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1.1. Latar Belakang Penelitian

Masalah pendidikan merupakan masalah paling mendasar yang menjadi

fokus perhatian penyelenggara pemerintah di hampir semua daerah di Indonesia

saat ini. Hal ini disebabkan karena kualitas pendidikan dinilai masih sangat

memprihatinkan bila dibandingkan dengan pendidikan bangsa-bangsa lain, baik

secara regional maupun intemasional. Salah satu hasil penelitian tentang

"Kemampuan Membaca Tingkat Sekolah Oasar (SO)" yang dilaksanakan oleh

International Educational Achievement (Hadiyanto, 2004) menunjukkan bahwa

peserta didik SO di Indonesia hanya mampu berada pada urutan ke-38 dari 39

negara peserta. Oleh karena itu para penyelenggara pemerintahan atas tuntutan

masyarakat dan pemerhati pendidikan menghendaki adanya suatu perubahan

mendasar dalam kebijakan pendidikan untuk memperbaiki kualitas sumber daya

manusia Indonesia agar mampu bersaing di era tanpa batas kedepan sebagai usaha

dalam melaksanakan keinginan reformasi dan demokrasi dalam penyelenggaraan

pendidikan.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang

Pemerintahan Oaerah yang disempumakan dengan Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2004, serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun

2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Oaerah

Otonom, maka pengelolaan sekolah yang sebelumnya menggunakan Manajemen

Pendidikan Berbasis Pusat dan pelaksanaanya diikuti setiap Provinsi di Indonesia

sudah seharusnya di rubah dan disesuaikan dengan jiwa dan semangat otonomi.



Bentuk otonomi pendidikan yang dirasakan sesuai dengan keadaan dan kondisi di

Indonesia sehingga masyarakat terlibat untuk ikut berpartisipasi dalam

penge10laan sekolah adalah Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).

Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan pengelolaan sekolah

berdasarkan Manajemen Berbasis Sekolah (School Based Management) tersebut,

selain mensosialisasikannya sejak tahun 2000, Departemen Pendidikan Nasional

telah menetapkan kebijakan melalui Keputusan Menteri Pendidikan Nasional

Nomor 044/u/2002 tanggal 2 April 2002 tentang pembentukan Dewan

Pendidikan dan Komite Sekolah. Dengan dibentuknya dewan pendidikan dan

komite sekolah, selain merupakan unsur pelaksana MBS, juga diharapkan

merupakan wakil masyarakat sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dan

merasa ikut memiliki serta terlibat dalam sistem pendidikan yang berlangsung di

sekolah-sekolah yang ada dilingkungannya masing-masing.

Dalam pada itu Sistem Pendidikan Nasional yang ditetapkan dalam

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 juga mempertegas bentuk pengelolaan

sekolah yang didasarkan pada MBS, yaitu pada pasal 51 ayat 1 dikatakan bahwa

pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan

menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip

Manajemen Bebasis SekolahlMadrasah.

Adapun tujuan penerapan pengelolaan sekolah yang didasarkan pada

Manajemen Berbasis Sekolah (Direktorat SLTP, Ditjen Dikdasmen Depdiknas,

2002) adalah : (1) meningkatkan mutu pendidikan melalui peningkatan

kemandirian, fleksibilitas, partisipasi, keterbukaan, kerjasama, akuntabilitas,

sustainabilitas, dan inisiatif sekolah dalam menge1ola, memanfaatkan, dan

memberdayakan sumber daya yang tersedia; (2) meningkatkan kepedulian warga
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sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan melalui pengambilan

keputusan bersama; (3) meningkatkan tanggungjawab sekolah kepada orangtua,

masyarakat dan pemerintah untuk meningkatkan mutu sekolah; dan (4)

meningkatkan kompetisi yang sehat antarsekolah dalam meningkatkan kualitas

pendidikan.

Sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 di atas, maka

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam melaksanakan

pembangunan dan pelayanan dibidang pendidikan, khususnya pendidikan dasar

sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota

Jakarta Nomor 10 Tahun 2002 tentang Rencana Strategis Daerah (Renstrada)

Provinsi DKI Jakarta Tahun 2002-2007 difokuskan untuk meningkatkan kualitas

pendidikan, termasuk di dalamnya kualitas kurikulum, kualitas guru dan kualitas

manajemen pendidikan, serta kesetaraan dan aksesibilitas (equality and

accessibility) untuk memperoleh pelayanan pendidikan (baik sarana maupun

prasarananya).

Dinas Pendidikan Dasar Provinsi DKI Jakarta yang mempunyai tugas

melaksanakan pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan dasar telah meng

adakan perubahan baik dari aspek kebijakan maupun dari aspek penyelenggaraan

pendidikan. Hal ini dapat dilihat pada kurun waktu tiga tahun terakhir ini telah

dilakukan uji coba penerapan kebijakan pengelolaan sekolah berdasarkan MBS

pada beberapa Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Dasar

(SD) sebagai upaya mewujudkan peningkatan kualitas manajemen pendidikan.

Sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia, Jakarta selalu menjadi

barometer bagi daerah-daerah lain dalam berbagai upaya perubahan dan inovasi

pelayanan publik khususnya dibidang pendidikan. Oleh karena itu, sudah
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seharusnya pelaksanaan uji coba kebijakan pengelolaan sekolab berdasarkan MBS

clapat dilakukan secara efektif sehingga dapat diharapkan menjadi teladan bagi

daerab-daerab lainnya di Indonesia. Penerapan kebijakan pengelolaan sekolab

berdasarkan MBS pada beberapa sekolab yang dijadikan sebagai tempat uji coba

selama tiga taboo ini, belum menoojukkan hasil sebagaimana yang diharapkan.

Kenyataan di lapangan menoojukkan babwa masih banyak warga sekolab (kepala

sekolablguru, orangtua siswa dan komite sekolab) yang belum memabami

sepenuhnya apa, bagaimana dan tujuan diterapkannya MBS.

Kekurang pemabaman tersebut sebagai akibat dari strategi dalam

mensosialisasikan kebijakan pengelolaan sekolab berdasarkan MBS pada tingkat

pendidikan dasar di Provinsi DKI Jakarta yang masih menggooakan pola top

down, belum menggooakan pola bUffam-up seperti yang ada pada konsep MBS.

Artinya kebijakan pengelolaan sekolab berdasarkan MBS yang bersumber dari

Departemen Pendidikan Nasional diturunkan ke tingkat dibawabnya (dalam hal

ini Dinas Pendidikan Dasar Provinsi DKI Jakarta), kemudian oleh Dinas

Pendidikan Dasar diturunkan lagi ke tingkat sekolab melalui Suku Dinas

Pendidikan Dasar Kotamadya/Kabupaten dan Seksi Pendidikan Dasar Kecamatan.

Dengan demikian, informasi tentang kebijakan pengelolaan sekolab berdasarkan

MBS sampai ke tingkat paling bawab yaitu sekolab menjadi kurang .inform.atif.

Seharusnya dalam mensosialisasikan kebijakan pengelolaan sekolab berdasarkan

MBS, yang menjadi acuan adalab masyarakat dan guru, sebab masyarakat dan

gurulab yang menjadi pelaksana utama MBS.

Irawan et al. (2004), mengatakan babwa akibat dari kurangnya informasi

tentang MBS terhadap masyarakat dan guru, maka pembentukan komite sekolab

pun dibentuk sekedar ada. Bahkan beberapa sekolab yang melaksanakan MBS di
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Jakarta membentuk komite sekolah dari Badan Pembantu Penyelenggara

Pendidikan (BP3), sehingga komite sekolah masih didominasi oleh para pengelola

sekolah (kepala sekolah dan guru). Padahal, seharusnya yang menjadi anggota

komite sekolah adalah masyarakat (orangtua murid, masyarakat setempat, wakil

alumni, unsur guru dan dewan kelurahan), bahkan kepala sekolah dan guru tidak

dapat menjadi ketua komite sekolah.

Berdasarkan latar belakang permasalahan sebagaimana dijelaskan di atas,

maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian terhadap pelaksanaan

kebijakan pengelolaan sekolah berdasarkan Manajemen Berbasis Sekolah guna

mengetahui bagaimana sebenarnya implementasi MBS yang sedang dilaksanakan

pada Pendidikan Dasar di Jakarta, khususnya pada tingkat Sekolah Dasar. Oleh

karena itu penelitian ini penulis beri judul "Kajian Implementasi Kebijakan

Manajemen Berbasis Sekolah Pada Pendidikan Dasar Di Provinsi Daerah

Khusus Ibukota Jakarta".

1.1.1. Identifikasi Masa/all

Melihat berbagai permasalahan dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan

sekolah berdasarkan MBS di Provinsi DKI Jakarta sebagaimana telah dijelaskan

di atas, dapat diidentifikasikan beberapa permasalahan sebagai berikut :

a. Sebelurn pelaksanaan kebijakan pengelolaan sekolah berdasarkan MBS

dicanangkan oleh pemerintah tahun 2000, kebijakan yang diambil pemerintah

terhadap pendidikan selama ini selalu berubah-ubah. Sebagai contoh,

kebijakan Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA) yang digulirkan Menteri

Pendidikan sebelumnya diganti dengan kebijakan Link and Match oleh

Menteri Pendidikan berikutnya. Hal ini mengakibatkan para pelaksana

pendidikan menjadi tidak dapat memahami maksud dan tujuan kebijakan
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pendidikan yang diambil pemerintah. Kebijakan pendidikan yang lama belum

dapat dipahami sepenuhnya, para pelaksana pendidikan sudah dihadapkan

kembali kepada kebijakan yang bam yang selalu bersumber dari birokrat

pusat. Akibatnya para tenaga pendidik (kepala sekolah dan guru) menjadi

bersikap skeptis untuk berusaha dapat memahami MBS.

b. Tingkat pendidikan tenaga pendidik Sekolah Dasar Negeri secara rata-rata

masih rendah, dari sejumlah 26.186 orang guru yang tersebar pada 2.280 SO

Negeri yang ada di Provinsi OK! Jakarta (data tahun 2004/2005, Dinas

Pendidikan Dasar Provinsi OK! Jakarta), hanya 22,32 persen (5.844 orang

guru terrnasuk kepala sekolah) yang berpendidikan S-l. Sedangkan guru yang

menjabat sebagai Guru Kepala Sekolah hanya 39,16 persen (880 orang) dari

2.247 orang guru kepala sekolah SO Negeri yang berpendidikan S-l. Kondisi

ini mengindikasikan bahwa tingkat pendidikan para tenaga pendidik sebagian

besar masih belum memenuhi kompetensi untuk dapat melaksanakan secara

efektif fungsi-fungsi pendidikan yang didesentralisasikan ke sekolah. Sebab

dengan memiliki kompetensi yang memadai kepala sekolah dan guru akan

dapat membuat visi dan misi sekolah secara benar sebagai langkah awal dalam

melaksanakan fungsi perencanaan dan evaluasi program sekolah (disamping

fungsi-fungsi Iainnya yang didesentralisasikan ke sekolah). Selain pembuatan

visi dan misi sekolah, kepala sekolah juga dituntut hams mampu membuat

analisis terhadap kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dari sekolah

yang dipimpinnya sehingga rencana jangka pendek, menengah dan rencana

jangka panjang sekolah dalam rangka meningkatkan mutu sekolah dapat

terealisir.
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c. Faktor peran serta warga sekolah khususnya guru, dan peran serta masyarakat

khususnya orangtua siswa dalam melaksanakan MBS masih sangat minim.

Partisipasi guru dalam pengambilan keputusan masih sering diabaikan,

padahal terjadi atau tidaknya perubahan di sekolah sangat tergantung pada

guru. Perubahan apapun yang dilakukan pemerintah, jika tidak ada perubahan

pola pikir dan pola tindak guru-guru, maka tidak akan terjadi perubahan

apapun di sekolah tersebut. Demikian juga partisipasi masyarakat dalam

melaksanakan MBS pada urnumnya masih sebatas dukungan dana, sedangkan

dukungan-dukungan lainnya seperti pemikiran, moral, dan barang/jasa kurang

diperhatikan. Akuntabilitas sekolah terhadap masyarakat juga masih lemah.

Sekolah belurn merasa memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan

hasil pelaksanaan pendidikan kepada masyarakat, khususnya orangtua siswa.

Padahal orangtua siswa dalam pelaksanaan MBS merupakan salah satu

stakeholder utama yang berkepentingan dengan pendidikan.

d. Sebagai pembina dan penyelenggara pendidikan ditingkat Provinsi, aparat

Dinas Pendidikan Provinsi DIG Jakarta masih ada yang beranggapan bahwa

apabila semua input pendidikan dipenuhi seperti pelatihan guru, pengadaan

buku dan alat pelajaran, serta perbaikan sarana dan prasarana pendidikan

lainnya, maka proses belajar mengajar di sekolah secara otomatis akan

berjalan dengan baik, dan akan menghasilkan mutu pendidikan yang baik

pula. Padahal dalam penerapan kebijakan pengelolaan sekolah berdasarkan

MBS, kebijakan apapun yang akan diambil oleh Dinas Pendidikan Dasar

Provinsi DIG Jakarta hams mengacu pada kebutuhan sekolah.

e. Dalam melaksanakan pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan, Dinas

Pendidikan Dasar Provinsi DIG Jakarta masih menggunakan pendekatan
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birokratik-sentralistik, sehingga menyebabkan sekolah (kepala sekolah dan

guru-guru) sebagai pihak yang paling memahami realitas pendidikan berada

pada tempat yang dikendalikan. Seharusnya sekolahlah yang paling berperan

sebagai pengambil keputusan dalam mengatasi berbagai persoalan sehari-hari

yang menghambat proses belajar mengajar. Namun sekolah masih berada

dalam posisi tidak berdaya dan tertekan oleh berbagai pembakuan dalam

bentuk petunjuk pelaksanaan Guklak) dan petunjuk teknis Guknis) yang pasti

tidak selalu sesuai dengan kenyataan obyektif di masing-masing sekolah.

1.1.2. Rumusan Masalall

Dari berbagai permasalahan yang teridentifikasi tersebut di atas, maka

agar permasalahannya tidak menjadi meluas dan sesuai dengan judul penelitian

ini, penulis akan membatasi permasalahan sebagai berikut :

a. Sejaulunana pemahaman warga sekolah terhadap kebijakan pengelolaan

sekolah berdasarkan MBS yang disosialisasikan oleh pemerintah pada Sekolah

Dasar di Provinsi DKI Jakarta?

b. Bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan sekolah berdasarkan MBS

pada Sekolah Dasar di Provinsi DKI Jakarta?

c. Strategi apa yang harus diambil oleh Dinas Pendidikan Dasar Provinsi DKI

Jakarta dalam implementasi kebijakan pengelolaan sekolah berdasarkan MBS

pada Sekolah Dasar di Jakarta sehingga dapat menjadi lebih efektif?

1.2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan di atas, maka

penelitian ini memiliki tiga tujuan yang hendak dicapai, yaitu :
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a. Memberikan gambaran secara deskriptif bagaimana pelaksanaan kebijakan

pengelolaan sekolah berdasarkan MBS pada SD di Provinsi DKI Jakarta.

Gambaran yang diberikan berupa pemahaman warga sekolah terhadap aspek

aspek yang terkait dengan konteks MBS dan kesiapan sekolah terhadap aspek

aspek yang terkait dengan pelaksanaan fungsi-fungsi pendidikan yang

didesentralisasikan ke sekolah.

b. Menjelaskan permasalahanlkendala-kendala implementasi kebijakan

pengelolaan sekolah berdasarkan MBS.

c. Merumuskan langkah-langkah atau strategi guna mengefektifkan pelaksanaan

kebijakan pengelolaan sekolah berdasarkan MBS sehingga dapat

meningkatkan mutu pendidikan dasar. Strategi ini diperlukan apabila hasil

penelitian menunjukkan bahwa warga sekolah tidak dapat melaksanakan

fungsi-fungsi pendidikan yang didesentralisasikan ke sekolah sesuai dengan

tujuan pengelolaan sekolah berdasarkan MBS yang mengakibatkan diseminasi

MBS tidak dapat dilaksanakan.

1.3. Manfaat Penelitian

Dengan dicapainya beberapa tujuan penelitian di atas, maka diharapkan

penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang

berkepentingan dengan pelaksanaan kebijakan pengelolaan sekolah berdasarkan

MBS, terutama kepada :

a. Departemen Pendidikan Nasional sebagai Pengelola Pendidikan di Indonesia.

b. Dinas Pendidikan Dasar Provinsi DKI Jakarta sebagai Pembina dan

Penyelenggara Pendidikan Dasar di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
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c. Kepala sekolah sebagai orang yang paling bertanggungjawab dalam

pelaksanaan kebijakan pengelolaan sekolah berdasarkan MBS di tingkat

sekolah.

d. Masyarakat kbususnya orangtua siswa sebagai stakeholder utama yang

berkepentingan dengan realisasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan sekolah

berdasarkan MBS dan peningkatan mutu pendidikan.

1.4. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian. ini sangat dimungkinkan timbulnya

berbagai permasalahan yang semakin meluas. Untuk itu, dengan keterbatasan

yang ada pada penulis, khususnya dalam hal waktu, maka dirasakan perlu untuk

memberikan batasan-batasan. Melalui pembatasan ini, diharapkan penelitian ini

dapat dilakukan dengan ruang lingkup yang lebih jelas.

Penelitian ini dibatasi pada kegiatan yang terkait dengan uji coba

implementasi kebijakan pengelolaan sekolah berdasarkan MBS pada pendidikan

dasar di Provinsi DKl Jakarta, khususnya yang dilaksanakan oleh lima SD Negeri

sebagai uji coba MBS di lima wilayah kotamadya. Adapun yang menjadi fokus

kajian dalam penelitian ini adalah pemahaman warga sekolah (kepala

sekolahlguru, orangtua siswa, dan komite sekolah) terhadap konteks MBS, dan

kesiapan sekolah terhadap pelaksanaan aspek-aspek yang terkait dengan fungsi

fungsi pendidikan yang didesentralisasikan ke sekolah. Berdasarkan hasil analisis

terhadap fokus kajian inilah kemudian penulis merumuskan langkah-langkah atau

strategi implementasi kebijakan pengelolaan sekolah berdasarkan MBS pada SD

di Provinsi DKl Jakarta sehingga pelaksanaannya dapat menjadi lebih efektif.
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