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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perencanaan

1. Pengertian Perencanaan

Perencanaan atau rencana (planning) telah dikenal oleh hampir setiap

orang. Kita mengenal rencana pembangunan perencanaan pendidikan,

perencanaan produksi suatu pabrik dalam bentuk target-target produksi. Bahkan

keluarga yang pada waktu dulu dipandang sebagai sesuatu yang berjalan menurut

“alam” sekarang direncanakan juga yang dikenal dengan sebutan keluarga

berencana (family planning).1Perencanaan merupakan aktivitas manajemen yang

paling krusial, bahkan ia adalah langkah awal untuk menjalankan manajemen

sebuah pekerjaan. Ia sangat berpengaruh terhadap unsur-unsur manajemen

lainnya, seperti merealisasikan perencanaan dan pengawasan agar bisa

mewujudkan tujuan yang direncanakan.2 Seorang berkebangsaan prancis, Henri

Fayol menempatkan perencanaan pada bagian pertama dalam menetapkan lima

fungsi manajemen, yaitu Perencanaan (Planning), Pengorganisasian (Organizing),

memimpin (leading), Mengoordinasi (Co-ordinating), dan Pengendalian

(Controling).3

Perencanaan (planning) pada dasarnya merupakan suatu proses untuk

menetapkan di awal berbagai hasil akhir (end result) yang di capai perusahaan

dimasa mendatang.4 Dengan demikian, perencanaan berkaitan dengan penentuan

1Harjanto, Perencanaan Pengajaran, (Jakarta: PT Rineka Cipta.2008),h. 1.
2Ahmad Ibrahim Abu Sinn, Manajemen Syariah: Sebuah Kajian Historis dan

Kontemporer, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), h. 79.
3Jan Hoesada, Taksonomi Ilmu Manajemen, (Yogyakarta: PenerbitAndi. 2013), h. 52.
4Ismail Solihin, Manajemen Strategik, (Jakarta: PT. Erlangga, 2012), h. 5.
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apa yang akan di lakukan. Perencanaan mendahului pelaksanaan, mengingat

perencanaan merupakan suatu proses untuk menentukan kemana harus pergi dan

mengidentifikasi persyaratan yang di perlukan dengan cara yang paling efisien

dan efektif.5Dalam pengertian lain, Perencanaan atau planning adalah proses

pengambilan keputusan yang menyangkut apa yang akan di lakukan dimasa

mendatang, kapan, bagaimana dan siapa yang akan melakukannya.6

Ada bebepa definisi tentang perencanaan yang rumusannya berbeda-beda

satu dengan yang lainnya. Cunningham misalnya,dalam buku Sjafrizal

mengemukakakan bahwa:

“Perencanaan ialah menyeleksi dan menghubungkan pengetahuan, fakta,
imajinasi, dan asumsi, untuk masa yang akan datang dengan tujuan
memvisualisasi dan memformulasi hasil yang di inginkan, urutan kegiatan
yang di perlukan, dan perilaku dalam batas-batas yang dapat diterima yang
akan di gunakan dalam penyelesaian”.

Perencanaan disini menekankan pada usaha menyelesaikan dan

menghubungkan sesutu dengan kepentingan masa yang akan datang serta usaha

untuk mencapaianya. Apa wujud yang akan datang itu dan bagaimana usaha untuk

mencapainya merupakan perencanaan.7 Perencanaan pada dasarnya merupakan

cara, teknik atau metode untuk mencapai tujuan yang di inginkan secara tepat,

terarah, dan efisien sesuai dengan sumber daya yang tersedia.8

Sementara itu, definisi yang lain tentang perencanaan dirumuskan sangat

singkat dan sederhana. Perencanaan adalah suatu cara untuk mengantisipasi dan

5Harjanto, op. cit., h. 2
6Eka Prihatin, Manajemen Peserta Didik,(Bandung: Alfabeta. 2011),h. 15.
7Veithzal Rivai dan Sylviana,Education Managemen: Analisis Teori dan Praktik (Jakarta:

PT Raja Grafindo,2012), h. 106.
8Sjafrizal, Perencanaan Dalam Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi, (Edisi.1-2;

Jakarta: Rajawali Pers, 2015). h. 24.
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menyeimbangkan perubahan. Dalam definisi ini ada asumsi bahwa perubahan

selalu terjadi. Perubahan lingkungan ini berimbang, artinya perubahan yang

terjadi di luar organisasi. Pengajaran tidak jauh berbeda dengan perubahan yang

terjadi pada organisasi itu dengan harapan agar organisasi itu tidak mengalami

keguncangan, sehingga perencanaan disini adalah usaha mengubah organisasi

agar sejalan dengan perubahan lingkungannya.9

Di dalam organisasai moderen, perencanaan (planning) merupakan salah

satu fungsi manajemen disamping fungsi manajemen lainnya yaitu

penggorganisasian (Organizing), Penyusunan Staff (staffing), memimpin

(leading) dan pengendalian (Controling). Sedangkan fungsi sendiri di definisikan

oleh Koontz sebagai sekumpulan pekerjaan yang dapat di bedakan secara nyata

dengan kumpulan pekerjaan lainnya. Sebagai contoh, bila kita mengkaitkan

pengertian fungsi dengan pembagian kerja yang dilakukan dalam sebuah

organisasi, maka kita akan memperoleh fungsi-fungsi organisasi seperti

manajemen pemasaran, keuangan, sumber daya manusia dan operasi dimana

masing-masing fungsi organisasi tersebut menunjukan sekumpulan pekerjaan

yang dapat di bedakan dengan kumpulan pekerjaan lainnya. 10

Roger A. Kaufman dalam buku Harjono mengatakan:

“Perencanaan adalah suatu proyeksi tentang apa yang diperlukan dalam
rangka mencapai tujuan absah dan bernilai, di dalamnya mencakup
elemen-elemen:
a. Mengidentifikasikan dan mendokumentasikan kebutuhan.
b. Menentukan kebutuhan-kebutuhan yang perlu di prioritaskan.
c. Spesifikasi rinci hasil yang dicapai dari tiap kebutuhan yang di

prioritaskan.

9Ibid.
10 Ismail Solihin, loc. cit.
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d. Identifikasi persyaratan untuk mencapai tiap-tiap pilihan.
e. Sekuensi hasil yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan yang

dirasakan.
f. Identifikasi strategi alternatif yang mungkin dan alat atau tools untuk

melengkapi tiap persyaratan dalam mencapai tiap kebutuhan, termasuk
di dalamnya merinci keuntungan dan kerugian tiap strategi dan alat
yang di pakai”.11

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa perencanaan adalah suatu

fungsi manajemen yang mendahului pelaksanaandalam menentukan apa yang

akan dilakukan, dengan berbagai cara, tekni atau metode untuk mencapai tujuan

yang di inginkan secara tepat, terarah, dan efisien sesuai dengan sumber daya

yang tersedia.

2. Proses Perencanaan

Agar perencanaan yang komprehensif dapat di peroleh, maka seyogyanya

dilaksanakan dalam 6 tahapan proses, yaitu:

a. Tahap pra-perencanaan. Tahapan ini menyangkut, (1) menciptakan

atau mengadakan badan atau bagian yang bertugas dalam

melaksanakan fungsi perencanaan, (2) menetapkan prosedur

perencanaan, (3) mengadakan reorganisasi structural internal

administrasi agar dapat berpartisipasi dalam proses perencanaan serta

proses implementasinya dan (4) menetapkan mekanisme serta prosedur

untuk mengumpulkan dan menganalisis data yang diperlukan dalam

perencanaan.

b. Tahap perencanaan awal, terdiri dari aktivitas-aktivitas: 1. Tahap

diagnosis merupakan kegiatan membandingkan luaran atau output

11Harjanto,loc. cit.
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yang diharapkan dengan apa yang telah di capai sekarang. Tapan ini

bertujuan untuk mengetahui apakah renca yang dilaksanakan itu

memadai dan relevan, serta cara-cara yang dipakai untuk mencapai

tujuan itu, efektif dan efisien. Hasil diagnosis merupakan suatu laporan

tentang kelemahan dan kekurangan pelaksanaan rencana, baik yang

berhubungan dengan tujuan, besaran dan tingkat pencapaian. 2. Tahap

formulasi rencana, merupakan kebijakan yang memberikan arah

kepada upaya memperbaiki kelemahan dan kekurangan suatu rencana.

Kebijkan itu perlu dirumuskan secara rinci sehingga merupakan

kerangka dasar dalam membuat keputusan yang lebih kecil dan lebih

terperinci. Kegiatan merumuskan kebijakan itu dinamakan formulasi

kebijakan merupakan fungsi politis dari mereka yang berwenang

dalam organisasi. 3. Penilaian kebutuhan, merupakan tindak lanjut

sesudah kebijakan di tetapkan, meliputi:

a) Jumlah orang yang perlu mendapatkan layanan dalam rencana serta

syarat-syarat kualitatifnya;

b) Jumlah dan besarnya lembaga atau program yang diperlukan;

c) Jumlah kompetensi dan syarat pekerjaan dari orang yang akan

mengorganisasikan dan melaksanakan rencana tersebut;

d) Jumlah dan kualitas bahan, sarana dan alat-alat yang di perlukan;

e) Jumlah dan kualitas mobile dan alat-alat lainnya;

f) Jumlah dana yang diperlukan untuk gaji, upah dan beasiswa;
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g) Jumlah dan kualitas layanan pendukung dan sebagainya12.

Pada tahap ini, perncanaan baru pada tahap inventarisasi sumber manusia

dan materiil yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan yang ada.4.

Perhitungan biaya. Berdasarkan data biaya tahun sebelumnya, tiap butir

kebutuhan dihitung biayanya dengan memperhitungkan fluktuasi kerja. Jika

perhitungan biaya telah selesai, perencanaan dapat mengetahui, jumlah

keseluruhan biaya yang di butuhkan untuk keseluruhan program. 5. Penentuan

target. Merupakan aktivitas perencanaan untuk mengkkaji dan meneliti kembali

kebutuhan yang telah di identifikasikan menetapkan prioritas program serta

menetapkan tingkan pencapaian yang realistic dari tujuan yang di tetapkan.

c. Tahap formulasi rencana. Sebenarnya perencanaan mempunyai 2

maksud, yaitu: (1) menyiapkan seperangkat keputusan yang diambil

oleh pemegang otoritas, dan (2) menyediakan pola dasar pelaksanaan

yang menjadi pegangan berbagai unit organisasi yang

bertanggungjawab dalam implementasi keputusan-keputusan tersebut.

Berkaitan dengan hal-hal diatas, pemegang otoritas memerlukan

pernyataan yang tegas tentang apa yang di usulkan, mengapa diusulkan

dan bagaimana pelaksanaannya. Tindakan menyiapkan dokumen-

dokumen tersebut dinamakan formulasi rencana dan formulasi rencana

harus di tulis dengan singkat, lengkap dan padat.

d. Tahap elaborasi rencana. Sebelum rencana diimplementasikan, rencana

itu perlu di elaborasikan, dalam arti dirinci sehingga tugas setiap unit

12Ibid.
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menjadi jelas. Dalam rangka elaborasi ini dua langkah yang perlu

ditempuh, yakni:

(1) Membuat program, yaitu membagi rencana ke dalam area-area

pelaksanaan, yang masing-masing mempunyai tujuan spesifik.

Tiap are pelaksanaan itu dinamakan program.

(2) Identifikasi dan formulasi semua proyek. Tiap program terdiri dari

kelompok aktivitas sejenis dan tiap kelompok aktivitas itu

dinamakan proyek. Proyek harus di identifikasikan dan dirumuskan

secara tuntas, agar kegiatan-kegiatan dapat dilaksanakan.

Formulasi proyek merupakan tugas merinci siapa pelaksana,

berapa biaya, jangka waktu dan hal-hal lain yang dianggap perlu.

e. Tahap implementasi rencana. Merupakan saat atau momen proyek

dilaksanakan. Pada saat ini pelaksanaan bergabung dengan proses

pelaksanaan atau manajemennya. Dalam tahap ini, sumber-sumber

manusia, dana dan materiil dialokasikan, jadwal dan waktu proyek

ditetapkan, demikian juga hal-hal lain yang berhubungan dengan

pelaksanaan proyek, seperti mekanisme pendelegasian wewenang,

pembagian tugas dan tanggung jawab dan sebagainya.

f. Tahap evaluasi dan perencanaan ulang. Selama rencana ini

dilaksanakan, perlu ditetapkan mekanisme evaluasi tentang kemajuan

yang di capai serta mendeteksi deviasi atau penyimpangan. Proses

evaluasi dilaksanakan secara berkesinambung, sedang saat pelaporan
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dapat dilakukan secara berkala. Evaluasi mempunyai dua makna,

yakni:

(1) Memberi gambaran tentang kelemahan rencana. Informasi ini

dipakai sebagai bahan revisi rencana awal, sehingga dalam sisa

periode rencana tersebut, kesalahan dapat diperbaiki.

(2) Sebagai bahan diagnosis dan sebagai bahan dalam membuat

perencanaan ulang. 13

Uraian diatas, memberikan suatu gambaran bahwa dalam proses

perencanaan haruslah dimulai dengan tahapan pra perencanaan, kemudian

perencanaan awal, tahapan evaluasi rencana, elaborasi rencana, kemudian

mengarah pada implementasi rencana dan yang terakhir adalah tahap evaluasi dan

perencanaan ulang.

B. Mutu Pendidikan

1. Konsep Mutu

Secara umum, mutu mengandung makna derajat (tingkat) keunggulan

suatu produk (hasil kerja/upaya) baik berupa barang maupun jasa, baik yang

tangible maupun yang intangible. Mutu adalah sebuah hal yang berhubungan

dengan gairah dan harga diri. Mutu terkadang dianggap sebagai sebuah konsep

yang penuh teka-teki, dianggap hal yang membingungkan dan sulit untuk diukur.

Mutu kadang juga menimbulkan perbedaan dan pertentangan antara pendapat

13Ibid.,h. 17-19.
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yang satu dan pendapat yang lainnya sehingga menimbulkan persepsi yang

berbeda dari para pakar.14

Mutu memiliki pengertian yang beragam dan memiliki implikasi yang

berbeda jika diterapkan pada sesuatu tergantung pada barang apa yang dihasilkan,

dipakai, dan anggapan orang.

Gaspersz menjelaskan dalam buku Nur Zazin bahwa:

“mutu memiliki banyak defenisi yang berbeda dan bervariasi, dari
konvensional sampai modern. Defenisi konvensional mendefenisikan
karakteristik langsung dari suatu produk, sedangkan defenisi modern
menjelaskan bahwa mutu adalah segala suatu yang mampu memenuhi
keinginandan kebutuhan pelanggan. Namun, konsep dasar mutu adalah
segala sesuatu yang bisa diperbaiki karena pada dasarnya tidak ada
prosesyang sempurna.”15

Joseph Juran merupakan salah satu pakar mutu yang pernah mendapatkan

penghargaan yang dinilai prestisius dari kaisar jepang, yaitu Order of Sacred

Treasure. Juran telah meluncurkan sejumlah buku mengenai mutu, diantaranya:

Juran’s Quality Control Handbook, Juran On Planning for Quality, dan Juran on

Leadership for Quality. 16

Sebagai pakar di bidang mutu, Juran memiliki ide penting mengenai mutu,

yaitu produk atau jasa yang bisa menemukan spesifikasi yang diinginkan oleh

pelanggan. Untuk mewujudkan idenya itu, Juran mengemukakan dua hal, yaitu:

1) Hukum 85/15
Hukum 85/15 yang dikemukakan Juran mengungkapkan bahwa 85%
masalah mutu yang di hadapi organisasi disebabkan karena buruknya

14Nur Zazin, Gerakan Menata Mutu Pendidikan: Teori dan Aplikasi (Jogjakarta: Ar-Ruzz
Media. 2014), h. 54.

15Ibid.
16Tim Dosen Administraasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, Manajemen

Pendidikan, (Jakarta: Alfabeta, 2014), h. 294.
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desain proses. Desain proses merupakan proses manajemen yang
dilakukan untuk mengelola oraganisasi. Apabila desain proses dibuat
secara benar maka dapat dikatakan bahwa mutu telah dibuat secara
benar. Desain proses sitem merupakan manajemen.

2) Strategi Manajemen Mutu (Strategic Quality Management)
Untuk memperbaiki manajemen dalam rangka mencapai mutu, Juran
mengembangkan suatu pendekatan yang disebut Strategic Quality
Managemen (SQM). SQM merupakan tiga bagian proses berdasarkan
perbedaan tingkat staf. Perbedaan tingkatan staf ini dinilai memberikan
kontribusi yang unik bagi peningkatan mutu. Manajer Puncak
memiliki pandangan strategis organisasi. Manajer madya memegang
peranan operasional mutu. Dan pengawas mutu bertanggung jawab
atas pengawasan mutu.17

Makna mutu dalam tataran konsep yang absolut muncul karena beragam

pandangan yang menyebabkan kebingungan. Alasannya antaara lain mutu

digunakan sebagai suatu konsep yang secara bersama-sama absolut dan relatif.

Mutu dalam percakapan sehari-hari sebagian besar dipahami sebagai sesuatu yang

absolut, misalnya restoran yang mahal atau mobil-mobil yang mewah. Sebagai

suatu konsep yang absolut, mutu sama halnya dengan sifat baik, cantik dan benar.

Mutu merupakan idealisme yang tidak dapat dikompromikan. Sebagai suatu

makna yang absolut, sesuatu yang bermutu merupakan bagian standar yang sangat

tinggi yang tidak dapat diungguli. Dalam konteks mutu pendidikan, konsep mutu

adalah elit karena hanya sedikit institusi yang dapat memberikan pengalaman

dengan mutu tinggi kepada peserta didik.18

Mutu juga digunakan sebagai suatu konsep yang relatif, definisi relatif

memandang bukan sebagai atribut produk layanan. Mutu dapat dikatakan ada

apabila sebuah layanan memenuhi spsifikasi yang ada. Mutu merupakan sebuah

cara yang menentukan apakah produk terakhir sudah sesuai standar atau belum.

17Ibid.
18Nur Zazin, op. cit., h. 55.
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Produk atau layanan dalam konsep relatif ini tidak harus mahal dan esklusif.

Produk tersebut bisa saja cantik, tapi tidak harus demikian, tidak harus spesial,

tetapi asli, wajar, dan familiar. Proyektor jinjing, pena, dan layanan katering

sekolah, misalnya, dapat dikatakan bermutu jika memang telah memenuhi standar

sehingga mutu harus mengerjakan apa yang diinginkan pelanggan. Dengan kata

lain, ia harus sesuai dengan tujuannya. Dengan demikian, mutu dalam arti relatif

memiliki dua aspek: pertama, menyesuaikan diri dengan spesifikasi; dan kedua,

memenuhi kebutuhann pelanggan. Agar lebih jelas dalam memahami definisi

mutu, dapat dibuat bagan yang simpel berikut ini.

GAMBAR 1.1

MEMAHAMI DEFINISI MUTU.19

19Ibid, h. 56

Sesuatu/

Barang

Lebih baik,
Lebih Unggul
Elit, Istimewa,

dll

Sesuai standar,
Sesuai

Spesifikasi asli

Kepuasan
Pelanggan
Internal

(Manajer,
Pegawai,

Staff), dan
Eksternal

(Masyarakat
Pengguna)

Ouput

MUTU

Input

Proses



23

Gambar bagan diatas dalam memahami konsep mutu bahwa semua hal

perlu untuk diperhatikan baik berupa input, proses maupun pada outputnya.

Inputdipahami sebagai sesuatu atau barang yang diambil atau yang dimasukkan

untuk kemudian dialakukan sebuah proses. Dalam proses inilah yang kemudian

akan menentukan akan seperti apa nantinya keluaran atau output yang akan

dihasilkan dan tentunya kita dapat melihat bahwa dalam proses memiliki suatu

kegiatan yang memberikan sebuah standar atasu sebauh spesifikasi dimana

seseuatu/barang yang telah diproses pada outputnya nanti akan menjadi

sesuatu/barang yang lebih baik, unggul, istemewa dan tentunya output pada

akhirnya adalah bagaimana memberikan kepuasan baik pada pelanggan internal

maupun eksternal.

2. Mutu Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu sistem, sedangkan pembelajaran merupakan

salah satu dari kegiatan pendidikan. Sebagai suatu sistem, pendidika adalah suatu

kegiatan yang berkelanjutan, dan melibatkan banyak komponen, antara lain: (a)

peserta didik (raw input); (b) input instrument (instrumental input, seperti

pendidik, tujuan, bahan/program/kurikulum, metode, prasarana dan sarana); input

lingkungan (environmental input) seperti situasi dan kondisi lingkungan

pendidikan; keadaan sosial, budaya, ekonomi, dan keamanan; (d) pelaksanaan

pendidikan (process); (e) lulusan (product). Mutu lulusan banyak ditentukan oleh

ketersediaan (kualitas dan kuantitas) komponen pendidikan serta keberfungsian

yang berarti masing-masing komponen sesuai dengan perannya dalam

pelaksanaan pendidikan sebagai suatu sistem. Kualitas pelaksanaan pendidikan
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banyak pula ditentukan oleh peserta didik, pendidik (seperti Dosen, Guru,

Instruktur, Pamong Belajar, Widyaiswara, dan Tutor), kurikulum/materi pelajaran,

fasilitas, alat dan media, sarana dan prasarana serta lingkungan pembelajaran.20

Pendidikan yang bermutu tidak dapat dipisahkan dari semua komponen

sistem pendidikan. Apabila semua komponen pendidikan pendidikan berfungsi

secara optimal menurut fungsinya masing-masing, berinteraksi dan bersinergis

secara positif dalam mencapai tujuan, maka akan “terlahir” lulusan yang

berkembang secara optimal sesuai dengan hakikat dan martabat kediriannya.

Sebaliknya kualitas lulusan akan tercederai, apabila komponen sistem pendidikan

tidak optimal dan jauh dari fungsi yang seharusnya.21Oleh karenanya, seluruh

komponen yang bertanggungjawab terhadap pendidikan itu, selayaknyalah

melaksanakan tugas pokoknya sehingga kinerjanya tercapai secara utuh dan

menyeluruh. Tanpa adanya kinerja yang menyeluruh, maka pencapaian tujuan

pendidikan tidak tercapai dengan efektif.22

Mutu sebagai tujuan atau hasil akhir yang akan di capai pendidikan, tidak

hanya melibatkan guru sebagai orang yang melakukan interaksi dengan peserta

didik, tetapi juga melibatkan tenaga kependidikan lainnya seperti pengawas.

Pengawas adalah mitra guru untuk mencapai proses pembelajaran, pengawas

mampu memberikan bantuan kepada guru agar proses dan hasil pendidikan

menjadi bermutu.23

20A. Muri Yusuf, Asesmen dan Evaluasi Pendidikan: pilar penyedia informasi dan
kegiatan pengendalian mutu pendidikan, (Jakarta: Kencana, 2015), h. 44.

21Ibid.
22Amiruddin, et. al., ads., Manajemen Pengawasan Pendidikan (Jakarta: Quantum

Teaching, 2006), h 101.
23Ibid., h. 101-102.
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Mutu pendidikan ditempat tertentu merupakan miniatur dari mutu

pendidikan secara nasional. Dikatakan demikian karena proses dan hasilnya

mencerminkan apa yang terjadi secara Nasional. Namun demikian, dalam proses

mencapai pendidikan yang bermutu itu, pengawas menjadi bagian dalam

meningkatkan mutu. Mutu pengawas akan mempengaruhi mutu guru, mutu guru

akan mempengaruhi mutu proses pembelajaran, proses pembelajaran yang

bermutu akan menghasilkan peserta didik yang bermutu, dan pada akhirnya jika

semua itu bersinerji akan mempengaruhi mutu pendidikan secara keseluruhan. 24

Menurut SPPMP, penjaminan mutu adalah serentetan proses yang saling

berkaitan untuk mengumpulkan, menganalisis dan melaporkan data tentang

kinerja dan mutu tenaga kependidikan, program pendidikan dan institusi

pendidikan. Penjaminan mutu mengarah pada peningkatan mutu. Proses

penjaminan mutu mencakup bidang yang akan dicapai beserta prioritas

pengembangan, menyajikan data perencanaan yang didasarkan pada bukti serta

pengambilan keputusan, dan mendukung budaya peningkatan yang berkelanjutan.

Mutu hasil pendidikan di tingkat pendidikan dasar dan menengah di Indonesia

dinilai berdasarkan delapan standar pendidikan nasional BSNP. SPPMP untuk

pendidikan dasar dan menengah mencakup: (a) penilaian mutu pendidikan, (b)

analisis dan pelaporan mutu pendidikan dan (c) peningkatan mutu pendidikan.25

Dalam rapat Koordinasi LPMP Jawa Barat, Danny Meirawan menyajikan

pengertian mutu pendidikan, Danny mengatakan bahwa

24Ibid., h. 102
25Moerdiyanto, op. cit., h. 4.
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“Mutu pendidikan Adalah tingkat kecerdasan kehidupan bangsa yang

dapat diraih dari penerapan Sistem Pendidikan Nasional”.26

Dalam konteks peningkatan mutu pendidikan, institusi yang paling

disoroti oleh semua lapisan masyarakat, adalah sekolah. Konsensus nasional yang

dituangkan dalam bentuk Kurikulum (dengan segala dinamika pengembangannya)

merupakan salah satu acuan penyelenggaraan pendidikan (pembelajaran).

Pengelolaan sekolah agar pembelajaran efektif dan mengakibatkan terjadinya

belajar pada diri siswa, diterapkannya Manajemen Berbasis Sekolah (school-

based management).27

Sekolah sebagai organisasi memerlukan pengembangan, pendewasaan,

dan penyesuaian terhadap perkembangan di dalam dan di luar organisasi. Dengan

demikian memerlukan perubahan. Hari esok adalah dibuat pada masa kini.

Pimpinan hendaknya mengelola keduanya, masa kini dan masa depan; secara

sederhana tidak bisa kita katakan hari esok adalah lanjutan masa kini; hendaknya

dikelola dengan perubahan, perubahan menentukan peluang dan perlakuan untuk

persiapan masa depan.28

Drucker dalam buku I Made Alit Mariana menyampaikan pesan

pentinganya perubahan untuk persiapan mengahadapi masadepan berdasarkan

kondisi saat kini, bahkan mutu pun mengalami perubahan seiring

denganperkembangan ilmu dan pengetahuan dan kebutuhan masyarakat, dinamis.

26Danny Meirawan, “Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP): (Materi yang
disajikan pada rapat koordinasi LPMP Jawa Barat, 15 Februari 2010). Pdf. Adobe Reader diakses
12 Februari 2016,h. 11.

27I Made Alit Mariana, et al., eds., Anatomi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan:
Refleksi Pengelolaan di Bali (Denpasar: LPMP Provinsi Bali, 2013). Pdf. Adobe Reader diakses
01 April 2016, h. 8

28Ibid.
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Sehingga mutu danprogram untuk mencapai mutu dilihat sebagai sesuatu yang

dinamik, sehingga memerlukan perubahanyang terencana dan merupakan upaya

sistematis bersama-sama.Batasan tentang mutu pendidikan mungkin agak

beragam atau mungkin sama di antarakita. Permendiknas no. 63 tahun 2012,

tentang penjaminan mutu pendidikan, pasal 1 (2) menyatakan, bahwa mutu

pendidikan adalah tingkat kecerdasan kehidupan bangsa yang dapat diraihdari

penerapan Sistem Pendidikan Nasional”. Definisi ini perlu dielaborasikan lebih

rinci danoperasional pada jenjang sekolah.29

Mutu pendidikan dapat dirumuskan terdiri atas mutu sekolah dan mutu

peserta didik, baik lulusannya maupun yang sedang mengikuti pendidikan di

sekolah tersebut, meliputi hal-hal berikut:

1. Pencapaian siswa sesuai dengan standar formal tagihan dalam jenjang

pendidikan tersebut, meliputi: test formatif, test sumatif, Ujian Akhir

Sekolah, Ujian Akhir Nasional. Pencapaian siswa dapat juga mengacu

sesuai dengan standar indikator internasional melalui tryout soal-soal

TIMSS dan PISA.

2. Keunggulan personal siswa dan/atau sekolah dalam berbagai peristiwa

yang memperoleh pengakuan masyarakat luas. Keunggulan dapat

berupa: juara lingkungan sekolah, juara sistem informasi sekolah yang

memudahkan akses masyarakat luas dan alumni terhadap sekolah

bersangkutan, juara lomba siswa (misalnya IMO, IBO, IPhO, IChO,

dll), lomba kreativitas siswa, lomba prestasi guru, dan lomba lainnya.

29Ibid.
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Di samping itu, keunggulan dapat berupa keberhasilan siswa lulus

seleksi masuk ke perguruan tinggiyang berkualitas dan sukses

menyelesaikan pendidikannya.

3. Kinerja siswa (lulusan maupun yang masih di sekolah tersebut) dalam

masyarakat yang ditandai dengan pengakuan masyarakat kerja dan

lingkungan terhadap lulusannya, dalam bentuk kompetensi siswa yang

langsung dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan

lingkungannya. Kompetensi ini ditandai dengan berterimanya

masyarakat terhadap lulusan sekolah bersangkutan. Kompetensi

sebagai pencapaian siswa dapat pula mengacu kepada model

pendidikan kecakapan hidup (life skills).30

Standar mutu sesungguhnya diukur dengan mutu produksi sesuai kriteria

dengan spesifikasi, cocok dengan tujuan pembuatan dan penggunaan, tanpa cacat

(zero defect), dan selalu baik sejak awal (right first time and every time). Mutu

dalam persepsi diukur dengan kepuasan pelanggan atau pengguna, meningkatnya

minat, harapan dan kepuasan pelanggan. Dalam konteks pendidikan, quality in

fact merupakan profll lulusan institusi pendidikan yang sesuai dengan kualifikasi

tujuan yang berbentuk standar kemampuan dasar atau kualifkasi akademik

minimal yang dikuasai olehpeserta didik. Sedangkan pada quality in pescepsion,

pendidikan adalah kepuasan dan bertambahnya minat pelanggan eksternal

terhadap lulusan pendidikan.31

30Ibid., h. 9
31Nur Zazin, op. cit., h. 63
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Popi Sopiatin menjelaskan bahwa rendahnya mutu pendidikan di

Indonesia ditandai dengan banyaknya lulusan yang tidak dapat di serap oleh

pendidikan di atasnya. Hal ini disebabkan oleh rendahnya tingkat kemampuan,

keterampilan, dan pengetahuan mereka. Artinya, ouput lulusan tidak mempunyai

kualitas yang sesuai tuntutan persyaratan pengguna lulusan.32

Dilihat dari perspektif ekonomi, sosiologi, dan pendidikan. Dari perspektif

ekonomi, pendidikan yang bermutu dapat meningkatkan kesejahteraan hidup

manusia sehingga dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi

masyarakat.33 Sedangkan menurut Bowen seperti dikutip Nur Zazin, bahwa

pendidikan dapat memberikan keuntungan dalam bentuk moneter melalui

peningkatan kemampuan dan dan keterampilan individu sehingga mereka dapat

bekerja dan berpenghasilan yang akan berdampak kepada peningkatan

kesejahteraan rakyat.34

Dari segi sosiologi, mutu pendidikan berarti pendidikan yang bermanfaat

dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan lingkungannya dalam hubungan

dengan kelompok (seperti interaksi sesame anggota masyarakat), perkembangan

budaya, serta mempersiapkan masyarakat untuk menerima perubahan dan

perkembangan teknologi.35 Dengan sudut pandang yang sama, dalam kerangka

sosiologi Ivan Illich, sekolah merupakan fragmantasi kondisi masyarakat,

ekonomi, politik dan budaya. Artinya keadaan sosial kemasyarakatan, ekonomi,

32Popi Sopiatin, Manajemen Belajar Berbasis Kepuasan Siswa (Jakarta: Ghalia
Indonesai, 2010), dikutip dalam Nur Zazin, Gerakan Menata Mutu Pendidikan: Teori dan Aplikasi
(Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), h. 65.

33Ibid.
34Nur Zazin, Gerakan Menata Mutu Pendidikan: Teori dan Aplikasi (Jogjakarta: Ar-Ruzz

Media, 2014), h. 65.
35Nur Zazin, loc. cit.
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politik dan budaya yang berlapis-lapis tercermin pada kenyataan-kenyataan

sekolah yang ada dan berkembang. Dengan demikian, sekolah-sekolah yang ada

dalam skala yang lebih luas sedikit banyak juga mencerminkan kondisi bangsa

dan Negara, baik secara sosial, ekonomi, politik maupun kebudayaannya.36

Dalam perspektif pendidikan dapat dilihat dari sisi prestasi siswa, proses

pembelajaran, kemampuan lulusan dalam mengembangkan potensinya di

masyarakat, serta dalam hal memecahkan masalah dan berpikir kritis.37Dari segi

proses, mutu pendidikan berarti keefektifan dan efisiensi seluruh faktor yang

berperan dalam proses pendidikan. Faktor tersebut adalah sebagai berikut:

a. kualitas guru;

b. Sarana dan Prasarana;

c. Suasana Belajar;

d. Kurikulum yang dilaksanakan;

e. Pengelolaan Sekolah.

Secara efisiensi internal, pendidikan yang bermutu adalah pendidikan yang

tujuan institusi dan kurikulernya dapat tercapai. Sedangkan jika dilihat dari

kesesuaian, pendidikan yang bermutu adalah pendidikan yang kemampuan

lulusannya sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja di pasaran dan sesuai dengan

kriteria pada pengguna lulusan.38

36Syahraini Tambak, Membangun Bangsa Melalui Pendidikan (gagasan pemikiran dalam
mewujudkan pendidikan berkualitas untuk kemajuan Bangsa Indonesia), (Yogyakarta: Graha
Ilmu, 2013), h. 11.

37Nur Zazin, op. cit., h.66.
38Ibid.
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Mutu pendidikan secara multidimensi meliputi aspek mutu input, proses,

dan output. Oleh karenanya, pengembangan pencapaian mutu harus secara holistic

dimulai dari input, proses, dan output. Dengan demikian, mutu pendidikan adalah

kebermutuan dari berbagai layanan institusi pendidikan kepada siswa maupun staf

pengajar untuk terjadinya proses pendidikan yang bermutu sehingga akan

menghasilkan lulusan yang mempunyai kemampuan, keterampilan, dan

pengetahuan yang sesuai dengan kebutuhan untuk terjun ke lingkungan

masyarakat.39

C. PendidikanNasional

Kemajuan suatu bangsa sangat ditentukan oleh kualitas pendidikan. Oleh

karena itu, pendidikan sebagai sarana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa

memiliki perananan yang sangat startegis.40Sebab pendidikan diakui sebagai

wadah untuk mencetak berbagai ahli dalam perkembangan kehidupan.

Pendidikan, tempat untuk melahirkan manusia menjadi seorang ahli dalam

berbagi bidang, seperti ekonomi, politik, hukum, antropologi, pertanian, militer,

dan lain sebagainya.41 Pada hakikatnya pendidikan adalah upaya sadar dari

masyarakat  dan pemerintah suatu negara untuk menjamin kelangsungan hidup

generasi penerusnya, selaku warga masyarakat, warga bangsa, dan warga negara,

secara berguna dan bermakna serta mampu mengantisipasi hari depan mereka

39Ibid.
40Soedijarto, Landasan dan Arah Pendidikan Nasional Kita (Jakarta: PT. Kompas Media

Nusantara, 2008), h. xxIII.
41Syahraini Tambak, op. cit., h. 3.
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yang senantiasa berubah dan selalu terkait dengan konteks dinamika budaya,

bangsa, negara, dan hubungan internasionalnya.42

Para praktisi pendidikan seperti para guru atau dosen dilembaga

pendidikan ataupun sekolah formal; pelatih (trainer) pada tempat kursus maupun

lokakarya atau bahkan para pemandu pelatihan (fasilitator) diberbagai arena

pendidikan nonformal ataupun pendidikan rakyat (popular education) dikalangan

buruh, petani maupun rakyat miskin, banyak yang tidak sadar bahwa ia tengah

terlibat dalam suatu pergumulan politik dan ideology arena pendidikan.43

Dengan demikian pendidikan dapat berlangsung kapan dan di mana saja,

yaitu pada saat dan tempat yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan anak didik.

Selama ini tradisi telah mengajarkan bahwa konsep pendidikan (formal) adalah

kehadiran seorang secara penuh pada sekolah atau lembaga pendidikan lain

sekitar 6 jam sehari selama 260 hari setahun. Bila pendidikan itu diartikan sebagai

belajarpengalaman, maka pendidikan itu akan berlangsung sepanjang manusia

jaga dan siaga-awake and alert. Padahal sekolah hanyalah satu diantara

kesempatan anak didik untuk memperoleh pengalaman yang dapat mengakibatkan

belajar.44

Diakui bahwa semua Negara bangsa yang kini dominan dalam percaturan

global, baik ekonomi, politik, dan Iptek, sampai sekarang masih tetap berusaha

agar pendidikan nasionalnya tidak kalah dari Negara lain. Berbagai pembaharuan

42Mahrudin, Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Multikultural Di Institut Agama
Islam Negeri Kendari,Fakultas Tarbiya, IAIN Kendari, Shautut Tarbiyah (Jurnal Studi Ilmu-
Ilmu Sosial dan Keagamaan), ed. Ke 33 Thn. XXI, November 2015,h. 65

43William F. O’neil, Ideology Ideology Pendidikan, dengan kata pengantar oleh Mansour
Fakih, edisi Indonesia (Cet. 2; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. x.

44Yusufhadi Miarso, Menyemai Benih Teknologi Pendidikan, (Jakarta: Kencana. 2005), h.
9-10
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yang dilakukan oleh berbagai Negara nasional seperti AS bukanlah untuk menjadi

bertaraf internasional, melainkan menjadikan pendidikan nasional yang mutunya

dapat bersaing dengan pendidikan Negara lain baik Inggris, Jerman, Prancis,

Jepang, ataupun Belanda.45

Tidak dapat di pungkiri bahwa mutu pendidikan di Indonesa masih jauh

dari yang diharapkan, apalagi jika dibandingkan dengan mutu pendidikan di

negara lain. Hasil Survey Political and Economic Risk Consultancy(PERC) yang

dilakukan pada tahun 2000 tentang mutu pendidikan di kawasan asia,

menempatkan Indonesia di rangking 12 setingkat di bawah Vietnam.46

Menata mutu bagaikan menyusun keberadaan rumah yang berantakan dan

tak teratur berserahkan, kemudian kita susun satu persatu sesuai tempat dan

kegunaannya. Jika ini disusun oleh orang yang ahli, rumah tersebut akan menjadi

teratur dan indah yang enak dipandang. Dalam dunia pendidikan, menata mutu

bias lebih sulit dari itu semua karena bersifat kompleks47dan semakin sulit untuk

dikelola. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam organisasi pendidikan semakin

lama semakin cepat. Banyak pengelola pendidikan mengalami kesulitan

mengukuti perubahan dalam dunia pendidikan ini karena tidak mungkin mereka

menjadi ahli dalam segala bidang48 dan ini mempengaruhi pada output (lulusan)

suatu lembaga pendidikan.

45Soedijarto, op. cit., h. 107
46Abdul Hadis dan Nurhayati B, Manajemen Mutu Pendidikan (Cet. 2; Bandung:

Alfabeta, 2012), h. 1
47Nur Zazin, op. cit., h. 92
48Nanang Fattah, Landasan Manajemen Pendidikan, (Bandung: PT. Remaja Rosdakrya,

2013), h. 31



34

Masalahnya, bagaimana pendidikan dapat mempengaruhi kehidupan dan

perkembangan masyarakat, baik sekarang maupun dimasa depan, agar terbentuk

masyarakat madani yang good governance, dan clean governance. Masyarakat

tersebut hanya dapat diwujudkan melalui pendidikan berkualitas yang mampu

memadukan aspek religi, sosial budaya, dan teknologi secara utuh dan

menyeluruh. Secara religius manusia adalah makhluk unik karena berkedudukan

sebagai makhluk Tuhan, diciptakan olehNya dan diwajibkan mengabdi

kepadaNya. Dari aspek sosial budaya manusia adalah makhluk etis yang wajib

melestarikan dan mempertahankan alam sekitarnya, karena dunia ini bukan

warisan dari nenek moyang tapi amanah Allah yang harus dijaga dan dilestarikan,

karena kerusakan hari ini akan berakibat fatal pada kehidupan dimasa depan.

Sedang dari aspek teknologi manusia adalah makhluk yang memiliki kemampuan

dalam bersikap objektif dan realistik serta dapat secara proporsional bersikap

kristis, rasional, terampil dan kreatif. Dengan demikian akan tercipta masyarakat

yang selaras, serasi dan seimbang, sehingga dalam menghadapi akselerasi

teknologi mampu mengembangkan dimensi struktural dalam mendayagunakan

teknologi dan mengembangkannya.49

Pengembangan wawasan persaingan dan keunggulan. masyarakat

Indonesia harus memiliki keunggulan sehingga dapat bersaing secara global.

Kuncinya adalah tersedianya pendidikan yang berkualitas. Wawasan keunggulan

diperlukan karena masyarakat Indonesia dan dunia terus berubah dalam irama

yang semakin cepat. Salah satu aspek dari wawasan keunggulan ialah bahwa

49E. Mulyasa, Kurikulum Yang Disempurnakan: Pengenmbangan standar kompetensi dan
kompetensi dasar, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), h. 16-17.
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bangsa Indonesia perlu melihat posisinya ditengah bangsa-bangsa lain di dunia.

Memperkuat ketekaitan pendidikan agar sepadan dengan kebutuhan

pembangunan. Pendidikan nasional harus memiliki keterkaitan dan dapat

menunjang pembangunan nasional melalui penyediaan sumber daya manusia yang

lebih berkualitas, dalam jumlah yang memadai.50

Merosotnya mutu pendidikan di Indonesai secara umum dan mutu

pendidikan tinggi secara spesifik di lihat dari perpektif makro dapat disebabkan

oleh buruknya sistem pendidikan nasional (PERC, 2000) dan rendahnya Sumber

Daya Manusia (SDM), yaitu menempatiperingkat 113 dari 177 negara di dunia.

Data ini diperoleh dari hasil survey tentang Human Development Index (HDI)

oleh United Nation Development Program atau UNDP.51

Pendidikan merupakan sarana untuk memperkuat jati diri bangsa dalam

proses industrialisasi dan mendorong terjadinya perubahan perubahan masyarakat

Indonesia dalam memasuki era globalisai.pembangunan pendidikan harus mampu

memantapkan jatid diri bangsa Indonesia ditengah pergaulan dengan bangsa lain,

sehingga dalam keadaan bagaimanapun tetap tampil sebagai bangsa yang

bermartabat dengan segala kepribadiannya.52

Untuk itu, dalam mewujudkan segala hal yang dapat membangun karakter

dan memantapkan jati diri bangsa Indonesia agar mampu menempatkan diri dalam

kancah pergulatan pendidikan di dunia, Pendidikan Nasioanal mengarahkan Visi,

50Ibid, h. 17-18.
51Brojonegoro, “Kualitas SDM Indonesia,” Pikiran Rakyat, 28 Oktober 2005, dikutip

dalam Abdul Hadis dan Nurhayati B, Manajemen Mutu Pendidikan (Cet. 5; Bandung: Alfabeta,
2012), h. 2.

52E. Mulyasa, op. cit., h. 18
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Misi dan tujuan. Berikut merupakan visi dan misi serta tujuan Pendidikan

Nasional:

1. Visi dan Misi Pendidikan Nasional

Visi pendidikan nasional adalah mewujudkan sistem pendidikan

sebagai pranata sosisal yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan

semua warga Negara Indonesia agar berkembang menjadi manusia yang

berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan jaman yang

selalu berubah. Misi Pendidikan Nasional adalah sebagai berikut.

a. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh

pendidikan yang berkualitas bagi seluruh takyat Indonesia;

b. Meningkatkan mutu pendidikan yang memiliki daya saing di tingkat

nasional, regional dan internasional;

c. Meningkatkan relevansi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat dan

tantangan global;

d. Membantu dan memfalisitasi pengembangan potensi anak bangsa

secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka

mewujudkan masyarakat belajar;

e. Meningkatkan kesiapan masukan dan proses pendidian untuk

mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral;

f. Meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan

sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan,

pengalaman, sikap dan nilai berdasarkan standar yang bersifat nasional

dan global; dan
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g. Mendorong peranserta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan

berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan Republik

Indonesia.53

2. Tujuan Pendidikan Nasional

Secara makro pendidikan nasional bertujuan membentuk organisasi

pendidikan yang bersifat otonom sehingga mampu melakukan inovasi

dalam pendidikan untuk menuju suatu lembaga yang beretika, selalu

menggunakan nalar, berkemampuan komunikasi sosial yang positif dan

memiliki sumber daya manusia sehat dan tangguh.54

Secara mikro pendidikan nasional bertujuan membentuk manusia

yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika

(beradab dan berwawasan budaya bangsa Indonesia), memiliki nalar

(maju, cakap, cerdas, kreatif, inovatif dan bertanggungjawab),

berkemampuan komunikasi sosial (tertib dan sadar hukum, kooperatif dan

kompetitif, demokratis), dan berbada sehat sehingga menjadi manusia

mandiri.55

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka

mencerdaskan  kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman kepada Tuhan Yang

53Ibid., h. 18-19
54Ibid., h. 19
55Ibid., h. 20



38

Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan

menjadi warga Negara demokratis serta bertanggungjawab.56

Pendidikan adalah upaya memuliakan kemanusian manusia, tujuan

pendidikan sepenuhnya mengacu pada komponen harkat dan martabat

manusia (HMM). Demikianlah, tujuan pendidikan haruslah normative

sesuai dengan kenormatifan HMM. Dalam pada itu, tujuan lengkap dan

final pendidikan yang dirumuskan dalam konsep manusia seutuhnya, tidak

lain adalah terkembang dan terwujudkannya segenap komponen HMM

pada diri pesrta didik. Manusia seutuhnya yang dimaksud itu adalah

manusia yang mampu berhubungan dengan alam melalui diaplikasikannya

kekuatan yang menghasilkan berbagai kenyataan dalam tingkatan

kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan dalam kehidupan di dunia

dan di akhirat.57

Dalam rangka membantu meningkatkan mutu pendidikan, para

pengelola pendidikan dituntut untuk memperkaya wawasan pengetahuan,

kemampuan yang relefan dengan pekerjaannya58 sehingga mampu

menghasilkan output lembaga pendidikan yang berkompeten di bidangnya.

Salah satu kelemahan sistem pendidikan nasional yang dikembangkan di

Indonesia adalah kurangnya perhatian pada output. Standarisasi kurikulum

nasional, buku, alat, pelatihan guru, sarana dan fasilitas sekolah

merupakan wujud kendali pemerintah terhadap input dan proses yang

56Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003Tentang Sistem Pendidikan
Nasional, bab II pasal 3.

57Prayitno, Dasar Teori dan Praksisi Pendidikan. (Jakarta: Grasindo, 2009), h. 279
58Nanang Fattah, op. cit., h. v
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harus berlaangsung di dalam sistem. Tetapi standar kompetensi apa yang

harus dikuasasi oleh seorang peserta didik setelah belajar, belum

mendapatkan perhatian semestinya. Karena tidak adanya standar, dua

orang guru bias memberikan penafsiran yang berbeda terhadap kedalaman

sebuah pokok bahasan dalam kurikulum. Demikian juga dengan proses

pembelajaran, guru tidak berfokus pada hasil (output) yang harus dicapai,

tetapi sekedar memenuhi target administratif sesuai dengan petunjuk

pelaksanaan (juklak), dan petunjuk teknis (juknis). Tidak adanya standar

atau hasil yang harus dicapai, mengakibatkan komponen input dan proses

pembelajaran yang dilaksanakan kurang efektif, sehingga hasilya tidak

optimal karena pembelajaran kurang berfokus.59

Sistem Pendidikan yang hanya berbasis pada input dan proses

dipandang kurang dinamis, kurang efisien, dan mengarah pada stagnasi

pedagogic. Jika inging melakukan perubahan sedikit saja, maka biaya

sangat mahal dan teknisnya sangat rumit. Semua komponen input dan

proses, dari hulu sampai hilir, mulai dokumen kurikulum, pelatihan guru

sampai lembar kerja peserta didik, harus diubah. Hal tersebut telah

mengakibatkan sistem pendidikan cenderung tidak efisien dan sulit

beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan

aspirasi serta kebutuhan masyarakat. Tantangan masa depan dalam

millennium ketiga antara lain akselerasi teknologi dan sains, tren politik,

kekuatan ekonomi, tren sosial budaya modern, perubahan peta

59E. Mulyasa, op. cit., h. 20-21
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pengetahuan, dan era post –modern, yang menuntut berbagai perubahan

pendidikan. Jika sistem pendidikan konvensional terus dipertahankan,

tanpa memperluas orientasi pada output atau standar kompetensi

pendidikan, maka berbagai perubahan yang ingin dilakukan sulit

diwujudkan.60

Setiap kurikulum sedikitnya mengandung dua jenis standar yaitu

standar akademis (academic content standards) dan standar kompetensi

(performance standards). Standar akademis merefleksikan pengetahuan

dan keterampilan esensial setiap disiplin ilmu yang harus dipelajari oleh

seluruh peserta didik. Sedangkan standar kompetensi ditunjukan dalam

bentuk proses atau hasil kegiatan yang didemonstrasikan oleh pesrta didik

sebagai penerapan dari pengetahuan dan keterampilan yang telah

dipelajarinya. Dengan demikian, standar akademis bisa sama untuk

seluruh pesrta didik, tetapi standar kompetensi bisa berbeda. Standar

akademis hanya berfokus pada tujuan pokok-pokok bahasan yang esensial

dari disiplin ilmu tersebut, tidak mencakup seluruh tujuan pokok

bahasan.61

Standar yang perlu diterapkan dalam kurikulum nasional adalah

standar kompetensi minimal, yang perlu dirumuskan secara eksplisit dalam

keseluruhan sistem pendidikan nasional. Standar kompetensi diperlukan

agar tidak terjadi penyimpangan, dan kesalahan dalam memahami,

memaknai dan menerapkan kurikulum. Hal ini penting, karena kurikulum

60Ibid., h 21
61Ibid., h. 22
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seringkali diterapkan secara seragam bagi setiap peserta didik, tanpa

memperhatikan perbedaan individu, baik kemampuan, kecepatan belajar,

maupun konteks sosial dan budaya. Penetapan standar kompetensi yang

harus dicapai oleh setiap peserta didik dapat mengurangi penyimpangan

dan mengeleminasi salah tafsir dalam penerapan kurikulum. Dalam hal ini,

standar kompetensi untuk peserta didik di Maluku dan Iriyan Jaya

mestinya tidak perlu sama dengan Ibukota Metropolitan, demikian halnya

bagi anak luar biasa, dan berkelainan.62

Standar Nasional Pendidikan seharusnya dirumuskan secara

kolaboratif melalui konsensus, bukan hanya oleh Depdiknas. Dalam

kerangka otonomi daerah, Depdiknas tidak bisa lagi memonopoli suatu ide

atau konsepsi dan berperan sebagai “Ministry of Truth”.Pemerintah dan

masyarakat harus duduk sama rendah, dan berdiri sama tinggi dalam

menetukan standar pendidika nasional. Sistem pendidikan adalah suatu

kontruksi ide dan konsep, yang dapat dikonstruksikan mulai dari mengkaji

tujuan pendidikan nasional dan tujuan pembelajaran pada setiap jenjang

pendidikan. Dalam menetapkan standar nasional pendidikan, konsensus

merupakan kunci keberhasilan pelaksanaan desentralisasi secara utuh dan

menyeluruh (Kaffah). Dalam hal ini, pelibatan masyarakat mulai dari

orang tua, guru, tokoh masyarakat, organisasi profesi, universitas, sekolah,

lembaga penelitian, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), pengamat

pendidikan, dan perwakilan peserta didik, dapat melahirkan dialog yang

62Ibid.
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produktif antara sistem pendidikan dengan stakeholdernya. Jika dialog ini

dilakukan secaara efektif, maka akan meningkatkan kesadaran dan

tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat terhadap peningkatan mutu

pendidikan nasional.63

D. Standar Isi Pendidikan

Isi pendidikan adalah sejumlah pengetahuan yang harus disampaikan oleh

lembaga pendidikan (sekolah) kepada anak didik. Dewasa ini, konsep isi

pendidikan telah mengalami banyak perubahan. Sekolah tidak lagi dianggap

sebagai sebuah toko, dimanaguru sebagai penjual barang dagangan berupa ilmu

pengetahuan. Keseluruhan pengalaman belajar yang dialami anak didik tercakup

di dalam kurikulum. Kurkulum adalah keseluruhan interaksi antara lingkungan

anak dengan pengalaman anak dalam lingkungan itu. Konsep kurikulum seperti

ini tidak terbatas hanya pada sekolah saja, tetapi menyangkut lingkungan yang

lebih luas64baik lingkungan keluarga, sosial dan masyarakat luas.

Penetapan standar kompetensi dan standar mutu pendidikan nasional

merupakan jaminan bagi laju pertumbuhan ekonomi dan peningkatan

produktivitas nasional. Disamping itu, merupakan acuan penyelenggaraan serta

bentuk akuntabilitas sekolah dan pemerintah daerah kepada masyarakat, yang

memberikan kebebasan kepada guru dan kepala sekolah untuk berkreasi sesuai

dengan kemampuanya masing-massing. Jika standar kompetensi, dan standar

mutu pendidikan telah dikembangkan sesuai dengan visi, misi dan tujuan

pendidikan nasional, kemudian dituangkan dalam kurikulum, serta ditunjang oleh

63Ibid.
64Matin, Dasar-dasar perencanaan pendidikan, (Ed. 1, Cet. 1: Jakarta: Raja Wali Pers,

2013), h. 75
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guru dan kepala sekolah professional, maka pendidikan diharapkan dapat

menghasilkan SDM berkualitas mampu membawa Indonesia keluar dari

krisisyang berkepanjangan, serta dapat mengikuti percepatan informasi dalam era

globalisasi.65

Berkaitan dengan itu, pemerintah telah melakukan berbagai pembenahan

dalam sistem standarisasi pendidikan,dikemukakan bahwa Standar Nasional

Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan diseluruh wilayah

hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar Nasional Pendidikan

bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan

kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang

bermartabat66.

Adapun yang menjadi dasar hukum kegiatan penyusunan standar dan

evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan adalah sebagai berikut.

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional

Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan

Lembaran Negara RI Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas

65 Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang
perubahan keduan atas peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan (SNP).

66E. Mulyasa, op. cit., h. 23
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Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional

Pendidikan.

4. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional.

5. Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014.

6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 067/P/2009 tentang

Pengangkatan Anggota Badan Standar Nasional Pendidikan dan

Penunjukan Kepala Sekretariat Badan Standar Nasional Pendidikan.67

Berdasarkan regulasi dalam pendidikan, yaitu UU No. 20 Tahun 2003

tentang Sistem Pendidikan nasional Pasal 35 (1,2,3), dinyatakan bahwa: Standar

Nasional Pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga

kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian

pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala; Standar

nasional pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga

kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan;

Pengembangan standarnasional pendidikan serta pemantauan dan pelaporan

pencapaiannya secara nasional dilaksanakanoleh suatu badan standardisasi,

penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan.Standar Nasional Pendidikan

(SNP) berfungsi sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan

pendidikan untuk mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Tujuannya

adalah menjamin mutu pendidikan nsaional.68

67Badan Standar Nasional Pendidikan, Kinerja BSNP Tahun 2014, (Jakarta Selatan:
BSNP, 2014). Pdf. Adobe Reader diakses 01 April 2016, h. 8.

68I Made Alit Mariana, op. cit., h. 12.
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Masa depan bangsa terletak pada tangan kreatif generasi muda. Mutu

bangsa kemudian hari bergantung pada pendidikan yang dinikmati anak-anak saat

ini, terutama dalam pendidikan formal yang diterima di bangku sekolah. Jadi,

barang siapa yang menguasai kurikulum maka ia memegang peran penting dalam

mengatur nasib bangsa dan negara ke depannya.Menengok betapa pentingnya

kurikulum bagi pendidikan, dapat dipahami bahwa kurikulum merupakan suatu

hal yang vital bagi pendidikan. Sehingga para guru dan pengajar harus memahami

kandungan kurikulum, karena telah jelas tujuan pendidikan terdapat dalam

kurikulum. Sehingga proses pendidikan dapat berlangsung dengan kondusif,

interaktif, efektif dan lancar.69

Sejarah pendidikan Indonesia mencatat, pelaksanaan kurikulum dan proses

pergantian terbilang relatif cepat, jika dalam pandangan khalayak awam bahwa

kesan dari proses perguliran kurikulum di Indonesia adalah “ganti menteri

pendidikan maka ganti kurikulum”. Padahal pergantian kurikulum merupakan hal

biasa-biasa saja bagi negara yang mempunyai pendidikan yang maju di dunia. Hal

itu dilakukan untuk menyokong relevansi pendidikan terhadap tantangan zaman

yang kian maju, sehingga kurikulum yang diterapkan di lembaga pendidikan

Indonesia tidak mungkin stagnan. Pengembangan kurikulum juga didasarkan pada

hasil analisis, prediksi, dan berbagai tantangan yang dihadapi baik internal

maupun eksternal yang terus berubah.70 Dalam perkembangannya, kurikulum di

Indonesia lebih dikenal dengan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK),

69 S. Nasution, Asas-asas Kurikulum (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), h. 1
70Imam Machali dan Ara Hidayat, The Handbook of Education Management: Teori dan

Praktik Pengelolaan Sekolah/Madrasah di Indonesia, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h.
421.
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Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan yang terakhir adalah

Kurikulum 2013 (K13).

a. Kurikulum 2004/ Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK)

Kurikulum Berbasis Kompetensi atau disebut dengan KBK

merupakan implementasi dari UU Sisdiknas no. 20 tahun 2003. KBK ini

adalah merupakan suatu desain kurikulum yang dikembangkan

berdasarkan seperangkat kompetensi tertentu yang harus dipelajari atau

ditampilkan peserta didik. Seperangkat kompetensi tersebut pada akhirnya

akan menggambarkan sebuah profil kompetensi yang utuh, terukur,dan

teramati. Pengembangan kurikulum berbasis kompetensi mencakup pada

pengembangan silabus dan sistem penilaian. Silabus menyiapkan acuan

untuk merencanakandan melaksanakan program pembelajaran, sedangkan

sistem penilaian mencakup jenis ujian, bentuk soal, dan pelaksanaannya.

Kurikulum Berbasis Kompetensi merupakan program

pembelajaran yang mana hasil kompetensi yang diharapkan dapat dicapai

oleh peserta didik yang mempunyai beberapa komponen pokok

pembelajaran yaitu: kompetensi yang akan dicapai, strategi penyampaian

dan sistem evaluasi yang digunakan untuk menentukan keberhasilan

peserta didik. Yang dalam hal ini KBK lebih ditekankan pada hasil

pembelajaran.71

71Departemen agama RI, Pedoman Umum Pengembangan Silabus Kurikulum 2004,
(Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2004), h. 2
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KBK disusun atas dasar 2 hal yaitu Berdasarkan atas Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional model kurikulum untuk meningkatkan mutu

pendidikan yang diterapkan di semua jenjang pendidikan di Indonesia

adalah berbasis kompetensi (KBK). KBK dimaksudkan untuk dapat

mencapai keunggulan bangsa, sehingga mampu bersaing di dunia. Dasar

kedua yaitu Pengembangan kurikulum berbasis kompetensi harus di

dasarkan pada sebuah kerangka dasar, yaitu tingkat pengetahuan,

ketrampilan, tata nilai dan sikap, tidak dapat menjadi kompetensi yang

terpisah satu sama lain. Kesemuanya harus menyatu dan melebur di dalam

semua kompetensi yang di inginkan.72

Adapun karakteristik kurikulum ini yaitu menekankan pada

ketercapaian kompetensi siswa, Berorientasi pada hasil

belajar,penyampaian dalam pembelajaran menggunakan metode yang

bervariasi, Sumber belajar bukan hanya guru, tetapi juga sumber belajar

lainnya yang memenuhi unsur edukatif dan relevan, penilaian menekankan

pada proses dan hasil belajar dalam upaya penguasaan atau pencapaian

suatu kompetensi.73

72http://binham.wordpress.com/2012/04/17/kurikulum-berbasis-kompetensi/ diakses 25
April 2018.

73Titinmath.wordpress.com/2012/01/13-makalah-tentang-kurikulum-di-Indonesia/ diakses
25 April 2018.
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Berikut ini apa yang termuat dalam standar isi atau komponen

Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK):

1. Kurikulum dan hasil belajar yang berisi tentang perencanaan

pengembangan kompetensi yang perlu dicapai secara keseluruhan,

2. Penilaian berbasis kelas yang di dalamnya berisi prinsip, sasaran

dan pelaksanaan penilaian yang konsisten,

3. Kegiatan belajar mengajar,

4. Pengelolaan Kurikulum berbasis sekolah yang berisi tentang

berbagai bentuk pola pengembangan dan pemberdayaan tenaga

kependidikan dan sumber daya lain untuk meningkatkan mutu

pendidikan.74

Pengembangan KBK sedikitnya mencakup tiga langkah kegiatan

yaitu mengidentifikasikan kompetensi mengembangkan struktur

kurikulum, dan mendeskripsikan mata pelajaran.75

b. Kurikulum 2006/ Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)

Kurikulum Tingkat Satuan Pembelajaran (KTSP) adalah kurikulum

operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan

pendidikan dengan memperhatikan dan berdasarkan standar kompetensi

74Binti Maunah, Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi, (Yogyakarta: Teras,
2009), h. 56

75Ibid.



49

serta kompetensi dasaryang dikembangkan oleh Badan Standar Nasional

Pendidikan (BSNP).76

Pendidikan.dan pengembangan KTSP didasarkan pada landasan

empiris, yuridis dan teoritis. Yang menjadi landasan empiris diantaranya

adalah pertama, adanya kenyataan rendahnya kualitas pendidikan karena

cenderung berorientasi pada pengembangan kognitif (intelektual).

Sedangkan pada pengembangan sikap dan psikomotor cenderung

terabaikan. Kedua, Indonesia mempunyai keberagaman sosial budaya

dengan potensi dan kebutuhan yang berbeda. Ketiga, melihat peran

sekolah dan masyarakat dalam pengembangan kurikulum bersifat pasif.

Sedangkan yang menjadi landasan yuridis yaitu KTSP disusun dalam

rangka memenuhi amanat yang tertuang dalam undang-undang Republik

Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional dan

peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 19 tahun 2005 tentang

standar nasional pendidikan, sedangkan landasan teoritis adalah

munculnya penolakan terhadap paham behaviorisme dalam

pembelajaran.77

Dalam Standar Nasional Pendidik (SNP Pasal1, ayat 15)

dikemukakan bahwa Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)

adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-

masing satuan pendidikan. penyususnan KTSP dilakukan oleh satuan

76Sanjaya Wina, Kurikulum dan Pembelajaran, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2011),
h. 128

77Kementrian Pendidikan Nasional, Sejarah Perkembangan Kurikulum SMP, Direktorat
Pembina Sekolah Menengah Pertama. (Jakarta:Direktorat Jendral Manajemen Pendidikan Dasar
Menengah, 2010) h. 138
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pendidikan dengan memperhatikan dan berdasarkan standar kompetensi

dan kompetensi dasar yang dikembangkan oleh Badan Standar Nasional

Pendidikan (BNSP). KTSP disusun dan dikembangkan berdasarkan

undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

pasal 36 ayat 1 dan 2 yakni: (1)Pengembangan kurikulum mengacu pada

Standar Nasional Pendidikan yang mewujudkan Tujuan Pendidikan

Nasional. (2) Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan

dikembangkan dengan prinsip diverifikasi sesuai dengan satuan

pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik.78

KTSP resmi diberlakukan secara nasional dengan terbitnya PP No.

19/2005 dan Pemdiknas No. 24/2006. Pengembangan kurikulum KTSP

berpedoman pada standar kompetensi (SK), kompetensi dasar (KD),

standar isi (SI), dan standar kompetensi lulusan (SKL), yang digunakan

sebagai acuan pembelajaran di sekolah dengan menekankan pencapain

kemampuan minimal pada setiap tingkatan kelas dan pada akhir satuan

pendidikan.79

Pada prinsipnya, KTSP merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari SI, namun pengembangannya diserahkan kepada sekolah agar sesuai

dengan kebutuhan sekolah itu sendiri. KTSP terdiri dari tujuan pendidikan

tingkat satuan pendidikan, struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan

pendidikan, kalender pendidikan, dan silabus. Pelaksanaan KTSP mengacu

78Mulyasa. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2008) h.
20

79Rahmat Raharjo, Inovasi Kurikulum Pendidikan Agama Islam, (Yogyakarta: Magnum
Pustaka, 2010), h. 27.
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pada Permendiknas Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan SI dan

SKL.Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang

dituangkan dalam persyaratan kompetensi tamatan, kompetensi bahan

kajian kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus

dipenuhi peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.80

Standar isi merupakan pedoman untuk pengembangan kurikulum

tingkat satuan pendidikan yang memuat: (1) Kerangka dasar dan struktur

kurikulum; (2) Beban belajar; (3) Kurikulum tingkat satuan pendidikan

yang dikembangkan di tingkat satuan pendidikan; dan (4) Kalender

pendidikan.81

Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak

serta peradaban bangsa yang bermartabat. Penjaminan dan pengendalian mutu

pendidikan nasional dlakukan melalui evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi. Standar

Nasional Pendidikan (SNP) menjadi acuan dalam penjaminan mutu dalam arti

bahwa dalam rangka peningkatan mutu pendidikan nasional, SNP menjadi kriteria

minimal yang harus di penuhi untuk delapan komponen system pendidikan, yaitu

kompetisi lulusan, isi, proses, pendidikan dan tenaga pendidikan, sarana dan

prasarana, pengelolaan, pembiayaan dan penilaian pendidikan.82

80Ibid.
81Ibid.
82Danny Meirawan, op. cit., h. 18.
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c. Kurikulum 2013

Kurikulum 2013 merupakan implementasi dari UU no. 32 tahun

2013. Kurikulum 2013 ini merupakan kelanjutan dan penyempurna dari

kurikulum berbasis kompetensi (KBK) dan KTSP. Akan tetapi lebih

mengacu pada kompetensi sikap, pengetahuan dan keterampilan secara

terpadu, sebagaimana amanat UU 20 tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional yang terdapat pada pasal 35,dimana kompetensi

lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap,

pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan standar nasional yang telah

disepakati.

Kurikulum 2013 bertujuan untuk mempersiapkan manusia

Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga

negara yang beriman, produktif, kreatifdan inovatif, dan afektif serta

mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa,

bernegara, dan peradaban dunia.

Untuk memenuhi kebutuhan masa depan dan menyongsong

Generasi Emas Indonesia Tahun 2045, telah ditetapkan Standar

Kompetensi Lulusan yang berbasis pada Kompetensi Abad XXI, Bonus

Demografi Indonesia, dan Potensi Indonesia menjadi Kelompok 7 Negara

Ekonomi Terbesar Dunia, dan sekaligus memperkuat kontribusi Indonesia

terhadap pembangunan peradaban dunia. Ruang lingkup materi dan

tingkat kompetensi peserta didik yang harus dipenuhi atau dicapai pada
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suatu satuan pendidikan dalam jenjang dan jenis pendidikan tertentu

dirumuskan dalam Standar Isi untuk setiap mata pelajaran.83

Standar Isi disesuaikan dengan substansi tujuan pendidikan

nasional dalam domain sikap spiritual dan sikap sosial, pengetahuan, dan

keterampilan. Oleh karena itu, Standar Isi dikembangkan untuk

menentukan kriteria ruang lingkup dan tingkat kompetensi yang sesuai

dengan kompetensi lulusan yang dirumuskan pada Standar Kompetensi

Lulusan, yakni sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Karakteristik,

kesesuaian, kecukupan, keluasan, dan kedalaman materi ditentukan sesuai

dengan karakteristik kompetensi beserta proses pemerolehan kompetensi

tersebut. Ketiga kompetensi tersebut memiliki proses pemerolehan yang

berbeda. Sikap dibentuk melalui aktivitas-aktivitas: menerima,

menjalankan, menghargai, menghayati, dan mengamalkan. Pengetahuan

dimiliki melalui aktivitasaktivitas: mengetahui, memahami, menerapkan,

menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Keterampilan diperoleh

melalui aktivitas-aktivitas: mengamati, menanya, mencoba, menalar,

menyaji, dan mencipta. Karakteristik kompetensi beserta perbedaan proses

pemerolehannya mempengaruhi Standar Isi.84

Standar Isi pendidikan adalah apa yang termuat dalam Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional

Pendidikan.

83Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Standar Isi
Pendidikan Dasar Dan Menengah, Bab I, h. 2

84Ibid.
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Standar isi adalah kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat

kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis

pendidikan tertentu.85Standar Isi mencakup kriteria:

a. Ruang Lingkup Materi86;

b. Tingkat Kompetensi

Ruang lingkup materi sebagaimana dimaksud diatas berlaku untuk satuan

pendidikan.87 Ruang lingkup materi sebagaimana dimaksud dirumuskan

berdasarkan kriteria:

a. Muatan wajib yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-

undangan;

b. Konsep keilmuan; dan

c. Karakteristik satuan pendidikan dan program pendidikan.88

Sedangkan tingkat kompetensi sebagaimana dimaksud diatas dirumuskan

berdasarkan kriteria:

a. Tingkat perkembangan peserta didik;

b. Kualifikasi kompetensi Indonesia;

c. Penguasaan kompetensi yang berjenjang.89

85Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015, Tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan,
Pasal 1, Ayat 6.

86Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013,
Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 sebagaimana telah dirubah
dalam beberapa ketentuan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun
2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang
Standar Nasional Pendidikan, “Yang dimaksud dengan lingkup materi adalah batasan kedalaman
muatan yang dijabarkan kedalam kurikulum untuk setiap satuan pendidikan dan program
pendidikan.”,  angka 5 pasal 5 ayat 1.

87Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015, op. cit., pasal 5, ayat
1

88Ibid., Pasal 5A
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Terkait lingkup materi merupakan batasan kedalaman muatan yang

dijabarkan kedalam kurikulum untuk setiap satuan pendidikan dan program

pendidikan.Dalam hal pengelolaan kurikulum, pengelolaan kurikulum merupakan

pengaturan pemerintah, pemerintah daerah, dan satuan pendidikan dalam

perencanaan, dan evaluasi kurikulum.90 Kurikulum sebagaimana yang dimaksud

adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan

pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan

pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.91 Sedangkan

kompetensi adalah seperangkat sikap, pengetahuan dan keterampilan, yang harus

dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh Peserta Didik setelah mempelajari suatu

muatan pembelajaran, menamatkan suatu program, atau menyelesaikan satuan

pendidikan.92

1. Tingkat Kompetensi

Tingkat Kompetensi merupakan kriteria capaian Kompetensi

yang bersifat generik yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada

setiap jenjang pendidikan dalam rangka pencapaian Standar

Kompetensi Lulusan. Tingkat Kompetensi dikembangkan berdasarkan

kriteria; (1) Tingkat perkembangan peserta didik, (2) Kualifikasi

kompetensi Indonesia, (3) Penguasaan kompetensi yang berjenjang.

Selain itu Tingkat Kompetensi juga memperhatikan tingkat

kerumitan/kompleksitas kompetensi, fungsi satuan pendidikan, dan

89Ibid., pasal 5B
90Ibid., pasal 77P
91Ibid., pasal 1 ayat 16
92Ibid., pasal 1 ayat 4
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keterpaduan antar jenjang yang relevan. Untuk menjamin

keberlanjutan antar jenjang, Tingkat Kompetensi dimulai dari Tingkat

Kompetensi Pendidikan Anak Usia Dini. Berdasarkan pertimbangan di

atas, Tingkat Kompetensi dirumuskan sebagai berikut:93

Tabel 1.1. Tingkat Kompetensi dan Jenjang Pendidikan94

No. Tingkat Kompetensi Jenjang Pendidikan

1. Tingkat Pendidikan Anak TK/RA

2.
Tingkat Pendidikan Dasar

SD/MI/SDLB/Paket A

3. SMP/MTS/SMPLB/ Paket B

4. Tingkat Pendidikan Menengah SMA/MA/SMALB/ Paket C

SDLB, SMPLB, dan SMALB yang dimaksud hanya diperuntukkan bagi

tuna netra, tuna rungu, tuna daksa, dan tuna laras yang intelegensinya normal.

Bloom Taxonomy yang pertama kali dikenalkan oleh sekelompok peneliti yang

dipimpin oleh Benjamin Bloom pada tahun 1956 dan dikembangkan lebih lanjut

oleh Anderson and Krathwol pada tahun 2001 digunakan sebagai rujukan pada

Standar Kompetensi Lulusan. Bloom Taxonomy mengkategorikan capaian

pembelajaran menjadi tiga domain, yaitu dimensi pengetahuan yang terkait

dengan penguasaan pengetahuan, dimensi sikap yang terkait dengan penguasaan

sikap dan perilaku, serta dimensi ketrampilan yang terkait dengan penguasaan

ketrampilan. Dimensi pengetahuan diklasifikasikan menjadi faktual, konseptual,

93Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016, op., cit, h. 4
94Ibid.
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prosedural, serta metakognitif yang penguasaannya dimulai sejak Tingkat

Pendidikan Dasar hingga Tingkat Pendidikan Menengah.95

Structure of Observed Learning Outcome (SOLO) Taxonomy yang

pertama kali dikembangkan oleh Biggs dan Collin (1982) dan telah diperbarui

tahun 2003 digunakan sebagai dasar untuk mengelompokkan Tingkat Kompetensi

untuk aspek pengetahuan. Menurut SOLO Taxonomy ada lima tahap yang dilalui

oleh peserta didik untuk menguasai suatu pengetahuan, yaitu tahah pre-struktural,

uni-struktural, multi-struktural, relasional dan abstrak yang diperluas. Kelima

tahap ini dapat disederhanakan menjadi tiga tahap, yaitu surface knowledge, deep

knowledge dan conceptual atau constructed knowledge.96

Tahap surface knowledge diperoleh pada Tingkat Pendidikan Dasar untuk

Sekolah Dasar, tahap deep knowledge diperoleh pada Tingkat Pendidikan Dasar

untuk Sekolah Menengah Pertama dan tahap conceptual/constructed knowledge

diperoleh pada Tingkat Pendidikan Menengah yaitu ada Sekolah Menengah Atas.

Walaupun demikian, untuk jenis pengetahuan tertentu, ketiga tahap ini dapat

dicapai dalam satu jenjang pendidikan atau dalam satu tingkat kelas. Berdasarkan

Tingkat Kompetensi tersebut ditetapkan Kompetensi yang bersifat generik yang

selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam mengembangkan Kompetensi dan

ruang lingkup materi yang bersifat spesifik untuk setiap mata pelajaran. Secara

hirarkis, Standar Kompetensi Lulusan digunakan sebagai acuan untuk menetapkan

Kompetensi yang bersifat generik pada tiap Tingkat Kompetensi. Kompetensi

yanag bersifat generik ini kemudian digunakan untuk menentukan kompetensi

95Ibid. h. 5
96Ibid.
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yang bersifat spesifik untuk tiap mata pelajaran. Selanjutnya, Kompetensi dan

ruang lingkup materi digunakan untuk menentukan Kompetensi Dasar pada

pengembangan kurikulum tingkat satuan dan jenjang pendidikan.97

Uraian Kompetensi Inti untuk Tingkat Kompetensi pendidikan menengah

disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1.2. Uraian Kompetensi Inti Kelas X-XII SMA/ MA/

SMALB/ PAKET C98

KOMPETENSI INTI DESKRIPSI KOMETENSI

Sikap Spritual 1. Menghayati dan mengamalkan ajaran
agama yang dianutnya.

Sikap Sosial 2. Menghayati dan mengamalkan
perilaku

a. jujur,
b. disiplin,
c. santun,
d. peduli (gotong royong, kerjasama,

toleran, damai),
e. bertanggung jawab,
f. responsif, dan
g. pro-aktif,
Dalam berinteraksi secara efektif sesuai
dengan perkembangan anak di
lingkungan, keluarga, sekolah,
masyarakat dan lingkungan alam sekitar,
bangsa, negara, kawasan regional, dan
kawasan internasional. .

Pengetahuan 3. Memahami, menerapkan,
menganalisis dan mengevaluasi
pengetahuan faktual, konseptual,
prosedural, dan metakognitif pada
tingkat teknis, spesifik, detil, dan
kompleks berdasarkan rasa ingin
tahunya tentang:

a. ilmu pengetahuan,

97Ibid. h. 6
98Ibid.
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b. teknologi,
c. seni,
d. budaya, dan
e. humaniora
Dengan wawasan kemanusiaan,

kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban

terkait penyebab fenomena dan kejadian,

serta menerapkan pengetahuan pada

bidang kajian yang spesifik sesuai

dengan bakat dan minatnya untuk

memecahkan masalah

Keterampilan 4. Menunjukkan keterampilan menalar,
mengolah, dan menyaji secara:

a. efektif,
b. kreatif,
c. produktif,
d. kritis,
e. mandiri,
f. kolaboratif,
g. komunikatif, dan
h. solutif,
Dalam ranah konkret dan abstrak terkait
dengan pengembangan dari yang
dipelajarinya di sekolah, serta mampu
menggunakan metoda sesuai dengan
kaidah keilmuan.

Tabel 1.3. Uraian Kompetensi Inti Kelas X-XII SMK/ MAK99

KOMPETENSI INTI DESKRIPSI KOMPETENSI

Sikap Spritual 1. Menghayati dan mengamalkan ajaran
agama yang dianutnya.

Sikap Sosial 2. Menghayati dan mengamalkan
perilaku jujur, disiplin, santun, peduli
(gotong royong, kerjasama, toleran,
damai), bertanggung jawab,
responsif, dan pro-aktif melalui
keteladanan, pemberian nasehat,

99Ibid.. h. 11
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penguatan, pembiasaan, dan
pengkondisian secara
berkesinambungan serta
menunjukkan sikap sebagai bagian
dari solusi atas berbagai
permasalahan dalam berinteraksi
secara efektif dengan lingkungan
sosial dan alam serta dalam
menempatkan diri sebagai cerminan
bangsa dalam pergaulan dunia.

Pengetahuan 3. Memahami, menerapkan,
menganalisis, dan mengevaluasi
pengetahuanfaktual, konseptual,
prosedural, dan metakognitif pada
tingkat teknis, spesifik, detil, dan
kompleks dalam ilmu pengetahuan,
teknologi, seni, budaya, dan
humaniora dengan wawasan
kemanusiaan, kebangsaan,
kenegaraan, dan peradaban terkait
penyebab fenomena dan kejadian
pada bidang kerja yang spesifik untuk
memecahkan masalah.

Keterampilan 4. Menunjukkan keterampilan menalar,
mengolah, dan menyaji secara:
a. Efektif
b. kreatif,
c. produktif,
d. kritis,
e. mandiri,
f. kolaboratif,
g. komunikatif, dan
h. solutif,

Kedua tabel diatas merupakan pembagian Kompetensi Inti untuk

pendidikan menengah atas yakni pada SMA (Sekolah Menengah Atas) dan

SMK (Sekolah Menengah Kejuruan). Kedua tabel diatas sama sekali tidak

ada perbedaan antara Kompetensi Inti  (Sikap spiritual, sikap sosial,

pengetahuan dan keterampilan) maupun pada deskripsi kompetensi.
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Berdasarkan Tingkat Kompetensi ditetapkan Kompetensi yang

bersifat generik yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam

mengembangkan Kompetensi dan ruang lingkup materi yang bersifat

spesifik untuk setiap mata pelajaran. Secara hirarkis, Standar Kompetensi

Lulusan digunakan sebagai acuan untuk menetapkan Kompetensi yang

bersifat generik pada tiap Tingkat Kompetensi. Kompetensi yanag bersifat

generik ini kemudian digunakan untuk menentukan kompetensi yang

bersifat spesifik untuk tiap mata pelajaran. Selanjutnya, Kompetensi dan

ruang lingkup materi digunakan untuk menentukan Kompetensi Dasar

pada pengembangan kurikulum tingkat satuan dan jenjang pendidikan.100

2. Tingkat Kompetennsi dan Ruang Lingkup Materi

Tingkat Kompetensi dan Ruang Lingkup Materi diterapkan untuk

setiap muatan sebagaimana diatur dalam pasal 771 ayat (1), pasal 77C ayat

(1), dan pasal 77K ayat (2), ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah

Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidika.101

Berikut ini salah satu contoh Tingkat Kompetesi dan Ruang

Lingkup Materi pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam.

100Ibid., h. 5
101Ibid., h. 13
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Tabel 1.4 Muatan Pendidikan Agama Islam102

Tingkat Kompetensi Kompetensi Ruang Lingkup Materi
Tingkat Pendidikan
Menengah (Kelas X-
XII)

 Menghayati nilai-
nilai rukun iman.

 Meyakini kebenaran
dan berpegang
teguh kepada
Alquran, Hadis, dan
Ijtihad sebagai
pedoman hidup dan
hukum Islam

 Berpakaian sesuai
dengan ketentuan
syariat Islam dalam
kehidupan sehari-
hari.

 Memahami dan
menerapkan
ketentuan syariat
Islam dalam
penyelenggaraan
jenazah, khotbah,
tabligh, dan dakwah
di masyarakat.

 Memahami manfaat
dan menunjukan
perilaku sesuai
dengan akhlakul
karimah yang
mencerminkan
kesadaran beriman.

 Menganalisis dan
memahami makna
Asmaul Husna,
rukun iman, surah
dan ayat pilihan
serta hadis yang
terkait.

 Memahami dan
menelaah substansi
dan strategi dakwah
Rasulullah saw. di
Mekah dan di

Alquran dan Hadis
 Ayat-ayat Alquran

pilihan dan hadis
terkait: Q.S. Al Anfal
(8) : 72); Q.S. Al-
Hujurat (49) : 12; dan
QS Al-Hujurat (49) :
10; Q.S. Al-Isra’ (17) :
32, dan Q.S. An Nur
(24) : 2, Q.S. Al-
Maidah (5) : 48; Q.S.
Az-Zumar (39) : dan
Q.S. At-Taubah (9) :
105, Q.S. Yunus (10) :
40-41 dan Q.S. Al-
Maidah (5) : 32.

 Bacaan ayat-ayat
Alquran pilihan.

 Hafalan ayat-ayat
Alquran pilihan.

 Kandungan ayat-ayat
Alquran pilihan dan
hadis terkait.

 Perilaku yang
mencerminkan
pemahaman terhadap
ayat-ayat Alquran
pilihan dan hadis
terkait.

Aqidah
 Iman kepada malaikat-

malaikat Allah SWT.
 Asmaul Husna: al-

Kariim, al- Mu’min,
al-Wakiil, al-Matiin,
al- Jaami’, al-‘Adl, dan
al-Akhiir.

 Iman kepada kitab-
kitab Allah SWT.

 Iman kepada rasul-

102Ibid.
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Madinah dan
perkembangan
Islam pada masa
kejayaan dan masa
modern (1800-
sekarang).

 Menelaah dan
mempresentasikan
prinsip-prinsip,
praktik ekonomi
dalam Islam.

 Membaca dan
mendemonstrasikan
hapalan surah dan
ayat pilihan sesuai
dengan kaidah
tajwid dan
makhrajul huruf
dengan lancar.

 Meneladani dan
menceritakan
tokoh-tokoh teladan
dalam semangat
mencari ilmu.

 Menyajikan dalil
tentang ketentuan
dan pengelolaan
wakaf.

 Mendeskripsikan
bahaya perilaku
tindak kekerasan
dalam kehidupan.

rasul Allah SWT.

Akhlak dan Budi Pekerti
 Berpakaian Islami
 Jujur dan perilaku

yang mencerminkan
sifat jujur.

 Hormat dan patuh
kepada orangtua dan
guru serta perilaku
yang mencerminkan
sifat hormat dan patuh.

 Perilaku kontrol diri
(mujahadah an nafs),
prasangka baik
(husnuzzhan),
persaudaraan
(ukhuwah).

 Perilaku menghindari
diri dari pergaulan
bebas dan perbuatan
zina.

 Semangat menuntut
ilmu, menerapkan dan
menyampaikannya
kepada sesama.

 Sikap luhur budi,
 kokoh pendirian,

pemberi rasa aman,
tawakal dan perilaku
adil.

 Sikap tangguh dan
menegakkan
kebenaran.

Fiqih
 Kebenaran hukum

Islam.
 Sumber hukum Islam.
 Taat kepada hukum

Islam.
 Berpakaian sesuai

dengan ketentuan
syariat Islam dalam
kehidupan sehari-hari.
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 Ketentuan dan
pengelolaan wakaf.

 Ketentuan
penyelenggaraan
jenazah.

 Ketentuan pelaksanaan
khotbah, tabligh dan
dakwah di masyarakat.

 Prinsip-prinsip dan
praktik ekonomi dalam
Islam.

 Sejarah Peradaban
Islam.

 Substansi dan strategi
dakwah Rasulullah
saw. di Mekah dan
Madinah.

 Sikap tangguh dan
semangat menegakkan
kebenaran.

 Sikap semangat
ukhuwwah Islamiyah.

 Perkembangan
peradaban Islam pada
masa kejayaan dan
masa modern (1800-
sekarang).

 Sikap semangat
menumbuhkembangkn
ilmu pengetahuan dan
kerja keras.

 Perilaku kreatif,
inovatif, dan produktif.

 Menghayati dan
memahami makna
nilai-nilai keimanan
dari rukun iman.

 Menerapkan
ketentuan syariat
Islam dalam
kehidupan sehari-
hari.

 Menunjukkan
perilaku akhlakul

Alquran dan Hadis
 Ayat-ayat Alquran

pilihan dan hadis
terkait.

 Bacaan ayat-ayat
Alquran pilihan: Q.S.
Ali Imran (3): 190-
191, dan Q.S. Ali
Imran (3): 159, Q.S
Luqman (31): 13-14
dan Q.S. Al-Baqarah
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karimah yang
mencerminkan
kesadaran beriman
kepada Hari Akhir
dan kepada Qadha
dan Qadar Allah
SWT.

 Menganalisis surah
dan ayat pilihan dan
hadis terkait.

 Memahami dan
menyajikan hikmah
dan manfaat saling
menasihati dan
berbuat baik (ihsan)
dalam kehidupan.

 Memahami
ketentuan dan
memperagakan tata
cara pernikahan
dalam Islam, hak
dan kedudukan
wanita dalam
keluarga,
pembagian waris
berdasarkan hukum
Islam.

 Membaca dan
mendemonstrasikan
surah dan ayat
pilihan sesuai
dengan kaidah
tajwid, makhrajul
huruf, dan dengan
tartil dan lancar.

 Menganalisis dan
mendeskripsikan
strategi dakwah dan
perkembangan
Islam di Indonesia,
dan faktor-faktor
kemajuan dan
kemunduran
peradaban Islam di
dunia.

(2): 83.
 Hafalan ayat-ayat

Alquran pilihan.
 Kandungan ayat-ayat

Alquran pilihan dan
hadis terkait.

 Perilaku yang
mencerminkan
pemahaman terhadap
ayat-ayat Alquran
pilihan dan hadis
terkait.

Aqidah
 Nilai-nilai iman

kepada Hari Akhir dan
perilaku yang
mencerminkan iman
kepada Hari Akhir.

 Nilai-nilai iman
kepada Qadha dan
Qadar serta perilaku
yang mencerminkan
iman kepada Qadha
dan Qadar.

Akhlak dan Budi Pekerti
 Jujur dan perilaku

yang mencerminkan
sifat jujur.

 Hormat dan patuh
kepada orangtua dan
guru serta perilaku
yang mencerminkan
sifat hormat dan patuh.

 Hikmah dan manfaat
saling menasehati dan
berbuat baik (ihsan).

 Perilaku kompetitif
dalam kebaikan dan
kerja keras.

 Sikap toleran, rukun
dan menghindarkan
diri dari tindak
kekerasan.
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 Perilaku kreatif,
inovatif, dan produktif.

Fiqih
 Ketentuan syariat

Islam dalam
melaksanakan
pernikahan dan
perawatan jenazah.

 Prinsip dan praktik
ekonomi Islam.

 Hak dan kedudukan
wanita dalam keluarga.

 Ketentuan syariat
Islam dalam
melakukan pembagian
harta warisan.

 Khotbah, tabligh dan
dakwah.

Sejarah Peradaban Islam
 Sikap semangat

melakukan penelitian
di bidang ilmu
pengetahuan sebagai
implementasi dari
pemahaman dan
perkembangan Islam di
dunia.

 Strategi dakwah dan
perkembangan Islam di
Indonesia

 Faktor-faktor
kemajuan dan
kemunduran peradaban
Islam di dunia.

Tabel 1.3 diatas merupakan penjabaran Peraturan Menteri Pendidikan Dan

Kebudayaan Nomr 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar Dan

Menengah yang dimana Standar isi tersebut memuat Ruang lingkup materi dan
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Standar Kompetensi sebagaimana contoh diatas pada mauatan Pendidikan Agama

Islam.

E. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP)

Penjaminan mutu pendidikan merupakan upaya bagi peningkatan mutu

pendidikan yang berkesinambungan.Proses penjaminan mutu pendidikan harus

dilakukan oleh semua pihak dari tingkat pemerintah pusat, pemerintah daerah dan

satuan pendidikan. Sejak diterbitkannya Undang-undang No.20 tahun 2003

tentang Sistem Pendidikan Nasional, pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian

Pendidikan Nasional (saat ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) telah

merintis berbagai upaya penjaminan mutu pendidikan. Salah satu langkah

strategis yang dilakukan adalah dengan mendorong pelaksanaan Evaluasi Diri

Sekolah (EDS) sebagai bagian penjaminan mutu pendidikan di tingkat satuan

pendidikan sebagai dasar dan landasan dalam menyusun strategi dan perencanaan

peningkatan mutu pendidikan.103

Setelah melalui rangkaian proses inovasi dalam penyusunan instrumen dan

mekanisme pelaksanaan EDS, pada tahun 2013 diprioritaskan pada pemetaan

seluruh sekolah di Indonesia sebagai baseline data pemenuhan mutu sesuai

Standar Nasional Pendidikan (SNP). Dengan tersedianya data-data tersebut,

semua pemangku kepentingan diharapkan memiliki landasan yang sama di dalam

103Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan, Panduan Pelaksanaan
Pemetaan Mutu Pendidikan Tahun 2013. Pdf. Adobe Reader diakses 12 February 2016, h. 7.
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melakukan analisis kondisi mutu pendidikan serta menyusun rencana peningkatan

mutu pendidikan di Indonesia.104

Penyelenggaraan pendidikan secara filosofis merupakan tanggungjawab

seluruh masyarakat, artinya masyarakat berkepentingan untuk menjaga secara

bersama-sama proses dan produk mutu pendidikan tersebut. Berdasarkan Undang-

Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 35 ayat (3)

menyebutkan bahwa:

“pengembangan standar nasional pendidikan serta pemantauan dan
pelaporan pencapaiannya secara nasional dilaksanakan oleh suatu badan
standardisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan”.105

Dalam hal ini penjaminan mutu pendidikan dilakukan oleh Badan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan

Penjaminan Mutu Pendidikan (BPSDMPK-PMP). LPMP sebagai lembaga

penjaminan mutu pendidikan yang punya wilayah kerja provinsi dan berada di

bawah BPSDMPK & PMP mengimplementasikan sistem penjaminan mutu

pendidikan dalam tataran provinsi masing-masing. Sistem Penjaminan Mutu

Pendidikan (SPMP), diarahkan untuk meyakinkan semua pihak bahwa sekolah

mencapai delapan SNP (Standar Nasional Pendidikan) atau lebih baik.106

Peraturan Pemerintah  No. 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional

Pendidikan menyebutkan bahwa Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan yang

selanjutnya disebut LPMP adalah unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan

dan Kebudayaan yang berkedudukan di provinsi dan bertugas untuk membantu

104Ibid., h 8
105Ibid.
106Ibid.
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Pemerintah Daerah dalam bentuk supervisi, bimbingan, arahan, saran, dan

bantuan teknis kepada satuan pendidikan dasar dan menengah dalam berbagai

upaya penjaminan mutu satuan pendidikan untuk mencapai Standar Nasional

Pendidikan.107 Sehingga LPMP (Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan)

merupakan suatu lembaga teknis pemerintahan bertempat di wilayah provinsi

yang memilki peran penting dalam meningkatkan mutu pendidikan nasional untuk

mencapai Standar Nasional Pendidikan.

LPMP (Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan) sebagaimana yang

tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik

Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga

Penjaminan Mutu Pendidikan, Pasal 1 menyatakan bahawa Lembaga Penjaminan

Mutu Pendidikan yang selanjutnya dalam peraturan ini disebut LPMP, adalah unit

pelaksana teknis Kementerian Pendidikandan Kebudayaan yang berada di bawah

dan bertanggung jawab kepadaDirektur Jenderal Pendidikan Dasar dan

Menengah.

LPMP mempunyai tugas melaksanakan penjaminan mutu pendidikan

dasardan pendidikan menengah di provinsi berdasarkan kebijakan

MenteriPendidikan dan Kebudayaan.108Dalam melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud. LPMP menyelenggarakan fungsi:

a. Pemetaan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah;

107Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013, Tentang Perubanhan Atas Peraturan
Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, pasal 1 ayat 31.

108Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun
2015, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan, pasal 2
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b. Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi mutu pendidikan

dasardan pendidikan menengah;

c. Supervisi satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam

pencapaian Standar Nasional Pendidikan;

d. Fasilitasi peningkatan mutu pendidikan terhadap satuan pendidikan

dasardan pendidikan menengah dalam penjaminan mutu pendidikan;

e. Pelaksanaan kerja sama di bidang penjaminan mutu pendidikan; dan

f. Pelaksanaan urusan administrasi LPMP.109

LPMP terdiri atas:

1) Kepala;

2) Subbagian Umum;

3) Seksi Sistem Informasi;

4) Seksi Pemetaan Mutu dan Supervisi;

5) Seksi Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan; dan

6) Kelompok Jabatan Fungsional.110

Subbagian umum mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan,

keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kehumasan, dan

kerumahtanggaan LPMP, Seksi Sistem Informasi mempunyai tugas melakukan

pengembangan dan pengelolaan systeminformasi mutu pendidikan dasar dan

pendidikan menengah.Seksi Pemetaan Mutu dan Supervisi mempunyai tugas

melakukan pemetaan mutu dan supervisesatuan pendidikan dasar dan pendidikan

menengah dalam pencapaian Standar Nasional Pendidikan, Seksi Fasilitasi

109Ibid., pasal 3
110Ibid., Pasal 5 ayat 1
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Peningkatan Mutu Pendidikan sebagaimana dimaksud mempunyai tugas

melakukan fasilitasi dan kerjasama peningkatan mutu pendidikan dasar dan

pendidikan menengah.111 Untuk jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan

kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan.112

Pembagian tugas diatas juga berlaku pada LPMP Sulawesi Tenggara

sebagai lokasi peneliti malakukan penelitian terkait dengan perencanaan LPMP

Sulawesi Tenggara dalam memenuhi Satnar Isi Pendidikan pada jenjang

pendidikan menengah atsa di Kota Kendari. Dalam penelitian ini menitikberatkan

pada perencanaan LPMP Sultra dalam melaksanakan pengembangan dan

pengelolaan dalam memenuhi Standar Nasional Pendidikan yakni Standar isi yang

yang memuat ruang lingkup materi pendidikan dan tingkat kompetensi pendidikan

pada jenjang pendidikan menengah atas.

Peneliti berharap bisa memberikan kontribusi besar bagi dunia pendidikan

terkait dengan mutu pendidikan kita sendiri. Untuk itu peneliti memiliki harapan

besar atas hubungan kerjasama dengan pihak LPMP Sultra dimana untuk

kelancaran penelitian ini serta keabsahan data memerlukan keterbukaan data dan

informasi mutu pendidikan sebagaimana yang terjabarkan dalam rincian tugas

LPMP (Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan) pada pasal 1 ayat 12 dalam

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 121

Tahun 2014 menyebutkan bahwa LPMP mempunyai tugas melaksanakan

111Ibid., Pasal 5 ayat 2, 3, 4, dan 5
112Ibid., Pasal 7 ayat 1
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penyajian dan penyebarluasan data dan informasi mutu pendidikan dasar,

pendidikan menengah, dan pendidikan kesetaraan pendidikan dasar dan

menengah, kepada provinsi dan kabupaten/kota serta pemangku kepentingan

lainnya.

Keterbukaan data dan informasi tersebut diharapkan akan lebih

memberikan pengetahuan baru pada dunia pendidikan dan seluruh masyarakat

akademis di Sulawesi Tenggara dalam memahami mekanisme dan sistem mutu

pendidikan di Indonesia dalam memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP).

F. Penelitian Relevan

Untuk menghindari penelitian terhadap objek yang sama atau pengulangan

terhadap suatu penelitian yang sama, serta menghindari anggapan plagiasi

terhadap karya tertentu, maka perlu dilakukan review terhadap kajian yang pernah

ada. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang temanya sama dengan penelitian

yang dikaji oleh penulis terkait dengan perencanaan Lembaga Penjaminan Mutu

Pendidikan (LPMP) dalam memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) guna

meningkatkan mutu pendidikan Nasional adalah sebagai berikut:

Pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan

Pengembangan, Depdiknas, yang di ketuai oleh Prof. Dr. Sugiyono dengan judul

penelitian “Optimalisasi peran LPMP dan P3G dalam peningkatan mutu

pendidikan di Indonesia”. Hasil penelitian menemukan fungsi LPMP yang sudah

di laksanakan secara optimal adalah fasilitas peningkatan kompetensi tenaga

pendidik.
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Hasil focus group discussion terdapat beberapa usulan kegiatan yang ingin

di laksanakan oleh LPMP, yaitu: (1) penyalur dan pelaksana kebijakan

pendidikan; (2) peningkatan kegiatan kerjasama dan (3) pengembangan kapasitas

LPMP. Hasil penilaian kinerja LPMP menunjukan pelaksanaan fungsi

pengukuran dan evaluasi pendidikan mempunyai rerata nilai paling terendah.113

Kedua adalah suatu kajian yang di lakukan oleh Moerdiyanto, seorang

Dosen jurusan manajemen UNY, dengan judul Stragi Pelaksanaan Sistem

Penjaminan Mutu Pendidikan (SPPMP) Oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam

kajiannya beliau menarik empat (4) kesimpulan, yaitu:

1. Kepala sekolah dan guru, dengan dukungan dari pengawas, memegang

tanggung jawab utama untuk program penjaminan mutu pendidikan,

dan Evaluasi Diri Sekolah (EDS) adalah kegiatan utama untuk

mendorong peningkatan kinerja sekolah, pengembangan profesi guru

dan peningkatan hasil belajar siswa.

2. SPPMP harus dilaksanakan untuk membangun budaya perbaikan mutu

berkelanjutan di sekolah. Seluruh pimpinan, guru dan pegawai sekolah

menjadi fokus dari upaya penjaminan mutu dan perbaikan mutu

sekolah.

3. SPPMP dapat dilakukan oleh pengawas, dan ahli pendidikan yang

memiliki kompetensi penjaminan dan peningkatan mutu sekolah yang

memadai termasuk praktisi pendidikan dari LPMP atau perguruan

tinggi.

113Badan Penelitian dan Pengembangan, Depdiknas R.I. Optimalisasi Peran LPMP dan
P3G dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di Indonesia (Jakarta: Balitbang Depdiknas, 2007). Pdf.
Adobe Reader diakses 13 April 2017, h. vi–vii.
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4. Pengelolaan, penyimpanan, dan penyajian data SPPMP yang efektif

dan efisien akan menjadi hal yang penting untuk menjamin validitas

dan aksesibilitas data untuk ujuan penjaminan dan peningkatan

mutu.114

114Moerdiyanto, “Strategi Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPPMP)
Oleh Pemerintah Kabupaten/Kota” (diterbitkan dalam artikel penjaminan mutu
pendidikan/Strategi MSPK, 10 Maeret 2011). Pdf. Adobe Reader diakses 13 April 2017, h. 18.


