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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu tujuan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa.

Berbagai kebijakan yang ditempuh dalam meraih cita-cita bangsa Indonesia

tersebut dari tahun ke tahun, yang salah satunya adalah di undangkannya Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional yang merupakan dasar hukum penyelenggaraan dan reformasi sistem

pendidikan nasional. Undang- undang tersebut memuat visi, misi, fungsi dan

tujuan pendidikan nasional, serta strategi pembangunan pendidikan nasional,

untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu, relevan dengan kebutuhan

masyarakat, dan berdaya saing dalam kehidupan global.1

Dalam pengelolaan pendidikan, pemerintah tentunya memiliki tanggung

jawab penuh dalam menjalankan segala yang terkait dengan pencapaian tujuan

pendidikan di Indonesia. Pengelolaan sistem pendidikan nasional yang merupakan

tanggung jawab pemerintah telah melahirkan suatu kebijakan nasioal dalam

menentukan Standar Nasional Pendidikan (SNP) untuk menjamin mutu

pendidikan di Indonesia dimana pendidikan dijadikan sebagai prioritas tertinggi

kebijakan pembangunan sumber daya manusia dalam kerangka pembangunan

nasional.

1Zulkifli, Kinerja Badan Akreditasi Provinsi sekolah/madrasah (BAP/S/M) dalam
meningkatkan mutu pendidikan di Provinsi Sulawesi Tenggara, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu
Keguruan IAIN Kendari,Jurnal Al-Ta’dib (jurnal pendidikan dan ilmu-ilmu kependidikan islam)
Vol. 8 No.2 Juli – Desember 2015, h. 168
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Lembaga pendidikan adalah suatu wadah yang berguna untuk membina

manusia, membawa ke arah masa depan yang lebih baik.2Pemba ngunan di bidang

pendidikan perlu mempertimbangkan berbagai perkembangan yang terjadi di

masyarakat, baik skala lokal, nasional, maupun global. Pertimbangan tersebut

tidak hanya didasarkan pada kekinian, melainkan harus berorientasi ke masa

depan mengingat bahwa pendidikan merupakan investasi sumber daya manusia

untuk masa depan.3

Apa yang termaktub dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003

menjelaskan bahwa:

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan
suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia,
serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan
negara”.4

Mangacu pada pengertian pendidikan dalam Undang-undang No. 20 tahun

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS), telah menempatkan

peranan pendidikan dalam pembangunan nasional begitu sangat penting dan

strategis, maka sudah selayaknya jika pendidikan mendapatkan perhatian khusus

dari pemerintah baik pusat maupun daerah. Dalam proses pendidikan yang

dijalankan oleh lembaga-lembaga pendidikan di Indoneisa haruslah sejalan

dengan apa yang menjadi tujuan dari pendidikan nasional.

2Marlina Gazal,Optimalisasi peran lembaga pendidikan untuk mencerdaskan bangsa,
Jurusan Tarbiyah, STAIN Sultan Qaimuddin Kendari,Jurnal Al-Ta’dib (jurnal pendidikan dan
dan ilmu-ilmu kependidikan islam) , vol. 6. No. 1 Januari-juni 2013, h. 128.

3Yusufhadi Miarso, Menyamai Benih Teknologi Pendidikan(Jakarta: Kencana, 2005), h.
684

4Undang-undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan
Nasional,bab 1, pasal 1 ayat 1.
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Pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik

agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga

negara yang demokratis serta bertanggung jawab5. Pendidikan merupakan sarana

dalam menyiapkan sumberdaya manusia untuk pembangunan. Tinggi rendahnya

tingkat pendidikan penduduk dapat mempengaruhi dinamika perubahan ataupun

kualitas kehidupan sosial ekonomi penduduk suatu daerah. Pendidikan merupakan

sarana dalam menyiapkan sumberdaya manusia untuk pembangunan. Pendidikan

berperan penting dalam pengentasan kemiskinan dan memberikan ketrampilan

kepada seluruh masyarakat untuk mencapai potensinya secara optimal.

Penyelenggaraan pendidikan di daerah terpencil akan mampu menjembatani

kesenjangan budaya di masyarakat melalui budaya belajar di sekolah.6

Secara keseluruhan tingkat pendidikan di Sulawesi Tenggara belum

berkembang, terutama apabila dibandingkan dengan tingkat pendidikan diPulau

Jawa. Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 7-12 tahun dan 13-15 tahun

(pendidikan dasar) tahun 2013 antarkota dan kabupaten di Provinsi Sulawesi

Tenggara tidak merata. Rata-rata APS Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2013

sebesar 98,02 persen untuk usia 7-12 tahun dan 89,05persen untuk usia 13-15

tahun. Kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara dengan APS terendah meliputi

Kota Kendari (72,1 persen) dan Kabupaten Muna (85,84persen). Semakin tinggi

jenjang pendidikan di Sulawesi Tenggara, semakin rendah angka partisipasi

5Ibid.,bab II, pasal 3.
6Provinsi Sulawesi Tenggara, Seri Analisis Pembangunan Wilayah Provinsi Sulawesi

Tenggara Tahun 2015. Pdf. Adobe Reader diakses 21 Mei 2017, h. 8.
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sekolahnya. Hal ini menggambarkan masih kurangnya partisipasi masyarakat

untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.7

Rendahnya AMH (Angka Melek Huruf) dan RLS (Rata-rata Lama

Sekolah) di Provinsi Sulawesi Tenggara antara lain disebabkan kondisi Sulawesi

Tenggara dengan aksesibilitas yang belum lancar sehingga pertumbuhan

pencapaian komponen AMH dan RLS berjalan lambat. Selain itu masalah

pendidikan di Sulawesi Tenggara adalah kualitas tenaga pengajar yang kurang

optimal. Hasil Uji Kompetensi Guru di Sulawesi Tenggara nilainya kurang baik,

yaitu kemampuan menjawab soal benar di bawah 50 persen. Uji kompetensi guru

belum mampu menjadi motivator yang baik bagi guru untuk meningkatkan

kualitasnya. Provinsi Sulawesi Tenggara perlu konsisten dalam meningkatkan

APS, AMH, dan RLS sehingga penyelenggaraan layanan untuk pemerataan akses

dan mutu pendidikan dapat tercapai. Salah satu hal yang tidak kalah pentingnya

adalah perlunya dilakukan analisis terhadap kondisi umum pendidikan, prioritas

bidang, prioritas wilayah dan anggaran sebagai suatu kesatuan analisis pemecahan

masalah penyelenggaraan pembangunan pendidikan di Sulawesi Tenggara8

sehingga seluruh wilayah pembangunan pada aspek pendidikan,yang tersebar di

15 kabupaten, 2 kota, 220 kecamatan dan 2.328 desa9 bisa terealisasi secara

merata guna mewujudkan pendidikan Sulawesi Tenggara yang bermutu sebagai

tujuan dari pendidikan Nasional.

7Ibid.
8Ibid, h. 8-9
9Badan Pusat Statistik Republik Indonesai, Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik

Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Perbahan Atas Peraturan Kepala Badan Statistik Nomor 66 Tahun
2016 Tentang Kode Nama dan Wilayah Kerja Statistik Tahun 2016. Pdf. Adobe Reader, diakses19
Juli 2017.
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Untuk mencapai tujuan dari pendidikan nasional adalah dengan

menetapkan suatu standar nasional pendidikan sebagai kriteria pencapaian

pendidikan yang melingkupi sistem pendidikan di seluruh wilayah kesatuan

Republik Indonesia.

Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem

pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.10

Lingkup Standar Nasional Pendidikan meliputi Standar Isi, Standar Proses,

Standar Kompetensi Lulusan, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan,

Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan, dan

Standar Penilaian Pendidikan.11

Penempatan standar isi dari delapan (8) Standar Nasional Pendidikan,

telah memberikan gambaran bahwa standar isi pendidikan merupakan standar

yang utama dan merupakan indikator dalam pencapaian kompetensi lulusan.

Namun sebagai suatu sistem, semua standar yang termuat dalam Standar Nasional

Pendidikan merupakan suatu kesatuan yang saling mempengaruhi dalam rangka

mencerdaskan kehiduapan bangsa dengan mewujudkan fungsi dan tujuan

pendidikan nasional.

Dalam memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) diseluruh Wilayah

Hukum Kesatuan Republik Indonesia pemerintah melalui Kementrian Pendidikan

dan Kebudayaan telah membentuk suatu lembaga yang disebut Lembaga

Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) yang akan menjamin pelaksanaan

10 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 13 tahun 2015 Tentang perubahan Kedua
Atas Peraturan Pemerintah  No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, pasal 2 ayat
1.

11Ibid, pasal 2 ayat 1
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pendidikan dalam pencapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP) di Indonesia.

Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) sebagaimana disebutkan bahwa:

Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan yang selanjutnya disingkat LPMP
adalah unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
yang berkedudukan di provinsi dan bertugas untuk membantu Pemerintah
Daerah dalam bentuk supervisi, bimbingan, arahan, saran, dan bantuan
teknis kepada satuan pendidikan dasar dan menengah serta Pendidikan
Nonformal, dalam berbagai upaya penjaminan mutu satuan pendidikan
untuk mencapai Standar Nasional Pendidikan.12

Pembentukan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan yang berkedudukan

di provinsi selaku pelaksana teknis kementrian pendidikan dan kebudayaan yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan telah membuka

ruang dan memberikan kesempatan kepada lembaga-lembaga satuan pendidikan

dasar dan menengah, serta pendidikan nonformal di seluruh wilayah hukum

Kesatuan Republik Indonesia untuk menjalankan pendidikan sesuai dengan tujuan

pendidikan nasional.

Memenuhi Standar Nasioal Pendidikan (SNP) tidaklah begitu mudah,

melihat kondisi wilayah Indonesia yang begitu luas dan juga merupakan suatu

negara kepulauan. Untuk itu LPMP dalam menjalankan apa yang telah

diamanatkan olehnya sebagai pelaksana teknis kementrian dalam bidang

pendidikan yang bertempat di wilayah provinsi haruslah memiliki manajemen

yang matang. Hal yang utama dilakukan oleh LPMP adalah melakukan suatu

perencanaan yang memetakan seluruh wilayah yang menjadi tanggungjawabnya

agar seluruh lembaga-lembaga pendidikan yang berada baik di perkotaan maupun

di pelosok-pelosok pedesaan mendapatkan perhatian yang sama baik dalam

12Ibid, pasal 1 ayat 30
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bentuk supervisi, bimbingan, arahan, saran, dan bantuan teknis dalam berbagai

upaya penjaminan mutu satuan pendidikan untuk mencapai Standar Nasional

Pendidikan (SNP).

Menyikapai dinamika pendidikan yang dijabarkan diatas terkait mutu

pendidikan di Indonesia serta lembaga teknis dalam penjaminan mutu pendidikan

pada tingkat provinsi, peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan

judul “Perencanaan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Sulawesi

Tenggara dalam memenuhi Standar Isi Pendidikan pada jenjang pendidikan

menengah atas di Kota Kendari”.

B. Fokus Penelitian

Dari latar belakang masalah diatas peneliti memfokuskan masalah agar

tidak meluas dengan memberikan batasan masalah yang akan diteliti. Adapun

yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah “Perencanaan Lembaga

Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Sulawesi Tenggara dalam memenuhi

Standar Isi Pendidikan pada jenjang pendidikan menengah atas di Kota Kendari”.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian diatas, terkait perencanaan Lembaga

Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Sultra dalam memenuhi Standar Isi

Pendidikan pada jenjang pendidikan menengah atas di Kota Kendari. Untuk

memenuhi hal tersebut, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP)

Sultraselaku lembaga teknis Kementerian melaksanakan pengembangan dan

pengelolaan terhadap standar isi dalam Standar Nasional Pendidikan (SNP)
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yangmencakup ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi maka peneliti

merumuskan masalah yang ada sebagai berikut:

1. Bagaimana Dinamika Perkembangan Standar Isi Pendidikan dalam

Kurikulum 2013 pada Jenjang Pendidikan Menengah Atas ?

2. Bagaimana perencanaan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan

(LPMP) Sultra dalam memenuhi Standar Isi Pendidikan pada jenjang

Pendidikan Menengah Atas?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, terkait dengan judul penelitian

“perencanaan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Sultra dalam

memenuhi Standar Isi Pendidikan pada jenjang pendidikan menengah atas di Kota

Kendari” adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Dinamika Perkembangan Standar Isi Pendidikan dalam

Kurikulum 2013 pada Jenjang Pendidikan Menengah Atas.

2. Untuk mengetahui perencanaan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan

(LPMP) Sultra dalam memenuhi Standar Isi Pendidikan pada jenjang

Pendidikan Menengah Atas di Kota Kendari.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapakan :
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a. Menambah khazanah pengtahuan kita tentang manajemen Lembaga

Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) khususnya LPMP Sultra dalam

memajukan pendidikan di Sulawesi Tenggara.

b. Menjadi bahan evaluasi kita dalam melihat pencapaian kriteria minimal

sistem pendidikan di Indonesia terkhusu di wilayah sulawesi tenggara.

c. Sebagai bahan referensi peneliti lain yang hendak mengembangkan

penelitian di bidang manajemen pendidikan terkait dengan Lembaga

Penjaminan Mutu Pendidikan.

2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan :

a. Bagi lembaga pendidikan IAIN Kendari hasil penelitian ini dapat

dijadikan sebagai referensi karya tulis ilmiah dan kepustakaan.

b. Bagi Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Sultra hasil

penelitian ini bisa menjadi bahan masukan dalam menjalankan roda-roda

kelembagaan.

c. Bagi peneliti agar selalu termotivasi untuk memberikan perhatian kepada

dunia pendidikan di Indonesia khususnya di Provinsi Sulawesi Tenggara

d. Bagi kalangan akademis hasil penelitian ini bisa menjadi referensi atau

data awal penelitian terkait dengan penelitian yang relefan dengan

penelitian ini.

e. Bagi Pembaca, terutama masyarakat sulawesi tenggara hasil penelitian ini

bisa menjadi sumber pengetahuan tentang Lembaga Penjaminan Mutu

Pendidikan di Sulawes tenggara.
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F. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan penafsiran dalam penelitian ini. Penulis

perlu memberikan definisi operasional dari variabel penelitian agar ruang lingkup

penelitian ini bisa di ketahui dengan jelas.  “Perencanaan” yang dimaksud dalam

penelitian ini adalah suatu konsep perencanaan dari Lembaga Penjaminan Mutu

Pendidikan (LPMP) dalam memenuhi Standar Isi pendidikan pada jenjang

pendidikan menengah atas di Kota Kendari. Standar Isi merupakan bagian

pertama dari delapan (8) Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang diatur dalam

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 13 Tahun 2105 Tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional

Pendidikan yang meliputi Standar Isi, Standar Proses, Standar Kompetensi

Lulusan, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan

Prasarana, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan, dan Standar Penilaian

Pendidikan. Mengacu pada peraturan tersebut, Standar Isi adalah kriteria

mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai tingkat

kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Terkait dengan

pengertian tersebut, Standar Isi merupakan bagian dari Kurikulum yaitu

Kurikulum 2013.

Penelitian ini diarahkan dalam pemenuhan Standar Isi pada jenjang

pendidikan menengah atas yaitu Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Sekolah

Menengah Atas (SMA) di Kota Kendari.
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Adapun Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan disingkat LPMP adalah

salah satu lembaga teknis Kementerian di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara,

yang bertempat di Kota Kendari. Penelitian ini akan diarahkan pada jenjang

pendidikan menengah atas terkait kinerja LPMP Sultra dalam pemenuhanStandar

Isi pendidikan sebagai bagian dari delapan (8) Standar Nasional Pendidikan (SNP)

di Kota Kendari.


