 orang (41,51%) memberikan jawaban cukup baik, terdapat 16 

orang (30,19%) dengan kualifikasi kurang baik, terdapat 13 orang 

(24,53%) dengan kualifikasi baik dan ada 2 orang (3,77%) berada 

pada kualifikasi tidak baik, mengenai tanggapan responden terhadap    
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Pembiayaan Pengelolaan Pendidikan di Sekolah Telah Memenuhi 

Kebutuhan Standar Pembiayaan di SMAN 2 Maros. 

Menurut responden bahwa standar pembiayaan pendidikan di 

masing-masing sekolah telah ada format standar yang digunakan, 

sehingga indikasi standar pembiayaan telah dapat dijalankan, 

meskipun biayanya sendiri tentu masih jauh dari harapan.  

Tabel 4.24 
Apakah Biaya Pengelolaan Pendidikan Dapat Dikelola dengan Baik  

No. Kualifikasi Bobot Frekuensi Nilai Rata-rata 
Skor 

R % 

1. Baik 4 13 52 0.98 24.53 
2. Cukup baik 3 24 72 1.36 45.28 
3. Kurang baik 2 15 30 0.57 28.30 
4. Tidak baik 1 1 1 0.02 1.89 

Jumlah   53 155 2.92 100.00 
Sumber; Hasil data primer, 2013 

 

Pada Tabel 4.24, menunjukkan bahwa secara umum terdapat 

24 orang (45,28%) memberikan jawaban cukup baik, terdapat 15 

orang (28,30%) dengan kualifikasi kurang baik, terdapat 13 orang 

(24,53%) dengan kualifikasi baik dan ada 1 orang (1,98%) berada 

pada kualifikasi tidak baik, mengenai tanggapan responden terhadap   

Biaya Pengelolaan Pendidikan yang dapat dikelola dengan baik  di 

SMAN 2 Maros. 

Menurut responden standar pengelolaan pembiayaan berada 

pada kategori baik SMA Negeri 2 Maros dengan nilai rata-rata 2,92. 

Pengelolaan pembiayaan sekolah telah berjalan baik dan telah sesuai 

dengan standar kualifikasi yang dipersyaratkan. Aspek pengelolaan 
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pembiayaan ini dilakukan dengan prinsip kebutuhan dan transparansi 

serta manfaat penggunaan anggaran di sekolah. Namun demikian 

aspek kecukupan dalam memenuhi seluruh kebutuhan sekolah masih 

dirasakan belum memadai khususnya dalam pelaksanaan program 

pengembangan sekolah. 

Hasil wawancara dengan pengawas pendidikan, diperoleh 

keterangan bahwa: 

“Kesulitan yang cukup dirasakan dalam rangka meningkatkan 
mutu pengelolaan pendidikan sebagaimana yang diharapkan, 
memang dihadapkan pada aspek pembiayaan sekolah itu 
sendiri. Sehingga kebutuhan-kebutuhan pembiayaan sekolah, di 
samping harus bergantung dari pemerintah, juga dari 
masyarakat itu sendiri lewat komite sekolah”. 

 
Secara klasik memang persoalan utama yang dihadapi oleh 

sekolah dalam rangka peningkatan pengelolaan pendidikan kearah 

yang lebih bermutu adalah ketersediaan anggaran yang sesuai 

analisis kebutuhan, termasuk biaya-biaya pengadaan sarana dan 

prasarana, biaya pemeliharaan bahkan untuk keperluan tunjangan 

tenaga-tenaga fungsional disekolah. 

 
8. Standardisasi Pendidikan Sekolah  SMA Negeri 2 Maros pada 

Aspek Standar Penilaian Pendidikan 
 

Sekolah melaksanakan penilaian pendidikan melalui proses 

pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan 

pencapaian hasil belajar peserta didik. Penilaian mengacu pada 

prinsip penilaian dengan menggunakan teknik dan instrumen penilaian 

yang sesuai berdasarkan mekanisme dan prosedur penilaian 
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terstandar. Penilaian dilakukan oleh pendidik, satuan pendidikan, dan 

pemerintah. 

Perangkat penilaian 

a. Menyusun perangkat penilaian berupa kisi-kisi, soal/bank soal, 

lembar jawaban, format penilaian dan laporan hasil belajar 

b. Menyusun rancangan jadwal pelaksanaan penilaian, remedial dan 

pengayaan 

c. Menganalisis hasil belajar peserta didik 

d. Memiliki dokumen Laporan Hasil Belajar peserta didik 

Pelaksanaan penilaian 

a. Penilaian dilakukan sepanjang semester 

b. Teknik penilaian dilakukan sesuai dengan kompetensi dasar yang 

harus dikuasai peserta didik, dapat berupa tes tertulis, observasi, 

tes praktik, dan penugasan perseorangan atau kelompok 

c. Mata pelajaran selain kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan 

dan teknologi dilakukan teknik penilaian observasi secara individual 

sekurang-kurangnya satu kali dalam satu semester 

d. Adanya upaya/program kerjasama dengan lembaga pendidikan 

lain, untuk penerbitan sertifikat kelulusan pada mata 

pelajaran/program pembelajaran tertentu yang  kelulusannya 

dilakukan melalui uji kompetensi. 

e. Seluruh pendidik telah melakukan penilaian hasil belajar untuk 

memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil dalam bentuk 
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ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, 

dan ulangan kenaikan kelas. 

      Hasil penilaian 

a.  Peserta didik minimal mencapai batas KKM  

b.  Rerata nilai UN tiga tahun terakhir minimum 7,00 

c. Persentase kelulusan UN ≥ 90 % untuk tiga tahun terakhir 

Tabel 4.25 
Tanggapan Responden mengenai Sistem Penilaian Proses Belajar Mengajar, 

Sesuai dengan Standar Mutu Pendidikan 

No. Kualifikasi Bobot Frekuensi Nilai Rata-rata Skor R % 
1. Baik 4 11 44 0.83 20.75 
2. Cukup baik 3 22 66 1.25 41.51 
3. Kurang baik 2 19 38 0.72 35.85 
4. Tidak baik 1 1 1 0.02 1.89 

Jumlah   53 149 2.81 100.00 
Sumber; Hasil data primer, 2013 

 
Pada Tabel 4.25, mengenai sistem penilaian proses belajar 

mengajarm sesuai dengan standar mutu pendidikan di SMA Negeri 2 

Maros, menunjukkan bahwa secara umum terdapat 22 orang (41,51%) 

memberikan jawaban cukup baik, terdapat 19 orang (35,85%) dengan 

kualifikasi kurang baik, terdapat 11 orang (20,75%) dengan kualifikasi 

baik dan ada 1 orang (1,89%) berada pada kualifikasi tidak baik. 

Secara umum bahwa pembiayaan Pengelolaan Pendidikan di Sekolah 

Telah Memenuhi Kebutuhan Standar Pembiayaan di SMAN 2 Maros. 

Berdasarkan pada tabel 4.25 di atas, diperoleh rata-rata 

jawaban responden sebesar 2,81 atau menunjuk pada bobot 3 atau 

sesuai, dalam arti bahwa sistem penilaian mutu pendidikan telah 
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disesuaikan dengan standar-standar yang telah ada, bahkan berbagai 

perkembangan proses penilaian akhir-akhir ini, telah diterapkan di 

masing-masing sekolah.  

Tabel 4.26 
Tanggapan Responden tentang Metode Penilaian dalam Proses Belajar 

Mengajar Telah Berjalan Secara Objektif 
No. Kualifikasi Bobot Frekuensi Nilai Rata-rata Skor R % 
1. Baik 4 9 36 0.68 16.98 
2. Cukup baik 3 22 66 1.25 41.51 
3. Kurang baik 2 21 42 0.79 39.62 
4. Tidak baik 1 1 1 0.02 1.89 

Jumlah   53 145 2.74 100.00 
Sumber; Hasil data primer, 2013 

Pada Tabel 4.26, mengenai tanggapan responden tentang 

metode penilaian dalam proses belajat mengajar telah berjalan dengan 

efektif di SMA Negeri 2 Maros, menunjukkan bahwa secara umum 

terdapat 22 orang (41,51%) memberikan jawaban cukup baik, terdapat 

21 orang (39,62%) dengan kualifikasi kurang baik, terdapat 9 orang 

(16,98%) dengan kualifikasi baik dan ada 1 orang (1,89%) berada 

pada kualifikasi tidak baik. 

Berdasarkan pada Tabel 4.26 di atas, nampak bahwa nilai rata-

rata jawaban responden mencapai 2,74 atau menunjuk pada skor 

jawaban baik, dalam arti bahwa standar penilaian pada hasil belajar 

siswa telah dijalankan dengan baik, di mana seluruh sistem dan 

perangkat penilaian pada hasil belajar siswa adalah berjalan baik. 

Prestasi atau hasil belajar adalah merupakan perwujudan dari 

kemampuannya menyelesaikan tuga-tugas pelajaran yang diberikan 
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kepadanya termasuk dalam menempuh ujian, baik sumatif maupun 

formatif. 

Hasil belajar adalah tingkatan penguasaan yang dicapai oleh 

siswa dalam mengikuti proses belajar mengajar sesuai dengan tujuan 

pendidikan yang ditetapkan, hasil belajar dalam rangka studi ini 

meliputi kawasan kognitif, afektif dan kemampuan/kecakapan belajar 

seseorang pelajar. 

a. Dalam menentukan hasil evaluasi prestasi belajar siswa diberi 

angka-angka biasanya dipakai skala 0 - 10  pengukuran hasil 

belajar. Biasanya pula dinyatakan dengan baik sekali, baik, 

cukup, sedang dan kurang sekali.  

b. Prestasi belajar yang merupakan hasil yang dicapai seorang 

anak (siswa) setelah melakukan kegiatan belajar, hasil tersebut 

merupakan hasil kecakapan yang nyata dari siswa yang dapat 

diukur langsung dengan menggunakan hasil belajar atau 

achieffment test. Dapat dilihat pada daftar nilai dalam setiap 

mata pelajaran yang diikuti melalui ujian atau ulangan. 

c. Belajar dalam kenyataannya adalah usaha untuk memberikan 

perubahan pada diri individu. Melalui kegiatan belajar ini 

seseorang anak mengetahui sesuatu yang sebelumnya belum 

diketahui.  

Dari wawancara yang dilakukan terhadap tenaga pengawas 

pendidikan, maka diperoleh, dijelaskan bahwa : 
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“Hampir seluruh sistem penilaian hasil belajar siswa, 
dikondisikan untuk berjalan sebagaimana dengan standar 
pengelolaan pendidikan yang ada. Bahkan semua sekolah SMA 
telah diberikan pedoman serta melakukan pelatihan-pelatihan 
dalam melakukan memberikan penilaian sebagaimana standar 
yang diberlakukan secara nasional”. 

Dari penelitian yang dilakukan standar penilaian siswa secara 

lokal telah berjalan baik, meskipun secara nasional masih ada sekolah 

yang belum mampu memenuhi standar kelulusan siswa, di mana 

jumlah siswa yang lulus UN baru mencapai rata-rata 80 %, dalam arti 

bahwa masih ada sekolah di bawah, namun juga ada di atas 80%. 

Indikator keberhasilan proses pendidikan pada tingkatan 

persekolahan formal, seperti pada SMA umumnya diukur pada tingkat 

prestasi belajar siswa yang belajar di sekolah tersebut, dalam arti 

bahwa seluruh rangkaian proses transformasi nilai dan pengetahuan 

kepada peserta  didik harus dilihat pada sejauh mana nilai hasil belajar 

siswa. 

Membuat penilaian yang baik diperlukan adanya informasi 

yang cukup dan akurat sedangkan untuk mendapatkan informasi yang 

akurat diperlukan instrumen pengukuran yang baik. Instrumen ini 

hanya dapat dibuat oleh guru setelah dia menguasai pengetahuan, 

tekhnik dan keterampilan yang diperlukan secara memadai. 

Penilaian portofolio pada dasarnya adalah menilai karya-karya 

individu untuk suatu mata pelajaran tertentu, jadi semua tugas yang 

dikerjakan siswa dikumpulkan, dan diakhir suatu unit program 

pembelajaran misalnya satu semester, kemudian dilakukan diskusi 
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antara siswa dan guru untuk menentukan skornya. Prinsip penilaian 

portofolio adalah siswa dapat melakukan penilaian sendiri kemudian 

hasilnya dibahas. Bentuk ujiannya cenderung bentuk uraian, dan 

tugas-tugas rumah. Karya yang dinilai meliputi hasil ujian, tugas 

mengarang atau mengerjakan soal. Jadi portofolio adalah suatu 

metode penilaian dengan melibatkan siswa untuk menilai kemajuannya 

dalam bidang studi tersebut. 

Dari penelitian yang dilakukan, maka ternyata tingkat 

kelulusan siswa di SMA Negeri 2 Maros, relatif  cukup tinggi, dengan 

kualitas lulusan yang cukup kompetetif dibandingkan dengan nilai 

kelulusan rata-rata siswa yang ada di Kabupaten Maros. 

D. Pembahasan 

Hasil penelitian terhadap penerapan standar nasional pendidikan di 

tingkat persekolahan formal di SMA Negeri 2 Maros berdasar pada 

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional 

Pendidikan, maka dapat dibahas sebagai berikut :  

1. Standar isi berada pada kualifikasi baik, yang mencakup lingkup materi 

dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada SMA 

Negeri 2 Maros, maka dari indikator penerapan KTSP dalam proses 

pembelajaran, dokumen kurikulum, silabus dan rencana pembelajaran, 

pengembangan KTSP oleh guru / pendidik, hasil penelitian 

menunjukkan bahwa secara kualitatif  sekitar 80 % standar ini dapat 

dipenuhi oleh para guru atau pendidik, bahkan hasil quesioner 
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menunjukkan sebagian besar responden mengatakan bahwa 

penerapan standar isi berjalan baik. 

2. Dari segi standar proses pendidikan berada pada kualifikasi baik yang 

meliputi kegiatan perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan 

proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan 

proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang 

efektif dan efisien, maka terlaksananya upaya pengembangan dan 

penjabaran dari sylabus dan RPP, ada penguatan pada proses 

pembelajaran dengan menekankan disiplin kepada guru dan siswa atau 

menyelesaikan setiap proses belajar mengajar sesuai KTSP. 

3. Dari segi kompetensi standar kompetensi lulusan adalah kualifikasi baik 

hal ini ditunjukkan dalam tiga tahun terakhir ini tingkat lulusan sekolah 

ini mencapai 90% ke atas. Demikian pula proses penilaian yang 

dterapkan memiliki sistem penilaian yang seragam dan terintegrasi 

pada nilai-nilai standar hasil ujian. Disamping itu sistem penilaian Ujian 

Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester sesuai ketentuan standar 

yang ada. 

4. Dari segi standar pendidik dan tenaga kependidikan menunjukkan 

bahwa untuk tenaga pendidik semua guru telah berstatus S1 sesuai 

standar kompetensi tenaga pendidik, bahkan sebagian dari guru 

tersebut telah mencapai gelar S2 sebagai upaya perbaikan mutu 

pengetahuan mereka. Sedangkan dari segi tenaga kependidikan, maka 

sesuai dengan beban dan bobot pekerjaannya, maka menurut analisis 
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telah cukup memadai dalam memberikan standar pelayanan sekolah 

setingkat SMA. 

5. Untuk standar sarana dan prasarana, maka berdasarkan pada 

pedoman mutu yang ada menunjukkan bahwa keadaan sarana dan 

prasarana di SMA Negeri 2 Maros, telah cukup memadai, terutama 

area sekolah yang cukup, terdapat sarana laboratorium, perpustakaan, 

hanya saja untuk jenis sarana pada upaya pengembangan teknologi 

seperti untuk system informasi masih perlu pembenahan ke depan. 

6. Dari segi standar pengelolaan maka terlihat dengan jelas sekolah SMA 

Negeri 2 Maros, telah menerapkan sistem kepemimpinan atau tata 

pamong yang berbasis manajemen sekolah, ada pedoman standar 

kepemimpinan, penetapan struktur manajemen sekolah, terdapat 

pedoman tata organisasi sekolah, bahkan terbangun visi dan misi 

sekolah. 

7. Dari segi standar pembiayaan, yaitu standar penggunaan anggaran 

pengelolaan sekolah pada SMA Negeri 2 Maros, maka SMA Negeri 2 

Maros standar pengelolaan keuangan sesuai dengan standar 

pengelolaan keuangan Negara, mengingat sekolah ini adalah sekolah 

negeri yang menggunakan dana dari pemerintah, sedangkan untuk 

pungutan kepada siswa. Semua penggunaan anggaran dituangkan 

dalam RKAS.. 

8. Dari segi standar penilaian, yaitu ketentuan mengenai tatacara 

penilaian hasil belajar siswa berdasar pada kompetensi yang 
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dikembangkan, maka berdasarkan penelitian ada pengetatan pada 

standar grid kelulusan siswa, melalui proses yang diukur pada setiap 

semester, di mana dalam setiap semester ada beberapa indicator 

penilaian yang dilakukan; seperti melalui LKS (Lembar Kerja Siswa), 

penugasan pada kegiatan praktek untuk bidang pelajaran tertentu, 

penilaian pada ujian tengah semester dan diakumulasi pada hasil Ujian 

akhir semester. 
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BAB V  
 

SIMPULAN DAN SARAN  
 
A. Simpulan 

Implementasi standar nasional pendidikan di SMA-SMA Maros, 

maka dari delapan (8) standar yang ditetapkan oleh pemerintah berdasar 

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan 

Nasional, diperoleh hasil penelitian: 

1. Standar isi pengelolaan pendidikan di SMA Negeri 2 Maros telah 

berpedoman pada standar isi yang ditetapkan oleh Peraturan 

Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan.  

2. Dari segi standar proses, maka seluruh rambu-rambu dan instrumen 

yang disyaratkan  dalam standar nasional pendidikan telah disediakan, 

bahkan ada beberapa sekolah secara sangat baik menjalankannya.  

3. Dari segi Standar kompetensi lulusan yang ada, maka tingkat 

kelulusan siswa telah mencapai rata-rata 95% pada setiap 

pelaksanaan UAS dalam lima tahun terakhir. Artinya bahwa sekolah 

SMA Negeri 2  Maros, telah mampu meluluskan siswanya sesuai 

standar yang ada, bahkan lulusan tersebut sebagian dapat diserap 

pada Perguruan Tinggi utama di Makassar.  

4. Dari segi Standar pendidik dan tenaga kependidikan, maka hampir 

seluruh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan telah sesuai dengan 
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bidang kompoetensinya, hanya jumlahnya yang belum terpenuhi, 

sehingga ada beberapa guru harus mengajar lebih dari mata pelajaran. 

Sedangkan tenaga kependidikan seluruhnya ditempatkan pada bidang 

yang relevan. 

5. Standar sarana dan prasarana yang ada, dari observasi yang 

dilakukan umumnya  cukup memadai, bahkan seluruh sekolah telah 

dilengkapi sarana laboratorium dan perpustakaan. Hal ini berkaitan 

dengan kedudukan sekolah ini, yang mendapat dukungan penuh dari 

pemerintah. 

6. Dari segi standar pengelolaan yang ada, seluruh proses pengelolaan 

tersebut  mendapat pengawasan dan pengendalian, sehingga 

mekanisme pengeloaan yang ada selalu disesuaikan dengan standar 

yang tersedia. 

7. Masalah utama dalam pengelolaan pendidikan di SMAN 2 Maros, 

adalah standar pembiayaan yang masih belum dapat memenuhi 

seluruh kebutuhan sekolah setiap tahun dalam rangka usaha  

pengembangan sekolah, seperti pembangunan kelas baru, dan 

prasarana lainnya. Meskipun standar proses pembiayaan, dalam 

menyusun rencana anggaran belanja (RAB), telah baik dalam 

memenuhi standar penyusunan program pembiayaan dan mekanisme 

pemanfaatan pembiayaan  

8. Standar penilaian pendidikan yang ada disusun dan ditetapkan secara 

bersama guru dan kepala sekolah pada setiap awal program semester, 
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sehingga metode penilaian adalah sama dan disesuaikan dengan 

standar kualifikasi yang dipersyaratkan, terutama dalam penilaian ujian 

akhir siswa. (UAS dan UAN) 

B. Saran  

Adapun saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Dalam mengoptimalkan  delapan standar pendidikan tersebut maka 

diperlukan komitmen baik kepala sekolah, guru dan staf tata usaha 

untuk meningkatjkan  pengelolaan sekolah yang lebih efektif dan 

efesien.  

2. Implementasi kebijakan standar nasional pendidikan tersebut, 

diharapkan menjadi model  penilaian dalam pelaksanaan pengelolaan 

di seluruh sekolah di Kabupaten  Maros,dalam rangka mengetahui 

kinerja sekolah.  

3. Standar pembiayaan pendidikan harus lebih ditingkatkan mutu 

pengelolaannya, terutama bagaimana memaksimalkan sumber-

sumber pembiayaan pengelolaan sekolah, baik  yang berasal dari 

dana pemerintah maupun yang berasal dari komite sekolah.  

4. Kepala sekolah agar lebih proaktif dalam meningkatkan kualitas 

pengelolaan sekolah sesuai standar nasional pendidikan. 

5. Kepala Dinas Pendidikan Maros dan pengawas dapat menjadikan 

standar nasional pendidikan ini menjadi pedoman dalam memberikan 

pembinaan terhadap guru di sekolah.  
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