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Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat-Nya, kami dapat 
menyelesaikan Tinjauan Sektor Pendidikan dan Studi Latar Belakang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Nasional 2015-2019. Pekerjaan analisis ini dimaksudkan sebagai salah satu masukan bagi 
penyusunan Draft Naskah Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan 
akan memandu upaya-upaya kami untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan bagi seluruh rakyat 
Indonesia. 

Secara keseluruhan, pendekatan yang digunakan dalam Studi Latar Belakang ini adalah mengulas capaian-
capaian hingga saat ini, tantangan yang dihadapi, dan pilihan-pilihan serta arah kebijakan yang diusulkan 
untuk setiap sub-sektor – pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan 
kejuruan, dan pendidikan tinggi. 

Masalah-masalah khusus yang dikaji di setiap sub-sektor antara lain: akses ke pendidikan berkualitas, 
tinjauan input pendidikan (misalnya standar pelayanan minimum, pendidikan karakter dan kualitas 
angkatan kerja guru); analisis hasil pembelajaran (yang diukur dengan ujian nasional dan tes internasional); 
dan lingkungan bagi penyediaan pendidikan dan pelatihan keterampilan yang berkualitas, termasuk 
pembiayaan dan tata kelola pendidikan, serta peran sektor swasta dalam pendidikan, terutama dalam 
pelatihan keterampilan dan pendidikan tinggi. 

Studi Latar Belakang ini didasarkan pada sejumlah penelitian pendidikan modern di Indonesia. Kajian data 
sekunder ditambahkan untuk mengisi kesenjangan dan mengatasi masalah-masalah yang mengemuka 
seperti pendidikan universal 12 tahun dan penguatan keterampilan bagi pasar tenaga kerja. Studi Latar 
Belakang secara lengkap merupakan produk siklus analisis dan konsultasi berulang-ulang dengan mitra 
kerja dan para pemangku kepentingan dari berbagai tingkat pemerintahan, baik nasional maupun daerah, 
lembaga pendidikan, lembaga penelitian, organisasi kemasyarakatan, dan mitra pembangunan. Studi ini 
diperkaya dengan nasehat dan saran dari para pejabat dan mantan pejabat senior pemerintahan serta 
akademisi kependidikan. 

Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya 
atas peran-serta tak ternilai dari - 

Koordinator Teknis: 

Ir. Subandi Sardjoko, M.Sc, Ph.D. (Direktur Pendidikan Bappenas) 

Anggota Tim Teknis di Bappenas: 

Ir. Suharti MA, Ph.D.; Drs. Amich Alhumami, MA, M.Ed., Ph.D.; Suprapto Budinugroho, ST, M.Eng.; Kalihputro 
Fachriansyah, ST; Dimas Suryo Sudarso, S.Mn. 

 

Kami juga ingin menyampaikan penghargaan kepada mitra internasional kami, yaitu Departemen Luar 
Negeri dan Perdagangan Australia (DFAT) dan Bank Dunia atas sumbangsih tenaga ahli internasional 
mereka pada topik tertentu. Kemitraan Pengembangan Analisis dan Kapasitas Pendidikan (ACDP), yang 
didanai bersama-sama oleh DFAT dan Uni Eropa, dan dikelola oleh Bank Pembangunan Asia (ADB), juga 
menyumbangkan tenaga ahli dan memainkan peran penting dalam pelaksanaan proses konsultasi, 
penerjemahan, pencetakan, dan dukungan logistik. 
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Tenaga Ahli dan Anggota Tim Pendukung: 

Hetty Cislowski, Samer Al Samarrai, Susiana Iskandar, Pedro Cerdan-Infates, Andrew Ragatz, Amer Hasan, 
Rosfita Roesli, Cristobal Ridao-Cano, Gutama, Adam Rorris, Soebagyo Mulyodiharjo, Satryo Soemantri 
Brodjonegoro, Chris Majewski, Alan Prouty, Abdul Malik, John Virtue, David Harding, Basilius Bengoteku, 
Devi Suryani, Budiarti Rahayu, Hillary Saccomanno, Harry Achillini, Mayla Safuro Lestari Putri, Daim Syukriyah, 
Laura Kartika Wijaya. 

Merupakan kebahagiaan tersendiri buat kami untuk memimpin dan bekerjasama dengan tim yang sangat 
berdedikasi, terlibat dan belajar langsung dari para peserta yang memiliki komitmen tinggi dan penuh 
semangat pada berbagai diskusi kelompok dan pembahasan-pembahasan yang diadakan di seluruh 
Indonesia. 

Akhirnya, kami juga ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada 
Prof. Armida S. Alisjahbana, MA, Ph.D., Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Badan 
Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dan Ir. Lukita Dinarsyah Tuwo, MA, Ph.D., Wakil Menteri 
Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), 
Kabinet Indonesia Bersatu II, 2009-2014, atas bimbingan dan dukungan yang sangat berharga dalam 
pelaksanaan Tinjauan Sektor Pendidikan ini. Kami juga ingin menyampaikan penghargaan kepada Prof. DR. 
Fasli Jalal, Ph.D.; Dr. Ir.Taufik Hanafi, MUP; Wolfgang Kubitzki, Kepala Bidang Sosial Ekonomi, Bank 
Pembangunan Asia; dan Ibu Hannah Birdsey, Penasehat Bidang Pendidikan dan Beasiswa, Departemen Luar 
Negeri dan Perdagangan Australia, atas sumbangsih yang sangat berharga dalam berbagai diskusi semasa 
Studi Latar Belakang ini pertama kali digagas dan juga selama pelaksanaan studi.  

Harapan kami, semoga dokumen ini bisa menjadi panduan dan arahan bagi pemerintah dan para 
pemangku kepentingan, serta menjadi pemicu bagi kajian-kajian selanjutnya atas berbagai masalah yang 
memengaruhi penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia. 

 

 

 

Dra. Nina Sardjunani, MA 

Deputi Menteri Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan, 

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 
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Peran Pendidikan dalam Mencapai Tujuan yang Lebih Luas dari RPJMN 

Pendidikan dapat memainkan peran penting dalam mencapai tujuan menyeluruh RPJMN tentang 
pembangunan inklusif dan berkelanjutan. Ada 3 prinsip utama yang mendasari tujuan ini. Pertama, rencana 
yang digariskan dalam RPJM harus layak secara ekonomi dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang kuat. 
Kedua, jalur pembangunan selama lima tahun ke depan harus dapat diterima secara sosial. Pembangunan 
harus meningkatkan keseimbangan sosial, mendorong partisipasi masyarakat dan mempersempit 
kesenjangan antar daerah dan antar kelompok sosial-ekonomi. Prinsip utama ketiga yang mendasari RPJMN 
adalah kebutuhan yang lebih besar akan keberlanjutan dan kebutuhan untuk melindungi lingkungan hidup 
bagi generasi mendatang. Satu sistem pendidikan yang kuat, dinamis, dan berkualitas baik dapat 
mendukung semua prinsip-prinsip yang mendasari ini. 

Sektor pendidikan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan produktivitas ekonomi yang 
diperlukan untuk mempertahankan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Penyediaan pendidikan 
yang berkualitas baik dapat membekali warga negara dengan keterampilan ekonomi yang diperlukan untuk 
meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan di wilayah yang menjadi semakin kompetitif. Penelitian 
internasional baru-baru ini menunjukkan bahwa memastikan semua anak meninggalkan sekolah dengan 
keterampilan dasar yang kuat dapat meningkatkan pertumbuhan per kapita tahunan hingga satu persen. 
Hal ini menunjukkan pentingnya peran yang bisa dimainkan pendidikan dalam mendukung transformasi 
yang diperlukan jika Indonesia ingin mempertahankan rekor pertumbuhan ekonomi yang kuat dan 
menghindari jebakan pendapatan menengah sebagaimana dialami negara-negara lain. 

Sistem pendidikan yang berkualitas baik dan kuat juga dapat meletakkan dasar bagi pembangunan yang 
lebih inklusif. Selama lima tahun terakhir, ketimpangan pendapatan telah berkembang antar wilayah dan 
antar kelompok di Indonesia. Kesenjangan akses pendidikan cenderung menjadi faktor penyebab penting 
yang memicu pertumbuhan kesenjangan tersebut. Kegagalan untuk mengatasi pertumbuhan kesenjangan 
ini memiliki potensi menurunkan pertumbuhan ekonomi di masa yang akan datang dan juga menyemai 
benih-benih ketegangan sosial di masa depan. Menyediakan kesempatan pendidikan berkualitas bagi 
semua anak, terlepas dari kondisi dimana dilahirkan, dapat mengurangi kesenjangan dan memberikan 
keterampilan yang mereka butuhkan untuk berpartisipasi secara konstruktif dalam perekonomian Indonesia 
dan demokrasi yang bergairah. 

Pendidikan juga dapat menjadi sarana penting untuk meningkatkan keseimbangan sosial dan membangun 
bangsa bertanggung jawab terhadap lingkungan. Pendidikan memainkan peran penting dalam 
meningkatkan daya rekat sosial dan membangun Indonesia yang damai dan aman. Sekolah dapat 
memberikan anak-anak keterampilan dan pemahaman yang diperlukan untuk hidup damai dan 
membangun kesadaran serta toleransi keragaman agama, suku dan bahasa yang ada di Indonesia. Sekolah 
juga dapat digunakan untuk menekankan pentingnya keberlanjutan dan membina perilaku pribadi yang 
melindungi lingkungan hidup bagi generasi mendatang. Sistem pendidikan juga dapat mendukung 
pengembangan keterampilan guna mendorong inovasi yang diperlukan untuk beradaptasi dengan dampak 
perubahan lingkungan yang akan terlihat di tahun-tahun mendatang. 

Penguatan sistem pendidikan sangat penting jika Indonesia akan sepenuhnya memanfaatkan peluang-
peluang yang akan datang selama periode lima tahun ke depan. Antara 2013 dan 2025 porsi penduduk usia 
kerja akan terus meningkat. Di wilayah secara keseluruhan, penurunan rasio ketergantungan berhubungan 
dengan pertumbuhan per kapita yang cepat karena meningkatnya proporsi penduduk yang bekerja. Besar-
kecilnya bonus demografi ini sebagian tergantung pada kemampuan sistem pendidikan untuk memberikan 
keterampilan yang diperlukan oleh perekonomian sebelum rasio ketergantungan mulai meningkat lagi. 
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Tren terbaru menunjukkan bahwa hal ini akan membutuhkan peningkatan akses terhadap kesempatan 
pendidikan pasca pendidikan dasar; sejak tahun 2001, sekitar 75% pekerjaan baru yang tercipta 
diperuntukkan bagi para pekerja dengan pendidikan SMA atau universitas. Kecenderungan ini nampaknya 
akan terus berlanjut dengan adanya integrasi masyarakat ASEAN. 

 

Strategi Utama untuk Mendukung Langkah-langkah Menuju Pendidikan 12-tahun yang 
Berkualitas 

Memastikan semua anak menerima 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang berkualitas 
baik adalah tujuan yang penting jika Indonesia ingin mencapai tujuan pembangunan yang inklusif dan 
berkelanjutan. Sistem pendidikan dasar dan menengah yang baik memberikan keterampilan kognitif dan 
perilaku dasar yang dituntut pemberi kerja dan iperlukan para pekerja baru agar berhasil. Pendidikan ini 
juga memberikan anak muda dasar yang kuat untuk melanjutkan pendidikan mereka ke perguruan tinggi. 
Meskipun ada banyak strategi yang akan diperlukan untuk melaksanakan akses pendidikan universal 12-
tahun, strategi-strategi tersebut bisa dikelompokkan ke dalam 4 bidang utama: 

1. Meningkatkan kualitas pendidikan dasar dan menengah. Meskipun telah dilakukan upaya 
reformasi yang cukup, penilaian internasional prestasi siswa menunjukkan bahwa kualitas sistem 
pendidikan masih rendah. Upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan perlu digalakkan, jika 
tidak, maka akses pendidikan universal 12-tahun tidak akan membawa manfaat yang diharapkan 
dari sisi pembangunan. Meskipun fokus peningkatan kualitas di perlukan di sekolah dasar dan 
sekolah menengah, akan tetapi juga penting untuk memperkuat pengembangan anak usia dini 
untuk memastikan anak-anak siap untuk belajar ketika mereka mulai memasuki sekolah dasar. 

2. Meningkatkan pemerataan akses ke sekolah menengah atas. Ada sekitar 6 juta anak yang tidak 
menyelesaikan pendidikan 12-tahun. Tantangan memperluas kesempatan untuk anak-anak ini 
sangat besar dan akan membutuhkan kombinasi peningkatan pasokan serta berbagai peningkatan 
permintaan untuk mendukung anak-anak dari rumah tangga miskin. 

3. Meningkatkan akses kesempatan pendidikan yang berkualitas baik untuk semua. Untuk bisa 
memberikan akses pendidikan universal 12-tahun yang berkualitas baik sangat penting untuk 
mengembangkan strategi yang efektif untuk mendukung daerah-daerah dan kelompok-kelompok 
masyarakat yang tertinggal. Meskipun ada kemajuan yang signifikan dalam pencapaian pendidikan 
anak-anak dari rumah tangga miskin dan rentan selama 10 tahun terakhir, upaya terpadu terus 
diperlukan untuk menjangkau anak-anak yang masih tertinggal. 

4. Meningkatkan efisiensi sistem pendidikan. Upaya untuk meningkatkan pencapaian dan 
memperbaiki kualitas pendidikan tidak akan berhasil tanpa investasi yang memadai. Namun, 
sebagian besar investasi yang diperlukan bisa didapatkan dari penghematan efisiensi anggaran 
pendidikan saat ini serta memperkuat kemitraan dengan sektor swasta 

 

Strategi-strategi yang ditujukan untuk mencapai kualitas pendidikan dasar dan menengah yang baik juga 
dapat mendukung tujuan RPJMN untuk pendidikan tinggi. Peningkatan permintaan lulusan pendidikan 
tinggi di pasar tenaga kerja menunjukkan adanya kebutuhan untuk memperluas akses. Secara khusus, 
tujuan RPJMN pembangunan inklusif menempatkan prioritas pada perluasan akses pendidikan tinggi untuk 
rumah tangga termiskin. Untuk bisa melaksanakan hal ini, sangat penting agar anak-anak dari keluarga 
miskin dan rentan mampu menyelesaikan siklus pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang baik. 
Memastikan bahwa tata kelola perguruan tinggi memungkinkan penyediaan kualitas pendidikan yang baik 
dan relevan untuk pasar tenaga kerja juga merupakan tantangan penting bagi RPJMN. 
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Capaian di sektor pendidikan dalam 5 tahun terakhir  

Selama sepuluh tahun terakhir, kemajuan signifikan telah dibuat dalam melaksanakan agenda reformasi 
pendidikan secara menyeluruh. Pada tahun 2001, tanggung jawab sebagian besar aspek pelayanan 
pendidikan dasar diserahkan kepada pemerintah daerah. Reformasi lebih lanjut diperkenalkan pada tahun 
2003 yang memberikan dasar hukum bagi manajemen berbasis sekolah dan komite sekolah diperkenalkan 
sebagai upaya untuk mendorong partisipasi masyarakat setempat dan memperkuat akuntabilitas sekolah 
dan orang tua. Undang-undang Guru tahun 2005 mengatasi masalah kekurangan gaji dan kualitas guru 
dengan memperkenalkan sertifikasi dan penguatan program pengembangan keprofesian berkelanjutan. 
Pada saat yang sama, program Biaya Operasional Sekolah (BOS) diluncurkan dan memberikan kepada 
sekolah sumber daya penting untuk mendukung mereka menerapkan reformasi manajemen berbasis 
sekolah sebelumnya. Ketiga reformasi tersebut membawa sistem pendidikan Indonesia sejajar dengan 
pendidikan modern di seluruh dunia. 

Di seluruh subsektor pelayanan pendidikan, pemerintah juga 
mengembangkan proses penjaminan mutu termasuk 
pemberlakuan standar pelayanan minimum, perluasan 
program  akreditasi sekolah dan sektor pendidikan tinggi, 
penilaian kinerja guru dan kerangka kerja untuk 
pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB) kepala 
sekolah.  

Meskipun terjadi pergolakan global yang signifikan pada 
tahun 2008, reformasi yang dilakukan di atas didukung 
dengan peningkatan investasi pendidikan oleh pemerintah. 
Pada tahun 2009, kewajiban konstitusional untuk 
menyediakan seperlima anggaran nasional tercapai untuk 
pertama kalinya. Hal ini menyebabkan peningkatan belanja 
pemerintah bidang pendidikan lebih dari dua kali lipat secara 
riil antara 2001 dan 2009, tingkat yang hanya terjadi di sedikit 
negara lain. Sejak itu, investasi pemerintah di bidang 
pendidikan terus tumbuh dengan pesat. Selama empat 
tahun terakhir (2009-2013), peningkatan anggaran nasional 
telah mendukung pertumbuhan tahunan belanja 
pemerintah bidang pendidikan sebesar 6,5% secara riil 
(Gambar 1). 

Reformasi dan peningkatan investasi pemerintah telah 
menyebabkan peningkatan kesempatan pendidikan, 
khususnya bagi anak-anak miskin. Partisipasi pendidikan 
dasar universal sebagian besar telah dicapai dan pada tahun 
2013, hampir semua anak-anak, termasuk yang paling miskin berada di sekolah antara usia 7 dan 12 tahun. 
Partisipasi pendidikan di sekolah menengah juga telah meningkat secara signifikan (Gambar 2) dan setara 
dengan negara-negara berpenghasilan menengah ke bawah lainnya). Partisipasi di pendidikan tinggi juga 
terus meningkat. Secara keseluruhan, proporsi anak usia 6-22 tahun yang terdaftar di sekolah telah 
meningkat dari 66% pada tahun 2006 menjadi 73% pada tahun 2013. Ini berarti bahwa sejak awal RPJM saat 
ini (2010), tambahan sebanyak 7 juta anak-anak dan dewasa muda terdaftar dalam sistem pendidikan. 

Perbaikan tingkat partisipasi pendidikan dipicu oleh peningkatan partisipasi pendidikan dari rumah tangga 
termiskin dan menghasilkan penurunan kesenjangan pendidikan secara signifikan (Gambar 2). Mekipun 
partisipasi pendidikan untuk anak-anak terkaya tetap tinggi dan sebagian besar tidak berubah selama RPJM 
saat ini, angka partisipasi untuk anak-anak dari rumah tangga termiskin telah meningkat secara signifikan. 
Sebagai contoh, proporsi anak usia 15 tahun di kelompok 20% rumah tangga termiskin di Indonesia yang 
terdaftar di sekolah telah meningkat dari 63% menjadi 74% antara tahun 2009 dan 2013. Trend serupa untuk 
rumah tangga miskin dan kaya dapat diamati pada usia-usia selanjutnya dan menggambarkan pengurangan 

Gambar 1. Pengeluaran Pemerintah 
untuk Pendidikan, 2001-2013 

Sumber: 2010-2013 revised plan budget laws, 
MoF, BPS for Susenas and GDP and CPI deflators 
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kesenjangan yang terlihat selama periode ini. Namun, kesenjangan partisipasi pendidikan tetap signifikan. 
Misalnya, pada 2013 sebanyak 59% anak usia 18 tahun dari rumah tangga terkaya masih di sekolah 
dibanding 29% pada rumah tangga termiskin. 

Gambar 2. Partisipasi pendidikan, 2003-2013 

Sumber: Susenas 2003-2013 

 

Meskipun peningkatan investasi telah menyebabkan beberapa prestasi penting dalam meningkatkan 
kesempatan pendidikan, perubahan prestasi belajar lebih beragam. Undang-undang Guru dan program 
sertifikasi telah meningkatkan proporsi guru dengan gelar sarjana dari 36% menjadi 63% antara tahun 2006 
dan 2012. Peningkatan kualifikasi guru ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengajaran dalam 
jangka panjang. Namun, prestasi Indonesia relatif buruk dalam penilaian pembelajaran internasional bila 
dibandingkan dengan negara-negara lain. Sebagai contoh, Indonesia berada di bawah negara-negara lain di 
kawasan seperti Thailand dan Malaysia di penilaian PISA OECD 2012. Trend pembelajaran juga menunjukkan 
gambaran yang beragam. Sejak tahun 2006, prestasi belajar di kalangan anak Indonesia usia 15 tahun telah 
membaik di bidang ‘membaca’ namun belum menunjukkan perbaikan dalam ‘Matematika’ dan ‘IPA’. 

Tingkat rata-rata belajar juga menyembunyikan perbedaan yang signifikan antar negara pada tes 
matematika dan tingkat kemampuan membaca (Gambar 3). Di Indonesia, mayoritas anak-anak usia 15 tahun 
terpuruk di bawah level 2 pada tingkat kemahiran membaca, tingkat yang di beberapa negara berhubungan 
dengan kesulitan siswa untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau transisi ke dalam 
angkatan kerja. Pada tahun 2012, tiga-perempat dari siswa Indonesia berada di tingkat 1 atau lebih rendah, 
di mana siswa hanya dapat melakukan 'tugas matematika sangat langsung dan mudah, seperti membaca 
nilai tunggal dari grafik atau tabel yang berlabel’. Tren juga menunjukkan adanya penurunan tingkat 
kemahiran matematika antara tahun 2006 dan 2012 
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Gambar 3. Proporsi siswa di setiap tingkat kemahiran PISA dalam matematika dan membaca di 
negara-negara terpilih, 2006 dan 2012 

 

Matematika      Membaca 

 
Sumber: OECD PISA 2013 

 

Data dari ujian nasional juga menunjukkan perbedaan pembelajaran yang signifikan antar siswa, sekolah 
dan daerah. Misalnya, siswa yang memiliki orang tua dengan tingkat pendidikan yang rendah atau 
berpenghasilan rendah cenderung berprestasi kurang baik di sekolah. Selain itu, siswa perempuan juga 
cenderung untuk berprestasi lebih baik pada ujian nasional dibanding rekan-rekan pria mereka. Temuan ini 
menyoroti adanya kebutuhan untuk menyediakan akses ke kesempatan pendidikan yang berkualitas baik 
bagi semua anak agar mereka dapat mengisi potensi mereka secara penuh. 

Perbandingan antara prestasi dan peningkatan belanja untuk pendidikan selama lima tahun terakhir juga 
menyoroti keprihatinan atas efisiensi di sektor ini. Secara khusus, sebagian besar tambahan belanja 
pendidikan telah digunakan untuk mengangkat guru baru dan membayar mereka lebih besar melalui 
tunjangan profesi yang terkait dengan program sertifikasi guru nasional. Meskipun peningkatan belanja 
guru telah memberikan beban tambahan yang signifikan pada anggaran pendidikan, tidak jelas apakah 
penambahan itu telah berdampak pada hasil pendidikan dan khususnya prestasi belajar. Kelemahan 
mekanisme yang digunakan untuk mengalokasikan sumber daya bagi pemerintah daerah dan sekolah juga 
telah mengurangi dampak kenaikan belanja pemerintah terhadap hasil pendidikan. 

 

Tantangan Utama yang Harus Diatasi dalam Lima Tahun ke Depan 

 

Pada 2014 peringkat Pearson Learning Curve, yang merupakan nilai komposit berdasarkan hasil tes 
internasional dan penilaian kompetensi orang dewasa, Indonesia berada di peringkat 40/40. Salah satu 
pelajaran utama yang diperoleh dari laporan Pearson, yang relevan untuk saat ini di Indonesia adalah bahwa 
"negara-negara berkembang harus mengajarkan keterampilan dasar yang lebih efektif sebelum mereka mulai 
mempertimbangkan agenda keterampilan yang lebih luas. Hanya sedikit manfaat yang didapatkan dari 
investasi pedagogi dan teknologi untuk mendorong keterampilan abad ke-21, jika dasar-dasar berhitung dan 
keaksaraan tidak dimiliki ". 

Dengan dasar pemikiran ini, fokus yang kuat pada kualitas pendidikan dasar masih diperlukan dan 
prioritas utama untuk lima tahun ke depan harus meningkatkan hasil pembelajaran siswa dari sekolah, dari 
pelatihan keterampilan kejuruan dan dari sektor pendidikan tinggi. Tingkat kenaikan kelas dan tingkat 
kelulusan yang tinggi selama bertahun-tahun menyembunyikan tingkat prestasi yang sebenarnya dan 
perbaikan serta perluasan akses pendidikan universal 12-tahun tidak akan menghasilkan capaian individu 
atau capaian nasional yang diharapkan jika kualitas tidak tersedia. 
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Langkah penting dalam meningkatkan hasil pembelajaran adalah mempertimbangkan secara seksama 
seluruh sistem dan budaya penilaian pembelajaran, termasuk ujian, sistem pemantauan hasil dan 
penilaian di tingkat sekolah. Ujian nasional tampaknya telah mencapai titik kritis di mana keharusan untuk 
menjada angka kelulusan telah mendistorsi proses dengan parah dan hasil ujian hanya memiliki nilai sedikit. 
Nilai sekolah diberikan untuk memastikan bahwa semua siswa lulus dan dengan berbuat demikian, 
memberikan bonus secara tidak proporsional kepada siswa yang paling bodoh dengan prestasi paling 
rendah. Meskipun beberapa orang mungkin melihat ini sebagai strategi penyamaan bagi daerah-daerah 
yang berbeda di Indonesia, akan tetapi hal ini menjadi tidak adil bagi siswa yang telah bekerja keras dan 
mendapatkan nilai mereka. Keharusan bagi semuanya untuk lulus juga merupakan hal yang 
melanggengkan kecurangan yang menghasilkan biaya tinggi dari sisi sumber daya manusia, sosial dan 
keuangan, termasuk kepercayaan masyarakat terhadap sistem pendidikan. Pilihan bagi pemerintah aalah 
mereformasi sumber daya dan secara signifikan memperbaiki sistem yang ada, atau melembagakan sistem 
penilaian baru. Ini merupakan wilayah yang sangat kontroversial dengan banyak ideologi yang menentang 
tapi akan sangat sulit, dan bisa jadi tidak mungkin, untuk mendorong reformasi yang efektif dalam 
proses belajar mengajar tanpa adanya penilaian yang handal dan bisa dipercaya sebagai landasan 
bagi upaya perbaikan dan monitoring kemajuan.  

Jika kualitas hasil pembelajaran tidak ditangani segera, dan dengan cara yang berkelanjutan dan sistematis, 
kualitas hasil pembelajaran yang rendah saat ini bisa membuat bangsa mengalami kemunduran. 
Misalnya, potensi bonus demografi yang sudah diperkirakan tidak akan terwujud jika sejumlah besar siswa 
memasuki dunia kerja tanpa memiliki keterampilan dasar yang memadai. Dibukanya perdagangan 
masyarakat ekonomi ASEAN akan menciptakan tekanan bagi semua negara untuk menjadi lebih kompetitif 
dan Indonesia harus menghindari skenario menjadi sumber tenaga kerja setengah terampil di Asia, alih-alih 
penjadi pemimpin dalam inovasi, kewirausahaan dan penerapan teknologi. 

Pemberlakuan kurikulum baru pada tahun 2013 memiliki tujuan yang besar dan luas terhadap kualitas dan 
relevansi, termasuk untuk mendorong pedagogi dan penilaian baru, tetapi agendanya juga didorong oleh 
kepentingan politik yang tidak memberikan waktu yang cukup untuk konsultasi, tinjauan, uji coba dan 
persiapan. Tidak mengherankan Kurikulum 2013 menjadi sangat kontroversial dan sekarang sedang 
dilakukan tinjauan. Dalam mengembangkan kurikulum dan penilaian, pemerintah perlu menyadari peran 
penting standar nasional dan peran pendukung dari kurikulum dan penilaian sebagai alat bagi pengajaran 
yang berkualitas, pembelajaran yang berkualitas dan monitoring sistem. 

Dalam mempersiapkan generasi muda untuk menjadi tenaga kerja dan menjalani kehidupan yang 
produktif, sistem pendidikan harus mencakup pengajaran keterampilan non-kognitif termasuk keterampilan 
karakter yang disebut pembelajaran keterampilan abad-21. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa 
pendidikan keterampilan non-kognitif (misalnya ketekunan, disiplin diri, komunikasi yang efektif) sama-
sama atau lebih berpengaruh dibanding keterampilan akademik dalam memprediksi hasil pasca-
sekolah. Meskipun ada berbagai pendekatan di mana sekolah dapat mengembangkan keterampilan 
karakter, termasuk pendidikan agama, pesan pokok meta-analisis dari berbagai penelitian adalah bahwa 
pengajaran yang baik, kepemimpinan yang efektif, dan iklim sekolah yang positif dapat mengembangkan 
keterampilan karakter alami sebagai bagian dari pengajaran keterampilan akademik yang efektif. 
Implikasinya adalah bahwa perbaikan dalam pengajaran dapat memiliki dampak positif terhadap kualitas 
individu lulusan sekolah, kemakmuran bangsa dan status ekonomi di wilayah tersebut. 

Reformasi proses pengajaran bisa terjadi dari sekolah ke sekolah, dari hari ke hari, melalui cara dimana 
masing-masing guru dan kepala sekolah memandang pekerjaan mereka dan mengambil tanggung 
jawab atas tindakan mereka. Pendekatan ini konsisten dengan Revolusi Mental yang diusulkan oleh 
presiden terpilih, Joko Widodo, yang menyerukan pola pikir baru di mana warga negara, termasuk para 
guru dan pejabat pendidikan, merasa diberdayakan untuk membuat keputusan dan berperilaku 
dengan cara yang akan memperbaiki pendidikan. Kepala sekolah dan pengawas sekolah harus menjadi 
pemimpin perubahan dalam proses organik dari sekolah ke sekolah yang masuk ke setiap kelas. 

Bagaimanapun juga, kepala sekolah dan guru tidak bisa melakukan hal ini sendiri. Mereka harus didukung 
oleh sistem yang menghargai dan mendukung guru melalui metode seleksi, pelatihan pra-jabatan, 
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induksi, prosedur pengembangan berbasis sekolah dan manajemen kinerja yang efektif. Pemerintah pusat 
dan daerah harus bekerja sama untuk memastikan manajemen dan penyebaran tenaga kependidikan yang 
lebih efektif. Hal ini akan membuat lebih banyak siswa memiliki guru berkualitas dimana mereka sendiri 
merasa dihargai sebagai profesional. 

Salah satu dari perubahan sistem yang diperlukan adalah fokus pada perbaikan sekolah. Ada beberapa 
sistem dan alat penjaminan mutu dan akreditasi sekolah yang terhubung satu dengan yang lain. Ini perlu 
dirampingkan, diselaraskan dan dilaksanakan dengan lebih ketat, dengan insentif yang tepat bagi 
perbaikan, sanksi bagi yang tidak melakukan dan dukungan positif bagi perubahan. Salah satu kunci 
utamanya, Standar Pelayanan Minimum (SPM) tidak dipahami dengan baik, perlu ditinjau, dan ditegakkan 
sebagai tanggung jawab pemerintah daerah. Dari survei SPM 2013, sekitar 70% sekolah tidak memenuhi 
SPM untuk buku teks dan buku pengayaan, dan 40% tidak memiliki sumber daya dasar untuk mengajar ilmu 
pengetahuan. Pada indikator ini dan lainnya, survei SPM menunjukkan perbedaan yang sangat besar 
antara sekolah negeri dan swasta, menggarisbawahi adanya masalah pemerataan antar sistem yang 
belum tertangani secara efektif. 

Adanya guru dan pemimpin yang berkualitas, kompeten, dan bermotivasi di setiap sekolah adalah kunci 
untuk memperbaiki pembelajaran. Mengingat besarnya investasi yang diperlukan untuk meningkatkan 
kualitas guru secara nasional, hal ini sebenarnya bisa dicapai jika terdapat sistem penyesuaian terhadap 
perhitungan hak-hak pegawai, sistem distribusi, dan dukungan terhadap guru. 

Bahkan dalam kondisi saat ini, proses di tingkat sekolah sebagaimana ditetapkan oleh SPM bisa diperbaiki 
dengan biaya murah (misalnya: memastikan bahwa setiap guru memiliki rencana pelajaran untuk setiap 
mata pelajaran, memastikan bahwa kepala sekolah mengunjungi ruang kelas dan memberikan umpan balik 
konstruktif kepada guru) tetapi hal ini mengharuskan kepala sekolah dan pengawas memberikan 
bimbingan, dukungan, dan pengawasan profesional. Hal ini kurang dilakukan di banyak sekolah. 
Memberdayakan orang tua dan masyarakat dan mendorong keterlibatan aktif mereka di sekolah-sekolah, 
termasuk di komite sekolah dan pada evaluasi-diri sekolah, akan memastikan mereka mendapatkan 
informasi lebih baik dan lebih mampu untuk mendukung perbaikan sekolah  

Titik awal alami keterlibatan orang tua dalam pendidikan adalah pada perkembangan anak di usia dini, 
termasuk perawatan yang baik sebelum kelahiran, pendidikan gizi dan dukungan bagi masyarakat miskin, 
dan pusat-pusat pengembangan anak usia dini yang diselenggarakan masyarakat. Program-program 
tersebut merupakan program inisiatif masyarakat yang didukung berbagai instansi yang harus diikuti 
dengan peningkatan akses kepada pendidikan pra-SD yang berkualitas, terutama bagi masyarakat miskin. 
Anak-anak yang mengikuti 2 tahun pendidikan pra-SD yang berkualitas akan memasuki sekolah dengan 
lebih siap dan terus mencapai hasil yang lebih baik dibanding mereka yang tidak mendapatkan kesempatan 
tersebut. Hasil tes PISA anak usia 15 tahun di Indonesia menunjukkan bahwa mengikuti dua tahun 
pendidikan anak usia dini memberikan manfaat sebesar 41 poin, setara dengan menjalani satu tahun 
pendidikan di sekolah; atau 29 poin jika disesuaikan dengan status sosial-ekonomi. Tapi yang menyedihkan, 
siswa-siswa dari keluarga kaya dua kali lebih banyak memiliki kesempatan ini dibanding siswa-siswa dari 
keluarga miskin. Siswa miskin cenderung terlambat memasuki sekolah, mengalami kegagalan pembelajaran 
dini, dan tinggal kelas – semua faktor yang berhubungan dengan kegagalan pembelajaran lebih lanjut, 
putus sekolah, dan siklus kemiskinan yang terus berlanjut. 

Dampak yang terus berlanjut ketertinggalan sosial ekonomi pada pembelajaran juga terlihat dalam analisis 
hasil tes PISA Indonesia berdasarkan kuartil ekuitas. Kemungkinan anak daeri daerah tertinggal usia 15 tahun 
"mengalahkan rintangan" dan mendapatkan nilai pada prestasi kuartil atas digambarkan sebagai indeks 
ketahanan siswa (index of student resilience).  Pada sampel Indonesia, sejumlah kecil siswa, hanya 2,5%, 
yang mencapai nilai tinggi pada tes PISA berasal dari kuartil sosial ekonomi bawah. 
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Gambar 4. Perhitungan PISA ketahanan siswa berdasarkan persentase siswa yang mencapai nilai 
tinggi yang berasal dari kuartil sosial ekonomi terendah 

 
Bukti-bukti dari terus tidak meratanya kualitas pendidikan yang ditawarkan dan hasil pembelajaran siswa 
menunjukkan bahwa peningkatan investasi dalam 5 tahun terakhir belum memberikan hasil yang 
diinginkan. Contoh yang paling mengganggu adalah kegagalan reformasi guru untuk menghasilkan 
dampak positif terhadap kompetensi guru atau pembelajaran siswa: sebagian besar guru gagal uji 
kompetensi, nilai kepala sekolah dan pengawas bahkan lebih rendah dari Staf yang harus mereka awasi.  
Tingginya pemborosan dan rendahnya akuntabilitas sistem menghambat keberhasilan pelaksanaan 
reformasi yang baik dan instrumen kebijakan sebagaimana direncanakan.  Surat Keputusan Bersama 
tentang pengelolaan guru memberikan jalan ke depan bagi pemerintah kabupaten untuk menerapkan 
solusi inovatif guna mengatasi masalah kebutuhan dan manajemen guru. Pada saat yang sama, 
meningkatnya remunerasi dan kondisi guru mulai meningkatkan kualitas para calon guru. Meskipun 
tantangan skala dan keragaman lingkungan kerja mengkhawatirkan, investasi bagi perbaikan seleksi dan 
pelatihan guru, serta perbaikan terhadap manajemen dan dukungan guru harus terus dilanjutkan.  

Surat Keputusan Bersama tentang manajemen guru memberikan jalan ke depan bagi pemerintah 
kabupaten untuk menerapkan solusi yang lebih inovatif guna mengatasi kebutuhan dukungan guru dan 
masalah-masalah manajemen guru. Pada saat yang bersamaan, dapat dilihat bahwa peningkatan 
remunerasi dan kondisi untuk guru mulai meningkatkan kualitas para calon pengisi profesi ini. 

Gambar 5. Perkiraan pembelajaran siswa selama enam tahun Sekolah Dasar berdasarkan 
pengetahuan vs. gelar guru 

 
Sumber: DeRee, 2013 

Jelas bahwa sub-sektor pendidikan tinggi di Indonesia memiliki peran utama dalam meningkatkan 
keterampilan bangsa dan perbaikan guru pada khususnya. Sektor pendidikan tinggi, seperti halnya sektor 
sekolah, telah berkembang sangat pesat. Sekarang ada lebih dari 3.500 lembaga perguruan tinggi didirikan, 
beberapa diantaranya sangat kecil, swasta, lembaga dengan pendanaan buruk yang tidak dapat 
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menyediakan program berkualitas dan di banyak negara lain dianggap tidak layak. Pendekatan akreditasi 
dan penjaminan mutu yang lebih ketat dibutuhkan untuk menghentikan pertumbuhan lembaga 
pendidikan tinggi kualitas rendah dan untuk membantu meningkatkan kualitas secara keseluruhan. Ada 
juga masalah relevansi dimana banyak lembaga pendidikan (besar dan kecil) tidak menyediakan program 
yang relevan dengan kebutuhan keterampilan negara. Bahkan pada pendidikan keguruan, yang menjadi di 
banyak lembaga pendidikan menjadi "sumber-penghasilan", banyak lulusan memiliki sedikit pelatihan 
pedagogi praktis, memiliki pengetahuan mata pelajaran yang rendah, dan diajar oleh dosen yang bukan ahli 
dalam pengajaran kelas. Seperti ditunjukkan pada Gambar 5 di atas, pengetahuan guru tentang mata 
pelajaran memiliki hubungan langsung dengan peningkatan pembelajaran siswa. 

Meskipun partisipasi pendidikan tinggi telah naik tajam sebagai akibat faktor penawaran maupun 
permintaan, partisipasti tersebut sangat miring terhadap profil sosial ekonomi. Sementara sebanyak 66,6% 
generasi muda dari kuintil sosial ekonomi tertinggi mengikuti program sarjana, hanya 2,5% yang berasal dari 
kuintil terendah. Angka-angka ini merupakan refleksi menakutkan dari indeks ketahanan PISA dari anak usia 
15 tahun. Ketimpangan tersebut memerlukan berbagai tindakan afirmatif, bukan hanya beasiswa, yang akan 
diterapkan di seluruh kontinum penuh sekolah untuk mempersiapkan generasi muda dari berbagai latar 
belakang sosial untuk masuk dan berhasil di pendidikan tinggi. 

Selain mengatasi kesenjangan yang timbul dari faktor-faktor seperti kemiskinan, keterpencilan, dan 
perbedaan budaya, reformasi kebijakan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi 
termasuk rasionalisasi dan memperkuat fokus kelembagaan, misi lembaga, dan memperkuat proses 
penjaminan mutu yang saat ini lemah. Dukungan kelembagaan juga dibutuhkan untuk mengatasi masalah 
manajemen dan administrasi, kualitas dan kualifikasi dosen, keterampilan pengajaran dan penelitian 
mereka, kapasitas individu dan lembaga untuk menjangkau dan memenuhi kebutuhan industri dan tenaga 
kerja. 

Upaya dan insentif untuk meningkatkan relevansi pendidikan tinggi akan meningkatkan kemampuan-kerja 
individu, kualitas dan daya saing perusahaan-perusahaan bisnis dan wirausaha Indonesia. Keputusan 
tentang prioritas dan reformasi tata kelola maupun relevansi perlu didukung oleh kebijakan dan penelitian 
yang konsisten. Otonomi yang lebih luas dalam tata kelola dan peningkatan penyaluran dana bisa 
memberikan dorongan bagi inisiatif dan reformasi lokal untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan 
penelitian universitas, memperluas kemitraan dengan industri dan bisnis dan menjangkau daerah-daerah 
terpencil. 

Seperti halnya sektor pendidikan tinggi, pendidikan dan pelatihan teknis kejuruan (PPTK) juga telah 
berkembang pesat akan tetapi tidak diatur dengan baik. Sektor ini digambarkan memiliki "aura kekacauan" 
dengan banyak masalah dan peluang yang sama dengan sektor pendidikan tinggi: kualitas dan relevansi 
program yang disediakan dan keterampilan guru sangat perlu ditingkatkan. PPTK yang kualitas memiliki 
peran penting dalam meningkatkan pemerataan kesempatan dengan memastikan beberapa jalur, jalur 
masuk-keluar yang fleksibel, pembelajaran sepanjang hayat dan kualifikasi dan kredit yang dapat 
dipindahkan dalam kerangka kualifikasi nasional. Dalam kerangka tersebut, pendekatan wira-usaha berbasis 
permintaan yang berorientasi pada kebutuhan dan peluang daerah termasuk peluang regional dan global 
akan dengan cepat memberikan hasil yang lebih positif bagi siswa dan meningkatkan produktivitas 
nasional. 

Agenda yang digambarkan secara singkat di atas membutuhkan usaha yang besar dan koordinasi antara 
pemerintah pusat dan daerah. Sebagai konsekuensi cepatnya pertumbuhan badan-badan pemerintah 
daerah, beberapa di antaranya berlokasi di daerah terpencil dan terisolasi dari keahlian yang dapat diberikan 
oleh orang lain, hasilnya adalah rendahnya kapasitas sistem untuk mengumpulkan, mengelola, dan 
menganalisis data. Penggunaan bukti-bukti secara sistematis dalam pengambilan keputusan baik di 
tingkat nasional dan lokal masih merupakan mimpi yang belum terwujud. Sekitar 30% pemerintah 
daerah telah dibentuk dalam 10 tahun terakhir dan banyak di antaranya akan membutuhkan satu dekade 
untuk bisa sepenuhnya efektif. Hal yang menggembirakan adalah terdapat hubungan yang kuat antara tata 
kelola pemerintah daerah yang baik dengan prestasi pendidikan yang baik.  
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Sebagai pemimpin dalam penyelenggaraan pendidikan, pemerintah pusat memiliki tanggung jawab besar 
mengelola salah satu sistem pendidikan terbesar di dunia. Dapat dimengerti adanya berbagai masalah 
efisiensi yang berkaitan dengan pencairan dana tepat waktu, memastikan bahwa struktur sesuai dengan 
fungsi, memperbaiki tenaga kerja dari sisi kualifikasi, keterampilan dan etos kerja, melembagakan 
manajemen kinerja, pengumpulan dan pengelolaan data yang handal untuk memastikan landasan yang 
kuat bagi pengambilan keputusan. Perencanaan pendidikan universal 12-tahun, sambil pada saat yang 
sama meningkatkan kualitas pendidikan 9-tahun pertama adalah pekerjaan yang menantang dan akan 
memerlukan cara-cara baru berpikir dan bekerja. Dampak terbesar mungkin datang dari pengembangan 
sistem dengan pemerintah daerah yang akan memperbaiki alokasi, distribusi dan dukungan terhaap guru 
dan mengidentifikasi cara-cara untuk menghilangkan penyalahgunaan sumber daya dan mengarahkan 
mereka untuk peningkatan kualitas. Hal ini akan memerlukan perbaikan sistem serta perubahan pola pikir. 

Meningkatnya kemitraan antara berbagai tingkat pemerintahan dengan sektor pemerintah-swata sangat 
penting dalam proses ini. Mengingat pentingnya perbaikan kualitas pada skala dan keragaman yang 
menjadi karakteristik Indonesia, nampaknya pemerintah provinsi bisa mengambil peran yang lebih kuat 
dalam memimpin pemantauan dan penjaminan mutu pendidikan. Hal ini mungkin memerlukan 
peningkatan atau restrukturisasi kelembagaan dan jaringan yang ada termasuk kemitraan dengan 
perguruan tinggi yang akan fokus pada perbaikan pendidikan. Penyaluran dan ayang lebih efektif juga akan 
memerlukan perbaikan kemitraan antar berbagai tingkat pemerintahan, termasuk pengurangan terhadap 
berbagai kompleksitas dan jumlah dana hibah dan kebutuhan pelaporan untuk mendorong fleksibilitas dan 
kepekaan terhadap kondisi daerah. 

Mempertimbangkan keterbatasan alokasi fiskal bagi perluasan dan perbaikan kualitas yang diinginkan, ada 
kebutuhan bagi pengembangan Kemitraan Pemerintah-Swasta dan berbagai cara untuk menanggung 
biaya. Hal ini termasuk insentif yang efektif bagi pengusaha dan organisasi masyarakat untuk terlibat dalam 
kerangka kerja nasional dan mekanisme penjaminan mutu yang telah disepakati. 

Penjaminan mutu akan menjadi masalah utama guna melanjutkan agenda perluasan dan kebijakan 
sebagaimana dikemukakan dalam latar belakang kajian. Di tingkat sekolah dan lembaga, pendekatan yang 
paling efektif untuk penjaminan mutu dan perbaikan kualitas secara global telah ditemukan untuk 
menggunakan tekanan dan dukungan baik dari atas maupun dari bawah. Meningkatnya permintaan 
masyarakat, melalui pemilihan dan pelatihan Anggota Komite Sekolah, para pemangku kepentingan 
masyarakat dan pengusaha, telah terbukti di banyak negara menjadi cara yang efektif untuk mempercepat 
perbaikan. Sekolah sebagai komunitas pembelajaran berkembang ketika mereka memiliki dukungan dari 
masyarakat dan sistem serta memiliki visi dan tanggung jawab bersama. 

Idealnya, dasar untuk perubahan sebagaimana dikemukan dalam tinjauan sektor ini dibuat di tahun 
pertama pelaksanaan RPJMN dan tercermin dalam RENSTRA di setiap tingkatan, memberikan agenda yang 
jelas untuk 4 tahun berikutnya. Kajian Latar Balakang ini menyediakan analisis dan usulan arah yang dapat 
membantu proses itu. 
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Bab 1. Akses terhadap Pendidikan Berkualitas 
 

 

 

Pengantar 
 

Selama lebih dari empat dekade terakhir, Indonesia telah melaksanakan berbagai kebijakan berskala besar 
untuk meningkatkan akses terhadap pendidikan. Dimulai pada tahun 1973, Presiden Suharto meluncurkan 
program pembangunan sekolah secara besar-besaran (SD INPRES) untuk menyediakan sekolah dasar di 
setiap desa di Indonesia guna mencapai tingkat partisipasi pendidikan sebesar 85% dalam jangka waktu 
lima tahun ke depan (Republik Indonesia 1974). Pada akhir dekade tersebut (1983), angka partisipasi kasar 
adalah sebesar 121% dan angka partisipasi murni (khusus pada anak-anak usia sekolah, yaitu 7-12 tahun) 
mencapai 97,2%. Pencapaian ini mendasari komitmen pemerintah untuk memberikan pendidikan dasar 6 
tahun bagi anak-anak usia sekolah. Komitmen tersebut didukung dengan terus melanjutkan pembangunan 
sekolah baru, penambahan kelas baru untuk sekolah yang ada, perekrutan guru baru, dan rehabilitasi 
sekolah. 

Pendidikan dasar universal diperpanjang pada tahun 1994 melalui Instruksi Presiden No. 1/1994 yang 
mengharuskan semua kementerian terkait bekerjasama guna mewujudkan capaian tingkat pendidikan 
dasar universal 9 tahun. Tujuannya adalah agar semua anak bisa mendapatkan akses terhadap sekolah 
menengah pertama pada tahun 2004. Langkah ini merupakan tantangan besar dibandingkan dengan 
instruksi sebelumnya untuk pendidikan dasar 6 tahun, diluncurkan pada saat angka partisipasi kasar (APK) 
dan angka partisipasi murni (APM) berturut-turut mencapai 121% dan 97,2%. Sebagai gambaran, 
pendidikan dasar 9 tahun diluncurkan pada saat angka partisipasi pendidikan menengah masih rendah, 
dengan APK dan APM masing-masing 64,4% dan 50%. Tidak mengejutkan, setelah 10 tahun pelaksanaan, 
tujuan itu belum bisa diwujudkan. APM di tingkat SMP hanya 65,24% dan APK hanya 82,2%, dan masih 
terdapat 16,5% anak usia 13-15 tahun yang tidak sekolah pada tahun 2004 (Suharti,2013). 

Program pembangunan sekolah besar-besaran dan perekrutan guru terus dilanjutkan pada dekade 
berikutnya dan tingkat partisipasi pendidikan meningkat dari tahun ke tahun. Namun demikian, upaya 
untuk mengatasi kesenjangan tersebut ternyata sulit mengingat masih adanya perbedaan status sosial-
ekonomi anak dan tingkat perkembangan daerah.  

Persoalan perbedaan tingkat perkembangan daerah terus membayangi dan merupakan tantangan 
terbesar bagi akses terhadap pendidikan menengah. Anak-anak dari keluarga miskin atau daerah perdesaan 
memiliki lebih sedikit kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dibanding anak-anak dari keluarga yang 
lebih mampu dan anak-anak dari wilayah perkotaan. Memahami sebab-sebab terjadinya hal-hal tersebut di 
tingkat daerah, merupakan langkah awal bagi penyusunan rencana strategis untuk mengatasi kesenjangan 
pendidikan. 

Masalah kedua yang berkaitan adalah, tingginya perbedaan kualitas pendidikan yang diakses. Dua 
sampel yang diteliti dalam pemenuhan standar pelayanan minimum (SPM), menunjukkan adanya 
perbedaan yang besar pada indikator-indikator utama seperti kualifikasi guru, sumberdaya yang tersedia 
untuk pembelajaran dan pelaksanaan supervisi serta dukungan profesional di dalam sekolah. Penelitian SPM 
terbaru pada tahun 20121 terhadap 5.280 sekolah di 104 kabupaten menunjukkan bahwa tidak ada sekolah 
yang memenuhi SPM. Beberapa standar tersebut sebenarnya bisa dicapai dengan biaya sangat murah 
melalui manajemen yang lebih baik (contoh: ada 40% sekolah dimana tidak semua guru menggunakan 
rencana pelajaran). Standar yang lain memerlukan investasi prasarana dan sumberdaya (contoh: hanya 22% 
SMP memiliki laboratorium IPA). Nampaknya hanya sedikit siswa, terutama mereka di daerah-daerah yang 
lebih makmur, mendapatkan pendidikan pada tingkat yang diharapkan oleh Standar Nasional. Siswa-siswa 
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dari keluarga miskin dan dari daerah tertinggal mengalami kendala ganda karena kemiskinan mereka dan 
karena hanya mendapatkan akses kepada sekolah dengan kualitas rendah. Bahkan jika terdapat sekolah 
yang kualitasnya lebih baik di lingkungan mereka, praktik penerimaan siswa secara eksklusif di sekolah-
sekolah favorit dan memiliki sumberdaya lebih baik, lebih menguntungkan siswa-siswa pintar atau siswa-
siswa yang orang tuanya bisa membayar berbagai pungutan terkait dengan pendaftaran dan penerimaan 
siswa baru. Sebagai akibatnya, bagi keluarga miskin yang berkomitmen pada pendidikan 9 tahun, kualitas 
pendidikan yang mereka dapatkan sedemikian rendah, sehingga manfaat yang mereka harapkan, yaitu 
untuk mengentaskan diri dari siklus kemiskinan, tidak tercapai.  

Tujuan utama dari bab ini adalah untuk memberikan analisis yang relevan yang akan mengidentifikasi dan 
menentukan arah kebijakan untuk mengurangi kesenjangan akses terhadap pendidikan berkualitas. 
Sedapat mungkin, data yang digunakan adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang handal 
dan memungkinkan dilakukan analisis di tingkat kecamatan serta bisa ditabulasi-silang dengan indikator 
sosial-ekonomi. Sumber data lain adalah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan 
penelitian-penelitian serta kajian yang dilakukan oleh program kemitraan seperti Analytical and Capacity 
Development Partnership (ACDP). Pembahasan pada bab ini dibagi menjadi bagian-bagian berikut:  

1. Ringkasan trend terhadap capaian pendidikan populasi secara keseluruhan 
2. Trend partisipasi pendidikan di sekolah dasar dan sekolah menengah pertama 
3. Zona Pengecualian2 sebagai model untuk mengidentifikasi tahap-tahap dimana anak-anak lebih 

rentan tidak melanjutkan pendidikan sebagai akibat kekuatan di luar kendali mereka 
4. Masalah-masalah pada masa transisi 
5. Kesenjangan gender 
6. Masalah-masalah di sisi pasokan (supply) yang berpengaruh terhadap akses pendidikan 
7. Kesimpulan – capaian dan tantangan  
8. Rekomendasi arah kebijakan. 

 

1. Kemajuan dalam Peningkatan Capaian Pendidikan  
 

1.1 Tingkat Pendidikan Penduduk  
 

Capaian pendidikan di Indonesia telah meningkat secara stabil pada abad ini. Data sensus tahun 2000 
menunjukkan bahwa dari 122,8 juta populasi penduduk Indonesia umur 19 tahun atau lebih di Indonesia 
24,1% tidak tamat sekolah dasar dan hanya 31% tamat sekolah menengah pertama atau tingkat sekolah 
yang lebih tinggi. Sensus penduduk terbaru (2010) mengungkapkan bahwa hanya 16,2% populasi 
penduduk Indonesia umur 19 tahun atau lebih tidak tamat sekolah dasar dan sekitar 50% telah 
menyelesaikan sekolah menengah pertama atau tingkat sekolah yang lebih tinggi. Piramida populasi 
berdasarkan capaian pendidikan pada penduduk usia 19 tahun atau lebih dapat dilihat pada Gambar 6. 
Perbedaan pokok dua gambar ini dapat dilihat pada persentase (%) polulasi penduduk dengan sekolah 
menengah pertama dan sekolah menengah atas sebagai capaian tertinggi pendidikan mereka. Dengan 
membandingkan kedua sisi piramida, juga dapat dilihat perbaikan dalam kesetaraan gender. 
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Gambar 7. Trend proporsi penduduk berusia 15 tahun atau lebih yang mencapai pendidikan sampai 
sekolah menengah pertama atau lebih tinggi, berdasarkan provinsi, pada tahun 2004-2009-2012 

 

Sumber: Perhitungan Suharti berdasarkan data SUSENAS tahun 2004, 2009, dan 2012 

 
Tahun rata-rata bersekolah di desa dan kota  

Pertumbuhan capaian pendidikan juga dapat dilihat dari peningkatan rata-rata jumlah tahun bersekolah 
penduduk umur 15 tahun atau lebih. Dalam dua dekade, terjadi pertumbuhan 2,5 tahun dari 6,2 tahun pada 
tahun 1993 menjadi 8,08 tahun pada tahun 2012 (Tabel 1). Peningkatan ini sungguh mengesankan 
mengingat, pada tahun 1993, secara rata-rata, sebagian besar orang tidak tamat sekolah dasar, akan tetapi 
pada tahun 2010 sebagian besar menjalani sekolah rata-rata selama 8 tahun. 

Perbedaan antara penduduk kota dan desa terus berlanjut tetapi makin mengecil dari waktu ke waktu. Pada 
tahun 2012, orang yang tinggal di kota dan desa, rata-rata bersekolah selama 9,34 tahun dan 6,76 tahun. 
Demikian pula, kesenjangan gender masih ada akan tetapi semakin berkurang. Rata-rata laki-laki bersekolah 
selama 8,5 tahun sedangkan perempuan 7,7 tahun. 
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Tabel 1. Rata-rata lama bersekolah (tahun) penduduk usia 15 tahun atau lebih berdasarkan kota/desa 
dan dan jenis kelamin, tahun 1993-2012 

 

Sumber: Perhitungan Suharti dan BPS, berbagai tahun  

 
Tingkat keaksaraan  

Peningkatan keaksaraan (literasi) juga merupakan indikator perbaikan capaian pendidikan. Dari tahun 1993 
sampai 2012, keaksaraaan penduduk usia 15 tahun atau lebih meningkat dari 88,6% hingga 93,25%.  

Keaksaraan terendah saat ini terpusat pada kelompok umur 45 tahun atau lebih. Pada tahun 2012, kelompok 
umur 45 tahun atau lebih memiliki tingkat keaksaraan sebesar 82,8%, dibandingkan 98% pada kelompok 
umur 15 – 44 tahun. Sebagaimana diperkirakan, kesenjangan antara desa dan kota, dan antara laki-laki dan 
perempuan masih ada, meskipun telah berkurang secara nyata. 

Gambar 8. Trend tingkat keaksaraan berdasarkan kelompok umur, tahun 2000-2012  

 
Sumber: BPS, berbagai tahun 

 

2. Trend Partisipasi dan Kemajuan Sekolah  
 

Bagian ini menyajikan gambaran angka partisipasi, baik Angka Partisipasi Kasar (APK = persentase jumlah 
siswa terdaftar di sekolah terhadap total populasi siswa pada kelompok umur tertentu), maupun Angka 
Partisipasi Murni (APM = persentase jumlah siswa usia sekolah yang terdaftar di sekolah terhadap total 
populasi siswa usia sekolah pada kelompok umur tertentu). APK memasukkan jumlah siswa di luar usia 
sekolah, dan oleh karenanya bisa lebih dari 100%.  

Male Female Male + 
Female Male Female Male + 

Female Male Female Male + 
Female

1993 8.73 7.25 7.98 5.40 4.15 4.77 6.84 5.51 6.16
1996 9.07 7.78 8.41 5.73 4.56 5.13 6.84 5.63 6.22
2000 9.15 7.99 8.56 6.17 5.07 5.61 7.39 6.27 6.82
2003 9.36 8.34 8.84 6.50 5.52 6.01 7.70 6.71 7.20
2006 9.55 8.70 9.12 6.86 6.00 6.43 7.87 7.03 7.45
2010 9.68 8.86 9.27 6.98 6.10 6.54 8.35 7.50 7.92
2011 9.13 6.64 7.90
2012 9.77 8.96 9.34 7.17 6.35 6.76 8.49 7.68 8.08

Year
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Terdapat perbedaan pola partisipasi pendidikan yang jelas dari berbagai kelompok umur antar provinsi. 
Gambar 12 menggunakan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) untuk menunjukkan tingkat 
keragaman antar provinsi yang telah dikelompokkan berdasarkan kedekatannya.  

Secara keseluruhan, pola pada keenam grafik sama pada fase awal sekolah, kecuali Papua yang memulai 
dengan sangat rendah dan terus rendah. Dari usia sekitar 11 tahun, mulai ada perbedaan tingkat partisipasi 
pendidikan. Sebagai contoh Yogyakarta, memiliki tingkat partisipasi pendidikan yang tinggi hingga umur 15 
tahun. Tingkat partisipasi pendidikan mulai menurun setelah umur ini. Kalimantan Timur menunjukkan pola 
yang sama, tetapi tingkat partisipasi pendidikan mulai menurun setahun lebih awal, yaitu pada umur 14 
tahun. Selain perlu memperhatikan masa transisi, strategi untuk mendukung penyelesaian pendidikan 
sekolah juga harus mempertimbangkan usia dimana penurunan mulai terjadi dan faktor wilayah/daerah 
yang berpengaruh. 

Gambar 12. Proporsi anak yang terdaftar di sekolah berdasarkan provinsi dan usia, tahun 2012 

  

  

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Sulawesi

Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Java

DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah

DI Yogyakarta Jawa Timur Banten

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Maluku & Papua

Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Sumatera

Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat
Riau Jambi Sumatera Selatan
Bengkulu Lampung Bangka Belitung
Kepulauan Riau



9 

  

Source: BPS, various years 

 

3. Zona Pengecualian: Model untuk Mengidentifikasi Status 
Partisipasi Sekolah dan Kerentanan Anak Usia 6-15  

 

Kebijakan dan strategi untuk meningkatkan akses dan angka penyelesaian sekolah perlu 
mempertimbangkan banyak faktor. Model Zona Pengecualian (Zones of Exclusion) yang dikembangkan oleh 
the Consortium for Research on Educational Access, Transitions and Equity (CREATE) memberikan perhatian 
pada berbagai titik dimana para siswa rentan, dan pada faktor-faktor yang perlu diselesaikan agar siswa bisa 
melanjutkan dan menyelesaikan sekolahnya dengan baik. Sebagaimana terlihat dari grafik di atas, dengan 
terdaftar di satu tingkat sekolah, tidak dengan sendirinya bisa memastikan manfaatnya. 

Penggunaan kata “Pengecualian” pada model ini mungkin terdengar berlawanan, tetapi istilah ini untuk 
menegaskan, bahwa anak-anak yang gagal belajar biasanya adalah anak-anak yang jarang masuk sekolah, 
putus sekolah, atau tidak pernah terdaftar, dan tidak mencoba berbagai pilihan yang sama sehingga mereka 
tidak mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan mereka untuk menyelesaikan pendidikan 
yang berkualitas. Faktor-faktor itu bisa merupakan campuran antara faktor di rumah, sosial, dan sekolah 
seperti lingkungan dan kewajiban-kewajiban keluarga, jarak, transportasi yang susah atau mahal, kualitas 
pengajaran yang rendah, kekurangan sumberdaya dasar untuk belajar, dampak emosional kegagalan yang 
sering terjadi, dipadu dengan pengalaman sehari-hari adanya kesenjangan sosial (tidak ada seragam atau 
uang untuk jajan dan kegiatan ekstra kurikuler). Bagi beberapa anak muda di desa maupun di kota, sekolah 
bisa merupakan pengalaman yang tidak menjanjikan dan tidak relevan sehingga pekerjaan serabutan, 
berupah rendah dan kasar ada kalanya lebih menarik buat mereka3. 

Model di bawah ini mengidentifikasi 6 Zona Pengecualian. Persentase di setiap Zona hanya sebagai 
gambaran. Oleh karena Indonesia akan menjalankan program 12 tahun pendidikan dasar, dan telah 
menetapkan target-target besar bagi pendidikan tinggi, maka model tersebut telah diperluas menjadi 10 
zona, menggunakan data SUSENAS untuk pendidikan tahun 2012. 
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Gambar 13. Model Zona Pengecualian: oleh CREATE 20074 

 
Oleh karena Indonesia tengah berubah menuju negara dengan berpenghasilan menengah ke atas, upaya 
mencegah siswa putus-sekolah dan upaya menjaga kelanjutan pendidikan akan menjadi semakin kompleks 
dan lebih sulit untuk dipecahkan dari sekedar penyediaan gedung dan guru. Di sebagian besar wilayah 
Indonesia, kecuali barangkali daerah yang secara geografis paling sulit dan tertinggal, sebagian besar anak 
muda yang tidak bersekolah akan semakin banyak dari anak-anak yang putus sekolah dan jarang hadir di 
sekolah, dibanding anak-anak yang tidak pernah sekolah sama sekali. Hal ini merupakan biaya pengorbanan 
(opportunity cost) bagi negara dan hilangnya kesempatan (opportunity lost) bagi individu dan keluarganya. 
Hal ini juga berpotensi memiliki konsekuensi sosial ekonomi yang negatif bagi masyarakat dan keluarga, 
yang seharusnya bisa dihindari. Para guru bisa mengidentifikasi siswa-siswa berisiko sebelum mereka putus 
sekolah dan harus bisa mengumpulkan dukungan pedagogis, masyarakat, social, dan keuangan untuk 
mempertahankan keberlanjutan siswa. 

 

3.1 Adaptasi Model Zona Pengecualian pada Konteks Indonesia  
 

Zona Status Partisipasi Pendidikan 
0 Anak yang tidak pernah terdaftar di sekolah atau taman kanak-kanak  
1 Anak yang telah terdaftar di taman kanak-kanak tetapi tidak menyelesaikannya  
2 Anak yang masuk sekolah dasar dan masih terdaftar di tingkat ini 
3 Anak yang masuk sekolah dasar tetapi putus-sekolah sebelum tamat  
4 Anak yang tamat sekolah dasar tetapi tidak melanjutkan ke sekolah menengah pertama  
5 Anak yang masuk sekolah menengah pertama tetapi putus-sekolah sebelum tamat 
6 Anak yang terdaftar di sekolah menengah pertama tetapi terancam putus-sekolah  
7 Anak yang tamat sekolah menengah pertama tetapi tidak melanjutkan ke sekolah menengah atas  
8 Anak yang terdaftar di sekolah menengah atas tetapi terancam putus-sekolah  
9 Anak yang putus-sekolah dari sekolah menengah atas  

10 Anak yang tamat sekolah menegah atas tetapi tidak melanjutkan ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi  
 

Gambar 14 di bawah menunjukkan persentase anak usia 6-15 tahun di Indonesia tahun 2012 yang dapat 
dimasukkan pada zona-zona di atas. Ciri-ciri utamanya adalah: 

• Banyak anak usia 6 tahun (50,16%) telah terdaftar di sekolah dasar dan sebanyak 30,67% terdaftar di 
pendidikan pra-sekolah. Sekitar 4% anak-anak usia 7 tahun berada di Zona 0 karena mereka belum 
terdaftar di sekolah dasar. Termasuk anak usia 7 dan 8 tahun, diperkirakan 241.000 anak perlu 
didaftarkan segera, karena keterlambatan pendaftaran dan kelebihan umur pada saat pendaftaran 
berhubungan erat dengan putus sekolah dan gagal-belajar.  
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• Sekitar 1 juta siswa yang melebihi umur (usia 13-15 tahun) masih terdapat di bangku sekolah dasar. 
Anak-anak ini kemungkinan adalah anak-anak yang terlambat mendaftar ke sekolah, anak yang tidak 
naik kelas, anak dari pegawai yang berpindah-pindah, atau anak yang tidak dapat pergi ke sekolah pada 
usia lebih awal karena jarak atau kurangnya transportasi, dan lain sebagainya. Selain itu, sekitar 320.000 
anak dari kelompok usia ini putus-sekolah di sekolah dasar. Hal ini menandakan adanya masalah yang 
sangat serius, yaitu inefisiensi internal sekolah dasar, dimana siswa yang sudah dapat mengakses 
sekolah, tidak dapat dipertahankan.  

• Kerentanan siswa pada masa transisi tercermin dengan sangat jelas dari besarnya persentase siswa 
(sekitar 500.000) usia 13-15 tahun yang berada di Zona 4, tidak melanjutkan pendidikan mereka pada 
akhir sekolah dasar.  

Seperti yang dikemukakan sebelumnya, data nasional memperlihatkan keragaman yang cukup besar antar 
provinsi dan di dalam provinsi. Keberhasilan kebijakan pendidikan dasar sembilan tahun harus dinilai 
dengan mempertimbangkan bagaimana sistem pendidikan di daerah telah mampu memenuhi kebutuhan 
anak-anak ini.  

Gambar 14. Zona Pendidikan anak usia 6-18 di Indonesia Berdasarkan Usia, Tahun 2012 

 
Sumber: Perhitungan Suharti menggunakan data SUSENAS, tahun 2012 

 

Analisis terpisah dari data partisipasi pendidikan anak usia 6-15 tahun berdasarkan kuintil kemiskinan 
memperlihatkan adanya beberapa masalah pokok dari sisi pemerataan:  

• Anak yang tidak menyelesaikan sekolah dasar (Zona 3) dan yang tidak melanjutkan pendidikan ke 
sekolah menengah pertama setelah lulus dari sekolah dasar (Zona 4), hampir separuhnya adalah anak 
yang berasal dari keluarga miskin (Gambar 15).  

• Lebih khusus, dari 1,3 juta anak usia 13-15 tahun yang berada pada kedua zona tersebut, 46%-nya 
adalah anak yang berasal dari kuintil keluarga termiskin (20% termiskin).  

• Dalam jumlah yang tidak seimbang, anak-anak miskin usia 13-15 tahun masih berada di sekolah dasar, 
kemungkinan karena terlambat didaftarkan, atau tinggal kelas, atau pendidikan mereka mungkin 
terganggu karena faktor-faktor sekolah, seperti pengawasan yang buruk, tingkat ketidakhadiran guru 
yang tinggi, dan kurangnya guru yang berkualitas, karena data menunjukkan bahwa daerah-daerah 
tertinggal tidak memiliki guru atau sekolah yang berkualitas. Bahkan di daerah-daerah yang tidak begitu 
tertinggal, sekolah yang baik cenderung menerima siswa-siswa pandai dari keluarga kaya.  
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Adanya perbedaan pola pada kuintil teratas dan terbawah adalah penanda yang jelas bagi perlunya 
kebijakan pendidikan diberikan informasi dengan analisis data partisipasi dan penyelesaian sekolah di 
tingkat daerah dan berdasarkan karakteristik penduduk seperti kuintil kemiskinan.  

Gambar 15. Zona Pendidikan anak Indonesia usia 6-18 tahun, dari Kuntil Termiskin dan Kuintil 
Terkaya, 2012 

a. 20% termiskin (Kuintil 1) 

 
 

b. 20% terkaya (Kuintil 5) 

 

Sumber: perhitungan Suharti menggunakan data SUSENAS, tahun 2012 

 

4. Masalah-masalah yang Terkait dengan Masa Transisi Sekolah  
 

Zona 4 pada bagian sebelumnya menunjukkan adanya anak yang tidak melanjutkan sekolah setelah tamat 
sekolah dasar. Menggunakan data SUSENAS dengan tabel dari beberapa tahun (life-table methods), bagian 
ini memberikan data trend yang menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan, tetapi masih terdapat 
masalah dengan transisi dari sekolah dasar ke sekolah menengah pertama. Gambar 16 menunjukkan adanya 
perkembangan keberlanjutan pendidikan penduduk usia 13-15 tahun dari tahun 1993 sampai 2009, dengan 
perkembangan yang lebih lambat sejak tahun 2006. Perubahan kemiringan garis pada kelas 6-7 
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Gambar 21. Diagram Pencar (scatter plot) Gender Parity Index (GPI) dan Angka Partisipasi Murni (APM) 
di tingkat SMP, tahun 2012 

 
Sumber: Perhitungan Suharti menggunakan data SUSENAS, 2012 

Gambar 22. Diagram Pencar (scatter plot) antara Gender Parity Index (GPI) dan Angka Partisipasi Kasar 
(APK) di tingkat SMP, tahun 2012 

 
Sumber: Perhitungan Suharti menggunakan data SUSENAS, 2012 
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menghindari terbentuknya kelas bawah dengan tingkat pendidikan yang buruk, berkurang nya kesempatan 
untuk mendapatkan pekerjaan dengan upah lebih tinggi dan kesejahteraan keluarga. Kesenjangan menjadi 
semakin besar jika kita membandingkan antar kabupaten di Indonesia. 

Dari sudut pandang individu siswa atau keluarga, kedua faktor ini (kesempatan yang tidak merata dan 
rendahnya kualitas pelayanan) sangat berhubungan erat. Tidak ada motivasi untuk berjuang (atau mungkin 
berkorban) untuk pergi ke sekolah setiap hari jika kualitas pengajaran buruk karena guru sering tidak hadir, 
guru sering tidak memenuhi syarat atau tidak dibayar dan tidak siap untuk menangani kebutuhan khusus 
siswa-siswanya, dan mungkin juga kekurangan sumberdaya dan bahan pengajaran untuk bisa mengajar 
secara efektif. Apabila sekolah tidak mampu menghasilkan perbedaan terhadap kehidupan dan cita-cita 
anak-anak, maka anak-anak akan meninggalkan sekolah. Siswa-siswa miskin di daerah tertinggal 
memerlukan guru istimewa, pemimpin yang menginspirasi, dan sumberdaya tambahan sebagai kompensasi 
atas ketertinggalan karena latar belakang kemiskinannya, dan untuk memberikan motivasi kepada mereka 
guna mencapai cita-cita yang lebih tinggi. 

Tantangan ini dimulai dengan membangun akses yang merata terhadap pendidikan pra-sekolah dasar yang 
berkulitas, kemudian memastikan bahwa semua anak usia 7 tahun bersekolah dan belajar. Hampir 
seperempat juta anak usia 7 dan 8 tahun tidak bersekolah dan kita dapat memperkirakan (dari angka transisi 
mereka berikutnya) bahwa seringkali siswa yang bersekolah tidak belajar dan akan berhenti sekolah pada 
usia 11 atau 12 tahun atau melanjutkan sekolah tanpa keterampilan dasar yang diperlukan untuk berhasil di 
sekolah menengah pertama. Hasil PISA 20128 menunjukkan bahwa di Indonesia, hampir dua pertiga anak-
anak belum mencapai kompetensi minimum internasional pada usia 15 tahun. Hal ini bukan karena pada 
dasarnya mereka memiliki kemampuan yang lebih rendah dibandingkan teman sebaya mereka dari negara 
lain, akan tetapi sekolah sebelumnya gagal memberikan keterampilan dasar keaksaraan dan berhitung yang 
diukur melalui test. 

Sudah jelas bahwa apabila sekolah tidak memiliki kualitas yang baik, partisipasi sekolah oleh orang miskin 
akan sia-sia. Oleh karena itu, model Zona Pengecualian memperluas pandangan akses9 yang mencakup 
penilaian terhadap kualitas dan penilaian terhadap keluaran pendidikan. Ini mencakup akses lokal terhadap 
sekolahan yang aman, staf yang memadai, bahan pembelajaran dan fasilitas (termasuk air bersih dan 
sanitasi) yang memberikan lingkungan belajar positif; mendaftar dan melalui sekolah dasar setahun di setiap 
kelas sesuai umur; selalu hadir di kelas sepanjang tahun; keluaran pembelajaran yang berguna, relevan dan 
sesuai dengan standar nasional; belajar di lingkungan yang aman dan sehat sesuai tujuan dengan bahan-
bahan yang memadai; akses yang layak ke tingkat pendidikan menengah dan pelatihan. Singkatnya, hal ini 
berarti akses yang merata terhadap sekolah yang terjangkau dengan kualitas yang memadai, dimana 
kegiatan belajar akan berlangsung. Pemerintah Indonesia telah membuat pendidikan menjadi lebih 
terjangkau dengan menghapuskan SPP, akan tetapi kualitas masih terlalu beragam. 

Keragaman antar daerah dalam hal angka transisi dan kelulusan di tingkat SD dan terutama SMP juga harus 
diatasi. Sebagaimana ditunjukkan di atas, hal ini memerlukan pondasi pembelajaran yang bagus pada 
tahun-tahun di sekolah dasar. “Sukses dibangun di atas kesuksesan” (success builds on success). Hal ini 
harus diikuti dengan sekolah menengah yang bisa dijangkau dan berkualitas baik. Meskipun sekolah 
menengah pertama sudah ada di hampir semua kecamatan di Indonesia, anak-anak dari beberapa desa 
masih menghadapi jarak yang cukup jauh dan perjalanan yang sulit untuk mencapai SMP atau MTs terdekat 
yang menempatkan mereka pada tingginya risiko putus sekolah. 

Beragamnya kualitas SD dan SMP dapat dilihat dari survei SPM10. Banyak siswa tidak mendapatkan 
pengajaran yang berkualitas dan tidak menikmati kegiatan belajar sebagaimana mereka harapkan. Hampir 
setengah jumlah sekolah dari survei nasional, tidak semua gurunya mempersiapkan rencana pengajaran 
harian; hampir setengah dari sekolah yang disurvei tidak semua gurunya melakukan penilaian secara berkala 
dengan memberikan umpan balik kepada siswa-siswanya guna memperbaiki pembelajaran mereka. Lebih 
dari 75% sekolah di Indonesia juga kekurangan bahan ajar yang sangat dasar (buku diktat, buku 
perpustakaan dan alat laboratorium). Hal ini seharusnya tidak sulit diatasi. Hal yang lebih sulit adalah tidak 
meratanya penyediaan guru berkualitas dan bersertifikat di sekolah kecil di daerah terpencil, terutama 
madrasah swasta. 
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Sayangnya, siswa-siswa yang tertinggal (dari keluarga miskin) seringkali jadi semakin tertinggal karena 
hanya bisa mengakses sekolah dengan guru yang kurang berkualitas dan miskin sumberdaya pendidikan. 
Pemerintah telah menggunakan berbagai program pro-rakyat miskin seperti bea siswa bagi anak miskin 
untuk mengatasi masalah ketimpangan akses bagi anak miskin, akan tetapi pendekatan tersebut belum 
membuahkan hasil yang bagus. Hal ini salah satunya bisa jadi karena masalah dalam penentuan sasaran 
penerima beasiswa dan administrasi11 akan tetapi bisa jadi juga, pemberian bantuan uang tunai dan 
penyediaan tempat sekolah tidak cukup untuk menjamin bahwa semua anak-anak, terutama dari 
keluarga miskin akan mendaftar dan meneruskan pendidikannya. 

Mengingat adanya saling-keterkaitan antara kesempatan belajar dengan kualitas pengalaman pendidikan, 
maka upaya untuk memperbaiki tingkat transisi dan kelulusan untuk semua siswa akan membutuhkan 
program yang ditargetkan bagi rakyat miskin termasuk fokus terhadap kualitas. Akan tetapi kualitas 
pendidikan, yang pada dasarnya merupakan layanan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, 
bukan sesuatu yang bisa diatasi seluruhnya melalui program nasional. Pemerintah Pusat bisa berdiri di 
depan untuk menetapkan prioritas, menentukan standar, mengarahkan sumberdaya keuangan dan, melalui 
kemitraan dengan provinsi, memimpin Penjaminan Mutu (Quality Assurance), akan tetapi pemerintah daerah 
bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program yang kualitas. 

 

8. Rekomendasi sebagai Bahan Pertimbangan Pemerintah  
 

Tujuan utama akses lima tahun ke depan adalah untuk menjamin bahwa investasi penyediaan akses 
termasuk akses yang merata terhadap kualitas.  

Pengerahan sumberdaya bagi akses yang merata terhadap kualitas memerlukan fokus terhadap efisiensi 
dan penetapan target yang berimplikasi pada penyempurnaan sistem manajemen informasi dan 
peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam hal analisis dan perencanaan.  Fleksibilitas dan inovasi di 
tingkat kebijakan akan difasilitasi dengan pendekatan yang lebih holistik dan terkoordinasi antara berbagai 
tingkatan dalam pemerintahan dan kementerian nasional yang bertanggung jawab dan antara berbagai 
Dirjen di Kemendikbud.  

Kunci pokok sebagai bahan pertimbangan pemerintah untuk meningkatkan akses terhadap pendidikan 
yang berkualitas adalah: 

1. Buat kerangka kebijakan menyeluruh yang efektif dan efisien bagi penyediaan pendidikan di 
daerah-daerah yang penduduknya jarang dan terpencil, termasuk pilihan sekolah satu atap 
dan/atau gabungan tingkat SMP dan SMA; pengelompokan atau konsolidasi sekolah-sekolah kecil, 
pengajaran kelas rangkap (multigrade teaching) dan dukungan melalui teknologi pembelajaran 
jarak-jauh; alokasi staff yang berbeda, struktur kelas, pedagogi, formula pendanaan dan bangunan 
sekolah – dengan kata lain, Strategi Sekolah Kecil. Dampak dari kerangka kebijakan menyeluruh ini 
harus berupa pelaksanaan struktur sekolah dan kebijakan staff yang inovatif dan fleksibel, dan 
formula sumberdaya yang berbeda bagi sekolah kecil dan daerah jarang penduduk agar lebih 
responsif terhadap kebutuhan lokal dan lebih efektif dari segi biaya. 
 

2. Minta kepada setiap kabupaten/kota untuk melakukan analisis profil terkait dengan angka 
partisipasi, transisi dan kelulusan dan mengembangkan rencana, bukan hanya target, untuk 
memperbaki angka-angka tersebut, terutama bagi masyarakat miskin dan terpencil. Rencana 
perbaikan harus termasuk campuran program pro-rakyat miskin (seperti dukungan kesejahteraan, 
pusat pekerjaan rumah, program berbasis masyarakat untuk memonitor kehadiran dan kemajuan 
siswa, kegiatan pendampingan dan penghubung rumah-sekolah) termasuk dukungan terhadap 
tata cara pengajaran berkualitas yang ditujukan untuk meningkatkan motivasi, keterlibatan dan 
kenyamanan siswa dalam belajar. Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah harus memimpin 
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pelaksanaan strategi ini di tingkat sekolah bekerjasama dengan Komite Sekolah dan struktur 
masyarakat lainnya. 

3. Lakukan evaluasi sistem penerimaan dan praktik pendaftaran sekolah di daerah yang mungkin 
menghalangi anak-anak kurang mampu mendapatkan akses yang setara terhadap sekolah yang 
berkualitas baik, dan menerbitkan pedoman untuk menjamin akses yang merata.  

4. Pastikan kerjasama antar berbagai kementerian nasional dengan pemerintah daerah untuk 
menyelenggarakan peningkatan kapasitas guna memperbaiki dan mengkoordinasikan 
perencanaan demografis, pengumpulan dan pengelolaan data di tingkat kabupaten/kota agar 
penyelenggaraan pendidikan baik negeri maupun swasta bisa lebih merata dan efisien, perluas 
solusi inovatif yang terbukti berfungsi dengan baik. 
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Bab 2. Kurikulum 2013 – Apa yang Siswa Pelajari di 
Sekolah 
 

 

 

Pengantar 
 

Bab ini memberikan gambaran kurikulum 2013 dengan garis besar perubahan-perubahan khusus untuk 
setiap tingkat sekolah. Bab ini juga menganalisis risiko dan tantangan dalam melaksanakan kurikulum baru. 
Bab ini dimulai dengan definisi singkat dari ‘kurikulum’ dan beberapa latar belakang tentang arah kurikulum 
saat ini di Indonesia yang memengaruhi kurikulum baru.  

Berdasarkan arah dan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan, pernyataan kurikulum secara umum 
menetapkan domain mata pelajaran yang ada (contohnya: matematika, ilmu pengetahuan alam, 
kewarganegaraan) yang harus dipelajari oleh siswa pada setiap tingkat, metode pembelajaran dan proses 
yang harus digunakan oleh guru pada mata pelajaran tertentu dan pada kelompok kemampuan dan usia 
tertentu, luas, kedalaman, serta urutan topik pembelajaran. Contohnya, Kurikulum 2013 menetapkan 
pendekatan tematis yang terintegrasi untuk sekolah dasar dan memberikan buku kerja siswa-guru yang 
berisi topik dan kegiatan selama satu semester.  

Gambar 26. Kurikulum sebagai mekanisme yang memungkinkan untuk menterjemahkan tujuan 
pendidikan ke dalam keluaran pembelajaran siswa  

 
 

Para pendidik juga mengakui adanya “kurikulum tersembunyi” yang berarti pembelajaran informal dan 
tidak terencana, yang terjadi setiap hari melalui serangkaian interaksi, hubungan, aturan, dan harapan sosial 
di sekolah. Kurikulum tersembunyi adalah bagaimana siswa belajar untuk menjadi (to be), berbeda dari 
pembelajaran mereka untuk mengetahui (to know) dan untuk melakukan (to do). Kurikulum tersembunyi 
merupakan faktor penting bagi perkembangan keterampilan sosial, nilai-nilai, dan karakter.   
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1. Asal Mula Kurikulum yang Ada Saat Ini di Indonesia  
 

Dokumen kurikulum pertama Indonesia dibuat pada tahun 1947 dan sepuluh perbaikan signifikan atau 
kurikulum baru telah dikeluarkan antara tahun 1964 dan 20131. Untuk para guru, hal ini mungkin terlihat 
seperti perubahan yang sangat banyak, tetapi untuk tetap mengikuti perkembangan ekonomi dan sosial, 
kurikulum harus berubah agar bisa mencerminkan adanya perubahan kondisi dan harapan sosial-ekonomi. 
Kurikulum 2013 merupakan perkembangan lanjutan dari Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK 2004) dan 
pengenalan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP 2006).  

 

1.1 Kurikulum Berbasis-Kompetensi (2004-2012)  
 

Kurikulum nasional pertama yang benar-benar berbasis kompetensi dilaksanakan dari tahun 2004 sampai 
2012. Kurikulum ini menegaskan tanggung jawab pemerintah pusat untuk menyediakan kurikulum tunggal 
nasional yang mempertimbangkan: perkembangan iman dan karakter; perlunya mengembangkan 
keterampilan dan minat kognitif siswa; keberagaman nasional dan perlunya pembangunan nasional dan 
regional; permintaan bisnis; perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; globalisasi; kesatuan 
dan nilai-nilai kebangsaan. Pada konteks yang luas, tujuan pendidikan dinyatakan sebagai pengembangan 
potensi setiap siswa sebagai manusia yang memiliki iman dan bertakwa kepada Tuhan, dan untuk 
mengembangkan kepribadian, gaya hidup sehat, kecerdasan, keterampilan, kreativitas, kemandirian dan 
menjadi warga negara yang bertanggung jawab.  

Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) didirikan pada tahun 2005 dengan mandat untuk 
mengembangkan dan mengawasi kurikulum. Tim yang berisi beberapa tenaga ahli mengembangkan 8 
Standar Nasional. Standar-standar tersebut menetapkan kompetensi dan tingkat layanan yang harus dicapai 
pada area-area berikut – (i) Isi Pembelajaran untuk semua mata pelajaran, termasuk pendidikan agama 
formal; (ii) Proses Pembelajaran (seperti pedagogi, perencanaan pelajaran, penilaian); (iii) Kompetensi 
Lulusan (seperti : apa yang harus bisa lakukan siswa); (iv) Kompetensi bagi Guru dan tenaga pendidik lain 
(seperti kepala sekolah, pengawas sekolah); (v) Standar Sarana dan Prasarana; (vi) Standar Manajemen; (vii) 
Standar Pembiayaan; dan (viii) Evaluasi Pendidikan. 

Ke-8 standar di atas telah dikembangkan dari waktu ke waktu. Standar tersebut dikeluarkan dengan jarak 
waktu yang tidak sama melalui sejumlah peraturan, dimana standar terakhir (Standar Keuangan) 
diselesaikan pada tahun 2010. Format dan tingkat rincinya bervariasi antar standar. Standar tersebut 
dimaksudkan sebagai pernyataan awal untuk dikaji-ulang dan direvisi. Akan tetapi, BNSP tidak memiliki 
sumberdaya yang cukup untuk mengkaji pelaksanaannya atau untuk melakukan perbaikan yang 
direncanakan. Pada saat yang bersamaan, serangkaian peraturan pada tahun 2006 menetapkan bahwa 
setiap sekolah harus mengembangkan kurikulumnya sendiri (KTSP), berdasarkan standar isi dan standar 
kompetensi lulusan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan lingkungan setempat.  

 

1.2 Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) (2006) 
 

Walaupun persyaratan pengembangan kurikulum berbasis sekolah sejalan dengan trend internasional, 
peran penting sesungguhnya adalah untuk merefleksikan maksud UU No.20/2003, yang menggambarkan 
perbedaan peranan yang saling melengkapi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam 
penyelenggaraan pendidikan: dalam hal ini kurikulum dirancang secara nasional, kemudian disesuaikan dan 
dilaksanakan di tingkat daerah. Dari awal, nampak bahwa para guru tidak siap dengan kebutuhan 
pengembangan kurikulum berbasis-sekolah. Kurikulum ini memerlukan pola pikir dan pendekatan yang 
berbeda dari peran pengajaran mereka saat itu atau hal lain yang mereka alami sebelumnya. Meskipun 
diberikan modul penataran dan dukungan dari pokja guru, KTSP dianggap sebagai beban tambahan bagi 
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guru. Banyak di antara mereka tidak bisa menghargai latar belakang demokratisasi bidang pendidikan, 
karena sekolah mereka, pelatihan dan pengalaman mereka sendiri seluruhnya dilalui dengan pendekatan 
top-down. 

 

1.3 Pemicu Perubahan Kurikulum (2010-2012)  
 

Kesulitan dalam melaksanakan KTSP menjadi faktor utama keputusan kurikulum nasional yang baru. Namun, 
terdapat juga beberapa masalah lain yang perlu diperhatikan. Pada materi kurikulum, terdapat banyak 
standar yang dianggap tidak dapat dicapai oleh kebanyakan siswa. Prestasi siswa yang rendah pada ujian 
internasional sebagian dianggap sebagai akibat tidak sesuainya materi kurikulum matematika dan ilmu 
pengetahuan alam dengan apa yang menjadi harapan internasional. Banyak pemangku kepentingan yang 
percaya bahwa jumlah mata pelajaran pada kurikulum dasar terlalu berlebihan dan “kurikulum yang terlalu 
padat” ini memiliki dampak negatif terhadap penguasaan siswa pada kurikulum dasar dan kenyamanan 
mereka.  

Masalah lainnya terkait dengan bagaimana kurikulum tersebut dilaksanakan dan didukung. Sekolah tidak 
dapat menjamin tersedianya buku pelajaran yang dibutuhkan untuk semua mata pelajaran dan kementerian 
tidak mampu mengendalikan kualitas buku pelajaran yang dihasilkan oleh banyak kontraktor. Ruangan 
kelas kelihatannya didominasi dengan pembelajaran hafalan dan sekolah menjadi “pabrik ujian” dimana 
siswa dilatih untuk lulus ujian – bukan menjadi sebuah lingkungan pembelajaran alami yang dapat memacu 
kreativitas siswa dan keterampilan berpikir yang lebih tinggi. Terdapat ketidak-pastian dan kurang percaya 
diri pada apa yang dipelajari oleh siswa melalui pendekatan berbasis sekolah.  

Kementerian juga ingin mengatasi persoalan struktural dan perilaku. Menanggapi meningkatnya 
kekhawatiran bahwa kurikulum dasar terlalu padat dan mengurangi fokus terhadap hal-hal mendasar, 
kurikulum baru dirampingkan dan jumlah mata pelajaran yang terpisah dikurangi. Untuk menjawab 
kekhawatiran bahwa siswa-siswa tidak cukup menerima pelajaran melalui tatap-muka, jumlah jam pelajaran 
ditambah. Untuk menjawab laporan media dan kakhawatiran pemangku kepentingan tentang kenakalan 
anak-anak sekolah menengah, total waktu yang diperuntukkan bagi pelajaran karakter, kewarganegaraan, 
dan agama ditambah. 

Selain itu, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tahun 2010-2014 memberikan legitimasi untuk 
mengkaji kurikulum sebagaimana disebutkan pada bagian pendidikan bahwa “sistem pendidikan belum 
diarahkan dengan baik untuk menciptakan pelajar yang mandiri, yang memiliki kemampuan berpikir kritis, 
berkomunikasi secara efektif, bekerja dalam kelompok dan mengembangkan jiwa kewirausahaan”. RPJM 
mengusulkan bahwa salah satu tindakan untuk mendukung Prioritas 9 adalah: “mengembangkan kurikulum 
nasional dan lokal yang responsif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, budaya dan seni, 
serta kebutuhan global, regional, nasional dan daerah, termasuk pendidikan keagamaan, pengembangan fisik 
dan memasukkan keterampilan hidup di dalam pendidikan guna mengembangkan etos kerja dan kemampuan 
kewirausahaan siswa dalam konteks pendidikan yang mendukung pembangunan berkelanjutan” 2. 

 

2. Tinjuan Kurikulum 2013  
 

Pada bulan Agustus tahun 2012, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengumumkan adanya pengkajian 
ulang kurikulum. Dokumen yang sudah ada segera dikaji dan kurikulum baru untuk pendidikan tingkat 
dasar, menengah pertama, dan menengah atas segera dikembangkan. Pekerjaan tersebut dipandu oleh 
Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan dibantu oleh kelompok ahli dan sebuah tim narasumber, 
bersama-sama dengan sejumlah narasumber dari kementerian.  

Landasan teori yang menopang kurikulum baru mencakup banyak segi berdasarkan pengalaman yang telah 
diterapkan di berbagai negara. Secara khusus, kurikulum baru menjelaskan kompetensi setiap mata 
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pelajaran dari sisi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku. Kurikulum ini mendukung pendekatan yang 
lebih terpadu untuk pembelajaran (contoh: integrasi teknologi informasi dan komunikasi, bahasa dan 
kebudayaan di SMP) dan dimaksudkan untuk memacu paradigma belajar/mengajar yang lebih terbuka dan 
berpusat pada siswa, termasuk metode bertanya, penggunaan berbagai sumberdaya informasi, dan 
pembelajaran untuk secara bersama-sama memecahkan masalah. Paradigma ini menggantikan paradigma 
lama yang berpusat pada guru, yang diarahkan oleh guru, dan didominasi oleh pembelajaran dengan sistem 
hafalan dan ingatan pada sebagian besar sekolah.  

Pendekatan untuk merancang materi kurikulum baru melibatkan sejumlah ahli terpilih untuk mengkaji 
materi dan standar proses pada kurikulum lama terkait relevansi dan tingkat kesulitannya, merampingkan 
dan mengurangi materi pada bagian yang diperlukan, dan menambahkan topik baru sesuai dengan 
harapan kurikulum internasional (contoh: memasukkan pengetahuan dan keterampilan yang diakui oleh 
PISA dan ujian internasional lainnya). 

Tinjauan terhadap kurikulum lama dan draft Kurikulum 2013 yang baru diselesaikan dalam waktu sekitar 12-
14 minggu, dengan empat minggu konsultasi setelahnya. Bila dibandingkan dengan banyak negara lain, 
proses penyusunan ini sangat cepat. Draft kurikulum dibuat hanya dalam bentuk garis besar (slide 
PowerPoint) yang membatasi kesempatan untuk perbincangan profesional yang mendalam pada landasan 
pendidikan dan filosofisnya. Setelah melalui periode konsultasi yang singkat dan mendapatkan berbagai 
tanggapan di media, beberapa perubahan penting dilakukan, termasuk memasukkan kembali IPA sebagai 
mata pelajaran di dalam kurikulum untuk kelas IV-VI SD. 

Versi akhirnya adalah paket lengkap yang berisi struktur baru, materi baru, pedagogi baru, buku pelajaran 
yang dibuat secara terpusat (akan dikembangkan), dan pelatihan guru bertahap, serta rencana pelaksanaan 
untuk tahun 2013-2016. Untuk tahun pertama, tujuan awalnya adalah untuk melaksanakan kurikulum baru 
ini di 30.000 sekolah, tetapi kemudian dikurangi menjadi program percontohan di 6.410 sekolah 
berdasarkan keputusan DPR. Sebagai tindak lanjut program percontohan, kurikulum baru disahkan melalui 
serangkaian peraturan pada tahun 2013 dan rencana implementasi untuk 2014-2015 dibuat bertahap, 
dengan implementasi secara penuh pada tahun 2015-2016. Pelatihan 1,4 juta guru telah dijadwalkan untuk 
dilaksanakan pada enam bulan pertama pada tahun 2014 untuk tahun ajaran 2014-2015.  

 

2.1 Kurikulum Pendidikan Dasar – Ringkasan Perubahan  
 

Jumlah pelajaran setiap minggu ditambah 4 pelajaran dari 26 menjadi 30 di SD kelas bawah dan dari 32 ke 
36 di SD kelas atas. Bahasa Indonesia ditempatkan sebagai dasar untuk pembelajaran semua mata pelajaran. 
Alokasi unit pelajaran pada mata pelajaran memperlihatkan adanya tambahan pelajaran Bahasa Indonesia di 
kelas I-III tetapi peningkatan ini untuk memasukkan pelajaran IPA dan IPS di dalam pelajaran Bahasa 
Indonesia dengan menggunakan pendekatan tematik terpadu (integrated thematic approach). Setiap 
pelajaran diberikan selama 35 menit dan oleh karena itu,  jumlah total jam yang dijadwalkan untuk belajar 
tatap-muka berkisar antara 17,5 jam per minggu (kelas 1-3 SD) sampai 21 jam per minggu (kelas 4-6 SD). 
Untuk daftar lengkap, lihat Lampiran 1, Tabel A1. 

Pada kelas 4-6 SD, mata pelajaran akademik inti meliputi lebih dari setengah (sekitar 56%) total waktu 
pembelajaran:  

• 22 pelajaran dialokasikan untuk keterampilan dasar (bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, 
dan ilmu pengetahuan sosial)  

• 9 pelajaran untuk kesenian, Pendidikan Jasmani/Kesehatan/Olahraga dan Budaya 
• 8 pelajaran dialokasikan untuk Pendidikan Agama, Sipil dan Kewarganegaraan.  

Pendekatan tematis terpadu di SD kelas bawah menggabungkan materi dari semua disiplin ilmu ke dalam 
pengajaran kompetensi dasar menggunakan tema untuk memadukan pengetahuan. Pendekatan ini 
didukung dengan penyediaan sebuah buku pelajaran/buku kerja siswa untuk tiap semester yang memuat 
semua kegiatan yang relevan dengan tema. Hal ini akan menghilangkan kebutuhan buku pelajaran/buku 
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kerja yang terpisah untuk setiap mata pelajaran. Hal ini juga mengurangi beban guru untuk mempersiapkan 
rencana pelajaran, akan tetapi mungkin mempunyai efek yang tidak direncanakan yaitu mematikan 
kreativitas dan profesionalisme jika mereka hanya mengikuti buku kerja siswa. 

 

2.2. Kurikulum SMP – Ringkasan Perubahan  
 

Jumlah pelajaran setiap minggu dinaikkan dari 32 menjadi 38 pelajaran, masing-masing 40 menit. Jumlah 
mata pelajaran dikurangi dari 12 menjadi 10 dengan menghilangkan mata pelajaran Pengembangan Pribadi 
dan menghilangkan muatan lokal sebagai mata pelajaran terpisah, memberikan sekolah pilihan untuk 
memasukkan muatan lokal ke dalam pelajaran seni dan budaya (misalnya, bahasa daerah) atau kerajinan. 
Bahasa Inggris dipertahankan sebagai mata pelajaran wajib untuk 4 pelajaran setiap minggunya.  

 Seperti halnya pada kurikulum pendidikan dasar, bahasa Indonesia ditempatkan sebagai sebuah alat untuk 
mengintegrasikan ilmu pengetahuan pada seluruh kurikulum. Setiap mata pelajaran dirancang untuk 
mendukung semua kompetensi dan menggunakan pendekatan pemecahan masalah (pendekatan ilmiah). 

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) tidak terdaftar sebagai mata pelajaran tersendiri tetapi 
dimaksudkan untuk diintegrasikan pada semua mata pelajaran. Hal ini akan menjadi sulit untuk 
dilaksanakan karena dua alasan – sekolah tidak memiliki sumberdaya pada setiap ruang kelas untuk 
melaksanakan ini; dan kebanyakan guru mata pelajaran itu sendiri tidak memiliki keterampilan dan 
pengetahuan untuk mengajarkan siswanya tentang penggunaan TIK yang efektif beserta kesempatan 
pembelajaran kreatifnya. Beberapa pengajar akan mendesak pengajaran TIK pada semua tingkat 
pendidikan, khususnya untuk memberikan akses yang setara terhadap siswa yang tidak memiliki akses 
terhadap TIK di rumah. Untuk daftar yang lebih rinci, lihat Lampiran 1, Tabel A2.  

Pramuka Wajib (untuk SD dan SMP) adalah kegiatan ekstrakurikuler untuk mendukung pengembangan 
karakter dan dilaksanakan sebagai pelajaran tambahan yang sudah dijadwalkan. Mata pelajaran akademis 
(Matematika, Ilmu pengetahuan alam, Ilmu pengetahuan sosial, dan bahasa) mengambil 66% dari total 
waktu belajar. Sisanya terdiri dari 6 pelajaran untuk Pendidikan Agama dan Pendidikan 
Sipil/Kewarganegaraan dan 8 pelajaran untuk Pendidikan Jasmani/ Kesehatan/Olahraga, Kesenian dan 
Kerajinan. Total waktu belajar adalah 25,3 jam setiap minggu.  

 

2.3. Kurikulum SMA – Ringkasan Perubahan  
 

Setelah lulus SMP, siswa dapat memilih apakah ingin mengambil jalur akademis (SMA) atau kejuruan (SMK) 
untuk pendidikan SMA. Sebagian besar orangtua lebih memilih SMA dibanding SMK dan lebih menyukai 
madrasah negeri dibanding madrasah swasta, akan tetapi pilihan mereka terkendala oleh terbatasnya 
pasokan, ditambah ujian masuk, syarat pendaftaran dan adanya sejumlah biaya..  

Baik di SMA maupun SMK, terdapat mata pelajaran wajib dan pilihan. Komponen pendidikan umum wajib 
jalur akademis dan kejuruan untuk SMA mencakup: 

• 12 pelajaran akademis  
• 5 pelajaran untuk Pendidikan Agama dan Pendidikan Sipil/Kewarganegaraan  
• 7 pelajaran untuk Kesenian, Pendidikan Jasmani/Kesehatan/Olahraga, dan Kerajinan.  

Total 24 pelajaran pada komponen wajib meliputi sekitar setengah kurikulum minimum untuk pendidikan 
menengah atas. Lihat Lampiran 1, Tabel A3: Alokasi jam pelajaran pada Sekolah Menengah Atas. 

Kurikulum pilihan untuk SMA (jalur akademis) mencakup tiga jurusan, masing-masing terdiri dari 4 mata 
pelajaran. Jurusan pilihan dan mata pelajarannya adalah: Matematika/IPA (terdiri dari Matematika, Biologi, 
Fisika, Kimia); IPS (terdiri dari Geografi, Sejarah, Sosiologi/Antropologi, Ekonomi) dan Bahasa (terdiri dari 
Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan bahasa asing lainnya, Antropologi). Mata pelajaran ini dialokasikan 
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masing-masing 3 pelajaran di Kelas X dan 4 pelajaran untuk Kelas XI dan XII. Selain itu, 4-6 pelajaran setiap 
minggunya diberikan untuk pembelajaran lanjutan (pendalaman) pada mata pelajaran pilihan siswa. Untuk 
alokasi jam pelajarannya, lihat Lampiran 1, Tabel A4. 

Siswa di SMA harus belajar paling sedikit 42 pelajaran setiap minggunya untuk Kelas X dan 44 pelajaran 
untuk Kelas XI dan XII. Pola minimum belajar ini terdiri dari mata pelajaran umum wajib (24 pelajaran) dan 
satu disiplin ilmu (12 hingga 16 pelajaran) ditambah 4-6 pelajaran untuk pembelajaran lanjutan (lebih 
dalam). Siswa dapat memilih lebih dari satu disiplin ilmu dengan mengambil total 60 jam pelajaran untuk 
Kelas X dan 72 pelajaran untuk Kelas XI dan XII. 

Kurikulum untuk SMK (jalur kejuruan) mencakup mata pelajaran inti dasar wajib sama seperti SMA Kelas X 
dan XI tetapi mata pelajarannya dikurangi di Kelas XII dan pelajaran tambahan digunakan untuk mata 
pelajaran pilihan yang dipilih siswa. Terdapat 2 unit kejuruan dasar wajib dan 2 pembelajaran kejuruan 
pilihan khusus pada SMK.  

Mata pelajaran kejuruan dasar yang wajib terdiri dari Keterampilan Hidup dan Karir (Kelas X sampai XII) dan 
Komputer, dan ICT (hanya Kelas X). Mata pelajaran kejuruan pilihan khusus dipilih dari 6 area keterampilan 
kejuruan: Teknologi Rekayasa (engineering); Teknologi Informasi dan Komunikasi; Profesi Kesehatan; Seni, 
Kerajinan dan Pariwisata; Agribisnis dan Agro-Teknologi; dan Bisnis dan Manajemen. Secara keseluruhan, 40 
mata pelajaran ditawarkan dalam area kejuruan ini, tetapi setiap SMK biasanya hanya mampu menyediakan 
sebagian kecil dari pilihan ini. Mata pelajaran yang ditawarkan oleh SMK bertujuan untuk menggambarkan 
adanya permintaan akan keterampilan, baik secara nasional maupun lokal, untuk memaksimalkan 
kesempatan bekerja bagi anak muda dan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing nasional 
melalui angkatan kerja muda yang memiliki keterampilan yang lebih baik. Untuk alokasi mata pelajaran ini, 
lihat Lampiran 1, Tabel A5. 

 

2.4. Perubahan Pedagogis  
 

Kementerian menggambarkan pedagogi yang diharapkan oleh kurikulum baru sebagai sebuah “pergeseran 
paradigma”. Dokumen kurikulum yang telah dipublikasikan memuat daftar perubahan yang diperlukan 
dalam pelaksanaan di kelas untuk mendorong pembelajaran, pengamatan, pertanyaan, pengolahan, 
penilaian, komunikasi dan kreasi secara mandiri. Terdapat penekanan untuk pemecahan masalah, kolaborasi 
dan kerja tim di ruang kelas. Konsep guru sebagai sumber semua informasi diganti dengan guru sebagai 
manajer proses pembelajaran yang berlangsung baik di dalam maupun di luar kelas. Elemen-elemen 
tersebut merupakan inti dari kegiatan pengajaran yang baik, namun mereka membutuhkan kepemimpinan, 
dukungan dan pengawasan yang terarah agar bisa menjadi kebiasaan mengajar sehari-hari. Upaya 
mencapai pergeseran paradigma dalam jangka waktu singkat akan menjadi tugas yang berat di negara 
manapun dan lebih berat di Indonesia mengingat adanya masalah skala, keragaman, dan tingkat 
profesionalisme guru. 

 

2.5. Penilaian Pengayaan 
 

Kurikulum 2013 menawarkan perubahan dari pendekatan lama, yaitu penilaian berbasis ujian pengetahuan 
dan kompetensi yang dihafalkan. Pendekatan baru dimaksudkan sebagai “penilaian yang lebih otentik” 
(authentic assessment) dari sebuah proses belajar dengan menggunakan peralatan kualitatif seperti 
portofolio siswa, untuk menilai perilaku siswa termasuk keterampilan dan pengetahuan mereka. Pendekatan 
ini juga menyarankan agar guru menggunakan berbagai alat penilaian untuk memperkaya proses belajar-
mengajar: penilaian-diri (self assessment), penilaian proyek, tugas dan ujian harian, ujian semester dan ujian 
akhir serta ujian tingkat kompetensi oleh sistem untuk keperluan penjaminan mutu (quality assurance). 
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Pendekatan ini merupakan perubahan penekanan dari penilaian atas pembelajaran menjadi penilaian untuk 
pembelajaran. Pada percobaan Kurikulum 2013, hal ini merupakan aspek yang dianggap paling menantang 
oleh guru. Menyelaraskan penilaian kualitatif dengan pelaporan kuantitatif (nilai di sekolah) adalah tugas 
rumit yang membutuhkan pengetahuan mendalam tentang standar dan prinsip penilaian, serta 
pengalaman untuk menilai prestasi siswa.  

 

2.6 Fokus Lebih pada Pengembangan Karakter  
 

Pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan yang lain memiliki suatu kekhawatiran selama 5 tahun 
belakangan ini tentang meningkatnya gangguan dan kekerasan fisik di jalan maupun di sekolah dan adanya 
kasus penyimpangan seksual. Kasus-kasus tersebut dilaporkan terjadi terutama di SMA atau di luar sekolah, 
melibatkan siswa-siswa sekolah menengah, terutama yang berasal dari SMK.  

Menanggapi hal di atas, kurikulum menekankan pendidikan karakter sebagai tanggung jawab sekolah dan 
semua guru yang harus menjadi panutan positif. Kurikulum 2013 juga menawarkan Pramuka wajib sebagai 
kegiatan ekstrakurikuler untuk membangun karakter. Juga diharapkan agar Pendidikan Agama dan 
Pendidikan Sipil/Kewarganegaraan memberikan kontribusi dalam pengembangan karakter di semua kelas. 
Ini merupakan area kurikulum yang sangat rumit dan akan dibahas lebih lanjut pada bab lain Studi Latar 
Belakang ini.  

 

2.7. Perubahan Lain Terkait Penilaian  
 

Pada bulan November 2013 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan telah mengumumkan bahwa Ujian 
Nasional untuk Kelas 6 akan ditiadakan. Keputusan ini sepertinya merupakan tanggapan dari banyak faktor 
termasuk ujian tidak lagi dibutuhkan untuk dapat masuk ke SMP karena akses universal sudah hampir dapat 
dicapai. Secara umum, saat ini terdapat cukup tempat bagi semua sisa untuk melanjutkan ke tingkat SMTP, 
meskipun di beberapa kabupaten angka transisinya masih rendah. 

Faktor-faktor lain yang relevan dengan penghapusan ujian nasional di kelas 6 antara lain: persepsi luas 
bahwa proses belajar-mengajar terganggu oleh persiapan ujian yang intensif pada tahun terakhir Sekolah 
Dasar; beban biaya dan logistik pada Kementerian; beban biaya bagi orangtua untuk membayar les dan 
biaya ujian; stress pada siswa yang sedang mengalami peralihan keluar dari SD dan tidak mendapatkan 
dampak pembelajaran yang bermanfaat akibat ujian. Pada tahun 2014, Ujian Nasional Kelas 6 akan diganti 
dengan Ujian Provinsi yang berisi 25% pertanyaan dari Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Pada saat 
tulisan ini dibuat, belum ada informasi terbaru sifat komponen provinsi, namun dapat diperkirakan akan ada 
keragaman kapasitas teknis staf provinsi untuk melaksanakan tugas ini dengan tingkat keahlian teknis yang 
sesuai.  

Mendikbud juga mengumumkan proyek percontohan di 150 sekolah untuk mengurangi pengulangan kelas 
secara bertahap. Kebijakan “tidak ada siswa tinggal kelas” ini sejalan dengan penelitian internasional yang 
menemukan bahwa pengulangan kelas umumnya tidak mendukung perbaikan dalam proses pembelajaran 
dan seringkali dikaitkan dengan prestasi belajar yang buruk pada tahun selanjutnya. Kajian yang dilakukan 
Hattie3 pada 861 kajian yang menyimpulkan bahwa “pengulangan adalah bencana besar...pada peningkatan 
prestasi akademik”. Penelitian di Indonesia tentang Kualitas Pendidikan di Madrasah4, juga melaporkan 
korelasi negatif antara pengulangan kelas dan prestasi siswa. Dasar pemikiran pada perubahan kebijakan ini 
juga konsisten dengan paradigma mengajar yang baru dimana guru harus lebih terampil dalam penilaian 
formatif (sambil berjalan) dan menyesuaikan pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan individual, akan 
tetapi sosialisasi atas kebijakan ini menemui banyak tentangan.  
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3. Tantangan Pelaksanaan Kurikulum 2013  
 

Tinjauan dan persiapan kurikulum baru yang dilakukan tahun 2012 mencerminkan tujuan pemerintah untuk 
memperbaiki pembelajaran siswa sampai ke tingkat dimana siswa Indonesia dapat bersaing secara regional 
dan internasional, memperbaiki harapan hidup mereka dan memberikan kontribusi bagi produktivitas dan 
pembangunan negara mereka. Tugas ini menjadi usaha yang besar dan langkahnya yang cepat 
menghasilkan risiko yang signifikan.  

Jangka waktu yang singkat tidak memungkinkan bagi masukan yang lebih banyak melalui pelaksanaan 
praktek guru kelas baik pada awal kajian atau tahap penyusunan untuk melihat apa yang berhasil atau apa 
tidak berhasil di ruang kelas. Jangka waktunya juga membatasi kesempatan bagi kementerian untuk 
melaksanakan ujicoba secara akurat pendekatan, bahan-bahan, tugas penilaian dan modul penataran 
sebelum finalisasi dan pelaksanaan. Sebagai perbandingan, penyusunan kurikulum nasional baru Kerajaan 
Inggris dimulai tahun 2011 dengan tim tenaga ahli, termasuk para guru, ditugaskan untuk mata pelajaran 
yang berbeda. Kajian ini berlangsung melalui fase-fase yang memungkinkan dilakukannya konsultasi dan 
penyerahan secara ekstensif di antara fase-fase di dalam proses. Proses pengembangan dijadwalkan akan 
selesai dan semua materi kurikulum akan diumumkan kepada semua guru pada akhir 2014. 

Proses dan jangka waktu pengembangan Kurikulum 2013 juga membatasi kesempatan untuk mendapatkan 
dukungan dan komitmen dari para pemangku kepentingan seperti orang tua, guru, pejabat pendidikan, 
anggota DPR terpilih dan persatuan guru. Pertemuan-pertemuan dilaksanakan di Jakarta dan di daerah akan 
tetapi pertemuan-pertemuan tersebut cenderung hanya sebagai media berbagi informasi setelah pekerjaan 
utama selesai dilakukan. Keterbatasan tersebut bisa menjadi faktor penting jika kurikulum akan dilaksanakan 
sesuai tujuan dan apakah manfaat yang diinginkan pada pembelajaran siswa dan daya saing internasional 
bisa tercapai.  

 

3.1. Tugas Besar Pengembangan Guru untuk Kurikulum Baru  
 

Dalam persiapan tahap pertama peluncuran di 6.400 sekolah, para ahli mengadakan lokakarya daerah untuk 
para pelatih. Pelatih kemudian memberikan pelatihan bagi perwakilan sekolah yang dipilih untuk 
bertanggung jawab melanjutkan pelatihan dan dukungan penyadaran di sekolah mereka masing-masing. 
Evaluasi proses ini oleh Kementerian menunjukkan bahwa pelatihan 52 jam yang dilaksanakan berhasil 
dengan baik. Akan tetapi, model pelatihan berjenjang (cascade) yang lebih ramping akan dilaksanakan pada 
tahun 2014-2015 dimana 33.000 pelatih akan memberikan pelatihan langsung ke sekolah-sekolah bagi 
sekitar 1,4 juta guru. 

Ini merupakan tugas yang sangat besar karena pemberlakuan kurikulum dan penjaminan mutu akan 
menjadi sangat menantang. Identifikasi, mobilisasi dan supervisi 33.000 guru ahli menjadi tantangan 
pertama. Kedua, merubah pemahaman konseptual dalam waktu 5-6 hari juga cukup menantang, akan tetapi 
merubah kebiasaan di ruang kelas nampak akan sulit dicapai dalam rentang waktu yang ada atau melalui 
model pelatihan berjenjang. Evaluasi terbaru (2013)5 pada program pelatihan berjenjang peluncuran BOS 
bagi kepala sekolah dan anggota komite sekolah menemukan banyak kesulitan dan meyimpulkan bahwa 
pada umumnya, pelatihan berjenjang sangat dangkal, tidak responsif terhadap konteks, dan meskipun 
pelatihan yang demikian sesuai untuk memberikan informasi, akan tetapi tidak bisa merubah perilaku. 
Menyadari adanya kelemahan pelatihan berjenjang ini, Kementerian berencana melakukan modifikasi 
model pelatihan berjenjang yang digunakan pada tahun 2013, akan tetapi pada dasarnya akan tetap 
menggunakan model berjenjang. Perubahan pedagogi lebih luas ditambah dengan: penyesuaian secara 
besar-besaran sumberdaya dan prioritas Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) dan Lembaga 
Pendidikan Tenaga Keguruan (LPTK); meningkatkan dukungan dari pengawas sekolah; dan pendekatan 
inovatif bagi sekolah-sekolah terpencil dan sekolah dengan sedikit atau tidak memiliki guru 
berkualitas/berijazah.  
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Kurikulum baru hadir pada saat sejumlah tanggung jawab baru diperlukan kepala sekolah dan guru untuk 
melaksanakan penilaian kinerja guru. Pada saat yang sama, sekolah diharapkan dapat meningkatkan 
Manajemen Berbasis-Sekolahnya, mengupayakan atau memperbaharui akreditasi mereka, melakukan 
penilaian-diri (self-assessment) sebagai bagian Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (EQAS), serta berusaha 
meningkatkan kepatuhan terhadap SPM (standar pelayanan minimum). Proses penjaminan mutu dan 
kurikulum baru ini berisiko untuk tidak dapat dilaksanakan dengan baik kecuali kepala sekolah dapat 
menemukan cara untuk mengintegrasikan kegiatan ini pada tingkat sekolah.  

 

3.2. Tingkat Keterampilan yang Diperlukan untuk Mengajar dengan Pendekatan 
Terpadu dan Holistik 

 

Walaupun pendekatan tematik secara holistik sudah menjadi bagian Standar Kompetensi Nasional sejak 
Undang-undangnya dikeluarkan pada tahun 2007, belum terlihat tanda-tanda bahwa pendekatan ini 
dilaksanakan. Upaya memahami dan menerapkan pendekatan yang dibungkus dengan 3 kata (tematik, 
terpadu dan holistik) akan menjadi tantangan besar bagi guru yang ahli dan berpengalaman sekalipun. 
Mengingat rendahnya pengetahuan dan pedagogis para guru saat ini (sebagaimana diukur melalui Ujian 
Kompetensi), diperkirakan sebagian besar guru, terutama mereka yang bekerja di sekolah kecil dan guru 
yang tidak memiliki kualifikasi penuh, akan mengalami kesulitan besar dalam melaksanakan kurikulum baru, 
baik di tingkat SD maupun SMP. Tanpa dukungan yang intensif, perubahan ke arah “pendekatan terpadu, 
tematik dan holistik” akan dianggap sebagai beban, yang tidak kalah berat dari beban KTSP (kurikulum 
tingkat satuan pendidikan) dalam lima tahun terakhir ini.  

 

3.3. Pendekatan Penilaian Baru  
 

Wilayah penilaian akan sangat menantang karena memerlukan pergeseran jangka panjang dari budaya 
ujian (testing culture) – dimana guru menilai keterampilan yang lebih rendah, seperti halnya penilaian 
berdasarkan pengulangan atau apa yang bisa dipelajari dari buku teks - menjadi budaya penilaian 
(assessment culture). Budaya penilaian dicirikan dengan berbagai bentuk penilaian yang tidak standar, tidak 
harus diselesaikan dengan batasan waktu, menggunakan contoh-contoh yang relevan dari konteks 
kehidupan sehari-hari, dan menuntut siswa dan guru merenungkan pembelajaran yang baru dijalankan. 
Sifat utama dari penilaian untuk pembelajaran adalah, guru dapat secara tepat bisa menetapkan dimana 
siswa pada pembelajaran jangka panjang; kemajuan apa yang sudah mereka buat dalam mengembangkan 
pengetahuan, keterampilan dan pemahaman mereka dari waktu ke waktu; dan apa langkah selanjutnya 
bagi siswa6.  

Untuk bisa melakukan hal di atas dengan baik, guru harus memiliki kecakapan penilaian (assessment literacy) 
– pemahaman yang mendalam mengenai prinsip-prinsip dasar dan penghayatan standar-standar untuk 
melakukan penilaian. Kriteria penilaian7 sangat rumit dan perlu waktu lama untuk mengembangkannya. 
Selain materi dan keaslian tugas, kriteria juga harus mencakup dimensi praktis (seperti keterbukaan, 
keadilan, komparabilitas dan kelayakan) serta lebih banyak dimensi kualitatif (seperti tingkat kognitif dan 
makna pendidikan). 

Guru mengembangkan kecakapan penilaian mereka melalui kesempatan-kesempatan untuk memahami dan 
memperdebatkan teori kependidikan yang berhubungan dengan penilaian dan melalui praktek penilaian 
dengan sampel siswa, membandingkan hasil penilaian mereka dengan hasil penilaian guru-guru lain, dan 
secara perlahan-lahan menghayati standar dan kriteria penilaian. Proses ini mensyaratkan agar guru 
mempunyai pengetahuan yang cukup tentang teori penilaian dan pembelajaran, waktu yang cukup untuk 
diskusi dengan sejawat dan dukungan dari ahli untuk mengembangkan kecakapan penilaian mereka. 
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3.4. Potensi Dampak Negatif pada Profesionalisme Guru  
 

Kurikulum 2013 mencerminkan sentralisasi kurikulum dan pembuatan buku teks. Hal ini dianggap akan 
menurunkan beban kerja guru karena rencana pelajaran akan dimasukkan dalam buku panduan guru. Guru 
juga akan dibebaskan dari keharusan mengembangkan KTSP untuk tiap sekolah. 

Akan tetapi, walaupun kurikulum tunggal nasional memiliki keunggulan-keunggulan yang jelas, namun 
terdapat risiko turunnya profesionalisme dan kreativitas guru – kualitas yang berhubungan dengan prestasi 
siswa yang lebih tinggi pada ujian internasional. Laporan OECD tahun 2012 pada PISA mengidentifikasi 
trend bahwa “sistem sekolah yang memiliki kinerja yang paling baik adalah sistem yang mengalokasikan 
sumberdaya pendidikan dengan lebih berimbang antara sekolah maju dan tertinggal, dan sistem yang 
memberikan hak otonomi atas kurikulum dan penilaian kepada masing-masing sekolah”.8 Walaupun mungkin 
hal ini benar, tetapi harus diakui bahwa negara yang memiliki hak otonomi lebih tinggi dalam pendidikan 
(contohnya Finlandia) juga merupakan negara dengan tingkat perkembangan tinggi dan mempunyai 
sejarah penyelenggaraan pendidikan yang panjang. Tantangan yang dimiliki oleh Indonesia adalah untuk 
menemukan keseimbangan yang tepat antara pengendalian top-down dan inovasi serta kreativitas bottom-
up di dalam kelas.  

Upaya mewujudkan tujuan kurikulum baru mengharuskan guru mengambil pendekatan yang lebih 
bijaksana dan kreatif dalam perencanaan pelajaran dan penilaian dan untuk menyesuaikan metode 
pengajaran mereka dengan kebutuhan dan tingkat kemampuan siswa. Jika tugas ini terlalu sulit dan guru 
kurang mendapatkan dukungan serta arahan yang memadai di tingkat sekolah, bisa dipahami apabila 
mereka kemudian kembali ke cara-cara lama. 

 

3.5. Apakah ada Perhatian yang Cukup pada Mata Pelajaran Dasar – Matematika, 
IPA dan Bahasa Indonesia? 

 

Prestasi siswa Indonesia pada ujian internasional (PISA,TIMSS, dan PIRLS) menjadi suatu kekhawatiran bagi 
banyak pemangku kepentingan. Keseimbangan kurikulum SD adalah 53% akademik (Matematika, IPA, 
Bahasa Indonesia, dan IPS) dan 47% lainnya (Pendidikan Agama, Pendidikan Sipil dan Kewarganegaraan, 
Olahraga, Kesenian, dan Kebudayaan). Untuk menghasilkan perbaikan yang nyata pada pelajaran 
matematika, misalnya, diperlukan waktu lebih banyak dari yang diberikan saat ini agar siswa mendapatkan 
keterampilan dasar. Alokasi sebanyak 6 pelajaran per minggu x 35 menit setara dengan 3,5 jam per minggu. 
Jumlah ini kurang dari 1 jam per minggu untuk memperbaiki keterampilan dasar matematika 70% siswa 
yang tidak memenuhi standar kompetensi minimum internasional (PISA) pada umur 15 tahun. Dari hasil-
hasil PISA diperkirakan sekitar 2/3 siswa kelas 9 ini tertinggal setidaknya 2 – 2,5 tahun dalam capaian mereka 
pada pelajaran matematika. 

 

3.6. Mencapai Peningkatan Nyata pada Masa Pembelajaran Siswa  
 

Kurikulum yang baru menambah waktu belajar (lebih lama 2 jam 20 menit untuk SD dan 4 jam untuk SMP 
setiap minggu). SD sekarang memiliki total 21 jam dan SMP 25,3 jam.  

Total jumlah pelajaran setiap minggu dan hari mengajar (180 hari) ini dianggap hampir sama dengan rata-
rata internasional, tetapi perbandingan tidak dapat dengan mudah dilakukan karena adanya keragaman apa 
yang termasuk kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler (contohnya olahraga, musik) dan keragaman pada 
jumlah tahun sekolah yang dihitung. Grafik dari laporan OECD di bawah ini, dari sebelum Kurikulum 2013, 
menunjukkan Indonesia hanya memiliki 3.000 lebih jam wajib untuk anak usia 11 tahun – menempati 
peringkat paling rendah dari negara-negara yang ada pada daftar. Diperlukan penambahan 25% jam wajib 
agar sesuai dengan 4.000 jam rata-rata OECD di sekolah dasar (SD). Untuk SD kelas atas, Kurikulum 2013 
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menambahkan 4 pelajaran setiap minggunya, tetapi hal ini hanya memberikan peningkatan 12,5%. Waktu 
wajib aktual di dalam kelas juga berkurang karena banyak libur nasional dan kebiasaan libur minggu tenang 
untuk persiapan ujian. Selain itu, berdasarkan survei SPM tahun 20139, 1 dari 6 sekolah tidak memberikan 
waktu wajib 34 minggu setiap tahun sebagaimana diharuskan.  

Gambar 27. Perbandingan internasional jam wajib pada SD, laporan OECD 

 

Terlepas dari grafik di atas, laporan yang berkaitan dengan ujian PISA pada tahun 2012 menunjukkan bahwa 
di tingkat sekolah, terdapat korelasi yang sangat kecil antara prestasi ujian dengan waktu yang dihabiskan 
siswa untuk belajar di sekolah dan di luar sekolah. Tidak ada pola yang jelas dari hubungan ini pada 
pengamatan di tingkat sistem10. Ada banyak faktor selain jumlah jam pelajaran. 

Pada dasarnya, yang penting adalah apa yang dilakukan pada tambahan jam pada Kurikulum 2013 tersebut. 
Apabila siswa berada di sekolah, tetapi tidak belajar, maka tambahan jam kehadiran tidak akan membawa 
dampak apa-apa. Agar efektif, waktu di dalam kelas harus diisi dengan kegiatan belajar-mengajar mata 
pelajaran.  

Kotak 1. Kajian Video TIMSS 2009-2010 (Andy Ragatz, Bank Dunia) 

  

Satu permasalahan dalam memastikan tambahan jam wajib adalah, Indonesia masih memiliki tingkat 
ketidakhadiran guru yang tinggi11. Walaupun rata-rata nasionalnya telah menurun dari sekitar 20% pada 
tahun 2003 menjadi sekitar 13% pada tahun 2013, sekitar sepertiga guru absen setiap harinya di daerah 
terpencil dan tertinggal, seperti Papua12. Siswa di daerah ini tertinggal karena miskin, hanya memiliki sedikit 
sumberdaya di rumah dan di sekolah, serta hanya memiliki sedikit guru yang berkualitas. Pada situasi ini, 
dimana kualitas waktu wajib sangat rendah, terdapat bukti empiris bahwa tingginya tingkat ketidakhadiran 
guru memiliki dampak negatif terhadap pembelajaran.  

Tantangan multi-dimensinya adalah upaya untuk mengurangi tingkat ketidakhadiran guru, 
mendayagunakan tenaga pengajar secara lebih efisien, dan menciptakan budaya dan etos kerja yang lebih 
profesional. Hal ini akan membuat siswa lebih mengalami pembelajaran yang kesinambungan dan lebih 
terarah, dan penyebaran guru-guru terbaik akan lebih merata. Jika tantangan-tantangan ini tidak bisa 

Perbedaan ini digambarkan dengan baik melalui temuan Penelitian Video TIMSS tahun 2009-2010 di Indonesia dimana 
jelas terlihat bahwa jumlah waktu aktual yang dihabiskan untuk belajar sangat penting. Siswa yang berada di kelas 
dimana guru menghabiskan waktu aktual untuk mengajarkan matematika (alih-alih tugas yang berhubungan dengan 
matematika dan yang tidak berhubungan) mencapai hasil nilai ujian yang lebih tinggi dibanding yang lain. Jumlah 
interaksi siswa-guru dan waktu yang dihabiskan khusus untuk soal matematika juga memiliki hubungan positif dengan 
pembelajaran siswa. Hal ini menggarisbawahi tantangan pokok Kurikulum 2013 - membantu guru menggunakan waktu 
belajar lebih efektif dan lebih fokus terhadap pengajaran mereka. 
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diatasi, kurikulum baru hanya akan memiliki dampak kecil atau tidak memberikan dampak di daerah-daerah 
yang tertinggal. Kurikulum baru bisa menjadi pemicu positif bagi penyebaran dan dukungan guru yang 
lebih merata. 

 

3.7.  Menjadi kompetitif di kawasan dan sejajar dengan negara-negara tetangga 
ASEAN.  

 

Liberalisasi perdagangan di ASEAN pada tahun 2014 akan memiliki implikasi bagi generasi Indonesia lulusan 
selanjutnya dalam memasuki dunia kerja, karena mereka akan dibandingkan dan bersaing dengan teman 
sebaya dari negara tetangga13.  

Kotak 2. Survei Prospek Bisnis ASEAN 2014 

 

Untuk melanjutkan dan mempertahankan pertumbuhan ekonomi di kawasan, dan keluar dari “jebakan 
penghasilan menengah”, Indonesia harus memperbaiki tingkat keterampilan lulusan sekolahnya dan 
memastikan bahwa mereka memiliki keterampilan dasar yang diperlukan pemberi kerja serta sikap yang 
membuat mereka selalu siap bekerja. Masalah ini akan diulas lebih jauh pada bab terpisah Latar Belakang 
Kajian.  

‘Keterampilan untuk abad 21’ sekarang menjadi slogan populer kurikulum pada banyak negara dengan dua 
tujuan yaitu untuk memperbaiki kemampuan-kerja dan mendorong pembelajaran sepanjang hayat. 
Keterampilan abad 21 umumnya mencakup keterampilan kognitif (contohnya matematika, keaksaraan, 
pemecahan masalah). Keterampilan inter-personal (contohnya keterampilan berkomunikasi, kerjasama, 
kepemimpinan) dan keterampilan intra-personal (contohnya: manajemen waktu, inisiatif, etika, dan 
kewirausahaan). Keterampilan ini bukan merupakan keterampilan baru, akan tetapi pengakuan 
keterampilan ini sebagai hasil pendidikan sangatlah penting. Untuk menghasilkan lulusan yang dapat 
bersaing di tingkat regional, Indonesia harus mempertimbangkan kembali aspek kurikulumnya seperti 
keseimbangan keterampilan kognitif (terutama matematika dan IPA) pada seluruh kurikulum, penempatan 
Bahasa Inggris sebagai bahasa komunikasi internasional, dan sejauh mana keterampilan inter-personal dan 
intra-personal akan dikembangkan pada mata pelajaran kognitif dan non-kognitif.  

 

3.8. Kurikulum dan perbaikan karakter  
 

Pengembangan karakter dilihat sebagai tujuan pendidikan yang penting dan menjadi salah satu pemicu 
lahirnya Kurikulum 2013. Akan tetapi, guru dan orang tua menghadapi banyak tantangan dalam membina 
dan membentuk kaum muda untuk menginternalisasikan nilai sosial dan bertindak sesuai dengan prinsip 
kemanusiaan dan moral. Tantangannya mencakup pengaruh lingkungan rumah dan masyarakat yang, pada 
beberapa kasus, membiarkan kekerasan, menutup mata terhadap korupsi, diskriminasi terhadap perempuan 
dan minoritas, dan mengijinkan ketegangan masyarakat memasuki halaman sekolah. Selain itu, sekolah juga 
harus belajar bagaimana secara konstruktif menangani dampak globalisasi dan meluasnya penggunaan 
media-sosial, yang oleh orang tua dianggap memperkenalkan nilai-nilai yang tidak dikehendaki baik oleh 
sekolah maupun orang tua. 

Sebelum kurikulum baru diumumkan, Kemendikbud telah melaksanakan proyek ujicoba di beberapa 
sekolah yang melaksanakan program dan kegiatan pendidikan karakter yang dirancang sesuai kondisi 
setempat. Program ini antara lain: memasukkan pendidikan karakter pada mata pelajaran formal seperti 

Survei Prospek Bisnis Asean tahun 2014 mengidentifikasi Indonesia sebagai tujuan terbaik di ASEAN untuk investasi dan 
ekspansi bisnis dengan salah satu kekuatan utamanya yaitu tersedianya tenaga kerja murah (dinilai memuaskan oleh 
53% bisnis). Hal ini bukanlah skenario yang diinginkan untuk masa depan Indonesia. Filipina dinilai paling positif akan 
tenaga kerjanya yang paling terampil (dinilai memuaskan oleh 87% bisnis) sementara Indonesia hanya dinilai 39%, paling 
rendah dari semua negara ASEAN. 
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Pendidikan Agama dan Pendidikan Sipil dan Kewarganegaraan; pengembangan kegiatan sekolah yang 
melibatkan kerja masyarakat; pemberian kesempatan bagi siswa untuk mengambil tanggung jawab di 
sekolah; partisipasi pada kegiatan tim; dan program seperti Pramuka, yang sekarang telah dimasukkan 
dalam kurikulum baru sebagai kegiatan ekstra-kurikuler wajib. Evaluasi ujicoba program ini belum 
dipublikasikan.  

Kajian literatur tentang program pendidikan karakter14 yang dilaksanakan di dalam dan di luar sekolah 
menyimpulkan bahwa “keterampilan karakter” dapat diajarkan, dapat diukur, dan memiliki hubungan positif 
dengan penguasaan keterampilan kognitif. Penulis kajian tersebut menyarankan agar pengembangan 
karakter dan pembelajaran kognitif berjalan secara bersamaan dan bukan merupakan kegiatan yang saling 
terpisah. Karakter berkembang seiring berlangsungnya pembelajaran. Selain itu, penulis juga 
menyatakan bahwa keterampilan karakter dapat memprediksi hasil kehidupan mendatang seperti halnya 
capaian ujian kognitif. Mungkin hal ini terjadi karena ujian kognitif juga mengukur karakter pada tingkat 
tertentu, misalnya: siswa yang memiliki nilai yang tinggi pada ujian umumnya adalah siswa yang masuk 
sekolah secara teratur, memperhatikan pelajaran, mengerjakan pekerjaan mereka, tidak menyerah dalam 
pemecahan masalah, menyelesaikan tugas mereka, mandiri dan termotivasi untuk mencapai sesuatu, dan 
menunjukkan kepedulian kepada orang lain serta memiliki perilaku mental yang positif.  

Dalam meta-analisis kajian pendidikan karakter, tahun-tahun awal merupakan tahun-tahun yang paling 
penting dimana baik lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah memiliki pengaruh. Nampak bahwa 
keterampilan bisa berubah seiring waktu, dan oleh karenanya, apa-apa yang terjadi dalam tahun-tahun 
bersekolah adalah penting.  

Selain kegiatan yang direncanakan dan “pengajaran” keterampilan karakter, dua konsep sangat relevan 
dengan pembangunan karakter di sekolah – yaitu konsep kurikulum tersembunyi dan konsep pengaruh 
suasana sekolah.  

Kotak 3. Kurikulum Tersembunyi 

 

Suasana sekolah, sebagai hasil dari kurikulum tersembunyi, melalui berbagai penelitian internasional selama 
beberapa tahun, diketahui memilikipengaruh langsung terhadap motivasi, kepercayaan diri, dan prestasi 
siswa. Suasana sekolah juga merupakan salah satu faktor terpenting yang secara konsisten berkorelasi 
dengan sekolah yang efektif – sekolah dimana siswa dapat mencapai tingkat lebih tinggi dibanding yang 
diharapkan dari pembelajaran mereka sebelumnya dan latar belakang keluarga mereka. Oleh karena itu, 
tidaklah mengejutkan bahwa suasana sekolah yang positif juga merupakan salah satu faktor utama tingkat 
sekolah, yang diidentifikasi dalam penelitian PISA15 yang berhubungan dengan hasil pembelajaran siswa 
yang lebih tinggi.  

Secara ringkas, terdapat alasan untuk menyatakan bahwa dalam pengembangan karakter harus digunakan 
pendekatan dalam kerangka kerja komprehensif mencakup:  

• Mengenali peran orangtua dalam menanamkan nilai-nilai inti 
• Pentingnya membentuk sikap dan perilaku positif pada tahap-tahap awal bersekolah 
• Keterkaitan antara pengembangan karakter dan pembelajaran kognitif, dan oleh karena itu penting 

memiliki  pedagogi yang baik selama kurun waktu bersekolah.  

Di kelas dan halaman sekolah, kurikulum tersembunyi adalah hal yang dipelajari siswa secara tidak sadar dari 
hubungan, suasana sekolah, dan nilai sosial yang dialirkan pada kehidupan sehari-hari. Hal ini mencakup cara guru dan 
siswa berhubungan satu sama lain, sikap guru (contohnya apakah mereka siap untuk pelajaran, apakah mereka sering 
terlambat atau tidak hadir), sifat peraturan sekolah, dan pemberian penghargaan dan hukuman, tingkat tanggung 
jawab yang diberikan kepada siswa, bagaimana komunitas sekolah memandang kecurangan pada saat ujian, dan 
bagaimana sekolah menghargai atau tidak menghargai siswa dari kalangan minoritas. Hal ini disebut “kurikulum 
tersembunyi” karena walaupun hal-hal ini tidak disebutkan secara eksplisit, tetapi hal ini lebih dapat memberikan 
dampak yang kuat bagi nilai dan perilaku siswa ketimbang kurikulum formal untuk pengembangan karakter.  
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• Pengaruh kurikulum tersembunyi – suasana dan budaya sekolah 
• Nilai dari suasana sekolah positif yang dicirikan dengan saling menghormati dan peduli satu sama 

lain, kerjasama, keterbukaan, kesenangan dalam belajar, dukungan ketimbang hukuman 
• Program pada masa remaja yang secara langsung mengembangkan keterampilan personal dan 

inter-personal bagi lingkungan kerja untuk hidup.  

 

4. Saran Arah ke Depan Kurikulum  
 

Tujuan Pemerintah Indonesia adalah untuk memastikan bahwa siswa, dalam keadaan apapun, akan 
menerima kurikulum yang dibuat. Akan tetapi, terdapat “putus hubungan” antara tujuan kebijakan 
pemerintah pusat dengan kualitas pemberian layanan di tingkat daerah. Alasan terputusnya hubungan ini 
bersifat historis, rumit (termasuk undang-undang dan peraturan yang saling bertentangan atau tidak jelas) 
dan beragam sesuai konteks (seperti: staf yang belum berpengalaman di kabupaten pemekaran). 
Sebagaimana bisa dilihat di bab lain Latar Belakang Kajian, alasan tersebut terutama bukan karena 
kurangnya pendanaan, akan tetapi karena kurangnya kapasitas individu dan sistem.  

Pada konteks ini, masalah pokok yang akan berpengaruh terhadap pemberlakuan kurikulum baru adalah: 
rendahnya kompetensi guru yang ada; lemahnya kapasitas kepemimpinan pedagogis kepala sekolah, 
pengawas dan pegawai sekolah; dan sistem penjaminan mutu yang tidak efektif ditambah dengan tidak 
adanya sanksi dan insentif untuk secara penuh melaksanakan kebijakan nasional seperti yang dimaksudkan. 
Untuk melaksanakan Kurikulum 2013 seperti yang diinginkan, diperlukan penguatan sistem yang ada dan 
mengadopsi cara baru untuk bekerja dengan sekolah dan guru.  

Kunci pokok untuk memperkuat sistem dan mengembangkan sekolah terletak pada keseimbangan antara 
“tekanan dan dukungan” dimana akuntabilitas sekolah, transparansi dengan masyarakat, manajemen 
kinerja guru, penilaian sekolah dan proses pengawasan diperkuat secara bersamaan sehingga dukungan 
yang lebih efektif dapat diberikan oleh pengawas sekolah, kepala sekolah, kelompok pendukung, dan 
penyedia jasa pendidikan. Tekanan negatif mengabaikan urgensi tetapi tidak memiliki tujuan; tekanan 
tersebut bersifat menghukum dan menyalahkan, mempermalukan, dan menciptakan persaingan menang-
kalah. Sebaliknya, tekanan positif berfokus pada urgensi, transparansi data dan akuntabilitas yang tidak 
menghukum, dan menyatukan teman sejawat dan kemitraan 16 . Konsep tekanan dan dukungan ini 
sepertinya berjalan dengan baik pada banyak konteks, termasuk negara berkembang, tetapi harus 
disesuaikan dengan konteks kebudayaan Indonesia dimana seseorang enggan untuk membantah 
pandangan orang yang lebih tua atau bahkan rekan kerja, atau untuk memberikan umpan balik yang 
langsung dan jujur kepada teman sebaya dan atasan mereka.  

Berkaitan dengan pelaksanaan kurikulum baru dengan menggunakan model tekanan dan dukungan, 
pertanyaan pokoknya adalah: apakah tekanan atau dukungan yang diberikan membangkitkan motivasi 
kepada orang yang akan bertanggung jawab untuk melaksanakan perubahan? Akankah hal tersebut 
membangkitkan keinginan dasar guru, pejabat kabupaten, kepala sekolah untuk masuk ke dalam upaya 
guna mendapatkan hasil yang bagus? Sumberdaya yang sesuai dan berpotensi paling efektif memberikan 
tekanan dan dukungan bagi proses perubahan (dan perbaikan sekolah secara umum) adalah sekitar 27.000 
pengawas sekolah yang berkedudukan di kantor kabupaten/kota dan sesuai dengan peran mereka miliki 
(berdasarkan Standar Pengawas Sekolah/Madrasah 12/2007) untuk mengawasi sekolah dan membina serta 
mendukung guru. 

Namun, saat ini, pengawas sekolah tidak dimanfaatkan dan pada banyak kasus tidak sesuai dan/atau tidak 
memiliki keterampilan untuk berperan dalam perbaikan sekolah. Ujian kompetensi guru yang dilakukan 
2012-2013 memperlihatkan bahwa skor rata-rata pengawas sekolah lebih rendah dibanding skor para 
kepala sekolah atau guru. Pada tahun 2013, Baseline Survey17 keterampilan khusus yang diperlukan oleh 
pengawas menemukan bahwa “pengawas tidak memiliki kompetensi di area pokok terkait dengan peran 
mereka – terutama saran kepada guru tentang belajar-mengajar yang efektif, penggunaan laboratorium 
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untuk mendukung pembelajaran, mengembangkan indikator efektivitas, melakukan analisis dan 
menggunakan hasil supervisi dan semua aspek penelitian dan pengembangan”. 

Pada tahap ini, kebanyakan pengawas sekolah tidak memiliki kemampuan untuk memimpin reformasi 
pedagogis. Banyak alasan untuk keadaan ini, termasuk praktik perekrutan yang tidak sesuai dengan 
peranannya, kurangnya kesempatan pelatihan dan pengembangan, kurangnya tunjangan perjalanan atau 
transport untuk mengunjungi sekolah, akuntabilitas yang lemah, serta tidak jelasnya mandat yang mereka 
terima. Perubahan besar terhadap peranan, rekrutmen, kualifikasi dan persyaratan pengawas sekolah dapat 
menjadi batu pijakan untuk perbaikan sekolah yang efektif dan berkelanjutan, dan termasuk pelaksanaan 
kurikulum secara efektif. Perubahan ini sedang dalam proses. Pada tahun 2014, pengawas sekolah akan 
dilibatkan dalam program pengembangan profesional yang berkelanjutan bagi kepala sekolah, dan 
undang-undang sedang dirancang oleh Kemendikbud untuk reformasi peranan, rekrutmen, dukungan dan 
persyaratan pengawas sekolah. Reformasi ini harus dilaksanakan sepenuhnya dan budaya baru harus 
dibentuk dimana pengawas sekolah akan menjadi pelaku utama dalam perbaikan sekolah dengan 
menggunakan tekanan dan dukungan untuk mendorong pengajaran yang lebih efektif.  

 

4.1. Rekomendasi sebagai bahan pertimbangan pemerintah 
 

(i) Kurikulum baru harus diberi waktu yang cukup untuk menghasilkan manfaat yang diharapkan, 
tetapi harus ada evaluasi menyeluruh dan terus-menerus berdasarkan pengamatan di kelas dan 
analisis tenaga ahli, yang bisa menghasilkan perbaikan kurikulum secara perlahan di semua tahapan 
pelaksanaan. Tinjauan dan evaluasi harus dilakukan secara independen dari yang bertanggung jawab 
terhadap pelaksanaan. 

(ii) Menetapkan otoritas independen baru misalnya Badan Pelaksana Kurikulum dan Penilaian 
(Curriculum and Assessment Authority) atau merevitalisasi dan menyediakan sumberdaya yang 
tepat kepada Badan Standar Nasional Pendidikan (BNSP). Otoritas independen ini akan 
bertanggung jawab terhadap siklus rencana evaluasi dengan memberikan kesempatan seluasnya 
kepada guru dan pemangku kepentingan pendidikan untuk berpartisipasi dalam proses evaluasi, 
memberikan serangkaian bukti-bukti, termasuk contoh tugas siswa dan hasil ujian. Ini bisa 
menghindarkan “inspeksi mendadak” yang sering dilakukan beberapa dekade terakhir, memastikan 
bahwa bukti-bukti dari ruang kelas merupakan bagian dari proses evaluasi dan memberikan beberapa 
cara perlindungan terhadap kepentingan politik. 

(iii) Pada Kurikulum 2013, pertimbangan mendesak harus diberikan untuk mengevaluasi total 
waktu pelajaran untuk mata pelajaran akademis di SD dan SMP untuk mengalokasikan lebih 
banyak waktu untuk memperbaiki prestasi pada pelajaran Matematika, IPA, dan Membaca, 
karena prestasi siswa pada mata pelajaran ini sangat rendah pada ujian nasional dan ujian 
internasional bila dibandingkan dengan standar internasional.  

(iv) Dukungan guru untuk kurikulum baru harus berfokus pada kerjasama di sekolah untuk 
pembelajaran profesional, yang dipimpin oleh kepala sekolah dan didukung oleh pengawas 
sekolah yang kompeten. Hal ini akan menuntut kepala sekolah untuk benar-benar siap mengambil 
peranan sebagai pemimpin pedagogis di sekolah mereka. Program Pengembangan Keprofesian 
Berkelanjutan (Continuous Professional Development) bagi kepala sekolah dan calon kepala sekolah 
harus dilaksanakan sesuai rencana dan terus dilanjutkan. Pengawas sekolah dan madrasah harus 
bermitra dengan kepala sekolah dan berada di garis depan dalam proses perbaikan pengajaran, 
dengan menarik dukungan dari lembaga dan jaringan pendidikan guru, termasuk organisasi profesi 
guru. Pelatihan dan pengembangan untuk guru harus dilakukan terutama melalui on-the-job-training 
menggunakan bahan-bahan yang sudah terbukti berhasil dipraktekkan di kelas. Hal ini bisa ditambah 
dengan sumberdaya yang tersedia di internet, jaringan melalui platform media sosial, memanfaatkan 
keunggulan-keunggulan yang ada di teknologi tablet dan telepon genggam, termasuk pembelajaran 
jarak jauh untuk memberikan sumberdaya dan dukungan apabila guru sangat memerlukannya. 
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Dukungan kurikulum inovatif harus memungkinkan guru di semua suasana untuk masuk dalam 
jaringan, berbagi rencana pelajaran dan penilaian tugas-tugas dan bisa segera mengakses sumberdaya 
pengajaran dari Kementerian. 

Pendekatan untuk lima tahun ke depan harus tetap diupayakan sesederhana mungkin, menggunakan 
sejumlah kecil tujuan pokok agar tetap fokus dan tidak membebani guru. Pendekatan ini harus 
memanfaatkan dua pemicu utama perbaikan – kepemimpinan instruksional oleh kepala sekolah dan 
pengawas sekolah, dan menciptakan suasana sekolah yang positif dimana guru bekerjasama dalam suatu 
komunitas belajar yang profesional18. Pendekatan ini tidak dapat dijalankan sepenuhnya dari Kemendikbud. 
Pemerintah daerah, lembaga pelatihan guru, universitas dan organisasi profesi guru juga harus memikul 
tanggung jawab kepemimpinan. Perubahan perilaku guru tidak akan dihasilkan oleh peraturan nasional 
tanpa dukungan dan inisiatif yang efektif dari bawah.  
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Lampiran 1. Ringkasan Perubahan Struktur 
Kurikulum 
 

 

 

Tabel A1. Sekolah Dasar: Alokasi jam pelajaran berdasarkan jumlah jam 

Mata Pelajaran Kelas
I II III IV V VI

Kelompok A 
Agama 4 4 4 4 4 4 

Sipil dan Kewarganegaraan 5 6 4 4 4 4 

Bahasa Indonesia 8 8 10 7 7 7 

Matematika 5 6 6 6 6 6 

IPA  - - - 3 3 3 

IPS  - - - 3 3 3 

Kelompok B 
Kesenian, Kebudayaan dan 
Keterampilan 

4 4 4 5 5 5 

Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan 
Olah raga dan/ atau Muatan lokal  

4 4 4 4 4 4 

Total jam 30 32 32 36 36 36
 

Tabel A2. Sekolah Menengah Pertama: Alokasi jam pelajaran berdasarkan jumlah jam 

Mata Pelajaran 
Kelas

VII VII IX 
Kelompok A 
Agama 3 3 3 

Sipil dan Kewarganegaraan 3 3 3 

Bahasa Indonesia 6 6 6 

Matematika 5 5 5 

IPA  5 5 5 

IPS  4 4 4 

Bahasa Inggris 4 4 4 

Group B    

Kesenian dan Kebudayaan, 
termasuk muatan lokal 

3 3 3 

Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan 
Olah raga 

3 3 3 

Keterampilan, termasuk muatan 
lokal 

2 2 2 

Total jam 38 38 38 
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Tabel A3. Sekolah Menengah Atas (SMA): Komponen wajib – Alokasi jam pelajaran berdasarkan 
jumlah jam 

Pola kurikulum keseluruhan 
Kelas

X XI XII 
Kelompok wajib A 
Agama 3 3 3 

Sipil dan Kewarganegaraan 2 2 2 

Bahasa Indonesia 4 4 4 

Matematika 4 4 4 

Sejarah 2 2 2 

Bahasa Inggris 2 2 2 

Kelompok wajib B 
Kesenian dan Kebudayaan, 
termasuk muatan lokal 

2 2 2 

Pendidikan Jasmani, Kesehatan 
dan Olah raga 

3 3 3 

Keterampilan, termasuk 
kewirausahaan 

2 2 2 

 

Tabel A4. Sekolah Menengah Atas (SMA): Komponen pilihan – Alokasi jam pelajaran berdasarkan 
jumlah jam 

Pola kurikulum keseluruhan 
Kelas

X XI XII 
Matematika dan Sains 
Matematika 3 4 4 
Biologi 3 4 4 
Fisika 3 4 4 
Kimia 3 4 4 
Pelajaran Ilmu Sosial 
Geografi 3 4 4 
Sejarah 3 4 4 
Sosiologi dan Antropologi 3 4 4 
Bahasa 
Bahasa/Sastra Indonesia 3 4 4 
Bahasa/Sastra Inggris 3 4 4 
Bahasa Asing Lainnya 3 4 4 
Antropologi 3 4 4 
PIlihan 6 4 4 
Total jam maksimum 68 72 74 
Total jam minimum 42 44 44 
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Tabel A5. sekolah Menengah Kejuruan (SMK): Pola kurikulum keseluruhan dan jam 

Total pola belajar SMK 
Kelas

X XI XII 
SM1 SM2 SM1 SM2 SM1 SM2 

Kelompok A 
Agama 2 2 2 2 2 2
Sipil dan Kewarganegaraan 2 2 2 2 2 2
Bahasa Indonesia 3 3 3 3 - -
Matematika 6 6 6 6 - -
Fisika 4 4 4 4 - -
Kimia 2 2 2 2 - -
Teknologi Informasi dan Komunikasi 2 2 - - - -
Bahasa Inggris 4 4 4 4 - -
Mata pelajaran pilihan kejuaruan 
khusus 

13 13 15 15 40 40

Keterampilan kehidupan dan karir 
wajib 

2 2 2 2 2 2

Kelompok B  SM1 SM2 SM1 SM2 SM1 SM2 
Kesenian dan Kebudayaan, termasuk 
muatan lokal 

2 2 2 2  

Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan 
Olah raga 

2 2 2 2  

Muatan lokan contohnya bahasa 2 2 2 2  
Total jam pelajaran 46 46 46 46 46 46 
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meningkatkan tekanan dan dukungan bagi penyelenggaraan sekolah-sekolah secara efektif. Karakteristik 
utama sekolah yang efektif yang ditemukan dalam pengamatan selama 30 tahun terakhir mencakup proses-
proses berikut1: 

Karakteristik sekolah yang efektif Proses yang khas 

1. Kepemimpinan efektif  Tegas dan terarah
Melibatkan orang lain dalam proses 
Memperlihatkan kepemimpinan instruksional 
Monitoring personil yang lebih sering  
Beberapa otonomi dalam pemilihan staff 

2. Pengajaran yang efektif  Kesatuan tujuan 
Konsistensi dalam pelaksanaan  
Kesetiakawanan dan kerjasama  

3. Mengembangkan dan mempertahankan 
fokus penularan dalam pengajaran  

Fokus pada urusan akademik
Memaksimalkan waktu pembelajaran sekolah  

4. Menghasilkan budaya sekolah yang 
positif  

Menciptakan visi bersama 
Menciptakan lingkungan yang tertib 
Menekankan pada penegakan hal-hal positif  

5. Menciptakan harapan-harapan yang 
tinggi dan tepat bagi semua 

Bagi staf
Bagi siswa 

6. Menekankan pada tanggung jawab dan 
hak  

Bagi staf 
Bagi siswa  

7. Monitoring kemajuan di semua tingkatan Di tingkat sekolah 
Di tingkat kelas 
Di tingkat individu  

8. Mengembangkan keterampilan staf di 
lokasi sekolahan  

Berbasis lokasi digabungkan dengan pengembangan 
keprofesian yang sedang berlangsung  

9. Melibatkan orang tua dengan cara yang 
produktif dan tepat  

Meredam pengaruh negatif 
Mendukung interaksi produktif dengan orang tua  

 

Tinjauan yang disebutkan di atas (Sammons & Bakum 2011) yang menyorot karakteristik sekolah yang 
efektif juga menarik kesimpulan bahwa sekolah yang tidak efektif bukan merupakan kebalikan dari 
sekolah-sekolah yang efektif. Selain tidak memiliki sifat-sifat positif dari sekolah yang efektif, sekolah yang 
tidak efektif cenderung memiliki kesamaan beberapa fitur negatif khusus budaya sekolah:  

• Tidak memiliki visi, 
• Kepemimpinan yang tidak fokus,  
• Disfungsi hubungan staf,  
• Praktik kelas yang tidak efektif.  

Praktik ruang kelas yang tidak efektif umumnya ditandai dengan:  
• Pendekatan kurikulum dan pengajaran yang tidak konsisten,  
• Rendahnya harapan pada anak-anak berlatar belakang sosial ekonomi rendah,  
• Menekankan pada supervisi dan komunikasi hal-hal rutin,  
• Rendahnya tingkat keterlibatan guru-siswa,  
• Rendahnya keterlibatan siswa dalam pekerjaan mereka.  
• Siswa menganggap guru-guru mereka sebagai orang yang tidak perduli, memberikan pujian, 

memberikan bantuan, atau menganggap bahwa belajar itu penting,  
• Guru lebih sering memberikan kritik dan tanggapan negatif.  
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Penguatan proses positif dan membantu mengubah sekolah yang tidak efektif memerlukan pemerintah 
pusat dan daerah menjelaskan peran, harapan dan kebijakan, meninjau ulang peraturan dan praktik yang 
tidak sesuai dengan Revolusi Mental, memberikan pengembangan kapasitas dan dukungan bagi PNS dan 
anggota dewan terpilih, memperkuat jaminan kualitas dan akuntabilitas yang ada, baik ke atas maupun ke 
bawah. Untuk mencapai perubahan yang diinginkan dalam pola pikir dan perilaku para pegawai negeri sipil 
(termasuk guru, kepala sekolah dan pengawas) insentif dan sanksi yang terkait dengan perubahan harus 
lebih besar dibanding insentif dan sanksi yang terkait dengan budaya lama. Ini adalah proses perubahan 
yang melibatkan hati dan pikiran, nilai-nilai dan budaya dimana pelajaran dari penelitian tentang efektivitas 
sekolah sangat relevan dan memberikan panduan praktis. 

 

2.  Tujuan dan Garis Besar Makalah Ini  
 
Tujuan dari makalah ini adalah untuk mengeksplorasi peran pembangunan karakter sebagai salah satu 
aspek, bahkan mungkin yang paling penting, dalam pengembangan potensi manusia, dan untuk 
menguraikan berbagai pendekatan untuk pengembangan karakter di Indonesia dan negara-negara lain. 
Makalah ini kemudian mengacu pada informasi dan temuan penelitian internasional ini untuk 
mengidentifikasi pendekatan terbaik untuk pengembangan karakter dan yang akan mendukung dan 
mempertahankan tujuan Revolusi Mental. Sub-bagian makalah ini adalah: 

• Peranan pendidikan karakter, keterampilan non-kognitif dan keterampilan abad ke-21 
• Pendekatan pengembangan karakter dan beberapa contoh internasional  
• Pendekatan Indonesia dan tujuan Kurikulum 2013  
• Tinjauan hasil penelitian internasional tentang efektivitas pendidikan karakter  
• Pendidikan karakter untuk mendukung revolusi mental melalui pengajaran dan pembelajaran. 

Dalam tulisan ini, karakter didefinisikan sebagai: serangkaian keyakinan moral, nilai-nilai dan 
pemahaman yang diperoleh oleh siswa dari lahir dan melalui pendidikan mereka yang memandu 
bagaimana mereka berpikir, merasakan dan bertindak dan bagaimana mereka melihat diri mereka 
sebagai anggota kelompok.  

 

3.  Pendidikan Karakter sebagai Bagian 
Pengembangan Keterampilan Non-Kognitif  

 

Pendidikan karakter merupakan bagian dari domain non-kognitif pendidikan. 
Secara global ada minat yang kuat dalam hasil non-kognitif sekolah. Pendidikan 
karakter ini sebagian berorientasi hak asasi manusia - dalam kata-kata UNESCO 
"pendidikan harus diarahkan pada pengembangan sepenuhnya kepribadian 
manusia"2 tetapi pendidikan karakter juga mengakui bahwa pendidikan adalah 
proses sosialisasi anak muda sesuai dengan nilai-nilai yang disepakati. 

Sifat non-kognitif dan keterampilan yang relevan dengan prestasi akademik 
biasanya meliputi: 

a. variabel seperti sikap, nilai-nilai, minat, kreativitas, rasa ingin tahu;  
b. kepribadian atau variabel pembawaan, seperti kesadaran, pembawaan 

yang tenang;  
c. variabel hubungan sosial termasuk kepemimpinan, kepekaan sosial, 

kemampuan untuk bekerja dengan orang lain;  
d. konstruksi diri seperti rasa percaya diri, identitas nasional;  
e. Kebiasaan kerja, seperti usaha, disiplin, ketekunan, dan manajemen waktu;  
f. emosi, seperti antusiasme, kasih sayang. 

Kotak 4. India – 9  bidang 
non kognitif yang 

dimasukkan ke dalam 
kurikulum 

India telah 
mengidentifikasi 9 bidang 
non-kognitif untuk 
dimasukkan dalam semua 
kurikulum:  
ketepatan waktu  
kebersihan  
ketekunan 
rasa kewajiban  
kesetaraan  
kerjasama  
tanggung jawab  
kebenaran  
identitas nasional 
 
www.teindia.nic.in/nhrd  
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Sosiolog dan ekonom berpendapat bahwa ciri-ciri dan keterampilan non-kognitif yang berkembang dengan 
baik dapat memiliki hubungan yang sama atau lebih kuat terhadap keberhasilan di sekolah dan tempat kerja 
dibanding pengetahuan akademik3. Ini sebenarnya tidak mengherankan jika kita menganggap bahwa sifat-
sifat dan keterampilan non-kognitif, seperti kehadiran, ketepatan waktu, ketekunan, keterampilan 
organisasi, dan bekerja dengan orang lain, pada dasarnya merupakan karakteristik yang sama-sama 
dianggap penting oleh guru dan pengusaha. 

Nilai ekonomi dari faktor-faktor non-kognitif merupakan salah satu pendorong 
utama di balik perumusan dan promosi Keterampilan Abad-21 di banyak 
negara. Keterampilan ini mengakui bahwa dunia telah berubah secara 
dramatis dalam dua dekade terakhir dan bahwa cara orang muda hidup, 
belajar, bekerja dan bermain terus berubah sesuai perkembangan teknologi. 
Siswa saat ini memiliki lebih banyak kesempatan untuk belajar dan lebih 
banyak berurusan dengan masalah etika dalam kehidupan mereka sehari-hari. 
Sekolah memiliki peran penting dalam memastikan bahwa siswa 
mengembangkan keterampilan yang mereka butuhkan untuk abad ke-21 

dalam nilai kerangka kerja yang mantap. 

 

Keterampilan Abad-21 
 

Konsep ini menyatukan tatanan yang lebih tinggi dan keterampilan berpikir kritis dengan teknologi. 
Sejumlah kelompok kerja dan para pemikir pendidikan di seluruh dunia sedang mencoba untuk 
menentukan keterampilan ini dan implikasinya bagi guru kelas. Salah satunya pemikir itu adalah Kemitraan 
untuk Keterampilan Abad-214 dan meliputi 5 unsur sebagai keterampilan dan muatan abad ke-21: 

Kotak 5. Keterampilan Abad ke-21 

Keterampilan dan 
Muatan Abad ke-21 

Cara Berpikir Cara Bekerja 

Kreativitas dan inovasi  

Identifikasi, perumusan & solusi 
masalah 

Berpikir & analisis kritis 

Keterampilan membuat keputusan  

Belajar untuk Belajar (meta-kognisi)  

Sistem berpikir  

keingintahuan intelektual 

Keterampilan komunikasi  

kolaborasi  

kegigihan  

Fleksibilitas dan kemampuan 
beradaptasi  

Produktivitas dan akuntabilitas  

Kepemimpinan dan tanggung jawab 

Peralatan Kerja Hidup di Dunia Muatan Abad ke-21 

Literasi informasi  

TIK termasuk komputer, internet dan 
teknologi lainnya  

Audio, video dan media lainnya  

Keterampilan riset dan analisis 
Software dan aplikasi untuk 
menampilkan data 

Keterampilan orang 

Kualitas dan nilai-nilai pribadi  

Tanggung jawab pribadi dan sosial  

Kesadaran dan kompetensi budaya 

Keterampilan hidup dan karir  

Inisiatif dan pengarahan-diri 

Kesadaran global  

Keuangan, ekonomi dan bisnis 
keaksaraan  

Kewarganegaraan - lokal dan global  

Etika  

Masa depan berkelanjutan  

Keperdulian terhadap lingkungan 

 

. . . cara orang muda 
hidup, belajar, 

bekerja dan bermain 
terus berubah 

mengikuti 
perkembangan 

k l i
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4.  Pendekatan Pokok Pendidikan Karakter  
 

Secara historis, sistem pendidikan telah mengatasi masalah pengembangan karakter melalui kurikulum dan 
kegiatan eksplisit dan spesifik untuk mendorong nilai-nilai dan perilaku yang diinginkan. Trend di seluruh 
dunia belakangan ini memasukkan komponen sikap ke dalam semua kurikulum. Pengembangan karakter 
juga dipengaruhi dengan kuat oleh organisasi sekolah dan lingkungan sosial (suasana sekolah) dan 
bagaimana guru mengajar (pedagogi yang baik). 

Ke-4 pendekatan dapat disajikan secara ringkas sebagai berikut:  

(i) menyediakan kurikulum khusus, sepertipendidikan moral, kewarganegaraan,agaram kesehatan,  
(ii) menyediakan kegiatan dan kesempatan nyata untuk membangun karakter dan menekan nilai-nilai 

tertentu, misalnya: pramuka, pelayanan masyarakat, 
(iii) memasukkan unsur non-kognitif di semua mata pelajaran dalam kurikulum, (misalnya dengan 

menjelaskan keterampilan dan sikap pengetahuan) dan melalui praktik pengajaran yang baik,  
(iv) mengembangkan iklim sekolah dan organisasi sekolah sebagai lingkungan yang kondusif bagi 

pengembangan karakter. 

 

Gambar 29. Pengembangan karakter Explicit 

 

Pengembangan karakter explicit terjadi melalui kurikulum, kegiatan, dan lingkungan sekolah yang kondusif. 
Lebih penting lagi, pendidikan karakter tertanam dalam bagaimana guru mengajar - pedagogi yang baik, 
atau buruk, memiliki dampak positif atau negatif yang kuat terhadap sikap dan nilai-nilai siswa 

 

4.1  Contoh Pendidikan Karakter yang Jelas 
 

Kurikulum pendidikan agama 

Pendidikan agama tumpang tindih dengan pendidikan karakter akan tetapi pada umumnya dianggap 
terpisah. Hal ini karena mengajarkan nilai-nilai, sikap dan perilaku dalam agama adalah dalam rangka doktrin 
tertentu di mana siswa dibantu untuk mengembangkan pengetahuan dan pemahaman untuk 
mempraktikkan agama keluarga mereka (misalnya untuk menjalankan ritual dan hari-hari suci, membaca 
kitab suci) dan untuk mengembangkan rohani sesuai dengan kepercayaan khusus mereka. 

Pendidikan
Karakter yang 
tertanam dalam
pengajaran yang 

baik

Kurikulum 
pendidikan

kewarganegaraan

Kurikulum 
pendidikan
agama

Kurikulum 
pendidikan
jasmani dan
kesehatan

Kurikulum 
pendidikan

moral

Organisasi
dan iklim
sekolah

Kegiatan
Pembentukan

Karakter
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Banyak negara mempertahankan hak dalam undang-undang pendidikan bagi siswa untuk mendapatkan 
pendidikan agama dan mewajibkan sekolah mempekerjakan guru atau ulama khusus untuk tujuan itu. 
Tingkat pelatihan dan keahlian guru dan ulama untuk peran mereka dalam mengajar agama di sekolah 
sangat bervariasi dan di banyak negara bermasalah, di mana guru agama tidak memiliki tingkat pendidikan 
pedagogis yang sama dengan guru mata pelajaran lain. Apabila banyak macam agama di dalam masyarakat, 
maka tidak selalu memungkinkan untuk diberikan pengajaran bagi semua agama dan alternatif pilihan yang 
mungkin termasuk: mengembangkan kajian generik semua agama dunia; membangun kurikulum dan 
kegiatan multi-agama; atau menyediakan beberapa pengalaman pendidikan alternatif yang difokuskan 
pada pengambilan keputusan etika dan moral. 

 

Kurikulum atau Program Pendidikan Moral dan Karakter  

Dalam sebuah survei terhadap 31 negara-negara Eropa, Korim dan Hanasova5 (2010) menemukan bahwa 14 
negara memiliki kurikulum pengembangan karakter. Di negara-negara ini kurikulum untuk membangun 
karakter tampaknya dari 3 jenis utama yang terkait dengan pembagian geo-politik: pendekatan holistik yang 
luas di Eropa utara (misalnya Skandinavia); Fokus agama di barat daya (misalnya Italia dan Spanyol); Fokus 
pendidikan moral di negara-negara Eropa tengah (misalnya Estonia). Hal ini menunjukkan bahwa sifat 
pendidikan karakter dikaitkan dengan faktor-faktor kontekstual nasional yang luas, termasuk sejarah agama-
agama. 

Di kawasan Indonesia, terdapat contoh negara yang memberikan pendidikan baik agama dan moral:  

• Di Malaysia misalnya, siswa Muslim mendapatkan Pendidikan Agama Islam dan siswa di sekolah 
non-Muslim mendapatkan Pendidikan Moral (PM). Silabus PM telah sudah ada selama lebih dari dua 
dekade. Silabus PM terakhir dievaluasi satu dekade lalu, dan diperkirakan akan menjalani evaluasi 
dan revisi lagi untuk memastikan bahwa PM tersebut responsif terhadap dinamika multikultural di 
Malaysia. Fokus belajar mengajar PM didasarkan pada tujuh prinsip utama untuk pengembangan 
holistik individu dalam hal fisik, intelektual, emosional, spiritual, dan sosial. Prinsip-prinsip tersebut 
adalah: bertanggung jawab terhadap diri, keluarga, dan orang lain; teguh terhadap agama yang 
dianut; peduli terhadap lingkungan; menjaga kehidupan yang damai dan harmonis; patriotik; 
hormat terhadap hak asasi manusia; dan mempraktekkan prinsip-prinsip demokrasi dalam 
kehidupan6. 
 

• Di Singapura, pendidikan mencakup program kewarganegaraan yang berusaha untuk 
menanamkan rasa tempat, identitas, dan sejarah dalam diri anak muda Singapura dengan tujuan 
untuk mengembangkan kebanggaan dan komitmen nasional. Kurikulum SD digambarkan memiliki 
3 komponen - mata pelajaran akademik, pengembangan keterampilan dan pengembangan 
karakter. Muatan studi pendidikan karakter terletak dalam Pendidikan Kewarganegaraan dan Moral 
(PKM) dan berfokus menanamkan nilai-nilai yang baik pada anak-anak, sebagai bekal buat mereka 
menjalani kehidupan sebagai orang dewasa yang bertanggung jawab7. 
 

• Di Taiwan, pendidikan karakter tidak terdaftar sebagai bagian dari kurikulum formal namun 
Kementerian Pendidikan Taiwan (TMOE) meluncurkan Program Perbaikan Pendidikan Moral dan 
Karakter (2006). Tujuan utama dari program ini adalah: untuk memfasilitasi pengembangan 
pemikiran moral siswa dan kemampuan mereka untuk memilih, merenungkan, menghargai dan 
mengidentifikasi nilai-nilai etika inti dan kode etik; untuk mengembangkan budaya moral yang 
berbasis karakter di sekolah-sekolah Taiwan, yang melibatkan guru, siswa, administrator, orang tua 
dan tokoh masyarakat; untuk memperkuat peran orang tua dan tokoh masyarakat yang 
berkepentingan dengan pendidikan moral dan karakter di sekolah; dan untuk memberikan 
organisasi non-politik, lembaga budaya dan pendidikan, serta media massa, peran yang lebih besar 
dalam pendidikan moral dan karakter sekolah8. 
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Kurikulum Sipil dan Kewarganegaraan 

Pendidikan sipil dan kewarganegaraan umumnya memiliki dua tujuan yang luas - untuk memperkuat 
pemahaman siswa terhadap demokrasi dan mempersiapkan mereka untuk menjadi peserta aktif dalam 
kehidypan bermasyarakat; dan (ii) untuk mengembangkan cita rasa terhadap identitas dan budaya nasional 
dan daerah. Sementara beberapa negara telah memasukkan tujuan-tujuan ini dalam kurikulum Ilmu Sosial 
mereka, pengembangan mata pelajaran yang terpisah memberikan penekanan dan kesempatan lebih bagi 
pendekatan pembelajaran aktif dengan perspektif lokal dan global. Misalnya, dalam kelas kewarganegaraan 
siswa dapat:  

• mengembangkan pengetahuan dan pemahaman tentang sistem pemerintahan, sistem hukum dan 
organisasi sipil mereka di tingkat daerah dan nasional,  

• mempelajari sejarah, bendera, lambang, monumen dan pahlawan penting negara mereka, baik 
tingkat daerah maupun nasional, 

• mengembangkan apresiasi hak dan tanggung jawab mereka termasuk kemampuan untuk 
bertindak sebagai warga negara yang terdidik dan bertanggung jawab dan untuk menerapkan 
secara kritis nilai-nilai dan prinsip-prinsip, 

• belajar untuk menghargai masyarakat multi-budaya dan multi-agama melalui komitmen terhadap 
hak asasi manusia dan pemahaman antarbudaya,  

• mengamati masyarakat, lingkungan alam dan lingkungan buatan manusia di daerah mereka dan 
menjadi aktif terlibat dalam pelestarian lingkungan dan sejarah.  

 

Kurikulum Pengembangan Pribadi/Kesehatan/Pendidikan Jasmani  

Pendidikan Jasmani (PJ) secara historis diperlakukan secara terpisah dari bidang kurikulum lain karena 
melibatkan aktivitas fisik, di luar ruangan, memerlukan fasilitas dan guru khusus tetapi dalam pandangan 
yang lebih holistik pembangunan manusia, kesehatan dan PJ juga dapat mencakup aspek kurikulum 
pengembangan pribadi dan sosial. Pendidikan ini mencakup berbagai masalah yang berhubungan dengan 
gaya hidup sehat dan tanggung jawab pribadi, termasuk gizi dan kebugaran, pencegahan perilaku 
berbahaya seperti narkoba dan penyalahgunaan alkohol, perlindungan anak, keselamatan pengemudi, 
kesehatan reproduksi, hubungan pribadi dan keluarga - sesuai dengan usia siswa dan sejalan dengan nilai-
nilai masyarakat. Pendekatan yang luas ini mengakui bahwa remaja sering tidak memiliki akses ke informasi 
penting tentang masalah-masalah yang sensitif, akan tetapi upaya memasukkan hal-hal yang sensitif 
tersebut membutuhkan banyak konsultasi, kesepakatan orangtua dan pelatihan guru dan pendidik 
kesehatan khusus. 

 

Kelas Etika dan Filsafat  

Pelajaran etika dan filsafat kadang-kadang diberikan kepada siswa senior untuk belajar bagaimana 
membahas dan mengevaluasi perbedaan sudut pandang dan menerapkan logika dan pemikiran kritis untuk 
menganalisis perilaku. Filsafat sekolah yang berbeda dapat dibahas dan dievaluasi secara kritis terkait 
relevansi mereka terhadap keputusan sehari-hari. Para pendidik juga menemukan bahwa siswa muda 
tertarik dan mampu terlibat dalam diskusi tentang etika. 

Di negara bagian New South Wales, Australia, pendidikan etika disediakan bagi siswa yang tidak mengambil 
pendidikan agama di sekolah dasar negeri. Saat ini pelajaran ini ditawarkan sebagai program percontohan 
untuk siswa kelas 5 dan kelas 69. Fokusnya adalah etika dalam pengambilan keputusan, tindakan dan refleksi 
dalam kerangka sekuler, berdasarkan filsafat. Sebuah LSM (di bawah naungan pemikir ternama, St James 
Ethics Centre) bertanggung jawab untuk semua aspek penyelenggaraan kursus, termasuk menyediakan 
relawan dan sumberdaya pengajaran terlatih. Siswa belajar aturan untuk diskusi dan belajar bagaimana 
mengembangkan dan membuat kasus bagi sudut pandang tertentu dan kemudian berpartisipasi dalam 
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diskusi tentang topik-topik yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari mereka - misalnya evaluasi 
peraturan sekolah; apakah siswa diperbolehkan untuk memilih pakaian mereka sendiri; mengendalian untuk 
menjelajahi internet dan menggunakan media sosial. Beberapa pemimpin agama telah menyatakan 
keprihatinan bahwa orang tua lebih memilih pendidikan etika dibanding pelajaran agama khusus di sekolah 
negeri. 

 

Bahaya menambah kurikulum secara terus-menerus vs "pengarusutamaan" 

Sistem pendidikan sering mendapat tekanan dari berbagai sumber (misalnya akademisi, politisi, kelompok-
kelompok pelobi dan dan aktivis yang bertujuan baik) untuk memasukkan kurikulum khusus untuk 
menangani masalah-masalah tertentu, sering sebagai respon atas laporan media tentang masalah-masalah 
dalam masyarakat atau kasus lokal tidak dapat diterima atau perilaku berbahaya. Contoh-contoh termasuk 
keselamatan mengendarai sepeda motor, pengelolaan keuangan pribadi, perawatan untuk sukses di tempat 
kerja, pendidikan HIV / AIDS, pelatihan bela diri untuk anak perempuan, dll. Sangat mungkin ada daftar yang 
sangat panjang mengenai ide-ide bagus, akan tetapi daripada terus menambah mata pelajaran baru dalam 
kurikulum, sekolah bisa menerapkan fleksibilitas pada kurikulum yang ada untuk mencakup tema yang 
penting di daerah atau kurun waktu tertentu. 

Pendidikan Lingkungan di Indonesia adalah contoh yang baik bagaimana pengetahuan dan masalah-
masalah global dan nasional yang muncul dapat diarusutamakan dalam kurikulum yang ada. Setelah UU 
32/2009 dan MoU bersama dengan Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pendidikan Nasional 
mengembangkan program Adiwiyata sebagai pendekatan seluruh sekolah bagi pendidikan lingkungan. 
Dalam pendekatan ini sekolah memasukkan prinsip-prinsip dan praktik kelestarian lingkungan dalam visi, 
misi, manajemen, kurikulum dan pedagogi sekolah. Sebuah rencana aksi nasional telah dikembangkan, 
membangun praktik efektif sekolah yang memiliki komitmen. Review yang dilakukan pada awal 201410 
menemukan bahwa pendekatan tersebut bagus dan mengidentifikasi adanya 2.520 sekolah yang beroperasi 
sesuai dengan pendekatan Adiwiyata. Laporan ini juga mencatat bahwa perluasan program, karena sifatnya 
yang organik dan tidak wajib, lebih lambat dari yang diinginkan. Laporan mengidentifikasi kurangnya 
kesadaran dan sumberdaya (termasuk manajemen pengetahuan, jaringan formal dan dukungan online) 
sebagai masalah utama yang akan dibahas dalam memperluas dan memperkuat program. 

 

4.2 Kegiatan Pembentukan Karakter  
 

Beberapa contoh pendidikan karakter yang disampaikan sebagai suatu 
kegiatan, dapat berlangsung di sekolah, di masyarakat, atau di luar 
ruangan sebagai program ekstrakurikuler: 

• mendirikan dewan siswa, program pemimpin sekolah, program 
parlemen dan debat pemuda yang memberikan kesempatan bagi 
siswa untuk belajar dari pengalaman tentang proses demokrasi dan 
keterampilan kepemimpinan, perwakilan dan advokasi, 

• program pendampingan dan dukungan antar teman di mana siswa 
yang lebih tua atau secara akedmis lebih mampu di kelas atau sekolah 
bisa memberikan bimbingan atau mengajarkan siswa yang lebih 
muda, 

• Program Pramuka seperti yang diterapkan di Indonesia dan banyak 
negara lain (misalnya di negara-negara Persemakmuran Inggris juga 
termasuk program penghargaan Duke of Edinburgh) di mana siswa 
melakukan kegiatan luar ruangan yang biasanya menantang dan 
kerja kelompok di bawah pengawasan, belajar mandiri, belajar 
menjadi anggota tim yang bertanggung, dll. 

Kotak 6. Ontario - Inisiatif 
Pengembangan Karakter  

Inisiatif Pengembangan 
Karakter ini mengedepankan: 
pentingnya sekolah yang adil 
dan merata di mana semua 
siswa disambut dan dihormati, 
ada rasa memiliki, dan 
terinspirasi untuk mencapai 
kemampuan terbaik mereka. 
Pengembangan karakter 
berusaha memberikan para 
siswa alat untuk meningkatkan 
prestasi akademik dan untuk 
membangun dasar yang kuat 
bagi pengambilan keputusan 
dan pemecahan masalah yang 
matang. 
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• Siswa melakukan tugas dan tanggung jawab bersama dalam sekolah misalnya menjaga kebersihan dan 
kerapian kelas, membantu mengawasi siswa yang lebih muda bermain, membantu pustakawan, 
berkebun, mengantar pengunjung, membantu di laboratorium IT, dll. 

• kegiatan pelayanan masyarakat secara sukarela seperti bersih-bersih, program pengawasan lingkungan, 
mengunjungi orang sakit atau lanjut usia, berjalan-santai, penggalangan dana untuk amal, 

• Komponen kurikulum wajib dan dapat dinilai seperti Kreativitas, Aksi, Pelayanan (KAP) merupakan 
komponen inti dari International Baccalaureate Programme11 

 

4.3 Organisasi Sekolah dan “Suasana Sekolah”  
 

Pendekatan ini digambarkan dengan baik melalui contoh dari Provinsi Ontario di mana pendekatan mereka 
dalam pendidikan karakter adalah dengan mengintegrasikan aspek-aspek akademik dan sosial 
pembelajaran melalui cara bagaimana sekolah diselenggarakan, bagaimana guru dan siswa berinteraksi, 
praktek pengajaran yang menghargai ke-bhinneka-an, dan tingkat serta lingkup keterlibatan orang tua dan 
masyarakat dengan sekolah.  

Prinsip-prinsip utama Inisiatif Pengembangan Karakter Ontario (the Ontario Character Development 
Initiative12) adalah:  

• Pengembangan karakter adalah tentang keunggulan dalam pendidikan, masyarakat yang bersemangat 
dan peduli, dan siswa yang akan berpikir kritis, meresapi dengan sungguh-sungguh dan bertindak 
bijaksana.  

• Pendidikan yang berkuaitas lebih dari sekedar prestasi akademik – akan tetapi menyangkut 
pengembangunan manusia seutuhnya.  

• Orang tua dan keluarga memikul tanggung jawa utama bagi pengembangan karakter anak-anak 
mereka, dengan dukungan sekolah dan lingkungan masyarakat mereka. 

• Keterlibatan siswa sangat penting bagi semua proses pengembangan karakter. 
• Para guru dan semua staff pendidikan Ontario memainkan peran penting bagi keberhasilan 

pengembangan karakter di sekolah-sekolah. Pengembangan karakter harus merupakan upaya sekolah 
secara menyeluruh. Semua anggota komunitas sekolah berbagi tanggung jawab untuk memberikan 
teladan, mengajarkan dan mengharapkan pelaksanaan atribut-atribut universal di seluruh sekolah, kelas 
dan kegiatan ekstrakurikuler. 

• Menghargai ke-bhinneka-an harus menjadi jiwa bagi semua kebijakan, program dan interaksi.  
• Budaya pembelajaran dan komunitas sekolah haruslah menghormati, perduli, aman dan terbuka.  
• Pengembangan karakter harus diintegrasikan ke dalam pengalaman kurikuler siswa dan tertanam ke 

dalam budaya sekolah dan kelas secara jelas dan terencana. 
• Pengembangan karakter bukan merupakan inisiatif yang berdiri sendiri; memiliki hubungan prestasi 

belajar dan akademik, menghargai keberagaman, pengembangan kewarganegaraan dan kerjasama 
antara orang tua dengan masyarakat. 

Guru berperan sebagai teladan bagi siswa  

Orang tua dan guru memiliki dampak yang paling abadi pada pengembangan karakter di tahun-tahun awal. 
Kedua orang tua dan guru menyampaikan kepada anak-anak muda "bagaimana menjadi" secara implisit 
melalui perilaku mereka, sama atau lebih banyak melalui tindakan dibanding kata-kata.  

Permendikbud No.16 tahun 2007 tentang Guru, menggambarkan kualitas pedagogis, pribadi dan sosial 
yang diperlukan guru di Indonesia. Kompetensi pribadi dan sosial itu adalah 
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Kotak 7. Kompetensi Kepribadian dan Sosial Guru 

 

Perilaku dan karakter guru sendiri harus memperkuat apa yang mereka harapkan dari siswa. Apabila ada 
ketidaksesuaian antara apa yang guru katakan dan bagaimana guru berperilaku, siswa akan menjadi 
bingung dan tidak percaya – dasar yang tidak baik bagi pembelajaran. Karakteristik pribadi dan sosial di atas 
harus menjadi bagian utama kriteria seleksi untuk memasuki profesi guru dan harus dipantau oleh kepala 
sekolah atau pengawas guru sekolah dan dinilai sebagai bagian dari penilaian kinerja dan manajemen 
kinerja secara berkala. 

Dari sampel Survei Standar Pelayanan Minimum13 tahun 2012, sekitar 80% kepala sekolah melaporkan 
bahwa mereka mengunjungi ruang kelas untuk mengamati dan memberikan umpan balik kepada guru 
tetapi implementasi aktual dari sistem penilaian kinerja sangat lemah dan tidak ada sanksi yang digunakan 
kepala sekolah kepada guru yang secara terus-menerus gagal untuk menunjukkan kompetensinya.  

 

4.4  Dimasukkan dalam Semua Kurikulum, Pengajaran dan Manajemen yang 
Baik 

 

Setidaknya selama tiga dekade terakhir, para pengembang kurikulum di 
seluruh dunia telah menetapkan sikap bersama-sama dengan keterampilan 
dan pengetahuan sebagai keluaran setiap bidang pembelajaran. Kurikulum 
Indonesia saat ini juga dinyatakan dalam pengetahuan, keterampilan dan 
sikap tetapi operasionalisasi masuknya sikap dan kemudian menilai 
perkembangan mereka telah menimbulkan masalah bagi sebagian besar 
guru. Bahan sumberdaya kurikulum eksplisit dan contoh penilaian dapat 
membantu menutupi kesenjangan dalam pengalaman mereka. 

 Misalnya di pelajaran IPA, siswa umur 6 tahun mungkin belajar tentang 
bencana alam seperti letusan gunung berapi, tsunami dan banjir. Guru 
dapat mengembangkan sebuah rencana pelajaran untuk jangka waktu 2 minggu di mana siswa memilih 
satu jenis bencana alam dan bekerja dalam kelompok kecil untuk mengumpulkan informasi dan kemudian 
menyiapkan presentasi di depan kelas. RPP guru bisa terlihat seperti ini:   

  

Kompetensi Pribadi 

Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional 
Indonesia 
Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi 
peserta didik dan masyarakat.  
Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa  
Menunjukkan etos kerja, tanggungjawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan 
rasa percaya diri 
Menjunjung tinggi kode etik profesi guru.  

Kompetensi Sosial 
 

Bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif karena pertimbangan 
jenis kelamin, agama,  
ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi 
Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga 
kependidikan, orang tua, dan masyarakat. 
Beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah Republik Indonesia yang memiliki 
keragaman sosial  
budaya 
Berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain secara lisan dan 
tulisan atau bentuk lain. 

Setiap aspek pengajaran yang 
baik mendukung 
pengembangan karakter. 
Kualitas pribadi dan 
profesional yang dibawa guru 
ke kelas memberikan pesan 
yang kuat kepada siswa 
tentang hubungan, sikap dan 
nilai-nilai.  
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Gambar 30. Contoh RPP dengan Pengetahuan, Keterampilan dan Sikap untuk mendukung 
Pendidikan Karakter 

Judul Tugas  

Bencana Alam 
Gunung Meletus, Tsunami, Banjir 
 
siswa memilih satu jenis bencana alam dan bekerja dalam 
kelompok kecil untuk mengembangkan pemaparan lisan 
dan tertulis 

Pengetahuan 
• Apa yang menyebabkan bencana ini?  
• Apa yang dilakukan masyarakat saat terjadi bencana 

ini?  
• Apa persiapan yang diperlukan? 
• Bagaimana seharusnya manajemen lingkungan kita 

terhadap jenis bencana ini?  
• Apa manfaatnya mengetahui informasi ini? Apa 

manfaatnya bagi masyarakat?  

Keterampilan 
• Kerjasama dan penugasan peran untuk tugas  
• Menemukan informasi menggunakan berbagai 

sumber  
• Memilih dan menggunakan grafik organizer yang 

berbeda  
• Merancang power point atau presentasi tertulis  
• Membuat catatan dan mempersiapkan presentasi 

lisan  
• Merumuskan gagasan secara logis  
• Menyatakan gagasan dengan jelas secara tertulis atau 

lisan  

Sikap 
• Keingintahuan tentang bagaimana dunia bekerja  
• Rasa iba terhadap mereka yang terkena dampak 

bencana  
• Semangat kebersamaan - kesediaan untuk 

membantu orang lain  
• Kemampuan untuk bekerja sama dalam sebuah tim  
• Motivasi untuk menyiapkan presentasi yang baik  
• Disiplin dan tekad untuk menyelesaikan tugas 

dengan standar yang tinggi  
• Keyakinan untuk berbicara di depan kelompok  
• Pertimbangan untuk pandangan orang lain 

 

Konsep pengembangan karakter yang tertanam bukan hanya tentang muatan. Konsep ini juga 
mencakup fokus pada kualitas mengajar di mana hubungan siswa dan pengalaman sehari-hari di dalam 
kelas membentuk nilai-nilai dan sikap tentang bekerja bersama-sama, belajar, menghormati orang lain, 
bersikap jujur, dll. Ada banyak daftar praktik mengajar yang baik. Pada semuanya, elemen-elemen yang 
menghubungkan pedagogi yang baik dengan penguasaan keterampilan non-kognitif dapat diidentifikasi. 
Contoh RPP di atas menunjukkan bagaimana setiap pelajaran dapat memasukkan nilai-nilai. Praktik berikut, 
persiapan pelajaran dan pengelolaan kelas, menunjukkan seberapa baik praktik mengajar mendukung nilai-
nilai dan pendidikan karakter. 
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Gambar 31. Contoh bagaimana pedagogi yang baik bisa memengaruhi pengembangan karakter  

 

 

Keterlibatan masyarakat  

Orang tua dan keluarga memberikan pengaruh paling kuat terhadap perkembangan kepribadian maupun 
sosial anak-anak pada usia dini, baik secara formal maupun informal. Sekolah bertanggung jawab 
menjangkau orang tua untuk memastikan bahwa sekolah dan rumah memiliki kesepahaman nilai-nilai dan 
harapan, untuk mendapatkan dukungan orang tua dan masyarakat terhadap pendekatan pendidikan 
karakter, sipil dan kewarganegaraan, pemahaman lingkup budaya dan sejarah daerah. 

Salah satu cara untuk melibatkan komunitas orang tua adalah dengan menggunakan komite sekolah 
sebagai pintu masuk. Indonesia sudah mengharuskan manajemen berbasis sekolah untuk memasukkan 
anggota masyarakat yang terpilih pada komite sekolah tetapi pada banyak kasus, partisipasi orang tua 
dalam pengambilan keputusan dan urusan sekolah lemah atau tidak ada14. 

Sekolah harus kreatif dan mencari tahu apa yang bisa dilakukan untuk mendorong 
orang tua berpartisipasi dalam kegiatan sekolah. Langkah pertama bisa dengan 
meningkatkan jumlah dan berbagai kegiatan yang melibatkan orang tua ke 
sekolahan - misalnya melalui progarm seni dan keterampilan, program makan siang 
di sekolah, olahraga, kegiatan perbaikan sekolah atau sebagai relawan di sekolah 
(misalnya mendengarkan siswa membaca). Berkomunikasi secara teratur dalam 
berbagai cara dengan orang tua dan masyarakat sangat penting bagi kemitraan 
sejati dan aktif yang akan mendukung upaya pembentukan karakter sekolah. Sebuah 
tinjauan baru-baru ini pendidikan karakter15 menemukan adanya 3 prinsip utama 
yang berhasil mendukung keterlibatan orang tua dalam kurikulum pendidikan 
karakter: komunikasi yang efektif dengan orang tua; pelatihan di semua sekolah bagi 
orang tua dan relawan untuk mendorong program pendidikan karakter; 
menyediakan berbagai program kegiatan seperti seminar, kegiatan sosial sekolah, 
dan lokakarya pendidikan orang tua. Kepala sekolah dan guru perlu merancang 
strategi kreatif untuk meningkatkan keterlibatan orang tua di sekolah, terutama pada masalah-masalah 
pembangunan karakter, kesejahteraan siswa, kebijakan disiplin sekolah dan pengembangan kepribadian / 
sosial. 

Persiapan
Pelajaran yang Baik

Persiapan pelajaran yang baik
memperlihatkan rasa hormat dan
perhatian terhadap siswa dan

menunjukkan nilai‐nilai profesional

Guru yang tepat waktu, menyapa siswa
dengan hangat dan memperlihatkan

semangat menciptakaniklim positif bagi
pembelajaran

Persiapan pelajaran yang baik, termasuk
gagasan bagaimana guru akan membahas

komponen sikap dan pengetahuan

Persiapan pelajaran yang baik
memastikan kegiatan sesuai dengan

minat dan kemampuan siswa, 
memaksimalkan keberhasilan

Manajemen Kelas
yang Baik

Siswa didorong untuk membahas perilaku
yang benar di kelas mereka dan terlibat

dalam membuat aturan

Siswa yang berperilaku kurang baik, 
diminta merenungkan perilakunya dan
bagaimana hal itu berpengaruh terhadap

yang lain – apakah itu adil?

Disiplin dimaksudkan untuk menciptakan
perilaku positif bukan hanya menghukum

dan mempermalukan

Guru menetapkan harapan yang tinggi
dan menggunakan disiplin postif sebagai
cara untuk menciptakan perilaku yang 

baik

Prinsip-prinsip 
utama untuk 
keterlibatan orang 
tua: 

• Komunikasi 
yang efektif  

• Pelatihan 
Komprehensif  

• Rentang 
kegiatan yang 
sesuai dengan 
kebutuhan 
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4.5 Penilaian Pendidikan Karakter  
 

Pengamatan dan pemeringkatan (rating) oleh guru adalah metode yang paling umum untuk menilai 
perkembangan karakter dan keluaran non-kognitif. Metode dapat diterima sejauh guru memiliki 
kesempatan dan bimbingan untuk mengembangkan indikator yang sesuai dan pemahaman bersama 
tentang bagaimana pemeringkatan tersebut dibuat. 

Tes tertulis juga dapat digunakan untuk mengukur aspek pengembangan karakter. Contohnya adalah 
International Education Association (IEA) International Civics and Citizenship Study (ICCS). Tes ini dikembangkan 
untuk menilai bagaimana negara telah mempersiapkan siswa untuk melakukan peran mereka sebagai 
warga negara. Penelitian ini didasarkan pada premis bahwa mempersiapkan siswa untuk peran 
kewarganegaraan termasuk membantu mereka mengembangkan pengetahuan dan pemahaman yang 
relevan dan membentuk sikap positif menjadi warga negara dan berpartisipasi dalam kegiatan yang terkait 
dengan pendidikan sipil dan kewarganegaraan16. (Schulz et al, 2010) 

Indonesia adalah salah satu dari 38 negara yang berpartisipasi dalam ICCS. Hasil untuk Indonesia yang 
sangat menarik. Secara umum diketahui bahwa peringkat siswa Indonesia dalam hal pengetahuan di bawah 
rata-rata, akan tetapi dalam hal sikap mereka ada di peringkat antara rata-rata sampai dengan jauh di atas 
rata-rata, kecuali untuk hak-hak gender. Siswa Indonesia memiliki nilai tertinggi di antara semua 38 negara 
dalam hal kesediaan meluangkan waktu guna membantu orang lain pada beberapa tahap kehidupan 
mereka. 

Ada juga alat yang dapat digunakan sekolah untuk mengumpulkan data sosio-metrik untuk memantau 
suasana sekolah. Misalnya, survei Kualitas Kehidupan Sekolah atau Quality of School Life (QSL), telah 
digunakan di banyak negara untuk mengukur iklim organisasi, mengidentifikasi masalah yang harus 
diselesaikan dan ide-ide untuk perbaikan. Oleh karena QSL mengukur persepsi siswa terhadap kualitas 
sekolah, maka hasil penilaian yang lebih positif pastilah berkaitan dengan iklim sekolah yang positif. 

Sebuah survei QSL dilakukan dalam Kajian Mutu Pendidikan Madrasah17 (2009-1010) yang menilai prestasi 
akademik sampel yang representatif dari siswa kelas 9 di Indonesia, bersama-sama dengan berbagai faktor 
sekolah dan latar belakang siswa. Temuan dari survei QSL termasuk bahwa, secara keseluruhan, siswa 
memiliki pandangan yang sangat positif terhadap kualitas hidup sekolah mereka dengan rata-rata peringkat 
3.17 pada skala 1 – 4, dimana 4 menyatakan 'sangat setuju’. Wilayah-wilayah di mana mereka menilai 
sekolah mereka paling tinggi adalah tentang pentingnya pendidikan dan keterkaitan antara apa yang mereka 
pelajari bagi masa depan mereka. Wilayah-wilayah yang mendapatkan peringkat rendah antara lain terkait 
dengan: apakah pikiran dan ide-ide mereka dihargai oleh orang lain di sekolah, dan rasa hormat serta status 
yang diberikan kepada mereka oleh orang lain di sekolah. Sekitar sepertiga dari siswa sangat yakin tentang 
masalah ini, menunjukkan bahwa ini wilayah ini bisa menjadi wilayah yang harus diperbaiki dalam 
organisasi dan etos sekolah.  

Survei yang sederhana, tapi dirancang dengan baik dapat membantu sekolah-sekolah melihat perspektif 
siswa dan data tersebut adalah alat yang berguna bagi perencanaan perbaikan sekolah. Paling tidak, semua 
sekolah harus memiliki sistem yang efektif untuk memantau kehadiran dan memutuskan bagaimana mereka 
membuat klasifikasi serta mencatat perilaku-perilaku yang tidak dapat diterima atau ekstrim. Analisis dan 
pelaporan data semacam ini membantu sekolah untuk mengidentifikasi wilayah perbaikan dan menetapkan 
sasaran perbaikan secara lebih efektif. 
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5. Indonesia – Tinjauan Singkat Kondisi Saat Ini  
 

5.1 Program Percontohan Pendidikan Karakter 2010 – 2012 
 

Program percontohan pengembangan karakter di Indonesia 2011-201218 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan dan mengevaluasi 
Program Percontohan Pengembangan Karakter di 44 sekolah pada tahun 
2010-12. Program ini didasarkan pada 18 nilai-nilai universal yang 
dianggap relevan dengan lingkup sekolah (misalnya tanggung jawab; 
disiplin) dan sekolah didukung untuk menerapkan pendekatan terpadu 
antar-kurikulum; memetakan wilayah dimana pengembangan karakter 
dapat diatasi dalam kurikulum, organisasi dan kegiatan sekolah; dan 
mengidentifikasi sifat bahan dukungan dan pelatihan yang dapat 
membantu guru.  

Tidak ada niat untuk menggunakan program percontohan untuk 
mengembangkan silabus nasional tetapi temuan-temuan program 
percontohan tersebut dapat berguna bagi pendekatan nasional untuk 
memadukan pendekatan dalam pendidikan karakter. Program 
percontohan juga menemukan bagaimana pembangunan karakter dapat 
dimasukkan ke dalam pengembangan kepribadian dan muatan lokal, 
dengan menggunakan kegiatan budaya dan pembangunan daerah 
seperti kepramukaan, berkemah, seni kreatif dan pertunjukan. 

Pelatihan bagi pendekatan terpadu untuk Pengembangan Karakter 
dilakukan di semua Provinsi di tahun 2011 dan 2012 dan di sekitar 400 
kabupaten. Pelatihan ini terutama ditujukan untuk membangkitkan 
adalah kesadaran dan memberikan informasi. Sekolah-sekolah dalam 

program percontohan menerima kunjungan rutin dari para pembimbing 
dan berkesempatan untuk membangun jaringan dengan sekolah lain 
dalam program percontohan. Penilaian pengembangan karakter dalam 
program percontohan adalah tugas yang sangat menantang. Sejumlah indikator dan proxy tingkat sekolah 
dikembangkan untuk 18 nilai. Indikator dan proxy tersebut mencakup iklim sekolah, penampilan fisik 
sekolah dan ruang kelas dan tingkat interaksi dalam pembelajaran. Strategi juga dikembangkan untuk 
pelaporan dan analisis perilaku yang tidak dapat diterima (misalnya pemalakan, pertkelahian). Di antara 
sekolah-sekolah yang telah mencapai tahun ketiga pelaksanaan, evaluasi memperlihatkan 75% 
menunjukkan adanya perbaikan peringkat guru pada berbagai indikator. 

Pelajaran yang diperoleh dari program percontohan adalah bahwa:  

(i) Pelaksanaan pendekatan memerlukan program penyadaran yang komprehensif diikuti dengan 
pelatihan dan dukungan yang luas. Banyak sekolah yang memiliki tingkat kesadaran dan komitmen 
yang tinggi masih memerlukan banyak dukungan dan sumber daya. Petugas Kurikulum 
memperkirakan bahwa sekitar 6 kunjungan per tahun diperlukan untuk mengoptimalkan program.  

(ii) Pendidikan Karakter membutuhkan waktu untuk bisa tertanam di sekolah. Bahkan guru bersertifikat 
saat ini tidak menangani persoalan ini di dalam kelas mereka. Pengamatan program 
menggarisbawahi pentingnya nilai-nilai dan perilaku pribadi guru. Hal ini dalam evaluasi diketahui 
sebagai faktor yang paling penting, akan tetapi tidak ada budaya maupun proses yang ditetapkan di 
sekolah untuk memberi tahu guru bagaimana seharusnya berperilaku. "Guru setuju bahwa mereka 
harus menjadi teladan bagi perilaku yang mereka harapkan, tapi ini tidak terjadi di sekolah - guru 

Kotak 8. Program 
Percontohan Pengembangan 

Karakter di Indonesia 

18 Nilai Universal 

Religius 
Jujur  
Toleransi  
Disiplin  
Kerja keras  
Kreatif  
Mandiri 
Demokratis  
Rasa ingin tahu  
Semangat kebangsaan  
Cinta tanah air  
Menghargai prestasi  
Bersahabat / komunikatif  
Cinta damai  
Gemar membaca  
Peduli lingkungan  
Peduli sosial  
Tanggung jawab 

Sumber: Kementerian Pendidikan 
dan Kebudayaan 
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merokok di sekolah, terlambat, tidak hadir dan tidak mempersiapkan pelajaran atau mengajar sesuai 
dengan kurikulum".   

(iii) Pendekatan pendidikan karakter harus melibatkan orang tua dan masyarakat dan harus ada 
pendekatan terintegrasi di Pemerintah - pembangunan manusia adalah tanggung jawab banyak 
kementerian dan lembaga.  

(iv)  Monitoring dan Evaluasi merupakan tugas penting tapi sangat menantang. Lebih banyak keahlian 
diperlukan untuk penilaian dalam ranah non-kognitif.  

 

5.2  Pendidikan Agama di Indonesia 
 

Tujuan pendidikan agama bagi semua siswa yang diwujudkan dalam hukum Pendidikan No 20 Tahun 2003 
yang mencakup "tujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi 
warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab" 

Indonesia memiliki sekolah agama dan sekolah umum, dimana sekolah agama memberikan pendidikan 
untuk sekitar 15% dari populasi usia sekolah, dan sekolah umum dimana 85% dari penduduk usia sekolah 
dididik. Secara hukum, semua sekolah harus menyediakan pendidikan agama sesuai dengan keyakinan 
siswa. Agama Islam adalah agama mayoritas di Indonesia, dengan hampir 90% dari populasi menrupakan 
pemeluk agama Islam. Tujuan pendidikan agama Islam adalah untuk mengembangkan umat Islam yang 
berkomitmen untuk menegakkan prinsip-prinsip Islam. Mengingat bahwa sebagian besar siswa Muslim ada 
di sekolah-sekolah umum, kualitas pendidikan agama merupakan masalah penting. 

Sebuah tinjauan Pendidikan Agama di Sekolah di Indonesia19 diketuai oleh Kementerian Agama untuk 
melihat hubungan pendidikan agama di sekolah-sekolah terhadap pengembangan sikap toleransi dan 
inklusif, untuk mengetahui kesesuaian kurikulum, bahan ajar dan pedagogi serta membuat rekomendasi 
tentang kurikulum, sumberdaya dan pelatihan guru dan dukungan untuk memberikan pendidikan agama 
Islam yang mendorong toleransi beragama dan perdamaian dalam masyarakat yang majemuk.  

Kajian ini menemukan bahwa pelajaran agama formal "cenderung normatif, doktrin, ideologis dan 
tradisional" dengan sedikit kesempatan bagi siswa untuk berpikir kritis dan mendiskusikan masalah-masalah 
yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Di sisi lain, pelajaran agama tidak resmi, disampaikan oleh 
orang-orang di luar sekolah seperti Badan Kerohanian Islam dan ulama (ustadz) cenderung lebih dinamis, 
akan tetapi juga menunjukkan kecenderungan pandangan yang lebih eksklusif dan ekstrim. Siswa dalam 
penelitian ini melaporkan bahwa sering guru dalam mata pelajaran lain memberikan pendidikan agama 
yang lebih baik dengan membahas masalah-masalah yang berisi pesan dan tema islami.  

Masalah dan persoalan yang menghambat pendidikan agama Islam yang lebih baik, termasuk:  

• Rendahnya kompetensi guru; penggunaan metode ceramah dan hafalan; lemahnya metode seleksi 
masuk ke pendidikan guru; sedikit atau tidak ada kesempatan untuk praktik mengajar dan umpan 
balik dalam pelatihan guru; sedikit peluang untuk pengembangan profesi dalam pekerjaan. 

• Kurangnya kurikulum yang relevan dan menarik serta pengayaan bahan ajar bagi pelatihan guru 
dan untuk digunakan di sekolah.  

Para guru sekarang akan mendapatkan bantuan lebih banyak dari kurikulum baru pendidikan agama yang 
menetapkan pengetahuan, keterampilan, sikap dan kegiatan belajar bagi pendidikan agama Islam dan 
agama-agama lain (Budha, Hindu, Katolik, Protestan dan Konghucu). Kurikulum baru ini juga telah 
mengalokasikan tambahan waktu pelajaran untuk pendidikan agama di sekolah SD dan SMP akan tetapi 
penambahan waktu bagi pelajaran agama mungkin hanya memiliki dampak positif yang sedikit terhadap 
pengembangan karakter siswa jika kualitas pengajaran agama masih rendah. 
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5.3 Kurikulum 2013 
 

Secara ringkas, reformasi kurikulum di Indonesia baru-baru ini difokuskan pada tujuan bahwa siswa di setiap 
jenjang pendidikan akan mengembangkan kompetensi dan atribut pribadi yang diperlukan untuk 
memenuhi tantangan abad ke-21. Selain itu, kurikulum baru merupakan tanggapan terhadap keprihatinan 
yang meningkat tentang kurikulum. Keprihatinan ini termasuk bahwa kurikulum yang ada terlalu 
menekankan pada hafalan dan terlalu sedikit pembelajaran dan penilaian interaktif dan kontekstual; bahwa 
ada terlalu sedikit penekanan pada pengembangan karakter dan budaya dan identitas Indonesia yang khas; 
bahwa kekerasan meningkat, terutama di kelas-kelas yang lebih tinggi, bahwa guru berjuang untuk 
merancang dan menyampaikan program pembelajaran berkualitas melalui model pengembangan 
kurikulum berbasis sekolah dalam kurikulum yang terlalu padat, dengan jam mengajar yang terlalu sedikit. 

Kurikulum baru mencakup banyak perubahan isi dan struktur untuk memenuhi masalah-masalah yang 
dirangkum di atas, termasuk penambahan jam pelajaran yang dialokasikan sepenuhnya bagi ranah domain 
non-kognitif:  

Gambar 32. Tabel jam pelajaran yang dialokasikan dalam ranah non-kognitif  

Jenjang Unsur karakter Kurikulum lama Kurikulum 2013

SD Total tambahan 4 pelajaran per minggu 26 – 32 pelajaran 30 -36 pelajaran 
Agama 3 4 

Sipil dan Kewarganegaraan 2 5 - 6 
Olahraga / Kesehatan 4 4 

Budaya 4 4 
Pengembangan diri 2 - 

 
SMP Total tambahan 6 pelajaran per minggu 32 38 

Agama 2 3 
Sipil dan Kewarganegaraan 2 3 

Olahraga / Kesehatan 2 3 
Muatan lokal/kerajinan 2 4 

Budaya 2 3 

Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

 

Selain pelajaran tambahan untuk agama, kurikulum baru menetapkan persyaratan yang jelas pengetahuan, 
keterampilan dan sikap. Dalam kurikulum pendidikan dasar, mata pelajaran diintegrasikan dalam satuan 
kerja tambahan pada tema tertentu. Di sekolah menengah pertama, mata pelajaran tradisional tetap, tetapi 
pengenalan unit kerja mencakup pernyataan yang lebih jelas tentang sikap yang akan dikembangkan.  

Terlihat jelas dari buku-buku teks dan buku pegangan guru bahwa kurikulum baru memiliki niat untuk lebih 
intensif mengembangkan kemampuan non-kognitif siswa, akan tetapi para guru saat ini masih berupaya 
keras dalam pelaksanaannya dan akan memerlukan dukungan dan waktu yang banyak sebelum tujuan 
kurikulum baru dapat diwujudkan. Masalah logistik telah merusak proses pelaksanaan kurikulum baru. 
Secara khusus model pelatihan tidak menjangkau setiap guru, dan pengembangan serta penyaluran buku 
teks dikelola secara terpusat telah menyebabkan keterlambatan di banyak sekolah. Meskipun guru telah 
ditawarkan buku teks dalam disket, terbatasnya akses ke printer dan tingginya biaya fotokopi menjadi 
hambatan yang signifikan bagi akses terhadap bahan ajar tersebut.  

Dengan mengesampingkan masalah pelaksanaan, nampak jelas bahwa guru sekarang harus berpikir 
tentang keterampilan non-kognitif yang akan dikembangkan dan merancang kegiatan dalam pelajaran 
untuk disampaikan dan dikembangkan kepada siswa.  Misalnya di kelas 4, di bawah tema Merawat Semua 
Makhluk Hidup, buku pegangan guru mengungkapkan tujuan sebagai: untuk mengembangkan 
keterampilan ilmiah dan analitis; untuk mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi, keterampilan 
pemecahan masalah dan bertanya, kreativitas dan kepribadian reflektif. Buku pegangan guru berisi gagasan 
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penilaian, kegiatan perbaikan dan pengayaan, dan gagasan untuk melibatkan orang tua dalam kurikulum di 
rumah. Kesulitan bagi guru barangkali: terlalu banyak karakter yang dibebankan untuk setiap tema pelajaran 
dan bahwa penilaian (melalui skala penilaian yang telah disediakan untuk masing-masing wilayah belajar 
dalam modul tematik) akan menjadi beban.  

 

Kotak 9. Pengembangan Karakter –Contoh Perencanaan Pelajaran Terpadu dari Kurikulum 2013 

 

Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

 

Pada tahap pelaksanaan ini, masih terlalu dini untuk menilai apakah guru akan dapat menyampaikan 
kurikulum dan melakukan penilaian sebagaimana dimaksud baik dalam domain kognitif atau non-kognitif. 
Tinjauan yang sistematis dan independen harus dilakukan pada akhir tahun pertama pelaksanaan untuk 
menilai kemajuan dan apakah perlu dilakukan penyesuaian terhadap model dan rencana pelaksanaan.  

 

IPA 

1.1 Untuk meningkatkan iman siswa 
dengan memahami hubungan 
antara keteraturan dan 
kompleksitas alam dan jagad raya 
dengan kebesaran Allah sebagai 
Sang Pencipta, dan untuk 
mempraktekkan iman mereka 
sebagai hasilnya. 

2.1 Untuk menampilkan perilaku 
ilmiah (rasa penasaran, 
objektivitas, kejujuran, teliti, 
ketekunan, hati-hati; bertanggung 
jawab; terbuka dan peduli 
tentang lingkungan) dalam 
aktivitas sehari-hari dalam 
melakukan penyelidikan ilmiah 
dan selama diskusi. 

Matematika

2.1 Untuk menampilkan perilaku yang
mencerminkan taat, tertib mampu
mengikuti prosedur untuk melak
sanakan perhitungan campuran. 

Sipil 

2.1 Untuk menghargai keragaman 
agama, etnis, pakaian tradisional, 
bahasa, rumah-rumah tradisional, 
masakan yang unik, upacara adat, 
sosial dan ekonomi dalam 
lingkungan rumah dan sekolah dan 
masyarakat sekitar. 

2.3 Untuk menampilkan perilaku yang 
mengakui hak-hak dan kewajiban 
warga negara dalam kehidupan 
sehari-hari di rumah, sekolah dan di 
masyarakat sekitar. 

IPS 

1.3 Untuk menerima anugerah Tuhan 
YME, yang telah menciptakan 
manusia dan lingkungan. 

2.1 Untuk menampilkan perilaku yang 
sopan, toleran dan peduli dalam 
interaksi sosial mereka dengan 
teman sebaya dan masyarakat.  

Olahraga dan Kesehatan

1.1 Untuk menghargai tubuh dan 
semua bagian-bagian yang 
bergerak dan kemampuannya 
sebagai hadiah tak ternilai dari 
Tuhan. 

2.1 Untuk menunjukkan disiplin, kerja 
sama, toleransi, kemampuan untuk 
menerima kekalahan dan 
kemenangan, sportif dan 
tanggung jawab, menghargai 

Bahasa Indonesia

1.2 Untuk mengakui dan bersyukur atas 
rahmat Tuhan YME untuk lingkungan 
dan sumber daya alam, alat teknologi 
modern dan tradisional, 
perkembangan teknologi dan 
masalah-masalah sosial. 

2.4 Untuk menggunakan Bahasa 
Indonesia dalam mengekspresikan 
kepedulian terhadap lingkungan dan 
sumber daya alam.  

Seni, Budaya, Kerajinan 

1.1 Untuk mengagumi keindahan sen
yang unik dan kerajinan kreati
masing-masing daerah sebaga
anugerah Tuhan. 

2.2 Untuk menampilkan rasa ingin tahu
dalam mengamati alam di lingkungan
sekitar dan untuk mendapatkan ide
ide untuk menciptakan seni. 

Sub tema 1

Hewan dan 
Tumbuhan di 
Lingkungan 
Rumah Saya

Pemetaan Kompetensi dasar 1 & 2: 
“Hewan dan tumbuhan di lingkungan rumah saya” 
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6.  Ikhtisar Riset Internasional  
 

Sebuah tinjauan literatur yang dilakukan oleh Gutman dan Schoon20 (2013) tentang hubungan antara 
keterampilan non-kognitif dengan hasil positif kaum muda menghasilkan beberapa temuan penting untuk 
pendidikan karakter di Indonesia. Temuan ini termasuk bahwa saat ini ada banyak bukti yang menunjukkan 
bahwa faktor-faktor seperti pengendalian diri dan keterlibatan sekolah berkorelasi dengan hasil akademik, 
stabilitas keuangan di masa tua, dan berkurangnya kejahatan, akan tetapi bukti adanya hubungan sebab-
akibat lemah. Hanyak sedikit yang diketahui tentang seberapa jauh kemungkinan mengembangkan 
keterampilan non-kognitif anak muda melalui intervensi, atau apakah perubahan tersebut membawa 
perbaikan terhadap keluaran, dalam jangka panjang, misalnya pekerjaan. 

Satu hal penting yang dibuat pada tinjauan tersebut adalah bahwa tidak ada keterampilan non-kognitif 
tunggal yang bisa memprediksi keluaran jangka panjang. Sebaliknya, keterampilan pokok saling 
berkaitan dan perlu dikembangkan melalui kombinasi satu dengan yang lain.  

Bukti hubungan sebab-akibat paling kuat terkait dengan keterampilan yang mendasari keluran 
akademik:  

• Persepsi anak-anak terhadap kemampuan, harapan sukses di masa depan, dan sejauh mana mereka 
menghargai kegiatan mereka berengaruh terhadap motivasi dan ketekunan mereka dan 
menyebabkan perbaikan akademik, terutama untuk siswa dengan capaian rendah.  

• Di sekolah, pengajaran yang efektif, lingkungan sekolah, dan program Pembelajaran Sosial dan 
Emosional (PSE) dapat memainkan peran penting dalam mengembangkan keterampilan non-
kognitif.  

• Di luar sekolah, program-program seperti 'pembelajaran layanan' dan kegiatan luar-ruang yang 
menantang memiliki dampak rendak hingga menengah terhadap berbagai keluaran kognitif dan 
non-kognitif 

Meta-analisis lain yang dilakukan oleh Heckman dan Kautz 21  (2013) 
menyelidiki temuan studi yang bertujuan untuk mengembangkan 8 
keterampilan non-kognitif yang berasal dari teori, dan kemudian 
dibandingkan yang pendekatan-pendekatan yang menunjukkan 
dampak yang paling positif. 

• Tingkat tertinggi bukti hubungan positif ditemukan untuk: 
mendorong motivasi intrinsik, mengembangkan metakognisi 
(dalam refleksi kritis pada proses berpikir) dan mengembangkan 
keterampilan sosial.  

• Efek positif tingkat sedang ditemukan untuk program yang 
berfokus pada persepsi-diri, pengendalian diri, ketahanan dan 
daya hindar dan program motivasi berdasarkan teori capaian 
tujuan dan teori nilai harapan. 

• Bukti tingkat terendah efek positif ditemukan untuk program 
yang fokus pada kreativitas, keterampilan sosial dan ketekunan 
(baik ketabahan maupun keterlibatan) 
 

Catatan penjelasan tentang temuan 

(i) Bahkan jika pengaruh dinilai sebagai sedang atau rendah, masih ada hubungan positif.  
(ii) Teori motivasi yang berbeda-beda dapat dilihat untuk mendukung berbagai pendekatan program 

yang berbeda - teori capaian tujuan (di mana fokusnya adalah pada penetapan tujuan dan cara 

Kotak 10. Delapan 
Keterampilan Non-kognitif 

(Heckman & Kautz, 2013) 

1. Persepsi-diri: konsep 
kemampuan-diri; 
penyembuhan diri  

2. Motivasi: teori capaian 
tujuan; motivasi intrinsik; teori 
harapan nilai 

3. Ketekunan: keterlibatan; 
ketabahan  

4. Pengendalian diri  

5. Meta-kognisi  

6. Kompetensi sosial: 
keterampilan kepemimpinan; 
keterampilan sosial  

7.Daya tahan dan daya hindar 

8.Kreativitas 
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mencapai tujuan), teori motivasi intrinsik (dimana fokusnya adalah pada membantu siswa untuk 
menginternalisasi motivasi berdasarkan nilai-nilai, daripada mencari penghargaan ekstrinsik) dan 
teori nilai harapan (di mana siswa dilatih untuk memperjelas keyakinan positif tetapi realistis tentang 
kompetensi mereka dan harapan yang realistis nilai keberhasilan).  

Meta-analisis juga menunjukkan bahwa beberapa pendekatan (terutama penyembuhan diri dan meta-
kognisi) memiliki pengaruh sebab-akibat pada hasil non-kognitif lainnya, mendukung gagasan bahwa 
keterampilan karakter saling terkait dan harus diajarkan bersama-sama dengan cara holistik. Program yang 
tampaknya memiliki efek sebab-akibat terendah adalah program yang didasarkan pada pendampingan dan 
kegiatan berbasis masyarakat seperti kegiatan pelayanan masyarakat dan kegiatan petualangan luar-ruang. 
Ini tidak berarti bahwa kegiatan tersebut harus ditinggalkan tetapi mereka harus dikombinasikan dengan 
beberapa pendekatan lain. Program juga harus disesuaikan dengan usia dan konteks serta dilaksanakan 
dengan baik.  

Para penulis menyimpulkan bahwa keterampilan non-kognitif memiliki dampak positif dan terukur terhadap 
keluaran bagi anak-anak muda, akan tetapi efek ini saling terkait dan tidak ada pendekatan tunggal yang 
jelas yang dapat dibuktikan bisa berfungsi dengan baik. Program yang mengkombinasikan pengembangan 
keterampilan penyembuhan-diri, motivasi dan meta-kognisi tampaknya paling berpengaruh terhadap 
pengembangan pembelajaran akademis dan keberhasilan pada anak-anak dan anak muda.  

 

7. Pendidikan Karakter untuk Revolusi Mental  
 

Belajar dari program percontohan di Indonesia pada pendidikan karakter, dari upaya negara-negara lain dan 
dari penelitian tentang apa dan bagaimana program yang bisa berjalan dengan baik, terdapat banyak bukti 
untuk memandu bagaimana sistem pendidikan di Indonesia dapat mendukung Revolusi Mental.  

Prinsip-prinsip utama yang dikembangkan melalui makalah ini adalah bahwa –  

 

1) Keterampilan non-kognitif sangat penting bagi masa depan kesejahteraan, keberhasilan akademik 
dan prestasi karir individu dan juga bagi produktivitas dan identitas nasional dan harus dihargai di 
dalam kurikulum. 
 

2) Dalam konteks Indonesia, pendidikan karakter di sekolah adalah istilah luas yang mencakup 
keterampilan non-kognitif bersama-sama dengan kurikulum khusus untuk pendidikan nilai, 
pendidikan agama, sipil dan kewarganegaraan serta kegiatan untuk pengembangan pribadi, sosial, 
emosional dan fisik.  
 

3) Hasil-hasil penelitian dapat memandu pelaksanaan pendidikan karakter yang efektif. Misalnya: 
 

o pendidikan karakter dapat diajarkan dengan menggunakan berbagai pendekatan tetapi 
beberapa pendekatan untuk pendidikan karakter tampaknya memiliki dampak yang lebih 
kuat dan lebih tahan lama daripada yang lain, misalnya: pendekatan yang 
mengembangkan motivasi intrinsik (yaitu perilaku didorong oleh nilai-nilai terinternalisasi 
daripada imbalan nyata), metakognisi (di mana siswa belajar untuk mengkritik pemikiran 
mereka sendiri) dan mengembangkan keterampilan sosial siswa.   

o keterampilan karakter sebaiknya diajarkan bersama-sama, dengan cara holistik, dengan 
menggunakan berbagai pendekatan. Isu sosial dan global yang penting dapat 
diarusutamakan dalam kurikulum yang ada dan dalam organisasi dan manajemen sekolah.  
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4) Pedagogi yang baik adalah kunci untuk meningkatkan pembelajaran akademik dan karakter. 
Pedagogi yang baik membutuhkan pemilihan kandidat terbaik untuk mengajar, menyediakan 
penyiapan guru berbasis-praktik, menyediakan pengembangan profesional kontekstual dan 
berkesinambungan serta pengawasan dan dukungan yang efektif di sekolah. Agar pendidikan 
agama lebih efektif, keterampilan pedagogis guru pendidikan agama harus ditingkatkan.  
 

5) Iklim sekolah yang positif terkait dengan hasil pendidikan yang lebih baik, baik kognitif dan non-
kognitif. Kepala sekolah dan pemimpin sekolah lainnya memiliki peran penting dalam membangun 
iklim sekolah yang positif dan guru mengatur iklim di kelas mereka dengan apa yang mereka 
harapkan, apa yang mereka lakukan dan bagaimana mereka memberikan teladan interaksi positif.  
 

6) Sistem pendidikan, sekolah dan guru masing-masing juga harus memperhatikan keterampilan abad 
ke-21 dan mengikuti perkembangan teknologi dan media sosial agar tetap relevan dengan 
kebutuhan dan gaya belajar anak-anak muda. Guru harus membantu siswa untuk mengelola 
berbagai tantangan revolusi teknologi yang mengelilingi mereka dan mempersiapkan mereka bagi 
lingkungan kerja abad ke-21. 
 

7) Orang tua adalah mitra penting dalam pengembangan karakter. Adalah tanggung jawab sekolah 
untuk menemukan cara guna menjangkau dan membangun kemitraan yang efektif dengan orang 
tua, keluarga, dan masyarakat untuk pengembangan karakter.  
 

8) Guru, kepala sekolah dan pejabat pendidikan harus terlebih dahulu mengubah diri mereka dalam 
rangka membangun budaya organisasi dan iklim sekolah yang sesuai dengan tujuan Revolusi 
Mental.  
 

9)  Penelitian efektivitas sekolah memberikan cetak biru yang kuat untuk membangun lingkungan 
belajar dan budaya yang akan mendukung perkembangan optimal siswa baik dalam ranah kognitif 
maupun non-kognitif.  
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Bab 4. Penjaminan Mutu dan Standar Pelayanan 
Minimum Pendidikan Dasar 
 

 

 

Pengantar 
 

Standar Nasional Pendidikan (SNP) dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan pada tahun 
2007 hingga 2010 dan dikeluarkan melalui serangkaian Surat Keputusan Menteri Pendidikan. Surat-surat 
keputusan ini mencakup delapan bidang: Muatan (Kurikulum); Proses Pengajaran; Kompetensi Lulusan; 
Standar Pendidik (Guru); Sarana dan Prasarana; Manajemen; Pembiayaan; dan Evaluasi Pendidikan. 
Pengembangan standar dan penerapannya sehingga dihasilkan alat dan proses dengan berbagai mutu 
merupakan capaian penting selama satu dekade terakhir ini. Standar Nasional merupakan rujukan utama 
kurikulum, ujian, akreditasi, dan Penjaminan Mutu. 

Standar Nasional juga menjadi kerangka kerja untuk menilai dan meningkatkan kinerja guru melalui proses 
sertifikasi, uji kompetensi, dan penilaian kinerja. Proses-proses ini merupakan aspek yang sangat penting 
Penjaminan Mutu dan dibahas dalam bab angkatan kerja pengajar. 

Pengembangan kurikulum baru 2013 yang cepat tidak memungkinkan bagi dilakukannya tinjauan terhadap 
standar nasional secara menyeluruh. Sejumlah masalah yang muncul dari kurikulum baru ini, terutama sifat 
penilaian dan proses pembelajaran itu sendiri, mengharuskan standar ini untuk ditinjau. Selain itu, data dari 
dua survei Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang telah dilakukan menunjukkan banyak bidang yang 
standarnya perlu ditinjau kembali, misalnya, untuk memperjelas harapan jam mengajar dan jam tugas di 
sekolah, serta kebutuhan pelaporan. Idealnya, data survei SPM digunakan sebagai rujukan dalam meninjau 
SPN, termasuk SPM. 

Bab ini dimaksudkan untuk mengevaluasi sejauh mana alat dan proses Penjaminan Mutu yang digunakan 
untuk menjalankan dan memonitor standar secara efektif mampu memperbaiki pemberian layanan 
pendidikan dasar. Bab ini mencakup lima bagian berikut ini:  

1. Gambaran singkat alat dan proses Penjaminan Mutu 
2. Tinjauan capaian SPM pendidikan dasar saat ini 
3. Penyelarasan 4 proses Penjaminan Mutu 
4. Masalah dan tantangan pelaksanaan Penjaminan Mutu pendidikan dasar 
5. Kesimpulan dan Rekomendasi.  

Meskipun penelusuran kompleksitas Sistem Informasi Manajemen Pendidikan di Kemendikbud, Kemenag, 
dan Pemda tidak termasuk dalam lingkup Bab ini, harus diakui bahwa Sistem Informasi Manajemen 
Pendidikan yang efektif sangat penting untuk memonitor status dan kondisi sekolah. Bab ini tidak merujuk 
kepada SPM sekolah menengah tingkat atas karena belum selesai dilaksanakan. 

Untuk bab ini, definisi Penjaminan Mutu dari Uni Eropa dianggap relevan, yaitu: jaminan institusi bahwa 
produk atau layanan yang ditawarkan memenuhi standar mutu yang diperlukan. Hal ini dicapai dengan 
menetapkan apa arti “mutu” dalam konteks tersebut; menjelaskan metode untuk mengetahui bahwa mutu 
tersebut ada; dan menjelaskan cara yang digunakan untuk menjamin bahwa mutu itu bisa diukur guna 
memastikan kesesuaiannya. 
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Pengawas memiliki potensi memainkan peranan yang lebih besar dan lebih efektif dalam Penjaminan Mutu 
sekolah dibanding yang mereka lakukan saat ini.  Jumlah mereka mencukupi, dengan rata-rata rasio 
pengawas terhadap sekolah sekitar 1:10 (walaupun rasio ini tidak memperhitungkan berbagai klasifikasi 
yang ada, misalnya sekolah, mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran). Kurang dimanfaatkannya 
pengawas dalam peran Penjaminan Mutu mencerminkan adanya ketidaksesuaian peran dengan seleksi, 
keterampilan dan pengalaman mereka saat ini; memberikan gambaran kurangnya pelatihan, 
pengembangan, dukungan dan akuntabilitas. Peraturan sedang dibuat untuk mengatasi masalah ini, akan 
tetapi peraturan ini harus disertai kemauan politik di semua tingkatan dan pendanaan berkelanjutan bagi 
program pengembangan profesi yang terus menerus. 

Dengan peraturan baru dan pengembangan profesi yang tepat, model akuntabilitas sekolah yang efektif 
seharusnya dapat dibuat untuk dilaksanakan oleh pengawas sekolah dalam lima tahun ke depan. 
Pendekatan bertahap akan memberikan tim pengawas, yang di antara mereka memiliki keahlian teknis dan 
interpersonal yang sesuai, yang dibutuhkan untuk melaksanakan inspeksi sekolah secara independen dan 
ketat; menyiapkan laporan yang berguna sebagai panduan peningkatan kualitas bagi sekolah maupun 
peningkatan akuntabilitas dan perbaikan sistem bagi dinas kabupaten/kota. Hal ini bisa menjadi langkah 
awal menuju sistem inspeksi yang profesional dan independen di masa depan. 

 

1.2  Penyusunan Peringkat Sekolah Standar Nasional (SSN) 
 

Sebagai kelanjutan pengembangan SPN, Kemendikbud melaksanakan proses penyusunan peringkat 
sekolah. Sekolah Standar Nasional (SSN) diberikan sebagai status untuk mendorong sekolah lainnya. SSN 
dianggap memiliki sarana dan program yang lebih baik dibanding sekolah secara umum. Saat ini (2007–08), 
standar nasional masih relatif baru dan program pemberian peringkat merupakan bagian penting dari 
sosialisasi dan monitoring standar baru ini. Tabel 3 memperlihatkan hirarki informal sekolah, berdasarkan 
program dan sumberdaya. 

Tabel 3. Klasifikasi sekolah 

Peringkat / jenis sekolah Tingkat sumberdaya dan program 
1. Sekolah umum Dengan sumberdaya menengah  
2. Sekolah model Berupaya menjadi SSN 
3. Sekolah Standar Nasional (SSN) Dengan sumberdaya unggul 
4. Sekolah Standar Nasional Plus SSN+ beberapa elemen internasional seperti pengajaran 

Bahasa Inggris atau menawarkan program gelar 
internasional 

5. Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) Telah dihentikan  
6. Sekolah Standar Internasional Sekolah yang dinilai memiliki taraf internasional dalam 

hal sumberdaya dan program yang ditawarkan. 
 

Proses agar diakui sebagai SSN mengharuskan sekolah dicalonkan oleh pejabat pendidikan dan kemudian 
dinilai oleh petugas dari Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah. Penilaian SSN didasarkan pada 8 
kategori SPN dan menggunakan sekumpulan komponen, aspek dan indikator untuk menentukan apakah 
sekolah tersebut berada pada tingkat mutu yang dibutuhkan. Tabel 4 memperlihatkan kriteria penilaian 
untuk Sekolah Menengah Pertama. Untuk mendapatkan peringkat ini diperlukan nilai setidaknya 68% 
dengan pembobotan yang diperlihatkan dalam tabel. Tidak diperlukan skor minimum di ke-8 kategori, 
artinya, sekolah bisa saja mendapatkan skor nol untuk salah satu standar (misalnya: evaluasi) dan tetap 
diberikan SSN. 
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Tabel 4. Bobot kategori untuk pemberian skor sebagai Sekolah Standar Nasional (Sekolah Menengah 
Pertama) 

Kategori Standar Nasional 
Pendidikan 

Jumlah 
Komponen 

Jumlah Aspek Jumlah 
Indikator 

Bobot Indikator

1.  Muatan 5 13 31 13 
2.  Proses 4 12 45 15 
3. Kompetensi  1 6 38 13 
4. Staf 6 26 53 15 
5. Sarana/prasarana 3 26 42 12 
6. Administrasi 5 20 44 11 
7. Pendanaan  4 25 25 11 
8. Evaluasi 3 20 48 10 

Jumlah 31 157 326 100
 

Berdasarkan hirarki sekolah dalam Tabel 3, peringkat sebagai SSN dianggap sebagai yang sesuatu yang 
bergengsi. Dulu, sekolah SSN dapat mengenakan biaya yang mencerminkan statusnya sebagai “sekolah 
pilihan” dan dengan demikian, anak-anak dari keluarga miskin tidak akan bisa mendaftar ke sekolah 
tersebut. Sejak tahun 2013 penilaian sekolah yang dicalonkan untuk status SSN menjadi tanggung jawab 
provinsi, termasuk pengawasan kepatuhan sekolah terhadap peraturan nasional yang tidak mengizinkan 
sekolah negeri memungut biaya. Kendati demikian, tampak aneh bahwa penilaian SSN masih digunakan 
walaupun sistem akreditasi yang lebih komprehensif (BAN-SM) telah dikembangkan dan direncanakan akan 
menggantikan akreditasi SSN. 

 

1.3  Akreditasi Sekolah/Madrasah (BAN-SM) 
 

Proses akreditasi sekolah dan madrasah dikembangkan oleh Badan 
Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-SM). Proses ini didasarkan 
pada 8 SPN, dan kunjungan akreditasi dilakukan oleh panel provinsi yang 
didanai oleh Kemendikbud sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
19/20051.  

Jadwal dan draft anggaran disusun untuk tiap sekolah yang akan 
diberikan akreditasi dalam suatu program yang akan berputar selama 
lima tahun. Sekolah pertama diberikan akreditasi pada tahun 2007. 
Laporan disiapkan dari provinsi ke tingkat pusat, dan Kemendikbud 
memonitor dan melaporkan perkembangan pemberian akreditasi.  Lihat 
Tabel 5. 

Tidak diragukan, akreditasi sekolah merupakan alat Penjaminan Mutu yang paling jelas dan bisa diterima, 
dengan 68,5%2 SD dan SMP pada tahun 2012–2013 memperoleh akreditasi Tingkat C atau lebih tinggi. 
Terkadang angka jumlah sekolah yang diberikan akreditasi berbeda. Perbedaan ini bisa terjadi karena 
penghitungan dilakukan terhadap semua sekolah yang telah memperoleh akreditasi dengan penghitungan 
terhadap sekolah yang baru saja memperoleh akreditasi. Akreditasi seharusnya berakhir setelah lima tahun, 
dan kemudian sekolah harus mengajukan untuk memperoleh akreditasi kembali. Bagaimanapun juga, dapat 
dikatakan bahwa hampir 90% sekolah telah melewati proses akreditasi pada akhir 2013. 

Jadwal akreditasi bergantung besarnya anggaran yang tersedia tiap tahun bagi tim panel penilai untuk 
melakukan kunjungan. Pada tahap awal, perkembangannya lebih lambat dari yang diharapkan. Perlu 
diketahui bahwa permintaan akreditasi masih sukarela dan meskipun sekolah telah menyiapkan diri untuk 
akreditasi, belum tentu bisa langsung dinilai karena keterbatasan anggaran. Oleh karena itu, jumlah sekolah 
tak terakreditasi terdiri dari sekolah yang kemungkinan memenuhi standar (tapi masih menunggu 
akreditasi) dan sekolah yang memang tidak memenuhi standar. Mengingat akreditasi masih bersifat 
sukarela, dapat diperkirakan bahwa bahwa sekolah-sekolah terakhir yang mengajukan akreditasi adalah 

Tabel 5. Jumlah Sekolah 
yang diakreditasi 2007-2012 

Tingkat Pendidikan  Total 

TK 40.812 

SD 129.536 

SMP 31.344 

SMA Umum 16.455 

SMK  19.192 

Sekolah Khusus  929 

Total 238.268 
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sekolah-sekolah dengan mutu rendah. Perlu dicatat bahwa komponen Kemitraan Pendidikan Australia-
Indonesia yang ada saat ini merupakan program untuk membantu 1.500 sekolah madrasah menyiapkan diri 
untuk memperoleh akreditasi. 

Sekolah dan madrasah menyiapkan diri untuk memperoleh akreditasi dengan mengumpulkan data profil 
yang diperlukan dan memastikan bahwa setidaknya mereka memenuhi standar minimal. Panel tingkat 
provinsi yang terdiri dari penilai-penilai independen dilatih dan mengunjungi sekolah/madrasah untuk 
melakukan penilaian dengan menggunakan kuesioner yang berisi 157 pertanyaan bagi SD/MI dan 169 
pertanyaan bagi SMP/MT, yang dipersiapkan dalam 8 kategori Standar Nasional. Pertanyaan-pertanyaan 
diberi nilai 1 sampai 5 (1 = nilai tertinggi). Proses pembobotan yang melibatkan pemberian skor untuk 
jawaban atas semua pertanyaan menentukan tingkat akreditasi yang akan diberikan, seperti yang 
diperlihatkan dalam Tabel 6.  

Tabel 6. Bobot nilai pertanyaan yang digunakan untuk akreditasi SD/MI 

Kategori Standar Nasional Pendidikan Jumlah pertanyaan Bobot nilai pertanyaan 

1. Muatan 18 15 
2. Proses 11 15 
3. Kompetensi 17 13 
4. Staf 19 15 
5. Sarana dan prasarana 25 11 
6. Administrasi 20 10 
7. Pembiayaan 25 10 
8. Evaluasi 22 11 
Jumlah 157 100 

 
Untuk memperoleh akreditasi, sekolah atau madrasah harus mendapatkan total bobot setidaknya 56, 
dengan skor minimum yang telah ditentukan untuk tiap standar. Tingkat akreditasi membutuhkan skor 
yang berbeda: A membutuhkan skor 86 - 100; B: 71 - 85; C: 56 - 70. Jika skornya di bawah 56 (tingkat D atau 
E), sekolah tidak akan memperoleh akreditasi. Angka kegagalan akreditasi rendah, yaitu 2,2%. Angka 
kegagalan akreditasi SD adalah 2,0%; lebih rendah secara signifikan dari tingkat SMP, yaitu 3,7%. Pada tahun 
2013 sebanyak 81,3% sekolah dan madrasah yang dinilai mendapatkan peringkat A atau B, meningkat 
dibandingkan tahun 2011 (76,9%). 

Tabel 7. Jumlah sekolah yang diberi akreditasi dan % peringkat A – D oleh BAN-SM tahun 2013 

Peringkat berdasarkan jumlah sekolah dan persentase
Jenis 

sekolah 
A % B % C % D 

(Gagal) 
% Jumlah Jumlah 

A-C  
SD 6.371 21,8 17.537 60,0 4.686 16,0 614 2,1 29.208 28.594 

Madrasah 
Ibtidaiyah 

(MI) 
929 20,7 2.794 62,2 704 15,7 62 1,4 4.489 4.427 

Total SD & 
MI 

7.300 21,7 20.331 60,3 5.390 16,0 676 2,0 33.697 33.021 

SMP 1,401 31.6 2,070 46.7 819 18.5 140 3.2 4,430 4,290 
Madrasah 

Tsanawiyah 
(MTs) 

395 21,6 983 53,8 381 20,9 68 3,7 1.827 1.759 

Total SMP 
& MTs  

1.796 28,7 3.053 48,8 1.200 19,2 208 3,3 6.257 6.049 

Sekolah 
yang 

dinilai 
9.096 22,8 23.384 58,5 6.590 16,5 884 2,2 39.954 39.070 

 
Kemendikbud telah menetapkan target akreditasi tahunan, dengan tujuan semua sekolah akan 
memperoleh akreditasi pada tahun 2014. Target ini sepertinya sulit untuk dicapai, sebagian karena 
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keterbatasan anggaran dan kapasitas panel tingkat provinsi untuk melaksanakan akreditasi kepada sekitar 
50.000 sekolah per tahun, terdiri dari pemohon baru dan pemohon akreditasi ulang. Proses akreditasi 
penting bagi pemangku kepentingan dan diterima dengan baik oleh sekolah. Hal ini menunjukkan adanya 
proses yang transparan, ada tanggung jawab yang jelas untuk pelaksanaannya, ada anggaran tahunan 
untuk pelaksanaan dan ada insentif yang efektif – yaitu pemberian akreditasi yang diakui dan dihargai. 

 

1.4  Evaluasi Diri Sekolah (EDS) 
 

Evaluasi Diri Sekolah (EDS) merupakan komponen Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP) yang 
dilaksanakan baru-baru ini. Proses ini diperkenalkan di skala kecil pada tahun 2011 dan diperluas ke hampir 
semua sekolah lainnya pada tahun 2013. Evaluasi ini bertujuan mendukung sekolah untuk melaksanakan 
penilaian diri yang akan membantu mereka dalam pembuatan rencana wajib jangka menengah, rencana 
tahunan dan upaya perbaikan sekolah. EDS juga disarankan kepada sekolah/madrasah sebagai proses 
persiapan akreditasi sekolah. EDS diawasi oleh Pusat Penjaminan Mutu Pendidikan di Kemendikbud dan 
didukung di berbagai tingkat oleh LPMP provinsi. Penggunaan EDS tidak wajib dan tidak ada tindak lanjut 
formal bagi sekolah yang terlibat maupun tidak terlibat dalam proses ini. 

Instrumen EDS berisi kuesioner dengan 143 pertanyaan (yang mencakup 8 Standar Nasional) untuk diisi oleh 
kepala sekolah, tiap guru sekolah dan sampel siswa (sekitar 30 hingga 60 siswa tergantung besarnya 
sekolah). Hasilnya disatukan ke dalam 47 indikator mutu, seperti yang diperlihatkan pada Tabel 8. 

Tabel 8. Kategori, indikator, pertanyaan dan pemberian bobot yang digunakan dalam EDS Sekolah 
Dasar 

Kategori Standar Nasional Pendidikan Indikator 
mutu 

Jumlah pertanyaan Bobot nilai 
pertanyaan 

1.    Muatan 4 13 15 
2.    Proses 8 29 15 
3.    Kompetensi 7 11 15 
4.    Staf 7 21 15 
5.    Sarana dan prasarana 5 11 10 
6.    Administrasi 7 28 10 
7.    Pembiayaan 4 21 10 
8.    Evaluasi 5 9 10 

Jumlah 47 143 100 

Pertanyaan diberi skor 1 - 4. 
Skor 0 – 1: Di bawah Standar Pelayanan Minimum Pendidikan Dasar 
Skor 1 – 2: Di bawah Standar Nasional 
Skor 2 – 3: Sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan 
Skor 3 – 4: Di atas Standar Nasional Pendidikan 

Skala 1 – 4 merupakan kebalikan dari sistem skor BAN-SM dan tidak terkait dengan sistem tersebut. Survei 
SPM 2013 memperlihatkan banyak kebingungan para pemangku kepentingan tentang penafsiran skor EDS, 
misalnya: apakah skor 1 berarti mencapai SPM? Apakah skor 2 setara dengan akreditasi BAN-SM tingkat C 
atau tingkat A? 

EDS masih berada pada tahap awal pelaksanaan. Tujuannya belum tercapai, meliputi aspek-aspek berikut 
ini: 

• Sekolah akan mengunggah jawaban kuesioner mereka dan mengirimkan data tersebut dalam 
bentuk elektronik kepada Kemendikbud. Kemendikbud tidak memberikan umpan balik. Sekolah 
diharapkan bekerja berdasarkan kuesioner untuk menganalisis situasinya dan bidang yang akan 
ditingkatkan, dan menggunakan informasi tersebut untuk mengembangkan rencana sekolah 
berikutnya. 
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• LPMP di tiap provinsi akan memiliki akses ke data nasional, dan akan membuat laporan provinsi dan 
kabupaten/kota. 

• Dinas pendidikan kabupaten/kota akan menerima laporan untuk wilayah mereka, dan kemudian 
akan memberikan informasi tingkat sekolah kepada pengawas sekolah. Informasi ini akan 
mengidentifikasi bidang-bidang di mana sekolah-sekolah tertentu memperoleh skor rendah. 

• Pengawas akan bekerja dengan masing-masing sekolah dalam mengembangkan strategi untuk 
meningkatkan kinerja di bidang-bidang yang memperoleh skor rendah berdasarkan data dalam 
kuesioner sekolah. (Tahap akhir ini dapat dipercepat jika sekolah memberikan laporan mereka 
langsung kepada pengawas dan pengawas terus berdialog dengan sekolah). 

• Data sekolah online akan memfasilitasi penggunaan informasi baik oleh pemerintah pusat maupun 
pemerintah daerah untuk keperluan perencanaan dan monitoring. 

 

1.5  Standar Pelayanan Minimum (SPM) 
 

Standar Pelayanan Minimum (SPM) menggambarkan tingkat minimum layanan yang menjadi kewajiban 
pemerintah dan semua masyarakat berhak untuk mengharapkan tingkat minimum pelayanan pendidikan 
dasar 3 . Dengan demikian, SPM menggambarkan sarana sekolah dan sumberdaya minimal untuk 
pembelajaran, proses-proses penting dalam pengajaran dan manajemen sekolah, serta fungsi-fungsi 
perencanaan dan monitoring yang harus dijalankan oleh dinas kabupaten/kota untuk memastikan akses 
kepada setidaknya tingkat minimum mutu. 

Versi SPM Pendidikan Dasar yang ada saat ini dikembangkan melalui proses konsultasi dan diundangkan 
melalui Peraturan Menteri Nomor 15/2010. Peraturan ini kemudian diperbaharui dengan sedikit perubahan 
melalui Peraturan Menteri Nomor 23/2013. Peraturan yang baru ini termasuk Petunjuk Teknis yang telah 
disetujui oleh Menteri yang berisi instruksi bagi proses penentuan apakah masing-masing indikator kinerja 
SPM telah terpenuhi. Proses pengembangan dan pelaksanaannya merupakan tanggung jawab bersama 
antara Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
(Kemendikbud). Pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab atas pelaksanaannya. 

Pengembangan SPM juga menyadari bahwa tingkat yang lebih rendah dari standar nasional mungkin 
diperlukan sebagai langkah-antara beberapa aspek pengadaan sumberdaya sekolah. Misalnya, dengan 
memperbolehkan rasio siswa-guru yang sedikit lebih tinggi untuk sementara waktu, dan dengan 
menetapkan persentase minimum guru berkualitas yang akan ditunjuk di sekolah-sekolah 
pedesaan/terpencil dan tidak memaksakan ketentuan bahwa semua guru harus berkualitas. SPM tidak 
dirancang untuk menghasilkan skor atau peringkat sekolah, melainkan hanya menunjukkan apakah standar 
dipenuhi atau tidak. 

SPM pendidikan dasar terdiri dari 27 indikator kinerja: 13 di antaranya adalah indikator tingkat sekolah 
terkait penerapan manajemen pengajaran dan manajemen sekolah; 14 indikator menjelaskan tanggung 
jawab pemerintah dalam menyediakan staf dan lingkungan belajar yang memadai. Otoritas pemerintah 
masih bertanggung jawab atas 13 indikator tingkat sekolah, misalnya melalui penyediaan dan dukungan 
pengawas untuk mengunjungi sekolah-sekolah dan memonitor proses pengajaran dan indikator-indikator 
manajemen sekolah. 

Tabel 9. Rangkuman Indikator Kinerja Standar Pelayanan Minimum Pendidikan Dasar 

Kategori Indikator

Akses dan 
prasarana 

1. Sekolah/madrasah disediakan untuk memastikan akses dengan jarak yang layak 

2. Ukuran maksimum kelas, penyediaan ruang kelas, perabot dan peralatan 

3. Laboratorium sains – dilengkapi dengan perabot dan peralatan (MTs/SMP) 

4. Ruang staf dan ruang kepala sekolah dilengkapi dengan perabot 

Penyediaan guru 5. Perbandingan pokok siswa-guru dan jumlah minimum guru
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Kategori Indikator
6. Pengadaan satu guru untuk tiap mata pelajaran (SMP/MTs)

7. Jumlah minimum guru yang berkualitas/bersertifikat (SD/MI)

8. Proporsi minimum guru yang berkualitas/bersertifikat (SMP/MTs) 

9. Guru yang berkualitas per mata pelajaran inti (SMP/MTs)

Kualifikasi kepala 
sekolah dan 

pengawas 

10. Kualifikasi/sertifikasi kepala sekolah (SD/MI)

11. Kualifikasi/sertifikasi kepala sekolah (SMP/MTs)

12. Semua pengawas berkualitas/bersertifikat 

Jaminan dan 
Manajemen Mutu 

Kabupaten 

13. Pengawas untuk perbaikan sekolah setidaknya setiap bulan selama 3 jam 

14. Rencana dan dukungan kabupaten/kota bagi program belajar-mengajar 
sekolah/madrasah 

Sumberdaya 
pembelajaran 

15. Buku pelajaran bagi setiap siswa untuk 5 mata pelajaran pokok (SD/MI) 

16. Buku pelajaran bagi setiap siswa untuk setiap mata pelajaran (SMP/MTs) 

17. Alat bantu mengajar sains (SD/MI) 

18. Jumlah minimum buku-buku pengayaan dan buku-buku rujukan 

Proses Pengajaran 

 

19. Guru tetap bekerja setidaknya 37,5 jam per minggu di lokasi 

20. Jam minimum instruksi untuk tiap kelas 

21. Pengembangan dan pelaksanaan kurikulum sekolah/madrasah 

22. Guru menyiapkan rencana pelajaran untuk tiap mata pelajaran 

23. Guru menggunakan penilaian rutin untuk perbaikan siswa 

Penjaminan dan 
manajemen mutu 

sekolah 

24. Kepala sekolah mengawasi dan memberikan umpan-balik kepada guru  

25. Guru memberikan laporan semester kepada kepala sekolah

26. Kepala sekolah melaporkan hasil ujian kepada orang tua dan dinas kabupaten/kota

27. Manajemen Berbasis Sekolah yang efektif diberlakukan

 

Petunjuk Teknis yang termuat dalam Peraturan Menteri Nomor 23/2013 memberikan instruksi kepada 
kabupaten/kota tentang bagaimana mereka mengukur indikator-indikator SPM baik di sekolah/madrasah 
maupun di kabupaten/kota. Data ini harus dikumpulkan setiap tahun. Data ini harus digunakan dalam 
perencanaan dan alokasi sumberdaya tetapi pelaksanaaannya sejauh ini sangat lemah, mencerminkan tidak 
adanya sanksi atau insentif yang jelas untuk kepatuhan. 

 SPM dikembangkan pada tahun 2008–2009 dan evaluasi rutin dimaksudkan sebagai bagian dari sistem ini, 
terutama karena standar diharapkan terus ditingkatkan dari waktu ke waktu. Sejumlah indikator sudah harus 
disesuaikan dikarenakan adanya perubahan kurikulum (misalnya menghapus persyaratan pengembangan 
kurikulum berbasis-sekolah, dan penyediaan buku pelajaran terpadu tunggal untuk kelas bawah di SD) atau 
karena kajian-kajian yang telah dilakukan menyiratkan bahwa beberapa standar mungkin terlalu tinggi atau 
terlalu rendah atau karena petunjuk teknis untuk menilai standar tidak sesuai. 

 

2. Gambaran Singkat tentang Sejauh Mana Pemerintah Memenuhi 
SPM 

 

Kemendikbud dan mitra pembangunan telah melakukan dua sampel survei nasional (baseline 2010 dan 
lanjutan 2013) untuk mengindentifikasi tingkat pemberian pelayanan di seluruh sampel di wilayah kerja. 
Survei yang paling baru, tahun 20134, mengambil 5.285 SD dan SMP di 104 kabupaten/kota sebagai sampel. 
Dari jumlah tersebut, 23 kabupaten/kota termasuk dalam survei baseline tahun 2010 dan 20% dari sekolah-
sekolah tersebut ambil bagian dalam kedua survei. 
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Kotak 11. Perlengkapan IPA 

Persyaratan agar sekolah memiliki 
perlengkapan IPA atau buku pelajaran 
yang lengkap per anak jelas berada 
jauh di atas harapan dan 
penerapannya saat ini, bagi sekolah 
maupun pemerintah, terkait pasokan 
rutin dan pemeliharaan sumberdaya 
sekolah. Hal ini juga menyiratkan 
bahwa perlengkapan IPA harus 
ditinjau dari sisi kurikulum IPA dan dari 
apa yang diharapkan oleh guru dan 
siswa. Pertanyaan pokonya adalah: 
Bagaimana guru mengajarkan IPA 
selama ini?  Apakah guru akan 
menggunakan perlengkapan IPA jika 
mereka memilikinya? Apakah 
laboratorium sangat diperlukan bagi 
pelajaran IPA Kelas 7 -9? 

lebih dari 32. Sekitar sepertiga SMP memiliki kelas dengan jumlah siswa lebih dari 36. Lihat Gambar A1 
dan Gambar B1 pada Lampiran. 

• Semua kabupaten/kota menyatakan bahwa mereka memiliki rencana untuk mendukung sekolah dan 
madrasah dalam pengajaran yang berkualitas dan bahwa pengawas memiliki peranan dalam hal ini. 
SPM mengharuskan pengawas mengunjungi sekolah setidaknya sebulan sekali untuk kunjungan yang 
berkelanjutan, fokus pada perbaikan pengajaran dan pembelajaran. Kunjungan pengawas dilakukan 
ke 71% SD negeri dan 43% madrasah swasta. Namun, hanya satu dari lima kunjungan ini yang 
berlangsung sesuai waktu yang diperlukan (3 jam). 

• Secara keseluruhan, tampaknya terdapat jumlah guru yang memadai dalam sistem pendidikan tetapi 
madrasah swasta tertinggal dalam hal persentase minimum guru dan kepala sekolah yang 
bersertifikat (dianggap sebagai faktor penting). Di wilayah-wilayah tertentu (terpencil) dengan 
standar lebih rendah, hanya separuh sekolah memenuhi kriteria minimum memiliki 20% guru yang 
bersertifikat dan berkualitas. SD swasta di wilayah ini memiliki hanya sekitar 25% sekolah yang dapat 
memenuhi kriteria ini. Lihat Gambar A1 pada Lampiran. 

• Di tingkat SMP, penyediaan guru yang berkualitas dan bersertifikat memperlihatkan adanya 
perbedaan yang sangat besar dari ke-4 sistem. Lebih dari 80% sekolah negeri (baik sekolah umum 
maupun madrasah) memiliki minimum 70% guru dengan gelar S1 atau setara, dibanding hanya 60% 
madrasah swasta. Jika persyaratan sertifikasi ditambahkan, sekolah swasta tertinggal lebih jauh dimana 
sekitar 1/3 sekolah memiliki 35% guru yang berkualitas dan bersertifikat, dibanding 2/3 atau lebih pada 
sekolah negeri. Perbedaan ini mungkin memberikan gambaran akses kepada proses sertifikasi yang 
dikendalikan oleh pemerintah kabupaten/kota dan memiliki implikasi anggaran. Lihat Gambar B2 pada 
Lampiran. 

• Baik sekolah negeri maupun swasta tidak menyediakan kebutuhan minimum sumberdaya 
pembelajaran - buku pelajaran, buku rujukan, buku perpustakaan dan sumberdaya untuk ilmu 
pengetahuan alam. Lebih dari 70% dari semua kategori SD tidak menyediakan buku pelajaran dan 
buku pengayaan yang mencukupi. Sekitar 40% kurang memiliki sumberdaya dasar untuk mengajar IPA 
di tingkat sekolah dasar. Di SMP, kurangnya buku pelajaran sama dengan kekurangan buku pelajaran 
yang dialami SD, dimana madrasah mengalami kekurangan buku pelajaran yang lebih serius. 
Rendahnya kepatuhan dalam penyediaan buku pelajaran dan buku perpustakaan merupakan hal yang 
mengejutkan karena biayanya tidak tinggi dan sumber dananya meliputi Bantuan Operasional Sekolah 
(BOS) serta bantuan dana dari pusat dan daerah. Lihat Gambar A3 dan Gambar B4 pada Lampiran. 

• Hanya sekitar 1 dari 3 SMP negeri dilengkapi dengan 
laboratorium, berbanding 76% pada sekolah swasta. Di 
madrasah 67% madrasah negeri dan 21% madrasah swasta 
memiliki laboratorium. Lihat Gambar B1 pada Lampiran. Tidak 
satu pun dari sekolah-sekolah ini yang memiliki perlengkapan 
IPA sebagaimana yang diwajibkan oleh SPN. Walaupun 
Kemendikbud menyediakan peralatan pada awalnya, 
penggantian sumberdaya tampaknya tidak dilakukan. (Buku 
hilang dan rusak. Tabung reaksi pecah. Barang-barang yang 
menarik dan dapat dikantongi “hilang”). Pada banyak 
indikator pengadaan sumber daya, madrasah swasta 
tertinggal jauh. 

• Mengenai praktik pengajaran dasar, hanya setengah dari 
sekolah-sekolah yang disurvei dapat menyatakan bahwa 
semua guru mereka memiliki rencana pelajaran harian. 
Demikian pula, hanya sekitar setengah dari sekolah-sekolah 
ini yang menyatakan bahwa semua guru menggunakan 
penilaian rutin untuk memberikan umpan balik kepada siswa 



 

77 

guna membantu pembelajaran mereka. Tugas memastikan bahwa semua guru di sekolah mematuhi 
prosedur mengajar minimum ini merupakan tanggung jawab kepala sekolah dan pengawas. Lebih dari 
80% kepala sekolah mengunjungi ruang kelas dan memberikan umpan balik kepada guru 
setidaknya dua kali per semester. Namun, tugas ini sangat menantang di sekolah dimana kepala sekolah 
dan pengawasnya tidak sepenuhnya berkualitas atau bersertifikat, seperti yang ditemukan di sekitar 
35% sekolah swasta (baik sekolah umum maupun madrasah). Lihat Gambar A4 dan Gambar B5 pada 
Lampiran. 

• Dalam hal manajemen sekolah dan efisiensi, sekitar 80% sekolah beroperasi sesuai dengan 
ketentuan wajib, yaitu selama 34 minggu per tahun. Kurang dari 10% guru bekerja di lokasi selama 
37,5 jam sebagaimana yang diwajibkan dalam Standar Nasional dan sekitar 60% guru memenuhi 
syarat sesuai sertifikasi, yaitu mengajar 24 jam per minggu. Lihat Gambar A4 dan Gambar B5 pada 
Lampiran. 

• Manajemen berbasis-sekolah tidak sepenuhnya dilakukan di sekolah dengan hanya sekitar 60% - 
70% sekolah bisa menunjukkan bukti keberadaan komite sekolah dan laporan tahunan yang berjalan 
dengan baik. Lihat Gambar A4 dan Gambar B5 pada Lampiran. 
 

2.2 Rangkuman Indikator yang Tidak Dapat Dipenuhi Sistem 
 

Untuk keperluan perbandingan, ambang batas mutlak 80% digunakan untuk mengidentifikasi kinerja yang 
kurang – misalnya: sistem tidak memiliki 80% sekolah yang memenuhi indikator SPM: 

Tabel 11. Indikator SPM yang tidak terpenuhi di semua sekolah dan indikator-indikator tambahan 
yang tidak terpenuhi di tiap jenis sekolah 

Sistem SD SMP 

Semua sistem 
tertinggal di 

bawah 80% pada 
indikator-

indikator ini 

• Sekolah memiliki beberapa kelas 
dengan lebih dari 32 siswa 

• Buku pelajaran, sumberdaya untuk 
mengajar, buku pengayaan dan buku 
rujukan 

• Guru bertugas 37,5 jam 
• Guru memenuhi aturan 24 jam 
• Guru menggunakan rencana pelajaran 
• Guru menggunakan penilaian 

pelajaran 
• Sekolah memiliki rencana kerja 

tahunan 
• Sekolah memiliki komite sekolah yang 

berfungsi dengan baik 

• Sekolah memiliki beberapa kelas dengan 
lebih dari 36 siswa 

• Laboratorium, perabot dan perlengkapan 
IPA 

• Di daerah-daerah terpencil, 20% guru 
berkualitas dan bersertifikat 

• Guru Khusus untuk mata pelajaran Seni dan 
Budaya, Pendidikan Olahraga, Teknologi 
Informasi dan Komunikasi 

• Kepala Sekolah memberikan laporan 
semester dan laporan akhir tahun tentang 
pencapaian siswa kepada kabupaten/kota 

• Sekolah memiliki rencana kerja tahunan 
• Sekolah memiliki komite sekolah yang 

berfungsi dengan baik 

Perbedaan antara keempat jenis sekolah terkait indikator yang tidak dapat mereka penuhi 

Sekolah negeri 
 

Tidak ada indikator tambahan yang 
tidak terpenuhi 

Selain indikator-indikator yang tidak terpenuhi 
untuk semua sistem -  
• Setidaknya 35% bersertifikat 
• Di daerah-daerah terpencil, 40% berkualitas 

Sekolah swasta 
 
 

Selain indikator-indikator yang tidak 
terpenuhi untuk semua sistem -  
• Setidaknya 2 guru bersertifikat 
• Kepala sekolah berkualitas dan 

bersertifikat 
 

Selain indikator-indikator yang tidak terpenuhi 
untuk semua sistem -  
• Setidaknya 70% guru berkualitas 
• Setidaknya 35% bersertifikat 
• Sekolah beroperasi selama 34 minggu per 

tahun 
Madrasah negeri Selain indikator-indikator yang tidak 

terpenuhi untuk semua sistem -  
• Kepala sekolah melaporkan 

Selain indikator-indikator yang tidak terpenuhi 
untuk semua sistem -  
• Guru khusus untuk mata pelajaran Bahasa 
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Sistem SD SMP 

pencapaian siswa kepada dinas 
kabupaten/kota dua kali setahun 

Inggris, Agama, Seni, Pendidikan Olahraga, 
Teknologi Informasi dan Komunikasi 

Madrasah swasta Selain indikator-indikator yang tidak 
terpenuhi untuk semua sistem -  
• Ruang staf yang dilengkapi perabot 

untuk guru 
• Setidaknya 2 guru bersertifikat 
• Kepala sekolah berkualitas dan 

bersertifikat 
• Kepala sekolah melaporkan 

pencapaian siswa kepada dinas 
kabupaten/kota dua kali setahun 

 

Selain indikator-indikator yang tidak terpenuhi 
untuk semua sistem -  
• Ruang staf dengan perabot 
• Ruang kepala sekolah dengan perabot 
• Setidaknya 70% guru berkualitas 
• Setidaknya 35% bersertifikat 
• Guru ahli untuk mata pelajaran Matematika, 

Ilmu Pengetahuan Alam, Ilmu Sosial, Bahasa 
Inggris, Pendidikan Kewarganegaraan 

• Sekolah beroperasi 34 minggu per tahun 

Sumber: Analisa penulis 

 

2.3  Perbedaan Wilayah 
 

Survei SPM tidak memperlihatkan adanya pola yang konsisten di 6 wilayah di Indonesia (Sumatera, Jawa, 
Bali dan Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi serta Maluku dan Papua). Perbedaan yang diperkirakan akan 
terjadi untuk Indonesia bagian timur tertutupi dengan dipasangkannya Bali dan Nusa Tenggara. 

Beberapa perbedaan ditemukan dan diperkirakan terkait dengan tingkat urbanisasi dan status 
pembangunan di daerah. Misalnya, daerah-daerah dengan tingkat urbanisasi yang lebih tinggi memiliki 
persentase sekolah yang lebih tinggi dalam hal satu kelas dengan lebih dari 32 siswa (untuk SD) atau 36 
siswa (untuk SMP). Namun, secara umum dapat diperkirakan bahwa perbedaan di dalam wilayah lebih besar 
dari perbedaan antar wilayah. 

 

2.4  Hasil SPM Sekolah Terakreditasi 
 

Tidak ada satu sekolah pun yang memenuhi semua indikator SPM. Pada awalnya hal ini tampak 
mengejutkan, tetapi ini merupakan tanda bahwa pemerintah dan manajemen sekolah masih harus 
memberikan perhatian mereka pada penyediaan secara lebih merata prasarana seperti laboratorium IPA 
untuk SMP, distribusi guru yang berkualitas dan bersertifikat, penyediaan materi pembelajaran (khususnya 
buku dan perlengkapan IPA) dan proses mutu untuk mendukung belajar-mengajar dan manajemen 
berbasis-sekolah. 

Walaupun tidak ada sekolah dalam sampel nasional yang memenuhi semua indikator SPM, sekolah yang 
memperoleh akreditasi tinggi (A dan B berdasarkan BAN-SM) memenuhi indikator-indikator SPM lebih tinggi 
dari sekolah yang memperoleh akreditasi C (paling rendah) atau tingkat D (gagal). Hal ini berarti bahwa 
umumnya, kedua instrumen (BAN-SM dan SPM) berkorelasi positif dan dapat diselaraskan melalui 
penyesuaian sistem pemberian skor dan kelayakan untuk akreditasi. Satu-satunya pengecualian yang perlu 
diperhatikan terkait dengan hubungan positif ini adalah persentase sekolah yang memiliki satu atau lebih 
kelas dengan jumlah siswa lebih dari 32 (SD) dan 36 (SMP). Persentase yang lebih tinggi untuk sekolah yang 
memperoleh akreditasi tingkat A setidaknya memiliki satu kelas melebihi ketentuan (32 atau 36) daripada 
sekolah yang memiliki peringkat akreditasi yang lebih rendah. Kemungkinan penjelasan untuk hal ini adalah 
bahwa sekolah yang dianggap lebih berkualitas mendapatkan permintaan lebih tinggi dan, dengan 
demikian, kemungkinan menerima lebih banyak siswa, sehingga membuat kelas menjadi lebih besar. 
Sebaliknya, mayoritas madrasah swasta yang kurang berkualitas berada di daerah-daerah pedesaan dan 
menerima pendaftaran dalam jumlah lebih kecil, kemungkinan kelas mereka melebihi ketentuan juga jauh 
lebih kecil. 
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Kotak 12. Biaya untuk 
Mengurangi Kesenjangan 

Total perkiraan biaya yang 
diperlukan agar sekolah 
memenuhi SPM, tidak 
termasuk biaya guru, adalah: 

• SD/MI:  
Rp36.774.238.938.149  

• SMP/MTs: 
Rp14.987.257.856.378 

2.5  Biaya untuk Menutupi Kesenjangan SPM 
 

Beberapa indikator SPM memerlukan sedikit atau tidak memerlukan 
pengeluaran tambahan dari pemerintah dan dapat dicapai melalui 
perbaikan manajemen dan pemanfaatan sumberdaya yang ada secara 
lebih efektif. Hal ini termasuk penambahan jumlah waktu pemberian 
instruksi efektif (misalnya jumlah minggu per tahun; jumlah jam 
pengajaran) dan indikator proses utama (misalnya guru yang 
mengembangkan rencana pembelajaran dan melaksanakan penilaian 
rutin, dan kepala sekolah yang melaksanakan pengawasan efektif dan 
menerapkan manajemen sekolah). 

Tabel C pada Lampiran memperlihatkan proyeksi biaya untuk memenuhi 
indikator-indikator SPM, tidak termasuk biaya guru dan tunjangan. 
Beberapa indikator SPM hanya membutuhkan investasi modal dalam jumlah sedang, (buku pelajaran, 
sumberdaya belajar dan perlengkapan sekolah) sedangkan perbaikan prasarana (ruang kelas tambahan, 
perbaikan besar dan kecil) membutuhkan biaya yang tinggi, terutama untuk SD karena terdapat banyak 
sekolah kecil dan miskin dalam sistem madrasah swasta. Laboratorium IPA, perabot ruang IPA dan 
perlengkapan IPA untuk SMP juga membutuhkan biaya yang tinggi. 

Survei SPM 2013 mengidentifikasi 4 program besar yang menyalurkan dana ke kabupaten/kota khususnya 
untuk peningkatan kualitas, dan akses ke pendidikan dasar. Dana ini di luar Dana Alokasi Umum (DAU) 
tahunan yang diberikan untuk membayar gaji dan kegunaan lainnya yang diputuskan oleh kabupaten/kota. 
Ke-4 program khusus tersebut adalah: 

1. Dana Alokasi Khusus (DAK) yang digunakan modal kerja besar dan kecil, termasuk pembelian buku 
pelajaran sekolah. 

2. Progam Bantuan Peningkatan Mutu (PBPU) yang digunakan untuk memperbaiki Manajemen Berbasis-
Sekolah dan meningkatkan kemampuan guru. 

3. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diberikan langsung ke sekolah untuk membayar biaya 
operasional 

4. Program Peningkatan Akses ke SMP (PPAS) untuk membiayai perbaikan sekolah atau pembangunan 
sekolah baru di tingkat SMP. 

Walaupun pedoman DAK dan PPAS menjadi rujukan untuk memenuhi SPM, terdapat banyak keragaman 
bagaimana dana tersebut digunakan secara strategis untuk mengurangi kesenjangan SPM di sekolah-
sekolah tertentu. Sebagai contoh: kabupaten memilih guru untuk sertifikasi dari sekolah-sekolah yang telah 
memenuhi atau melampaui persyaratan jumlah minimum staf bersertifikat. Kelemahan dalam penetapan 
target ini terutama disebabkan karena lemahnya data dan/atau kurangnya kemampuan dan peralatan 
analisis. 

Buruknya penentuan sasaran merupakan gejala tidak efisiennya sistem. Kekhawatiran khusus, ada pada 
ketidak-efisienan dalam penyebaran guru yang apabila diatasi, akan dapat mempercepat pencapaian 
kesenjangan SPM paling parah – yaitu penyediaan jumlah minimum guru yang berkualitas dan bersertifikat. 
Sebagai contoh: pemindahan guru dari sekolah yang memiliki kelebihan guru dengan tingkat pendidikan S1 
atau D4 ke sekolah-sekolah yang memiliki kekurangan akan menghasilkan penghematan yang bisa 
diarahkan untuk berbagai tujuan perbaikan mutu. 

Studi kasus5: Kota Purworejo di Jawa Tengah tertinggal dalam pemenuhan indikator SPM 7 dan 8, terkait 
dengan kualifikasi guru. Di kota ini, 263 sekolah/madrasah tidak memenuhi indikator tetapi 483 
sekolah/madrasah memiliki jumlah guru berkualitas yang berlebih. Setidaknya ada tiga alternatif untuk 
dipertimbangkan oleh pemerintah guna mengakhiri kesenjangan ini. 
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Tabel 12. Skenario Alternatif Pembiayaan untuk Mengatasi Kesenjangan di Purworejo, Jawa Tengah 

Kegiatan Kategori biaya Jumlah Biaya Satuan (Rp) Total biaya (Rp) 

Alternatif I: Rekrut guru baru 

Rekrut guru baru Administrasi 263 0 0 

Gaji guru baru Operasional 263 25juta/thn 6,6 miliar berulang 

Alternatif II: Meningkatkan kualifikasi guru menjadi S1 di 263 sekolah 

Meningkatkan kualifikasi Modal 263 x 2 thn 3,5juta/thn 1,85 miliar berulang 

Alternatif III: Memindahkan guru S1 yang ada di kota tersebut agar semua sekolah memenuhi SPM 

Mutasi guru. Administrasi 263 1 juta 263 juta satu kali 

 

Cara lain yang dapat digunakan oleh kabupaten/kota untuk meningkatkan efisiensi adalah dengan 
mengelompokkan atau menggabungkan sekolah-sekolah kecil. Memberikan peralatan laboratorium 
lengkap untuk satu SMP/MTs kecil dengan 50 siswa merupakan bentuk penggunaan dana yang tidak efisien 
pada kasus ini. Solusi efektifnya bisa termasuk penggabungan sekolah-sekolah dalam satu sistem (misalnya 
sekolah negeri dengan madrasah negeri) atau menyediakan beberapa kelas-bersama lintas sistem (misalnya 
madrasah negeri dengan madrasah swasta). Kedua pendekatan ini merupakan pendekatan yang sensitif dan 
membutuhkan konsultasi dan dukungan pemangku kepentingan secara luas, visi administratif dan kemauan 
politik. Pelaksanaan pendekatan ini di daerah-daerah pedesaan akan lebih sulit karena sekolah-sekolah 
tersebar berjauhan. 

Dari studi kasus di atas, dapat dilihat bahwa perencanaan dan penganggaran untuk memenuhi SPM harus 
mempertimbangkan efisiensi yang dapat dicapai dengan sumberdaya yang ada. Namun, hal ini tidak dapat 
diperkirakan dengan akurat di tingkat nasional. Kebutuhan dan peluang harus diidentifikasi di tingkat 
daerah dan secara sistematis dilaporkan ke atas. 

Survei SPM 2013 memperkirakan bahwa biaya untuk memenuhi semua indikator SPM mencapai lebih dari 
Rp 54 triliun, tidak termasuk biaya guru yang harus didekati melalui distribusi yang lebih efisien. Angka ini 
mungkin terjangkau jika disebar untuk waktu lima tahun. Lihat Lampiran C untuk perhitungan dan asumsi 
biaya. 

 

3. Menyelaraskan Keempat Proses Penjaminan Mutu 
 

SPM berbeda dengan 3 proses Penjaminan Mutu lainnya karena fokus SPM terutama pada pemerintah 
yang memiliki tanggung jawab untuk memberikan pendidikan berkualitas sesuai dengan standar nasional. 
Oleh karenanya, kinerja indikator-indikator SPM, mengukur sampai sejauh mana pemerintah memenuhi 
kewajibannya dalam perencanaan rencana, penyediaan sumberdaya dan manajemen pendidikan, 
termasuk tanggung jawab untuk memastikan bahwa sekolah sesuai dengan kebijakan-kebijakan pokok, 
seperti kebijakan-kebijakan tentang kurikulum dan penilaian. Karena banyak sumberdaya yang mendukung 
pendidikan (seperti pengadaan staf dan bangunan) tidak berada di bawah kendali masing-masing sekolah, 
SPM memberikan sinyal mengenai pemerataan dan efisiensi sistem dalam menyediakan kondisi untuk 
pembelajaran. Sebagai contoh: analisis komparatif akan memperlihatkan perbedaan antara sekolah di 
daerah perkotaan dengan sekolah di daerah pedesaan dan antara madrasah negeri dengan madrasah 
swasta dalam hal persentase staf yang berkualitas dan bersertifikat. 

Di sisi lain, kedua sistem pemberian peringkat akreditasi sekolah – SSN dan BAN-SM – memberikan 
gambaran bagi tiap sekolah tentang tingkat sumberdaya (manusia dan lainnya) dan proses mutu yang 
ada kurun waktu tertentu. Proses akreditasi memungkinkan sekolah diberikan peringkat dalam kondisi 
keterbatasan sumberdaya. Pemberian peringkat ini merupakan fungsi utamanya. 
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Kotak 13. Perbandingan dua sistem 
akreditasi 

Fokus akreditasi adalah pemberian 
peringkat sedangkan fokus Evaluasi 
Diri Sekolah adalah proses dan 
mengembangkan pemahaman untuk 
perbaikan 
Contoh - Akreditasi (BAN-SM) memiliki 
1 pertanyaan tentang hasil pencapaian 
siswa pada mata pelajaran yang 
diujikan sedangkan EDS memiliki 5 
pertanyaan. Akreditasi (BAN-SM) tidak 
meminta informasi tentang penilaian 
siswa untuk mata pelajaran yang tidak 
diujikan sedangkan EDS memiliki 8 
pertanyaan tentang sifat penilaian 
untuk mata pelajaran yang tidak 
diujikan dalam ujian nasional.  

Evaluasi-Diri Sekolah lebih merupakan proses dan dibanding produk. Evaluasi ini merupakan peluang 
bagi sekolah untuk melihat capaian-capaian dan tantangan-tantangan serta menetapkan sasaran perbaikan 
yang realistis. 

Skenario idealnya adalah, terdapat konsistensi dan transparansi dari masing-masing sistem dan proses-
proses ini berjalan saling melengkapi. Harus diberikan tekanan pada pemerintah pusat dan daerah untuk 
menyediakan sumberdaya dan melakukan upaya untuk memastikan SPM, sementara pada saat yang sama, 
memberikan dorongan dan insentif kepada sekolah melalui upaya mereka sendiri, dan melalui 
keberhasilan advokasi dan kemitraan, untuk terus memperbaiki pemberian layanan mereka, dan 
mendapatkan akreditasi yang lebih tinggi di tiap siklus. Evaluasi Diri Sekolah merupakan proses persiapan 
yang ideal untuk memperoleh akreditasi, serta proses perbaikan sekolah yang berkesinambungan, tetapi 
sekolah perlu mendapatkan input minimum dari pemerintah agar termotivasi untuk terlibat dalam 
perbaikan sekolah. Pengawas sekolah dapat menjadi penasihat, dan memberikan dukungan, bagi proses 
EDS di sekolah mereka. 

 

3.1  Membandingkan 2 Sistem Akreditasi 
 

Walaupun kedua sistem akreditasi (SSN dan BAN-SM) sama-sama 
berasal dari Standar Nasional Pendidikan, masing-masing 
instrumen dikembangkan secara terpisah oleh badan-badan yang 
berbeda di bawah Menteri yang sama. Masing-masing 
menggunakan proses yang berbeda dalam membuat penilaian. 
Proses SSN dan BAN-SM sama-sama memberikan akreditasi formal 
tetapi tidak ada kejelasan tentang bagaimana keduanya saling 
terkait dan tidak ada pernyataan yang tegas tentang tingkat 
sertifikasi. 

Kedua sistem kurang konsisten dalam pemberian skor atau dalam 
pemberian bobot untuk standar tertentu. Misalnya, terkait dengan 
pemberian skor, BAN-SM mengharuskan sekolah/madrasah untuk 
mencapai skor minimum yang ditentukan untuk masing-masing 
standar, tetapi SSN hanya mengharuskan keseluruhan batas 
kelulusan 68%, tanpa skor minimum. Secara teori, sekolah dapat 
memperoleh akreditasi sebagai Sekolah Standar Nasional dengan 
skor rendah atau skor nol untuk Standar Proses Mengajar. Sulit 
memahami mengapa hal ini bisa terjadi. 

Persoalan utama yang nampaknya tidak terpecahkan adalah: bagaimana peringkat SSN berhubungan 
dengan tingkat akreditasi A pada BAN-SM; bagaimana ke 2 proses dapat dipadukan untuk menjamin 
reliabilitas dan transparansi; serta apakah madrasah dan sekolah swasta dapat disertakan. 

Proses BAN-SM dikenal dengan baik dan disambut baik oleh sekolah maupun madrasah sebagai bentuk 
pengakuan atas upaya mereka untuk memenuhi standar. Proses ini merupakan pendekatan yang lebih 
inklusif, dimana semua sekolah harus menyiapkan diri untuk akreditasi dan sekolah yang memperoleh 
peringkat C atau lebih rendah diberikan panduan untuk mempersiapkan diri bagi pencapaian yang lebih 
baik pada proses akreditasi berikutnya.  

Skenario yang ideal adalah SSN dipadukan sepenuhnya dengan BAN-SM sehingga hanya ada satu instrumen 
untuk akreditasi sekolah. 
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3.2  Membandingkan Akreditasi dengan Evaluasi Diri Sekolah  
 

Akreditasi berbeda secara konseptual dengan Evaluasi Diri Sekolah. Proses akreditasi memilih aspek-aspek 
tertentu dari Standar Nasional dan mengumpulkan informasi dari kepala sekolah untuk menentukan apakah 
sumberdaya atau proses tertentu dijalankan. Dengan cara ini, instrumen akreditasi berupaya melaporkan 
status. Di sisi pihak, Evaluasi Diri Sekolah berupaya lebih sering untuk melaporkan proses. Evaluasi ini 
mengajukan lebih banyak pertanyaan yang dimulai dengan “bagaimana”. Instrumen EDS juga menghargai 
input dari komunitas sekolah yang lebih luas dengan mengumpulkan informasi dari guru dan siswa, serta 
kepala sekolah. Fokus EDS adalah untuk mendukung perbaikan berkesinambungan proses mutu oleh 
sekolah melalui refleksi, evaluasi dan memahami langkah-langkah yang diperlukan untuk perbaikan. 
Keluaran utama EDS bukan skor atau peringkat, melainkan pemahaman yang lebih baik dan kapasitas untuk 
perbaikan. 

 

3.3  Menjalankan 4 Proses Bersama-sama 
 

Disain SPM menganggap bahwa proses ini akan digunakan hingga tingkat terendah dalam peringkat 
akreditasi BAN-SM. Diagram pada Gambar 35 diadaptasi dari bahan komunikasi awal promosi SPM yang 
menempatkan SPM pada ambang batas kelulusan/kegagalan BAN-SM. Kedua tambahan pada diagram 
adalah kotak yang memperlihatkan di mana SSN dan sekolah lainnya yang berstatus tinggi akan 
ditempatkan, dan dimasukkannya proses EDS sebagai proses berkesinambungan pada tahapan perbaikan 
sekolah. 

Menggabung kedua proses akreditasi dan menghubungkan SPM dengan akreditasi akan menghasilkan 
sistem yang jauh lebih sederhana. Sistem ini akan memiliki lebih banyak kesempatan untuk dilaksanakan 
secara universal daripada pendekatan yang ada saat ini, yang tumpang tindih tetapi tidak bisa langsung 
dibandingkan. 

Gambar 35. Hubungan antara SPM, SSN, BAN-SM dengan EDS 
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Menyelaraskan kedua proses akreditasi dan SPM akan membutuhkan indikator beserta sistem pemberian 
skornya untuk ditinjau dan dinyatakan dalam satu skala tunggal untuk memastikan reliabilitas dan 
transparansi. Kerja persiapan sudah mulai dijalankan untuk tujuan ini sebagai keluaran (outcome) survei SPM 
20136.  

Di tingkat kebijakan, penyelarasan sistem dengan cara yang diperlihatkan di atas akan mengharuskan 
sekolah memenuhi SPM sebelum mengajukan permohonan akreditasi. Pendekatan seperti ini akan 
memberikan tekanan pada pemerintah untuk memastikan bahwa semua sekolah telah dilengkapi dengan 
sumberdaya dasar untuk memenuhi SPM atau bagian dari SPM yang telah disepakati. Hal ini, pada intinya, 
merupakan tujuan SPM yang sebenarnya. 

Di ujung atas skala ini, dipastikan hanya sekolah-sekolah yang telah memperoleh akreditasi tingkat A yang 
dapat dipertimbangkan sebagai SSN atau peringkat lainnya, akan tetapi, pada saat ini dengan SPM yang 
ada, hal ini tidak layak. Kegunaan dari sekolah-sekolah berperingkat tinggi ini, dan masalah pemerataan 
akses harus diperjelas, mengingat adanya bukti kuat bahwa sistem pendidikan yang sangat berbeda 
berdasarkan indikator sosial-ekonomi, akan cenedrung memperparah ketidak-merataan ini7. 

Bersama-sama dengan sistem akreditasi terpadu, dimana pada awalnya SPM ikut berperan, adalah proses 
EDS sebagai bagian dari manajemen mutu sekolah, didukung melalui kunjungan berkala oleh pengawas 
sekolah.  

 

4. Masalah dan Tantangan Pelaksanaan Proses Penjaminan Mutu 
Sekolah 

 

4.1  Kebingungan dan Beban Terlalu Banyak Alat 
 

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat tumpang tindih yang cukup besar di antara alat-alat 
akreditasi tetapi kurang selaras dalam hal pembuatan skor dan penafsirannya. Hal ini mempersulit upaya 
untuk membandingkan atau menyamakan peringkat dan, sebagai akibatnya, terjadi kebingungan di antara 
sekolah, staf kabupaten/kota dan pemangku kepentingan lainnya. 

Juga ada dirasakan memberatkan serta mengganggu bagi sekolah dan staf kabupaten/kota untuk 
memenuhi permintaan yang mestinya untuk tujuan yang sama akan tetapi menggunakan sistem 
pengumpulan data dan pelaporan yang berbeda. Sekolah telah memberikan data sensus tahunan yang 
lengkap kepada dinas kabupaten/kota dan dinas harus memberikan informasi lengkap kepada kementerian 
tentang pendaftaran siswa, guru, sumberdaya dan kondisi sekolah. SPM dan akreditasi memerlukan 
informasi yang sebagian besar sama akan tetapi dalam format yang berbeda.  

Mengingat adanya tingkat kebingungan, beban tambahan dan kurangnya sanksi atau insentif untuk 
kepatuhan terhadap SPM, tidak mengherankan hanya sedikit kabupaten/kota yang sungguh-sungguh 
dalam penilaian dan perencanaan untuk SPM. Bahkan di kabupaten-kabupaten yang menjadi bagian dari 
kajian proyek ujicoba lima tahun, tampaknya program-program skala besar yang digunakan untuk 
membangun pengetahuan tentang SPM sejak tahun 2010 kurang berhasil8. Pengetahuan tentang SPM di 
seluruh sistem pendidikan dasar sangat rendah dan hal ini kurang memberikan landasan bagi pelaksanaan 
yang efektif. 

 

4.2  Kualitas Data untuk Perencanaan dan Monitoring  
 

Pelaksanaan SPM terhambat oleh buruknya kualitas data dari sekolah dan madrasah, tidak adanya sistem 
otomatis dan terpercaya untuk pengelolaan data dan kurangnya kapasitas pemerintah kabupaten/kota 
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Kotak 14. Segel Resmi - 
Pengumuman Pelayanan 

Bersama ini, kami nyatakan bahwa 
kami menerima tanggung jawab untuk 
melaksanakan pelayanan sesuai 
dengan standar pelayanan yang telah 
ditetapkan dan jika kami gagal 
melaksanakan janji ini, kami siap untuk 
menerima sanksi sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

Ditandatangani: Pejabat yang 
bertanggung jawab atas pemberian 
pelayanan 

untuk menganalisis data dan menghasilkan informasi untuk perencanaan. Ini merupakan masalah nasional 
yang berdampak pada semua pemberian pelayanan. 

Kuesioner yang dikembalikan sering tidak akurat, tidak lengkap atau bahkan tidak dikembalikan sama sekali, 
yang berarti pejabat pemerintah yang berada jauh di atas seringkali harus mengandalkan perkiraan. 
Sekolah/madrasah terbebani dengan kewajiban untuk menyerahkan banyak laporan yang berbeda ke 
berbagai bagian pemerintah dan bahkan ke berbagai direktorat di bawah kementerian pendidikan. Banyak 
data yang sama masuk dalam berbagai laporan, akan tetapi biasanya dalam format yang sedikit berbeda 
dan dengan spesifikasi yang agak berbeda. Dapat dipahami, sekolah/madrasah kurang dapat melihat 
pentingnya menyiapkan laporan yang tidak memberikan dampak positif ataupun negatif. 

 

4.3  Insentif dan Sanksi 
 

Walaupun terdapat dasar hukum untuk tiap alat dan proses Penjaminan Mutu, pelaksanaannya campur 
aduk dan bergantung pada ada/tidaknya insentif dan sanksi di tingkat sekolah dan kabupaten/kota. 
Akreditasi memiliki lebih banyak insentif dan keluaran (outcomes) bagi sekolah daripada komponen-
komponen SPMP lainnya. Ketidakpatuhan terhadap SPM memiliki dampak yang sangat kecil. 

Tabel 13. Insentif, sanksi dan manfaat yang dirasakan saat ini di tingkat sekolah 

Proses Insentif yang dirasakan Sanksi yang dirasakan Keluaran bagi sekolah 

Monitoring LPMP minimal tidak ada tidak ada 
Kunjungan pengawas minimal tidak ada tidak ada 
SSN Status tinggi Perbandingan pasar 

yang tidak mendukung 
Reputasi sebagai sekolah 

pilihan 
BAN-SM Akreditasi Persepsi masyarakat 

Tidak dapat 
melaksanakan ujian 

nasional 

Pemberian peringkat 
Kepercayaan masyarakat 

Evaluasi Diri Sekolah Motivasi instrinsik untuk 
peningkatan 

tidak ada Persiapan untuk 
akreditasi 

Standar Pelayanan Minimum tidak ada tidak ada tidak ada 
 

Seperti halnya reformasi pendidikan lain, instrumen hukum untuk 
SPM telah dikembangkan dari waktu ke waktu untuk mengatasi 
masalah pelaksanaan. Peraturan SPM yang berlaku saat ini telah 
berkembang sejak tahun 2005 (PP No. 65 Tahun 2005) sampai yang 
terakhir pada tahun 2013 (PP No. 23 Tahun 2013) yang 
memperbaharui peraturan tahun 2010 (PP No. 15 Tahun 2010). 
Peraturan tahun 2013 menyatakan dengan lebih tegas peran 
bupati/walikota dalam mengajukan laporan dua tahunan tentang 
pencapaian SPM kepada Kemendagri dan Kemendikbud. Hal ini 
dapat ditafsirkan bahwa pemerintah pusat sedang mengetatkan 
persyaratan yang ada dalam peraturan agar kabupaten/kota 
melaporkan SPM dan menetapkan cara untuk memberlakukan 
sanksi.   

Selanjutnya, Kementerian yang bertanggung jawab atas pegawai 
negeri dan reformasi birokrasi (Kementerian Pendayagunaan 
Aparatur Negera Dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan) melalui Peraturan Menteri No. 36/2012 dapat 
mengenakan sanksi pada kabupaten/kota yang tidak memenuhi standar pelayanan yang menjadi tanggung 
jawab mereka (termasuk SPM) dan tiap dinas kabupaten/kota dan sekolah/madrasah diharuskan 
memperlihatkan Pengumuman Pelayanan yang telah ditandatangani.  Lihat Kotak 14. 
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Perkembangan penting lainnya pada tahun 2013 adalah dikeluarkannya Surat Edaran No. 903/5361/SJ yang 
memungkinkan kabupaten/kota mengalokasikan dana bagi madrasah swasta. Ini merupakan 
perkembangan yang penting karena, walaupun madrasah swasta tidak dapat memenuhi sebagian besar 
indikator SPM dan kepatuhan mereka dimasukkan dalam laporan kabupaten/kota, pemerintah daerah 
belum memiliki mekanisme untuk memasukkan madrasah dalam alokasi sumberdaya. 

 

4.4  Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Perencanaan dan Pelaksanaan SPM 
 

Hasil survei SPM 2013 tentang pengembangan kapasitas menunjukkan bahwa staf kabupaten dan 
sekolah/madrasah memiliki pengetahuan yang terbatas tentang standar minimum. Tidak banyak ditemukan 
pemerintah daerah membuat rencana khusus untuk mencapai SPM selain dari 4 dari 5 kabupaten 
percontohan.  

Rekomendasi yang diberikan terkait jenis pengembangan kapasitas yang dibutuhkan untuk mendukung 
SPM di tingkat kabupaten/kota mencakup penyadaran menyeluruh persyaratan SPM dan konsep 
akuntabilitas, pelatihan dukungan bagi staf dalam berbagai peran (pendataan, entri data dan pemanfaatan 
data, perencanaan dan monitoring), bersama dengan pengenalan sistem dan perangkat lunak yang tepat 
untuk pengelolaan data. Sebagian besar kemampuan pegawai negeri ini merupakan kemampuan umum di 
seluruh bidang pelayanan, bukan hanya bidang pendidikan, dan sejumlah program pemerintah dan 
program mitra pembangunan telah mulai bekerja di tingkat pemerintah daerah untuk meningkatkan 
kemampuan ini. 

Sebagai bagian dari program pengembangan kapasitas yang penting yang didanai oleh multi-donor Dana 
Perwalian Kapasitas Pendidikan Dasar (Basic Education Capacity Trust Fund, BEC-TF), Bank Dunia9 melakukan 
dua kajian kapasitas kepemerintahan kabupaten pada tahun 2009 dan tahun 2012. Kedua kajian ini 
bertujuan untuk menilai kondisi pengelolaan pendidikan daerah di 50 kabupaten/kota sampel di Indonesia 
dan dampaknya pada prestasi pendidikan. Kajian ini menggunakan kerangka kerja 4 dimensi efisiensi tata 
kelola dan dimensi ke-5 pemberian pelayanan: 

• transparansi dan akuntabilitas 
• sistem pengendalian manajemen  
• sistem informasi manajemen 
• penggunaan sumberdaya dengan efisien 
• standar pemberian pelayanan pendidikan 

Secara ringkas, kajian ini mendapati bahwa: tata kelola pendidikan yang lebih baik terkait dengan prestasi 
pendidikan yang lebih baik; terdapat cukup perbaikan dalam tata kelola pendidikan antara tahun 2009 
hingga tahun 2012 tetapi kelemahan juga masih ada; perbaikan terlihat pada mutu sistem informasi 
manajemen pendidikan dan proses untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas. Walaupun terdapat 
perbaikan yang terlihat selama tahun 2009 hingga tahun 2012, hanya 1 dari 3 pemerintah daerah sampel 
yang telah membuat prosedur dan protokol untuk pengumpulan dan verifikasi data pada tahun 2012. Hal 
ini merupakan hambatan besar bagi pelaksanaan SPM. 

 

4.5  Lingkungan yang Mendukung Perubahan 
 

Belajar dari survei SPM 2013 dan kajian yang dilakukan oleh Bank Dunia, cukup beralasan untuk 
menyimpulkan bahwa SPM tersebut terjangkau dan dapat dicapai jika masing-masing dari kondisi-kondisi 
berikut ini dapat dipenuhi: 

• komitmen politik yang kuat di tingkat daerah terhadap SPM dan upaya mengurangi pemborosan 
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• Sistem Informasi Manajemen Pendidikan (education management information system, EMIS) yang 
terpercaya 

• Pendekatan kemitraan yang efektif antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk 
pendanaan SPM 

• Perbaikan sistematis kapasitas pejabat pemerintah kabupaten/kota. 

Masing-masing kondisi ini akan sulit ditetapkan sekaligus di semua kabupaten/kota di Indonesia, namun, 
tidak adanya gunanya memperkuat satu elemen (misalnya pengembangan kapasitas) tanpa mengatasi yang 
lainnya juga. Paragraf penutup dari kajian yang dilakukan oleh Bank Dunia1 tentang tata kelola di 50 
kabupaten diperlihatkan dalam Kotak 15. 

Kotak 15. Kesimpulan Kajian Bank Dunia – Tata Kelola dan Kinerja Pendidikan Daerah: survei tentang 
mutu tata kelola pendidikan di 50 kabupaten di Indonesia tahun 2013 

 

 

4.6  Kapasitas Kepala Sekolah dan Pengawas untuk Memimpin Penjaminan Mutu 
dan Mendukung Pengajaran Berkualitas  

 

Indonesia memiliki lebih dari 300.000 kepala sekolah dan 
sekitar 28.500 pengawas sekolah (23.000 di Kemendikbud dan 
5.500 di Kemenag). Walaupun tanggung jawab mereka 
berbeda-beda sesuai dengan spesialisasi mata pelajaran dan 
pengawasan keagamaan, kepala sekolah dan pengawas 
memiliki peran yang sangat penting dalam proses pengajaran 
yang berkualitas melalui manajemen dan pengawasan 
terhadap guru. Memandu dan mendukung perbaikan praktik 
mengajar mengharuskan mereka menjadi pemimpin dan 
pemberi instruksi yang percaya diri dan kompeten. Namun, 
pada uji kompetensi pedagogi dan pengetahuan mata 
pelajaran yang dilaksanakan pada tahun 2012, banyak kepala 
sekolah memperoleh skor lebih rendah dari yang didapatkan 
oleh guru. Selain itu, rata-rata skor pengawas juga lebih 
rendah daripada rata-rata skor guru. Hal ini mempunyai 
implikasi serius, sejauh mana kepala sekolah dan pengawas 
bisa secara efektif membantu guru memberikan pengajaran 
yang berkualitas. 

Bukti lain mengenai situasi ini diperoleh dari kajian 
kompetensi dan kebutuhan pelatihan kepala sekolah dan 
pengawas yang dilakukan pada tahun 201310. Metodologinya 
meliputi pemberian peringkat pada diri sendiri dan pemberian peringkat oleh orang lain. Secara 

Walaupun upaya memperkuat tata kelola pemerintah daerah sangat penting bagi kemajuan dalam sektor pendidikan, 
juga harus diakui bahwa transfer dan program sektor pendidikan pemerintah pusat memberikan sejumlah tantangan 
bagi tata kelola pendidikan di tingkat kabupaten/kota. Sistem transfer antar pemerintah memperkenalkan insentif untuk 
pengeluaran gaji yang lebih tinggi yang dapat mengganggu proses pengambilan keputusan dan menghasilkan 
ketidaksesuaian antara kebutuhan sekolah dengan alokasi kabupaten. Walaupun pemerintah daerah menyediakan 
banyak pendanaan untuk pendidikan dasar, pemerintah pusat masih memberikan kontribusi yang signifikan. Program-
program pemerintah pusat sebagian besar memotong proses perencanaan, penganggaran dan monitoring yang 
dilakukan oleh kabupaten/kota serta berpotensi mengganggu upaya kabupaten/kota dalam memperbaiki manajemen 
dan tata pemerintahan sektor pendidikan. Upaya untuk memperjelas peran dan tanggung jawab serta meningkatnya 
upaya untuk memasukkan program-program pemerintah pusat ke dalam proses perencanaan setempat jelas 
dibutuhkan. 

Kotak 16. Temuan studi ACDP mengenai 
kompetensi Kepala Sekolah dan Pengawas 

Sekolah 

Bidang-bidang di mana Kepala Sekolah 
dinilai paling tidak kompeten adalah 
pengawasan staf dan penggunaan Teknologi 
Informasi dan Komunikasi untuk manajemen 
dan proses belajar-mengajar. 

Pengawas dinilai paling tidak kompeten 
dalam bidang penelitian dan pengembangan 
serta dimensi pengawasan akademis dari 
peran mereka. Sehubungan dengan 
pengawasan akademis, didapati bahwa 
mereka kurang memiliki kompetensi dalam 
memberikan saran tentang belajar-mengajar 
yang efektif kepada guru, penggunaan 
laboratorium untuk mendukung proses 
pembelajaran, mengembangkan indikator 
efektivitas serta menganalisis dan 
menggunakan hasil kunjungan pengawasan 
mereka. 
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keseluruhan, didapati kepala sekolah dan pengawas kurang memiliki keahlian untuk melaksanakan 
pengawasan yang efektif dan memberikan bimbingan kepada guru. Temuan-temuan utamanya dirangkum 
dalam Kotak 16. 

Kemendikbud sedang berupaya mengatasi masalah kompetensi guru melalui program Pengembangan 
Keprofesian Berkelanjutan (continuous professional development atau CPD) yang dijadwalkan akan mulai 
dilakukan pada tahun 2014. Kompetensi pengawas sedang diatasi di tingkat kebijakan melalui rancangan 
peraturan baru yang bertujuan untuk memastikan bahwa pemilihan, kualifikasi, peran dan kondisi mereka 
akan mendukung mereka untuk secara efektif menjalankan peran dalam Penjaminan Mutu dan 
kepemimpinan yang berkualitas. Pelaksanaan peraturan ini guna mencapai perubahan yang diinginkan 
akan membutuhkan Pengembangan Keprofesian setidaknya setara dengan yang sedang dikembangkan 
bagi kepala sekolah, dan perlu diberikan secara terus-menerus mengingat usia dan kemungkinan 
pergantian staf yang tinggi pada segmen angkatan kerja tersebut. 

 

4.7 Peran Manajemen Berbasis-Sekolah 
 

Penelitian efektivitas sekolah selama dua dekade terakhir menunjukkan bahwa keterlibatan orang tua dalam 
pengambilan keputusan sekolah merupakan salah satu ciri utama sekolah yang efektif11. Bersama dengan 
negara-negara maju dan berkembang, Indonesia memperkenalkan Manajemen Berbasis-Sekolah (MBS) 
sekitar satu dekade yang lalu. Sejak saat itu, Kemendikbud dan mitra-mitra pembangunan telah 
melaksanakan banyak program guna membantu sekolah dan masyarakat membentuk komite sekolah dan 
membantu mereka dalam menjalankan peran mereka secara efektif. 

Dalam survei baseline SPM 201012 sekitar 80% sekolah sampel memiliki beberapa elemen MBS, tetapi hanya 
sekitar setengahnya (60% sekolah dan 50% madrasah) yang memenuhi ketiga kriteria untuk standar minimum 
efektivitas: memiliki rencana tahunan, memberikan  laporan  tahunan dan memperlihatkan bukti  terdapatnya 
komite  sekolah  yang  berfungsi  dengan  baik  (misalnya  dengan memiliki  notulensi  pertemuan,  atau  daftar 
hadir).  Indikator berfungsinya komite sekolah sangat minim. Dalam survei SPM 2013, situasinya tidak terlalu 
berubah. Demikian pula, kajian Bank Dunia (2012) tentang MBS di Indonesia13 mendapati bahwa meskipun 
komite dibentuk di sebagian besar sekolah, “terdapat banyak kelemahan dalam bagaimana MBS 
beroperasi”. (Lihat bab tentang Pembiayaan Pendidikan). 

Komite sekolah yang efektif dan kuat dapat menyediakan “jalan pintas” menuju akuntabilitas. 
Sebagai kebalikan dari “jalan panjang” membuat laporan ke atas kepada Kementerian, melalui jalan pintas, 
orangtua dan anggota masyarakat memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk memperoleh informasi 
dan terlibat dalam pengambilan keputusan di sekolah karena kepala sekolah dan guru akan langsung 
bertanggung jawab kepada pemangku kepentingan yang paling penting – yaitu orangtua.  Di sisi lain, 
proses Penjaminan Mutu yang dilaksanakan oleh pihak-pihak di luar sekolah mungkin tidak akan 
menjangkau semua sekolah, dan temuan-temuan tidak selalu dilaporkan dengan efektif kepada pembuat 
kebijakan dan pengambil keputusan, atau dikomunikasikan kepada orangtua. Walaupun banyak upaya telah 
dilakukan untuk mendukung MBS di masa lalu, tuntutan baru untuk lebih lanjut mendukung dan 
memberdayakan komite sekolah dapat menjadi cara yang efektif untuk meningkatkan akuntabilitas, dengan 
memberikan tekanan dan dukungan bagi perbaikan sekolah. 

 

4.8  Penyediaan Sumberdaya yang Memadai untuk Penjaminan Mutu  
 

Tingkat pelaksanaan masing-masing proses Penjaminan Mutu terhambat pertimbangan sumberdaya. 
Selama lima tahun terakhir, jumlah sekolah yang dapat melaksanakan proses akreditasi BAN-SM dibatasi 
oleh dana yang disediakan bagi pelatihan dan biaya operasional panel penilaian. 
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Demikian juga, pencapaian SPM terhambat oleh terbatasnya dana pengembangan kapasitas pelaksanaan 
maupun oleh dana (pemerintah pusat dan pemerintah daerah) untuk mengatasi indikator-indikator yang 
lemah. Dalam kasus SPM, mitra pembangunan telah bekerja dengan pemerintah pusat dan pemerintah 
kabupaten/kota untuk mendukung pengembangan kapasitas dan juga membangun lebih banyak sekolah. 

EDS, karena dilakukan oleh sekolah sendiri, tidak memakan banyak sumberdaya modal tetapi memang 
membutuhkan pelatihan dan dukungan tanpa henti. Pengawas dapat menjadi sumberdaya utama untuk 
proses ini tetapi mereka sendiri harus dilatih dan harus bisa melakukan perjalanan/kunjungan. Pentingnya 
Penjaminan Mutu harus memastikan bahwa prosesnya menggunakan sumberdaya yang baik dan 
berkelanjutan. 

 

5. Kesimpulan dan Rekomendasi 
 

Indonesia memiliki Kerangka Kerja Penjaminan Mutu yang lebih dari cukup dalam Sistem Penjaminan 
Mutu Pendidikan (SPMP). Terdapat cukup alat dan proses tetapi, kecuali akreditasi BAN-SM, SPMP tidak 
dilaksanakan secara efektif dan bagian-bagiannya tidak diintegrasikan dengan memadai. Sangat penting 
agar 4 alat ini diselaraskan agar sistem dan pemangku kepentingan bisa mendapatkan gambaran yang 
akurat tentang mutu pemberian pelayanan di sekolah mereka. 

Orangtua dan masyarakat kurang dimanfaatkan dan kurang dipersiapkan untuk peran yang lebih 
banyak di semua aspek Penjaminan Mutu di tingkat daerah. Biaya untuk memberdayakan komite sekolah 
lebih kecil jika dibandingkan manfaat mutu sekolah yang didapatkan dan, ujungnya, hasil pembelajaran 
siswa. Komite sekolah yang lebih terlibat dan lebih banyak memiliki informasi dapat berperan penting 
dalam EDS, termasuk dalam MBS, menghubungkan perencanaan jangka panjang dengan perbaikan sekolah 
dalam semua aspek, bukan hanya alokasi sumberdaya. 

Terdapat banyak masalah dan tantangan yang berdampak pada efektivitas pelaksanaan sistem 
Penjaminan Mutu yang kuat, tidak kurang Standar Nasional yang melandasi akreditasi, SPM dan EDS 
mendesak untuk dilakukan tinjauan ulang. Setelah atau bersamaan dengan itu, alat dan proses untuk 
Penjaminan Mutu juga perlu ditinjau dan disesuaikan dengan perubahan angkatan kerja, kurikulum dan 
penilaian. Sistem skor dan bobot untuk tiap alat/proses perlu diselaraskan dan lebih transparan. 

Walaupun perlu diselaraskan dengan komponen-komponen SPMP lainnya, SPM memiliki fokus yang 
berbeda. Pada dasarnya, ini merupakan alat monitoring sejauh mana pemerintah memenuhi standar 
minimum secara merata untuk semua siswa. Oleh karena itu, tujuan SPM bukan untuk menilai sekolah, 
melainkan untuk menilai pemerintah. Bidang abu-abunya, yang juga harus diselesaikan adalah sejauh mana 
penyedia layanan swasta (misalnya Yayasan) yang menjalankan sekolah dan madrasah swasta bertanggung 
jawab penuh atau sebagian untuk memenuhi SPM dan peran berbagai tingkat pemerintah dengan lembaga 
swasta. Dalam 50 tahun terakhir ini, pemerintah terus menyempurnakan peran dan tanggung jawab 
berbagai tingkat pemerintahan terkait dengan pendidikan dasar. Banyak kemajuan telah dihasilkan 
sehubungan dengan masalah pemerintah/swasta dalam pendidikan tinggi tetapi terdapat banyak masalah 
yang tidak terpecahkan tentang peran pemerintah/swasta dalam pendidikan dasar yang mungkin lebih 
menekan dengan adanya dorongan pendidikan dasar universal 12 tahun. 

Kepala sekolah, guru dan pengawas memiliki tanggung jawab dasar untuk proses pengajaran dan 
manajemen sekolah yang berkualitas. Tanggung jawab ini dimasukkan dalam penilaian kinerja wajib dan 
dalam Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan bagi kepala sekolah, yang berarti bahwa kepatuhan 
terhadap indikator-indikator SPM tentang proses pengajaran dan manajemen akan meningkat. Namun, 
kapasitas masih rendah dan harus dikembangkan dan dipertahankan agar perbaikan ini dapat terwujud. 

Lingkungan yang mendukung untuk Penjaminan Mutu yang kuat dan komitmen terhadap SPM meliputi 
SIMP (Sistem Informasi Manajemen Pendidikan) yang efektif, kolaborasi antara berbagai tingkat 
pemerintahan, struktur peraturan yang kuat dengan insentif dan sanksi, dan kemauan politik di semua 
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tingkat. Mengembangkan kapasitas pejabat pemerintah bagi peran mereka dalam Penjaminan Mutu, 
terutama SPM, tanpa kondisi yang mendukung ini akan sia-sia. 

Capaian utama dalam lima tahun terakhir memberikan landasan yang baik bagi masa depan. 
Singkatnya, capaian-capaian ini merupakan pengembangan dan pengenalan sistem Penjaminan Mutu yang 
sangat penting yang didasarkan Standar Nasional Pendidikan. Keluaran khususnya meliputi: 

• Akreditasi lebih dari 90% sekolah/madrasah pendidikan dasar  
• Pengembangan dan operasionalisasi Standar Pelayanan Minimum Pendidikan Dasar (SPM-PD), 

Evaluasi Diri Sekolah (EDS) dan Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) 
• Memasukkan SPM dalam program-program pengembangan kapasitas yang dilakukan oleh 

pemerintah dan mitra-mitra pembangunan 
• Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) bagi kepala sekolah yang akan 

membantu keahlian mereka dalam mengelola sekolah dan proses belajar-mengajar mereka 
• Rancangan peraturan reformasi peran dan persyaratan pengawas sekolah, memfasilitasi peran yang 

lebih besar bagi mereka dalam Penjaminan Mutu sekolah 
• Pelaksanaan dua survei nasional capaian SPM, kajian biaya, peninjauan kapasitas, dan pekerjaan 

pendahuluan penyelarasan elemen-elemen SPMP (Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan). 

 

Rekomendasi kebijakan pokok untuk memperkuat Penjaminan Mutu adalah sebagai 
berikut: 

1. Rampingkan dan sesuaikan sepenuhnya muatan, administrasi dan pelaporan semua alat Penjaminan 
Mutu. Setidaknya, langkah ini harus mencakup penyatuan akreditasi SSN dengan akreditasi BAN-SM dan 
menyelaraskan indikator-indikator utama SPM dan EDS dengan akreditasi.  Proses-proses ini memiliki 
maksud yang berbeda-beda dan tidak perlu disesuaikan seluruhnya, tetapi pasti ada seperangkat 
indikator inti yang dinyatakan dengan tegas. 

2. Evaluasi Standar Nasional maupun SPM, dengan mempertimbangkan temuan-temuan survei SPM. 
Petunjuk teknis SPM juga harus ditinjau untuk memastikan bahwa SPM terjangkau dan dapat dicapai 
tetapi juga mendorong perbaikan. 

3. Laksanakan kampanye terpadu guna mendorong dan menetapkan SPM serta menyampaikan kepada 
pemerintah daerah bahwa adalah kewajiban mereka untuk memonitor, merencanakan dan memenuhi 
kewajiban mereka untuk menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan SPM. 

4. Perbaiki database di semua tingkat sistem, kurangi duplikasi pengumpulan data dan tingkatkan 
penggunaan data secara efektif dalam perencanaan. 

5. Dukung dan berdayakan orangtua dan masyarakat untuk terlibat lebih aktif dalam Penjaminan Mutu 
dan mengupayakan akuntabilitas yang lebih kuat dari sekolah dan pemerintah daerah bagi pendidikan 
yang berkualitas. 
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Lampiran C. Biaya Menutupi Kesenjangan untuk 
Memenuhi SPM Pendidikan Dasar Secara Lengkap 
 

 

 

Perhitungan biaya untuk menutupi kesenjangan antara situasi saat ini dengan pencapaian penuh SPM 
Pendidikan Dasar diproyeksikan dengan menggunakan data dari survei SPM Pendidikan Dasar 2013 yang 
diperkirakan di tingkat pusat. 

 

Tabel C1. Biaya menutupi kesenjangan antara situasi saat ini dengan pencapaian penuh 
SPM 

SD SMP
Ruang Kelas Tambahan

SD Negeri 7.870.740.000.000 SMP Negeri     697.305.600.000 
SD Swasta 114.980.400.000 SMP Swasta     495.306.000.000 
MI Negeri 108.928.800.000 MTs Negeri      9.132.960.000 
MI Swasta 953.664.000.000 MTs Swasta      51.314.160.000 

PERBAIKAN RUANG KELAS BESAR-BESARAN
SD Negeri 9.223.195.490.000 SMP Negeri   1.826.250.630.000 
SD Swasta 658.457.600.000 SMP Swasta     629.746.200.000 
MI Negeri 901.808.520.000 MTs Negeri      79.238.480.000 
MI Swasta 1.379.236.560.000 MTs Swasta     693.998.860.000 

PERBAIKAN RUANG KELAS KECIL-KECILAN
SD Negeri    9.641.656.500.000 SMP Negeri 2.196.512.640.000 
SD Swasta     801.108.000.000 SMP Swasta 2.009.527.200.000 
MI Negeri 136.967.880.000 MTs Negeri     145.955.040.000 
MI Swasta 1.577.121.840.000 MTs Swasta     850.456.740.000 

MEJA DAN KURSI TAMBAHAN UNTUK SISWA
SD Negeri 7.988.801.100 SMP Negeri        246.780.810 
SD Swasta 1.024.794.000 SMP Swasta        118.519.650 
MI Negeri 932.802.600 MTs Negeri         8.142.120 
MI Swasta 2.276.872.800 MTs Swasta        129.417.330 

PERABOT TAMBAHAN UNTUK GURU DI KELAS
SD Negeri 7.346.024.000 SMP Negeri        643.827.345 
SD Swasta 1.011.500.000 SMP Swasta        337.633.590 
MI Negeri 52.951.500 MTs Negeri         33.171.600 
MI Swasta 1.043.070.000 MTs Swasta        479.812.550 

PAPAN TULIS TAMBAHAN
SD Negeri 1.311,790.000 SMP Negeri        293.721.825 
SD Swasta 204.901.000 SMP Swasta         87.563.025 
MI Negeri 362.094.300 MTs Negeri         13.534.300 
MI Swasta 284.609.100 MTs Swasta         78.291.825 

RUANG GURU TAMBAHAN
SD Negeri 2.162.879.352.000 SMP Negeri     244.274.868.000 
SD Swasta 344.025.600.000 SMP Swasta      89.438.112.000 
MI Negeri 8.068.800.000 MTs Negeri      19.506.624.000 
MI Swasta 214.574.400.000 MTs Swasta     145.792.584.000 

KURSI DAN MEJA TAMBAHAN UNTUK RUANG GURU
SD Negeri 6.427.771.000 SMP Negeri      1.080.460.500 
SD Swasta 890.120.000 SMP Swasta        412.755.000 
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SD SMP
MI Negeri 52.951.500 MTs Negeri         75.390.000 
MI Swasta 1.112.608.000 MTs Swasta      1.100.487.500 

TIDAK BERLAKU PADA SEKOLAH DASAR PENGADAAN LABORATORIUM SAINS 
  SMP Negeri     952.771.678.110 
  SMP Swasta   1.219.574.628.090 
  MTs Negeri     103.060.240.920 
  MTs Swasta   2.145.884.595.750 

TIDAK BERLAKU PADA SEKOLAH DASAR PERABOT TAMBAHAN UNTUK LABORATORIUM
  SMP Negeri      7.808.370.000 
  SMP Swasta      7.783.380.000 
  MTs Negeri        890.320.000 
  MTs Swasta      11.570.840.000 

ALAT BANTU TAMBAHAN UNTUK MENGAJAR SAINS PERALATAN TAMBAHAN UNTUK LABORATORIUM
SD Negeri 488.091.872.632 SMP Negeri 108.954.000.000 
SD Swasta 46.071.397.400 SMP Swasta 16.934.748 
MI Negeri 8.326.204.806 MTs Negeri 8.616.000.000 
MI Swasta 97.259.283.964 MTs Swasta 75.462.000.000 

BUKU PENGAYAAN TAMBAHAN
SD Negeri 1.543.686.530 SMP Negeri      11.022.513.000 
SD Swasta 1.543.686.530 SMP Swasta      8.644.269.000 
MI Negeri 23.814.167 MTs Negeri      1.031.048.000 
MI Swasta 300.477.173 MTs Swasta      9.973.561.000 

BUKU RUJUKAN TAMBAHAN
SD Negeri 1.185.319.428 SMP Negeri        921.569.250 
SD Swasta 117.454.545 SMP Swasta        866.785.500 
MI Negeri 15.901.351 MTs Negeri        101.238.000 
MI Swasta 22.436.722 MTs Swasta        817.505.000 

TIDAK BERLAKU PADA SEKOLAH DASAR RUANG KEPALA SEKOLAH TAMBAHAN 
  SMP Negeri      31.930.785.600 
  SMP Swasta      21.038.712.000 
  MTs Negeri      1.734.688.000 
  MTs Swasta      40.125.660.800 

TIDAK BERLAKU PADA SEKOLAH DASAR PERABOT TAMBAHAN UNTUK RUANG KEPALA SEKOLAH
  SMP Negeri      3.133.517.040 
  SMP Swasta      21.038.712.000 
  MTs Negeri        115.638.208 
  MTs Swasta      3.472.459.392 

SUB-TOTAL SD/MI
36.774.238.938.149 

SUB- TOTAL SMP/MTs
14.987.257.856.378 

TOTAL: Rp 51.761.496.794.527 
TOTAL + penyesuaian inflasi 2013 sebesar 5,5%: Rp 54.608.379.118.226

 

Catatan tentang perhitungan biaya 

1. Biaya unit adalah biaya yang ditetapkan pada tahun 2012 oleh Pengembangan Strategi Pendidikan 
Dasar Bebas Biaya 006 Kemitraan Pengembangan Kapasitas dan Analisis (ACDP) yang dipublikasikan 
dalam Proyeksi Keuangan Pelaksanaan Pendidikan Dasar Bebas Biaya sampai 2020, yang disesuaian 
dengan inflasi untuk mencerminkan biaya pada tahun 2013. 

2. Ruang kelas tambahan dihitung berdasarkan asumsi bahwa tiap kelas sekolah dasar yang memiliki lebih 
dari 32 siswa, dan tiap kelas sekolah menengah pertama yang memiliki lebih dari 36 siswa, di 
sekolah/madrasah yang tidak memiliki ruang kelas kosong tambahan, akan harus dibagi menjadi dua 
kelas. Ini hanya pendekatan teori berdasarkan indikator kinerja Standar Pelayanan minimum Pendidikan 
Dasar, dan tidak direkomendasikan sebagai penyelesaian realistis masalah ini, yang mungkin akan 
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teratasi dengan lebih baik dengan mengubah indikator terkait menjadi jumlah siswa maksimal yang 
lebih realistis dalam satu kelas. 

3. Jumlah berlebih guru yang umum ditemukan dalam sistem pendidikan dasar Indonesia berarti bahwa 
kekurangan guru di lokasi-lokasi tertentu sebenarnya merupakan masalah distribusi guru. Menghitung 
jumlah guru yang akan masih perlu ditambahkan ke sistem tidak mungkin untuk dilakukan, terutama di 
lokasi-lokasi yang sangat terpencil jika praktik-praktik distribusi guru yang lebih efisien diterapkan. 

4. Menghitung anggaran yang dibutuhkan untuk memenuhi indikator kinerja 15 yang terkait dengan 
pengadaan buku pelajaran siswa tidak mungkin untuk dilakukan. Di banyak sekolah/madrasah, 
petugas-petugas yang melakukan survei tidak dapat menghitung jumlah buku pelajaran tambahan 
yang dibutuhkan untuk tiap mata pelajaran di tiap kelas – catatan sekolah/madrasah tidak memberikan 
inventarisasi buku dengan rincian yang dibutuhkan. Dana untuk pembelian buku pelajaran yang 
dibutuhkan dapat diambil dari anggaran BOS yang ada. Yang menjadi masalah adalah prioritisasi 
pembelian buku pelajaran oleh sekolah/madrasah atas kategori pengeluaran operasional non-staf 
lainnya, seperti membayar tunjangan untuk partisipasi guru dalam kerja rutin komite atau dalam 
kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler. 
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Bab 5. Kualitas Pembelajaran Siswa yang Diukur 
dengan Ujian Nasional 
 

 

 

Ujian nasional sangat penting untuk mengevaluasi prestasi sektor pendidikan di Indonesia karena ujian 
tersebut menjadi satu-satunya ukuran prestasi pembelajaran siswa pada akhir dua tahap pembelajaran, 
yaitu Kelas 9 dan Kelas 12. Pengembangan dan pengelolaan ujian setiap tahunnya merupakan pekerjaan 
besar. Ujian eksternal dilaksanakan pada mata pelajaran utama, yaitu Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, 
Matematika, dan IPA. Sebanyak 3.652.327 siswa Kelas 9 dan 2.697.568 siswa Kelas 12 mengikuti ujian 
nasional pada tahun 2013. 

Bab ini menyajikan uraian singkat ujian nasional kemudian melihat capaian pada tahun 2013 untuk setiap 
mata pelajaran, membandingkan prestasi setiap mata pelajaran, melihat keragaman wilayah, serta melihat 
hubungan nilai ujian murni dengan nilai sekolah yang diberikan oleh guru. Tantangan dan masalah yang 
memengaruhi ujian juga akan dilihat dan kemudian akan disampaikan arahan-arahan untuk mengatasi 
masalah ini.  

 

1. Sifat dan Pentingnya Penilaian  
 

Penilaian dan umpan balik merupakan bagian tak terpisahkan dari perkembangan anak sejak lahir. Orang 
tua secara alamiah merupakan guru pertama bagi anak. Banyak orang tua dan orang dewasa lainnya atau 
saudara yang lebih tua kemudian melanjutkan peran, dalam berbagai tingkatan sampai dewasa, 
memberikan kesempatan pembelajaran dan memberikan umpan balik. Demikian juga pada pendidikan 
formal, penilaian dan umpan balik merupakan bagian alami dari proses belajar-mengajar. Agar siswa dapat 
belajar, guru harus mengamati, mengumpulkan informasi, dan memberikan umpan-balik kepada siswa 
sehingga terjadi proses pembelajaran – keterampilan didapatkan, pengetahuan bertambah, nilai dan 
perilaku berkembang, rasa ingin tahu dan kreativitas terstimulasi.  Ujian ini sering dinamakan ujian formatif 
karena tujuannya adalah untuk membantu pembelajaran. 

Guru yang baik menggunakan informasi hasil ujian formatif secara sengaja maupun tidak untuk 
menyesuaikan pendekatan mereka pada siswa dan mata pelajaran, terutama pada tahun-tahun awal 
sekolah. Proses ini sebagian besar merupakan proses naluriah dan informal, tetapi karena ada berbagai 
macam pihak yang belajar, dan karena masyarakat dan sistem pendidikan perlu yakin bahwa siswa belajar 
sebagaimana diharapkan, penilaian menjadi lebih formal dan digerakkan oleh faktor luar (externally driven) 
seiring perubahan siswa ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Penilaian juga digunakan untuk berbagai 
keperluan selain sebagai bentuk umpan-balik bagi siswa atas pembelajaran mereka.   

Dari berbagai sistem pendidikan, sudah diakui secara umum bahwa sistem pendidikan yang efektif 
mencakup berbagai jenis penilaian berikut ini. 

(i) Penilaian kelas, menyatu dengan proses pengajaran, memberikan informasi langsung pada siswa 
terkait proses pembelajaran mereka dan menunjukkan kepada guru mana yang berhasil dan mana 
yang tidak dari pengajaran mereka. Penilaian kelas mencakup berbagai kegiatan (seperti: 
melakukan pengamatan, mengajukan pertanyaan, refleksi siswa, tugas, ujian tertulis) untuk 
mengevaluasi pembelajaran siswa dan untuk membantu guru mengevaluasi dan menyesuaikan 
pengajaran mereka. Penilaian ini merupakan jenis penilaian paling penting guna memperbaiki 
pembelajaran. Penilaian ini harus menjawab pertanyaan-pertanyaan penting seperti – siswa mana 
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yang tidak mengerti konsep pelajarannya? Siswa mana yang tidak mampu menunjukkan 
keterampilan yang telah diajarkan? Mengapa tidak bisa?   

(ii) Ujian menjadi dasar seleksi dan penentuan siswa untuk naik dari satu tingkat pendidikan ke tingkat 
pendidikan yang lebih tinggi (atau memasuki dunia kerja).  Ujian biasanya mencakup mata 
pelajaran utama dari kurikulum dan idealnya mencakup komponen tertulis dan pertanyaan pilihan 
berganda. Ujian yang sepenuhnya berdasarkan pertanyaan pilihan berganda lebih efektif dari segi 
biaya, tetapi juga memiliki kelemahan.  

(iii) Survei skala-besar, tingkat-sistem memberikan umpan balik berharga bagi kinerja keseluruhan 
sistem pendidikan pada tingkat kelas atau usia tertentu. Penilaian ini biasanya meliputi beberapa 
mata pelajaran secara teratur (misalnya setiap 3-5 tahun). Penilaian ini dilakukan dengan 
menggunakan sampel, bisa menggunakan format pilihan-berganda dan jawaban-singkat. 
Indonesia telah membuat beberapa langkah menuju ke arah ini dan memiliki kemampuan teknis 
untuk memperluas Program Penilaian Nasional Indpnesia (INAP/Indonesian National Assessment 
Program) untuk menjadi sebuah survei nasional prestasi siswa. 

(iv) Indonesia juga telah mengikuti ujian internasional yang memberikan informasi terperinci prestasi 
untuk analisis tingkat nasional, termasuk pemilahan prestasi berdasarkan jenis kelamin, berbagai 
faktor kesamaan dan tingkat sekolah, termasuk perbandingan secara internasional.  

 

1.1  Kerangka Kebijakan dan Perundangan Penilaian di Indonesia  
 

Standar Nasional Pendidikan memuat kebijakan pemerintah untuk menilai pembelajaran siswa. Standar 
ini ditemukan di dua tempat: pertama, dalam Standar Pengelolaan Pendidikan (Permendiknas No.19/2007) 
yang menyebutkan peranan guru, sekolah, dan pemerintah dalam proses penilaian dan menetapkan 
prinsip-prinsip untuk mengarahkan evaluasi pendidikan; yang kedua, dalam Standar Penilaian Pendidikan 
(Permendiknas No. 20/2007) yang menetapkan saran terperinci pelaksanaan penilaian seperti ujian harian, 
ujian tengah semester, dan ujian akhir semester, ujian akhir tahun untuk kenaikan kelas dan kelulusan, dan 
ujian nasional. Di Indonesia, seperti halnya di negara lain, sistem ujian berubah dan berkembang sesuai 
dengan konteks. Contohnya: Peraturan Pemerintah terbaru (No. 32/2013) dikeluarkan untuk menghapus 
ujian nasional untuk kelas 6. 

Standar Pelayanan Minimum (SPM) mengakui pentingnya penilaian dengan memasukkannya pada 3 
dari 13 standar yang dinilai pada tingkat sekolah. Terutama:  

• Setiap guru mengembangkan dan melaksanakan program penilaian untuk membantu meningkatkan 
kapasitas pembelajaran siswanya.  

• Setiap guru menyerahkan laporan evaluasi mata pelajaran dan laporan penilaian siswa kepada Kepala 
Sekolah di setiap akhir semester dalam bentuk laporan prestasi siswa.  

• Kepala Sekolah atau Madrasah memberikan laporan hasil Ujian Akhir Semester (UAS) dan Ujian 
Kenaikan Kelas (UKK) dan ujian akhir (ujian sekolah atau nasional) kepada orang tua siswa dan 
mengirimkan ringkasan akhir ke Kantor Dinas Pendidikan atau Kantor Kementerian Agama 
kabupaten/kota setiap akhir semester.  

Standar Nasional dan Standar Pelayanan Minimum secara bersama-sama memberikan dasar hukum yang 
kuat bagi penilaian di tingkat sekolah dan tingkat sistem.  
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2. Ujian Nasional  
 

Ujian nasional saat ini merupakan satu-satunya mekanisme pemerintah untuk melaporkan kepada 
masyarakat tentang prestasi pembelajaran para siswa. Ujian telah mengalami banyak berubahan selama 
beberapa dekade terakhir ini, terutama terkait peranan nilai sekolah, penetapan batas kelulusan, persyaratan 
ujian-ulang, dan perbaikan dalam perkembangan dan administrasi ujian. Seperti halnya di banyak negara 
lain, ujian nasional menarik perhatian dan kontroversi media setiap tahunnya, bahkan lebih di Indonesia 
karena skala pelaksanaan dan perkembangan desentralisasi.  

 

2.1  Ujian 
 

Proses pengembangan ujian yang digunakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
(Kemendikbud) sebagian besar mengikuti standar international pengembangan ujian menggunakan baik 
Teori Ujian Klasik (Classical Test Theory) dan Teori Soal-Jawaban (Item Response Theory, ITR). Proses ini 
mengalami perbaikan terus-menerus, misalnya: soal-soal yang lebih padat, diselaraskan dengan kurikulum 
dan pengembangan strategi untuk mengurangi kecurangan. Isi ujian ditentukan setiap tahun 
menggunakan kerangka (cetak biru) yang mencakup topik kurikulum dan kompetensi yang didapatkan 
pada setiap akhir tahapan (Kelas 9 dan Kelas 12). Penulis soal tersebut, terdiri dari guru dan akademisi dari 
berbagai daerah di Indonesia, dilatih untuk menuliskan pertanyaan yang mereka yakini memenuhi kriteria 
isi, tingkat kesulitan, adil dan merata. Para penulis soal juga dilatih mengembangkan soal-soal untuk 
menguji keterampilan berpikir tingkat tinggi. 

Dengan waktu dan anggaran yang terbatas, Pusat Penilaian Pendidikan melaksanakan uji coba dan analisis 
psikometrik untuk menentukan ujian akhir.  Ujian ini telah menjadi sangat mahal dan sulit karena ujian telah 
diperluas menjadi 20 bentuk soal paralel untuk mengurangi kecurangan. Akan tetapi, beban akan 
banyaknya bentuk paralel berdampak terhadap kualitas dan mengurangi kemungkinan sejauh mana ujian 
dapat diuji-cobakan dengan sampel yang mewakili/representatif. 

Lebih dari 35.000 soal dihasilkan tiap tahun. Jumlah soal yang banyak yang saat ini dibutuhkan 
menghadirkan resiko soal-soal yang berkualitas rendah masuk dalam ujian dan juga menghadapi resiko 
bocornya soal pada waktu proses pengembangan yang melibatkan banyak pembuat soal di berbagai 
tempat.  Soal-soal tidak diamankan untuk pemakaian yang akan datang karena lembar-lembar soal disimpan 
oleh sekolah dan hal ini membatasi peluang dilakukannya analisis trend melalui persamaan soal umum dari 
waktu ke waktu. 

Ujian terdiri dari paling banyak 50 pertanyaan dengan format pilihan berganda yang dapat dibaca oleh 
mesin. Ujian ini merupakan jenis ujian yang paling efektif dari segi biaya, tetapi format jawaban yang 
demikian memiliki kelemahan dalam hal sampai sejauh mana ujian ini bisa mengukur apa yang diketahui 
dan bisa dilakukan oleh siswa, terkait keterampilan berpikir tingkat tinggi (higher-order thinking).  Banyak 
negara memasukkan komponen jawaban pendek terstruktur atau komponen tertulis dalam ujian untuk 
mengatasi masalah ini, akan tetapi memasukkan jawaban kualitatif akan meningkatkan biaya penilaian 
secara tajam. Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik) sekarang sedang melakukan ujicoba format soal yang 
lebih kompleks dengan bahan stimulus yang dapat digunakan untuk menilai kompetensi pada berbagai 
tingkat. Puspendik juga sedang melakukan ujicoba penilaian berbasis komputer sebagai strategi untuk 
mengurangi kecurangan. 

Indonesia memasukkan nilai sekolah sebagai bagian dari ujian nasional, dengan bobot 60% nilai ujian murni 
dan 40% nilai ujian sekolah. Secara teoritis, penilaian sekolah dapat digunakan untuk menangkap unsur 
kualitatif lebih banyak dibandingkan yang diukur melalui ujian, akan tetapi hal ini membutuhkan perubahan 
pola pikir tentang ujian tingkat sekolah, dan biaya yang cukup besar bagi pelatihan dan pengawasan guru 
untuk melakukan penilaian sesuai dengan standar nasional.  
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2.2  Nilai Sekolah  
 

Standar Nasional Penilaian mengharuskan nilai sekolah dibuat berdasarkan prestasi siswa pada ujian 
semester.  

• Untuk Kelas 9, nilai sekolah diperoleh dari nilai rata-rata prestasi siswa dari semester 1 sampai 
semester 5 di tingkat SMP,  

• Untuk Kelas 12 (jurusan akademik), nilai sekolah diperoleh dari nilai rata-rata prestasi siswa dari 
semester 3, 4, dan 5 pada tingkat SMA, untuk Kelas 12 (jurusan kejuruan) nilai sekolah diperoleh dari 
nilai rata-rata prestasi siswa dari semester 1- 5,  

• Untuk siswa program akselerasi dan siswa lain yang menggunakan sistem kredit semester guna 
menyelesaikan program pendidikan mereka dalam waktu kurang dari tiga tahun, nilai sekolah 
diperoleh dari nilai rata-rata presetasi siswa pada semester 1,2, dan 3.  

Sebaran nilai sekolah pada Kelas 9 dan 12 untuk semua mata pelajaran miring-positif (positively skewed) 
dan terkonsentrasi-ketat pada sisi yang tinggi dan tidak memiliki hubungan statistik positif dengan nilai 
ujian. Hanya 0,004% siswa yang tidak lulus pada nilai sekolah mereka.  

Kurangnya keragaman nilai sekolah menandakan bahwa mekanisme ini tidak menghasilkan perbedaan 
yang memadai antar siswa dan oleh karenannya tidak memberikan informasi tambahan yang berguna bagi 
sistem. Tingginya nilai yang diberikan oleh sekolah mencerminkan adanya praktik umum bahwa nilai 
sekolah bertujuan untuk memastikan semua siswa lulus, bukan hanya pada nilai sekolah, akan tetapi nilainya 
sedemikian tinggi sehingga siswa yang tidak lulus pada ujian yang sebenarnya bisa lulus berdasarkan nilai 
gabungan, pada beberapa kasus seperti halnya siswa yang lulus dalam ujian eksternal.  

 

2.3  Gabungan Nilai untuk Menghasilkan Nilai Akhir  
 

Nilai sekolah memiliki bobot 40% pada kombinasi nilai ujian. Nilai ujian murni memiliki bobot 60%. Kedua 
nilai tersebut secara bersama-sama menghasilkan nilai gabungan untuk setiap mata pelajaran.  

Untuk lulus ujian nasional, siswa harus dapat mencapai nilai gabungan setidaknya 4/10 pada setiap mata 
pelajaran yang diujikan dengan nilai rata-rata gabungan sebesar 5,5. Batas nilai kelulusan dikaji setiap 
tahunnya oleh Mendikbud dan direvisi secara berkala. Contohnya, pada tahun 2005-2006, nilai kelulusan 
adalah 4,25, pada tahun 2007-2008 nilai kelulusannya 5,0 dan pada tahun 2009-2011, nilai kelulusannya 
4,25, dan pada akhirnya pada tahun 2012-2013 nilai kelulusan mencapai 5,5. Penyesuaian ini sepertinya 
lebih bersifat normatif alih-alih berdasarkan standar.  

 

3. Tinjauan Prestasi Siswa Tahun 2013  
 

Ada 4 sifat hasil ujian Kelas 9:  

(i) Tingkat kelulusan sangat tinggi hingga melampaui 99%  
(ii) Perbedaan yang jelas antara nilai sekolah dan nilai ujian murni, baik nilai rata-rata maupun 

kisarannya 
(iii) Sebaran nilai ujian tidak lazim di banyak kabupaten 
(iv) Bidang yang paling lemah adalah Matematika dengan kisaran nilai paling luas. 

Tabel dan analisis berikut ini dibuat berdasarkan perbedaan data tingkat individu siswa dan tingkat provinsi 
tahun 2013 yang diberikan oleh Kemendikbud. 
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3.1  Perbandingan antar Mata Pelajaran dan Perbedaan Nilai Ujian dan Nilai 
Sekolah di Tingkat SMP  

 

Tabel 14. Ujian Nasional Kelas 9 tahun 2013– nilai rata-rata ujian murni dan nilai rata-rata sekolah, 
serta nilai tertinggi dan terendah, dan simpangan baku 

Statistik 
Nilai Ujian Nasional Nilai Ujian Sekolah 

Bahasa 
Indonesia 

Bahasa 
Inggris 

Matematik
a 

IPA Bahasa 
Indonesia 

Bahasa 
Inggris 

Matematika IPA

Rata-rata 6,97 5,69 5,74 5,96 8,32 8,16 8,12 8,18 
Terendah 0,20 0,40 0,25 3,04 3,04 1,38 1,44 2,10 
Tertinggi 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 
Simpangan 
baku 

1,37 1,71 2,08 0,51 0,51 0,56 0,61 0,55 

% Tidak lulus 44,041% 0,004% 

Sumber: Data Kemendikbud 2013, diperoleh dari data agregat provinsi 

 
Gambar 36. Ujian Nasional Kelas 9 tahun 2013 – sebaran nilai ujian murni dan nilai ujian sekolah 

masing-masing mata pelajaran 

 
Sumber: Kemendikbud, 2013 

*Keterangan:  Rata-rata = mean score; Terrendah = lowest score; Tertinggi = highest score;  Standar Deviasi = standard 
deviation;  % Tidak lulus = % not passing (i.e. failing)  Ujian Nasional = national exams;  Nilai Sekolah = school marks; IPA = 
Science; Matematika = Maths; Bahasa Indonesia = Indonesian Language;  Bahasa Inggris = English Language 

 
Berdasarkan pertimbangan data dan informasi dari Tabel 14 dan Gambar 36, disajikan hasil pengamatan 
sebagai berikut: 
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3.2  Perbedaan Nilai Sekolah dan Nilai Ujian 
 

i. Secara ringkas, 44% siswa gagal mencapai batas kelulusan pada NILAI UJIAN mereka dibanding 
0,004% siswa yang gagal mencapai batas kelulusan NILAI SEKOLAH.  

ii. Rata-rata NILAI SEKOLAH jauh lebih tinggi dari NILAI UJIAN untuk semua mata pelajaran dan 
cenderung memiliki sebaran yang miring-positif (positively-skewed), memuncak (peaked), dan 
sangat padat (highly-compacted). Rata-rata nilai sekolah setiap mata pelajaran hampir sama, 
berkisar antara 8,12 untuk Matematika sampai 8,32 untuk Bahasa Indonesia. Simpangan baku 
(standard deviation) kecil, berkisar antara 0,51 untuk Bahasa Indonesia sampai 0,61 untuk 
Matematika.  

iii. Nilai rata-rata ujian murni jauh lebih rendah dengan nilai rata-rata Matematika, IPA, dan Bahasa 
Inggris sekitar 22 – 25% lebih rendah dari nilai sekolah pada mata pelajaran tersebut. Nilai tersebut 
juga lebih menyebar dengan simpangan baku relatif besar, berkisar antara 1,37 untuk Bahasa 
Inggris hingga 2,08 untuk Matematika. Pada mata pelajaran Matematika, IPA, dan Bahasa Inggris 
distribusi lebih miring-negatif (negatively-skewed) – dengan lebih banyak siswa di bawah nilai 
kelulusan.  

iv. Perbedaan rata-rata antara NILAI SEKOLAH dan NILAI UJIAN MURNI dalam skala 0-10 adalah 1,35 
poin untuk Bahasa Indonesia; 2,22 poin untuk IPA; 2,38 poin untuk Matematika; dan 2,47 poin untuk 
Bahasa Inggris. Perbedaan-perbedaan tersebut setara dengan lebih dari 1 simpagan baku pada 
skala nilai ujian murni. 

v. Pada mata pelajaran matematika, dan dengan tingkat yang lebih rendah pada mata pelajaran IPA, 
sebaran NILAI UJIAN MURNI cenderung bi-modal (memiliki 2 puncak), berbeda dengan distribusi 
NILAI SEKOLAH yang cenderung uni-modal dengan satu puncak.   

 

Perbandingan mata pelajaran 

i. Bahasa Indonesia memiliki rata-rata NILAI UJIAN MURNI tertinggi (6,97) dan juga rata-rata NILAI 
SEKOLAH tertinggi (8,32), serta simpangan baku terendah untuk kedua nilai tersebut.  

ii. Terdapat sedikit perbedaan rata-rata nilai Matematika, IPA, dan Bahasa Inggris pada NILAI UJIAN 
MURNI (5,69 - 5,74) maupun NILAI SEKOLAH (8,12 - 8,18).  

 

Masalah untuk diselidiki  

Merupakan hal yang tidak lazim dan tidak diinginkan bahwa hasil ujian memiliki distribusi bi-modal. Pada 
kasus ujian nasional, distribusi nilai ujian murni untuk mata pelajaran matematika nampak jelas bi-modal. Di 
provinsi-provinsi dimana perbedaan tersebut terlihat lebih nyata, hampir semua kabupaten/kota memiliki 
distribusi bi-modal. Di provinsi dengan prestasi paling rendah, Banten, dampak nampak sangat nyata di 7 
dari 8 kabupaten yang ada. Sebagai perbandingan, 13 dari 14 kabupaten/kota di Kalimantan Tengah jelas 
memperlihatkan distribusi uni-modal.  
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Gambar 37. Karakteristik distribusi bi-modal nilai ujian murni matematika kelas 9 di Provinsi Banten  

 

Gambar 38. Karakteristik distribusi uni-modal nilai ujian murni matematika kelas 9 di Provinsi 
Kalimantan Tengah  

 

 

Distribusi bi-modal, sebagimana terlihat pada 2 kabupaten di Provinsi Banten, menandakan bahwa populasi 
terstratifikasi karena beberapa sebab. Sebagai contoh, distribusi bi-modal akan dihasilkan pada pengukuran 
tinggi badan populasi pada tingkat nasional dan hal ini dapat dijelaskan dengan mudah karena populasinya 
memiliki dua sub-strata (laki-laki dan perempuan) dengan simpangan baku dan rata-rata yang berbeda pada 
setiap strata. Pada kasus nilai ujian murni, tidak ada penjelasan yang mudah seperti pada perbedaan jenis 
kelamin, atau perbedaan antara sekolah /madrasah karena, sebagaimana terlihat dari analisis yang lain, 
perbedaan tersebut terlalu kecil untuk menghasilkan dua distribusi yang terpisah. 

Distribusi bi-modal dari kabupaten-kabupaten tersebut mungkin menunjuk pada terkumpulnya sekolah-
sekolah yang miskin, kurang sumberdaya dan kekurangan staf dan oleh karenanya memiliki kinerja buruk. 
Kemungkinan lain, bisa jadi terdapat perbedaan prosedur ujian atau tingkat pengawasan (misalnya: siswa-
siswa yang dibantu oleh sekolah untuk berbuat curang dan siswa-siswa yang tidak dibantu). Akan relatif 
lebih mudah untuk mengecek hal ini melalui analisis data di tingkat kabupaten/kota lalu d tingkat sekolah. 
Pengujian statistik dapat menentukan sejauh mana sifat bi-modal dan sejauh mana kemungkinan terjadinya 
kecurangan, akan tetapi diperlukan analisis komprehensif terhadap sejumlah hipotesis termasuk 
karakteristik siswa, karakteristik sekolah, keragaman sistematik dalam proses, manajemen dan sifat 
pengujian itu sendiri. Akan tetapi perlu dicatat bahwa efek bi-modal tidak terlihat pada nilai ujian sekolah, 
hanya pada nilai ujian murni. Ini berarti bahwa sangat mungkin, penyebab distribusi bi-modal terkait 
dengan beberapa aspek ujian atau administrasi ujian, bukan karakteristik siswa atau sekolah. 
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3.3  Pengaruh Nilai Sekolah  
 

Baik nilai ujian maupun nilai sekolah sama-sama beragam di semua provinsi tetapi dengan cara yang 
berlawanan. Nilai ujian murni yang lebih rendah dan nilai sekolah yang lebih tinggi saling berhubungan. Di 
tempat-tempat dimana prestasi nilai ujian murni rendah, nilai sekolah cenderung lebih tinggi. Efek 
kompensasi ini dilihat dengan jelas pada mata pelajaran Matematika yang merupakan mata pelajaran 
dengan nilai rata-rata ujian murni terendah dan memiliki distribusi paling miring-negatif atau bi-modal. 
Contoh di bawah ini memperlihatkan bahwa perbedaan besar antara siswa A dan B pada nilai ujian murni 
(satu lulus dan satu tidak lulus) tidak terjadi pada nilai ujian akhir. Perbedaan nilai 3 antara kedua siswa 
berkurang lebih dari setengahnya, hanya sekitar 1 poin. Hal ini berpengaruh secara tidak adil pada nilai akhir 
gabungan pada siswa-siswa yang berprestasi tinggi. 

 

Tabel 15. Contoh Perhitungan nilai akhir ujian untuk satu mata pelajaran, misalnya Matematika 

Sumber: Perhitungan penulis 

 

Lihat Gambar 39 (halaman selanjutnya) untuk perbandingan nilai ujian murni, nilai sekolah dan nilai 
gabungan akhir untuk 10 provinsi dengan nilai rata-rata ujian murni tertinggi dan 10 provinsi dengan rata-
rata nilai ujian murni terendah pada Bahasa Indonesia dan Matematika.   

Dapat dilihat bahwa prestasi siswa bervariasi di antar Provinsi. Di dalam Propinsi ada variasi antar mata 
pelajaran dan prestasi yang tinggi dalam Bahasa Indonesia tidak dapat dikaitkan dengan prestasi tinggi di 
Matematika. Hanya sekitar 50% provinsi yang menghasilkan nilai tinggi pada pelajaran Matematika juga 
memiliki nilai tinggi pada pelajaran Bahasa Indonesia..   

Hasil pada mata pelajaran Matematika menunjukkan dampak paling jelas nilai sekolah terhadap kelulusan 
meskipun nilai ujian murni berada di bawah angka kelulusan. Provinsi yang tidak lulus, dengan rata-rata nilai 
ujian kurang dari 5 di mata pelajaran Matematika (misalnya Bangka Belitung dan Gorontalo) memiliki rata-
rata nilai sekolah lebih tinggi dibanding provinsi dengan rata-rata ujian murni dari 7 atau lebih tinggi 
(misalnya DKI Jakarta).  Hubungan antara nilai ujian dengan nilai merupakan wilayah yang perlu diteliti. 

  

Siswa 
Nilai Ujian 

Murni 
Bobot 

Nilai 
Sekolah 

Bobot Nilai Akhir 

A.  Siswa menerima nilai 
rata-rata di kabupaten X 

3,855 tdk lulus 0,60 x 3,855 = 
2,313 

8,85 0,40 x 3,855 = 
3,540 

5,853 lulus 

B.  Siswa menerima nilai 
rata-rata di kabupaten Y 

6,922 lulus 0,60 x 6,922 = 
4,153 

7,15 0,40 x 6,922 = 
2,860 

7,013 lulus 
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• Gender berkontribusi sekitar 7,9 % (Bahasa Indonesia), 5,2 % (Matematika), 5,5 % (IPA) dan 6,0 % 
(Bahasa Inggris) terhadap keragaman antar-sekolah pada mata pelajaran tersebut.  

• Pengaruh gender juga ditemukan beragam antar kabupaten, akan tetapi ada kecenderungan 
perempuan berprestasi lebih tinggi.  

• Perempuan memiliki keragaman yang lebih besar dibanding laki-laki pada pelajaran matematika dan 
IPA tetapi anak laki-laki memiliki keragaman lebih besar pada mata pelajaran Bahasa Indonesia dan 
Bahasa Inggris.  

 

5.3  Pengaruh Sekolah  
 

Hanya sedikit pengaruh sekolah ditemukan. Dengan menggunakan data ujian nasional tahun 2010 yang 
dihubungkan dengan data statistik sekolah, Suharti (2013) menemukan bahwa tidak ada hubungan yang 
signifikan antara tingkat sumberdaya sekolah dan prestasi siswa pada ujian nasional. Beberapa temuan 
termasuk:  

• Sekolah dengan sumberdaya yang lebih baik tidak memiliki prestasi yang secara signifikan lebih baik 
dibanding sekolah dengan sumberdaya yang lebih buruk. 

• Tidak ada hubungan yang signifikan antara rasio siswa-guru dan ukuran kelas terhadap nilai ujian 
nasional.  

• Walaupun rata-rata siswa dari sekolah dengan persentase guru lebih tinggi memiliki kualifikasi S1 
(sarjana) atau D4 (diploma) cenderung memiliki nilai yang lebih tinggi pada ujian, pentingnya variabel 
ini berkurang saat variabel tingkat-siswa turut dimasukkan.  

• Dari analisis nilai ujian Kelas 9, terdapat sedikit perbedaan antara sekolah negeri dan swasta yang 
belum dijelaskan pada faktor sosial-ekonomi.  

Perbedaan khusus desa/kota tidak dapat diteliti saat ini karena data yang ada tidak memasukkan tanda 
terkait. 

Secara umum, analisis yang memperlihatkan efek sekolah yang kecil atau tidak ada efek, menunjukkan 
bahwa siswa memiliki prestasi sesuai perkiraan berdasarkan latar belakang sosial ekonomi mereka. 
Meskipun demikian, sementara sekolah menghasilkan perbedaan, siswa memiliki nilai lebih tinggi dari yang 
diperkirakan karena latar belakang keluarga mereka. Pada ujian PISA, hal ini disebut nilai kemandirian 
siswa (student resilience score), dimana nilai ini ini untuk Indonesia pada tahun 2012 adalah sebesar 2,5 sama 
dengan Malaysia (2,6) tetapi rendah jika dibandingkan dengan Thailand (6,3) dan rata-rata OECD (6,5). 

Pada SMP dan MTs (negeri maupun swasta), distribusi nilai sangat mirip, baik untuk nilai sekolah maupun 
nilai ujian. Distribusi nilai MTs negeri dan swasta juga sama dengan distribusi nilai SMP. Kecenderungan 
distribusi bi-modal juga terjadi dengan puncak tertinggi pada sekitar angka rata-rata 4. Akan tetapi, tanpa 
dilakukan analisis terhadap masing-masing sekolah, tidak mungkin bisa diketahui apakah perbedaan antar 
jenis sekolah ini memang terjadi, atau tertutupi oleh adanya kemungkinan kecurangan yang terjadi di 
semua jenis sekolah. 
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Gambar 48. Nilai ujian murni, nilai sekolah, dan nilai akhir untuk SMP negeri dan swasta. 

 

Sumber: Perhitungan Suharti menggunakan data Kemendikbud 2013 

 

Gambar 49. Nilai ujian murni, nilai sekolah, dan nilai akhir untuk madrasah (MTs) negeri dan swasta.  

 

Sumber: Perhitungan Suharti menggunakan data Kemendikbud 2013 
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5.4  Membandingkan Keragaman dari Pengaruh Siswa, Sekolah, dan Kabupaten  
 

Hasil pemodelan dengan menggunakan multi-level hierarchical menunjukkan persentase total keragaman 
yang disebabkan oleh tingkat dimana informasi siswa tersedia – dalam hal ini siswa, sekolah, dan kabupaten. 
Jika kelas siswa di sekolah sudah diketahui, tingkat keragaman keempat dapat dihitung dan akan 
menunjukkan pengaruh guru. Demikian juga, keragaman antar-sekolah akan mengangkat keragaman antar-
guru.  

Tabel 16. Perkiraan keragaman yang disebabkan oleh kabupaten, sekolah, atau siswa pada tahun 
2013 untuk nilai ujian murni 

Koefisien Partisi 
Keragaman (VPC) 

Kelas 9 
Bahasa 

Indonesia 

Kelas 9
Bahasa 
Inggris 

Kelas 9
Mate-

matika 

Kelas 9 
IPA 

Kelas 12
Bahasa 

Indonesia 

Kelas 12 
Bahasa 
Inggris 

Kelas 12
Mate-

matika 
Antar kabupaten 17,3% 26,6% 30,6% 28,3% 18,4% 22,3% 24,2% 
Antar sekolah 21,1% 26,6% 28,4% 28,6% 21,2% 32,8% 32,3% 
Antar siswa 2013 61,6% 46,8% 41,1% 43,1% 60,4% 45,0% 43,5% 
Antar siswa 2010 59% 41% 42% 45%  

Jumlah kasus pada Kelas 9 = 3.652.327. Jumlah kasus pada Kelas 12 = 2.697.568 

Sumber: dihitung dari data Kemendikbud tahun 2013 dan 2010  

 

Dari Tabel 16, dapat diamati bahwa keragaman tertinggi ditemukan pada tingkat individu siswa dan paling 
jelas terlihat pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, dimana 60% nilai siswa dipengaruhi oleh faktor latar 
belakang individu/rumah tangga siswa. Yang paling tinggi dari faktor individu siswa adalah tingkat 
pekerjaan dan kekayaan relatif orang tua. Merujuk analisis yang sama prestasi Indonesia pada ujian PISA64, 
faktor khusus yang termasuk dalam hal ini antara lain jumlah buku di rumah dan jumlah sumberdaya untuk 
mendukung pendidikan seperti tempat yang tenang untuk belajar. Sebaliknya, kabupaten di mana siswa 
tersebut berada memiliki pengaruh paling kecil pada nilai Bahasa Indonesia dan juga pengaruh yang paling 
rendah secara keseluruhan.  

Sementara perbedaan prestasi biasanya digambarkan berhubungan dengan wilayah di Indonesia, 
keragaman di sini (tingkat kabupaten) relatif rendah karena pengaruh faktor sosial ekonomi telah 
dinyatakan dengan jelas pada keragaman tingkat individu siswa.  

Secara umum keragaman antar-sekolah yang lebih tinggi menunjukkan bahwa beberapa sekolah (beberapa 
guru) menyebabkan perbedaan. Dengan kata lain, siswa dengan kemampuan dan latar belakang yang sama 
akan berprestasi lebih baik di beberapa sekolah dibanding yang lain. Sekolah yang efektif akan mengurangi 
keragaman antar-siswa dan meningkatkan keragaman antar-sekolah. Berdasarkan data ujian tahun 2013, 
keragaman antar-sekolah sedikit lebih tinggi pada pelajaran Bahasa Inggris dan Matematika dibanding 
Bahasa Indonesia dan lebih tinggi pada kalas 12 dibanding kelas 9 pada mata pelajaran Bahasa Inggris dan 
Matematika. 

Secara keseluruhan tingkat keragaman yang disebabkan karena faktor kabupaten, sekolah dan siswa pada 
tahun 2013 sangat sama dengan tahun 2010. Hal ini mengecewakan karena upaya reformasi untuk 
memperbaiki kualitas sekolah seharusnya memberikan dampak mengurangi keragaman antar-siswa dan 
meningkatkan keragaman antar-sekolah.  

Hasil yang membingungkan adalah bahwa matematika memiliki tingkat keragaman antar-kabupaten 
tertinggi baik pada Kelas 9 maupun Kelas 12 dan tingkat keragaman antar-siswa terendah. Matematika juga 
memiliki keragaman antar-sekolah tertinggi di Kelas 9. Hal ini bisa jadi berhubungan dengan keragaman 
terkait ketersediaan guru matematika yang lebih berkualitas. Kemungkinan lain, hal ini kemungkinan  
mencerminkan aspek administrasi ujian.  
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6. Tantangan Terkait Ujian Nasional 
 

6.1  Validitas  
 

Masalah utama validitas adalah sejauh mana ujian nasional mengukur pengetahuan, keterampilan dan sikap 
yang dikemukakan dalam standar penilaian nasional pada tingkat yang tepat di Kelas 9 dan 12. Dengan 
asumsi bahwa ujian dirancang sesuai kerangka pengujian yang menggambarkan Standar, akan selalu ada 
masalah validitas dari ujian yang hanya terdiri dari soal-soal pilihan berganda – tidak cocok untuk menilai 
kompetensi dalam arti luas yang diharapkan dihasilkan oleh pendidikan sekolah, khususnya berpikir yang 
lebih-tinggi dan kreativitas.  

Tugas-tugas berpikir lebih-tinggi biasanya memerlukan rangsangan dan jawaban terstruktur akan tetapi bisa 
diukur dengan format pilihan berganda oleh penulis soal yang ahli. Memasukkan jawaban tertulis pendek 
atau jawaban tertulis tambahan apat digabungkan ke dalam ujian sebagai komponen tambahan, tetapi hal 
ini akan membutuhkan anggaran tambahan (dibandingkan dengan: relatif tingginya biaya untuk 
International Baccalaureate) bagi pembayaran dan pengawasan petugas penilai dan hal ini akan 
memperpanjang waktu proses ujian. Pelatihan dan pengawasan penilai dan panduan yang jelas kriteria 
penilaian dan memberikan hasil dengan reliabilitas tinggi. Komponen tertulis juga menjadi bagian penilaian 
sekolah tetapi cara guru memberikan nilai di sekolah harus dikelola dan diawasi dengan hati-hati agar 
hasilnya wajar, dan kompetensi yang sama harus dinilai dengan metode ini secara nasional. Jawaban 
pendek yang tersusun mulai dapat dibaca oleh teknologi Optical Mark Recognition (OMR) yang sudah lebih 
canggih, tetapi diperlukan biaya persiapan yang tinggi dan proses OMR harus diawasi dengan baik untuk 
menangani jawaban pertanyaan yang tidak jelas.  

Pada ujian yang sepenuhnya berbentuk pilihan berganda, siswa menjadi terbiasa (test-wise) dan 
memberikan jawaban tebakan. Latihan ujian seringkali hanya mendorong siswa untuk bisa menebak 
dengan baik ketimbang berpikir secara kritis. Jawaban tebakan pada model soal pilihan berganda dengan 4 
alternatif jawaban bisa menghasilkan nilai 25%. Untuk mengurangi jawaban-tebakan, lebih banyak keahlian 
dibutuhkan untuk mengembangkan soal-soal dengan format jawaban yang lebih beragam.    

Secara ringkas, analisis terhadap hasil ujian 2013 menunjukkan bahwa terdapat 2 tantangan serius terhadap 
validitas ujian nasional: 

a. Adanya kecenderungan bi-modal pada distribusi nilai ujian murni 2013 mata pelajaran Matematika, dan 
mungkin juga IPA, menghasilkan tantangan serius mengenai validitas karena nampaknya ada 
kecenderungan bahwa nilai ujian dipengaruhi secara signifikan oleh suatu faktor yang bukan 
kemampuan siswa pada mata pelajaran yang diujikan. Hasil ujian tahun 2014 juga harus dilihat apakah 
juga memiliki distribusi bi-modal dan jika benar, harus diselidiki lebih lanjut penyebab terjadinya 
distribusi bi-modal tersebut. 

b. Adanya perbedaan antara nilai sekolah dan nilai ujian murni, serta kecenderungan kedua nilai tersebut 
memiliki korelasi negatif, menunjukkan bahwa nilai tersebut tidak mengukur hal yang sama dan hal ini 
harus dijelaskan apa yang diukur oleh keduanya. Tingginya nilai sekolah yang membuat hampir semua 
siswa lulus ujian nasional menunjukkan bahwa nilai sekolah berperan lebih sebagai alat kelulusan 
dibanding alat untuk mengukur prestasi akademik. Selain itu, hal ini juga pada derajat tertentu 
menandakan adanya ketidak-adilan dalam sistem jika siswa-siswa yang mendapatkan nilai rendah 
memperoleh bonus yang relatif lebih tinggi dibanding siswa-siswa yang mendapatkan nilai tinggi pada 
ujian yang sama. 
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6.2  Kecurangan Dipertahankan oleh Berbagai Kepentingan Tingkat Tinggi 
 

Kecurangan adalah masalah tahunan, yang disorot oleh media. Melawan kecurangan pada ujian nasional 
telah menjadi semakin mahal dengan 20 bentuk ujian paralel yang dikembangkan, yang meningkatkan 
jumlah pengawas yang ditunjuk (termasuk polisi), dan menambah komitmen waktu dan sumberdaya 
Kemendikbud untuk mengelola proses tersebut. Tidak mungkin untuk mengetahui apakah siswa Indonesia 
lebih sering melakukan kecurangan dibanding siswa dari negara lain. Akan tetapi, dari laporan media dan 
diskusi kelompok terarah (FGD) dengan kepala sekolah dan pejabat kabupaten dalam penyiapan Latar 
Belakang kajian ini, kecurangan sudah meluas, dilakukan dalam berbagai bentuk, dan seringkali melibatkan 
guru dan pejabat lain yang berhubungan dengan ujian.  

Akan tetapi pada tahap awal, setiap langkah harus dilakukan untuk: 

• Memperketat keamanan ujian di tiap tahap –pengembangan, penulisan soal, ujicoba dan pengujian 
melalui ‘sistem yang lebih tertutup’ dengan sedikit orang dan lembaga yang terlibat; 

• Mengenakan denda uang dan proses hukum yang lebih efektif bagi perusahaan-perusahaan seperti 
percetakan dan pengangkutan yang diketahui membocorkan informasi; 

• Melaksanakan tindakan disiplin dan sanksi yang berat termasuk denda dan proses hukum bagi 
pejabat pemerintah termasuk guru, kepala sekolah, dan pegawai kabupaten yang diketahui 
membocorkan informasi, membantu kecurangan, atau ‘pura-pura tidak melihat’ adanya kecurangan 
atau berusaha menyalah-gunakan ujian dengan cara apapun. 

Kecurangan tidak akan benar-benar bisa diatasi tanpa mengurangi kepentingan tingkat tinggi yang ada saat 
ini, baik bagi siswa maupun orang dewasa. Kepentingan tingkat tinggi ini bertahan karena banyaknya tujuan 
ujian dan lemahnya penerapan peralatan dan proses untuk mengukur kualitas sekolah. Tekanan terhadap 
sekolah dan kabupaten harus digeser dari upaya menunjukkan nilai ujian tinggi menjadi upaya 
menunjukkan kualitas input dan dukungan yang diberikan untuk memastikan bahwa semua siswa bisa 
menampilkan prestasi terbaik mereka. Kinerja guru dan kepala sekolah harus menjadi yang pertama dinilai, 
apa yang mereka lakukan, bukan hanya apa yang dilakukan siswa, karena nampak jelas bahwa di banyak 
tempat siswa dimanipulasi.   

Meskipun, undang-undang menetapkan berbagai tujuan penilaian, bukan berarti semua tujuan ini bisa 
dipenuhi melalui satu ujian nasional tunggal. Peralatan yang dirancang sesuai-kebutuhan diperlukan bagi 
setiap tujuan penilaian sebagaimana diperlihatkan di atas. Sebagai contoh, adalah tidak realistis dan tidak 
adil untuk menilai kualitas kabupaten atau kepala sekolah berdasarkan rata-rata nilai ujian siswa tanpa 
memperhatikan berbagai varian yang berpengaruh terhadap faktor siswa/rumah dan sekolah seperti 
ukuran, sumberdaya manusia dan sumberdaya fisik. Indonesia telah banyak memiliki peralatan-peralatan ini 
(misalnya: akreditasi, sistem penjaminan mutu pendidikan) tetapi mereka memerlukan pelaksanaan yang 
lebih sistematis. Sistem penilaian yang lebih luas dimana evaluasi kualitas tidak semata-mata tergantung 
pada hasil ujian akan membantu mengurangi dampak insentif yang selama ini mendukung kecurangan. 

Ujian harus dilihat sebagai bagian dari sebuah sistem mutu dimana: 

• Penilaian siswa dibedakan dengan jelas untuk setiap tujuan yang berbeda - penilaian formatif 
berkualitas tinggi di dalam kelas untuk mengarahkan pembelajaran dan berbagai alat penilaian 
sumatif di akhir setiap tahap untuk berbagai keperluan seperti menentukan kelulusan, sertifikasi, 
atau persaingan masuk pendidikan tinggi; 

• Monitoring sistem diukur melalui survei ujian nasional yang andal (reliable) dan dikelola dengan 
baik (seperti INAP); 

• Perbaikan sekolah harus diukur terutama melalui Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (EQAS); 
• Kualitas guru dan kepala sekolah harus diukur melalui penilaian kinerja; 
• Kinerja dinas harus diukur melalui sejauhmana dinas melaksanakan SPM di semua sekolah dan 

mendukung proses penjaminan mutu yang kuat. 
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Selain mengurangi berbagai kepentingan tingkat tinggi dengan memperkuat mekanisme evaluasi alternatif, 
pemberlakuan penghargaan dan sanksi dalam sistem juga akan afektif. Dari akar sejarah dan budaya, 
kepentingan para stakeholder yang akan menerima dampak positif dan negatif telah menghasilkan 
lingkungan yang melanggengkan kecurangan sehingga menjadi semakin sulit dan mahal untuk 
dikendalikan.  Penerapan lebih banyak dan lebih banyak lagi bentuk soal ujian hanya berperan sedikit 
terhadap teratasinya masalah yang sebenarnya, dan dengan sendirinya menciptakan masalah lain yang 
memengaruhi proses disain ujian dan keamanan serta keandalan soal-soal ujian. 

 

6.3  Keandalan (reliability), Skala, dan Logistik  
 

Masalah utama keandalan adalah apakah berbagai versi paralel ujian mempunyai tingkat kesulitan, 
kekuatan dan mencakup aspek pembelajaran yang sama. Sudah terlihat jelas bahwa beban membuat 20 
versi soal paralel untuk mempersulit kecurangan telah menghasilkan dampak buruk terhadap kualitas ujian 
dan beban kerja Pusat Penilaian Pendidikan. Bahkan sekiranya hal ini tidak terjadi, pengaruh kompensasi 
komponen nilai sekolah menutupi perbedaan sesungguhnya prestasi siswa sehingga nilai ujian akhir hanya 
sedikit berhubungan dengan perbedaan yang sesungguhnya prestasi siswa.  

Dari sisi administrasi, besarnya populasi ujian, banyaknya lokasi ujian serta biaya administrasi dan 
pengamanan menghasilkan tekanan logistik, keuangan dan pada akhirnya tekanan politik. Sejalan dengan 
meningkatnya jumlah siswa yang duduk untuk mengikuti ujian, akan meningkat pula resiko kegagalan 
logistik. 

Proses tender tahunan untuk pencetakan juga menghadapi banyak tantangan. Jika ada tender dan kontrak 
baru setiap 1 atau 2 tahun, makan akan sangat kecil peluang atau insentif bagi perusahaan untuk melakukan 
investasi dan mengembangkan keahlian, nilai-nilai budaya dan pekerja berpengalaman yang diperlukan 
untuk menjaga keamanan ujian dan lancarnya pelaksanaan kegiatan. Beberapa pilihan harus dijajaki bagi 
upaya yang memungkinkan keahlian dan proses kerja dikembangkan dari waktu ke waktu sehingga bisa 
memenuhi kebutuhan khas ujian nasional. Pilihan ini termasuk pengalihan kepada percetakan negara, 
kemitraan pemerintah/swasta atau pemberiakn kontrak jangka panjang. Setiap pilihan ini bisa termasuk 
penugasan staf Kemendikbud dalam jangka waktu tertentu. 

Pengenalan tes berbasis komputer untuk ujian nasional memiliki potensi untuk secara sistematis mengatasi 
sejumlah masalah - kecurangan, distribusi, kegagalan perusahaan percetakan dan risiko korupsi dalam 
pengadaan dan aspek administrasi tes. Sementara tes berbasis komputer akan membawa serangkaian 
masalah baru unttuk diselesaikan seperti masalah konektivitas, ketersediaan perangkat keras, dan kesiapan 
siswa, pendekatan bertahap di mana kedua tes berbasis kertas dan berbasis komputer digunakan akan 
memberikan kesempatan bagi penanganan masalah tersebut. Pengujian berbasis komputer untuk ujian 
nasional harus dievaluasi secara mendalam dari sisi teknis (misalnya: bisakah ujian ini secara akurat 
mengukur apa yang diinginkan) serta kelayakan, biaya, serta risiko peretasan dan penipuan. Adopsi model 
ujian berbasis komputer juga harus mencakup upaya untuk mengatasi masalah mendasar terkait dengan 
kpentingan tinggi, karena bentuk-bentuk baru kecurangan akan berevolusi termasuk bentuk peretasan 
yang lebih canggih, gangguan dan penggunaan perangkat elektronik yang semakin kecil dan lebih sulit 
untuk dideteksi. 

Jika tidak ada jalan keluar yang lebih berkelanjutan dan layak secara teknis, dari beberapa sudut pandang, 
keberlangsungan pelaksanaan ujian pada bentuknya yang sekarang akan menjadi tidak bisa berjalan atau 
tidak layak. Situasi ini sudah dekat dengan, atau mungkin sudah sampai pada, titik kritis dimana keandalan 
tidak bisa dijamin. Konvensi Ujian Nasional (2013) menyadari hal ini dan menghasilkan beberapa 
rekomendasi tentang pengelolaan ujian, termasuk peningkatan peran provinsi dan peningkatan keamanan 
kertas ujian namun ujian yang baru saja dilaksanakan menunjukkan bahwa tantangan-tantangan tersebut 
masih terus ada. Rencana jangka panjang diperlukan bagi peralihan ke model ujian nasional dengan 
keandalan lebih baik, terjangkau dan layak. Penghapusan ujian nasional pada Kelas 6 seharusnya telah 
memberikan ruang fiskal termasuk mengurangi beban yang ada saat ini terkait pengembangan dan 
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pengelolaan ujian. Hal ini seharusnya bisa menjadi pemicu konsultasi yang lebih luas dengan pemangku 
kepentingan tentang pilihan-pilihan ujian nasional pada masa mendatang. Namun, hal ini hanya akan 
menjadi kesempatan yang hilang jika ujian kelas 6 yang dilakukan oleh provinsi hanya mereproduksi ujian 
nasional dengan skala yang lebih kecil.  

 

6.4  Trend Monitoring – Apakah Mungkin untuk Mengetahui kalau Siswa Benar-
benar Mengalami Perbaikan?  

 

Analisis trend prestasi belajar berdasarkan nilai ujian siswa tidak mungkin dilakukan pada lingkungan yang 
sering berubah-ubah, misalnya, keragaman pada persyaratan dimana siswa bisa mengikuti ujian ulang, 
kontribusi penilaian sekolah dan penentuan nilai kelulusan. Mengganti peraturan, termasuk ambang batas, 
akan memutus kesinambungan data trend, dan perbandingan dari tahun ke tahun akan menjadi tidak andal. 
Telah disadari bahwa banyak aspek ujian nasional berubah untuk alasan yang baik karena Kemendikbud 
berusaha memperbaiki ujian itu sendiri, mengurangi kecurangan, dan mendukung adanya pemerataan. 
Solusi yang lebih berkelanjutan dan lebih teliti untuk memonitor trend mungkin dengan cara 
melembagakan pengujian sampel nasional yang independen terhadap perubahan-perubahan ujian 
nasional.  

 

6.5  Program Pengujian Sampel Nasional (INAP) 
 

Indonesia belum secara penuh menerapkan siklus Program Pengujian Sampel Nasional keterampilan dasar. 
Program yang dilakukan di tingkat provinsi saat ini tidak memberikan informasi tingkat nasional yang dapat 
digunakan untuk memonitor dan memperbaiki pengajaran dan pembelajaran. Pengujian sampel nasional 
pada beberapa interval kelas (misalnya kelas 3, 517 dan 11) akan memberikan informasi independen 
tentang prestasi dan informasi yang menjadi dasar bagi upaya perbaikan yang dimulai dari sekolah dasar. 
Hasilnya harus dapat menjadi pembanding hasil ujian internasional Kelas 4 (PIRLS Reading) dan ujian TIMSS 
bagi Kelas 4 dan Kelas 8 untuk mata pelajaran Matematika dan IPA termasuk informasi profil provinsi dan 
kabupaten.  

Idealnya Kemendikbud melakukan evaluasi rencana pelaksanaan dan mencari dukungan bagi pelaksanaan 
program pengujian survei nasional yang tepat. Pelaksanaan kegiatan yang secara sukarela dilakukan oleh 
provinsi saat ini tidak strategis dan tidak terkendali, juga tidak menghasilkan informasi yang bermanfaat 
secara nasional.. Hal ini dapat ditingkatkan dengan MoU antara pemerintah pusat dan provinsi yang 
menjelaskan peran, rancangan pendanaan, dan penggunaan data. 

 

6.6  Ambiguitas arti Nilai Ujian dan Tingkat Kelulusan  
 

Gabungan nilai ujian murni dan nilai sekolah saat ini adalah rasio 60-40, tetapi, dapat dilihat pengaruh besar 
nilai sekolah adalah untuk mendongkrak siswa prestasi terendah melewati angka kelulusan, yang 
menghasilkan tingkat kelulusan tinggi, yaitu lebih dari 99% dalam waktu lima tahun terakhir. Tidak ada 
upaya dari Kemendikbud untuk menyembunyikan pengaruh ini. Kemendikbud, seperti yang dikutip Jakarta 
Post terkait hasil ujian 2013, mengatakan: ”tingkat kelulusan Ujian Nasional Kelas 9 adalah 99,5% dan jika 
nilai ujian murni saja yang digunakan, hanya 44% siswa yang akan lulus”65.  

Makna nilai ujian ini membingungkan para pemangku kepentingan, termasuk guru, orangtua, dan siswa. 
Apakah siswa yang lulus ujian nasional menguasai materi kurikulum atau tidak? Apa arti tingkat kelulusan 
99,5%? Tingkat kelulusan tinggi mungkin akan membuat para pemangku kepentingan senang tetapi mereka 
tidak mengetahui tingkat prestasi yang sebenarnya.  
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Sebuah alternatif yang bisa dipertimbangkan adalah mengubah pelaporan lulus / gagal dan 
memperkenalkan pelaporan catatan kompetensi dengan uraian prestasi. Cara ini akan memakan waktu 
untuk sosialisasinya, akan tapi lebih valid dan berguna. 

Karena situasinya tidak jelas, maka hal ini berdampak pada kepercayaan masyarakat. Banyak pertanyaan 
yang harus dijawab. Misalnya: jika ujian sekolah dan ujian nasional menguji kompetensi yang sama, 
mengapa sebarannya sangat berbeda? Kenapa harus melakukan keduanya? Jika nilai sekolah mendongkrak 
sebagian besar siswa melewati batas kelulusan, dan bila nilai ujian murni hanya berfungsi sebagai 
komponen masuk perguruan tinggi, nampaknya tidak ada landasan yang kuat bagi biaya-biaya yang 
dikeluarkan, termasuk biaya SDM, keuangan dan politik jika terjadi kesalahan. Apa yang menjadi pilihan 
terbaik untuk mengatasi masalah-masalah pemerataan dan keadilan bagi siswa di lingkungan dan sekolah 
yang tertinggal? Upaya memperbaiki prestasi harus dimulai dengan penilaian prestasi secara jujur dan 
ilmiah, meskipun jika beritanya tidak bagus pada awalnya. Pendekatan yang demikian mungkin bisa diambil 
dengan lebih mudah oleh otoritas independen kementerian dan tidak memiliki tanggung jawab dalam 
penyelenggaraan pendidikan.  

 

6.7  Pemerataan dan Keadilan? 
 

Ujian yang valid harus adil, tetapi untuk menjadi valid terutama berarti mengukur apa yang seharusnya 
diukur sebagaimana diterangkan dalam standar kurikulum. Ujian itu sendiri bukanlah tempat bagi 
penyesuaian pemerataan akan tetapi untuk memastikan bahwa semua siswa bisa mengikuti ujian seperti 
diinginkan – misalnya penyediaan fasilitas khusus bagi siswa-siswa dengan kebutuhan pembelajaran 
khusus. Strategi kompensasi harus dilakukan di bagian atas (dalam pengajaran) bukan di titik akhir (ujian).  

Masalahnya adalah upaya memberikan pemerataan riil kesempatan belajar merupakan hal yang sulit dicapai 
pada ukuran dan keberagaman Indonesia. Pada situasi ini, dapat dimengerti apabila para pemangku 
kepentingan melihat nilai sekolah sebagai kesempatan untuk mengurangi dampak ketertinggalan sosial 
ekonomi, dan hal ini pula yang mungkin bisa menjelaskan tingginya nilai sekolah dan kenyataan bahwa 
tidak ada hubungan dengan indikator sosial ekonomi yang pada umumnya akan tercermin pada nilai 
prestasi. Dengan situasi sekarang, perbedaan sosial ekonomi ‘terhapus’ oleh nilai ujian sekolah. 

Beberapa pemangku kepentingan percaya bahwa keadaan ini bisa diperbaiki dengan memperkenalkan 
kembali ujian provinsi, atau agar nilai diberikan pembobotan yang berbeda, atau agar ujian sepenuhnya 
ditiadakan. Ujian cenderung mempolarisasikan opini di banyak negara, termasuk Indonesia. Akan tetapi, 
pendidikan yang inklusif bukan hanya berarti semua siswa dapat ikut serta pada pendidikan, tetapi melalui 
pendidikan, semua siswa memperoleh pengetahuan, keterampilan dan sikap yang mereka perlukan untuk 
ikut berperan dan mendapatkan manfaat dari masyarakat yang lebih produktif. Hal ini berarti ujian tidak 
seharusnya disesuaikan ke bawah (“pembodohan”) untuk siswa tertentu, atau nilai mereka dinaikkan sebagai 
bentuk kompensasi ketertinggalan. Kualitas pengajaran dan lingkungan belajarlah yang harus ditingkatkan 
sejak dari tahun pertama pembelajaran.  

Siswa yang berasal dari kuartil pendapatan lebih rendah akan mulai mencapai hasil ujian yang sama dengan 
teman sebaya dari kuartil pendapatan lebih tinggi apabila terdapat pemerataan input proses belajar selama 
kurun waktu bersekolah, jika terdapat harapan tinggi dan apabila mereka tidak dihalangi untuk memasuki 
sekolah terbaik. yang diajar oleh guru terbaik. 

Indonesia mungkin sudah mencapai tahap pendidikan dasar universal, di mana perlu dipertimbangkan 
untuk memberikan diferensiasi lebih banyak pada kurikulum bagi siswa dengan beragam kemampuan 
sehingga siswa bisa mengambil berbagai kursus dan berbagai tingkat ujian. Misalnya, Matematika dan 
Matematika Lanjutan. Banyak negara melakukan ini guna memberikan kesempatan bagi semua siswa untuk 
mencapai keberhasilan pada tingkat yang sesuai. Cara ini mengakui adanya kompetensi inti dan kompetensi 
lanjutan. Perubahan tersebut perlu didukung melalui konsultasi yang luas dengan kelompok pemangku 
kepentingan. 
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6.8  Memanfaatkan Data Ujian untuk Perbaikan  
 

Tahap pertama perbaikan program adalah melakukan analisis dan memahami data. Data mengidentifikasi 
titik yang memberikan pengaruh terbaik untuk dilakukan tindakan, apakah di tingkat sekolah, kabupaten, 
provinsi atau nasional.  Akan tetapi, data yang akan digunakan di ruang kelas harus menggunakan bahasa 
yang sesuai untuk guru, pembuat keputusan dan pengelola di tingkat kabupaten yang mungkin tidak 
memiliki keahlian di bidang ini. Penyediaan data juga harus dihubungkan dengan strategi perbaikan dan 
program pengembangan di tingkat sekolah dan kabupaten. Jumlah staf dan keahlian di Pusat Penilaian 
Pendidikan kementerian mungkin perlu ditingkatkan untuk mendukung proses ini secara menyeluruh. 
Pengawas sekolah dan kepala sekolah secara khusus perlu dilatih penggunaan data untuk penerapan 
pengajaran kelas yang lebih baik. 

Kemendikbud telah memberikan hasil ujian kepada sekolah dan pemerintah daerah dalam bentuk tabel; 
baik cetakan maupun file selama beberapa tahun. Pada dua tahun belakangan ini, Kemendikbud juga telah 
membuat diagram Venn (radial graph) prestasi mata pelajaran dan perbandingan antar mata pelajaran 
untuk sekolah dan pemerintah daerah. Kemendikbud juga telah menghitung nilai kompetensi sekolah 
berdasarkan nilai ujiannya. Hal ini bertujuan untuk membantu sekolah dan kabupaten mengidentifikasi 
kekuatan dan kelemahan relatif dan untuk mengetahui dimana kecurangan masih menjadi masalah.  

Kemendikbud juga menggunakan data ujian untuk mengidentifikasi 40 sekolah dengan prestasi terendah 
untuk dibantu, umumnya dalam bentuk dana hibah. Dari laporan Kemendikbud, hasil monitoring sekolah 
penerima bantuan dana menunjukkan adanya peningkatan rata-rata nilai ujian mereka antara tahun 2011 
dan 2012. Akan tetapi, penggunaan data untuk akuntabilitas sistem dan perbaikan sistem belum menyebar-
luas dan terdapat masalah teknis dan kebijakan terkait ujian yang harus diselesaikan.  

 

6.9  Persiapan Ujian – Kemungkinan Gangguan terhadap Pengajaran Riil?  
 

Fokus yang yang makin luas dan sangat intensif terhadap kebiasaan try-out dan bimbingan belajar sebelum 
ujian mungkin memberikan manfaat bagi siswa, akan tetapi dengan melihat hasil tes internasional, 
kebiasan-kebiasaan di atas hanya memberi sedikit pengaruh terhadap kegiatan belajar aktual siswa. 
Penerima manfaat yang sebenarnya dari kegiatan bimbingan belajar mungkin lembaga penyedia layanan 
atau penerbit, bukan siswa.  

Sebaliknya, program ujicoba yang melibatkan tes diagnostik dilanjutkan dengan pengajaran terarah justru 
menghasilkan perbaikan nilai ujian yang signifikan dan berkelanjutan selama jangka waktu tiga tahun di 
kabupaten Luwu Timur di Sulawesi Selatan. Program ini66 yang merupakan proyek kerjasama antara 
Universitas Negeri Makasar dan sebuah lembaga swasta, YPS PT INCO, kini telah dimasukkan ke dalam APBD 
dan perencanaan tahunan. Pelajaran yang didapat dari program ini adalah pengajaran yang baik dan 
didukung oleh data, akan efektif membantu siswa untuk belajar secara efektif dan berhasil dalam 
mengerjakan ujian. Model jenis ini harus diadopsi secara luas. 

 

6.10  Memperkecil Kesenjangan 
 

Tujuan pengajaran yang baik adalah untuk mengurangi pengaruh faktor di luar sekolah dan meningkatkan 
nilai-tambah sekolah dan guru. Hal ini hanya dapat dicapai dengan menetapkan target sekolah yang akan 
dibantu secara lebih komprehensif dibanding sekarang dan memastikan sebagian besar sekolah yang 
tertinggal memiliki guru yang lebih baik, sumberdaya yang lebih baik dan dukungan lebih banyak kepada 
guru. Kajian dan konsultasi pemangku kepentingan yang lebih banyak akan diperlukan untuk mendukung 
upaya-upaya ini. 
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Monitoring dampak bersekolah dan memperbaiki kegiatan belajar-mengajar memerlukan data yang 
prestasi yang akurat yang dikumpulkan secara berkala selama periode bersekolah. Ada beberapa 
pendekatan yang bisa digunakan untuk keperluan ini, termasuk menggunakan soal-soal ujian umum dari 
waktu ke waktu atau mengembangkan skala umum yang memungkinkan prestasi dapat diukur selama 
jangka waktu bersekolah. Pendekatan apapun yang digunakan akan memerlukan keahlian dan sistem 
manajemen data yang andal dan pandangan jangka panjang. 

Informasi dari ujian dan program penilaian nasional harus memberikan informasi pembuatan keputusan dan 
alokasi sumberdaya untuk bisa memperkcil kesenjangan. Komponen utama strategi pemerataan di 
Indonesia, Biaya Operasional Sekolah (BOS) dan beasiswa Bantuan Siswa Miskin (BSM) mungkin perlu 
disesuaikan atau diperluas untuk mempercepat upaya mengatasi kesenjangan. 

 

7. Usulan Arah Ujian Nasional ke Depan 
 

Sebagaimana dinyatakan di atas, rencana strategis jangka panjang diperlukan untuk mengatasi masalah 
teknis dan logistik terkait dengan penyelenggaraan ujian nasional. Ini menjadi tugas pertama Badan 
Kurikulum dan Penilaian Nasional yang independen. Independensinya diperlukan untuk memisahkannya 
dari gangguan langsung maupun tidak langsung dan gangguan dari penilaian operasional dan kinerja 
Kementerian Nasional yang perannya adalah untuk menyelenggarakan pendidikan. Badan itu mempunyai 
tanggung jawab yang jelas bagi semua sekolah termasuk madrasah. Pusat Penilaian Pendidikan akan 
menjadi entitas di dalam badan ini. Baik Badan Kurikulum maupun Pusat Penilaian Pendidikan harus 
dilengkapi dengan sumberdaya yang memadai agar bisa menjalankan perannya dengan baik dan anggaran 
mereka harus terjamin. 

Rencana jangka panjang ini tidak boleh diburu-buru, baik pengembangan ataupun pelaksanaannya. Hal 
yang lebih penting adalah untuk memastikan persetujuan dan kepercayaan para pemangku kepentingan 
termasuk jadwal kerja yang jelas dibanding kerangka waktu yang pendek. Perlu juga ditekankan agar 
rencana yang dibuat juga menjawab masalah-masalah teknis termasuk aspek logistik dan aspek administrasi 
ujian. 

 

7.1  Rekomendasi untuk Dipertimbangkan oleh Pemerintah 
 

Arah Utama Kebijakan adalah untuk memperbaiki dan menyempurnakan ujian di Kelas 9 dan 12 sebagai 
bagian dari Sistem Penilaian yang disempurnakan, yang memanfaatkan alat-alat khusus berdaya jangkau 
luas untuk berbagai kegunaan penilaian dan evaluasi yang diperlukan untuk memonitor dan memperbaiki 
pembelajaran.  Usulan arah kebijakan khusus untuk dipertimbangkan oleh pemerintah antara lain:  

(i) Bentuk badan independen untuk merencanakan dan mengelola sistem penilaian bertaraf-
internasional. Badan ini bisa berupa Badan Kurikulum dan Penilaian baru atau BNSP yang 
direvitalisasi dan diberikan sumberdaya dengan baik, dengan anggaran yang terjamin.  

(ii) Kaji peranan, struktur dan sumberdaya Pusat Penilaian Pendidikan dan laksanakan rencana 
pengembangan untuk memastikan agar lembaga tersebut memiliki keahlian dan sumberdaya yang 
diperlukan untuk melakukan tugasnya, termasuk: terus memperbaiki keandalan dan validitas ujian 
nasional Kelas 9 dan 12; memperluas cakupan untuk mengukur cara berpikir lebih-tinggi (high-order 
thinking) dengan format yang lebih rumit dan/atau komponen ujian tertulis; untuk mengkaji peran 
dan metode pembuatan nilai sekolah; analisis tahunan sebaran nilai termasuk analisis sidik ragam 
dan hierarchical multi-level modelling untuk memonitor pengaruh tingkat sekolah terhadap prestasi 
siswa.  

(iii) Perkuat sistem monitoring dan proses penjaminan mutu sehingga setiap tujuan mempunyai 
alat yang tepat dan ujian nasional (pada tahap selanjutnya) bisa terpisah dari berbagai kepentingan 
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tingkat tinggi yang saat ini melanggengkan kecurangan. Kecurangan juga harus ditangani dengan 
mengurangi jumlah individu dan lembaga yang terlibat dalam pengembangan dan administrasi 
ujian dan dengan pengenaan hukuman yang lebih berat bagi individu atau lembaga yang 
membocorkan informasi atau membantu kecurangan dengan cara apapun. 

(iv) Melalui proses konsultasi menyeluruh, perbaiki kriteria kelulusan sekolah untuk memastikan 
bahwa kelulusan sekolah berlangsung secara adil bagi siswa pada semua situasi, tetapi pada saat 
yang sama, pastikan bahwa langkah ini tidak kompromi dengan integritas dan ketegasan ujian 
nasional; 

(v) Laksanakan pengujian sampel nasional di SD dan SMP (misalnya di kelas 4, 6 dan 8) guna 
memonitor kemajuan sistem dan memberikan informasi diagnostik untuk mendukung 
pembelajaran di SD dan SMP sebagai pondasi bagi keberhasilan bersekolah; kegiatan ini harus 
bertumpu pada pekerjaan yang sedang dijalankan dalam pengembangan dan ujicoba Program 
Penilaian Nasional Indonesia (Indonesian National Assessment Program, INAP; 

(vi) Perkuat bimbingan dan dukungan bagi guru kelas untuk memasukkan penilaian formatif yang 
sedang berlangsung sebagai bagian tak terpisahkan dari proses belajar mengajar yang lebih baik.  
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Bab 6. Kualitas Pembelajaran Siswa Diukur dengan 
Tes Internasional 
 

 

 

Pengantar  
 

Indonesia ikut serta dalam 3 tes internasional : 

1. PIRLS - Progress in International Reading Literacy Study (Kajian Perkembangan Keaksaraan 
Internasional) 

2. TIMSS- Trends in International Mathematics and Science Study (Studi Trend Matematika dan IPA 
Internasional) 

3. PISA- Program for International Student Assessment (Program Penilaian Siswa Internasional).  

Ketiga tes di atas digunakan secara luas baik di negara maju maupun berkembang sebagai cara pengukuran 
yang andal (reliable) dan sahih (valid) bagi keterampilan kognitif dasar yang merupakan pondasi 
pembelajaran dan produktivitas sepanjang masa. Ketiga tes tersebut memberikan tolok ukur global kepada 
negara-negara peserta untuk memonitor prestasi dan trend mereka, membuat perbandingan dan 
melakukan identifikasi bagaimana reformasi atau program lebih lanjut bisa diarahkan dengan lebih baik 
untuk meningkatkan pembelajaran siswa yang akan menghasilkan peningkatan produktivitas individu dan 
nasional. 

Bab Latar Belakang Studi ini membahas alasan mengapa hasil tes tersebut penting bagi Indonesia, termasuk 
peringatan dan keterbatasan penggunaan hasil tes internasional. Bab ini juga membahas prestasi Indonesia 
di masing-masing tes, dilengkapi ringkasan tolok-ukur prestasi siswa Indonesia, termasuk rujukan sebagai 
perbandingan dengan negara-negara tetangga. Bab ini kemudian membahas masalah dan tantangan pokok 
dalam memperbaiki prestasi dan menyampaikan rekomendasi arah kebijakan sebagai bahan pertimbangan 
pemerintah.  Perhatian lebih diberikan kepada hasil tes Matematika PISA sebab PISA merupakan jenis tes 
terkini (2012) dan matematika menjadi fokus terbesar pada tes ini. Karena PISA dilakukan terhadap siswa 
usia 15 tahun (terutama Kelas 9), maka tes ini bisa memberikan gambaran ukuran hasil pendidikan dasar 9 
tahun dan bisa dibandingkan dengan hasil ujian nasional kelas 9 di Indonesia. 

Data prestasi yang digunakan pada bagian ini diambil dari laporan-laporan resmi online dan lampiran-
lampiran statistik yang diberikan oleh lembaga yang bertanggung jawab menjalankan program tes 
internasional, yaitu Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) untuk PISA dan 
International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA) untuk PIRLS dan TIMSS. Beragam 
analisis dibuat oleh penulis berdasarkan laporan-laporan dan data yang diperoleh secara online.  

 

1. Mengapa Tes Penting? 
 

Tes-tes internasional ini relevan dan penting karena beberapa alasan. Memiliki informasi lengkap prestasi 
pendidikan dapat mendorong berbagai upaya perbaikan yang bermanfaat bagi produktivitas individu dan 
produktivitas nasional secara keseluruhan.  
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Tes-tes internasional memberikan tolok ukur internasional kemampuan dasar Keaksaraan, Berhitung dan IPA, 
yang dibutuhkan generasi muda untuk dapat bersaing di dunia kerja yang kompetititif dan agar mereka 
dapat berperan penuh dalam kehidupan masyarakat yang semakin kompleks. Selain keterampilan dan 
kualitas yang diinginkan orang tua dan masyarakat untuk dimiliki oleh generasi muda, hasil tes internasional 
juga menunjukkan berbagai kompetensi dasar yang memungkinkan generasi muda menjalani kehidupan 
yang produktif. Pemerintah dan para pemangku kepentingan di bidang pendidikan dapat menggunakan 
tolok ukur ini untuk memonitor perkembangan kemajuan relatif generasi muda dan perbandingannya 
dengan negara-negara yang memiliki tingkat kemajuan sama atau negara-negara yang lebih maju. Seiring 
perbaikan hasil pendidikan, manfaat individu dan ekonomi makro diharapkan juga ikut mengalami 
perbaikan.  

 

1.1 Manfaat Sistem 
 

Tes dan kuesioner-kuesioner terkait memberikan informasi rinci di tingkat sistem mengenai kekuatan dan 
kelemahannya. Secara khusus, hal ini termasuk informasi rinci prestasi keterampilan khusus, pengaruh 
berbagai faktor yang berhubungan dengan tinggi atau rendahnya prestasi (misalnya ukuran dan konteks 
sekolah, profil guru, tingkat bantuan), tren termasuk prestasi gender dan masalah-masalah penting terkait 
pemerataan – apakah siswa yang memiliki latar belakang keluarga tidak mampu memperoleh kesempatan 
pendidikan sebanyak siswa yang memiliki latar belakang keluarga mampu. Informasi tingkat sistem yang 
dihasilkan oleh program-program tes dapat menolong pembuat kebijakan menetapkan target bantuan ke 
kelompok-kelompok tertentu atau mentargetkan tujuan-tujuan tertentu untuk kemudian memonitor 
perkembangannya.  

Informasi diagnostik program dapat digunakan sebagai umpan balik bagi disain kurikulum, tata-cara 
pengajaran, program tes sekolah dan tes nasional serta pengembangan guru sebelum dan selama 
mengajar. Sebagai contoh: analisis terhadap soal-soal tes dapat mengidentifikasi jawaban-jawaban salah 
yang paling sering dipilih siswa, yang menunjukkan kesalahan-kesalahan umum dalam pengajaran.  

Di tingkat kebijakan nasional, tes-tes internasional menciptakan keperdulian dan diskusi tentang 
pengetahuan dan keterampilan yang dianggap penting dikuasai oleh lulusan sekolah dasar dan 
keterampilan-keterampilan yang diperlukan oleh siswa yang baru masuk untuk memastikan dasar yang kuat 
bagi proses pembelajaran. Analisis tren yang ditemui pada siswa di kelas-kelas awal (seperti kelemahan 
anak-anak dalam keaksaraan) bisa menuntun kita kepada strategi khusus untuk mengatasi kelemahan-
kelemahan tersebut.   

Indonesia telah banyak memanfaatkan informasi yang diperoleh melalui keikut-sertaannya di dalam tes-tes 
internasional dalam 5 tahun terakhir. Termasuk di antaranya pengembangan Kurikulum 2013, struktur 
pertanyaan ujian dan penggunaan soal-soal PISA sebagai standar tingkat kesulitan ujian nasional. 
Peningkatan prestasi di tes-tes internasional, terutama PISA yang diikuti oleh siswa berusia 15 tahun, 
merupakan tujuan penting bagi pemerintah.  

 

1.2  Prospek Perekonomian dan Produktivitas yang Membaik bagi Perorangan  
 

Di tingkat global, hasil tes disikapi dengan sangat serius karena terdapat bukti yang terus menguat (seperti: 
dari pemodelan yang dilakukan oleh ahli ekonomi pendidikan dan dari kajian longitudinal yang dilakukan 
para peneliti pendidikan) bahwa terdapat hubungan positif antara nilai tes yang tinggi dengan produktivitas 
individu yang tinggi, dan pada gilirannya, perekonomian nasional yang tinggi dan indikator produktivitas lain 
yang lebih tinggi seperti Produk Domestik Bruto per kapita.  

Walaupun terdapat hubungan sebab-akibat dua arah (contohnya siswa dari latar belakang lebih kaya dan 
lebih modern akan memperoleh hasil tes yang lebih tinggi), juga diketahui bahwa, siswa yang mendapatkan 
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nilai tinggi dalam tes juga mendapatkan capaian lebih tinggi dalam kehidupan mereka selanjutnya 
(sebagaimana diukur melalui pendapatan, status sosial-ekonomi pekerjaan dan jenis rumah yang dimiliki) 
dibanding yang bisa diduga hanya dari status sosial-ekonomi keluarga mereka saat lahir. Temuan ini 
didapatkan dari kajian yang dilakukan oleh Ritchie dan Bates1 di Inggris dengan 18.588 peserta dalam kajian 
longitudinal 50 tahun yang terkenal National Child Development Study (1958–2008). Peserta dinilai 
kemampuan Membaca dan Keaksaraan dan berbagai faktor lain pada usia 7, 11 dan 16 tahun. Pada usia 42 
tahun, pengukuran dilakukan terhadap capaian status sosial-ekonomi berdasarkan peringkat pekerjaan, 
klasifikasi rumah dan gaji kotor.  Hasil analisis menemukan pengaruh positif yang signifikan nilai matematika 
dan membaca terhadap status sosial ekonomi siswa saat mereka telah dewasa, jauh melampaui hasil 
perkiraan berdasarkan status sosial-ekonomi siswa pada saat lahir.  

 

1.3  Kontribusi Positif terhadap Pengembangan Sumberdaya Manusia dan 
Pembangunan Nasional  

 

Sepanjang abad 20, para ahli ekonomi menggambarkan modal manusia sebagai motor penggerak 
pertumbuhan ekonomi, dalam hal ini modal manusia diukur berdasarkan lama pendidikan. Namun 
demikian, pertumbuhan tes pengukur prestasi yang telah menjadi tolok ukur internasional mengubah 
paradigma ini. Hasil penelitian oleh ahli ekonomi pendidikan seperti Hanushek2 menggaris-bawahi lebih 
pentingnya keterampilan kognitif daripada lamanya pendidikan formal bagi pertumbuhan ekonomi. Selama 
satu dasawarsa terakhir, Hanushek dan peneliti lainnya menguji hubungan tersebut dan menyimpulkan 
bahwa hubungan tersebut kuat dan bersifat kausal. Kesimpulan yang diambil dari kombinasi bukti yang ada 
adalah perbedaan-perbedaan keterampilan kognitif yang dicapai di sekolah menghasilkan perbedaan-
perbedaan ekonomi yang signifikan dalam pertumbuhan ekonomi.3 

Bertolak dari hubungan yang kuat antara prestasi keterampilan dasar dan pertumbuhan ekonomi, Hanushek 
telah menghitung bahwa peningkatan sebesar 1 simpangan baku pada nilai tes, setara dengan peningkatan 
sebesar 2% angka pertumbuhan rata-rata tahunan PDB per kapita selama 40 tahun. Hasil temuan ini telah 
diulang dengan menggunakan berbagai model pendekatan.  

Selain itu, karena tes PISA menjelaskan dampak dari pendidikan di sekolah, Hanushek menyatakan bahwa 
kebijakan sekolah – jika efektif dalam meningkatkan keterampilan kognitif – dapat menjadi kekuatan penting 
dalam pembangunan perekonomian. Menafsirkan perbedaan hasil tes semata-mata sebagai akibat perbedaan 
kemampuan individu atau keluarga siswa – faktor-faktor yang berada di luar lingkup pengaruh sekolah4. 

 

1.4  Hasil Tes dapat Mengarahkan Berbagai Upaya Perbaikan 
 

Walaupun satu simpangan-baku (100 poin) merupakan perbedaan keterampilan yang besar, Hanushek 
menyatakan bahwa sebagian besar negara berkembang peserta tes PISA 2009 (termasuk Indonesia), 
ketinggalan lebih dari satu simpangan-baku dibandingkan dengan rata-rata OECD. Karena alasan-alasan 
tertentu, peningkatan hasil tes sebanyak 100 poin sepertinya tidak mungkin, tapi sangat mungkin untuk 
merencanakan upaya bantuan sekolah agar dapat meningkatkan nilai rata-rata tes hingga 0,25 simpangan 
baku (25 poin dengan skala PISA) dalam jangka waktu 10 tahun.  

Kenaikan ini (25 poin dalam kurun waktu sepuluh tahun) telah dicapai oleh beberapa negara. Turki 
meningkatkan rata-rata hasil tes Matematika siswa sebanyak 25 poin dan rata-rata nilai IPA sebanyak 40 poin 
antara tahun 2003 hingga ke tahun 2012 sebagai hasil dari reformasi sistem. Beberapa strategi utama yang 
diterapkan oleh Turki termasuk di antaranya perbaruan kurikulum Matematika yang lebih menakankan 
siswa untuk mengerjakan tugas matematika, menggali gagasan-gagasan matematis, menyelesaian masalah, 
mencari keterkaitan di antara beberapa gagasan matematika, kemudian mengaplikasikannya ke kehidupan 
sehari-hari. Kurikulum IPA terbaru menekankan pada pembelajaran aktif dan berpusat-pada siswa 
menggantikan metode pembelajaran menghapal. Sifat-sifat kurikulum ini telah dimasukkan ke dalam 
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Kurikulum 2013 di Indonesia. Perubahan kurikulum di Turki juga diimbangi dengan perubahan filosofi 
pengajaran, peningkatan profesionalisme dan tanggung jawab guru serta pengawasan sekolah yang dibuat 
lebih transparan dan berorientasi pada kinerja.  

Dengan peningkatan rendah - sedang (25-50 poin) nilai rata-rata PISA selama tiga siklus tes selanjutnya, 
Indonesia diharapkan dapat meningkat dari negara berpendapatan rendah ke negara berpendapatan 
menengah ke atas sehingga dapat mencapai laju kenaikan PDB lebih cepat daripada laju peningkatan saat 
ini. Tujuan perbaikan 0,25 simpangan baku (yaitu sebanyak 25 poin) tampaknya dapat dicapai pada 
kemampuan keaksaraan namun akan lebih sulit untuk kemampuan Matematika dan IPA yang tidak ada 
peningkatan ataupun penurunan rata-rata nilai mata pelajaran tersebut dalam 3 siklus tes terakhir 
(Matematika). Walaupun logika pencapaian ini menarik, penting untuk selalu diingat bahwa tujuan dari 
pendidikan tidak hanya untuk meningkatkan nilai tes. Tujuan sebenarnya adalah untuk memperbaiki 
pembelajaran dan penguasaan keterampilan. Upaya-upaya untuk meningkatkan kemampuan mengerjakan 
tes atau untuk meningkatkan penguasaan beberapa keterampilan tertentu yang diuji dalam tes, tanpa 
memperbaiki kemampuan lain, akan kontra produktif.  

 

2. Peringatan dan Keterbatasan Penggunaan Hasil Tes Internasional  
 

2.1  Sifat-sifat Tes Baku (standarized)  
 

Beberapa kritik terhadap tes internasional terutama menyangkut sifat-sifat tes yang dibakukan. Termasuk di 
antaranya, sebagai contoh, tes-tes ini hanya dapat menguji sebagian keterampilan dan ilmu pengetahuan 
yang tergolong penting; tes-tes ini pada dasarnya tidak adil karena tidak tanggap terhadap perbedaan 
budaya di suatu negara; tes-tes ini menghasilkan perbandingan sederhana dan tabel-tabel peringkat yang 
memberi dampak negatif terhadap siswa dan sekolah. Pada batas tertentu, kritik-kritik ini berlaku bagi 
semua tes, dan hasil tes PISA, TIMSS serta PIRLS, harus ditafsirkan dengan hati-hati, terutama jika perbedaan 
hanya sedikit. Tes apapun hanya dapat mengambil bagian kecil dari pembelajaran penting yang terjadi di 
sekolah, tapi kerangka kerja tes harus secara tegas menyatakan apa yang sedang diujikan. Sama halnya 
dengan kebanyakan tes, ukuran paling sederhana (misalnya nilai rata-rata dan tabel peringkat) hanya 
menyampaikan sangat sedikit informasi. Kurang berharga atau kurang sahih menilai sistem pendidikan 
suatu negara hanya berdasarkan nilai rata-rata atau peringkat. Informasi yang paling penting bagi pendidik, 
pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan didapatkan dalam analisis tolok ukur dan memahami 
korelasi antara korelasi prestasi tinggi dan rendah, termasuk faktor latar belakang siswa, sekolah dan negara. 

 

2.2  Diperlukan Berbagai Sumber Informasi 
 

Tes internasional seharusnya tidak dijadikan satu-satunya sumber informasi prestasi siswa. Tes tersebut 
hanya merupakan bagian dari sebuah sistem penilaian menyeluruh yang memberikan gambaran informasi 
dari sejumlah alat untuk berbagai tujuan. Kebanyakan negara memiliki berbagai bentuk uji sampel untuk 
memonitor pembelajaran, sementara beberapa negara yang lain menggunakan soal-soal tes internasional 
dalam sampel tes nasional mereka untuk mengkaitkan skala penilaian sehingga mereka bisa 
membandingkan hasil dan trend dari kedua tes.  
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2.3  Menafsirkan Hasil Tes dengan Hati-hati 
 

Analisis tren merupakan masalah khusus yang perlu dilihat sesuai perspektif, mengingat bahwa dua ukuran 
berurutan tidaklah membentuk trend. Sering terjadi dalam 1 tahun prestasi suatu negara naik dan 3 tahun 
berikutnya turun tanpa alasan yang jelas baik perubahan kebijakan, kondisi sumberdaya maupun 
perekonomian. Akan tetapi jika perbedaannya sangat besar, atau arah tren konsisten selama 3 siklus 
pengujian atau lebih, akan segera muncul pertanyaan apa yang menjadi penyebabnya.  

 

3. Ringkasan Tes-tes Internasional yang Diikuti Indonesia  
 

Tabel 17. Partisipasi dalam tes-tes internasional  

TES Mata Pelajaran Target populasi Hasil Laporan 
Tahun 

Partisipasi 
PIRLS (Progress in 
International 
Reading Literacy 
Study)  

Membaca Siswa SD Kelas 4 4 Tolok Ukur (Sangat 
Tinggi, Tinggi, Menengah, 
Rendah) dan Sangat 
Rendah  

2006, 2011

TIMSS (Trends in 
International 
Mathematics and 
Science Study)  

Matematika, IPA Siswa SMP Kelas 2 dan 
berusia paling muda 
13,5 tahun (Ada juga 
tes untuk siswa SD 
kelas 4 yang tidak 
diselenggarakan di 
Indonesia.)  

4 Tolok Ukur (Sangat 
Tinggi, Tinggi, Menengah, 
Rendah) dan Sangat 
Rendah 

IPA 1995; 
Matematika & IPA 
1999, 2003, 2007, 

2011 

PISA (Program for 
International 
Student 
Assessment)  

Membaca 
Matematika  
IPA 

Siswa usia 15 tahun 
(sebagian besar siswa 
SMP kelas 3) 

6 tingkat kecakapan 
(Tingkat 1-6)  
Tingkat 1 dibagi lagi ke 
dalam dua tingkatan untuk 
kemampuan Membaca. 
Dalam studi ini tingkat 1a 
dan 1b digabung  

2000, 2003, 2006, 
2009, 2012 

 

Ketiga tes tersebut memiliki beberapa kesamaan unsur psikometrik, termasuk rata-rata sebesar 500 poin 
yang mengarahkan kepada beberapa perbandingan antara prestasi di domain mata pelajaran sejenis, 
misalnya membandingkan hasil tes membaca PIRLS dengan hasil tes membaca PISA dapat menunjukkan 
adanya perubahan besar dari waktu ke waktu. Namun demikian, tes-tes ini tidak dirancang sebagai kesatuan 
dari rangkaian pembelajaran tunggal dan tidak mengukur kompetensi yang persis sama. Artinya, walaupun 
observasi dapat dilaksanakan untuk tren-tren yang sama, tetapi tidak mungkin untuk menarik kesimpulan 
statistik mengenai tingkat kesamaannya. Satu-satunya tes yang dapat menarik kesimpulan semacam ini 
adalah TIMSS untuk siswa SD kelas 4 dan TIMSS untuk siswa Kelas 8. 

Hasil dapat disajikan dengan berbagai cara: rata-rata dan simpangan baku, data tren dan perbandingan 
negara, data tolok ukur, dan data soal. Laporan-laporan pendukung termasuk analisis gender, pemerataan, 
faktor rumah dan sekolah yang terkait dengan prestasi. Setiap negara peserta mempunyai tim ahli yang 
memberikan saran aspek budaya dari masing-masing tes, rancangan sampel dan interpretasi hasil. Laporan-
laporan terperinci untuk masing-masing negara juga diberikan.  
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4. PIRLS – Progress in International Reading Literacy Study 5  
 

PIRLS pertama kali dilaksanakan di tahun 2001 dan Indonesia bergabung di tahun 2006. Ini merupakan tes 
keaksaraan, yang didefinisikan sebagai “kemampuan untuk memahami dan menggunakan bentuk bahasa 
tulis yang diperlukan oleh masyarakat dan/atau dihargai oleh perorangan”. Kemampuan membaca ini 
memberikan landasan bagi pembelajaran berikutnya maupun landasan bagi keberhasilan di kelak kemudian 
hari. Tes ini menilai kemampuan memahami 2 jenis teks – informasi dan keaksaraan. Kedua bagian ini 
dilaporkan secara rinci dan memberikan informasi diagnostik secara luas. Akan tetapi nilai tunggal 
gabungan adalah yang paling sering digunakan untuk analisis trend dan perbandingan negara. Tolok ukur 
PIRLS sama dengan TIMSS – rendah, menengah, tinggi dan sangat tinggi. Walaupun prestasi Indonesia 
tergolong rendah dibandingkan dengan hasil yang dicapai oleh negara-negara lain, akan tetapi Indonesia 
mengalami peningkatan yang signifikan pada dua siklus tes terakhir.  

 

4.1  Tingkat Pencapaian PIRLS Tahun 2011 
 

Dari 41 negara peserta PIRLS, Indonesia berada di peringkat bawah dengan nilai rata-rata sebesar 428. Lebih 
sedikit negara di kawasan Asia Tenggara berpartisipasi dalam PIRLS dibandingkan dengan PISA sehingga 
perbandingan tidak bisa dilakukan dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Vietnam. Negara-
negara yang memiliki prestasi hampir sama dengan Indonesia adalah Kolombia dan Moroko dimana 
masing-masing 20% lebih rendah dari batas bawah tolok ukur. Indonesia dan Moroko adalah negara dimana 
2 dari 3 siswa prestasi tertingginya adalah mencapai tolok ukur rendah.  

Gambar 50. Persentase capaian siswa di setiap batas tolok ukur PIRLS di Indonesia dan beberapa 
negara sebagai perbandingan 

 

Sumber: Data dari TIMSS dan PIRLS International Study Center, IEA 2011 

 

Sekitar sepertiga siswa Indonesia berada di bawah tolok ukur rendah (below the low) dan 40% ada di tolok 
ukur rendah (low) sebagai nilai tertinggi. Hal ini sangat mengkhawatirkan mengingat sekolah dasar adalah 
masa dimana keterampilan dasar dibentuk untuk pembelajaran dan kehidupan selanjutnya. Tanpa 
didukung keterampilan dasar, kecil peluang bagi siswa dapat menguasai kompetensi yang diajarkan di kelas 
9 dengan baik, sebagaimana dapat dilihat pada hasil tes kemampuan membaca PISA siswa usia 15 tahun. 
Prestasi Indonesia secara keseluruhan sama dengan Moroko dan Kolombia, dimana saat ini tujuannya 
adalah mengurangi jumlah siswa yang berada di tolok ukur terendah dan meningkatkan jumlah siswa yang 
dapat mencapai tolok ukur menengah dan tinggi. Indonesia hanya memiliki 4% siswa yang mampu 
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mencapai tolok ukur tinggi (high) dan tidak ada yang bisa mencapai tingkat terdepan (advance) – tolok ukur 
paling tinggi.  

Meskipun rendah, prestasi Indonesia mencatat perbaikan yang signifikan dari tahun 2006 hingga 2011. 
Indonesia merupakan negara dengan peningkatan nilai tertinggi di antara negara peserta.  Tujuan paling 
masuk akal bagi para pembuat kebijakan adalah untuk terus melakukan perbaikan, dan mempercepat laju 
perbaikan. 

Grafik di bawah menunjukkan sejauh mana prestasi siswa perempuan dan laki-laki mengalami perbaikan. 
Kesenjangan gender antara siswa perempuan dan laki-laki terus berlanjut, dimana siswa perempuan 
memiliki nilai tes keaksaraan lebih tinggi. Perbedaan antara nilai tes di tahun 2006 dengan tahun 2011 
signifikan, dan perbedaan antara nilai tes siswa perempuan dan laki-laki juga signifikan. Perbedaan gender 
yang mengunggulkan perempuan juga sama (20 poin dan 18 Poin) dan secara statistik signifikan di ke-2 
tahun. Meskipun 2 kali ujian tidak bisa dianggap sebagai trend, pola yang sama juga terlihat pada 
Keaksaraan PISA dalam kurun waktu yang lebih lama. Oleh karena itu, pola perbaikan PIRLS dan kesenjangan 
gender antara laki-laki dan perempuan terlihat di sini. 

Gambar 51. Perubahan nilai rata-rata kemampuan membaca siswa laki-laki dan perempuan di 
Indonesia, PIRLS 2006-2011  

 

Sumber: Data dari TIMSS dan PIRLS International Study Center, IEA 2011 

5. TIMSS –Trends in International Mathematics and Science Study6  

Tes TIMSS pertama kali dilaksanakan tahun 1995 untuk memberikan gambaran kepada pembuat kebijakan, 
administrator, guru dan peneliti bagaimana sistem pendidikan berfungsi, juga memberikan informasi 
penting tentang kemungkinan reformasi dan perbaikan pendidikan. Tes ini ditujukan bagi siswa Kelas 4 dan 
Kelas 8. Indonesia telah mengikuti tes ini sejak 1999 tapi hanya untuk Kelas 8.  

Kerangka kerja TIMSS dirancang untuk menggambarkan elemen utama kurikulum inti mata pelajaran 
matematika dan IPA bagi kelas 8 atau setara. TIMSS matematika siswa kelas 8 mencakup materi tradisional 
angka, aljabar, geometri, data dan peluang dengan menekankan kompetensi pemahaman, penerapan dan 
penalaran. IPA Kelas 8 mencakup materi biologi, kimia, fisika dan ilmu bumi dengan penekanan pada 
kompetensi pemahaman, penerapan dan penalaran. Di Kelas 8, lebih banyak penekanan pada penalaran 
dan penyelesaian masalah dibanding sekedar pemahaman. Ini merupakan tantangan yang sekarang 
disadari oleh para pembuat kebijakan di Indonesia – siswa Indonesia kurang mengembangkan keterampilan 
pemecahan masalah dan penalaran. 

Sama halnya dengan PIRLS, tes TIMSS juga memiliki 4 tingkatan tolok ukur – rendah, menengah, tinggi dan 
sangat tinggi dan satu kategori yang disebut dengan ‘di bawah tolok ukur rendah’. Capaian nilai Matematika 
juga dilaporkan dalam ke sub-domain dan banyak informasi yang menggambarkan konteks pendidikan 



 

134 

matematika, termasuk latar belakang kehidupan di rumah, sikap siswa terhadap matematika, kurikulum, 
pendidikan dan pelatihan guru, karakteristik ruang-kelas dan metode pengajinstruksional. Tujuan mendesak 
bagi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, adalah untran mengurangi jumlah siswa yang 
nilainya berada pada kategori ‘di bawah tolok ukur rendah’ dan memperbaiki yang lain menuju tingkat 
tertinggi.  

 

5.1 Tingkat Prestasi di TIMSS 2011 
 

Prestasi siswa-siswa Indonesia sangat rendah di pelajaran IPA (nilai rata-rata 406) dan bahkan lebih rendah 
lagi di pelajaran matematika (nilai rata-rata sebesar 386). Baik matematika maupun IPA setidaknya satu 
simpangan baku di bawah nilai rata-rata tes TIMSS. Faktor paling penting dari hasil tes ini adalah, sebagian 
besar siswa (57%) mencapai nilai ‘di bawah tolok ukur rendah’ dan hanya 15% siswa dapat mencapai nilai di 
atas tolok ukur rendah. Sama seperti hasil tes PISA yang ditunjukkan di bawah ini, tes TIMSS menunjukkan 
pentingnya strategi dengan sasaran tertentu agar dapat meningkatkan kualitas pengajaran Matematika dan 
IPA, terutama metode pengajaran matematika.  

Perbandingan prestasi tahun 2007 dengan 2011 memperlihatkan kesenjangan gender muncul di tahun 
2011 baik pada pelajaran matematika maupun IPA. Meskipun perbedaan nilai perempuan dan laki-laki di 
pelajaran IPA hanya 7 pada tahun 2011, akan tetapi perbedaan ini signifikan. Perbedaan di pelajaran 
matematika, yang lebih besar dibanding IPA, tidak dihitung oleh peneliti karena nilai 15% - 25% siswa ada di 
kategori ‘di bawah tolok ukur rendah’; terlalu rendah untuk bisa menilai dengan akurat. Melalui pemisahan, 
kesenjangan gender yang tercatat di sini (2011) tidak membentuk trend, tapi melalui kombinasi dengan 
bukti-bukti lain didapatkan bahwa hal ini layak untuk diselidiki lebih lanjut. 

Gambar 52. Matematika dan IPA di Indonesia dan di Negara-negara lain sebagai perbandingan, 
TIMSS 2011 

 

Sumber: Data dari TIMSS dan PIRLS International Study Center, IEA 2011 
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Gambar 53. TIMSS 2007–2011 Tren di mata pelajaran matematika dan IPA serta perbedaan antar 
gender 

 

Sumber: Data dari TIMSS dan PIRLS International Study Center, IEA 2011 

 

Program TIMSS juga menguji tes matematika dan IPA untuk siswa Kelas 4. Melihat hasil tes di atas, akan 
sangat berguna bagi Indonesia jika dapat berpartisipasi dalam tes Kelas 4 agar dapat memantau tren 
pencapaian siswa-siswa yang berada di pertengahan sekolah dasar, terutama untuk menanggapi kurikulum 
baru dan pendekatan yang terpadu metode pengajaran IPA.  

 

6. PISA – Program for International Student Assessment dilaksanakan 
oleh Organisation for Economic Cooperation and Development 
(OECD)7 

 

Dikembangkan oleh OECD untuk mengukur kemampuan siswa umur 15 tahun, hampir lulus SMP, tes fokus 
pada pengetahuan dan keterampilan yang penting agar bisa berperan penuh dalam kehidupan masyarakat. 
Fokus yang lebih luas ini membedakan PISA dengan TIMMS, walaupun jelas terdapat hubungan antara hasil 
tes keduanya di berbagai negara. Kerangka materi dan keterampilan yang dinilai oleh PISA dikembangkan 
melalui konsultasi dengan para ahli dari negara-negara peserta dan mempertimbangkan konteks budaya 
dan bahasa. Relevansi kedua tes ini secara periodik dibuktikan dengan menelusuri prestasi siswa setahun 
setelah mereka menjalani tes PISA. Hingga saat ini, kajian-kajian longitudinal menunjukkan adanya 
hubungan yang kuat antara hasil tes membaca PISA tahun 2000 dengan prestasi siswa dalam pendidikan 
maupun keberhasilan di pasar tenaga kerja di kemudian hari.  

PISA dimulai pada tahun 2000 dan menguji secara bergiliran matematika, IPA dan membaca setiap tiga 
tahun sekali. Hasil terakhir berasal dari tahun 2012 dengan fokus utama matematika, sementara membaca, 
IPA dan penguasaan keuangan menjadi fokus kedua. PISA memiliki 6 tingkat tolok ukur (1 hingga 6) dan 
tolok ukur terendah dibagi ke dalam dua kategori lagi, yaitu 1a dan 1b untuk skala Keaksaraan. Tingkat 
penguasaan minimal dianggap sebagai Tingkat 2.  

Untuk penguasaan matematika, siswa diminta merumuskan, menggunakan dan menafsirkan matematika 
dalam berbagai konteks kehidupan sehari-hari. Artinya siswa harus bisa menalar secara matematis dan 
menggunakan konsep, prosedur, fakta dan alat matematis untuk menggambarkan, menjelaskan dan 
memprediksi fenomena. Penguasaan matematis bukan bawaan yang dimiliki, atau tidak dimiliki oleh 
individu, tapi merupakan keterampilan (kognitif) yang dapat dikembangkan seumur hidup.  

Setiap siklus tes menghasilkan 3 macam laporan – indikator dasar yang menyajikan profil dasar 
pengetahuan dan keterampilan siswa; indikator yang menunjukkan bagaimana keterampilan berhubungan 
dengan variabel demografis, sosial, ekonomi dan pendidikan; indikator tren yang menunjukkan perubahan-



 

136 

perubahan prestasi siswa dan hubungan antara variabel tingkat-individu dan variabel tingkat-sekolah 
dengan hasil. Dari total sampel sebanyak 3.599.844 siswa usia 15 tahun, sampel yang diambil dari sebanyak 
5.622 siswa menghasilkan sampel terbobot setara dengan 2.645.155 siswa. Analisis berikut terutama fokus 
pada mata pelajaran matematika. 

 

6.1  Tingkat Prestasi di Tes PISA 2012 
 

Nilai rata-rata siswa Indonesia untuk masing-masing tes (Matematika, Keaksaraan dan IPA) hampir berada di 
urutan paling bawah. Untuk matematika, nilai rata-rata siswa Indonesia adalah 375, lebih dari 1 simpangan 
baku (100 poin+) dari rata-rata OECD sebesar 496.  Nilai rata-rata ini setara dengan ketertinggalan sekolah 
selama hampir 3 tahun (41 poin PISA setara dengan 1 tahun bersekolah). Nilai ini menegaskan satu hal 
bahwa perbaikan keterampilan dasar di tingkat SD diperlukan untuk meningkatkan prestasi di tahun-tahun 
berikutnya di sekolah.  

Untuk keperluan perbaikan, perlu melihat lebih dari sekedar perbandingan nilai rata-rata dan 
mempertimbangkan profil capaian siswa-siswa di setiap tingkat keterampilan/penguasaan. Hasil tes ini 
membantu identifikasi dimana saja upaya-upaya perlu dilakukan – misalnya di Indonesia penting untuk 
bekerja di kedua ujung, memberikan pengajaran perbaikan dan membina bakat.  

Gambar 54 di bawah memperlihatkan sejauh mana prestasi siswa Indonesia terkonsentrasi di dua pita 
terbawah. Walaupun nilai rata-rata siswa Indonesia kurang dari setengah simpangan baku di bawah 
Malaysia (421) dan Thailand (427), profil keterampilan yang dimiliki sangat berbeda: 75% sampel di 
Indonesia tidak mencapai tolok ukur minimum (tingkat 2).  

Gambar 54. Hasil matematika PISA tahun 2012 – Kinerja di Indonesia dan perbandingannya dengan 
negara-negara lain 

 

Sumber: Data dari OECD 2013 

Salah satu perspektifnya adalah, hasil tersebut konsisten dengan perkiraan berdasarkan status 
perkembangan Indonesia saat ini (contoh: PDB per kapita). Namun demikian, perspektif yang lain lain 
(dikemukakan oleh Hanushek dan oleh kajian Ritchie dan Bates) adalah bahwa perbaikan keaksaraan 
(literacy) dan berhitung (numeracy) akan menghasilkan perbaikan PDB dan keadaan ini bisa tercapai karena 
sekolah bisa membuat perbedaan.  

Sejalan dengan pandangan ini adalah prestasi beberapa kawasan dan negara yang terus meningkat seperti 
Shanghai-China dan Korea Selatan, keduanya dengan PDB per kapita di bawah rata-rata OECD; 
memperlihatkan bahwa pendapatan nasional yang rendah tidak berlawanan dengan prestasi pendidikan 
yang kuat. Menurut analisis PISA, 9,6% keragaman pada nilai PISA di Indonesia dipengaruhi secara langsung 
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oleh status sosial ekonomi dan ini berarti 90% dipengaruhi oleh pendidikan dan bantuan terkait pemerataan 
di tingkat sekolah. Kesimpulan ini harus melandasi sikap konstruktif dan positif untuk melakukan berbagai 
perbaikan di Indonesia. Lebih lanjut, data keseluruhan dari PISA dengan jelas menunjukkan bahwa negara-
negara dengan PDB yang sangat berbeda dapat mencapai nilai yang sama. Contohnya: Polandia dan 
Kanada sama-sama mencapai nilai rata-rata tinggi (518) namun PDB Polandia nilainya hanya setengah dari 
PDB Kanada. Jelas bahwa prestasi tinggi tidak hanya dimiliki oleh negara barat yang kaya. Banyak negara 
dengan prestasi tertinggi terletak di Asia.  

 

6.2  Perbedaan Prestasi Mata Pelajaran 
 

Tabel 18. PISA 2012 Indonesia untuk mata pelajaran Matematika, Keaksaraan dan IPA persentase di 
setiap tingkat Penguasaan 

Indonesia 
Di bawah 
Tingkat 1 

Tingkat 1 Tingkat 2 Tingkat 3 Tingkat 4 Tingkat 5 Tingkat 6 

Matematika 42.3 33.4 16.8 5.7 1.5 0.3 0 

Keaksaraan 20.4 34.8 31.6 11.5 1.5 0.1 0 

IPA 24.7 41.91 26.3 6.5 0.6 0 0 

Sumber: Data dari OECD 2013 

Tingginya persentase siswa di bawah tingkat 2 menjadi alasan rendahnya nilai rata-rata dan rendahnya 
peringkat antar-negara. Matematika khususnya, paling menyolok dengan 75% di bawah tingkat 2 yang 
digambarkan sebagai tingkat kompetensi minimum. Capaian keaksaraan menunjukkan kemajuan dengan 
lebih banyak siswa mencapai tingkat 2 dan 3. Seperti halnya perbandingan profil mata pelajaran di 
Indonesia, penting juga untuk membandingkan profil ini dengan negara-negara tetangga. Sebagai contoh, 
tingkat capaian Indonesia hampir sama dengan Malaysia kecuali besarnya persentase di bawah tingkat 1. 
Indonesia hampir tidak memiliki siswa yang dapat mencapai tingkat 5 dan 6, sementara siswa Malaysia dan 
Thailand memiliki sekitar 5 - 10%.  

Gambar 55. PISA 2012 Persentase tingkat kemampuan untuk Indonesia dan negara-negara 
pembanding 

 

Sumber: Data dari OECD 2013 
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6.3  Perbedaan Gender 
 

Sama halnya dengan hasil PIRLS, terdapat perbedaan signifikan prestasi gender yang lebih berpihak kepada 
perempuan pada bidang keaksaraan di PISA. Siswa laki-laki 2 kali lebih banyak berada di tingkat terendah (di 
bawah tingkat 1) dibanding perempuan dan lebih banyak perempuan di tingkat 2 dan 3 dibanding laki-laki. 
Baik laki-laki maupun perempuan mengalami perbaikan Keaksaraan antara tahun 2000 dan 2012, dan 
perbedaan antara laki-laki dan perempuan terus terjadi. Kesenjangan gender yang lebih berpihak kepada 
siswa perempuan ini terjadi di banyak negara. Tidak ditemui adanya perbedaan gender yang signifikan di 
Indonesia pada mata pelajaran Matematika atau IPA.  

Gambar 56. PISA 2012 Keaksaraan – perbedaan prestasi siswa di Indonesia berdasarkan gender 

 

Sumber: Data dari OECD 2013 

Penelitian PISA yang termasuk dalam laporan yang menunjukkan bahwa siswa laki-laki yang berprestasi 
rendah berada pada posisi kurang beruntung karena sebagian besar diwakili oleh siswa laki-laki yang gagal 
menunjukkan penguasaan membaca tingkat dasar. Hal ini sering disebabkan karena rendahnya tingkat 
keterlibatan dengan sekolah dan rendahnya tingkat keterlibatan dengan membaca dan siswa-siswa yang 
demikian cenderung sering bolos atau bahkan putus sekolah sama sekali.  

 

6.4  Trend dari Waktu ke Waktu 
 

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, terdapat trend yang stabil dan positif dalam keaksaraan dari 
tahun 2000 hingga 2009, setara dengan peningkatan nilai tahunan PISA sebesar 2.3 per tahun. Penurunan 
nilai sebanyak 6 poin dari tahun 2009 sampai 2012 tidak signifikan. Sebagai perbandingan, tidak terdapat 
perbaikan prestasi yang signifikan untuk mata pelajaran matematika dan IPA, dan terdapat penurunan nilai 
untuk mata pelajaran IPA.  
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Gambar 57. PISA 2000–2012 Pelajaran Membaca: trend nilai rata-rata 

 

Sumber: Data dari OECD 2013 

 

6.5  Ketertinggalan Sosial Ekonomi dan Prestasi PISA8 
 

Tes PISA (seperti halnya tes TIMSS dan PIRLS) menyertakan kuesioner sekolah dan siswa yang 
mengumpulkan data faktor latar belakang. Untuk siswa, pertanyaan itu di antaranya mengenai jumlah buku 
dan sumberdaya lain yang tersedia di rumah, pekerjaan orang tua, tingkat pendidikan tertinggi orang tua 
atau penghasilan keluarga. Informasi tingkat sekolah meliputi pertanyaan tentang profil guru, sumberdaya 
di sekolah dan konteks demografi. Dari kuesioner ini, peneliti PISA telah menyusun indeks ketertinggalan 
status ekonomi, sosial dan budaya dimana siswa dapat dikelompokkan ke dalam kuartil-kuartil untuk analisis 
dampak ketertinggalan terhadap nilai prestasi.  

 

Gambar 58. PISA mata pelajaran matematika 2012 - prestasi berdasarkan status sosial ekonomi yang 
memperlihatkan perbandingan antara nilai rata-rata dan nilai “rata-rata yang disesuaikan”  

 

Sumber: Data dari OECD 2013 
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Perbedaan-perbedaan itu mungkin terlihat tidak banyak tapi berguna untuk membandingkan nilai rata-rata 
kuartil terendah dan tertinggi mengacu ke rata-rata di sebelah kiri dan rata-rata yang disesuaikan di sebelah 
kanan. Perbedaan antara Q1 dan Q4 lebih dari setengah simpangan baku. Nilai yang disesuaikan 
mempertimbangkan faktor profil sosial ekonomi negara. Untuk Indonesia, rata-rata yang disesuaikan 
bertambah dari 375 menjadi 41, sedikit lebih tinggi dari nilai rata-rata kuartil teratas yang mengangkat 
peringkat negara dari posisi 62/63 ke 58/63.  

Keragaman nilai tes yang disebabkan oleh faktor sosial-ekonomi di Indonesia adalah 9.6% yang berada di 
tengah-tengah keragaman semua negara, berkisar antara 2.6 % (Macau) hingga 24.6 % (Republik Slovakia). 
Hubungan relatif antara faktor terkait-pemerataan dengan prestasi di Indonesia tampak lebih kecil 
dibanding sebagian besar negara lain karena nilai siswa di Indonesia banyak terkumpul di tingkat terendah. 
Contohnya, walaupun beberapa faktor seperti tingkat Pendidikan, status pekerjaan orang tua, dan jumlah 
buku di rumah berkorelasi dengan nilai yang dicapai, hanya 2 dari 6 variabel yang tetap signifikan di 
Indonesia setelah seluruh variabel ini dipertimbangkan. Kedua faktor ini adalah tingkat kemakmuran dan 
indeks sumber daya pendidikan di rumah – contoh: tempat yang tenang untuk belajar, akses computer, 
buku-buku referensi dan kamus. 

 

6.6  Pendidikan Pra-Sekolah Dasar 
 

Mengikuti pendidikan pra-sekolah dasar paling tidak selama satu tahun terbukti bermanfaat di semua 
negara. Di Indonesia, manfaat bagi siswa setara dengan peningkatan nilai PISA sebanyak 41 poin (setara 
dengan satu tahun bersekolah), disesuaikan ke bawah hingga 29 poin setelah mempertimbangkan faktor 
sosial ekonomi, contoh: anak-anak yang mengikuti pendidikan pra-sekolah dasar cenderung berasal dari 
kuartil atas sosial ekonomi. Namun demikian, bahkan setelah dipotong dengan faktor sosial ekonomi, 29 
poin masih memberikan keunggulan yang besar dan menyiratkan bahwa perbanyakan pendidikan pra-
sekolah dasar harus ditargetkan di daerah-daerah dengan status sosial ekonomi rendah.  

 

6.7  Ketahanan Siswa  
 

Ketahanan (resilience) adalah istilah yang digunakan dalam penelitian PISA menunjuk kepada kelompok 
siswa yang mencapai nilai tinggi yang berasal dari kuartil status sosial ekonomi rendah: dengan kata lain, 
siswa-siswa tertinggal melawan rintangan (defying the odds).  

Gambar 59. Kalkulasi PISA untuk ketahanan siswa berdasarkan persentase siswa-siswa yang 
mencapai nilai tes tertinggi yang berasal dari kuartil 1 

 

Sumber: Data dari OECD 2013 
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Di dunia dengan tingkat pemerataan sempurna, persentase siswa yang memiliki nilai tinggi akan tersebar 
merata di seluruh kuartil sosial ekonomi, namun, masih terdapat keragaman besar antar negara. Beberapa 
keragaman terkait dengan distribusi nilai, misalnya negara dengan nilai tinggi seperti Hong Kong, dimana 
sebagian besar kelompok siswa mampu mendapatkan nilai tingkat 3 atau lebih, diharapkan memiliki 
persentase lebih besar siswa dari kuartil rendah berada di tingkat atas. Indonesia memiliki persentase sangat 
kecil jumlah siswa yang mampu mencapai tiga teratas kelompok penguasaan, sehingga jumlah siswa yang 
mampu melawan rintangan menjadi lebih sedikit dan pengaruhnya minimum. Namun, grafik di atas 
menggambarkan bahwa upaya mewujudkan pemerataan di semua kuartil sosial ekonomi akan menjadi 
tugas berat yang menanti. 

 

6.8  Beberapa Faktor Tingkat Sekolah yang Berhubungan dengan Prestasi yang 
Lebih Tinggi  

 

Kuesioner PISA untuk Kepala Sekolah dan siswa mengumpulkan informasi penerapan manajemen sekolah, 
aspek suasana sekolah dan hubungan guru-siswa. Pengaruh karakteristik tersebut terlihat pada perbedaan 
rata-rata nilai PISA sekolah antara kepala sekolah yang menjawab YA atau TIDAK dan kemudian disesuaikan 
berdasarkan tingkat pemerataan siswa dan sekolah pada tingkat pemerataan PISA (status sosial eknonomi 
budaya). Praktik-praktik berikut dianggap relevan pada kajian ini. Beberapa praktik berhubungan lebih kuat 
dengan nilai lebih tinggi dibanding yang lain. 

Tabel 19. PISA Matematika Indonesia – Dampak praktik manajemen pendidikan di sekolah terhadap 
nilai rata-rata PISA disesuaikan dengan kondisi sosial ekonomi siswa dan berdasarkan siswa + 

tingkatan sekolah 

Praktik-Praktik di Sekolah 
Kepala 

Sekolah 
memilih YA 

Kepala 
Sekolah 
memilih 

TIDAK 

Perbedaan 
Signifikan 

Penyesuaian 
dengan 
kondisi 
sosial 

ekonomi 
siswa 

Disesuaikan 
untuk siswa 

& kondisi 
sosial 

ekonomi 
sekolah 

Sekolah memiliki prosedur-
prosedur penjaminan kualitas 
dan program peningkatan 
sekolah 

Nilai rata-
rata 

378 poin 

Nilai rata-
rata 

345 poin 

Signifikan 
33 poin 

Signifikan 
8 poin 

Signifikan 
22 poin 

Sekolah menggunakan data 
prestasi yang dicapai untuk 
keperluan akuntabilitas  

Nilai rata-rata 
388 poin 

Nilai rata-rata 
372 poin 

Tidak 
signifikan 

17 poin 

Poin tidak 
signifikan 

10 poin 

Tidak 
signifikan 

2 poin 

Sekolah memiliki standar 
kebijakan untuk mata pelajaran 
Matematika melalui seumber 
daya milik bersama dan program 
pengembangan untuk guru  

Nilai rata-rata 
377 poin 

Nilai rata-rata 
362 poin 

Signifikan 
15 poin 

Tidak 
signifikan 

9 poin 

Tidak 
signifikan 

2 poin 

Sekolah memiliki spesifikasi 
tertulis mengenai standar-
standar prestasi siswa  

Nilai rata-
rata 

378 poin 

Nilai rata-
rata 

345 poin 

Signifikan 
33 poin 

Signifikan 
28 poin 

Signifikan 
22 poin 

Sumber: Data dari OECD 2013 

 

Beberapa aspek lain organisasi sekolah dan suasana sekolah yang perpengaruh positif terhadap prestasi 
nilai Matematika di Indonesia termasuk:  

• Lebih banyak kewenangan dalam alokasi sumber daya sekolah (contoh: penggunaan BOS dengan 
efektif) 
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• Jumlah kegiatan ekstrakurikuer kreatif di sekolah (contoh: musik, seni) 

• Persentase siswa yang tidak datang terlambat  

• Sekolah lebih banyak memberikan pekerjaan rumah atau kajian rumah (home-study).  

Yang mengejutkan adalah dua aspek di sekolah Indonesia yang berpengaruh negatif dengan capaian nilai 
matematika: perbandingan siswa-guru yang rendah (terutama mungkin di sekolah desa); dan sekolah yang 
memberikan pelajaran tambahan matematika setelah jam belajar sekolah (mungkin ini mencerminkan 
bahwa sekolah berprestasi rendah cenderung menawarkan pelajaran tambahan matematika setelah jam 
belajar sekolah dibandingkan dengan sekolah yang berprestasi tinggi).  

 

6.9  Jenis dan Lokasi Sekolah  
 

Tiga kategori sekolah digunakan dalam analisis ini: (1) dibiayai sepenuhnya oleh pemerintah, (2) sekolah 
swasta yang disubsidi oleh pemerintah, dan (3) sekolah swasta penuh. Setelah menghitung keragaman yang 
berhubungan dengan faktor sosial-ekonomi (status sosial ekonomi budaya), tidak ditemukan perbedaan 
yang signifikan prestasi siswa pada mata pelajaran matematika di ketiga jenis sekolah tersebut. Lokasi 
sekolah justru memiliki hubungan yang signifikan terhadap nilai rata-rata, bahkan setelah 
mempertimbangkan faktor sosial ekonomi. Tiga kategori didefinisikan untuk menentukan lokasi sekolah: 
kota besar, kota kecil, dan desa.  

Tabel 20. Hubungan antara lokasi sekolah, peringkat sosial ekonomi dan prestasi rata-rata untuk 
mata pelajaran Matematika 

 Jumlah siswa untuk sekolah di kota besar ≥ 100,000 

 Perbedaan nilai antara sekolah di kota 
besar dengan sekolah-sekolah lain 

Penyesuaian nilai berdasarkan kondisi 
sosial ekonomi 

Sekolah di kota kecil 

Jumlah penduduk 3.000 – 
100.000 

Sekolah-sekolah di kota besar 
memiliki 36 poin lebih tinggi dan 

tergolong signifikan 

Signifikan 

Sekolah di desa 

Jumlah Penduduk ≤ 3.000 

Sekolah-sekolah di kota besar 
memiliki 48 poin lebih tinggi dan 

tergolong signifikan 

Tidak signifikan 

 

Tidak terdapat perbedaan nilai yang signifikan antara sekolah-sekolah di kota kecil dan di desa tapi terdapat 
perbedaan nilai yang besar antara sekolah-sekolah di kota besar dengan sekolah yang ada di kota kecil dan 
di desa. Setelah disesuaikan dengan kondisi sosial ekonomi, perbedaannya tetap ada untuk sekolah-sekolah 
di kota besar jika dibandingkan dengan sekolah-sekolah di kota kecil, tapi berbeda tidak signifikan jika 
dibandingkan dengan sekolah-sekolah di desa, mengindikasikan adanya tumpang tindih ketertinggalan 
status sosial ekonomi siswa yang cukup besar dan adanya aspek “kedesaan” yang menentukan prestasi 
siswa di mata pelajaran Matematika. Kesimpulan ini penting untuk menentukan sasaran yang akan dibantu.  

 

7. Masalah dan Tantangan Pokok dalam Memperbaiki Prestasi  
 

Walaupun satu dasawarsa telah dilakukan bantuan dan reformasi pendidikan, prestasi siswa-siswa Indonesia 
di tes PISA dan TIMSS masih tetap rendah. Di semua tes, sebagian besar siswa Indonesia berada di bawah 
kompetensi minimum keterampilan dasar. Hal ini berarti mereka memasuki angkatan kerja atau SMA 
dengan ketertinggalan rata-rata 2 atau 3 tahun dibanding siswa-siswa seusia dari negara lain.   
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Tabel 21. Ringkasan prestasi tes-tes internasional  

 
Mata 

pelajaran 
yang diukur 

Nilai rata-
rata 

(peringkat 
negara) 

Tren 
Kesenjangan 

Gender 
Analisis Tolok Ukur 

 

PIRLS 
Kelas 4  

Membaca 428 
(42/45) 

Meningkat
 

Nilai siswa 
perempuan 
signifikan lebih 
tinggi

34% dibawah batas tolok ukur 
rendah 
38% berada di batas tolok 
ukur rendah 

TIMSS 
Kelas 8 

Matematika 
 

386 
(38/45) 

Tidak ada 
perubahan 
 

Nilai siswa 
perempuan 
signifikan lebih 
tinggi

57% dibawah batas tolok ukur 
rendah 
28% berada di batas tolok 
ukur rendah 

IPA 
 

406 
(40/42) 

Menurun Nilai siswa 
perempuan 
signifikan lebih 
tinggi

46% dibawah batas tolok ukur 
rendah 
35% berada di batas tolok 
ukur rendah 

PISA 
usia 15 
tahun 

Matematika 
 

375 
(63/65) 

Tidak ada 
perubahan 

Tidak ada data 
yang dapat 
diandalkan

75,7% di bawah kemampuan 
minimum 

IPA 
 

382 
(64/65) 

Tidak ada 
perubahan 
 

Nilai siswa 
perempuan 
signifikan lebih 
tinggi

66,6% di bawah kemampuan 
minimum 

Membaca  
 

396 
(60/65) 

Meningkat Nilai siswa 
perempuan 

signifikan lebih 
tinggi

65,2% di bawah kemampuan 
minimum 

 

Sementara hasil yang dicapai di mata pelajaran IPA dan Matematika masih rendah dan tidak ada perbaikan, 
pada mata pelajaran Keaksaraan, meskipun masih rendah akan tetapi mengalami perbaikan. Tren positif 
untuk mata pelajaran Keaksaraan ini menjadi bukti bahwa perbaikan bisa dilakukan dan dilanjutkan untuk 
jangka waktu lama. 

Ringkasan Prestasi Tes Internasional 

Prestasi rata-rata – nilai rata-rata siswa-siswa Indonesia sangat rendah di seluruh tes. Indonesia berada 
hampir di peringkat terbawah di antara negara-negara yang berpartisipasi dalam tes dan mendekati prestasi 
siswa-siswa di Malaysia, Kolombia, Moroko dan beberapa negara teluk. Nilai rata-rata berkisar di antara satu 
simpangan baku dibawah rata-rata OECD, ekuivalen dengan keterlambatan selama sekitar 2,5 tahun. 

Trend Mata pelajaran – mata pelajaran Keaksaraan menunjukkan tren naik menurut hasil tes PISA dan 
PIRLS (siswa kelas 4 SD). Mata pelajaran Matematika tidak menunjukkan adanya perubahan tren selama 
sepuluh tahun baik tes PISA maupun tes TIMSS. Mata pelajaran IPA tidak menunjukkan perubahan selama 
sepuluh tahun untuk tes PISA dan menunjukkan penurunan selama sepuluh tahun untuk tes TIMSS.  

Gender – Terdapat kesenjangan gender yang signifikan yang menunjukkan prestasi siswa perempuan lebih 
tinggi di seluruh Mata pelajaran dan di seluruh tes, kecuali untuk tes Matematika PISA tahun 2011, 
kesenjangan gender di sisni tidak dapat diandalkan karena sejumlah siswa yang memiliki nilai terlalu rendah 
disertakan dalam kalkulasi tingkat signifikansi perbedaan.  

Analisis tolok ukur – Berfokus pada PISA dan TIMSS yang mengukur kemampuan siswa sebelum 
menyelesaikan pendidikan dasar, tampaknya sebagian besar siswa tidak berhasil menunjukkan kemampuan 
yang minimum harus dimiliki dan tidak ada siswa yang berhasil mencapai nilai pada tingkat tertinggi atau 
mencapai tingkat 6.  

Wilayah kritis untuk diselesaikan – seperti halnya pengembangan secara keseluruhan, 2 hal genting yang 
perlu mendapatkan perhatian adalah prestasi Matematikan dan prestasi asiswa laki-laki. 
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7.1  Mengarahkan Sasaran bagi Siswa Berprestasi Rendah  
 

Tantangan yang harus segera diselesaikan bagi Indonesia adalah mengurangi jumlah siswa yang berada di 
bawah tingkat minimum kompetensi karena hal ini mempunyai arti penting bagi individu siswa maupun 
bagi pertumbuhan dan daya saing nasional Indonesia. 

Memperbaiki distribusi terbawah bukan berarti mengabaikan prestasi siswa yang nilainya tinggi. Berbagai 
strategi (misalnya program pengembangan bakat) dapat dilaksanakan di berbagai sekolah dan bahkan di 
sekolah yang sama di kelas yang sama. Penetapan sasaran kelompok berprestasi rendah secara efektif 
memerlukan data penilaian lengkap dari sekolah dan dari tes-tes nasional dengan informasi diagnostik yang 
memadai untuk menemukan kompetensi dan masalah khusus yang perlu dikerjakan, bersama-sama dengan 
kegiatan monitoring secara teratur.  

Penetapan sasaran yang efektif diperlukan di 2 tingkatan: oleh pemerintah daerah untuk mengetahui 
sekolah-sekolah yang harus dibantu dan oleh guru kelas untuk mengetahui siswa yang membutuhkan 
perhatian khusus. Kedua pihak memerlukan data akurat mengenai prestasi siswa selain informasi dari tes 
internasional. Guru dan pejabat di sektor pendidikan memerlukan peningkatan kapasitas dan dukungan 
agar dapat merancang, melaksanakan dan menggunakan informasi penilaian secara efektif.  

 

7.2  Mengukur Prestasi Siswa di Kelas-kelas Awal  
 

Informasi prestasi siswa di kelas-kelas awal sekolah dasar penting untuk menetapkan program perbaikan 
yang berhasil yang akan menjamin keterampilan dasar pada kelas-kelas berikutnya. Langkah-langkah ke 
arah itu bisa meliputi: 

• penguatan pelatihan keterampilan dasar pada pendidikan keguruan untuk sekolah dasar, 

• dukungan terhadap penilaian kelas yang lebih efektif, 

• mengembangkan peralatan penilaian kelas khusus dan daftar simak (checklist) kesiapan belajar 
untuk Indonesia, 

• mendorong pendidikan orang tua untuk mendukung keaksaraan di rumah dan melibatkan orang 
tua pada tingkat prestasi yang diharapkan, 

• menyelenggarakan tes sampel nasional yang efektif untuk memantau prestasi pada keterampilan 
utama dan ikut serta pada tes internasional (misalnya: TIMSS untuk Kelas 4) untuk memberikan 
informasi di tingkat sistem. 

Dengan dukungan mitra pembangunan, beberapa kabupaten telah melaksanakan Penilaian Membaca Kelas 
Awal (Early Grades Reading Assessment / EGRA) yang telah disesuaikan untuk Indonesia dan menyediakan 
informasi yang luas bagi guru tentang tingkat prestasi membaca siswa. Pelatihan untuk menyelenggarakan 
tes ini juga merupakan bentuk pengembangan profesi bagi guru, menyediakan ide-ide praktis untuk 
mengajar membaca secara lebih efektif. 

Para guru terbaik harus memiliki tanggung jawab untuk mengajar di kelas-kelas awal. Sementara ini 
mungkin tampak berlawanan bagi beberapa orang, misalnya: lebih banyak keterampilan diperlukan untuk 
kompetensi akademik di kelas-kelas yang lebih tinggi, banyak sistem pendidikan di seluruh dunia sekarang 
mengakui peran utama guru-guru di kelas awal dalam membangun fondasi keterampilan dasar dan 
landasan sikap positif bagi pembelajaran yang berpengaruh terhadap pengalaman bersekolah secara 
keseluruhan. 
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7.3  Perbaikan Penilaian Kelas yang Baik dalam Sistem Penilaian yang Lebih 
Komprehensif  

 

Memperbaiki dan memperkaya penilaian kelas adalah tujuan akhir Kurikulum 2013. Untuk memperbaiki 
pembelajaran bagi semua siswa, guru harus memiliki keterampilan tinggi dalam menggunakan teknik 
penilaian formal maupun informal sehingga mereka bisa memberikan tanggapan konstruktif kepada siswa 
dan mereka juga dapat menangkap data kemajuan siswa yang akan memberikan informasi program 
pengajaran dan pendekatan mereka. Ini merupakan jenis penilaian utama yang akan menghasilkan 
pembelajaran yang makin baik. Akan tetapi, guru, kepala sekolah dan para pembuat kebijakan juga 
memerlukan nformasi tingkat sistem yang handal dan dapat dipercaya untuk membuat tolok ukur yang 
akan dicapai di sekolah; dan orang tua serta para pemberi kerja memerlukan informasi pembanding untuk 
mengetahui pretasi siswa. Tujuan-tujuan ini memerlukan alat yang berbeda. 

Sistem penilaian menyeluruh dibutuhkan, sebagai alat yang dirancang sesuai kebutuhan, untuk berbagai 
tingkat penilaian (misalnya evaluasi siswa, pemetaan sekolah, manajemen kinerja). Setiap alat harus 
merupakan alat terbaik untuk menyediakan informasi yang dapat diandalkan dan valid, sesuai dengan 
kegunaannya serta dapat dilaksanakan sepenuhnya. Mengisi kesenjangan penetapan sampel nasional 
capaian keterampilan dasar di tahun-tahun awal, harus menjadi prioritas untuk menyediakan data yang 
akan menggerakkan prestasi yang membaik di tingkat SD dan SMP. Dalam sistem penilaian menyeluruh, 
ujian harus diperbaiki lingkupnya dan dibuat lebih kokoh, serta penjaminan mutu yang ada diperkuat.  

 

7.4  Kompensasi Ketertinggalan Sosial-Ekonomi  
 

Data tes internasional menunjukkan seberapa besar kondisi sosial ekonomi mempengaruhi prestasi, 
termasuk praktik-praktik yang berhubungan dengan sekolah yang prestasinya lebih tinggi. Pada umumnya, 
terdapat 3 jenis bantuan yang dapat dilaksanakan secara simultan. Indonesia telah memiliki program 
tanggapan yang tepat tetapi program-program tersebut dapat dilaksanakan secara lebih efektif untuk bisa 
menjangkau siswa dengan lebih baik.  

1. Bantuan kesejahteraan langsung kepada individu siswa untuk memperbaiki faktor-faktor latar 
belakang keluarga (contoh: akses memperoleh pendidikan pra-sekolah, beasiswa, makanan, seragam 
sekolah, perlengkapan sekolah, uang saku untuk menambah sumber daya pendidikan di rumah). 

2. Mengarahkan program dan pendanaan untuk sekolah-sekolah tertinggal untuk mengatasi masalah 
faktor sekolah, contoh: sumber daya pendidikan; guru ahli; guru dan kepala sekolah yang lebih 
berkualitas dan lebih berpengalaman; waktu bagi guru untuk dapat bekerjasama mengembangkan 
ciri-ciri sekolah berprestasi tinggi). 

3. Melaksanakan kebijakan secara luas yang diketahui berhubungan dengan prestasi yang meningkat 
bagi semua siswa (contoh, penjaminan mutu, penggunaan data untuk perbaikan, memperbaiki 
manajemen berbasis-sekolah, perencanaan bersama, memberikan sekolah wewenang yang lebih dan 
meningkatkan profesionalisme guru).  

 

7.5  Menetapkan Sasaran Pendidikan untuk Siswa Laki-laki 
 

Selama dua dasawarsa terakhir, terdapat tren internasional bahwa siswa laki-laki memiliki prestasi lebih 
rendah di sekolah dan di universitas dibanding siswa perempuan, terutama untuk mata pelajaran 
keaksaraan, di dalam pelajaran keaksaraan dan menulis. Di Indonesia, tren gender yang diperoleh dari tes-
tes internasional juga ditemui di mata pelajaran Matematika dan IPA.  
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Para ahli menunjuk sejumlah faktor terkait dengan sosialisasi siswa laki-laki yang tampaknya mendasari tren 
ini9. Termasuk di antaranya motivasi yang rendah akibat asumsi bahwa pelajaran di sekolah tidak relevan, 
lebih suka belajar aktif dibandingkan belajar pasif, budaya bergaul yang mungkin agak atau sangat anti-
kekang, rendahnya harga-diri dan rasa percaya diri, ketidakpastian hubungan sekolah dan pekerjaan, 
paparan tema anti-kemapanan dan nilai-nilai yang disebarkan media popular, dan lemahnya disiplin di 
rumah. Rendahnya prestasi siswa laki-laki mungkin juga terkait dengan tingginya tingkat absen siswa, 
tingginya tingkat skors yang diberikan, putus sekolah lebih awal dan tidak terlibat aktif di sekolah (bolos) 
walaupun masih terdaftar sebagai siswa – sehingga siswa laki-laki memperoleh sentuhan yang lebih sedikit 
ke pengajaran dan lebih sedikit kesempatan untuk belajar.  

Kebutuhan yang harus segera dipenuhi adalah penelitian di Indonesia untuk mengetahui seberapa luas 
trend, seberapa signifikan dan tindakan apa yang diperlukan untuk mengatasi kesenjangan tersebut. 
Kesenjangan gender di negara lain dihubungkan dengan ketertinggalan.10 Karenanya, penelitian yang akan 
dilaksanakan di Indonesia adalah untuk mencari jawaban kelompok siswa laki-laki yang mana, mengapa dan 
cara apa yang potensial untuk mengatasinya? 

 

7.6  Memperkuat Kepemimpinan Instruksional Kepala Sekolah 
 

Memperbaiki pembelajaran bagi seluruh siswa memerlukan kepemimpinan dan dukungan, dan Kepala 
Sekolah merupakan pihak yang harus menjadi pemimpin instruksional di sekolah mereka.  Tentu saja, tugas 
itu bisa dibagi, melalui model kepemimpinan tersebar, akan tetapi pada akhirnya Kepala Sekolah-lah yang 
bertanggung jawab terhadap kualitas program pembelajaran di sekolah mereka. Fokus mereka terhadap 
pembelajaran harus tetap. Tak ada yang lebih penting bagi mereka selain pembelajaran dan 
pengembangan siswa. 

Reformasi yang telah dijalankan saat ini dalam seleksi, penunjukan, penyiapan, dan pengembangan profesi 
yang berkesinambungan serta manajemen kinerja kepala sekolah perlu dilaksanakan secara menyeluruh di 
semua pemerintahan. Demikian pula, Penilik Sekolah harus memiliki kualitas yang baik dan dipersiapkan 
untuk menjalankan peran mereka dalam mendukung kepala sekolah sebagai pemimpin efektif kegiatan 
belajar mengajar; tes tertulis pengetahuan dan sikap tidak cukup untuk menilai efektivitas kepemimpinan. 

 

7.7  Mengubah Cara Pengajaran 
 

Mengingat bahwa pengaruh terbesar bagi prestasi siswa setelah latar belakang keluarga ada di tingkat guru, 
maka rendahnya prestasi tes internasional harus diatasi melalui pengubahan kebiasaan pengajaran guru di 
kelas. Kemungkinan besar, untuk mata pelajaran matematika misalnya, guru itu sendiri tidak terbiasa dan 
tidak memiliki keterampilan dalam pendekatan mengajar/belajar yang membutuhkan keterampilan berpikir 
– menalar, menyimpulkan, memecahkan masalah dan menerapkan pengetahuan ke dalam konteks lebih 
banyak dari sekedar meminta siswa untuk menghapal dan mengulang kembali sebagai metode utama 
dalam mengajar dan melakukan penilaian. Guru harus kompeten dalam menggunakan keterampilan 
berpikir yang lebih tinggi tingkatannya, mampu memecahkan masalah dan menerapkan pengetahuan dan 
keterampilan mereka ke dalam situasi kontekstual sebelum mereka dapat mengembangkan keterampilan-
keterampilan ini terhadap siswa mereka.   

Mengubah kerangka kerja konseptual guru dan kebiasaan mengajar di kelas harus memanfaatkan 
implementasi sistematis reformasi yang telah diperkenalkan, di semua tahapan mulai dari rekrutmen dan 
sebelum bertugas sampai induksi dan melanjutkan pengembangan keprofesian. Namun demikian, ini 
mungkin juga memerlukan perubahan cara berpikir para pembuat kebijakan program pengembangan guru, 
satu demi satu (misalnya melalui akses untuk memperoleh kualifikasi atau penataran), hingga ke program 
yang mengembangkan komunitas belajar di lingkungan sekolah. Tulisan tentang perbaikan sekolah dalam 2 
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dekade terakhir menyoroti pembangunan modal sosial sekolah sebagai cara yang efektif bagi pelaksanaan 
transformasi dan keberlanjutan tata-cara pengajaran yang baik11. 

 

7.8  Memiliki Tujuan Akhir yang Jelas  
 

Indonesia menghadapi 3 tantangan utama. PERTAMA adalah secara sistematis mengurangi persentase siswa 
yang nilainya berada di bawah tolok ukur rendah. KEDUA yaitu mempertahankan, meningkatkan, dan 
mengembangkan siswa-siswa yang telah menguasai keterampilan dasar agar dapat berpikir lebih kritis, 
menalar dan memecahkan masalah untuk menjadi siswa berkinerja tinggi. KETIGA, tugas-tugas harus 
dijalankan dengan pendekatan yang bisa memastikan pemerataan . Hal ini harus menjadi tujuan di seluruh 
tingkat pemerintahan.  

Langkah awal dalam menghadapi tantangan-tantangan ini adalah agar seluruh jajaran pemerintah memiliki 
data yang valid dan dapat diandalkan, yang dengan tepat menggambarkan apa yang diketahui dan dapat 
dilakukan oleh siswa. Data yang paling penting harus dikumpulkan dari siswa SD dan SMP. Tolok ukur 
internasional memberikan titik acuan namun tes diagnostik lokal juga perlu digunakan di tingkat kelas. 
Program Penilaian Nasional Indonesia yang diusulkan akan menjadi alat yang tepat untuk keperluan ini. 
Terdapat juga opsi-opsi lain yang dapat digali. Namun demikian, keputusan apapun yang diambil, strategi 
perbaikan memerlukan alat yang dapat diandalkan untuk menilai dan memonitor capaian.  

Tiap-tiap sekolah harus menetapkan target realistis mereka sendiri untuk perbaikan, memahami tingkat 
prestasi siswa saat ini (misalnya untuk mengurangi jumlah siswa yang berada di tingkat terbawah tolok ukur 
dengan menetapkan persentasenya; dan untuk meningkatkan jumlah siswa di tingkat tolok ukur yang lebih 
tinggi dengan menetapkan persentasenya) dan sekolah harus diberi dukungan untuk merancang dan 
mengimplementasikan program peningkatan individu mereka. Perlu dicatat bahwa faktor yang 
berhubungan dengan prestasi tinggi sekolah Indonesia di PISA adalah apabila sekolah memiliki rencana 
perbaikan.  

 

7.9  Urgensi Fokus Nasional ke Mata Pelajaran Matematika 
 

Matematika adalah mata pelajaran yang memiliki persentase terbesar siswa tidak mampu mencapai 
kompetensi minimum di akhir tahun sekolah dasar, dan prestasi yang rendah ini tampaknya sudah 
mengakar. Oleh karena itu menjadi target utama peningkatan mutu. Mengakui ada masalah di tingkat 
teratas mungkin diperlukan agar ada motivasi dan kemauan politik untuk memulai dan meneruskan suatu 
program menyeluruh untuk memperbaiki pembelajaran matematika dan meningkatkan prestasi 
matematika secara nasional.  

Telah diakui bahwa keaksaraan sama pentingnya dengan matematika sebagai keterampilan dasar karena ini 
merupakan bahasa yang menutupi pembelajaran. Namun, di tes-tes internasional, prestasi keaksaraan 
menunjukkan perbaikan, sementara matematika tidak. Cara pengajaran matematika yang baik di tingkat SD 
akan segera meluap ke bidang lain kurikulum. Di tingkat SMP, Indonesia telah memiliki Asosiasi Guru 
Matematika Indonesia yang kuat yang bisa diberdayakan untuk mengambil peranan utama dengan 
lembaga pendidikan guru, Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan dan lembaga lain dalam mengembangkan 
program tingkat propinsi dan tingkat daerah. Strategi matematika harus memiliki pendekatan kajian aksi 
sehingga informasi apa yang berjalan dengan baik di kelas bisa dengan cepat diuji-coba dalam berbagai 
konteks untuk kemudian disebar-luaskan. 
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7.10  Memonitor Dampak Kurikulum 2013 
 

Kurikulum 2013 telah dikembangkan sebagian untuk mengatasi kesenjangan di kurikulum dan kurangnya 
pengalaman siswa dalam menerapkan pengetahuan matematika untuk mengolah masalah sesuai 
konteksnya. Peneliti PISA mengungkapkan bahwa bukan hanya isi kurikulum yang penting tapi juga proses 
pengajarannya, dan ini bisa membuat perbedaan dalam prestasi siswa. Monitoring Kurikulum 2013 harus 
memusatkan perhatian pada cara guru mengajar dan menilai siswa, tidak hanya pada apakah guru 
mengadaptasi rencana pengajarannya ke isi kurikulum yang baru atau apakah guru dapat lulus tes 
pengetahuan tentang kurikulum baru. Masalah cara mengajar dan memberikan penilaian bagi siswa 
dibahas secara menyeluruh di bab tentang kurikulum.  

 

7.11  Memperbaiki Efisiensi Pembiayaan  
 

Berdasarkan analisis prestasi dan pembiayaan pendidikan di 63 negara yang turut serta dalam tes PISA, 
peneliti OECD menyimpulkan bahwa di bawah tingkat pembiayaan tertentu tidak ditemukan hubungan 
yang signifikan anggaran pendidikan suatu negara dengan rata-rata prestasi siswa di tes. Bagaimana suatu 
negara menggunakan anggarannya lebih penting, kalau tidak sama penting, daripada jumlah yang 
dibelanjakan. Ini merupakan salah satu masalah utama di Indonesia dan merupakan tema yang berulang di 
Latar Belakang Studi. Membelanjakan lebih, untuk berbuat lebih banyak pada hal yang sama, tidak akan 
menghasilkan perbaikan yang diinginkan. Kurangnya perbaikan prestasi mata pelajaran matematika dan IPA 
selama lebih dari satu dasawarsa merupakan bukti kuat dari kesimpulan ini.  

 

8. Rekomendasi Arah Kebijakan sebagai Bahan Pertimbangan 
Pemerintah  

 

Ahli Ekonomi pendidikan, Hanushek, yang telah menelusuri tren PISA di negara-negara berkembang dan di 
negara-negara maju menyarankan, strategi perbaikan untuk meningkatkan nilai PISA dan meningkatkan 
produktivitas nasional harus : “lebih banyak ditujukan ke ujung atas dan ujung bawah, atau kedua-duanya. 
Penting untuk melihat penyebaran keterampilan di suatu negara dan bagaimana hal ini berinteraksi dengan 
teknologi di negara tersebut. Perbaikan di kedua sisi penyebaran lebih bermanfaat dan saling melengkapi. 
Pentingnya keterampilan yang tinggi lebih diperlukan di negera berkembang yang banyak meniru (seperti 
Indonesia pada jangka pendek) dibanding negara maju yang telah melakukan inovasi” 12. 

Karena hasil tes matematika dan IPA tidak menunjukkan perbaikan selama satu dasawarsa reformasi dan 
bantuan, maka arah kebijakan utama yaitu mengakui rendahnya prestasi, komitmen untuk 
melakukan perbaikan kemampuan siswa menguasai keterampilan dasar di kedua bagian ujung 
kontinum, dan memonitor prestasi berdasarkan standar tolok ukur internasional. Tindakan-tindakan 
berikut diusulkan agar dapat dipertimbangkan oleh pemerintah: 

(i) Tetapkan komitmen kuat untuk meningkatkan keterampilan dasar, termasuk rencana bantuan 
khusus bagi sekolah tertinggal dan pedesaan yang memerlukan. Hal ini termasuk perhatian khusus ke 
matematika melalui Strategi Matematika Nasional, mengundang provinsi, kabupaten dan sekolah 
untuk juga menyiapkan Strategi Matematika. 

(ii) Tingkatkan penilaian keterampilan dasar siswa SD dan SMP dengan cara melaksanakan Program 
Tes Sampel Nasional; dan mempertahankan serta memperluas program tes internasional yang ada 
pada saat ini dengan menyertakan TIMSS untuk kelas 4 SD mata pelajaran matematika dan IPA. (Lihat 
juga bab tentang ujian nasional).  
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(iii) Pertahankan perhatian pada pembelajaran dengan memprioritaskan perbaikan tata-cara 
pengajaran pada semua program pengembangan guru dan calon guru, membentuk komunitas 
pembelajaran dan mengembangkan kapasitas instruksioal Kepala Sekolah di tingkat daerah. 

  



 

150 

Daftar Rujukan 
 

 

 

1 Ritchie, S. J. and Bates, T. C. (2013): Enduring Links from Childhood Mathematics and Reading Achievement to 
Adult Socio-economic Status. Psychological Science XX (X) 1-8.  

2Hanushek, E. (2013): Economic Growth in Developing Countries: The Role of Human Capital. Stanford 
University. 

3 Hanushek, E. and Woessmann L. (2012): Do better schools lead to more growth? Cognitive skills, economic 
outcomes, and causation.J Econ Growth 17:267–32, DOI 10.1007/s10887-012-9081-x. Published online: 14 
July 2012.© Springer Science+Business Media, LLC 2012. 

4  Hanushek E and Woessmann, L. (2010): The Economics of International Differences in Educational 
Achievement. Working Paper 15949.http://www.nber.org/papers/w15949.National Bureau of Economic 
Research. April 2010.  

5 Foy, P. (2013).TIMSS and PIRLS 2011 User Guide For The Fourth Grade Combined International Database. 
Chestnut Hill, MA: TIMSS & PIRLS International Study Centre, Boston College. 

6 Mullis, I.V.S., Martin, M.O., Foy, P., & Drucker, K.T. (2012).2011 PIRLS International Results in Reading. Chestnut 
Hill, MA: TIMSS & PIRLS International Study Centre, Boston College. 

7 OECD (2013) PISA 2012 Results: What students know and can do – student performance in Mathematics, 
Reading and Science (Vol 1) PISA OECD Publishing. 

8  Mullis, I.V.S., Martin, M.O., Foy, P., & Drucker, K.T. (2012).2011 PIRLS International Results in Reading. Chestnut 
Hill, MA: TIMSS & PIRLS International Study Centre, Boston College. 

9 Foy, P. (2013).TIMSS and PIRLS 2011 User Guide For The Fourth Grade Combined International Database. 
Chestnut Hill, MA: TIMSS & PIRLS International Study Centre, Boston College. 

10 Alloway, N. et al: (2002) Boys Literacy and Schooling – Expanding Repertoires of Practice.DEST Clearinghouse, 
School of Cognition Language and Special Education, Griffith University, QLD 4111, Australia. 

11 Hanushek E. and Woessmann L (2012): ibid.  

 

 

 

 



 

151 

Bab 7. Pendidikan dan Pengembangan Anak Usia 
Dini 
 

 

 

Fokus utama bab ini adalah aspek pendidikan dan stimulasi dini (PAUD) Pengembangan Anak Usia Dini 
kelompok anak usia 3-6 tahun yang berada dibawah tanggung jawab Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan. Terkait dengan konsep Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif, bab ini fokus pada 
peran dan kontribusi pendidikan dan stimulasi dini pada konteks yang lebih luas. 

Bab ini mencatat hasil-hasil yang dicapai Pendidikan an Pengembangan Anak Usia Dini (PPAUD) di 
Indonesia dan menyajikan tantangan-tantangan yang masih harus dihadapi dalam penyelenggaraan 
layanan Pengembangan dan Stimulasi Anak Usia Dini (PAUD) yang berkualitas bagi seluruh masyarakat. 
Tantangan-tantangan ini dibahas terkait dengan empat aspek: bagaimana meningkatkan akses dan 
membuatnya lebih merata? Bagaimana cara untuk meningkatkan layanan? Bagaimana cara agar koordinasi 
bisa lebih efektif? Dan yang terakhir, bagaimana cara meningkatkan pendanaan bagi sub-sektor ini? Bab ini 
disimpulkan dengan memberikan beberapa arah kebijakan sebagai bahan pertimbangan bagi Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (2014-2019). Rekomendasi ini meliputi: i) Memprioritaskan 
kelompok yang paling tertinggal melalui kerja sama dengan program-program pengembangan masyarakat 
lainnya untuk meningkatkan dan meratakan akses, ii) Memacu pemenuhan Standar Nasional, terutama 
dengan memperbaiki kapasitas guru dan pengawas untuk meningkatkan kualitas; iii) Memperjelas peran 
dan tanggung jawab Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam menerapkan regulasi PAUD-HI; dan 
iv) menjajaki peluang berbagi-pembiayaan untuk sub-sektor PPAUD. 

 

1.  Mengapa Indonesia Perlu Berinvestasi pada PPAUD 
 

1.1. Bukti Internasional tentang Pentingnya Investasi pada Pengembangan Anak 
Usia Dini 

 

Bukti-bukti internasional menunjukkan pentingnya usia dini bagi perkembangan anak. Sistem saraf pusat, 
sel-sel otak dan jalur saraf manusia terbentuk sejak sebelum seorang anak terlahir hingga memasuki usia 8 
tahun (Gambar 60). Masa kritis perkembangan otak anak ini menjadi fondasi dasar masa depan dan jalur 
kehidupannya (Irwin, Siddiqi, dan Hertzman 2007). Walaupun pengalaman hidup anak di kemudian hari 
masih dapat mengubah jalur itu, perkembangan anak pada usia dini dapat memengaruhi kesehatan, 
perilaku, dan hasil belajar di tahun-tahun kehidupan yang akan datang (Grantham - McGregor et al 2007; 
Irwin, Siddiqi, dan Hertzman 2007; Mustard 2007)1. Bukti menarik dari sektor kesehatan menunjukkan bahwa 
kondisi kesehatan kronis yang mengancam nyawa seperti diabetes dan penyakit jantung ternyata 
dipengaruhi oleh faktor lingkungan yang buruk sejak awal masa kehamilan (Barker 1990; Halfon dan 
Hochstein 2002). Jika pembelajaran usia dini dan pengembangan holistik ditingkatkan, maka di masa depan 

                                                                      
1 Walker SP, Wachs TD, Grantham-McGregor S, et al. Inequality in early childhood: risk and protective factors for early child development. 
Lancet 2011; 378(9799): 1325-38. 
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mereka berpeluang lebih besar memiliki kehidupan yang lebih sehat, lebih aktif, lebih produktif, dan lebih 
sukses2. 

Gambar 60. Perkembangan Otak 

 

*Keterangan:  Periode Sensitif dalam Perkembangan Otak; Sensitivity = Sensitivitas; Years; Low = Rendah; High = Tinggi; 
Pre-school years = Tahun pra-sekolah; School years = Tahun sekolah;  Numbers = Angka; Peer social skills = Keterampilan 
bersosialisasi; Symbol = Simbol; Language = Bahasa; Habitual ways of responding = Kebiasaan dalam menanggapi 
sesuatu; Emotional control = Pengendalian perasaan; Vision = Penglihatan; Hearing = Pendengaran 

 

Investasi untuk mendukung pendidikan anak usia dini bisa menghasilkan manfaat yang besar. Hasil investasi 
pendidikan pada anak usia dini akan jauh lebih besar dari pada investasi pendidikan dan pelatihan yang 
diberikan kepada anak pada tahap berikutnya (Gambar 61). Hal ini sebagian disebabkan karena pengaruh 
investasi usia dini terhadap pola perkembangan otak secara positif, dan juga karena pembelajaran usia dini 
membuat anak-anak lebih mudah mempelajari keterampilan lebih lanjut di kemudian hari. Hasil penelitian 
terbaru yang menunjukkan bahwa 'keterampilan melahirkan keterampilan' dan 'motivasi melahirkan 
motivasi' telah memberikan alasan yang kuat kepada banyak negara untuk memberikan perhatian kepada 
pendidikan anak usia dini (Heckman 2008, hal 290)3. 

 

  

                                                                      
2 Shonkoff, J., Richter, L., van der Gaag, J., Bhutta, Z. 2012. An integrated scientific framework for child survival and early childhood 
development. Pediatrics 129(2): 460-72. 

3 lihat juga Naudeau, S, N. Kataoka, A. Valerio, M. J. Neuman, L. K. Elder. 2011. Investing in Young Children: An Early Childhood 
Development Guide for Policy Dialogue and Project Preparation. World Bank, Washington, DC. 
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Gambar 61. Tingkat Pengembalian Investasi Modal Sumberdaya Manusia 

 

Sumber: Heckman 2008 

*Keterangan: Rate of return to investment in human capital = tingkat pengembalian investasi modal SDM; Age group = 
Kelompok usia; Programs targeted toward the earliest years = Program yang diarahkan pada usia-usia dini; Pre-school 
programs = Program pra-sekolah; Schooling = Masa sekolah; Job training = Pelatihan kerja; Post-school = Pascasekolah 

 

Hasil penelitian secara konsisten menunjukkan bahwa pengembalian investasi ini cenderung terbesar bagi 
anak-anak paling miskin dan tertinggal. Anak-anak yang paling sedikit mendapatkan dukungan dari 
keluarga pada tahap perkembangan usia dini cenderung mendapatkan manfaat terbesar dari layanan 
PPAUD. Jika layanan diberikan kepada kelompok ini, kemungkinan bisa dikurangi kesenjangan hasil 
pengembangan dan pendidikan anak usia yang lebih luas. Dengan cara ini program pengembangan anak 
usia dini adalah salah satu alat kebijakan yang paling menarik untuk memerangi kemiskinan dan 
mengurangi ketimpangan. 

 

1.2. PPAUD dapat Mendukung Prestasi Lebih Tinggi pada Pendidikan Selanjutnya 
 

Rendahnya kualitas pendidikan juga masih menjadi tantangan besar. Indonesia masih menunjukkan prestasi 
yang buruk pada nilai ujian PISA4 dan berada jauh di bawah negara-negara berpenghasilan menengah serta 
negara lain di kawasan Asia Timur. Hal yang paling mengkhawatirkan adalah adalah temuan bahwa lebih 
dari separuh siswa Indonesia hanya mencapai tolok ukur internasional terrendah pada mata pelajaran 
matematika dan membaca. Sebagai contoh, pada tahun 2012 tiga perempat siswa Indonesia berada di level 
1 atau lebih rendah pada mata pelajaran matematika. Siswa dengan nilai ini hanya mampu menjawab 
'tugas-tugas matematika yang sifatnya langsung dan mudah, seperti membaca angka pada grafik atau tabel 
yang sudah diberi label.' 

PAUD memiliki potensi dalam memperkuat pencapaian pendidikan yang akan datang. Bukti dari sebuah 
penelitian baru-baru ini di Indonesia menyoroti peran penting PPAUD dalam menanggulangi tantangan-
tantangan yang masih ada di sektor pendidikan. 

                                                                      
4 PISA: Programme for International Student Assessment 
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Gambar 62 menunjukkan nilai tes dari sampel siswa SD beberapa desa miskin di Indonesia, yang dibagi 
berdasarkan usia dan apakah mereka sebelumnya telah mengikuti PPAUD5.  

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa: 

• Anak-anak yang tidak mengikuti layanan PPAUD (kelompok bermain atau taman kanak-kanak) 
mendapatkan skor lebih rendah pada semua usia. Perbedaan nilai tes berkisar antara 14% pada saat 
anak-anak berusia 6 tahun , hingga 10% pada saat anak-anak berusia 9 tahun. 

• Perbedaan nilai ujian ini tidak berkurang bahkan setelah 4 tahun di SD, durasi rata-rata sekolah anak 
usia 9 tahun. Hal ini menandakan bahwa dampak PPAUD terus berlanjut beberapa tahun kemudian. 

Hubungan antara PPAUD dan perbaikan belajar telah ditemukan di sejumlah negara lain. Evaluasi OECD 
PISA baru-baru ini menunjukkan bahwa siswa yang mengikuti pendidikan pra-SD meraih nilai lebih tinggi 
sekitar 0,5 simpangan baku pada mata pelajaran matematika di usia 15, perbedaan yang setara dengan lebih 
dari satu tahun bersekolah6. 

Gambar 62. Nilai Tes SD berdasarkan Keikutsertaan dalam PPAUD 

 

*Keterangan: Percent of Questions Answered Correctly = Persen Pertanyaan yang Dijawab dengan Benar;  No ECED = tanpa 
PPAUD; ECED = mengikuti PPAUD 

 

Penyediaan layanan PPAUD di Indonesia juga telah terbukti mampu mengurangi perbedaan perkembangan 
anak usia dini antara masyarakat miskin dan kaya. Evaluasi dampak yang dilakukan oleh Proyek Pendidikan 
dan Pengembangan Anak Usia Dini (Proyek PPAUD) menelusuri apakah proyek memiliki dampak yang 
berbeda terhadap anak-anak dari keluarga miskin (Gambar 63). Pada sejumlah tahap penting 
perkembangan anak, hasil evaluasi menemukan bahwa layanan PPAUD yang diberikan di desa mereka 
memmberikan dampak lebih besar pada anak-anak dari rumah tangga miskin, termasuk dampak terhadap 
perkembangan bahasa dan kognitif mereka, kompetensi sosial, dan kematangan emosi mereka. 

 

  

                                                                      
5 Tes terdiri dari tiga komponen: Bahasa Indonesia, matematika dan tes pengembangan kognitif yang dicontohkan dalam Tes Ravens. 

6 Fokus Hasil PISA 2012, OECD, 2013 
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Gambar 63. Dampak Diferensial Rumah Tangga Miskin pada Hasil Perkembangan Anak yang Penting 

 
Sumber: Evaluasi Dampak Bank Dunia Proyek Pendidikan Anak Usia Dini 2013. 

*Keterangan: Gambar di atas menunjukkan hasil analisis regresi yang membandingkan tren relatif hasil perkembangan 
anak-anak rumah tangga miskin dan kaya di desa-desa proyek dengan mereka yang berasal dari rumah tangga miskin dan 
kaya di desa-desa non-proyek. Ketinggian bar mencerminkan kemajuan rumah tangga miskin terhadap rumah tangga kaya 
di desa-desa proyek dibandingkan dengan kemajuan di desa-desa non-proyek. Tinggi diukur dalam satuan simpangan baku. 

 

2. Capaian Keseluruhan 
 

Program Pendidikan dan Pengembangan Anak Usia Dini (PPAUD) memberikan layanan sosial dasar 
pendidikan dan stimulasi dini, kesehatan pokok, gizi, program keayah-bundaan, dan perlindungan anak. 
Sejauh ini, program ini telah dilaksanakan melalui layanan yang disediakan di tempat-tempat seperti 
Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu), TPA (Tempat Penitipan Anak), KB (Kelompok Bermain), Pos PAUD, TK, 
Raudlatul Atfhal (TK Islam), dan BKB (Bina Keluarga Balita) dengan kelompok sasaran dan fokus kegiatan 
sebagaimana tercantum dalam Tabel 22. Program ini dikembangkan oleh sejumlah kementerian/lembaga 
termasuk Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Badan 
Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), dan Kementerian Sosial. 

Walaupun bab ini fokus pada layanan yang diberikan kepada anak usia 3-6 tahun, penting juga untuk 
mengetahui apa yang terjadi pada aspek-aspek lain yang ikut berperan dalam perkembangan anak usia dini. 
Angka kematian ibu telah menurun dari 340 menjadi 220 per 100.000 kelahiran (antara tahun 2000 dan 
2010) tetapi masih jauh di atas angka rata-rata negara berkembang di wilayah Asia Timur dan Pasifik (EAP) 
tahun 2010, yaitu 83 per 100.000. Demikian juga, antara tahun 2000 dan 2010, tingkat kematian balita turun 
dari 54 menjadi 35, dan kematian bayi dari 38 menjadi 27 per 1.000 kelahiran, tetapi angka-angka tersebut 
masih tetap jauh di atas rata-rata negara berkembang di wilayah EAP pada tahun 2010, yang masing-masing 
berada pada angka 24 dan 20. Jumlah kelahiran yang dibantu oleh tenaga medis ahli, tingkat imunisasi, 
serta tingkat akses terhadap fasilitas sanitasi yang baik juga masih berada dibawah rata-rata negara 
berkembang di kawasan tersebut. Selain itu, diperkirakan 42% rumah tangga perdesaan memiliki anak yang 
pertumbuhannya terhambat, yang bisa mengakibatkan anak-anak ini mengalami risiko defisit kognitif, 
masalah emosional dan perilaku, dan prestasi sekolah yang rendah dalam jangka panjang. 
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Tabel 22. Jenis Layanan  

Jenis Layanan  Definisi6) 

PUSKESMAS Pusat Kesehatan Masyarakat: layanan kesehatan utama yang tersedia di tingkat 
kecamatan  

PUSTU  Puskesmas Pembantu : layanan kesehatan berbasis masyuarakat  

POLINDES Pos Bersalin Desa: layanan persalinan di tingkat desa  

RUMAH SAKIT Layanan kesehatan masyarakat berbasis fasilitas  

Taman Kanak Kanak (TK) Mencakup anak usia 5-6 tahun, termasuk sekolah formal, siswa bersekolah 
selama 5 hari seminggu minimal 2 jam per hari  

Kelompok Bermain (KB) Mencakup anak usia 3-4 tahun, termasuk sekolah non-formal, siswa bersekolah 
minimal 3 hari seminggu minimal 2 jam per hari  

Tempat Penitipan Anak (TPA) Mencakup anak usia 0-6 tahun, termasuk layanan PPAUD non-formal, 5 hari 
seminggu minimal 8 jam per hari  

Satuan Paud Sejenis (SPS) Mencakup anak usia 0-6 tahun, termasuk layanan PAUD non-formal, buka 
minimal 2-3 kali seminggu, minimal 2 jam per hari  

Pusat Penitipan Anak (Day Care 
Center) 

Mencakup anak usia 0-6 tahun, termasuk layanan PPAUD non-formal, minimal 8 
jam per hari  

TK berbasis agama: Bustanul 
Athfal (BA, Raudhatul Athfal 
(RA) dan Tarbiyatul Athfal (TA)  

Mencakup anak usia 5-6 tahun, termasuk sekolah formal, siswa bersekolah 
selama 5 hari seminggu minimal 2 jam per hari. RA, BA dan TA sama dengan TK 
dengan tambahan pelajaran agama 

BKB (Bina Keluarga Balita) Kunjungan ke rumah/klaster orang tua yang memiliki balita, 2 jam per 
kunjungan, sekali seminggu.  

POSYANDU pelayanan sekali sebulan untuk penimbangan, pemberian suplemen, dan 
imunisasi kepada balita 

 

3. Tantangan dan Peluang yang Masih Ada  
 

3.1 Kesenjangan Akses terhadap Layanan 
 

Angka partisipasi PPAUD meningkat secara tetap dalam lima tahun terakhir (Gambar 64), tetapi perbedaan 
akses antar kelompok sosial-ekonomi masih tetap ada (Gambar 65). Pada tahun 2013, 28% anak usia 3-6 
tahun mengikuti pendidikan setara PPAUD, dan hanya sekitar 20% pada tahun 2008. Hal ini berarti ada 
tambahan sebanyak 1,82 juta anak yang memperoleh layanan PPAUD antara tahun 2008 dan 2013. Tingkat 
partisipasi PPAUD juga sangat berbeda berdasarkan umur. Sekitar 40% anak usia 5-6 tahun terdaftar dalam 
beberapa jenis PPAUD pada tahun 2013, sedangkan pada anak usia 3-4 tahun hanya 16%. Sehubungan 
dengan penelitian internasional mengenai manfaat pengembangan anak usia dini, sedikitnya anak-anak 
balita perlu menjadi perhatian. 
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Gambar 64. Angka Partisipasi Kasar PPAUD (kelompok usia 3-6 tahun), 2008-2013 

  

Sumber: Susenas 2008-2013 

Rumah tangga dengan penghasilan lebih tinggi cenderung menyekolahkan anak-anaknya ke PPAUD 
dibandingkan rumah tangga miskin. Angka partisipasi pada kuintil rumah tangga terkaya hampir dua kali 
lebih tinggi daripada kuintil rumah tangga termiskin (Gambar 65). Perbedaan-perbedaan ini jauh lebih 
tinggi dibanding yang terjadi di sekolah SD dan SMP tetapi hampir sama dengan yang terjadi di SMA. Selain 
itu, kesenjangan angka partisipasi PPAUD antara rumah tangga miskin dan non-miskin telah terlihat sejak 
2008. 

Gambar 65. Kesenjangan Akses terhadap PPAUD, 2013 

Sumber: Susenas 2013 

*Keterangan: ECED net enrollment rate ages 3-6, 2013 = Angka partisipasi murni PPAUD anak usia 3-6, 2013; gender = jenis 
kelamin; wealth = tingkat kekayaan; male = laki-laki; female = perempuan; poorest 20% = 20% termiskin; wealthiest 20% = 
20% terkaya; Gross Enrollment Rate ECE: Age 3-6 = Angka Partisipasi Kasar PAUD: Usia 3-6 

 

Kesenjangan akses terhadap layanan PPAUD juga dipengaruhi oleh lokasi, jenis kelamin, dan status sosial 
ekonomi (Gambar 65). Sebagai contoh, 66% anak kelompok usia 3-6 tahun terdaftar dalam layanan PPAUD 
di Yogyakarta, dibandingkan dengan hanya 10% di Kalimantan Barat. Gambar 65 juga menunjukkan bahwa 
ada sedikit lebih banyak anak perempuan yang mengikuti PPAUD dibandingkan anak laki-laki, dan anak dari 
rumah tangga kaya juga cenderung lebih banyak yang mengikuti PPAUD. Dampak negatif dari ketinggalan-
ketinggalan ini adalah, pada saat anak-anak ini mulai memasuki sekolah dasar, mereka sudah jauh tertinggal 
ditinjau dari segi usia penting perkembangan dan kesiapan bersekolah. 

Perbedaan kehadiran pada layanan PPAUD dan rendahnya partisipasi anak-anak dari rumah tangga miskin 
sebagian disebabkan oleh adanya hambatan dari sisi permintaan. Hambatan ini termasuk: perpindahan 
sementara keluarga, termasuk anak-anaknya yang masih kecil, ke lokasi pertanian/ perkebunan pada masa 
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panen, biaya bagi orangtua untuk mengantar anak-anak mereka ke sekolah PPAUD, atau mungkin 
rendahnya kesadaran orang tua tentang peran penting dan manfaat PPAUD bagi perkembangan anak-anak 
mereka. 

Akan tetapi, kendala dari sisi ketersediaan-PPAUD juga berperan terhadap terjadinya perbedaan partisipasi 
PPAUD. Gambar 66 di bawah ini menunjukkan perbedaan di seluruh Indonesia dalam hal persentase desa 
yang memiliki PPAUD. Sebagai contoh, hanya sekitar 1 dari 5 desa di Papua memiliki PPAUD, sedangkan di 
Yogyakarta hampir semua desa memiliki PPAUD. 

Gambar 66. Proporsi Desa dengan Fasilitas PPAUD, 2012 

 
Sumber: Kemendikbud 

*Keterangan:  % of villages with PAUD = % desa dengan PPAUD 

 

Jenis layanan PPAUD yang diakses juga dipengaruhi oleh tingkat kekayaan keluarga. Sebagai contoh, 
permintaan taman kanak-kanak (TK) pada rumah tangga miskin tidak setinggi pada rumah tangga non-
miskin. Hal ini mungkin disebabkan karena biaya sekolah TK yang lebih tinggi dan kemampuan rumah 
tangga untuk mendaftarkan anak-anak mereka di sekolah dasar. Menurut data Susenas tahun 2012, 40% 
anak usia 6 tahun sudah memasuki sekolah dasar, diikuti sejumlah kecil anak berusia 5 tahun. 
Dihapuskannya biaya sekolah pada SD negeri, ditambah dengan jumlah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 
per siswa yang diberikan kepada SD, telah menjadi daya tarik baik bagi orang tua maupun sekolah, untuk 
mendaftarkan anak-anak usia pra-sekolah ke sekolah dasar. Mengingat fakta bahwa di berbagai daerah, 
banyak anak yang terlambat didaftarkan masuk sekolah, siswa berusia 6 tahun (bahkan mungkin beberapa 
di antaranya berusia 5 tahun) mungkin saja berada dalam kelas yang sama dengan anak-anak yang jauh 
lebih tua dan mengikuti kurikulum dan pedagogi yang dirancang untuk anak usia 7 tahun. Mengingat 
rendahnya kompetensi guru untuk memberikan pengajaran berorientasi siswa, pedagogi pembelajaran-
aktif, anakanak usia 5-6 tahun yang didaftarkan di sekolah dasar karena tidak adanya program PPAUD 
beresiko memiliki pengalaman pendidikan dan pengalaman emosional negatif pertama di sekolah. 
Pengalaman yang demikian di tahap awal sekolah dasar mungkin mempunyai dampak negatif jangka 
panjang. 

Upaya mendukung pembentukan layanan PPAUD di desa-desa miskin dan terpencil bisa mengatasi 
kesenjangan partisipasi PPAUD dan memperbaiki hasil pendidikan. Pemerintah telah mencatat ada 27.000 
desa tanpa layanan PPAUD, atau sama dengan 35% dari total desa di Indonesia. Desa-desa ini biasanya 
terletak di daerah 3T: Tertinggal, Terdepan/perbatasan dan Terluar. Mengkhususkan perluasan akses di 
daerah-daerah ini menjadi pilihan terbaik sasaran dana pemerintah yang terbatas, terutama jika kita 
mempertimbangkan bukti bahwa anak-anak miskin akan mendapatkan manfaat paling besar dari mengikuti 
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layanan PPAUD. Untuk menjangkau kelompok tertinggal ini, sinergi dengan program lain pengentasan 
kemiskinan akan memberikan banyak manfaat karena program ini umumnya memiliki mekanisme 
penetapan sasaran yang komprehensif dan memiliki tenaga pendamping masyarakat. Para fasilitator 
pendamping masyarakat ini dapat dimanfaatkan dalam sosialisasi pentingnya PPAUD dan 
menghubungkannya dengan peluang pendanaan lainnya. 

 

3.2  Keprihatinan atas Tidak Memadainya Kualitas Layanan PPAUD 
 

Sistem Penjaminan Mutu – apakah sistem ini berfungsi? 

Sebuah sistem penjaminan mutu yang efektif sangat diperlukan untuk memastikan agar layanan PPAUD 
yang diberikan kepada anak-anak memiliki kualitas yang baik dan mendukung hasil perkembangan anak 
dan kesiapan sekolah yang lebih baik. Dalam lima tahun terakhir ini, sebuah fondasi sistem penjaminan 
mutu yang efektif telah diberlakukan. Fondasi ini mencakup: 

• Standar nasional PPAUD (Permendiknas No. 58/2009) 
• Pusat Penjaminan Mutu Pendidikan terutama unit pendidikan PAUD, Non-formal dan Informal7 
• Penetapan jabatan pengawas PPAUD di tingkat kabupaten 
• Sistem monitoring data daring yang dikoordinasikan oleh Direktorat Jenderal PAUDNI 
• Sistem akreditasi layanan PPAUD, termasuk Badan Akreditasi PAUD (NI) dan tim penilainya 
• Lembaga di tingkat daerah, provinsi dan kabupaten yang dapat menjalankan peran penjaminan mutu 

yang lebih baik8.  

Walaupun pondasi-pondasi telah dibangun, akan tetapi mereka masih belum bekerja sepenuhnya sebagai 
sebuah sistem. Masih ada kesenjangan antara penerbitan standar nasional – sebagai panduan kualitas – dan 
pelaksanaannya. Pengawas, sebagai agen utama penjaminan mutu (melalui monitoring, evaluasi dan 
pelaporan kepada pemerintah kabupaten), masih memiliki keterbatasan kapasitas dan kompetensi. Singkat 
kata, belum ada sistem dimana kondisi aktual layanan dapat dimonitor, data dapat dievaluasi dan 
dilaporkan kepada pihak terkait untuk dilakukan tindakan perbaikan. 

 

Kesenjangan antara Standar Nasional PPAUD dengan Pelaksanaannya 

Rujukan yang bagus untuk digunakan untuk membahas kualitas layanan PPAUD adalah Standar Pendidikan 
Anak Usia Dini (2009), dimana target ditetapkan untuk komponen-komponen utama: (i) Standar Pencapaian 
Pendidikan Anak Usia Dini untuk berbagai ranah pengembangan dan untuk setiap kelompok usia; (ii) 
Standar Guru dan Tenaga Kependidikan (kualifikasi dan kompetensi ); (iii) Standar isi, proses dan penilaian 
(struktur program, lama layanan, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, penilaian anak); dan (iv) Standar 
sarana, manajemen dan pendanaan. 

Standar PPAUD nasional memberikan dasar yang kuat bagi pemerintah dan masyarakat untuk mengenali 
kriteria 'layanan PPAUD yang baik'. Namun, meskipun standar ini telah ditetapkan pada akhir tahun 2009, 
sosialisasi standar ini di tingkat kabupaten masih sangat terbatas. Sosialisasi yang lebih luas serta dukungan 
pelaksanaannya adalah langkah berikutnya untuk memastikan agar standar PPAUD tersebut digunakan 
untuk memperbaiki kualitas layanan PPAUD. Pemberian insentif kepada kabupaten atau layanan yang 
memberlakukan standar dapat digunakan untuk memacu pemenuhan standar. 

 

                                                                      
7 Pusat Penjaminan Mutu Pendidikan adalah bagian dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan dan 
Penjaminan Mutu Pendidikan (Badan SDMPMKPMP)  

8 Pusat Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal (P2-PAUDNI), dan Balai Pengembangan Pendidikan Anak 
Usia Dini, Nonformal dan Informal (BP-PAUDNI) dan Balai Pengembangan Kegiatan Belajar (BPKB), Sanggar Kegiatan Belajar (SKB).  
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Pemetaan Kualitas Layanan PPAUD menggunakan ECERS-R 

Sebagai bagian dari evaluasi dampak proyek PPAUD, sebuah penilaian internasional yaitu Early Childhood 
Environment Rating Scale (ECERs) dilakukan pada tahun 2013 di 9 kabupaten percontohan untuk mengetahui 
kualitas layanan PAUD9. Instrumen penilaiannya diberikan kepada semua jenis layanan PPAUD di desa-desa 
percontohan, termasuk TK dan Kelompok Bermain (KB). Instrumen penilaian tersebut terdiri dari 7 sub-skala 
yang ternyata sangat berhubungan erat dengan Standar nasional PPAUD: i) Ruang dan perabot; ii) Rutitas 
perawatan anak; iii) Bahasa –penalaran; iv) Kegiatan; v) Interaksi; vi) Struktur program; dan vii) Orang tua dan 
staf. 

Walaupun hasilnya tidak bisa dianggap menggambarkan kondisi Indonesia secara keseluruhan, hasil 
penilaian menunjukkan bahwa kualitas layanan PPAUD di Indonesia masih rendah (Gambar 67). Layanan 
PAUD Indonesia meraih nilai 'minimum' pada kisaran nilai ECERs (skor 3 dari 7) yang menunjukkan perlunya 
upaya perbaikan lebih lanjut. Indonesia bukan satu-satunya negara dengan tingkat kualitas PPAUD yang 
masih rendah itu. Kualitas PPAUD di Bangladesh, Brazil dan sebagian di Cina setingkat atau bahkan lebih 
buruk. Peringkat yang rendah ini sebagian mencerminkan ketatnya skala peringkat ECERS: perhatikan 
bahwa layanan PPAUD di Kanada pun tidak cukup baik untuk bisa mendapatkan peringkat 'baik' pada nilai 
ECERS (skor 5 dari 7). 

Nilai rata-rata ECERS tidak menunjukkan keragaman yang besar di antara sub-komponen penilaian 
individual nilai ECERS. Sub-komponen penilaian ini mencakup berbagai aspek layanan. Nilai Indonesia lebih 
tinggi pada aspek 'interaksi' serta 'bahasa dan penalaran’ dibandingkan aspek lain yang diukur dalam 
penilaian. Hal ini menunjukkan bahwa beberapa daerah di Indonesia telah memiliki landasan yang baik, 
sementara daerah lainnya masih memerlukan upaya lanjutan untuk memperbaiki kualitas layanan PPAUD. 

 

Gambar 67. Kualitas Layanan PPAUD di daerah-daerah terpilih, 2013 

 

 

                                                                      
9 Penilaian ini dilakukan sebagai bagian dari studi evaluasi dampak dibawah Proyek Pendidikan Anak Usia Dini yang diimplementasikan 
oleh DG PAUDNI (2009-2013). 
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Kualitas pendidik dan tenaga kependidikan PPAUD masih merupakan kesenjangan dalam memenuhi 
standar kualifikasi dan kompetensi. 

Berdasarkan data resmi tahun 201210, jumlah guru/pendidik PPAUD yang terdaftar adalah 353.266 (267.576 
TK dan 85.690 KB). 

Kualifikasi (gelar akademis yang harus dimiliki guru atau tenaga kependidikan diatur melalui Peraturan 
Menteri No. 16/2007 dan Peraturan Menteri No. 58/2009. 

Kotak 17. Kualifikasi Tenaga Kependidikan untuk Layanan PPAUD 

Posisi Kualifikasi 

Guru di layanan PPAUD ‘Formal’: TK/ PAUD/ RA Sarjana (S1) atau Diploma-4 (D4) PAUD atau Psikologi 

Guru Pendamping Diploma-2 (D2) atau SMA dengan sertifikat pelatihan 
PPAUD  

Pengasuh SMA  

 

Walaupun standar PPAUD telah menetapkan persyaratan yang dibutuhkan dari tenaga pengajarnya, 
sebagian besar dari mereka memiliki prestasi di bawah standar (Gambar 68). Perbandingan antara standar 
kualifikasi 'ideal' dan latar belakang pendidikan yang ada menunjukkan tingginya jumlah guru di bawah 
standar. Sebagai contoh, 80% guru TK tidak memiliki persyaratan S1/D4 yang ditentukan dalam peraturan. 
Selain itu, sebagian besar pengajar PPAUD non-formal tidak memiliki persyaratan formal lebih tinggi dari 
SMA meskipun mereka diharuskan memiliki persyaratan S1/D4. 

Gambar 68 menunjukkan persentase guru/pendidik TK dan KB yang saat ini terdaftar dengan berbagai 
kualifikasi. Persyaratan untuk memiliki S1 (gelar Sarjana)/ D4 (gelar Diploma) dipenuhi oleh 20,3% dari guru 
TK saat ini dan hanya 12,5% Staf Pengajar Kelompok Bermain. Persentase terbesar masih berpendidikan SMA 
: 43,1% guru TK dan 75% guru Kelompok Bermain. 

Gambar 68. Profil Kualifikasi Pendidik PPAUD 

 

Sumber: Direktorat P2TK PAUDNI Ditjen PAUDNI (disarikan berdasarkan Permendiknas No.12 Tahun 2007, Permendiknas 
No.16 Tahun 2007, Permendiknas No. 58 Tahun 2009, dan Permenpan& RB No.14 Tahun 2010). 

*Keterangan: KB/TPA/SPS Educator = Pengajar KB/TPA/SPS. 

                                                                      
10 Buku Data PAUDNI 2012. Saat ini, data DAPODIK mencatat 692.546 guru/pendidik PPAUD terdaftar. 
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SMP dan SMA masing-masing adalah Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas. D 1-4 adalah 
gelar diploma dari perguruan tinggi, berkisar antara 1 - 4 tahun. S1, S2, S3 berturut-turut adalah gelar 
Sarjana, Master, dan Doktor. 

Untuk memenuhi standar, sebagian besar staf pengajar PAUD mengejar gelar mereka di berbagai lembaga 
pendidikan tinggi menggunakan dana pribadi mereka. Universitas Terbuka adalah pilihan yang paling 
populer. Selain itu, Direktorat P2TK PAUDNI (Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD, 
Pendidikan Non-formal dan Informal) memfasilitasi 'Program Percepatan’ yang memungkinkan guru PAUD 
saat ini menyelesaikan pendidikan mereka lebih cepat dari siswa biasa karena universitas tersebut telah 
sepakat untuk mengakui pembelajaran (dan pengalaman) sebelumnya. Program ini saat ini dilaksanakan di 
beberapa universitas. Dukungan dari Direktorat P2TK sangat terbatas. 

Di dalam anggaran tahun 2013, misalnya, mereka memberikan beasiswa bagi 6.176 guru TK untuk mengejar 
program gelar di berbagai lembaga dan mendukung 500 guru Kelompok Bermain untuk mengikuti program 
akselerasi. 

Program S1, D4 atau bahkan program percepatan ini tidak hanya terbatas jumlahnya tetapi juga sulit dari 
segi logistik bagi kebanyakan guru/tenaga kependidikan PPAUD yang tinggal di daerah pedesaan dan 
miskin. Kekhawatiran lain tentang program ini adalah ketidakmampuan dalam memberikan pengalaman 
praktis bagi siswa. Hal ini menjadi fokus di banyak negara - dan dari penelitian AS, hanya ada sedikit 
perbedaan terhadap keluaran anak PPAUD berdasarkan apakah guru memiliki gelar atau tidak. 
Penekanannya sekarang adalah memastikan kualitas program sarjana. 

Guru dan tenaga kependidikan PPAUD juga diharuskan memenuhi standar berbagai aspek Kompetensi, 
termasuk Pedagogi, Kepribadian, Sosial, dan Profesional. 

Untuk meningkatkan kompetensi, program utama Direktorat P2TK adalah 3 tingkat pelatihan singkat (Diklat 
Berjenjang), Dasar, Menengah dan Lanjutan. Organisasi daerah yang dipilih, seperti HIMPAUDI dan IGTKI 
(asosiasi guru PPAUD), diberikan dana hibah untuk menyelenggarakan kursus singkat bagi sejumlah peserta 
menggunakan kurikulum dan pedoman lain yang disediakan oleh P2TK. 

Akan tetapi cakupan program ini masih sangat terbatas. Antara 2011 dan 2013, sekitar 42.000 guru/ 
pendidik menyelesaikan pelatihan dasar (di mana hanya 7 dari 14.391 guru / pendidik menyelesaikan 
pelatihan dasar dan 668 pelatihan Menengah menggunakan dana P2TK. Sementara itu, untuk memenuhi 
permintaan (dan kebutuhan) yang tinggi beberapa pemerintah daerah menutupi biaya pelatihan dasar bagi 
1.117 guru dan menggunakan dana pribadi mereka (USD 80), sebanyak 26.210 guru lainya menyelesaikan 
pelatihan dasar. Jika kapasitas pelatihan tetap pada tingkat ini, akan memerlukan hampir satu dekade bagi 
semua guru yang terdaftar saat ini hanya untuk menyelesaikan pelatihan dasar Selanjutnya, kapasitas 
daerah untuk melaksanakan pelatihan (melalui Penyelenggara Pelatihan) tidak merata: 8 (dari 33) provinsi 
memiliki penyedia pelatihan yang dapat melatih 32.000 peserta, sedangkan kapasitas organisasi serupa di 
25 provinsi lainnya hanya mampu melatih 10.000 peserta. 

Dengan target pemerintah untuk membangun satu layanan PPAUD di setiap desa, program lain untuk 
meningkatkan kompetensi guru sangat dibutuhkan. 

Pelatihan kompetensi yang dibutuhkan oleh pendidik PPAUD juga ditawarkan di sejumlah lembaga lainnya. 
Beberapa pendidik berpartisipasi dalam skema magang (semi magang) di mana mereka menghabiskan 
beberapa waktu untuk mengamati dan belajar dari PPAUD yang berkualitas baik. Pertemuan klaster guru, 
atau Kegiatan Gugus, di tingkat kecamatan juga menyediakan forum bagi para guru untuk berbagi 
pengetahuan secara teratur. Selain kegiatan ini pendidik PPAUD dapat mendaftarkan diri di 50 lembaga 
pendidikan tinggi yang saat ini menawarkan program studi PPAUD yang bertujuan untuk meningkatkan 
kompetensi pendidik. Penting untuk memastikan bahwa semua program studi mengamati standar 
kompetensi yang digariskan dalam Standar Nasional dan memasukkannya kedalam kurikulum mereka. 

Kualitas dan dampak berbagai program pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kualifikasi, 
kompetensi, dan kualitas keseluruhan pendidik PPAUD belum dievaluasi. Hal ini menyulitkan upaya untuk 
menilai sejauh mana kegiatan ini berkontribusi terhadap perbaikan kompetensi guru dan pada akhirnya 
meningkatkan hasil perkembangan anak. Namun, ada pengakuan terhadap kebutuhan untuk meningkatkan 
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keterampilan praktis, bukan hanya pengetahuan dan keterampilan teoritis pendidik PPAUD. Hal ini akan 
membutuhkan forum pengembangan profesi seperti magang dan pertemuan klaster (gugus) untuk menilai 
kembali materi pembelajaran saat ini dan mengubah fokus mereka dari penekanan teori saat ini. Fokus pada 
keterampilan praktis guru juga relevan dengan fokus yang berpusat pada anak pada Kurikulum 2013. 

 

Peran pengawas PPAUD yang tidak maksimal dalam penjaminan mutu 

Pengawas memiliki peran utama memonitor kualitas layanan PPAUD di tingkat kabupaten. Peraturan terkait 
peranan mereka menyatakan bahwa mereka memegang tanggung jawab dan wewenang untuk 
menyelenggarakan penjaminan mutu dan mengevaluasi efektivitas layanan PPAUD non-formal dan 
informal11. Terlepas dari peran sentralnya dalam penjaminan mutu dan perbaikan kualitas pendukung, 
pengawas masih memiliki sejumlah keterbatasan: 

• Kurangnya kapasitas untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi secara efektif. Jumlah 
pengawas yang sangat terbatas dan kurangnya dukungan logistik sangat membatasi kemampuan 
pengawas untuk mengunjungi pusat-pusat PPAUD di wilayah kerja mereka. Hal ini diperburuk oleh 
kurangnya pengetahuan, keterampilan atau bahkan alat untuk secara efektif melakukan monitorint. 
Selain itu, tidak ada sistem untuk memanfaatkan informasi yang dikumpulkan oleh pengawas bagi 
penyusunan kebijakan kabupaten terkait PPAUD. 

• Kurangnya pengetahuan tentang PPAUD. Pengawas sering tidak memiliki keterampilan yang 
diperlukan untuk mencakup layanan PPAUD. Sangat sedikit supervisor, jika ada, yang memiliki latar 
belakang pendidikan anak usia dini dan pentingnya belajar sambil-bermain untuk mendukung 
stimulasi yang sesuai dengan usia. Oleh karena itu tidak realistis mengharapkan mereka 
memberikan pendampingan dan dukungan lain yang berguna kepada guru tanpa pelatihan lebih 
lanjut. 

• Kondisi pekerjaan yang tidak menarik. Gajinya tidak kompetitif bila dibandingkan dengan 
pengawas pendidikan dasar dan, sebelum penerbitan Perpres 63 tahun 2010, jabatan ini masih 
memiliki usia pensiun lebih awal (56 tahun) dibandingkan dengan pengawas pendidikan dasar (60 
tahun). 

• Jalur pelaporan tidak jelas. Walaupun pengawas dianggap sebagai staf kantor kabupaten, mereka 
ditempatkan di tingkat kecamatan, tetapi tidak memiliki jalur pelaporan kepada kepada kepala 
cabang dinas pendidikan kecamatan yang bertugas memantau kinerja mereka. 

 

Kurikulum PPAUD yang lebih Selaras dengan Kelas Awal Sekolah Dasar 

Tonggak capaian (milestones) pengembangan usia tertentu dalam standar PPAUD, terutama dalam lingkup 
kognitif dan bahasa, menjadi dasar pokok penyusunan kurikulum PPAUD baru, terutama karena tonggak 
capaian ini menghilangkan dikotomi antara layanan formal dan non-formal. Selain itu, penting bagi 
kurikulum PPAUD agar sejalan dengan kurikulum pendidikan dasar yang baru. Dengan cara ini, PPAUD 
dapat berkontribusi langsung terhadap kesiapan bersekolah bagi anak-anak dan memungkinkan transisi 
yang mulus menuju sekolah dasar. Tonggak capaian juga mengatasi kekhawatiran tentang meningkatnya 
jumlah anak-anak di bawah 7 tahun yang memasuki sekolah dasar, dimana pendekatan yang berorientasi-
anak digunakan dalam pola pengajaran anak pada usia yang masih sangat muda ini. 

 

  

                                                                      
11Permenpan/RB/No. 14/2010 
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3.3  Koordinasi: PAUD dalam Kerangka PPAUD Holistik dan Integratif 
 

Berbagai Penyedia Layanan Kebutuhan Pokok Anak  

Bab ini terutama fokus pada aspek pendidikan dan stimulasi dini (PAUD) Pengembangan Anak Usia Dini 
bagi kelompok usia 3-6 tahun yang berada di bawah tanggung jawab Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan. Namun, anak-anak memiliki kebutuhan penting lainnya untuk mencapai potensi mereka 
secara penuh, yang meliputi kesehatan, gizi dan perlindungan. Integrasi penyediaan semua layanan ini 
untuk anak-anak berarti anak-anak, dan keluarga, dapat menerima kebutuhan-kebutuhan pokok ini di satu 
pusat layanan, atau beberapa pusat layanan di desa mereka tetapi terkoordinasi dengan baik. Dari sudut 
pandang penyedia layanan, efisiensi dapat dilakukan melalui koordinasi, karena mereka melayani kelompok 
sasaran yang sama. 

Saat ini, tanggung jawab terhadap pendidikan anak usia dini meliputi sejumlah instansi pusat dan 
kementerian terkait. Kementerian/lembaga yang terlibat dalam pengelolaan anak usia dini mencakup 
Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan, 
Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian 
Sosial, BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional) dan Kementerian Dalam Negeri. Di tiap-tiap 
kementerian ini, seringkali ada beberapa departemen yang berperan dalam menyelenggarakan layanan 
PPAUD. Koordinasi ini sult karena sering tidak ada pembagian tugas dan kewenangan yang jelas di antara 
mereka. 

Koordinasi juga semakin sulit dilakukan karena layanan PPAUD juga disediakan oleh lembaga swasta dan 
inisiatif masyarakat. Instansi pemerintah cenderung hanya fokus pada pelaksanaan kegiatan mereka sendiri 
dan mengabaikan kegiatan masyarakat yang inovatif dalam bidang PPAUD. Sampai saat ini, belum ada 
upaya untuk menciptakan mekanisme kerja sama yang jelas antara pihak-pihak terkait. 

Peraturan Presiden yang baru-baru ini diterbitkan tentang PAUD Holistik Integratif (PAUD-HI) bertujuan 
untuk memberikan landasan kuat bagi pelaksanaan dan koordinasi yang lebih baik. Perpres ini menetapkan 
Gugus Tugas antar lembaga untuk memudahkan koordinasi dalam pelaksanaan PAUD-HI dan mengatasi 
tantangan sebagaimana diuraikan di atas. Di tingkat nasional, Gugus Tugas ini diketuai oleh Kemenkokesra 
bersama-sama dengan Bappenas dan Kemendagri. Keanggotaannya terdiri dari delapan kementerian dan 
lembaga yang terkait dengan berbagai aspek PAUD-HI. Gugus Tugas daerah (provinsi dan kabupaten) 
secara berurutan berada di bawah Gubernur dan Walikota. Tabel 23 merangkum peran dan komposisi 
Gugus Tugas nasional dan daerah. 
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Tabel 23. Koordinasi layanan PPAUD-HI berdasarkan Perpres No. 60/2013 

Catatan: Dasar perlunya ada Koordinator Tingkat Pemerintahan (Government Level): Perpres No. 60/2013.  

 

Jika dipandang perlu, pada masing-masing Tingkat Pemerintahan bisa dibentuk Sub Gugus Tugas dengan 
keanggotaan mengacu pada Perpres No 60 Tahun 2013.  

Terlepas dari keberadaan Perpres baru ini, sejumlah masalah masih menjadi kendala untuk memperbaiki 
koordinasi layanan PPAUD. Seperti terlihat pada Tabel 24, Perpres hanya mengatur pembentukan Gugus 
Tugas tingkat pusat serta Sub-Gugus Tugas di tingkat provinsi dan kabupaten, tetapi tidak secara khusus 
menetapkan peran untuk memastikan agar standar sektoral digunakan dalam menyelenggarakan layanan 
PPAUD-HI12 . 

Penting untuk diingat bahwa, selain didorong untuk berkoordinasi dalam pelaksanaan PPAUD-HI, 
kementerian terkait juga harus mengikuti proses anggaran masing-masing dan bertanggung jawab kepada 
auditor. Agar kementerian lintas sektoral dapat bekerja sama secara efektif dan berkontribusi terhadap 
pencapaian PPAUD-HI, maka fungsi mereka perlu diperjelas dalam Perpres. 

Demi suksesnya pelaksanaan Perpres tentang PPAUD ini, sangat penting untuk mengidentifikasi instansi 
yang bertanggung jawab menjalankan elemen utama layanan PPAUD yang saat ini tersedia. Identifikasi 
kementerian atau lembaga ini perlu mempertimbangkan bahwa: 

• Tiap kementerian/lembaga memiliki fungsi tertentu dan bertanggung jawab atas kerangka acuan 
atau mandatnya masing-masing. 

• Tiap kementerian/lembaga bertanggung jawab atas anggaran yang dialokasikan untuk 
menjalankan fungsinya masing-masing. 

• Tiap kementerian/lembaga bertanggung jawab untuk mengembangkan nilai, standar, prosedur 
dan kriteria khusus untuk menjalankan program-programnya. 

                                                                      
12 Standar sektoral ini termasuk UU No.20/2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional (terutama Pasal 28 tentang PAUD), Permendiknas 
No. 58/2009 tentang Standar PAUD, UU No. 4/1979 tentang Kesejahteraan Anak, UU No. 23/1992 tentang Kesehatan, UU No. 39/1999 
tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak.  

GUGUS TUGAS NASIONAL 
 

Menetapkan nilai, standar, 
prosedur dan kriteria, 

menyediakan panduan 
teknis, pengawasan, 

bimbingan dan pelatihan 

GUGUS TUGAS PROVINSI 
 

Menyediakan panduan 
teknis, pengawasan 

pelaksanaan, bimbingan 
dan pelatihan 

 

GUGUS TUGAS 
KABUPATEN 

 
Menyediakan: layanan 

PAUD, panduan teknis bagi 
sekolah PAUD, 

pengawasan pelaksanaan, 
bimbingan dan pelatihan, 
serta evaluasi/pelaporan 

Ketua Menko Kesra Wagub WakilWalikota/ 
WakilBupati 

Wk. Ketua I Menteri Perencanaan 
Pembangunan 

Nasional/Ke- 
tua Bappenas 

Ketua Bappeda Prov 
 

Ketua Bappeda  Kab/Kota 

Wk. Ketua II 
 

Mendagri 
 

Karo Pendidikan dan 
Agama Pemda Prov 

Karo Pendidikan dan 
Aga-ma Pemda Kab/Kota 

Anggota 
 

Mendikbud, Menkes, 
Mensos, Menag, Meneg 

PP&PA, Seskab, Ka BKKBN, 
Ka BPS 

Kadis Pendidik-an, Kadis 
Sosial, Ka Kanwil Aga-ma, 

Ka BKKBN, Ka BPS Prov 

Kadis Pendidikan, Kadis 
Sosial, Ka Kan-wil Agama, 

Ka BKKBN, Ka BPS 
Kab/Kota 

Koordinasi 
lintas tingkat 
pemerintahan 
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Tabel 24 berusaha menjelaskan peran spesifik berbagai lembaga yang bertanggung jawab memastikan 
bahwa pendidikan anak usia dini terselenggara secara holistik dan integratif. Tabel ini menjelaskan alokasi 
tanggung jawab semua tingkatan pemerintahan yang berbeda dan pada bagian khusus penyediaan 
layanan PPAUD: pendidikan/stimulasi usia dini, pengasuhan dan perlindungan, serta kesehatan/gizi. 

Tabel 24. Usulan alokasi tanggung jawab seluruh tingkat pemerintahan dan unsur-unsur penyediaan 
layanan PPAUD 

Tingkat Pemerintah 
dan Komponen 

PPAUD 

Pusat 
(A) 

Provinsi 
(B) 

Kabupaten 
(C) 

Pendidikan / Stimulasi 
 (1) 

1.A. 
Koordinator: Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan. 
Anggota: Kem. Agama, Kem 
Kesehatan, Kem Sosial, Badan 
Koordinasi Keluarga Berencana 
Nasional (BKKBN), Kem 
Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak, Komisi 
Perlindungan Anak 

1.b.  
Koordinator: Dinas 
Pendidikan Provinsi 
Anggota: Dinas 
Kesehatan, Dinas Sosial 
Prov, Kantor Agama 
Prov, BKKBN Prov. 

1.C.  
Koordinator: Dinas 
Pendidikan Kabupaten  
Anggota: Dinas Kesehatan 
Kabupaten, Dinas Sosial 
Kabupaten, Kantor Agama 
Kabupaten, Dinas Keluarga 
Berencana 

Perawatan dan 
Perlindungan 
(2) 

2.A. Koordinator: Kem Sosial 
Anggota: Kem Pendidikan 
Nasional, Kem Kesehatan, Kem 
Agama, BKKBN, Kem 
Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak, Komisi 
Perlindungan Anak 

2.b. Koordinator: Dinas 
Sosial Provinsi, 
Anggota: Dinas 
Pendidikan, Dinas 
Kesehatan, Kantor 
Agama, Dinas Keluarga 
Berencana 

2.C. Koordinator: Dinas 
Sosial Kabupaten 
Anggota: Dinas Pendidikan, 
Dinas Kesehatan, Dinas 
Sosial, Kantor Agama, Dinas 
Keluarga Berencana  

Kesehatan dan Gizi (3) 3.A. Koordinator: Kem. Kesehatan 
Anggota: Kem. Pendidikan, Kem 
Sosial, Kantor Urusan Agama, 
Dinas Keluarga Berencana, Kem 
Pemberdayaan Wanita dan 
Perlindungan Anak, Komisi 
Perlindungan Anak 

3.b. Koordinator: Dinas 
Kesehatan Provinsi 
Anggota: Dinas 
Pendidikan, Dinas Sosial, 
Kantor Urusan Agama, 
Dinas Keluarga 
Berencana  

3.c. Koordinator: Dinas 
Kesehatan Kabupaten 
Anggota: Dinas Pendidikan, 
Dinas Sosial, Agama, Dinas 
Keluarga Berencana 
 

 

Meskipun reorganisasi ini telah menghilangkan perbedaan antara layanan PPAUD formal dan non-formal, 
perbedaan di antara keduanya masih tetap terlihat. Direktorat PPAUD mengemban tanggung jawab atas 
seluruh layanan PPAUD (TK, KB, TPA dan SPS). TK sebelumnya menjadi tanggung jawab Direktorat 
Pendidikan Dasar dan dianggap sebagai PAUD formal, sedangkan KB, TPA dan SPS berada di bawah 
Direktorat PPAUD dan dianggap non-formal. Istilah PAUD atau Pendidikan Anak Usia Dini awalnya 
digunakan sebagai nama generik yang mencakup layanan 'formal' dan 'non formal' dari PPAUD. Akan tetapi, 
konsep ini belum dikomunikasikan secara efektif, dan kini masih ada persepsi umum bahwa PAUD hanya 
merujuk pada layanan non-formal. 

Banyak lembaga di tingkat daerah belum terintegrasi mengikuti reorganisasi di tingkat pusat tersebut. 
Ketika PPAUD dikelola dua direktorat terpisah, TK dan layanan PPAUD non-formal memiliki pengawas dan 
persatuan guru sendiri-sendiri di tingkat kabupaten. Penggabungan dua jalur di tingkat daerah belum 
berjalan otomatis, dan beberapa kabupaten masih mempertahankan lembaga-lembaga yang terpisah dan 
belum memiliki unit PAUDNI untuk mengadopsi struktur pusat. Selain itu, pelimpahan tanggung jawab 
tidak selalu diikuti dengan pelimpahan sumberdaya (anggaran dan staf). Sebagai contoh, hampir seluruh 
pengawas TK lebih memilih menjadi pengawas sekolah dasar dan tetap bekerja pada jenjang pendidikan 
dasar daripada bergabung dengan unit PAUDNI baru. Hal ini sebagian dipengaruhi perbedaan paket 
remunerasi antara pengawas sekolah dasar dan pengawas PPAUD. 
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3.4  Pembiayaan PPAUD 
 

Belanja pemerintah saat ini 

Belanja pemerintah pusat untuk layanan PPAUD masih relatif rendah dibandingkan dengan sub-sektor lain 
dan tingkat pertumbuhannya juga belum signifikan. Dalam beberapa tahun terakhir, pengeluaran 
pemerintah pusat untuk layanan PPAUD berada pada kisaran Rp2-3 triliun per tahun, sedangkan anggaran 
pemerintah pusat secara keseluruhan untuk pendidikan lebih dari Rp 100 triliun (Gambar 69). Yang mungkin 
lebih mengkhawatirkan adalah bagian dari total belanja pemerintah pusat untuk PPAUD telah menurun. 
Pada tahun 2011, pemerintah pusat mengalokasikan dana sekitar 4% untuk PPAUD, tetapi pada tahun 2013 
angka ini telah turun menjadi sekitar 2% saja. 

 

Gambar 69. Belanja pemerintah pusat untuk PPAUD, 2008-2013 

 

Sumber: Data pengeluaran dari Direktorat Jenderal PAUD yang diambil dari Ditjen PAUDNI. Data total belanja pemerintah 
pusat dari hasil audit (2013 adalah anggaran yang telah direvisi - lihat Bab 10)  

Keterangan: Tidak termasuk belanja untuk PAUD dari Kemenag 

*Keterangan: IDR trillions, nominal = nominal dalam triliun rupiah; ECED as % of total central govt education = PAUD 
dalam % total belanja pemerintah pada sektor pendidikan; Directorate General … = Dirjen PAUD, Pendidikan Formal dan 
Informal; Other education spending = Belanja pendidikan lainnya, Central government ECED … = Belanja pemerintah 
pusat untuk PAUD dalam % total pengeluaran pemerintah 
 

Sementara pemerintah daerah berperan besar dalam pembiayaan PPAUD, jumlah total belanja pemerintah 
yang diperuntukkan bagi sub-sektor ini masih cukup rendah. Kajian pengeluaran pemerintah sektor 
pendidikan terkini menyebutkan bahwa sekitar tiga-perempat dari seluruh belanja negara untuk PPAUD 
masih berasal dari pemerintah daerah. Akan tetapi, PPAUD diperkirakan masih menyerap sekitar 2% dari 
total belanja sektor pendidikan pemerintah (pusat, provinsi dan kabupaten). 

Belanja pemerintah untuk PPAUD di Indonesia masih rendah dibandingkan dengan negara-negara lain - 
baik di dalam kawasan dan di seluruh dunia (Gambar 70). Indonesia membelanjakan kurang dari 1% dari 
total belanja sektor pendidikannya pada pendidikan anak usia dini. Sebaliknya, Vietnam menghabiskan 
10,8%. Rendahnya dukungan pemerintah untuk PPAUD dan tingginya keterlibatan sektor swasta 
menunjukkan bahwa sebagian besar pendanaan untuk layanan PPAUD di Indonesia masih berasal dari 
pihak-pihak selain pemerintah. 
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Gambar 70. Belanja pemerintah untuk pendidikan pra-SD dalam bentuk persentase belanja sektor 
pendidikan total 

 

Sumber: Statistika Pendidikan: Belanja Sektor Pendidikan. Tahun terakhir yang tersedia (2010) 

 

Peluang untuk Meningkatkan Akses ke Layanan PPAUD melalui UU Desa 

Pada bulan Januari 2014, DPR RI mengesahkan UU tentang Pemerintahan Desa (UU Desa). UU Desa, atau UU 
No. 6/2014, merencanakan transfer sumber daya nasional dan pemerintah kabupaten dalam jumlah yang 
diperkirakan mencapai US$ 140.000 per desa per tahun. UU ini juga menyatakan bahwa dana tersebut (dana 
desa) harus dimanfaatkan sesuai dengan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan inklusi - prinsip yang 
dilaksanakan melalui lebih dari 15 tahun pelaksanaan Program-program pemerintah dalam Pengembangan 
Masyarakat, seperti: Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dan Program Nasional Pemberdayaan 
Masyarakat (PNPM Mandiri). UU Desa merupakan kesempatan besar bagi desa untuk mengakses sumber 
daya bagi inisiatif daerah dalam pembangunan desa dan pengentasan kemiskinan. Dana desa, jika 
digunakan secara efektif, dapat melengkapi investasi pemerintah kabupaten dalam pelayanan dasar, 
dengan demikian meningkatkan akses dan kualitas kesehatan dasar, pendidikan, dan infrastruktur bagi 
penduduk Indonesia. Dengan bukti-bukti kuat bahwa mengikuti PPAUD memiliki manfaat besar bagi anak-
anak miskin dalam mempersiapkan mereka untuk pendidikan lebih lanjut, PPAUD merupakan calon yang 
kuat untuk didanai melalui Dana Desa. 

 

Berapa besar biaya untuk memperluas akses dan meningkatkan kualitas layanan PPAUD 
untuk anak usia 3-6 tahun? 

Bagian ini menyajikan ringkasan perkiraan sederhana biaya layanan PPAUD untuk mengetahui tantangan 
yang dihadapi dalam perluasan akses. Untuk meraih manfaat kualitas PPAUD yang baik, sangat penting 
untuk memperluas akses terutama bagi anak-anak miskin dan terpinggirkan. Sejauhmana kelayakan 
perluasan tersebut akan sangat bergantung pada biaya keseluruhan serta pemahaman tentang bagaimana 
biaya ini dapat ditanggung-bersama oleh berbagai pemangku kepentingan di sektor ini (misalnya 
pemerintah pusat dan daerah, masyarakat, LSM dan orang tua). Sebuah model pembiayaan sederhana telah 
dikembangkan sebagai latar belakang penelitian untuk melihat skala tantangan yang dihadapi (lihat Kotak 
18). Sama halnya dengan struktur model simulasi biaya pendidikan yang lain, model yang digunakan pada Bab ini terdiri 
dari tiga modul utama: 
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Kotak 18. Asumsi dasar untuk proyeksi biaya 

1. Proyeksi Pendaftaran.  

Kelompok usia 3 sampai 6 tahun digunakan sebagai dasar proyeksi pendaftaran. Dasar proyeksi pendaftaran adalah 
semua penduduk usia dibawah 10 tahun yang diberikan oleh divisi kependudukan PBB serta berdasarkan sensus 
penduduk 2010 di Indonesia. Angka partisipasi usia di bawah 10 tahun di PAUD diambil dari data Kemendikud. 
Proyeksi dibuat dengan mengubah bagian anak pada setiap kelompok usia yang mendaftar di layanan PAUD. Model 
ini telah dikembangkan untuk berbagai skenario pendaftaran. Skenario yang disajikan dalam bab ini terlihat pada 
perluasan layanan PAUD secara umum dan mengasumsikan ada 81% anak usia 3-6 tahun yang terdaftar dalam 
layanan PAUD pada tahun 2019. Skenario lainnya termasuk biaya perluasan layanan PAUD bagi 40% anak-anak dari 
rumah tangga miskin serta anak-anak di daerah 3T yang tidak disajikan di sini. 

2. Proyeksi biaya 

Biaya Guru - Biaya guru tahunan didasarkan pada gaji rata-rata guru TK (Rp 36 juta per tahun) dan KB (Rp 12 juta per 
tahun) berdasarkan data NUPTK dan informasi dari proyek PAUD pemerintah. Biaya guru secara keseluruhan untuk 
setiap tingkat diproyeksikan menggunakan rasio pendidik/siswa berdasarkan standar pelayanan minimum. Biaya 
tahunan sebesar Rp3 juta per pendidik juga disertakan untuk kegiatan pengembangan profesional. 

Biaya Non-guru. Hibah (BOP) disertakan untuk setiap sekolah dan berkisar dari Rp7 juta per KB hingga Rp11 juta per 
TK. Selain hibah BOP untuk biaya operasional sekolah-sekolah, sumber daya untuk membeli mainan dan materi belajar 
serta bangunan dan pemeliharaan taman bermain di setiap lokasi juga diperhitungkan dalam perkiraan biaya. 
Proyeksi ini juga mencakup biaya penyediaan 10 pengawas PAUD di setiap kabupaten. 

Biaya pembangunan sekolah dimasukkan sebagai belanja modal dan didasarkan pada estimasi biaya sekitar Rp22 juta 
per KB dan Rp45 juta per TK. Biaya konstruksi dan operasional sekolah didasarkan pada daya tampung sekolah 
sebanyak 40 anak. 

3. Jumlah proyeksi pendidikan total.  

Komponen terakhir dari model ini menggabungkan proyeksi biaya dan pendaftaran untuk menghitung biaya 
pengadaan PAUD secara keseluruhan dalam rencana pembangunan jangka menengah berikutnya (2015-2019). 
Diasumsikan bahwa 25% dari seluruh pendaftaran terjadi di KB dan 75% di TK. 

Catatan:  

Model penetapan biaya tidak dirancang untuk memberikan perkiraan biaya yang terperinci pada periode tertentu, 
tetapi untuk memberikan indikasi luas kelayakan finansial dari rencana meningkatkan akses layanan PPAUD. 

 

Memperluas akses layanan PPAUD guna menjangkau 80% dari total jumlah anak usia 3-6 tahun akan 
menelan biaya rata-rata Rp50 triliun (Gambar 71). Perlu dicatat bahwa perkiraan total biaya tahunan ini telah 
mencakup semua biaya tanpa memperhatikan siapa yang mengeluarkan pembiayaan tersebut. Walaupun 
masyarakat dan orang tua diperkirakan akan mendukung biaya keseluruhan ini, mereka mewakili sekitar 
15% total belanja pemerintah pada sektor pendidikan. Meskipun angka ini masih lebih tinggi daripada 
dukungan saat ini yang dialokasikan pemerintah pusat dan daerah untuk PAUD, hal itu menunjukkan bahwa 
sumberdaya yang diperlukan untuk memperbaiki akses terhadap kualitas layanan PPAUD yang lebih baik 
masih bisa dijangkau. Sebagai contoh, walaupun pemerintah tidak diharapkan akan menutup seluruh 
pembiayaan, pemerintah berpeluang memiliki simpanan dana dari penghematan belanja pemerintah untuk 
sektor pendidikan saat ini (lihat Bab 10). 
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Gambar 71. Estimasi biaya perluasan akses bagi 80% anak usia 3-6 tahun dengan layanan PPAUD 
yang memenuhi standar layanan minimum 

 
*Keterangan: IDR trillion = triliun rupiah;  Teacher salary = Gaji guru; Playgrounds = Taman bermain; Toys = 
Mainan; Learning materials = Materi pembelajaran; Construction costs = Biaya pembangunan; Operating costs = Biaya 
operasional; Teacher training = Pelatihan guru; District supervisors = Pengawas kabupaten (10 per kabupaten) 
 

Bagaimana perluasan layanan PPAUD yang berkualitas dapat dibiayai? 

Terdapat alasan yang cukup kuat bagi peningkatan belanja pemerintah untuk PPAUD mengingat manfaat 
besar yang akan didapatkan dari investasi pada sub-sektor ini. Perluasan penyediaan layanan PPAUD juga 
harus mempertimbangkan aspek kualitas layanan dan sistem pendukung yang diperlukan. Bagian ini 
mengulas berbagai peluang untuk meningkatkan investasi PPAUD dari berbagai pemangku kepentingan. 

 

Peluang 1: Meningkatkan belanja kabupaten untuk PPAUD 

Bukti menunjukkan bahwa dengan bimbingan yang tepat, kabupaten bersedia untuk memasukkan dan 
meningkatkan investasi mereka untuk PPAUD, membentuk unit khusus PPAUD dan pengawas dalam 
struktur pemerintahan daerah, serta mengalokasikan anggaran daerah untuk tujuan-tujuan khusus PPAUD.  

Baru-baru ini Proyek PPAUD yang dikelola Kemendikbud berhasil menunjukkan kemampuan kabupaten 
untuk menambah sumberdaya yang mereka alokasikan bagi layanan PPAUD. Gambar 72 menunjukkan 
peningkatan substansial di beberapa kabupaten terpilih yang berhasil dicapai selama keikutsertaan mereka 
dalam proyek PPAUD. Sebagai contoh, Sukabumi telah berhasil menambah alokasi untuk PPAUD dari sekitar 
Rp1,1 miliar pada 2008 menjadi Rp10 miliar pada tahun 2014. 
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Gambar 72. Peningkatan APBD untuk PPAUD, beberapa daerah terpilih 

 

*Keterangan:  Local government spending on ECED = APBD untuk PPAUD (Tahun pertama = 100) 

 

Peluang 2: Memaksimalkan penggunaan dana lain pengembangan masyarakat  

Ada juga kesempatan untuk mendukung perluasan layanan PPAUD melalui penggunaan dana 
pengembangan masyarakat. Tabel 25 menunjukkan kontribusi dari proyek-proyek PNPM di Kabupaten 
Gunung Kidul dan Sijunjung dimana masyarakat dengan dukungan pendampingan yang baik, memutuskan 
untuk menggunakan dana hibah masyarakatnya untuk PPAUD. Jenis kerjasama semacam ini dapat terus 
ditingkatkan dengan hadirnya keputusan baru untuk membentuk Dana Desa menyusul disahkannya UU 
Desa. 

Dengan koordinasi yang lebih baik antara program-program ini dengan otoritas pendidikan di tingkat pusat 
dan kabupaten, kerja sama dapat diperluas hingga mencakup pendampingan yang lebih baik, sosialisasi 
standar PPAUD, dan peningkatkan ketersediaan program pengembangan kualitas guru profesional yang 
dapat diakses masyarakat melalui pemanfaatan dana hibah desa. Peran Kementerian Dalam Negeri sebagai 
salah satu ketua dalam Satuan Tugas Nasional PAUD-HI tentunya akan mempermudah proses koordinasi. 

Tabel 25. Kontribusi PNPM Pedesaan terhadap PPAUD di Kab. Gunung Kidul 

No Kontribusi Unit Jumlah 

1 Pembangunan TK Unit 225 

2 Pembangunan KB Unit 271 

3 Pembangunan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Unit 1 

4 Renovasi Bangunan TK/KB Unit 15 

5 Perlengkapan Ruang Kelas TK Unit 157 

6 Perlengkapan Ruang Kelas KB Unit 986 

7 Beasiswa dan Seragam Anak 106 

8 Mainan dan Alat Peraga Unit 685 

9 Honor Guru Orang 220 
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Tabel 26. Kontribusi PNPM Pedesaan di Kab. Sijunjung 

Kecamatan 
Bangunan Jumlah 

(Rupiah) TK KB Posyandu 
Kupitan 0 0 1 153.877.500 

IV Nagari 1 4 2 1.308.749.000 

Sijunjung 1 5 1 1.585.332.000 

Koto VII 3 3 1 1.281.469.600 

Sumpur Kudus 4 1 0 871.116.200 

LubukTarok 4 6 1 1.962.387.200 

TanjungGadang 3 4 0 1.402.767.500 

KamangBaru 2 0 1 578.627.000 

Jumlah 18 23 7 9.144.326.000 

 

Peluang 3: Dana masyarakat dan swasta 

Sebagaimana ditunjukkan pada bagian sebelumnya, ada permintaan yang cukup tinggi untuk 
meningkatkan kompetensi guru PPAUD agar mereka mendapatkan pengakuan dengan menyelesaikan 
kursus singkat yang pelaksanaanya dipercayakan kepada lembaga pelatihan oleh Direktorat P2TK. 

Direktorat P2TK telah mempercayakan pelaksanaan paket pelatihan 'tingkat dasar' kepada 'lembaga 
penyelenggara pelatihan' terpilih yang telah menerima dana hibah untuk melatih sejumlah peserta 
pelatihan di tingkat provinsi/kabupaten. Permintaannya cukup tinggi, dan guru (masyarakat) pun bersedia 
membayar (US$80/orang) untuk mengikuti pelatihan tersebut. Model ini perlu dievaluasi dengan sungguh-
sungguh dari segi kualitas dan akuntabilitas – akan tetapi ini merupakan model berbagi-pembiayaan yang 
baik, terutama dengan mangajukan paket ini untuk dibiayai melalui CSR.  

 

Peluang 4: Memobilisasi sumber daya lain 

Ada juga peluang untuk memobilisasi sumberdaya keuangan dan non-keuangan lain dari masyarakat luas. 
Kontribusi dapat dicari dari jaringan sosial yang ada termasuk jaringan Bunda PAUD (dari tingkat pusat 
hingga desa), PKK (dibawah Kementerian Dalam Negeri) serta asosiasi profesional seperti Himpaudi, IGTKI 
(Ikatan Guru PPAUD non formal dan TK Indonesia). Selain itu, nota kesepahaman antara Kemendikbud 
dengan Dewan Masjid Indonesia juga kini memungkinkan dimanfaatkannya fasilitas Masjid sebagai pusat 
pengembangan layanan PAUD yang kemudian dapat direplikasikan dengan organisasi keagamaan lainnya. 

 

4. Arah Kebijakan 
 

Sejalan dengan struktur pembahasan di atas, rekomendasi kebijakan di masing-masing 4 area adalah 
sebagai berikut: 

 

4.1. Akses 
 

• Prioritaskan kepada kelompok paling tertinggal dalam perluasan layanan PPAUD. Bukti-bukti 
cukup jelas menunjukkan bahwa anak-anak dan keluarga yang paling terpinggirkan akan merasakan 
manfaat paling besar. Kerjasama dengan program-program pengembangan masyarakat. Untuk 
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menjangkau masyarakat miskin dan tertinggal perlu dilakukan dilakukan kerjasama dengan program-
program pengembangan masyarakat untuk memanfaatkan mekanisme penetapan sasaran dan 
pendampingan yang digunakan saat ini. Dana desa juga berpotensi untuk memberikan dukungan 
tambahan bagi perluasan akses terhadap PPAUD. 

• Koordinasi untuk memastikan cakupan semua anak usia 0-6 tahun. Akses perlu mencakup semua 
anak usia antara 0-6 tahun dimana Kemendikbud menyediakan layanan bagi anak usia 3-6 tahun. Perlu 
ada fleksibilitas di daerah-daerah dimana layanan TK tidak tersedia atau tidak terjangkau dengan 
menyediakan Kelompok Bermain untuk memperluas layanan kepada anak-anak usia 5 dan 6 tahun. 
Demikian pula, di daerah dimana layanan Kelompok Bermain tidak tersedia, TK perlu didorong agar 
membuka layanan KB atau SPS untuk anak-anak 3 - 4 tahun. Pada kasus-kasus demikian, kegiatan 
pelatihan guru diperlukan untuk membantu guru menghadapi tantangan mengajar di dalam kelas 
yang penuh dengan anak-anak dari berbagai usia. 

 

4.2. Kualitas 
 

• Pastikan agar Standar Nasional PPAUD (Permendiknas 58/2009) digunakan sebagai dasar 
penetapan kurikulum PPAUD dan seluruh pengembangan profesi. 

• Evaluasi, perbaiki dan perbanyak forum-forum pengembangan profesi bagi guru/pendidik, 
termasuk Diklat Berjenjang, penggunaan model PPAUD/pusat sumberdaya untuk kegiatan 'magang', 
praktek kerja, dan penggunaan KKG (Kelompok Kerja Guru) untuk meningkatkan kompetensi guru.  

• Kembangkan sistem pengembangan karir: jalur yang jelas bagaimana guru bisa diakreditasi dan 
meningkat dari satu level ke levelberikutnya termasuk mengkonversi kursus-kursus singkat menjadi 
nilai kredit untuk melanjutkan ke program sarjana.. 

• Perjelas peran pengawas TK dan PPAUD dan berikan dukungan untuk meningkatkan kompetensi 
dan kegiatan mereka. 

• Kembangkan dan laksanakan sistem penjaminan mutu yang efektif. 
• Lacak dampak pelatihan tentang praktik ruang kelas dan keluaran bagi anak. 

 

4.3. Koordinasi 
 

Perjelas peran lembagalembaga utama yang bertanggung jawab atas setiap komponen PPAUD HI. 
Secara khusus, Kemendikbud harus memegang peran utama komponen 'Pendidikan/ stimulasi usia dini' 
melalui penerapan standar nasional PPAUD. Kemendikbud dapat mengalokasikan anggaran yang 
dibutuhkan sesuai dengan tugasnya. 

 

4.4. Pembiayaan  
 

• Tingkatkan anggaran belanja negara untuk layanan PPAUD anak usia 3-6 tahun. Proyeksi biaya 
yang diuraikan dalam bab ini menunjukkan bahwa anggaran yang diperlukan untuk memperluas 
cakupan kualitas layanan PPAUD dapat terjangkau. 

• Jajaki berbagai peluang pembiayaan-bersama dengan kabupaten, program pengembangan 
masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan sektor swasta. Rancangan ini harus disesuaikan 
dengan kebutuhan di daerah dan mencerminkan fakta bahwa tidak ada satupun bagian masyarakat 
atau pemerintah yang bisa diharapkan akan sendirian memikul seluruh beban. 
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Daftar Rujukan 
 

 

 

Keseriusan Pemerintah Indonesia terhadap pengembangan anak usia dini tercermin dari pembentukan 
undang-undang berikut, mulai dari regulasi sektoral hingga regulasi yang terintegrasi: 

• Peraturan Pemerintah No.33 Tahun 2012 tentang ASI Eksklusif 
• Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 
• Undang-Undang No.17 Tahun 2007 tentang Pangan 
• Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 
• Strategi Nasional PAUD HI (2008) - arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam pendidikan anak usia 

dini yang meliputi: i) Peningkatan akses, distribusi dan kelengkapan jenis layanan pendidikan anak usia 
dini, ii) Peningkatan kualitas layanan pengembangan anak usia dini (kapasitas, kualitas sumber daya 
manusia, kelengkapan bahan, sarana dan prasarana), iii) Peningkatan koordinasi lintas sektoral dan 
kerjasama serta kemitraan antar lembaga pemerintah, badan pelaksana dan organisasi terkait daerah, 
nasional dan internasional. 

• Peraturan Presiden No.60 tahun 2013 - Strategi pelaksanaan pendidikan anak usia dini telah 
berkembang ke arah holistik-integratif. 

• Berbagai gerakan: 
a. Program Gerakan Nasional PPAUD dalam rangka Dirgahayu 100 tahun Kemerdekaan Indonesia, 

yang diluncurkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2011  
b. Program Bunda PAUD di tingkat pusat (2011), provinsi/kabupaten, kecamatan dan kelurahan 
c. "Program Satu Desa Satu PAUD" (Direktorat Jenderal PAUDNI) 
d. Pernyataan Ibu Negara (2005) tentang integrasi PPAUD, Posyandu dan BKB (Bina Keluarga Balita) 
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Aneks Tabel 1. Standar Tenaga Pendidikan PPAUD 
 

 

 

Jenis PPAUD Layanan PPAUD 
Status 

Ketenagakerjaan 
Kualifikasi 

Pendidikan di PPAUD Formal 

a. Pendidik 1. Guru TK PNS/Non-PNS S1/D4 & Sertifikat Pelatihan Menengah dan 
Mahir 

2. Guru 
Pendamping TK 

 D2/SMA dan Sertifikat Pelatihan Dasar dan 
Menengah 

b. Tenaga 
Kependidikan 

1. Kepsek TK PNS/Non-PNS 

 

S1/D4 & Sertifikat Diklat Berjenjang 

 

2. Pengawas TK PNS/Non-PNS S1/D4 & Sertifikat Diklat Berjenjang 

3. Tenaga 
Administrasi 

Non PNS SMA/sederajat 

PTK PPAUD Non-formal 

a. Pendidik 1. Pendidik KB 

 

Non PNS S1/D4 & Sertifikat Pelatihan Menengah dan 
Mahir 

2. Guru 
Pendamping KB/ 
SPS 

Non PNS D2/SMA & Sertifikat Pelatihan Dasar dan 
Menengah 

3. Pengasuh TPA Non PNS SMA & Sertifikat Pelatihan Menengah dan Mahir 

4. Pamong Belajar PNS S1/D4 & Sertifikat Pelatihan Menengah dan 
Mahir 

5. Instruktur Non PNS S1/D4 & Sertifikat Pelatihan Menengah dan 
Mahir 

6. Tutor Non PNS D2/SMA & Sertifikat Pelatihan Dasar dan 
Menengah 

b. Tenaga 
Kependidikan 

1. Pengelola Satuan 
PAUD 

Non PNS S1/D4 & Sertifikat Diklat Berjenjang 

2. Pengawas PNS S1/D4 & Sertifikat Diklat Berjenjang 

3. Tenaga 
administratif 

PNS/Non PNS 

 

S1/D4 & Sertifikat Diklat Berjenjang 

4. Keamanan PNS/Non PNS SMA & Sertifikat Diklat Dasar 
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Bab 8. Kualitas dan Manajemen Guru  
 

 

 

Mengembangkan angkatan kerja pendidik yang berkualitas tinggi, dikelola dengan baik dan 
didistribusikan secara efisien sangat penting bagi keberhasilan sistem pendidikan. Manajemen yang 
efektif merupakan faktor penting untuk menghasilkan layanan pengajaran yang kompeten, bermotivasi dan 
berkualitas tinggi. Semangat dan komitmen guru tergantung pada sejauh mana perekrutan, pelatihan awal, 
penempatan, pelatihan profesi, mutasi, promosi, penilaian, pengawasan profesional dan administrasi 
mereka dikelola. Faktor-faktor ini, pada gilirannya, dapat memberikan sumbangan terhadap hasil belajar 
siswa yang lebih baik. 

Dengan lebih dari 3 juta guru di Indonesia, tugas pengelolaan guru merupakan tantangan besar. 
Tugas ini juga memiliki kompleksitas peran dan tanggung jawab, terutama dengan diterapkannya 
desentralisasi pada tahun 2001, yang menyerahkan sebagian besar tanggung jawab pengelolaan guru 
kepada pemerintah kabupaten. 

Pemerintah Indonesia telah memprioritaskan reformasi guru dalam beberapa tahun terakhir, melalui 
berbagai prakarsa dengan tingkat keberhasilan yang beragam. Reformasi ini menekankan peningkatan 
kualitas dan pengembangan profesi guru dengan landasan berupa penyiapan kerangka hukum melalui 
pengesahan Undang-undang yang dikenal sebagai Undang-undang tentang Guru dan Dosen (UU No.14, 
tahun 2005). Terdapat pertanda positif dan keberhasilan dari reformasi yang dilakukan, namun proses 
tersebut juga menyoroti kompleksitas dan tantangan yang sesungguhnya bagi efektivitas reformasi sistem 
dalam arti yang lebih luas.  

Ada sejumlah faktor penggerak yang memengaruhi dan menentukan bentuk angkatan kerja guru di 
tahun-tahun mendatang. Faktor penggerak tersebut meliputi: (a) pendidikan menengah atas dan 
pendidikan usia dini akan menjadi titik-batas baru yang menentukan bagi guru, karena akses akan meningkat 
secara signifikan pada tahun-tahun mendatang, (b) reformasi kurikulum 2013 yang tidak hanya menetapkan 
muatan, tetapi juga menentukan pendekatan pengajaran baru yang akan digunakan, (c) ledakan jumlah 
calon guru yang dihasilkan untuk lowongan yang terbatas dalam suatu sistem pendidikan yang sudah 
memiliki terlalu banyak guru, dan (d) perubahan fokus dari sertifikasi menuju sistem akuntabilitas dan 
manajemen. 

Dari sudut pandang kualitas guru, arah kebijakan pokok yang diusulkan dalam bab ini adalah untuk 
memperkuat sistem akuntabilitas dan manajemen guru. Strategi dasar kebijakan ini adalah 
dijalankannya sistem manajemen kinerja guru terpadu di Kemendikbud yang terdiri dari Uji Kompetensi, 
Penilaian Kinerja, dan Pengembangan Keprofesian Berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan 
memerlukan pemahaman bersama mengenai pentingnya sistem tersebut, disertai mekanisme monitoring 
dan evaluasi, serta perkuatan kerjasama di seluruh tingkat pemerintahan (pusat dan kabupaten) untuk 
mendukung pelaksanaannya. 

Arah kebijakan kedua yang diusulkan terkait dengan kualitas adalah untuk melakukan investasi 
pada guru masa depan, mulai dari pendidikan keguruan, induksi, dan dukungan dini. Ini melibatkan 
pendekatan dari berbagai arah sebagai berikut: (a) reformasi total terhadap Lembaga Pendidikan Tenaga 
Kependidikan (LPTK) yang diposisikan sebagai penyedia layanan pelatihan dan sekaligus mitra dalam 
memenuhi kebutuhan angkatan kerja pendidik di masa yang akan datang /yang diperkirakan; (b) 
memastikan kualitas (dalam jumlah yang tepat) calon peserta yang akan menempuh pendidikan di LPTK; (c) 
memastikan kualitas LPTK melalui perkuatan perizinan operasional dan akreditasi; (d) kerja sama antara LPTK 
dengan pemerintah (pusat, provinsi dan kabupaten) untuk menciptakan penyebaran guru yang berkualitas 
secara seimbang; serta (e) dukungan dan pemberlakuan program induksi bagi guru baru. 
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Terkait manajemen guru, Surat Keputusan Bersama (SKB) merupakan terobosan yang melibatkan 
lima kementerian, yang menyediakan landasan bagi peningkatan efisiensi penempatan dan 
penyebaran guru. Strategi yang dapat dikembangkan berdasarkan SKB ini meliputi: (a) pelibatan 
pemerintah kabupaten dalam rencana komprehensif 5 tahun untuk mengatasi kebutuhan guru dan masalah 
manajemen guru (kepegawaian, penempatan, penyebaran); dan (b) dukungan bagi peluang inovasi 
efisiensi, seperti pegawai-lintas SMP dan SMA (termasuk sekolah satu atap), pegawai-lintas SD dan PAUD, 
serta dukungan untuk pengajaran kelas rangkap dan mata pelajaran ganda. 

Bab berikut ini memaparkan arah kebijakan yang diusulkan, kemungkinan langkah-langkah, hambatan, dan 
kunci bagi langkah ke depan. Bab ini disusun sekitar tiga arah kebijakan menyeluruh: (1) Penguatan kualitas, 
akuntabilitas dan sistem manajemen guru, (2) Investasi di guru masa depan , mulai dari pendidikan 
keguruan hingga induksi dan dukungan awal, dan (3) Memperbaiki Manajemen dan Penyebaran Tenaga 
Kerja Guru. 

 

1. Konteks 
 

Dengan lebih dari 3 juta guru - dari taman kanak-kanak sampai SMA umum/kejuruan; di sekolah negeri, 
swasta dan sekolah Islam; baik sebagai PNS, GTT maupun guru honorer - Indonesia merupakan salah satu 
negara yang memiliki kader guru paling beragam dan paling banyak di dunia. Peran penting yang 
dijalankan oleh guru dalam meningkatkan mutu pendidikan menjadi sangat menonjol dalam konteks ini. 
Sifat sistem pendidikan yang terus berkembang dan semakin kompleks, tantangan yang dihadapi guru 
sebagai individu maupun profesi guru secara keseluruhan menjadi semakin penting. Bagaimana pemerintah 
berupaya melakukan reformasi manajemen guru dan sistem pengembangannya, memperkuat lembaga-
lembaga pendidikan guru dan proses menghasilkan guru, akan merupakan hal yang sangat menentukan 
bagi pembangunan bangsa di masa depan. 

 

1.1  Undang-undang Guru dan Reformasi Terkini 
 

Arah kebijakan pemerintah bagi guru pada rencana jangka menengah mendatang harus dilihat kaitannya 
dengan upaya reformasi besar-besaran baru-baru ini, termasuk upaya besar yang dikembangkan, prestasi 
yang dicapai serta tantangan dan hambatan yang ditemui. Sebagian besar upaya reformasi untuk 
meningkatkan kualitas guru di Indonesia selama dasawarsa terakhir diarahkan oleh Undang-undang Guru 
dan Dosen (14/2005). Undang-undang ini bertujuan untuk mengatasi berbagai masalah kualitas guru secara 
serentak. Namun, komponen penting Undang-undang ini adalah persyaratan agar semua guru 
mendapatkan sertifikasi dengan cara: (a) memiliki kualifikasi akademik pendidikan tinggi minimum 4 tahun; 
(b) memperoleh keterampilan yang baik dalam mengajar di kelas melalui pelatihan dan praktik profesional 
secara menyeluruh dan tepat; serta (c) menunjukkan kemahiran dalam 4 ranah kompetensi wajib 
(profesional, pedagogis, kepribadian, dan sosial). Sertifikasi dimaksudkan untuk memastikan bahwa guru 
memiliki standar yang diperlukan untuk bertugas dalam pengajaran yang berkualitas tinggi dan dengan 
demikian diharapkan bisa memperbaiki hasil belajar siswa.  

Untuk itu guru-guru juga akan mendapatkan manfaat berupa tunjangan profesi sebagai tambahan atas gaji 
mereka, sehingga mereka bisa memperbaiki kesejahteraan dan status mereka. Kenaikan gaji telah memiliki 
implikasi anggaran yang sangat besar, dan dengan demikian penting untuk meninjau dampak pembiayaan 
ini terhadap kualitas keluaran guru dan siswa sampai sejauh ini. 

 

1.1.1  Apa yang bisa dipelajari dari proses reformasi dan sertifikasi? 
Sertifikasi telah menjadi landasan bagi upaya reformasi guru, dan oleh karena itu, pemahaman akar sejarah, 
pelaksanaan dan dampak yang dihasilkannya bisa memberikan pelajaran penting terkait tantangan dan 
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realitas politik dalam usaha memperbaiki kualitas guru. Pada awal tahun 2000-an, ada konsensus penting 
dari para pemangku kepentingan13 pendidikan di Indonesia bahwa apa yang sejak saat itu dikenal sebagai 
Undang-undang Guru dan Dosen diperlukan untuk memperjelas peran, tanggung jawab dan kompetensi 
yang diinginkan dari guru, serta untuk mengidentifikasi strategi yang diperlukan guna memperbaiki kualitas 
dan kesejahteraan guru. 

Namun demikian, setelah kerangka umum Undang-undang Guru dan Dosen ditetapkan, konsensus 
pelaksanaannya terpecah-belah di antara berbagai pemangku kepentingan. Masalah besar dalam kaitan ini 
adalah cara yang diusulkan untuk membuktikan "kompetensi" (setelah menjalani pendidikan minimum 4-
tahun) untuk kepentingan sertifikasi dan penerimaan tunjangan profesi. Kemendikbud, yang didukung oleh 
Dewan Standar Nasional Pendidikan yang baru dibentuk, ingin menilai 4 kompetensi inti (profesional, 
pedagogis, kepribadian, dan sosial) melalui ujian tertulis dan pengamatan pengajaran di dalam kelas. 
Namun, persatuan guru berpendapat bahwa uji kompetensi yang diusulkan tidak perlu dilakukan, karena 
sebagian besar guru yang akan disertifikasi sudah menjalani pendidikan 4 tahun dan, dalam banyak kasus, 
juga memiliki pengalaman bertahun-tahun serta telah mengikuti berbagai kegiatan penataran guru. 
Mayoritas anggota DPR setuju dengan pendapat ini. 

Sebaliknya, mereka berpendapat bahwa bukti kompetensi cukup didasarkan pada penyerahan ”portofolio” 
prestasi (misalnya referensi pribadi, publikasi, sertifikat kehadiran pada kegiatan penataran, dan model 
rencana pelajaran). Desakan oleh Kemendikbud bahwa beberapa jenis penilaian kompetensi sangat penting 
dalam proses sertifikasi menghasilkan kompromi bahwa guru-guru yang memiliki portofolio yang dievaluasi 
dan disetujui oleh lembaga pendidikan guru setempat (dipilih dan diarahkan oleh Kemendikbud) akan 
langsung lolos sertifikasi, sedangkan guru-guru yang tidak mendapatkan persetujuan tersebut diharuskan 
mengikuti program pelatihan 90 jam dan kemudian mengikuti ujian penguasaan muatan mata pelajaran - 
ujian yang pada akhirnya meluluskan hampir semua orang yang mengikutinya. Dengan kata lain, proses 
sertifikasi guru (dan dengan demikian memberikan mereka tunjangan profesi sebesar gaji pokok mereka) 
sama sekali tidak berkaitan dengan kompetensi yang ditunjukkan, baik dalam penguasaan muatan mata 
pelajaran maupun keterampilan pedagogis. 

Bagaimanapun juga, pada akhirnya, keraguan mulai muncul, baik terhadap integritas isi dan kewajaran 
proses penilaian portofolio oleh lembaga pendidikan guru maupun efektifitas program pelatihan 90 jam. 
Evaluasi dengan perlakukan kontrol secara acak dan menyeluruh terhadap sertifikasi guru menemukan 
bahwa sertifikasi tidak berpengaruh terhadap hasil belajar siswa (World Bank, 2013). Temuan ini, dan bukti-
bukti lain yang bermunculan, tidak dapat disangkal dan meyakinkan Kemendikbud, bahwa uji kompetensi 
sebelum sertifikasi tetap diperlukan, meskipun hal ini ditentang oleh persatuan guru. Oleh karena itu, 
Kemendikbud menghapus portofolio sebagai cara untuk mendapatkan sertifikat dan mengembangkan Pre-
test uji Kompetensi Guru (untuk menentukan apakah seorang guru masih layak mengikuti sertifikasi) dan 
Post-test uji Kompetensi Guru (untuk menentukan apakah seorang guru telah berhasil meraih kompetensi 
yang diharapkan, dan dengan demikian layak untuk mendapatkan sertifikasi serta mendapatkan tunjangan 
profesi). Namun demikian, bahkan dalam proses ini pun, tekanan politis (dari persatuan guru untuk 
menemukan guru yang paling kompeten) dan tekanan finansial (dari Kementerian Keuangan agar 
Kemendikbud menghabiskan anggaran untuk tunjangan profesi) membuat Kemendikbud menetapkan skor 
kelulusan sebesar 30% untuk Pre-test yang diberikan pada awal tahun 2012 – angka yang terlalu rendah 
untuk membedakan guru yang bagus dengan yang buruk. 

Publikasi terbaru hasil PISA 2012 menjadi pengingat serius bahwa hasil belajar siswa tidak membaik di 
Indonesia. Nilai siswa tidak menunjukkan perbaikan dan Indonesia jatuh ke peringkat ke-64 dari 65 negara 
(analisis lebih lanjut tentang hasil belajar siswa di Indonesia disajikan dalam Bab 1 dan 9). Upaya reformasi 
guru telah meningkatkan kesejahteraan guru, namun peluang untuk memanfaatkan proses tersebut bagi 
perbaikan kualitas guru hilang, dan hasil belajar siswa tampaknya tidak mengalami perbaikan. Meskipun 

                                                                      
13 Termasuk Pemerintah (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Keuangan dan Bappenas), partai politik, parlemen 
dan asosiasi guru. 
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pembelajaran siswa dipengaruhi oleh berbagai faktor14, perbaikan kualitas guru merupakan salah satu faktor 
kunci bagi perbaikan hasil pembelajaran siswa.  

Gambar 73. Skor PISA yang diraih Indonesia, 2000-2012 

 

Sumber: OECD 2013 

Catatan: PISA = Program for International Student Assessment 

Uraian yang panjang ini merupakan konteks yang sangat penting bagi arah kebijakan peningkatan kualitas 
guru. Undang-undang Guru dan Dosen dirancang dengan sangat baik, namun dalam penerapannya, 
tentangan terhadap pengukuran kualitas membuat proses sertifikasi dipermudah sehingga kehilangan 
makna. Upaya terbaru memperkenalkan Uji Kompetensi Guru sekali lagi dipermudah sehingga nilai 
kelulusan yang ditetapkan sulit untuk menggambarkan mutu. Seperti yang akan dibahas kemudian dalam 
bab ini, kajian terbaru menunjukkan bahwa bidang studi yang menjadi keahlian guru dan pengetahuan 
pedagogis memiliki hubungan yang kuat dan positif, serta berpengaruh pada hasil pembelajaran siswa. 
Apabila guru-guru Indonesia bersedia meningkatkan pengetahuan mereka – seperti yang diukur dalam Uji 
Kompetensi Guru - kemungkinan akan terjadi perbaikan terhadap hasil belajar siswa. Langkah-langkah baru 
lain yang penting yang berkaitan dengan penilaian kinerja dan perjanjian hasil bagi pengembangan 
keprofesian berkelanjutan juga dapat memainkan peran penting dalam meningkatkan kualitas guru dan 
hasil pembelajaran siswa, tetapi hanya jika mereka dilaksanakan dengan kemauan politik yang kuat. 
Sebagaimana ditunjukkan dalam proses sertifikasi, perubahan yang signifikan membutuhkan kemauan 
politik yang kuat dan penilaian yang realistis terhadap lingkungan. 

 

1.1.2  Peluang baru bagi perbaikan kualitas 
Meskipun sertifikasi telah mendominasi pembahasan tentang reformasi, Undang-undang Guru dan Dosen 
juga merupakan "...paket reformasi menyeluruh dan dinyatakan dengan jelas, yang mencanangkan agenda 
yang kuat untuk memperbaiki sistem pendidikan nasional"15.  Reformasi ini telah menjadi cetak biru peran 
dan tanggung jawab guru di masa depan, termasuk strategi yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas 
dan kesejahteraan mereka. Melalui Undang-undang ini, Pemerintah Indonesia telah membuat komitmen 
jangka panjang yang jelas terhadap pengembangan dan perbaikan pendidikan. Oleh sebab itu, patut 
diingat bahwa faktor-faktor lain visi jangka panjang ini, banyak di antaranya telah direncanakan akan tetapi 

                                                                      
14 Merupakan paket intervensi yang memengaruhi pembelajaran siswa termasuk: menyatakan dengan jelas hasil pembelajaran sebagai 
titik awal; kurikulum berjenjang (tim mencatat beberapa masalah dengan kurikulum pada bagian selanjutnya dari bab ini); bahan ajar 
yang memadai dalam bahasa pengajaran yang sesuai; guru secara teratur ada di ruang kelas dan tahu bagaimana menggunakan 
bahan-bahan ini dengan siswa; waktu yang cukup pada tugas-tugas pembelajaran; kepemimpinan sekolah; dukungan orang tua / 
masyarakat dll.  

15 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2009), Teacher Certification in Indonesia: A Strategy for Teacher Quality Improvement, 
World Bank, Jakarta, halaman 2 
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belum dilaksanakan, juga termasuk bagian dari komitmen tersebut dan diharapkan memberikan dampak 
kualitas yang signifikan di tahun-tahun yang akan datang. Komponen-komponen jangka panjang ini akan 
memainkan peran utama bab ini. 

 

1.2  Faktor Pendorong Utama yang Akan Menentukan Bentuk Pengajaran 
 

Oleh karena sistem pendidikan berkembang, demikian juga angkatan kerja pengajaran. Bersama dengan 
upaya-upaya reformasi guru yang disebutkan di atas, berbagai pengaruh penting lain memberikan dampak 
langsung maupun tidak langsung terhadap guru. Berikut ini adalah aspek-aspek penting untuk diingat 
sebagai dasar bagi arah kebijakan yang diusulkan dalam bab ini. 

 

1.2.1  Peningkatan partisipasi di SMA dan PAUD akan meningkatkan permintaan terhadap guru 
yang bisa mengajar secara efektif pada tingkat-tingkat tersebut 
Indonesia telah membuat langkah besar dalam memperluas akses terhadap pendidikan SMP. Hal ini pada 
gilirannya menciptakan gelombang siswa yang kini melanjutkan pendidikan ke SMA. Jumlah siswa yang 
terdaftar pada jenjang pendidikan SMA (umum, kejuruan dan sekolah agama) telah melonjak dalam 
beberapa tahun terakhir, dengan tingkat pertumbuhan pada tahun 2011/2012 mencapai lebih dari 10%. 
Karena Indonesia semakin dekat dengan pelaksanaan kebijakan wajib belajar 12 tahun dan menggunakan 
instrumen keuangan seperti BOS di tingkat pendidikan SMA, jumlah siswa akan terus meningkat, sehingga 
kebutuhan terhadap guru SMA akan bertambah pula. Masalah kepegawaian di sekolah-sekolah ini akan 
semakin menantang, karena adanya kebutuhan terhadap guru yang menguasai mata pelajaran dengan 
baik. Bab 2 wajib belajar 12 tahun menyajikan model untuk memperkirakan jumlah guru yang akan 
diperlukan berdasarkan target 97% angka partisipasi kasar pada tahun 2020, dengan asumsi bahwa rasio 
siswa-guru yang sama tetap dipertahankan, akan diperlukan tambahan sebanyak 245.000 guru. Dengan 
pertumbuhan wajar efisiensi seiring dengan mandat kebijakan kepegawaian (di mana guru penuh waktu 
memiliki 24 jam waktu pelajaran), jumlahnya akan mendekati 100.000. 

Gambar 74. Tren partisipasi pendidikan SMA menurut jenis sekolah 

 

*Keterangan gambar: jumlah siswa,  sekolah swasta berbasis agama,  sekolah negeri berbasis agama, sekolah 
swasta umum,  sekolah negeri umum,  sekolah swasta kejuruan,  sekolah negeri kejuruan 

Sumber: Statistik Pendidikan 1998-2011 untuk sekolah-sekolah di bawah Kemendikbud dan Buku Saku 1998-2010 untuk 
sekolah-sekolah di bawah Kemenag. 

*Untuk sekolah-sekolah di bawah Kemenag data yang diperkirakan berasal dari tahun 2011/2012 dan untuk sekolah-sekolah 
di bawah Kemendikbud data yang diperkirakan berasal dari tahun 2010/2011  
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Indonesia juga mengalami perkembangan yang sangat pesat pada pendidikan anak usia dini (PAUD), 
dengan angka partisipasi kasar kelompok usia 4-6 tahun meningkat dari 26,2% pada tahun 2008 menjadi 
36,5% pada tahun 2012 (Susenas). Diperkirakan tenaga kependidikan PAUD dapat tumbuh sampai 75% 
pada tahun 2020. Komposisi guru PPAUD sangat berbeda dengan kebutuhan pertumbuhan SMA yang 
memerlukan kualifikasi dan kompetensi mata pelajaran yang tinggi. Fakta bahwa sebagian besar PPAUD 
dikelola oleh swasta dan sering dengan tenaga pengajar guru dan pengasuh yang memiliki pendidikan 
tinggi kurang dari 4 tahun, juga berarti diperlukan strategi yang berbeda untuk perluasan dan pengadaan 
staf. 

Implikasi: Pertumbuhan pendidikan SMA dan PAUD memiliki implikasi terhadap kualitas dan manajemen guru. 
Upaya memastikan guru berkualitas tinggi tersedia dan dimanfaatkan dengan baik akan memerlukan 
perencanaan yang cermat, mulai dari pengembangan guru pendidikan keguruan sampai penugasan 
penempatanya. Hal Ini juga akan memerlukan pemanfaatan secara tepat guru-guru yang sudah ada di 
angkatan kerja pendidik. 

 

1.2.2  Program sertifikasi guru telah menyebabkan ledakan jumlah calon guru, namun 
lowongan yang tersedia terbatas 
Janji gaji yang lebih tinggi melalui sertifikasi dan tunjangan profesi telah membuat guru menjadi profesi 
yang sangat menarik. Hal ini menyebabkan terjadinya peningkatan pesat partisipasi di Lembaga Pendidikan 
Tenaga Kependidikan (LPTK). Jumlah mahasiswa yang terdaftar pada program pendidikan guru meningkat 5 
kali lipat antara tahun 2005 dan 2010 – dari 200.000 pada tahun 2005 menjadi lebih dari 1.000.000 pada 
tahun 2010. Angka ini hanya dari siswa SMA yang baru lulus, dan belum termasuk guru-aktif serta 
mahasiswa universitas terbuka.16 

Gambar 75. Partisipasi mahasiswa pada perguruan tinggi di Indonesia, 2005-2010 

 

*Keterangan gambar: jumlah mahasiswa, dalam jutaan;  terdaftar pada universitas (program kependidikan);  
terdaftar pada universitas (di luar program kependidikan) 

 Sumber: Dashboard PDPT (Pangkalan Data Pendidikan Tinggi), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik 
Indonesia,Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi: http://www.PDPT.dikti.go.id/dashboard/v002  

Catatan: Angka satu juta yang terdaftar pada program kependidikan pada tahun 2010 mencakup siswa SMA yang baru lulus, 
dan belum termasuk guru yang sudah masuk jajaran tenaga pengajar yang terdaftar pada Universitas Terbuka sebanyak 

sekitar 500.000 guru. 

 

                                                                      
16 Reformasi Guru di Indonesia: Peran Politik dan Bukti dalam Pembuatan Kebijakan (2013a) 



 

183 

Ada juga sedikit bukti yang menunjukkan bahwa kualitas calon mahasiswa, yang diukur berdasarkan nilai 
ujian nasional, juga meningkat, seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini. Meskipun nilai ujian nasional 
yang diraih seluruh lulusan SMA relatif tidak berubah, nilai ujian nasional lulusan SMA yang menempuh 
pendidikan untuk menjadi guru SD meningkat (seperti yang ditangkap melalui sampel dari LPTK). 

Gambar 76. Nilai ujian nasional calon guru baru dibandingkan dengan nilai keseluruhan lulusan SMA, 
2006-2009 

 

*Keterangan gambar: nilai ujian nasional; nilai ujian nasional mahasiswa yang menempuh pendidikan untuk 
menjadi guru SD;  nilai ujian nasional seluruh lulusan SMA 

Sumber: Nilai mahasiswa yang menempuh pendidikan untuk menjadi guru SD dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
2009. Nilai seluruh lulusan sekolah menengah atas berdasarkan data di tingkat populasi (tingkat sekolah) yang diterbitkan 
setiap tahun oleh Pusat Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

Republik Indonesia. 

Data pembanding untuk tahun 2007 tidak tersedia.   

 

Meskipun peningkatan partisipasi memiliki banyak implikasi positif dalam hal peningkatan jumlah calon 
guru dan kemungkinan peningkatan kualitas secara keseluruhan, hal ini juga menimbulkan kekhawatiran. 
Sekitar 50.000 guru akan pensiun dalam 5 tahun ke depan. Dengan adanya kelebihan jumlah guru pada saat 
ini, dan jumlah siswa yang bersekolah diproyeksikan akan menurun dari waktu ke waktu, tidak semua posisi 
guru dapat diisi kembali. Dengan lebih dari 1 juta siswa yang terdaftar pada program pendidikan calon guru 
saat ini, diperkirakan pada tahun-tahun mendatang sekitar 250.000 sarjana kependidikan akan memasuki 
pasar tenaga kerja setiap tahun. Tidak semua sarjana calon guru ini akan mendapatkan pekerjaan.  

Terputusnya hubungan permintaan dan penawaran di pasar tenaga kerja guru menciptakan kekhawatiran 
lain terkait kualitas guru dari kelompok calon guru yang akhirnya diterima. Prosedur penerimaan guru di 
Indonesia tidak selalu efisien atau berdasarkan prestasi, dan tidak ada kepastian bahwa sistem yang berlaku 
siap menjamin bahwa calon guru yang terbaik akan mendapatkan pekerjaan. Dampak lebih lanjut yang 
timbul akibat kelebihan jumlah guru di masa mendatang adalah bahwa calon guru yang berkualitas tinggi 
mempertimbangkan situasi ini dalam mengambil keputusan dan memilih untuk meninggalkan karier 
mengajar bukan karena mereka tidak ingin menjadi guru, namun karena mereka tidak yakin apakah mereka 
akan mendapatkan pekerjaan sebagai guru. 

Implikasi: Diperlukan prosedur untuk menyaring dan membatasi jumlah calon mahasiswa program pendidikan 
guru di perguruan tinggi. Prosedur ini harus termasuk mekanisme untuk mendapatkan calon guru yang terbaik. 

 

1.2.3 Kurikulum 2013 
Kurikulum di Indonesia seringkali berubah dan kerap dibuat lebih rumit, semua dilakukan dalam kurun 
waktu kurang dari 10 tahun - dari kurikulum berbasis kompetensi yang diperkenalkan pada tahun 2004 
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sampai kurikulum berbasis sekolah pada tahun 2006, dan sekarang sampai pada kurikulum yang sangat 
berbeda yang dimulai pada tahun 2013. Secara keseluruhan, kurikulum ini telah dibuat menjadi lebih cepat 
(mengajar lebih cepat) dan lebih padat (mengajarkan lebih banyak materi) – dari materi pokok berupa 
kompetensi membaca, menulis dan berhitung (dan pendidikan Pancasila) sampai bidang-bidang studi yang 
cakupannya lebih luas (misalnya pembangunan berkelanjutan dan keterampilan hidup) dan cara mengajar 
yang baru (misalnya pendekatan interaktif dan berpusat pada anak serta pendekatan berbasis pengamatan 
dan penelitian dengan menggunakan konteks dunia nyata). Kadang-kadang bidang studi baru diperlakukan 
sebagai mata pelajaran tersendiri, dan kadang-kadang digabungkan ke dalam mata pelajaran inti, seperti 
bahasa. Perubahan berulang ini sering menimbulkan kesulitan bagi sebagian besar guru, banyak di 
antaranya cukup senior, namun memiliki pengetahuan yang lemah tentang mata pelajaran, dukungan 
profesi yang terbatas, dan sedikit kesempatan untuk mengikuti pendidikan lebih lanjut. Beberapa metode 
mengajar memerlukan pendekatan yang sama sekali berbeda17. Bagi guru yang sudah bertugas, hal ini tidak 
cukup hanya dipelajari melalui lokakarya pelatihan, melainkan akan memerlukan dukungan intensif dalam 
jangka waktu yang panjang. Ada risiko tanpa sumberdaya dan dukungan yang tepat, guru akan 
mengabaikan perubahan atau, yang lebih buruk lagi, berusaha untuk menerapkan metode baru tanpa 
landasan pengetahuan yang diperlukan, sehingga hasil belajar siswa akan lebih buruk. 

Implikasi: Pendekatan hati-hati harus digunakan dalam menerapkan kurikulum baru. Calon-guru dan guru-aktif 
akan memerlukan dukungan yang luas untuk mengembangkan muatan mata pelajaran maupun keterampilan 
pedagogis untuk menerapkan kurikulum baru secara efektif. Program LPTK untuk calon-guru perlu dimodifikasi. 
Guru-aktif akan membutuhkan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan secara terus menerus 
(bukan hanya sekali). Kelompok Kerja Guru (KKG)/Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) adalah forum yang 
berpotensi efektif bagi guru untuk saling belajar tentang pelaksanaan tata-cara baru. Penugasan staf 
berdasarkan perubahan mata pelajaran dan jumlah jam per mata pelajaran juga perlu dipetimbangkan. 

 

1.2.4 Reformasi Pegawai Negeri Sipil 
Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN) kini mereformasi sistem 
pegawai negeri sipil. Undang-undang Nomor 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) memperkenalkan 
tipe baru pegawai-kontrak pemerintah yang dikenal sebagai P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian 
Kerja)18. Hal ini secara radikal bisa mengubah komposisi dan manajemen tenaga pendidikan, karena 
pemerintah kemungkinan akan beralih dari karyawan PNS tradisional menjadi karyawan kontrak 
pemerintah. Guru, dan juga profesi lain seperti tenaga kesehatan, sekarang akan menjadi kelompok 
profesional; UU khusus, seperti Undang-Undang tentang Guru, peraturan dan pedoman, akan memandu 
manajemen mereka. P3K akan dipekerjakan melalui kontrak individual (perjanjian), yang merupakan 
instrumen hukum perdata dan bukan instrumen hukum publik dan yang biasanya diatur oleh aturan umum 
ketenaga-kerjaan. Akan tetapi P3K akan mengacu kepada ASN dalam hal kondisi kerja dan syarat-syarat 
kontrak. Kontrak minimal 1 tahun dengan kemungkinan perpanjangan, dan kontrak jangka terbatas ini 
adalah perbedaan pokok dengan penugasan pegawai negeri sipil tradisional. 

Dalam mempertimbangkan komposisi tenaga kerja saat ini berdasarkan jenis penugasannya, guru sekolah 
negeri merupakan 78% dari keseluruhan tenaga kerja guru dari TK sampai sekolah menengah. dari guru 
sekolah negeri, 77% adalah PNS, 21% adalah guru tidak tetap, dengan 2% guru honorer19. Di sekolah swasta, 

                                                                      
17 Sebuah Kajian Video Indonesia oleh TIMSS guru matematika kelas 8 (Bank Dunia, 2014) menunjukkan bahwa praktik yang didorong 
dalam kurikulum baru jarang digunakan. Teknik-teknik ini meliputi pembelajaran investigasi, penggunaan konteks dunia nyata, aplikasi, 
pertanyaan terbuka, masalah non-rutin, dan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Meskipun studi ini hanya pada mata pelajaran 
matematika di tingkat sekolah menengah pertama, penelitian lain dan bukti anekdotal menunjukkan situasi yang sama ada di semua 
tingkat sekolah dan mata pelajaran. 

18 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 

19 Kelompok guru honorer dipekerjakan sebelum posisi P3K dibuat, sehingga ada berbagai jenis guru kontrak. Pemerintah pusat, 
provinsi atau kabupaten mempekerjakan mereka, dengan 64% honorer di tingkat kabupaten. Guru honorer umum terjadi di masa lalu, 
tetapi pada tahun 2005 ada pembekuan perekrutan dan janji untuk merubah status semua guru honorer menjadi PNS. Sebagian besar 
perubahan status telah selesai. 
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Komponen 1 - Uji Kompetensi Guru (UKG) - ukuran penting yang menentukan kualitas guru yang 
berhubungan dengan hasil pembelajaran siswa 

Uji Kompetensi memiliki peran yang terus berubah sejak reformasi guru dimulai, namun kini mulai 
menemukan tempatnya dalam sistem akuntabilitas dan manajemen guru terpadu. Uji Kompetensi adalah 
dasar dari model sertifikasi asli yang diusulkan, namun disingkirkan begitu saja oleh DPR. UKG muncul 
kembali setelah terbukti bahwa portofolio saja tidak cukup untuk menentukan kualifikasi guru, namun 
kemudian batas kelulusannya diturunkan sekedar untuk memenuhi kuota guru yang lolos sertifikasi dan 
bukan lagi untuk memastikan standar tertentu. UKG sekarang menjadi bagian dari kerangka kerja terpadu 
untuk menentukan akuntabilitas guru, dengan tujuan membantu guru mengidentifikasi kekuatan dan 
kelemahan mereka yang kemudian dapat dibahas dalam rencana pengembangan karier tahunan mereka. 
UKG juga dimaksudkan sebagai ambang batas bagi guru PNS guna meningkatkan karier mereka ke jenjang 
yang lebih tinggi. Berdasarkan teori, UKG merupakan rancangan yang sangat baik, namun apakah UKG akan 
benar-benar diterapkan atau akan berakhir dengan cara diturunkan atau dihapuskan lagi? Kemauan politik 
harus ada untuk memastikan para guru memenuhi ambang batas minimum pengetahuan terhadap materi 
pelajaran dan kompetensi pedagogis. 

Kompetensi guru, tentu saja, terbentuk dari berbagai faktor. Uji kompetensi hanya dapat menangkap aspek-
aspek tertentu dari pengetahuan guru, namun studi terbaru menyoroti betapa pentingnya komponen ini 
dikaitkan dengan hasil belajar siswa. Dari semua faktor yang diteliti dalam studi video yang dilakukan pada 
tahun 2011 terhadap guru matematika di SMP, pengetahuan guru (yang diukur dengan uji kompetensi guru 
yang mirip dengan UKG di Indonesia) memiliki kaitan yang paling erat dengan hasil-hasil belajar siswa20, dan 
koefisien yang telah distandarisasi menunjukkan bahwa peningkatan simpangan baku sebesar 1,0 pada skor 
penilaian guru berhubungan dengan peningkatan simpangan baku sebesar 0,23 pada nilai ujian siswa 
selama satu tahun (Chang, Shaeffer et al. 2013). Hasil serupa diperoleh dari studi sertifikasi dengan skala 
lebih besar, yang menunjukkan bahwa pengetahuan guru memiliki hubungan yang sangat erat dengan 
hasil belajar siswa dan koefisien yang besar nilai ujian siswa. Hasil-hasil tersebut ditunjukkan dalam Kotak 19. 

Kotak 19. Perkiraan hasil pembelajaran siswa berdasarkan pengetahuan guru dibandingkan dengan 
gelar sarjana yang dimiliki guru 

De Ree (2013) memperkirakan bagaimana pembelajaran siswa di Indonesia akan berubah dari waktu ke waktu 
berdasarkan apakah guru siswa tersebut memiliki gelar S1, dan apakah guru tersebut memiliki pengetahuan yang 
lebih baik yang diukur melalui uji kompetensi. Hasilnya menunjukkan adanya hubungan yang positif dan signifikan 
dengan pretasi belajar siswa dari tahun ke tahun pada kedua kasus tersebut, namun prestasi yang diraih siswa yang 
memiliki guru dengan pengetahuan yang lebih tinggi jauh lebih baik. Diagram di bawah ini memperkirakan apa yang 
akan terjadi terhadap hasil belajar siswa selama 6 tahun di sekolah dasar berdasarkan 3 skenario yang berbeda.  
Skenario pertama memperkirakan apa yang akan terjadi pada prestasi siswa tersebut apabila semua guru SD 
memperoleh gelar sarjana S1, seperti yang disyaratkan oleh Undang-undang Guru dan Dosen.21 Peningkatan yang 
disebabkan oleh kondisi ini tidak terlalu besar. Hal ini menunjukkan bahwa gelar sarjana S1 tampaknya tidak 
menghasilkan perubahan besar. Sebagian dari masalah ini disebabkan karena baik guru yang memiliki maupun tidak 
memiliki gelar sarjana rata-rata mempunyai tingkat pengetahuan yang rendah tentang mata pelajaran. Pola ini 
menunjukkan bahwa guru tidak mempelajari banyak hal dalam proses peningkatan kualitas akademiknya. Kurva biru 
menyesuaikan proyeksi dan memperhitungkan pengetahuan guru tentang mata pelajaran. Pengaruh gelar sarjana S1 
menjadi lebih kecil, namun tidak terlalu banyak berubah. Kurva merah memproyeksikan situasi yang menunjukkan 
bahwa pengetahuan semua guru tentang mata pelajaran dinaikkan sebesar 1 simpangan baku. Perubahan tersebut di 
Indonesia diproyeksikan memiliki dampak yang besar, dan tentu saja jauh lebih besar dibandingkan dengan dampak 
yang ditimbulkan oleh ijazah sarjana S1. Peningkatan pengetahuan guru tentang materi pelajaran yang menyeluruh 

                                                                      
20 Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik pengetahuan tentang materi pelajaran dan pengetahuan pedagogis, pada hampir semua 
kasus, berada jauh di atas ambang batas signifikansi statistik sebesar 5 persen yang diterima secara umum dan ambang batas 
signifikansi statistik dan biasanya di atas 1 persen ambang batas signifikansi 

21 Dalam kumpulan data, 50% guru sudah memiliki gelar sarjana S1, sehingga garis pada diagram menunjukkan apa yang akan terjadi 
apabila 50 persen lainnya diharuskan mendapatkan gelar sarjana 
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banyak satu simpangan baku diharapkan dapat menghasilkan perbaikan hasil belajar siswa sebesar 0,8 simpangan 
baku pada saat siswa menyelesaikan pendidikan selama 6 tahun di sekolah dasar.22 

 

Gambar 80. Perkiraan hasil belajar siswa selama enam tahun di sekolah dasar berdasarkan 
pengetahuan guru dibandingkan dengan gelar akademis guru. 

 

Sumber: De Ree 2013 

*Keterangan gambar: peningkatan pengetahun guru sebesar 1 simpangan baku, guru lainnya yang akan meraih gelar 
sarjana S1, guru lainnya yang telah meraih gelar sarjana S1, namun memiliki kontrol terhadap pengetahuan  

 

Hasil dari kedua studi tersebut memiliki implikasi kebijakan yang sangat penting untuk memastikan bahwa 
guru memiliki pengetahuan yang baik tentang mata pelajaran yang mereka ajarkan. Apabila ambang batas 
ditetapkan dan ditegakkan, guru yang berada di bawah ambang batas harus berusaha untuk meningkatkan 
pengetahuannya. Kegiatan PKB menjadi lebih bermakna karena memiliki tujuan untuk mencapai 
kompetensi. Di sisi lain, apabila ambang batas yang ditetapkan rendah atau tidak diberlakukan, akan jauh 
lebih kecil kemungkinan bahwa guru akan meningkatkan pengetahuan mata pelajaran dan pedagogis 
mereka. 

 

Komponen 2 - Penilaian Kinerja Guru - mempertahankan momentum pasca-sertifikasi untuk perbaikan 
kualitas guru yang berkesinambungan 

Penilaian kinerja guru baru-baru ini mendapatkan perhatian besar dari dunia internasional sebagai alat 
untuk mendukung dan memperbaiki kinerja guru. Salah satu kajian yang paling berpengaruh terhadap 
kinerja guru adalah proyek Measures of Effective Teaching (MET) yang dilaksanakan oleh Yayasan Bill dan 
Melinda Gates, yang mengidentifikasi penilaian dan pemberian umpan balik yang berharga bagi guru, 
sebagai salah satu alat yang paling menentukan dalam memperbaiki kualitas dan kinerja guru (Kane & 
Staiger 2012). 

Saat ini di Indonesia, sekali guru menerima sertifikat, maka perpanjangan status sertifikat maupun 
pembayaran tunjangan profesi, tidak lagi ditentukan oleh kinerja guru selanjutnya. Kekhawatiran muncul 
bahwa setelah menerima sertifikat, para guru tidak lagi memiliki motivasi untuk meningkatkan kualitas 
pengajaran mereka. Besarnya pengeluaran untuk menaikkan gaji guru sebesar dua lipat dari gaji mereka dan 
membayar tunjangan profesi mereka tidak bisa lagi lebih lanjut memperbaiki kualitas guru. Sistem gaji guru 

                                                                      
22 Catatan: Pengaruh guru bersifat kompleks. Dari tahun ke tahun, pengaruh guru yang memiliki pengetahuan yang lebih luas lebih 
kecil - sekitar 0,15 simpangan baku – namun dalam kurun waktu enam tahun, pengaruh ini meningkat. Dengan demikian pengaruh ini 
jauh lebih besar khususnya setelah mendapatkan pengajaran selama enam tahun dari seorang guru yang berpengetahuan luas. 
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Indonesia hanya menyediakan sedikit ruang bagi pemberian imbalan gaji tinggi secara terbuka kepada 
individu guru yang berkualitas tinggi (dalam hal ini, Indonesia tidak jauh berbeda dibandingkan dengan 
banyak negara lain di dunia). 

Namun, perbaikan kualitas guru lebih dari sekedar masalah sertifikasi. Pengembangan keprofesian yang 
masih berlangsung, pembinaan dialog guru, dan keinginan untuk mencapai pertumbuhan profesi sangat 
penting bagi perbaikan kualitas sekolah. Penilaian kinerja guru saat ini sedang diujicobakan di sekolah-
sekolah percontohan yang dipilih di Indonesia dan akan dievaluasi sebelum diterapkan di sekolah-sekolah 
lainnya, termasuk penggunaan metodologi online. Skema berbasis sekolah ini mengembangkan 
keterampilan penilaian dan evaluasi guru dalam konteks kegiatan sekolah sehari-hari. Skema ini juga 
mengembangkan keterampilan pengawas sekolah dan guru. Hasil penilaian kinerja tahunan dikaitkan 
dengan skala kenaikan gaji.23 

Salah satu masalah penting yang perlu diingat terkait dengan penilaian kinerja adalah bahwa penilaian 
kinerja tidak akan efektif jika dianggap sebagai tugas administrasi dan birokrasi yang harus diselesaikan. 
Tergantung pada bagaimana hal itu dilakukan, tingginya tingkat penilaian dan pengukuran kinerja mungkin 
mendominasi skenario hingga merugikan peningkatan praktik pengajaran dalam lingkungan yang 
mendukung. Instrumen ini tidak dapat hanya dilihat sebagai upaya memberikan nilai akhir. Kerangka 
terpadu berupaya mengatasi hal ini dengan menekankan penilaian kinerja sebagai alat untuk diskusi dan 
umpan balik yang kemudian akan digunakan untuk menentukan rencana pengembangan keprofesian 
berkelanjutan guru. Agar efektif adalah penting agar penilai dan guru memahami tujuan dan melihat 
manfaatnya. Penilai harus melihatnya sebagai kesempatan yang unik bagi dialog dan umpan balik. Guru 
harus melihatnya sebagai sebuah kesempatan untuk mendapatkan dukungan dan, melalui proses dua arah, 
mengembangkan strategi untuk perbaikan. Manajer harus melihatnya sebagai upaya memberikan masukan 
dan umpan balik bagi informasi untuk pengambilan kebijakan berbasis data. Agar ide ini digunakan, 
diperlukan pelatihan dan mungkin langkah-langkah seperti sertifikasi penilai untuk memastikan mereka 
memahami bagaimana menggunakan instrumen. 

Perubahan kebijakan yang saling berkaitan telah menciptakan kerangka terpadu yang apabila dibina dan 
didanai dengan bijaksana oleh Pemerintah Indonesia akan mempertahankan momentum perbaikan kualitas 
guru, dan akan menciptakan mekanisme penjaminan mutu untuk memastikan kesinambungan standar 
pendidikan yang tinggi di masa yang akan datang. Keberhasilan pelaksanaan kebijakan ini akan mengubah 
sifat pendidikan di Indonesia secara permanen. Kerangka terpadu sedang dirancang untuk 
mempertahankan dan terus meningkatkan kualitas dan akuntabilitas guru setelah mereka disertifikasi. Hal 
ini akan dicapai dengan (i) meninjau dan, sedapat mungkin, mereformasi kebijakan yang ada, prosedur dan 
instrumen penilaian kinerja demi kemajuan dan peningkatan jabatan; (ii) mengkaitkan insentif yang 
diciptakan berdasarkan Undang-undang Guru dan Dosen dengan peningkatan karier; serta (iii) memperbaiki 
hubungan akuntabilitas antara manajer (kepala sekolah/pengawas sekolah) dan guru. 

Kebijakan, proses dan instrumen terkait dengan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan, kemajuan dan 
peningkatan jabatan, penilaian kinerja serta kinerja guru yang kurang baik perlu dikembangkan dan 
diterapkan untuk menciptakan sistem pendidikan yang mandiri di Indonesia. Perbaikan dan penyebar-
luasan ke provinsi dan kabupaten perlu menjadi prioritas bagi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
guna memastikan kesinambungannya. Pendanaan bagi penerapan kebijakan, proses dan instrumen 
tersebut di seluruh Indonesia harus menjadi prioritas. 

 

Komponen 3 - Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan - insentif dan struktur untuk menghasilkan 
guru yang berkualitas 

Perbaikan kualitas pengajaran sangat bergantung pada motivasi yang dimiliki guru untuk melakukan 
Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan. Motivasi ini disebabkan oleh insentif dan imbalan yang diterima 
oleh guru untuk perbaikan – berupa gaji yang lebih tinggi dan perbaikan kondisi layanan, serta 
                                                                      
23 Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara No. 16/2009 
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profesionalisme yang datang bersama dengan kepuasan dari tugas yang dilakukan dengan baik. Salah satu 
hal yang menjadi sorotan dalam reformasi yang baru dilakukan adalah pengembangan kebijakan baru dan 
revisi kebijakan, rencana dan prosedur bagi kesinambungan pendidikan dan pengembangan karier guru 
bersertifikat. Hal ini juga dimaksudkan untuk menjamin akuntabilitas guru yang lebih baik dan memberikan 
insentif untuk kinerja yang baik. 

Beberapa kebijakan dan peraturan yang telah diratifikasi termasuk kredit fungsional untuk guru, penataran 
guru, Keputusan Menteri tentang program induksi guru baru, dan pembentukan kerangka kerja 
Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (termasuk pengelolaan guru berkinerja buruk). Penilaian Kinerja 
Guru telah diujicobakan dan instrumen untuk penilaian ini telah direvisi sebelum dilaksanakan penuh secara 
nasional pada tahun 2014. 

Model Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) mencakup sejumlah aspek yang saling berkaitan 
pada pelatihan guru-aktif, termasuk induksi guru di dalam sekolah dan pendampingan yang diberikan oleh 
pengawas yang efektif, kegiatan yang disediakan oleh Kelompok Kerja Guru setempat (KKG/MGMP), asosiasi 
profesi guru, kursus singkat di tingkat kabupaten, program pendidikan jangka panjang dan pendidikan jarak 
jauh di perguruan tinggi serta persiapan melalui kursus kepemimpinan bagi kepala sekolah dan pengawas 
sekolah. 

Peningkatan kapasitas kelompok kerja guru telah menjadi langkah yang signifikan. Pembahasan di atas 
menunjukkan bahwa guru yang berpartisipasi dalam kelompok kerja yang didanai oleh BERMUTU 
menghasilkan perbaikan nilai siswa. Namun, ini merupakan kegiatan intensif dan, setelah mendapatkan 
momentum, kegiatan ini menggunakan modul yang difokuskan terutama pada kajian aksi kelas (class action 
research), kajian tentang pelajaran (lesson study), pembelajaran aktif, kerja kelompok dan metodologi kelas 
efektif serupa, serta mengikuti program perbaikan terstruktur berdasarkan muatan mata pelajaran yang 
dibingkai dalam program komprehensif untuk perbaikan pengajaran dalam kelas. Agar berfungsi dengan 
baik, model ini membutuhkan dukungan anggaran, dan disarankan agar dinas pendidikan di tingkat pusat, 
provinsi, kabupaten dan sekolah bekerja sama untuk mengidentifikasi sumber daya yang cukup agar model 
yang berhasil memperbaiki pengajaran di dalam ruangan kelas ini terus dilanjutkan dan dikembangkan. 
Kriteria untuk KKG-MGMP yang efektif mencakup: (a) ketersediaan dana untuk mendukung kegiatan; (b) 
Guru pemandu yang terlatih; dan (c) kepala sekolah dan pengawas sekolah yang aktif terlibat dan 
sepenuhnya memahami pentingnya kegiatan ini. 

Ada beberapa cara PKB, termasuk belajar-sendiri, kursus, kelompok belajar, dan metode campuran. 
Kemendikbud harus memastikan bahwa pembelajaran dengan guru tidak didekati dengan cara yang 
mekanistik. Agar berbagai metode PKB bisa bekerja dengan baik dan menguntungkan sistem, mereka harus 
dipahami sebagai kesempatan belajar diakses yang tidak dapat dipisahkan dari aspek lain TPMS. 

Kepala sekolah dan pengawas sekolah juga diwajibkan mengambil peran kepemimpinan dalam 
pengelolaan dan pelaksanaan program perbaikan pendidikan. 

 

Menghubungkan elemen-elemen kinerja-kompetensi-pengembangan 

Bekerjanya secara efektif instrumen penilaian kinerja guru tergantung pada kompetensi guru yang 
disesuaikan dengan visi dan tujuan nasional yang diterima secara luas terkait dengan standar kompetensi 
siswa. Reformasi akuntabilitas guru, insentif bagi penilaian guru dan peningkatan karier berdasarkan 
kompetensi guru perlu didukung dengan sungguh-sungguh oleh suatu sistem yang efektif untuk mengukur 
hasil belajar siswa berdasarkan sistem yang dipakai untuk mengukur perubahan kinerja guru, kepala sekolah 
dan pengawas sekolah. Namun, yang menjadi masalah utama adalah memastikan keandalan dan 
konsistensi hasil melalui pelatihan yang efektif untuk penilai (guru senior, kepala sekolah, dan pengawas 
sekolah). 

Instrumen penilaian kinerja guru dikaitkan dengan kenaikan gaji guru. Sistem penilaiannya 
menggabungkan tujuan PerMenPAN & RB No. 16/2009 yang menyatakan bahwa baik PKG maupun PKB akan 
digunakan untuk mendapatkan poin kredit. Program PKG baru akan dilaksanakan paling cepat Juli 2014. 
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Kompleksitas proses penilaian guru, hubungannya dengan kenaikan gaji guru dan kebutuhan penilai yang 
harus terlatih sebelum program ini dimulai telah menghasilkan pendekatan yang hati-hati dan dipersiapkan 
dengan baik. 

Ini sungguh merupakan perubahan dan perbaikan besar dalam penyediaan insentif ke depan bagi 
kemajuan sistem pendidikan, dan juga menjadi motivasi yang signifikan bagi guru untuk memulai karier 
melalui perbaikan pendidikan demi kepentingan siswa mereka. Oleh sebab itu, setelah mengikuti pelatihan 
dalam kelompok kerja mereka, kepala sekolah dan pengawas sekolah mulai menggunakan pedoman 
penilaian pengajaran dan instrumen untuk menilai guru-guru di sekolah mereka. Selama periode ini kepala 
sekolah dan pengawas sekolah bisa mengunjungi ruang kelas, mempraktikkan penggunaan instrumen ini 
pada guru mereka dan memulai dialog aktif tentang kegiatan kelas dan memberikan dukungan bagi para 
guru. Kehadiran kepala sekolah dan pengawas sekolah pada pertemuan kelompok kerja guru akan menjadi 
hal penting untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan kredibilitas melalui saran-saran yang mereka 
berikan. Pelatihan tambahan yang diberikan kepada penilai yang terpilih merupakan perbaikan penting 
dalam program ini. 

Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) telah dimasukkan ke dalam kerangka kerja. Ini merupakan 
landasan bagi keberhasilan pelaksanaan kerangka terpadu. Setelah identifikasi kekuatan dan kelemahan 
guru, perlu diberikan dukungan, sumber daya dan informasi untuk mengarahkan perbaikan guru. Dukungan 
ini penting untuk memastikan bahwa guru-guru menjaga motivasi dan antusiasme terhadap tugas-tugas 
mereka. 

Kemendikbud telah menghasilkan modul pembelajaran melalui lembaga pelatihan nasional P4TK. Modul-
modul ini dirancang sebagai bahan pembelajaran bagi guru yang sesuai dengan tingkat kompetensi dan 
tahap perkembangan mereka. Dokumen kebijakan menteri tentang konsep pembelajaran terpadu telah 
dipublikasikan. Berdasarkan kebijakan ini, LPMP dan P4TK serta LPTK dapat dikontrak untuk memproduksi 
bahan-bahan untuk mengisi kekosongan dalam kerangka pelatihan PKB. Pada akhirnya modul-modul ini 
akan tersedia secara online, dan di bawah bimbingan kepala sekolah, pengawas sekolah atau dinas 
pendidikan tingkat kabupaten, guru akan dapat mengakses materi yang tepat untuk meningkatkan 
pengetahuan tentang mata pelajaran yang mereka ajarkan dan ketrampilan mengajar guna memenuhi 
kebutuhan yang ditentukan bersama-sama dengan kepala sekolah dalam penilaian kinerja tahunan. Dengan 
masuknya skor penilaian kinerja, sistem online dapat memberikan saran tentang modul pembelajaran yang 
paling sesuai untuk membantu guru. Dalam proses ini, lembaga utama yang akan memberikan 
pengembangan keprofesian berkelanjutan adalah KKG setempat dan sekolah itu sendiri. 

Kedua proses yang diamanatkan, yaitu PKG dan PKB akan mengatur perkembangan karier setiap guru dan 
para profesional pendidikan lainnya. Keduanya menjadi inti proses manajemen kinerja tenaga kependidikan 
yang bertujuan mencapai proses berkelanjutan dalam perbaikan standar pengajaran, manajemen 
pendidikan dan pengajaran.  Perkembangan karier semua tenaga pendidik diatur oleh kerangka hukum 
menyeluruh sebagaimana dijelaskan dalam PermenMenpan No. 16/2009, Bab 3. Kerangka hukum ini telah 
terintegrasi dengan Undang-undang yang menetapkan persyaratan kompetensi guru dan pendidik, 
termasuk kompetensi khusus yang diperlukan bagi tanggung jawab dan tingkat kemahiran yang meningkat 
dalam kompetensi wajib dan kompetensi tambahan yang berkaitan dengan jenjang karier guru. Hal ini 
membutuhkan dua proses utama: (i) penilaian kinerja tahunan berdasarkan bukti dan kriteria yang menjadi 
acuan bagi semua tenaga kependidikan; dan (ii) pengembangan keprofesian berkelanjutan secara teratur 
berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan guru dan sekolah. Kegiatan ini juga mencakup pengelolaan guru 
dengan kinerja kurang baik dan persyaratan bahwa kepala sekolah harus memberikan dukungan khusus 
kepada guru yang dalam proses ini diketahui memiliki kesulitan dalam pengajaran dan kepada guru yang 
memiliki kompetensi kurang memadai, sehingga dapat mengganggu proses belajar dan kesejahteraan 
anak-anak. 

Selain menetapkan tingkat kemahiran dalam kompetensi inti yang diatur oleh Undang-undang untuk ke 4 
jenjang karier profesi yang ditentukan, jalur karier alternatif juga telah disertakan dalam kerangka karier 
secara keseluruhan untuk menampung tenaga kependidikan yang memilih bekerja di bidang administrasi 
dan manajemen kependidikan, dan mereka yang memiliki minat terhadap pengembangan guru serta 
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pengajaran langsung kepada siswa. Keterampilan dan kompetensi khusus yang dibutuhkan untuk jalur 
karier alternatif ini telah dirancang dan ditambahkan ke dalam kerangka karier. Pada saat tinjauan ini 
disusun, konsep awal sedang disempurnakan melalui proses FGD dengan guru, kepala sekolah dan 
pengawas sekolah. Setelah disepakati, kerangka deskriptif lengkap kemajuan karier guru akan menjadi 
landasan bagi kriteria kemajuan melalui tingkat keprofesian dan kerangka "kurikulum" untuk PKB. 

Sebuah keputusan penting dalam penerapan sistem ini secara luas adalah apakah guru tidak tetap (GTT) 
yang direkrut oleh sekolah negeri dapat berpartisipasi dalam sistem ini. Model ini dikembangkan mengikuti 
sistem jenjang karir dan kenaikan pangkat pegawai negeri. Model ini juga telah dimodifikasi sedemikian 
rupa sehingga guru-guru di sekolah swasta juga dapat berpartisipasi. Guru-guru honorer yang direkrut oleh 
sekolah mencakup lebih dari 20% angkatan kerja guru yang ada. 

 

Mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi bagi sistem manajemen kinerja guru 

Kenyataan yang patut disayangkan dari setiap sistem yang melibatkan evaluasi individu dengan 
kepentingan tinggi adalah kerentanan terhadap manipulasi dan korupsi. Fakta bahwa sistem manajemen 
kinerja melibatkan data dari berbagai sumber membantu atau setidaknya mengurangi tingkat pengaruh 
yang mungkin dimiliki seseorang untuk melakukan manipulasi. Uji kompetensi merupakan komponen yang 
sangat penting sampai batas tertentu, karena merupakan metode evaluasi yang relatif obyektif yang tidak 
mudah dimanipulasi (meskipun komponen ini akan memerlukan rancangan dan monitoring ketat guna 
menekan peluang manipulasi sampai sekecil mungkin). Komponen ini kemungkinan akan memainkan peran 
terbesar dalam memastikan bahwa ambang batas terpenuhi, dan dengan demikian seharusnya tidak 
diabaikan seperti yang terjadi di masa lalu. 

Bagi sebuah sistem secara keseluruhan, keberadaan sistem monitoring dan evaluasi yang dijalankan pihak 
ketiga secara independen sangat penting. Sistem harus menangkap umpan balik dan memiliki komponen 
penanganan pengaduan. Sistem Central Independent Monitoring Unit (CIMU) atau Unit Monitoring Mandiri 
Pusat telah digunakan untuk berbagai program (misalnya Bantuan Khusus Sekolah JPS dan SIGP) untuk 
menilai kemajuan pelaksanaan kegiatan dan tata kelola yang baik/anti korupsi. Disarankan agar pendekatan 
monitoring serupa dilaksanakan di TPMS dan di sistem pengembangan karir. 

Rangkuman Strategi dan Kegiatan Utama: 

 

Komponen Uji Kompetensi Guru (UKG) 

• Perbaiki kualitas instrumen UKG untuk menjamin reliabilitas  

• Gunakan UKG untuk mengarahkan PKB dan untuk memastikan bahwa guru mencapai tingkat kompetensi 
minimum yang ditentukan  

• Perbaiki akses terhadap UKG bagi para guru dan transparansi hasil UKG (misalnya UKG online) 

• Biarkan guru melakukan akses UKG sesering mungkin  

 

Penilaian Kinerja Guru (PKG) 

• Pastikan kualitas dan transparansi: 

o Pelatihan evaluator kinerja: untuk menjamin reliabilitas dan konsistensi hasil 

o Kualitas alat 

o Sosialisasi bagi seluruh pemangku kepentingan (guru, manajer di tingkat daerah) 

 

Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) 

• Bangun Learning Management System atau Sistem Manajemen Pembelajaran (SMP) berdasarkan prinsip-prinsip 
sebagai berikut: 

o Akses: dengan berbagai pilihan PKB yang relevan dan dapat diakses melalui berbagai media 
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o Motivasi: struktur insentif (nilai kumulatif dan standar untuk kemajuan karier) 

o Kualitas: memastikan bahwa guru akan memperoleh manfaat melalui kegiatan PKB (sumber daya 
pembelajaran, transmisi, dll.). 

 

• Kaitkan perencanaan PKB dengan hasil pembelajaran siswa 

o Termasuk bagian refleksi PKG – kesepakatan hasil dari segi aspek yang berkaitan dengan perencanaan 
pelajaran dan pekerjaan yang berhubungan pembelajaran siswa 

• Kembangkan sistem monitoring dan evaluasi mandiri untuk sistem manajemen kinerja guru guna menjamin 
kualitas dan dan tata kelola. 

o Dijalankan oleh badan independen (mirip dengan CIMU) 

o Menangkap umpan balik 

o Komponen penanganan pengaduan (dalam beberapa hal untuk mengatasi aspek korupsi/kolusi) 

• Perkuat kerja sama di semua tingkat (Pusat dan Daerah) untuk mendukung pelaksanaan kegiatan 

o Pelaksanaan PKG 

o Pemberian kesempatan untuk melakukan kegiatan PKB yang memiliki nilai tambah dan mendapatkan 
nilai kredit 

o Fasilitasi kelompok kerja (termasuk pendanaan dan monitoring) 

 

2.2.2  Pengembangan karier: insentif untuk kepemimpinan sekolah dan pendidikan 
Dalam jangka panjang, reformasi yang diperkenalkan dalam siklus karier guru – upaya menarik minat calon 
guru yang lebih baik, memastikan bahwa mereka memahami mata pelajaran yang mereka ajarkan dan 
mampu menyampaikannya secara efektif melalui pelatihan berbasis sekolah yang lebih baik dan lebih 
banyak – merupakan hal terpenting dalam mengembangkan kader guru yang layak mendapatkan sertifikasi 
profesi dan imbalan yang menyertainya. Sejauh reformasi ini dilaksanakan dengan baik, akan lebih sedikit 
waktu dan sumber daya yang harus dihabiskan untuk "mengejar" penataran guru, dan lebih banyak waktu 
dan sumber daya yang dapat digunakan untuk melakukan pengembangan profesi yang lebih sistematis dan 
berkelanjutan sepanjang karier. Meskipun banyak reformasi tingkat kementerian telah diperkenalkan untuk 
memperbaiki sistem manajemen guru, faktor utama dalam pelaksanaan reformasi dan meraih keberhasilan 
adalah penerapan proses rekrutmen dan seleksi yang tepat untuk kepala sekolah dan pengawas sekolah. 
Mekanisme sedang diuji-cobakan untuk memastikan bahwa proses ini dilakukan berdasar prestasi dan 
kompetensi, dan bukan faktor politik atau kepentingan pribadi. 

Penentuan sejak dini guru yang efektif, yang memiliki kapasitas dan motivasi untuk menjadi pemimpin di 
sekolah merupakan hal yang perlu diperhatikan di masa yang akan datang. Peraturan baru telah 
dimandatkan yang menjelaskan peran dan kompetensi yang wajib dimiliki oleh kepala sekolah dan 
pengawas sekolah. Peraturan ini harus dipelajari lebih lanjut dengan melihat sejauhmana kepala sekolah 
dan pengawas sekolah bekerja secara efektif di lapangan, dan memastikan bahwa kualitas yang demikian 
digunakan dalam seleksi staf eksekutif dan program pelatihan di masa yang akan datang yang harus 
dijadikan sebagai prasyarat wajib dalam seleksi. Kualitas ini juga mencakup kemauan untuk dipindah-
tugaskan ke berbagai posisi dan peran di sekolah dalam rangka persiapan kepemimpinan.  Hal ini akan 
menjamin bahwa tenaga pendidik tersebut memiliki pengalaman yang beragam dan fleksibel terkait 
dengan pekerjaanya di sekolah, serta mampu memenuhi persyaratan sistem pendidikan baru dan 
berkualitas tinggi di Indonesia. 

Hal lain yang juga penting adalah, fokus tidak hanya pada peningkatan kapasitas individu (seperti 
pendidikan keguruan, induksi, masa percobaan, sertifikasi, pengembangan profesi dan proses penilaian 
guru yng dilaksanakan saat ini), tetapi juga pada peningkatan kapasitas sekolah secara keseluruhan dan 
secara kolektif. Disinilah peran baru kepala sekolah, didukung oleh pengawas sekolah, menjadi begitu 
penting dalam proses profesionalisasi pengembangan. 
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Selain itu, pemilihan kepala sekolah dan pengawas sekolah perlu didasarkan pada prestasi dan berkaitan 
erat dengan kebutuhan untuk mengisi suatu jabatan. Pelatihan kepemimpinan dan pengalaman sekolah 
yang diperoleh guru dari tahun-tahun sebelumnya bisa membuat seorang guru siap untuk melangkah ke 
jenjang karier berikutnya. Namun, jabatan eksekutif senior sekolah juga perlu "disesuaikan" dengan posisi 
yang ada di daerah. Ini berarti bahwa pada tingkat sekolah, sebuah panel wawancara berbasis sekolah harus 
dilatih dan memiliki tanggung jawab untuk memilih kepala sekolah baru dari kelompok yang katakanlah 
terdiri dari 3 kandidat terlatih terbaik yang ada di tingkat kabupaten. Ketiga kandidat tersebut harus terlatih 
dan bisa bekerja. Namun, hanya satu yang dipilih oleh panel, yaitu kandidat yang "paling sesuai" untuk 
mengisi posisi tersebut. Hal ini akan membangun ikatan efektif antara sekolah dan kandidat yang "paling 
sesuai". 

Dengan demikian, pengembangan karier yang efektif memerlukan: (a) pemberian pelatihan kepemimpinan 
bagi guru-guru terpilih; dan (b) promosi guru melalui seleksi berdasarkan prestasi. 

 

2.2.3  Kinerja yang kurang baik: penangguhan sertifikasi guru 
Semua guru harus memenuhi standar yang dipersyaratkan oleh sistem pendidikan. Harus ada ketentuan 
bagi mereka yang tidak mampu memenuhi standar ini, harus mengikuti pelatihan ulang yang ditetapkan 
atau mereka akan kehilangan hak mereka sebagai pengajar. Bisa terjadi perbedaan pendapat mengenai apa 
yang menyebabkan guru tidak efisien, dan pembatalan sertifikasi bisa mendapatkan tentangan dari serikat 
guru. 

Beberapa sistem di negara bagian di Australia, misalnya, setiap tahun meminta konfirmasi dari kepala 
sekolah yang menyatakan bahwa semua guru dalam jajaran staf mereka efisien. Ini berarti sekolah harus 
memiliki sistem yang siap untuk mengumpulkan data yang menunjukkan seberapa baik para guru bekerja. 
Sistem ini biasanya bekerja melalui pejabat eksekutif sekolah. Sebagai contoh, setiap guru kepala mata 
pelajaran tertentu (mungkin ada 10 atau 12 guru di SMA yang besar dengan katakanlah 1500 siswa) 
mengelola 10 atau lebih guru mata pelajaran, dan bertanggung jawab atas kualitas pekerjaan mereka, atau 
"efisiensi" mereka. 

Ketika seorang guru dinyatakan "mengalami kesulitan dalam pekerjaan", guru kepala tersebut bertanggung 
jawab untuk memberitahu kepala sekolah bahwa efisiensi guru tersebut "dipertanyakan" dan rencana 
pengembangan profesi untuk memberi dukungan dan perbaikan akan dikenakan melalui konsultasi dengan 
guru yang bersangkutan. Rencana ini melibatkan identifikasi kelemahan guru dan penyusunan target 
perbaikan, pengamatan yang lebih teratur terhadap ruang kelas guru yang bersangkutan, pemeriksaan 
persiapan pelajaran guru, pemeriksaan terhadap buku dan hasil ujian siswa, serta hal-hal lain yang dianggap 
perlu. Pada waktu yang disepakati (biasanya setelah sepuluh minggu) dan setelah periode observasi, guru 
kepala mata pelajaran atau kepala sekolah akan menulis laporan tentang kemajuan guru tersebut dalam 
memperbaiki bidang-bidang yang menjadi kekurangannya. Apabila telah terjadi perbaikan, program 
perbaikan dapat dihentikan. Jika tidak, program dilanjutkan selama 10 minggu berikutnya, dan pada saat itu, 
jika didapati kemunduran, guru dapat dikenakan skorsing dan tindakan pemutusan hubungan kerja bisa 
diberlakukan. 

Setiap rencana pengembangan profesi akan disusun untuk dilaksanakan oleh staf senior di bawah 
bimbingan kepala sekolah. Kepala sekolah biasanya akan berkoordinasi dengan perwakilan serikat guru jika 
diperlukan, dan menjamin "keadilan asasi” (natural justice) diterapkan bagi semua pihak. 

Kegagalan menanggapi peluang pengembangan berikutnya tidak selalu berakhir dengan pemutusan 
hubungan kerja. Guru yang kurang baik mungkin sertifikasinya bisa ditangguhkan atau bahkan mungkin 
dicabut (yang berakibat dihapuskannya sebagian atau seluruh tunjangan profesinya) sampai guru tersebut 
melalukan perbaikan yang dianggap memadai. Tindakan ini dapat memaksa guru yang kualitasnya kurang 
memadai mengambil langkah positif guna memperbaiki pengajaran mereka. Namun demikian, guru yang 
tidak menunjukkan perbaikan kompetensi dan tidak kooperatif, bisa mengurangi efektivitas profesi dan 
mengurangi kepercayaan orang tua terhadap sekolah. Walaupun tindakan pemutusan hubungan kerja 
ditentang oleh serikat guru dan pihak lain yang langsung menghadapi guru, tindakan ini merupakan 
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konsekuensi dari pengajaran yang berkualitas rendah dan dukungan yang kurang memadai bagi guru yang 
berkinerja buruk yang tidak mampu mengatasinya di sekolah. Mengajar adalah profesi yang menuntut dan 
memerlukan keterampilan. Meskipun jumlah guru berkinerja buruk sangat kecil, jika staf senior dan 
administrator mengabaikan keluhan tentang guru berkualitas buruk, hal ini bisa berakibat fatal bagi standar 
pendidikan sistem sekolah. 

 

2.2.4  Ketidakhadiran guru: merusak moral guru 
Ketidakhadiran guru merupakan indikator penting dedikasi, profesionalisme dan kinerja guru. Pada setiap 
hari sekolah, 1 dari 5 guru di Indonesia tidak hadir di sekolah tanpa izin. Hal ini tidak hanya mengurangi 
produktivitas guru, tetapi juga merusak kelangsungan pengajaran dan sungguh-sungguh merusak moral 
guru di sekolah. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh SMERU24 pada tahun 2003 tentang ketidakhadiran 
guru di sekolah dasar negeri yang dipilih secara acak, dan studi lainnya yang dilakukan pada tahun 2008 
dengan sampel sekolah dasar yang bisa mewakili tingkat nasional, tingkat ketidakhadiran diketahui masing-
masing 19% dan 14%. Studi lain dengan sampel yang mewakili tingkat nasional dilakukan pada tahun 2013 
dan 2014, bekerja sama dengan ACDP, program yang didanai bersama oleh Komisi Eropa dan DFAT, untuk 
menentukan tingkat dan penyebab ketidakhadiran guru di seluruh Indonesia. Menggunakan sampel 
sekolah dan guru yang lebih besar dari penelitian sebelumnya, penelitian ini menemukan bahwa satu dari 
sepuluh guru absen dari sekolah ketika mereka dijadwalkan akan mengajar dan tingkat guru absen dari 
kelas saat mereka di sekolah, yang juga memiliki implikasi untuk belajar siswa, umumnya lebih tinggi dari 
tingkat ketidakhadiran guru dari sekolah. Meskipun tingkat absensi guru telah berkurang setengahnya 
dalam satu dekade, angka ini masih terlalu tinggi dan tingginya ketidakhadiran guru di kelas (bukan di 
sekolah) menunjukkan kebutuhan penting bagi pemantauan dan manajemen guru yang lebih baik di 
sekolah oleh kepala sekolah, pengawas dan masyarakat. 

Sebuah kajian25 yang dilakukan oleh Kemendikbud pada tahun 2010 menemukan sejumlah alasan tingginya 
tingkat ketidakhadiran guru, antara lain kurangnya kontrol dari atasan/pejabat pemerintah, kurangnya 
perhatian dari anggota masyarakat, penyakit dan kemiskinan, buruknya pelatihan dan kemampuan untuk 
mengelola tugas mengajar mereka, kurangnya transportasi ke sekolah, dan konflik antara kepentingan 
individu dan peran guru (terutama pada guru perempuan). Angka ketidakhadiran guru yang tinggi 
berdampak pada ketersediaan dana operasional sekolah untuk keperluan lain seperti kegiatan perbaikan, 
pada citra dan kinerja sekolah, dan menurunkan prestasi siswa (khususnya di daerah terpencil), serta 
mengurangi motivasi guru. 

Lima kesenjangan besar yang terlihat jelas dalam memahami ketidakhadiran guru di Indonesia: (a) 
ketidakhadiran guru tidak hanya mengacu pada tindakan tidak hadir di sekolah, tetapi juga tidak hadir di 
kelas pada saat guru sebenarnya berada di sekolah; (b) penelitian yang dilakukan sejauh ini terbatas pada 
ketidakhadiran di sekolah dasar saja; (c) kurangnya pengetahuan tentang penyebab utama ketidakhadiran, 
apakah berkaitan dengan kesejahteraan guru, karena kurangnya motivasi atau semata-mata karena perilaku 
ingin untung sendiri (opportunistic); (e) tidak banyak penelitian evaluasi program yang bertujuan untuk 
mengatasi ketidakhadiran guru; dan (f) survei terbaru terhadap kepala sekolah SMP/SMA menyatakan 
bahwa sebagian besar dari mereka tidak percaya bahwa ketidakhadiran guru menghambat proses belajar 
siswa. 

Meskipun kebutuhan terhadap penelitian untuk mengembangkan dan memperbaiki kebijakan terus 
berlanjut, Kemendikbud dan Pemerintah Kabupaten perlu melakukan uji coba dan menerapkan tata-cara 
untuk mencegah maraknya ketidakhadiran guru yang melanda sistem pendidikan di Indonesia. Tanggung 
jawab untuk mengendalikan ketidakhadiran terutama dibebankan pada kepala sekolah dan pengawas 
sekolah. Saat ini, banyak sekolah yang sudah kelebihan pegawai dan sekaligus dapat mempekerjakan staf 

                                                                      
24 SMERU Research Institute 

25 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Study on Teacher Absenteeism (Studi Ketidakhadiran Guru), Pusat Studi Kebijakan, 2010 
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Usulan utama adalah reformasi menyeluruh LPTK, menempatkan mereka tidak hanya sebagai penyedia 
layanan pelatihan, tetapi juga sebagai mitra dalam memenuhi kebutuhan guru di masa yang akan datang 
berdasarkan prakiraan. Kurikulum dan pendekatan yang digunakan juga harus mencerminkan kebutuhan riil 
jenis dan kebutuhan bidang studi, termasuk melengkapi guru dengan ketrampilan-ketrampilan yang 
membuat mereka lebih fleksibel. Visi ini melibatkan kerjasama antara LPTK dan pemerintah (pusat, provinsi 
dan kabupaten) untuk memperbaiki kualitas dan penyebaran LPTK.  

Ada sekitar 44 LPTK negeri dan 387 LPTK swasta dalam sistem pendidikan di Indonesia (Pangkalan Data, 
2014). Jumlah LPTK juga telah meningkat secara drastis dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2010 
jumlah LPTK adalah 241, tetapi telah meningkat menjadi 415 pada tahun 2013 (Lampost 2014). Peningkatan 
lebih dari 70% dalam waktu singkat tersebut memunculkan keprihatinan terkait kualitas. Saat ini banyak 
LPTK kecil yang dikelola oleh swasta memiliki kualitas yang relatif rendah dan beroperasi relatif tanpa 
pengawasan. Kualitas LPTK juga harus dipastikan melalui perbaikan mekanisme perizinan operasional dan 
proses akreditasi. Sejumlah besar calon guru sedang dididik dan agak disayangkan bahwa pertumbuhannya 
sebagian besar terjadi di lembaga pendidikan yang dikelola oleh pihak swasta yang umumnya berkualitas 
rendah. Selain itu, karena mereka ingin cepat-cepat memperluas program untuk memenuhi permintaan 
calon mahasiswa yang ingin mendaftar, program mereka juga cenderung disusun dengan mengabaikan, 
bahkan menurunkan, kualitas. Sistem perlu berubah untuk mengurangi akibat sampingan program 
sertifikasi ini. Persaingan dapat ditingkatkan dengan meminta perguruan tinggi menghasilkan jumlah 
lulusan yang tepat sesuai permintaan pasar tenaga kerja, juga dengan menekan pertumbuhan perguruan 
tinggi swasta yang kualitasnya meragukan. 

Para pembuat kebijakan menyadari perubahan skenario ini, dan mulai tahun 2013 pemerintah telah 
menetapkan kuota tahunan sebanyak 40.000 calon guru yang boleh mendaftar di universitas swasta dan 
negeri. Keputusan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa jumlah mahasiswa program kependidikan 
yang diterima di perguruan tinggi setiap tahun akan sesuai dengan jumlah guru yang diperkirakan akan 
pensiun empat tahun kemudian (ketika angkatan tersebut lulus). Perkiraan harus menjadi lebih akurat, 
dengan mempertimbangkan sejumlah faktor, antara lain gelombang pensiun (termasuk mata pelajaran dan 
lokasi guru yang akan pensiun) dan bidang-bidang yang diperkirakan akan berkembang. 

Akhirnya, tahun-tahun awal dalam karier guru sangat penting, membutuhkan bimbingan dan umpan balik, 
serta masa percobaan dan penangguhan sertifikasi. Landasannya telah diletakkan dengan peraturan no. 
27/2010 dan sekarang harus sudah diterapkan.  

Bagian ini terlebih dahulu akan memberikan analisis sistem yang ada di Indonesia dibandingkan dengan 
sistem negara-negara lain dalam hal penyaringan guru. Hal ini akan diikuti dengan 

 

2.3.1  Di mana dan bagaimana seharusnya filter atau penyaring guru diterapkan dalam 
pelatihan guru dan pada tahun pertama?  
Dengan banyaknya guru yang akan dihasilkan dan sedikitnya posisi yang tersedia, jelas diperlukan 
penyaringan. Dalam laporan Preparing Teachers around the World, proses pendidikan guru, sertifikasi dan 
evaluasi digambarkan sebagai “kurun waktu” (pipeline) (Educational Testing Service, 2003)26. Laporan ini 
menyampaikan prosedur 8 langkah dimana para calon guru di semua sistem pendidikan harus bisa 
melewati jalur ini untuk bisa diangkat menjadi guru. Setiap langkah bisa digunakan oleh pihak berwenang 
untuk menyaring calon guru terhitung sejak mereka memutuskan mengikuti pendidikan guru sampai 
akhirnya menjadi tenaga profesional yang memenuhi syarat. Karena setiap tahapan mewakili langkah 
penting yang harus diambil oleh calon guru, penulis laporan tersebut menggambarkannya sebagai 
"penyaring" yang digunakan oleh suatu sistem pendidikan untuk menilai kualitas calon guru dan memantau 
kemajuan mereka seiring dengan berkembangnya kompetensi mereka dan jika perlu "menyingkirkan” calon 
guru yang tidak cocok untuk mengajar.  

                                                                      
26 Preparing Teachers Around the World, Laporan Informasi Kebijakan ditulis oleh Wang, A.H., Coleman, A.B., Coley, R.J., Phelps, R.P. dan 
the Educational Testing Service, Princeton. New Jersey, 2003 



 

200 

Berbagai sistem pendidikan menggunakan penyaring ini dengan cara yang berbeda. Beberapa sistem 
pendidikan lebih menekankan pada beberapa komponen penyaring dibanding komponen lainnya. Tidak 
ada keharusan untuk menggunakan semua penyaring. Tabel berikut ini memberikan perbandingan umum 
antara berbagai penekanan yang diberikan pada setiap penyaring di berbagai negara:  

Tabel 27. Perbandingan internasional antara berbagai filter atau penyaring yang digunakan dalam 
“kurun waktu” pendidikan keguruan (ditambah Indonesia)27 

Langkah 
Langkah dalam Kurun Waktu 

Kependidikan 
Penekanan Tinggi 

Penekanan 
Sedang 

Penekanan 
Rendah atau 

Tanpa Tekanan  

1 Calon yang memasuki program 
pendidikan keguruan (sarjana non-
sarjana) 

Jepang, Korea, 
Belanda, Singapura 

Australia, 
Hongkong, Amerika 

Inggris, 

 

INDONESIA 

2 Evaluasi pengalaman praktis Inggris, Jepang, 
Belanda 

Australia, 
Hongkong, Korea, 
Singapura, 
INDONESIA 

Amerika 

3 Keluar dari pendidikan keguruan Australia, Korea, 
Singapura 

Belanda, Amerika Inggris, Hongkong, 
Jepang 

INDONESIA 

4 Sertifikasi Inggris, Amerika Australia, 

 

INDONESIA 

Hongkong, Jepang, 
Korea,Belanda, 
Singapura 

5 Pengangkatan Korea, INDONESIA Jepang, Singapura Australia, Inggris, 
Hongkong,Belanda, 
Amerika 

6 Evaluasi periode induksi  Jepang, Singapura Australia, Inggris, 
Hongkong, Korea, 
Belanda, Amerika, 
INDONESIA 

7 Evaluasi pengembangan 
keprofesian 

Jepang, Korea Hongkong Australia, Inggris, 
Belanda, Singapura, 
Amerika, 
INDONESIA 

8 Evaluasi masa percobaan (sebelum 
jabatan diberikan) 

Hongkong, Jepang Australia, Inggris, 
Belanda 

Korea, Singapura, 
Amerika, 
INDONESIA 

Sumber: Preparing Teachers Around the World, Laporan Informasi Kebijakan ditulis oleh Wang, A.H., Coleman, A.B., Coley, R.J., 
Phelps, R.P. dan the Educational Testing Service, Princeton. New Jersey, 2003 dengan informasi tentang Indonesia 

ditambahkan secara terpisah  

Catatan: Panah biru menunjukkan arah yang saat ini dituju dengan kebijakan dan program yang ada. Panah oranye adalah 
bidang yang dianjurkan untuk lebih diperhatikan.  

 

Tabel tersebut menunjukkan bahwa meskipun negara seperti Singapura memberikan perhatian besar pada 
hasil ujian akademik (sekolah) yang dicapai oleh calon guru ketika akan memasuki sistem pelatihan guru, 
negara tersebut kurang memberi perhatian pada sertifikasi guru. Semua negara lain yang tercantum pada 
tabel tersebut tidak memiliki persyaratan pengujian lainnya setelah guru menyelesaikan pendidikan 
keguruan untuk mendapatkan sertifikat. Negara-negara ini, termasuk yang tercantum dalam tabel di atas 
(Hong Kong, Jepang, Korea, Belanda dan Singapura) menganggap bukti kelulusan dari lembaga pelatihan 

                                                                      
27 idem 



 

201 

sudah cukup untuk sertifikasi. Seringkali dokumen tersebut berfungsi sebagai sertifikat mengajar, dan 
kemudian biasanya berlaku seumur hidup, kecuali guru mengundurkan diri dari sistem dan kemudian 
bekerja kembali dalam sistem.  

"Kurun waktu" ini juga menggambarkan bahwa di sebagian besar negara sertifikasi adalah prasyarat untuk 
mempekerjakan guru, dan pendapat profesional dari kepala sekolah ("Penilai") tentang hasil kerja guru tidak 
diperlukan untuk pekerjaan permanen. Namun, hal ini tidak terjadi di semua negara. Misalnya di Australia, 
semua negara bagian pada mulanya mempekerjakan guru dalam masa percobaan berdasarkan kualifikasi 
mengajar mereka yang diperoleh di universitas. Pendidikan keguruan ini biasanya akan terdiri dari 
pendidikan sarjana selama empat tahun tentang mata pelajaran yang terintegrasi dengan metodologi, atau 
pendidikan sarjana tiga tahun dalam bidang mata pelajaran ditambah program diploma mengajar selama 
satu tahun. Semua guru baru ditugaskan dalam masa percobaan minimal satu tahun (dengan dukungan dari 
program induksi tingkat sekolah), dan pada akhir masa percobaan laporan penilaian kinerja guru dibuat oleh 
kepala sekolah yang, jika memuaskan, akan diberikan penghargaan berupa sertifikat guru. Sertifikasi ini 
benar-benar melibatkan dua unsur terpisah, yaitu: (a) gelar akademis yang diperoleh di perguruan tinggi 
(yang mencakup praktik mengajar selama satu atau dua semester di dalam kelas yang diawasi oleh pihak 
sekolah); dan (b) pengajaran di kelas dalam masa percobaan minimal satu tahun di bawah pengawasan 
langsung dari pendamping yang memberikan laporan penilaian tertulis pada akhir tahun (kegiatan ini 
berlangsung di tempat kerja). 

Proses ini dianggap sebagai keseimbangan yang tepat antara pendidikan keguruan yang disediakan oleh 
lembaga pendidikan guru dan penilaian praktik mengajar di dalam kelas yang diberikan oleh pendidik 
profesional. Guru tidak akan diberikan pekerjaan penuh-waktu dan permanen apabila mereka tidak 
mendapatkan laporan yang memuaskan tentang kinerja mereka di sekolah pada akhir masa percobaan. 
Pendapat kepala sekolah mengenai kinerja guru pada akhir masa induksi (percobaan) harus 
dipertimbangkan sebelum guru diberikan pekerjaan tetap oleh sistem.  

Indonesia tidak termasuk dalam tabel asli tentang "filter" yang berasal dari laporan yang disebutkan di atas. 
Namun, posisinya dalam setiap filter dapat diasumsikan, dan pada saat ini tengah berubah seiring reformasi 
pendidikan yang sedang berlangsung. Misalnya, Indonesia kurang memberi perhatian pada calon guru yang 
mendaftar ke perguruan tinggi. Hal ini akan berubah karena standar penerimaan siswa meningkat, yang 
berarti meningkat juga pembatasan jumlah mahasiswa memasuki pendidikan calon guru. Hal ini akan 
menghasilkan persaingan yang lebih ketat untuk mendapatkan pekerjaan sebagai guru dan meningkatkan 
kualitas calon guru. Dalam beberapa tahun terakhir Indonesia telah memberikan perhatian yang lebih besar 
pada proses sertifikasi, sehingga meningkatkan peran penting sertifikasi sebagai penyaring untuk 
memastikan bahwa hanya guru-guru yang mencapai standar ini yang direkrut menjadi tenaga 
kependidikan, atau tetap berada dalam jajaran tenaga kependidikan. Pada saat yang sama, kenyataannya 
penyaringan baru sedikit sekali dilakukan sampai saat ini, karena setiap guru yang mengikuti program 
sertifikasi pasti mendapatkan sertifikat. Pemerintah sekarang harus menegakkan aturan yang ditetapkan 
untuk memastikan hanya kandidat berkualitas tinggi yang akan menjadi atau tetap bekerja sebagai guru. 
Juga penting untuk mempertahankan keseimbangan antara jumlah guru yang akan dibutuhkan dengan 
produksi guru oleh LPTK dan untuk memastikan bahwa dalam jangka panjang calon-calon guru yang 
cemerlang terus tertarik untuk memasuki profesi guru. 

 

2.3.2  Pendidikan keguruan: memberikan pembekalan bagi guru yang berkualitas tinggi untuk 
menjalankan tugas mereka  
Dengan dikeluarkannya Undang-undang Guru dan Dosen serta persyaratan sertifikasi berupa kualifikasi 
akademik sarjana S1, perguruan tinggi di Indonesia menghadapi kewajiban dan tantangan baru, antara lain 
menyediakan program pendidikan sarjana S1 bagi semua guru SD (menggantikan program dua tahun yang 
menjadi persyarataan sebelumnya) serta merevisi dan memperbaiki program pendidikan guru sekolah dasar 
dan guru sekolah menengah yang memadukan kompetensi baru yang diwajibkan dan metodologi 
pengajaran baru. Akibatnya, perguruan tinggi harus melakukan banyak perubahan terhadap program-
program mereka, sehingga menciptakan agenda yang luas untuk mereformasi pendidikan calon guru.  
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Untuk program studi baru yang akan diakreditasi, perguruan tinggi harus mampu menyediakan bukti 
tentang: (a) metodologi pengajaran baru yang interaktif dan berpusat pada siswa; (b) praktik-praktik terbaik 
berstandar internasional dalam program magang guru dan praktikum; pengalaman mengajar di sekolah 
yang diberikan oleh dosen mereka; (c) kemauan dan kemampuan untuk mengakui bahwa pembelajaran 
guru sebelumnya bisa meningkatkan kualifikasi mereka; dan (d) staf pengajar yang sangat terampil untuk 
bekerja sama dengan guru, sekolah, dan staf kabupaten dalam menilai guru dan melaksanakan kegiatan 
pelatihan di sekolah-sekolah. Program studi baru ini telah diterapkan untuk meningkatkan kualitas lulusan 
dan menghasilkan nilai siswa yang lebih baik di masa depan, dan akan disertakan dalam program pasca 
sarjana28 untuk guru (enam bulan untuk guru SD, satu tahun untuk guru sekolah menengah).  

Namun demikian, saat ini yang menjadi perhatian serius adalah pola kurikulum dan struktur internal 
perguruan tinggi kependidikan yang dapat menjadi penghambat penyebaran staf sekolah yang efisien dan 
efektif:  

1. Guru SD: Banyak sekolah dasar kecil di Indonesia memiliki kelebihan jumlah guru, karena tenaga 
pendidik ditugaskan di sekolah berdasarkan jumlah kelas yang dimiliki setiap sekolah, bukan 
berdasarkan jumlah siswa. Kebijakan pemerintah adalah untuk mengurangi ketidakadilan melalui 
pendistribusian ulang. Jika sekolah memiliki jumlah tenaga pendidik yang lebih merata berdasarkan 
jumlah siswa yang mendaftar, sekolah-sekolah kecil akan menerima lebih sedikit guru, sehingga guru 
tersebut akan diminta untuk mengajar kelas rangkap. Namun, saat ini sebagian besar guru sekolah 
dasar tidak dilatih untuk melakukan pengajaran kelas rangkap. Oleh karena itu, para pembuat kebijakan 
harus memastikan bahwa lulusan perguruan tinggi memiliki keterampilan untuk mendorong pengaturan 
kelas seperti ini melalui pengajaran bidang studi dan pedagogis mereka.  

2. Guru sekolah menengah: di dalam lembaga pendidikan guru, program tersebut diselenggarakan 
melalui program studi (prodi) untuk setiap mata pelajaran. Setiap program studi terdiri dari dua 
komponen utama: (a) penguasaan muatan pengetahuan mata pelajaran yang disesuaikan dengan 
kebutuhan pengajaran; dan (b) pedagogi yang sesuai dengan pengajaran mata pelajaran tersebut. Ini 
merupakan struktur yang cukup lengkap yang membatasi pertukaran antar program studi baik antar 
siswa maupun kegiatan, dan memiliki beberapa kesulitan yang melekat:  

• Meskipun semua guru lulus pada mata kuliah bidang studi utama dari program studi mereka, hanya 
sedikit guru yang memiliki keahlian pada mata pelajaran minor atau mata pelajaran kedua, karena 
mereka seringkali tidak bisa belajar di luar program studi utama mereka. Sehingga, banyak guru 
sekolah menengah yang tidak bisa mencapai periode pengajaran yang cukup dalam mata pelajaran 
utama mereka yang telah disertifikasi, secara resmi mereka juga tidak dapat mengajar mata 
pelajaran minor/kedua untuk mencapai beban mengajar yang diperlukan untuk mendapatkan 
tunjangan profesi (24 jam per minggu). Hal ini juga dapat menambah jumlah guru sekolah 
menengah yang tidak perlu, sehingga tanpa sengaja menyebabkan kelebihan staf di beberapa 
sekolah menengah. Struktur kurikulum perguruan tinggi saat ini membatasi mahasiswa untuk 
berpindah program studi. Oleh karena itu, para pembuat kebijakan harus memastikan bahwa 
penyelenggaraan program studi cukup fleksibel agar semua guru sekolah menengah dapat diberi 
pendidikan dalam dua mata pelajaran: mata pelajaran utama dan mata pelajaran kedua/minor.  

• Hal lain yang berhubungan dengan kesulitan ini adalah bahwa muatan bidang studi yang dipelajari 
oleh guru sekolah menengah seringkali dikhususkan untuk tujuan pengajaran dan bukan sebagai 
sebuah pengetahuan akademik yang berstandar sama, misalnya, dengan bidang studi matematika 
yang diambil oleh seorang insinyur. Hal ini menimbulkan kesulitan bagi guru yang ingin mengubah 
kariernya di kemudian hari, dan, pada skala yang lebih luas, membatasi fleksibilitas tenaga kerja 
Indonesia yang menimbulkan konsekuensi biaya bagi ekonomi secara keseluruhan. Ini berarti 
bahwa, ketika guru matematika mengikuti pendidikan, mereka harus mengikuti kelas yang juga 
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diikuti oleh siswa yang sedang menempuh pendidikan untuk menjadi insinyur atau ahli statistik – 
penyelenggaraan yang akan membutuhkan fleksibilitas yang lebih besar dalam struktur program 
studi universitas. Oleh karena itu, pembuat kebijakan perlu memastikan bahwa mata pelajaran yang 
menjadi keahlian guru melalui pendidikan memiliki kekuatan yang sama dengan materi pelajaran yang 
diajarkan kepada mahasiswa lainnya.  

3. Guru sekolah kejuruan: LPTK menghadapi tantangan tambahan dalam mengembangkan guru dengan 
keterampilan yang dibutuhkan. Sekolah kejuruan yang diamanatkan dengan tugas menghasilkan 
lulusan yang dapat segera diserap ke dalam pasar tenaga kerja, tetapi pasar tenaga kerja bersifat 
dinamis, dengan perubahan konstan dalam teknologi dan permintaan. Hal ini membuat tawaran 
program dan investasi oleh LPTK dalam hal peralatan, laboratorium dan fasilitas untuk program 
kejuruan menjadi sangat sulit. Peningkatan kerjasama dengan industri akan membantu LPTK 
mengatasi sifat dinamis angkatan kerja serta membantu dalam efisiensi investasi. Di satu sisi para 
pembuat kebijakan perlu mendukung LPTK dalam menghasilkan guru yang berkualitas dan pada saat yang 
sama LPTK harus kreatif dalam mencari kerja sama dengan industri. 

Beberapa lembaga pendidikan guru sudah berusaha untuk mengatasi masalah ketidaksesuaian ini dan 
memberikan kelonggaran lainnya dalam pendidikan guru. Karena guru sekolah menengah dididik dan 
disertifikasi untuk satu bidang studi saja, kepala sekolah kadang-kadang mengalami kesulitan mendapatkan 
guru khusus untuk beberapa bidang studi dan harus meminta guru yang mampu (tapi tidak terlatih dalam 
bidang studi tersebut) untuk mengajar mata pelajaran yang bukan keahlian mereka. Ketidaksesuaian ini 
berarti bahwa siswa di kelas tersebut tidak dapat merasakan keahlian seorang guru yang terdididik dengan 
tepat dalam bidang studi tersebut. Meskipun peraturan mengenai pengajaran kelas rangkap dan 
pengajaran mata pelajaran rangkap belum diterbitkan, beberapa perguruan tinggi telah menemukan cara-
cara kreatif untuk memecahkan masalah kelebihan jumlah guru serta ketidaksesuaian antara mata pelajaran 
yang diajarkan guru dan bidang keahlian mereka yang sebenarnya. Misalnya, Universitas Surabaya bekerja 
sama dengan sejumlah kabupaten di sekitarnya mendidik guru-guru melalui program yang dilakukan 
selama liburan sekolah. Universitas Manado memiliki model pelatihan "in-service, on-service" yang digunakan 
untuk melatih calon-calon guru selama periode tertentu yang kemudian menggantikan guru yang sudah 
menjadi pengajar selama periode pelatihan ulang di universitas, sehingga mengurangi biaya dan 
memaksimalkan usaha-usaha pendidikan guru.  

Reformasi LPTK secara menyeluruh diperlukan yang dengan tegas menempatkan mereka tidak hanya 
sebagai penyedia pelatihan, tetapi juga sebagai mitra dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja guru yang 
diperkirakan. Hal ini akan melibatkan reformasi kurikulum dan pendekatan untuk memenuhi kebutuhan 
yang sebenarnya, antara lain program tentang pengajaran kelas rangkap, program sarjana pada dua bidang 
studi dan persiapan mengajar di seluruh tingkat pendidikan. Mereka harus bisa mengakses informasi dari sisi 
permintaan, termasuk proyeksi jumlah guru yang dibutuhkan serta masukan dari pemerintah daerah. 
Dengan informasi ini mereka harus responsif terhadap kebutuhan sistem. 

Proses penjaminan mutu LPTK juga harus diperkuat. Meskipun mekanisme perizinan operasional dan 
akreditasi program sudah ada, mekanisme tersebut tidak berfungsi dalam memastikan dihasilkannya lulusan 
yang berkualitas. Ada juga kekhawatiran bahwa gelar sarjana pendidikan itu sendiri kehilangan prestise dan 
legitimasi, karena beberapa program studi memenuhi kebutuhan terhadap guru yang harus mendapatkan 
gelar sarjana S1 dengan memberikan ijazah tanpa mereka perlu benar-benar belajar dan meningkatkan 
keterampilan melalui proses.  
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Rangkuman Strategi dan Kegiatan Utama: 
 

Reformasi menyeluruh LPTK (dengan posisi baik sebagai penyedia pelatihan dan mitra dalam memenuhi 
kebutuhan terhadap guru di masa depan/yang diperkirakan)  

Kurikulum dan pendekatan untuk memenuhi kebutuhan aktual 

• Program baru yang mendorong pengajaran kelas rangkap, mata pelajaran ganda, dan lintas jenjang 
pendidikan (misalnya SMP dan SMA), dan pendekatan pembelajaran yang disyaratkan oleh kurikulum baru. 

• Untuk guru sekolah menengah: pengaturan program yang cukup fleksibel agar guru dapat memperoleh 
pendidikan dalam dua mata pelajaran (mayor dan minor) dan mengajar di lintas jenjang pendidikan (SMP 
dan SMA). 

• Untuk guru sekolah dasar: pengaturan program yang menggabungkan pengajaran kelas rangkap, 
kemungkinan mencakup PAUD  

Memastikan pendaftaran calon mahasiswa (dalam jumlah yang tepat) yang berkualitas pada LPTK  

• Target jumlah calon mahasiswa berdasarkan perkiraan jumlah guru yang dibutuhkan  

• Standar yang lebih ketat bagi calon mahasiswa yang mendaftar pada program pendidkan guru untuk 
memastikan hanya kandidat terbaik yang diterima  

• Transparansi pemberian informasi kepada kandidat tentang program, gaji, dll., sehingga keputusan dapat 
dibuat berdasarkan informasi yang tepat. 

 

Memastikan kualitas LPTK  

• Memperbaiki mekanisme perizinan operasional (untuk memastikan bahwa hanya program-program yang 
berkualitas yang diizinkan untuk menyelenggarakan program pendidikan guru)  

• Akreditasi program (sudah ada)  

 

Kerja sama antara LPTK dan pemerintah (pusat, provinsi dan kabupaten) untuk menjamin mutu dan distribusi 
guru 

• Bersama-sama memastikan bahwa lulusan LPTK terlatih dalam hal keterampilan dan bidang studi, dan 
jumlahnya mencerminkan kebutuhan terhadap tenaga pengajar di tingkat kabupaten; serta dikerahkan 
untuk sekolah-sekolah yang paling membutuhkan di kabupaten sasaran  

• Perbaikan kerangka peraturan untuk memperkuat kebijakan nasional tentang pengajaran kelas rangkap dan 
mata pelajaran ganda. 

 

2.3.3.  Induksi, pendampingan dan masa percobaan: pelatihan profesional dan pengawasan di 
sekolah 
Salah satu reformasi terpenting yang dihasilkan dari Undang-undang Guru dan Dosen adalah 
pengembangan program induksi berbasis sekolah (atau berbasis kelompok kerja lokal) untuk guru baru. 
Kebijakan ini dimaksudkan untuk mengaitkan program induksi guru baru dan laporan penilaian sekolah 
bagi guru yang telah menyelesaikan masa percobaan dan proses sertifikasi.  

Saat ini, seorang guru, seperti halnya pegawai negeri sipil lainnya, memiliki masa percobaan satu tahun 
(dengan kemungkinan perpanjangan hingga dua tahun) setelah bergabung menjadi staf sekolah dan 
memulai karier mengajarnya. Secara tradisional, setiap PNS, termasuk guru, harus menyelesaikan pelatihan 
induksi dalam bidang kewarganegaraan dan praktik administrasi dengan bekerja pada pemerintah 
kabupaten. Namun, penting juga untuk membuktikan kepada pihak berwenang bahwa guru memenuhi 
standar yang disyaratkan oleh profesi yang dipilihnya (baik dalam hal pengetahuan tentang mata pelajaran 
dan pedagogi dalam kelas). Pemerintah saat ini sedang mempertimbangkan penangguhan sertifikasi 
sampai akhir masa percobaan guru, setelah laporan kepala sekolah dapat disertakan ke dalam proses ini. 
Laporan ini kemudian dapat dikirim ke perguruan tinggi untuk disertakan ke dalam proses sertifikasi dan 
proses percobaan. Sistem seperti ini akan memberikan keseimbangan yang lebih baik antara sudut pandang 
perguruan tinggi dan sudut pandang pemberi kerja tentang kemampuan menyeluruh calon guru. Sistem ini 
juga mempertahankan beberapa kaitan dari tahun sebelumnya, antara praktik pengajaran dan pengajaran 
oleh dosen di perguruan tinggi.  
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Amanat untuk melakukan proses ini yang diberikan oleh Peraturan Perundangan29 menandai momentum 
penting bagi kualitas profesi guru di Indonesia karena mengakui bahwa seorang guru baru membutuhkan 
pengawasan ketat, pendampingan, dan bimbingan di tempat kerja dari guru-guru lain agar berhasil melalui 
masa peralihan dari pendidikan di perguruan tinggi ke tempat kerja di sekolah. Telah diakui bahwa program 
induksi dan masa percobaan diberikan dengan baik oleh kepala sekolah yang mampu melakukan peran 
kepemimpinan di sekolahnya. Setelah melakukan pendampingan dan monitoring terhadap guru baru 
selama percobaan, kepala sekolah dapat melakukan penilaian kinerja guru baru tersebut di kelas sebelum 
membuat laporan tentang kerja guru tersebut. Untuk membantu menyelesaikan tugas ini, pemerintah 
menyediakan dana bagi program pengembangan keprofesian untuk meningkatkan kapasitas kepala 
sekolah dan pengawas sekolah. Dua belas modul telah dikembangkan bagi kepala sekolah dan pengawas 
sekolah agar mereka dapat membimbing guru baru dan menilai kinerja mereka pada akhir tahun pertama 
mereka mengajar. Materi modul tersebut menekankan pada pelaksanaan tugas baru kepala sekolah – yang 
menjadi pemimpin pengajaran di sekolah - yang mewajibkan semua kepala sekolah dan guru pemula 
mengambil peran aktif dalam pengembangan keprofesian guru. Materi ini juga berisi pelajaran video di 
dalam kelas yang akan ditampilkan dan dibahas dalam lokakarya dengan kepala sekolah. Video ini 
menjelaskan harapan apa yang harus dimiliki kepala sekolah ketika menilai dan melaporkan kinerja guru 
baru pada akhir masa percobaan mereka.  

Sumber pengajaran juga sangat penting untuk meningkatkan kapasitas pemimpin pengajaran sekolah, 
karena hal ini menekankan bagian dari peran profesional30 kepala sekolah. Pengetahuan dan keterampilan 
yang diperoleh kepala sekolah melalui pemanfaatan materi program ini bersama calon guru baru akan 
memiliki hak penerapan di sekolah sampai ruang kelas dan akan menegaskan hak dan kewajiban kepala 
sekolah untuk memasuki ruang kelas dan mengambil bagian secara aktif dalam memperbaiki kinerja semua 
guru, termasuk mereka yang berkinerja kurang baik.  

Reformasi ini telah menutup kesenjangan penataran guru di Indonesia. Pendidikan keguruan bagi calon 
guru di perguruan tinggi memiliki fokus yang kuat pada materi pelajaran dan teori pendidikan, dan hanya 
sedikit praktik mengajar secara langsung di sekolah dan ruang kelas. Persyaratan baru yang mengharuskan 
kepala sekolah dan pengawas sekolah menerapkan peran yang lebih aktif dalam pendampingan guru baru 
di kelas selama tahun percobaan mereka merupakan reformasi baru yang penting. Dengan menginduksi 
guru baru ke dalam peran baru mereka di sekolah, kepala sekolah menyediakan pelatihan komprehensif 
pertama bagi guru dalam lingkungan sehari-hari di sekolah dan di kelas secara intensif. Ini merupakan 
langkah yang sangat penting dalam pendidikan guru, karena, untuk pertama kalinya mereka berada di 
bawah tekanan untuk mempersiapkan dan menyampaikan pelajaran sambil mengendalikan siswa di kelas. 
Patut disayangkan jika guru selesai menjalani satu tahun masa percobaan dan dikukuhkan sebagai pegawai 
negeri sipil sebelum perwakilan pemberi kerja (kepala sekolah) dapat mengkonfirmasi efisiensi dan 
efektivitas mereka.  

Uji coba program induksi guru telah menunjukkan dua manfaat penting sebagai bahan pertimbangan bagi 
pembuat kebijakan: (i) menyediakan pengembangan keprofesian yang mendukung selama masa percobaan 
untuk guru baru sebelum mendapat pekerjaan permanen; dan (ii) menyediakan situasi-sekolah yang 
memungkinkan kepala sekolah (dan pengawas sekolah) mengembangkan keterampilan kepemimpinan dan 
manajemen mereka. Dengan demikian:  

• Para pembuat kebijakan harus mengadopsi program induksi yang direncanakan dan pendampingan 
erat oleh kepala sekolah (dan pengawas sekolah) selama masa percobaan sebagai persyaratan wajib 
bagi semua guru baru;  

• Laporan kinerja guru baru yang memuaskan dari kepala sekolah pada akhir masa percobaan harus 
dimasukkan sebagai salah satu syarat bagi guru baru untuk mendapatkan sertifikat;  

                                                                      
29 Peraturan No. 27/2010: Program induksi untuk guru baru 

30 Peraturan No. 28/2010 
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• Kepala sekolah dan pengawas sekolah harus mendapatkan pelatihan kepemimpinan dalam 
mendampingi semua guru selama masa percobaan sebagai bagian penting dari peran manajemen 
mereka.  

 

Rangkuman Strategi dan Kegiatan Utama: 

Dukungan dan penegakan program induksi (Peraturan No. 27/2010)  
• Penangguhan sertifikasi sampai akhir tahun masa percobaan guru, setelah laporan kepala sekolah dapat 

dimasukkan ke dalam proses  
• Menerapkan program induksi yang direncanakan dan pendampingan erat oleh kepala sekolah (dan pengawas 

sekolah) selama masa percobaan sebagai persyaratan wajib bagi semua guru baru;  
• Laporan guru baru yang memuaskan dari kepala sekolah pada akhir masa percobaan untuk disertakan sebagai 

salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi bagi guru baru;  
• Kepala sekolah dan pengawas sekolah mendapatkan pelatihan kepemimpinan selama mendampingi semua 

guru dalam masa percobaan sebagai bagian penting dari peran manajemen mereka.  
• Monitoring Program Induksi  

 

3.  Manajemen Angkatan Kerja Guru 
 

Masalah-masahah manajemen dan penempatan guru telah disinggung dalam bagian tentang kualitas, 
khususnya dari sudut pandang penyaringan guru. Bagian ini membahas masalah-masalah manajemen dan 
penempatan guru secara lebih terbuka. Bagian ini pertama memeriksa tren menyeluruh komposisi tenaga 
kerja guru. Masalah-masalah spesifik kemudian diperiksa dari perspektif pemangku kepentingan dan peran 
mereka. Kebijakan dasar yang penting dalam hal ini adalah Surat Keputusan Bersama, yang melibatkan 5 
kementerian dan memiliki tujuan untuk memperbaiki penempatan dan penyebaran guru. Meskipun banyak 
pihak berperan dalam manajemen angkatan kerja guru, pemerintah kabupaten mengemban tanggung 
jawab yang pada akhirnya akan menentukan efisiensi dan efektivitas sistem secara keseluruhan. Oleh karena 
itu rekomendasi kebijakan mencakup pelibatan (dan desakan bagi) pemerintah kabupaten dalam menyusun 
rencana komprehensif untuk mengatasi masalah-masalah manajemen guru dengan memanfaatkan 
keputusan bersama sebagai alat untuk melibatkan kabupaten.  

Sebagai sebuah sistem yang memerlukan perbaikan efisiensi, rekomendasi kebijakan yang lain adalah untuk 
mendukung peluang efisiensi inovatif yang mendorong dan memberi peluang bagi fleksibilitas guru, 
termasuk pengajaran kelas rangkap, opsi mata pelajaran ganda dan pengajaran lintas jenjang, khususnya 
untuk jenjang SMP-SMA dan kombinasi PAUD-SD. Struktur sekolah itu sendiri juga penting dan efisiensi 
dapat dicapai melalui sekolah satu atap dan penggabungan sekolah menjadi satu. Rekomendasi ini dibuat 
berdasarkan kondisi lingkungan Indonesia yang unik dan trend sistem pendidikan.  

Analisis penting terkait dengan masalah-masalah manajemen dan penyebaran guru. 

 

3.1 Trend Penting terkait Pekerjaan  
 

Efisiensi kepegawaian guru telah menjadi masalah kebijakan tingkat tinggi, terkait implikasi biaya Undang-
undang Guru dan Dosen. Sementara efisiensi harus menjadi prioritas dalam agenda kebijakan, terlihat 
bahwa beberapa perbaikan telah terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Bagian berikut menyajikan 
beberapa analisis tentang trend penerimaan dan gelombang pensiun guru yang memberikan kesempatan 
khusus untuk mengatasi ketidakefisienan termasuk menentukan kebutuhan guru dalam jangka menengah 
dan jangka panjang.  
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Pada saat itu tidak jelas apakah guru-guru tersebut memenuhi syarat untuk mendapatkan sertifikat 
dan tunjangan profesi, tetapi mungkin sekolah, guru dan pemerintah kabupaten telah melihat 
Undang-undang ini sebagai peluang untuk melakukan eksploitasi  

• Penurunan perekrutan guru tidak tetap oleh sekolah negeri disebabkan oleh dua faktor:  
• Kebijakan yang mengatur bahwa guru tidak tetap sekolah negeri tidak bisa mengikuti sertifikasi  
• Aturan kewajiban mengajar 24 jam per minggu sangat mungkin membuat sekolah 

menghentikan perekrutan guru baru jika guru yang ada mengalami kesulitan untuk memenuhi 
persyaratan tersebut (Ada bukti anekdotal yang menunjukkan bahwa guru menekan kepala 
sekolah untuk tidak mempekerjakan atau bahkan memutuskan hubungan kerja dengan guru 
tidak tetap yang jumlahnya berlebih).  

• Penurunan perekrutan guru tidak tetap oleh sekolah dalam beberapa tahun terakhir harus juga 
dilihat dalam konteks peningkatan partisipasi siswa di sebagian besar jenjang pendidikan, yang 
dapat menjadi indikasi lebih lanjut bahwa sistem menjadi lebih efisien.  

Data awal yang berasal dari sistem NUPTK tahun 2012 menunjukkan bahwa jumlah guru secara keseluruhan 
mengalami penurunan sebesar 5% antara tahun 2010 dan 2012. Namun, penurunan ini mungkin sebagian 
disebabkan oleh metode pengumpulan data yang lebih baik pada tahun 2012 yang berarti bahwa banyak 
duplikasi arsip tentang guru telah dihapus. Namun demikian, penurunan jumlah guru yang dilaporkan 
seiring dengan partisipasi siswa yang terus meningkat menunjukkan bahwa rasio siswa dan guru telah 
meningkat dan beberapa efisiensi telah dicapai. Tabel di bawah menunjukkan perubahan yang terjadi 
antara tahun 2010 dan 2012 menurut jenis guru. Hal-hal yang menarik adalah sebagai berikut:  

• Jumlah guru PNS bertambah sedikit secara keseluruhan, tetapi perubahan ini terjadi karena guru 
kontrak di tingkat pusat dan daerah dikonversi menjadi guru PNS, yang jumlahnya mengalami 
penurunan sebesar masing-masing 60% dan 48%.  

• Penurunan terbesar berasal dari guru tidak tetap sekolah negeri. Jumlah guru dalam sistem menurun 
sebesar 27% dan pengurangan sebesar 214.221 terjadi pada jumlah guru secara keseluruhan.  

 

Tabel 28. Perbandingan guru antara tahun 2010 dan 2012 

Jenis Guru 2010 2012 Perubahan 
Persentase 
Perubahan 

PNS 1.644.181 1.715.467 71.286 4% 

GTT- negeri 806.313 592.092 (214.221) -27% 

GTT- swasta 258.262 296.106 37.844 15% 

Guru bantu 17.372 8.657 (8.715) -50% 

Guru honorer pemerintah pusat 14.756 5.964 (8.792) -60% 

Guru honorer pemerintah kabupaten 50.340 26.093 (24.247) -48% 

Jumlah 2.791.224 2.644.379 (146.845) -5% 

  

Meskipun sulit untuk menjelaskan seberapa besar penurunan yang disebabkan oleh pembersihan data atau 
akibat peningkatan efisiensi, perbaikan dalam hal rasio siswa-guru yang mungkin terjadi cukup menjanjikan. 
Namun demikian, rasio siswa-guru di Indonesia terus berada di bawah rata-rata untuk negara-negara 
berpenghasilan menengah secara keseluruhan, dan menunjukkan adanya potensi penghematan efisiensi 
lebih lanjut. Langkah-langkah efisiensiharus dilakukan dengan hati-hati, memastikan keseimbangan dengan 
kualitas sambil menghindarkan beban yang tidak perlu kepada guru. 
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Jika melihat gelombang menurut jenis guru, titik kuncinya adalah bahwa hampir semua guru yang akan 
pensiun selama 10 tahun ke depan adalah guru PNS. Gelombang besar guru (guru tidak tetap/GTT dan guru 
tetap yayasan/GTY) yang direkrut oleh sekolah berusia antara 24-34 tahun dan gelombang terbesar terdiri 
dari guru berusia 28 tahun. Sampai batas tertentu hal ini masuk akal, karena banyak guru berawal dari 
tenaga guru tidak tetap, namun kemudian terpilih untuk menjadi PNS.  

Gambar 84. Distribusi guru berdasarkan usia dan tingkat pendidikan 

 

Sumber: NUPTK 2012 

 

Jika melihat gelombang berdasarkan tingkat pendidikan guru, jelas bahwa banyak guru berusia lanjut yang 
mendekati masa pensiun memiliki gelar di bawah sarjana S1. Setelah guru tersebut pensiun, ditambah 
dengan kenyataan bahwa guru yang direkrut umumnya memiliki gelar sarjana S1 dan lebih banyak guru lagi 
yang sudah menjadi pengajar yang akan memperoleh gelar sarjana S1 melalui perbaikan kualifikasi 
pendidikan menunjukkan bahwa komposisi guru secara keseluruhan akan terus bergerak agar semua guru 
memiliki gelar sarjana S1.  

 

3.2  Arah Kebijakan 3: Memperbaiki Manajemen dan Penempatan Angkatan Kerja 
Guru 

 

 3.2.1 Surat Keputusan Bersama: memberikan definisi peran dan arah kebijakan  
Pada bulan Oktober 2011, Pemerintah Indonesia mengeluarkan surat keputusan bersama antara lima 
kementerian (Surat Keputusan Bersama 5 Menteri) untuk memfasilitasi penyebaran ulang guru PNS. Surat 
keputusan bersama ini menyadari situasi problematis yang disebabkan oleh kekurangan dan kelebihan guru 
di Indonesia dan berfungsi sebagai landasan hukum bagi upaya-upaya penyebaran ulang. Kelima 
kementerian yang terlibat adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian 
Agama (Kemenag), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN), 
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). 
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Tabel 29. Peran dan Tanggung Jawab Lima Kementerian 

Kementerian Peran dan Tanggung Jawab 

Kemendikbud √ Menerbitkan pedoman teknis untuk pelaksanaan  

√ Memasukka data guru dari Badan Kepegawaian Negara (BKN32)  

√ Melakukan koordinasi dengan Kemenag33 

√ Mengumumkan pencapaian proses pendistribusian kembali secara menyeluruh berdasarkan 
laporan pelaksanaan dari bupati, gubernur dan Kemenag 

√ Menghentikan bantuan keuangan dan menjatuhkan sanksi kepada provinsi dan kabupaten 
yang tidak berkinerja baik  

Kemenag √ Merencanakan dan mendistribusikan kembali guru-guru PNS di sekolah-sekolah di yang 
bernaung di bawah otoritas Kemenag 

KemenPAN √ Menetapkan kuota guru PNS (formasi34)  

√ Mengurangi alokasi formasi untuk pemerintah daerah yang tidak berkinerja baik berdasarkan 
tinjauan Kemendikbud 

Kemenkeu • Menyediakan dukungan anggaran dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal 

• Mengurangi pengiriman saldo fiskal untuk pemerintah daerah yang tidak berkinerja baik 
berdasarkan tinjauan Kemendikbud  

Kemendagri √ Menyertakan pendistribusion kembali guru PNS sebagai bagian dari evaluasi kinerja 
pemerintah daerah  

√ Menetapkan evalusi kinerja sebagai “tidak memuaskan” untuk pemerintah daerah yang tidak 
berkinerja baik berdasarkan tinjauan Kemendikbud 

Sumber : Dokumen Peraturan Bersama ( 2011) 

 

Pelaksanaan SKB ini berpotensi memperbaiki mekanisme perekrutan guru di Indonesia. Proses perekrutan 
yang berlaku saat ini bergantung sepenuhnya pada kapasitas pemerintah daerah untuk menganalisis 
kebutuhan guru tanpa strategi verifikasi yang tegas dari pemerintah pusat yang membayar gaji guru-guru 
yang direkrut35. Dengan skema ini, tidak ada motivasi pemerintah daerah untuk mengejar efisiensi sumber 
daya, misalnya mereka cenderung meminta tambahan posisi guru baru, daripada memaksimalkan jam 
mengajar guru dengan cara berbagi guru mata pelajaran dengan sekolah terdekat atau menerapkan 
pengajaran kelas rangkap di sekolah-sekolah dengan jumlah siswa kurang dari 90 siswa. SKB ini menetapkan 
bahwa peran verifikasi diberikan kepada Kemendikbud dan Kemendagri dengan mengizinkan mereka 
memberikan sanksi kepada pemerintah daerah yang tidak mendistribusikan kembali guru PNS berdasarkan 
analisis riil sebagaimana tercantum dalam pedoman teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 

                                                                      
32 BKN adalah lembaga pemerintah yang bertanggung jawab terhadap urusan administrasi, manajemen dan pengembangan pegawai 
negeri sipil (PNS) Indonesia. Lembaga ini bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Berdasarkan SKB, Kemendikbud diharuskan 
untuk mengecek data BKN. Staf BKN (bila tersedia) dapat mendukung kementerian atau lembaga lainnya untuk mengumpulkan 
informasi mengenai kekurangan/kelebihan jumlah PNS. Untuk melayani sejumlah besar PNS di seluruh negeri ini, BKN memiliki 12 
kantor regional (BKD). Bagi guru yang direkrut oleh sekolah, pendaftaran pada BKD dipandang sebagai langkah penting dalam rangka 
memenuhi persyaratan untuk dipromosikan menjadi guru berstatus PNS (Kompas , 6 Maret 2012).  

33 Di Indonesia ada sekolah-sekolah yang bernaung di bawah yurisdiksi Kemendikbud atau Kemenag.  

34 Formasi adalah jumlah jabatan PNS (termasuk guru) yang dapat disediakan bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah (provinsi 
dan kabupaten). Formasi harus memperhitungkan pagu anggaran yang ditetapkan oleh Kemenkeu dan mencakup konversi/promosi 
dari status non-PNS menjadi PNS.  

35 Di tingkat pusat, KemenPAN meninjau jumlah permintaan terhadap jabatan PNS (termasuk guru) dari pemerintah daerah, dan 
menggabungkan pagu anggaran Kemenkeu untuk menyusun formasi bagi setiap kabupaten. Merupakan hal yang biasa bagi suatu 
kabupaten untuk menerima jabatan PNS kurang dari jumlah mereka minta sehingga menciptakan strategi untuk menggelembungkan 
jumlah permintaan. Publikasi Bank Dunia yang berjudul "Transforming Indonesia’s Teaching Force di Indonesia" (2010) memberikan 
pembahasan lebih lanjut mengenai hal ini dan proses perekrutan guru PNS secara menyeluruh. 
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3.2.2  Perekrutan dan perencanaan tenaga kerja: Memilih yang terbaik dan menjaga 
keseimbangan permintaan dan penyediaan guru  
Seperti telah disebutkan dalam Kerangka Kualitas Guru dan arah kebijakan kualitas, perekrutan guru terbaik 
yang lulus dari sistem dan secara efisien menyebarkan mereka kembali ke daerah yang membutuhkan 
merupakan bagian penting untuk menjamin kualitas pendidikan secara menyeluruh. Di Indonesia, jumlah 
siswa yang terdaftar dalam program keguruan di perguruan tinggi meningkat 5 kali lipat pada tahun-tahun 
setelah Undang-undang Guru dan Dosen disahkan, yaitu dari 200.000 pada tahun 2005 menjadi lebih dari 1 
juta pada tahun 2010 (tidak termasuk mereka yang mendaftar ke Universitas Terbuka). Peningkatan daya 
tarik profesi guru sejak sertifikasi dan insentif tunjangan profesi yang melipatgandakan gaji guru bahkan 
secara lebih jelas lagi ditunjukkan oleh peningkatan persentase mahasiswa yang mendaftar pada program 
pendidikan, yaitu dari 15% sebelum Undang-undang Guru dan Dosen berlaku sampai hampir 30% pada 
tahun 2008. Selain itu, bukti-bukti menunjukkan bahwa kualitas calon guru dalam jumlah besar ini, 
sebagaimana terlihat dari nilai ujian nasional yang mengalami kenaikan, juga meningkat dari waktu ke 
waktu. 

Tingginya kelebihan jumlah guru yang bergelar sarjana ini, sehingga banyak di antaranya tidak akan 
mendapatkan pekerjaan mengajar di sekolah, menunjukkan bahwa perguruan tinggi seharusnya bisa 
menjadi lebih selektif dalam menerima calon mahasiswa terbaik dari para pendaftar, dan tidak mengambil 
keuntungan dari dampak persaingan untuk mencari mahasiswa terbaik. 

Kelebihan jumlah lulusan baru yang bermotivasi tinggi, dan bercita-cita untuk menjadi guru melahirkan 
kekhawatiran yang beralasan. Kelebihan tersebut, pada kenyataannya, menciptakan masalah baru: 
sekalipun kualitas calon guru baru di atas rata-rata, tidak berarti mahasiswa terbaik mendapatkan pekerjaan. 
Memang, mendapatkan pekerjaan sebagai guru bersertifikat menjadi sulit ketika jumlah guru baru yang 
memasuki pasar tenaga kerja jauh melebihi permintaan sekolah terhadap guru. Dengan sekitar 3 juta guru 
yang aktif di dalam sistem saat ini, sekitar 100.000 akan pensiun setiap tahun36. Dengan sekitar 1 juta 
mahasiswa yang terdaftar dalam program pendidikan keguruan, diperkirakan pada tahun-tahun mendatang 
sekitar 250.000 guru baru akan memasuki pasar tenaga kerja setiap tahun. Tidak semua dari mereka akan 
mendapatkan pekerjaan sebagai guru. 

Ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran di pasar tenaga kerja guru menciptakan 
kekhawatiran lain tentang kualitas guru yang akhirnya diterima kerja. Prosedur perekrutan di Indonesia tidak 
selalu efisien atau berdasarkan prestasi, dan tidak ada bukti bahwa terdapat sistem yang menjamin bahwa 
kandidat terbaik akan mendapatkan pekerjaan. Efek samping dari kelebihan jumlah guru dan kegagalan 
untuk membina dan mempekerjakan kandidat terbaik bisa menyebabkan kandidat berkualitas tinggi 
memilih untuk meninggalkan karier sebagai pendidik. Hal ini terjadi bukan karena mereka tidak ingin 
menjadi guru, tetapi karena mereka tidak yakin apakah mereka akan mendapatkan pekerjaan. Selain itu, 
mereka dapat melihat dengan jelas bahwa orang lain yang kualitasnya jauh di bawah mereka, bisa 
mengalahkan mereka dalam persaingan mendapatkan pekerjaan, karena sistem itu sendiri tidak mampu 
memilih dan mengambil kandidat terbaik. 

Sistem seleksi dan rekrutmen perlu segera modifikasi untuk mengendalikan akibat yang tidak diinginkan 
dari program sertifikasi. Persaingan dapat ditingkatkan dengan mengharuskan perguruan tinggi 
menghasilkan jumlah lulusan yang tepat guna memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja dan dengan 
menghentikan pertumbuhan jumlah perguruan tinggi swasta yang kualitasnya meragukan. Para pembuat 
kebijakan menyadari skenario perubahan ini, dan mulai tahun 2013 pemerintah menetapkan kuota tahunan 
sebesar 40.000 calon guru yang dapat mendaftar di universitas swasta dan universitas negeri. Keputusan ini 
dimaksudkan untuk memastikan bahwa jumlah calon mahasiswa pendidikan guru yang diterima setiap 
tahun akan sesuai dengan jumlah guru yang diperkirakan akan pensiun 4 tahun kemudian (ketika angkatan 
tersebut lulus). Namun demikian, di masa lalu dan dimasa yang akan datang, arus masuk guru baru ke sistem 
akan terus melebihi jumlah arus keluar guru karena pensiun, kecuali perguruan tinggi sungguh-sungguh 
berhenti menerima calon mahasiswa di luar kuota mereka. 
                                                                      
36 World Bank, Teacher Early Retirement and Transfer Schemes, Policy Brief, October, 2010 
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Banyak guru secara pribadi mengatasi situasi ini dengan cara mendekati sekolah secara langsung dan secara 
tidak resmi melamar dengan menyodorkan curriculum vitae mereka. Sekolah kemudian mempekerjakan 
guru-guru tambahan tersebut dengan gaji yang sangat rendah dengan menggunakan dana sekolah, dan 
setelah itu guru-guru ini berusaha meningkatkan statusnya menjadi pegawai tetap dengan menjadi PNS. 
Longgarnya manajemen kepegawaian guru yang diterapkan oleh sekolah dan pemerintah kabupaten 
menjadi alasan utama terjadinya kelebihan pasokan guru yang terus berlanjut dalam sistem sekolah di 
Indonesia. Hasil akhir ketidak-efisienan ini jelas terlihat dari peningkatan jumlah guru sekolah dasar yang 
mencapai lebih dari 30% dalam 5 tahun. Bahkan peningkatan jumlah guru telah melampaui peningkatan 
jumlah siswa pada perdiode yang sama. Hanya peraturan yang lebih ketat dalam penerimaan calon 
mahasiswa, lulusan dan penerimaan guru yang akan membantu mengurangi kelebihan jumlah guru yang 
terjadi di Indonesia. 

Koordinasi erat antara dinas pendidikan kabupaten, lembaga pendidikan guru dan sekolah berperan 
penting dalam menjaga keseimbangan antara permintaan dan penawaran guru. Kantor Dinas Pendidikan 
Kabupaten harus memikul tanggung jawab untuk melakukan tugas perencanaan tenaga kerja bagi sekolah-
sekolah di kabupaten mereka dan memastikan adanya keseimbangan ketat antara lowongan yang ada 
dengan jumlah lulusan yang tersedia. 

• Pertama, pejabat kabupaten perlu bekerja lebih erat dengan sekolah di wilayah mereka dan 
perguruan tinggi setempat untuk melihat profil guru di kabupaten, dan kemudian mencocokkan 
permintaan sekolah terhadap guru (khususnya guru bidang studi tertentu) dengan penawaran yang 
tersedia dari perguruan tinggi. Profil tersebut, yang terus diperbarui, dapat memetakan guru 
berdasarkan kualifikasi akademik dan kebutuhan sekolah di setiap jenjang pendidikan. Hal ini 
khususnya berlaku untuk mempersiapkan guru guna mengajar mata pelajaran rangkap di sekolah 
menengah di daerah terpencil. Perguruan tinggi juga dapat merencanakan dengan lebih baik jumlah 
calon mahasiswa yang akan diterima; 

• Kedua, dengan adanya guru pensiun atau mengundurkan diri, lowongan baru muncul, perpindahan 
terjadi, dan perekrutan baru dilakukan. Satu kabupaten, misalnya, menyelenggarakan lokakarya 
tahunan di tingkat kabupaten untuk merencanakan penempatan guru untuk setiap tingkat sekolah 
dan setiap bidang studi, dengan mempertimbangkan jumlah guru yang diketahui akan pensiun. 
Proses ini bisa mengatasi masalah kelebihan jumlah guru di beberapa sekolah dan kekurangan guru 
di sekolah-sekolah lainnya untuk memastikan penempatan personel dan pemanfaatan sumber daya 
yang lebih efisien. 

• Ketiga, kabupaten juga harus membuat kebijakan tentang pemindahan guru dan memastikan hal ini 
dilakukan dengan cara yang adil dan merata tidak hanya untuk kepentingan guru, tetapi juga demi 
kualitas pendidikan yang ditawarkan kepada anak-anak. Kebijakan yang berkaitan dengan urutan 
prioritas pemindahan guru perlu dikembangkan. Misalnya, pengabdian panjang di lokasi terpencil 
dan sulit harus diakui dan dihargai dengan cara memindahkannya ke lokasi unggulan daripada 
memberikan lokasi tersebut kepada guru baru yang bertugas untuk pertama kalinya. 

• Keempat, pejabat kabupaten harus menyetujui semua penetapan pengajar tetap sesuai dengan 
kebijakan yang disetujui sebelum kepala sekolah dapat mengisi lowongan itu sendiri dengan tenaga 
pengajar tidak tetap. 

 

3.2.3 Integrasi guru baru P3K ke dalam sistem 
Sebagaimana dijelaskan pada bagian 1.2.4, penggunaan jenis guru baru P3K dalam reformasi pegawai 
negeri sipil baru-baru ini kemungkinan akan memiliki implikasi yang signifikan terhadap penugasan, 
penyebaran, dan pengelolaan guru. Guru P3K sekarang akan menjadi kelompok profesi dan undang-undang 
khusus, seperti Undang-undang tentang Guru, peraturan dan pedoman, akan mengatur pengelolaan 
mereka. Banyak aspek manajerial dan peraturan masih belum jelas. Hal ini memberikan tekanan besar pada 
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tahap awal untuk memikirkan dan menentukan undang-undang dan peraturan yang akan mengatur guru 
jenis baru ini. 

P3K akan dipekerjakan berdasarkan kontrak individual dengan jangka waktu terbatas (perjanjian) yaitu 
minimal 1 tahun dan bisa diperpanjang. Kontrak jangka waktu terbatas ini merupakan perbedaan pokok 
dengan perekrutan pengawai negeri sipil tradisional. Salah satu implikasi utama adalah potensinya untuk 
menciptakan tenaga kerja yang lebih fleksibel, dimana kontrak dapat dibuat dan diperbaharui berdasarkan 
kebutuhan kepegawaian yang ada. Ini juga memiliki implikasi kinerja yang potensial, dimana kontrak guru 
yang berkinerja buruk mungkin tidak akan diperpanjang. Tentu saja, hal ini dengan resiko bahwa profesi 
guru menjadi kurang terjamin dan karena itu berpotensi kurang diminati. 

Dari perspektif manajemen, proses perekrutan dan manajemen harus diperjelas. Surat Keputusan Bersama 
yang ada (bagian 3.2.1) diperkirakan terus digunakan dalam proses perekrutan guru P3K. Dalam hal ini, 
MenPAN masih akan berperan dalam alokasi guru kontrak dan kekurangan sistem akan tetap ada. Guru P3K 
bisa dikontrak di tingkat kabupaten atau provinsi. Terputusnya antara siapa yang menugaskan (pemerintah 
kabupaten) dan siapa yang membayar (pemerintah pusat) telah banyak dicatat (misalnya oleh Bank Dunia, 
2010). Hal ini membuat keputusan kepegawaian menjadi tidak efisien dan memberikan beban kepada 
MenPAN serta kementerian pusat lainnya yang terlibat dalam keputusan bersama. Perubahan P3K bisa 
dalam bentuk dimana dana diberikan dari pemerintah pusat ke tingkat kabupaten dalam bentuk dana hibah 
(misalnya: berdasarkan formula yang memperhitungkan jumlah siswa dan faktor-faktor lain seperti jumlah 
dan rombongan belajar) alih-alih pada jumlah staf yang ada. Hal ini bisa menyelaraskan keputusan 
perekrutan dan pembayaran dan bisa menghasilkan staf yang jauh lebih efisien dan efektif, tetapi juga perlu 
dicek di lapangan untuk memastikan bahwa guru yang dipekerjakan memenuhi standar kualitas tertentu. 

 

3.2.4 Manajemen pendidikan kabupaten: Kunci bagi manajemen guru yang efektif 
Reformasi desentralisasi yang terjadi pada awal 2000-an telah memindahkan tanggung jawab penyediaan 
layanan pendidikan kepada pemerintah daerah. Pada tahun 2003, Undang-undang Pendidikan Pemerintah 
Indonesia menguraikan peran dan fungsi masing-masing tingkat pemerintahan dalam pengelolaan 
pendidikan. Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan dasar dan 
menengah secara keseluruhan, serta penerimaan dan penempatan guru. Pemerintah Kabupaten juga 
memiliki kewenangan untuk mendirikan sekolah baru, mempertahankan sekolah yang ada dan 
mengeluarkan peraturan sendiri terkait standar pendidikan. Pemerintah provinsi juga bertanggung jawab 
atas koordinasi menyeluruh dan pengawasan pendidikan dasar dan menengah. Pemerintah pusat 
memegang fungsi inti di berbagai bidang seperti pengembangan kebijakan dan prosedur pelaksanaan, 
perbaikan kurikulum dan ujian, penerimaan dan penempatan guru (khususnya guru PNS), dan evaluasi 
pendidikan. 

Namun, dinas pendidikan kabupaten bertanggung jawab atas sekolah dan guru di bawah manajemen 
mereka. Mereka memiliki peran untuk memprakarsai dan mengkoordinasikan pelatihan guru. Dalam hal ini, 
misalnya, mereka memfasilitasi pembentukan kelompok kerja guru daerah, mengidentifikasi guru utama di 
berbagai sekolah untuk menerima pelatihan agar dapat berperan sebagai konsultan dan pelatih dalam 
peluncuran program pelatihan nasional, serta melaksanakan program pelatihan mereka sendiri dengan 
menggunakan pelatih tersebut. Pejabat kabupaten bertanggung jawab atas administrasi dan pelaksanaan 
program sertifikasi di tingkat kabupaten, dan tim teknis telah dibentuk di tingkat daerah untuk 
merencanakan, memantau dan melaporkan kemajuan pelaksanaannya kepada lembaga di bawah 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kabupaten juga dilibatkan dalam sosialisasi proses sertifikasi bagi 
kepala sekolah dan guru. Selain itu, pemerintah kabupaten bekerja sama dengan perguruan tinggi setempat 
terkait masalah-masalah pendidikan guru, memberikan bea siswa bagi peningkatan kapasitas guru, dan 
mengidentifikasi bidang-bidang yang menjadi kekurangan guru. Namun, efektivitas program pelatihan 
biasanya sangat bergantung pada antusiasme pemerintah kabupaten dalam mengidentifikasi kebutuhan 
sekolah dan guru serta dukungan dan tindak lanjut kegiatan pelatihan. Tanggapan kabupaten tentang 
inisiatif pelatihan dapat sangat bervariasi. 
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Indonesian Local Education Governance Indicator (ILEGI)37 atau Indikator Tata Kelola Pendidikan Daerah 
Indonesia telah dikembangkan untuk mengukur kualitas tata kelola pendidikan dan telah digunakan dalam 
sampel yang terdiri dari 50 kabupaten. Indikator ini rata-rata terdiri dari lima kumpulan indikator 
(transparansi dan akuntabilitas; standar penyediaan layanan pendidikan; sistem pengendalian manajemen; 
sistem informasi manajemen; dan pemanfaatan sumber daya yang efisien). Indikator ini menyediakan alat 
yang komprehensif untuk mengukur kualitas manajemen pendidikan setempat. Mengingat pentingnya 
peran pemerintah daerah dalam penyediaan layanan pendidikan dasar, kapasitas dan efektivitas 
pemerintahan daerah harus dipantau secara berkala. ILEGI sangat cocok untuk menilai kapasitas pendidikan 
daerah dan memantau keberhasilan kebijakan dan program yang menargetkan perbaikan dalam tata kelola 
daerah. 

Temuan awal menunjukkan bahwa meskipun kualitas tata kelola daerah telah meningkat pada kurun waktu 
2009 dan 2012, kinerja secara keseluruhan tetap berada dalam kisaran menengah. Namun demikian, 
kemajuan telah diraih di beberapa bidang penting. Misalnya, upaya-upaya untuk memperkenalkan 
transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan di tingkat 
daerah telah menghasilkan perbaikan. Namun, di bidang tata kelola lainnya, survei menunjukkan bahwa 
pemerintah daerah mengalami kemunduran. Secara khusus, efektivitas sistem pengendalian manajemen 
dan mekanisme perencanaan dan penganggaran tampaknya telah melemah. Mengingat pentingnya 
bidang-bidang tata kelola daerah untuk pemanfaatan sumber daya masyarakat yang efisien dan efektif, 
kebijakan dan upaya-upaya pembangunan kapasitas harus berfokus pada bidang-bidang tersebut untuk 
memastikan kemunduran yang terjadi saat ini berubah menjadi kemajuan di masa yang akan datang. 

Beberapa hal penting terkait desentralisasi organisasi dan manajemen sekolah di tingkat kabupaten karena 
kurangnya akuntabilitas pemerintah pusat dan perbedaan besar efektivitas antar kabupaten. Bahkan 
beberapa pihak yakin bahwa manajemen guru harus kembali dipusatkan di tingkat provinsi sebagai 
kepanjangan tangan pemerintah pusat. Namun mengingat sejumlah besar kabupaten yang sangat luas 
dalam sistem pemerintahan Indonesia, sulit untuk meyakini bahwa pemusatan kembali (recentralization) 
akan meningkatkan efisiensi. Jalan keluarnya mungkin terletak pada pengetatan hubungan akuntabilitas 
pemerintah kabupaten, kebijakan pemerintah pusat dan lembaga penyedia dana. Dalam skenario ini, 
pemerintah provinsi dapat bertindak sebagai agen audit dan evaluasi, yang melaporkan temuan kepada 
pemerintah kabupaten agar mengambil tindakan dan memberikan saran kepada pemerintah pusat 
tindakan yang harus diambil untuk memastikan kepatuhan, misalnya dengan cara menahan pendanaan, 
atau tidak menyetujui pengangkatan pegawai negeri yang diminta dan sebagainya. Sampai saat ini 
pemerintah pusat enggan menjatuhkan sanksi kepada pemerintah kabupaten untuk membatasi 
pemborosan sumber daya atau pembangkangan terhadap kebijakan pemerintah pusat yang dikembangkan 
untuk kepentingan pendidikan bangsa. Pemerintahan yang akan datang harus mengambil tindakan 
terhadap pemborosan sumber daya besar yang menyebabkan terjadinya kelebihan jumlah guru sekolah 
dan penyebaran guru yang tidak merata. Kegagalan beberapa kabupaten untuk menerapkan kebijakan 
pendidikan yang baru dan efisien seperti yang dimandatkan oleh pemerintah pusat dan didukung oleh 
peraturan lembaga pemerintah pusat juga tidak boleh dibiarkan berlanjut. 

Dalam hal manajemen guru dan Surat Keputusan Bersama, pemerintah kabupaten memiliki peran penting 
dalam menghasilkan rencana penyusunan staf, namun banyak di antara mereka yang memiliki kapasitas 
yang rendah bagaimana mengidentifikasi daerah-daerah yang kelebihan dan kekurangan guru atau 
memperkirakan kebutuhan di masa mendatang sehingga menghasilkan rencana yang akurat yang akan 
mengatasi masalah manajemen guru. Metode pelaksanaan Keputusan Bersama yang paling efektif akan 
melibatkan usaha "bersama", dan bagian dari usaha ini dapat melibatkan pemerintah kabupaten dalam 
pengembangan rencana 5 tahun yang komprehensif untuk mengatasi masalah manajemen guru. 
Kemendikbud, sebagai bagian dari Surat Keputusan Bersama tersebut, harus menggunakan rumus yang 
jelas dan transparan untuk menentukan alokasi guru. Dalam proses ini, pemerintah pusat harus 
mengalokasikan sumberdaya dan menerapkan sanksi untuk memastikan kepatuhan dalam kerangka kerja 
                                                                      
37 World Bank, Local Governance Matters: Exploring Changes in District Education Governance and Management, Knowledge Brief, 
March 2013 
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yang luas yang memungkinkan pemerintah kabupaten melaksanakan beberapa kewenangan dalam 
batasan yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat demi kemajuan kepentingan nasional. 

Penerimaan guru harus didasarkan pada kriteria kualitas yang ketat dan kebutuhan aktual kabupaten. Hal ini 
akan membutuhkan seleksi yang ketat terhadap sekelompok lulusan yang sebagian besar didasarkan pada 
penilaian obyektif, termasuk instrumen Uji Kompetensi. Selain itu, hanya lulusan dari program studi yang 
memiliki lisensi/terakreditasi yang bisa diterima. Indonesia menghasilkan sejumlah besar lulusan calon guru, 
sehingga Indonesia memiliki kesempatan dan kewajiban untuk lebih selektif. Khususnya terkait dengan guru 
PNS, memasukkan guru ke dalam sistem bukan hanya sekedar mengisi lowongan dalam jangka pendek, 
melainkan komitmen panjang selama 30 tahun, sehingga keputusan buruk yang diambil sekarang akan 
memiliki implikasi jangka panjang bagi sistem. Jika guru tidak mampu menunjukkan tingkat pengetahuan 
yang tinggi pada mata pelajaran yang akan mereka ajarkan, mereka tidak boleh dibawa masuk ke dalam 
sistem. 

 

3.2.5 Mengatasi implikasi kepegawaian di bawah Kurikulum 2013 
Kurikulum baru telah mengubah mata pelajaran yang diajarkan serta jumlah jam terkait dengan masing-
masing mata pelajaran. Perubahan ini memiliki implikasi terhadap angkatan kerja guru. Untuk mata 
pelajaran yang telah dihapuskan, seperti TIK, guru harus dipindahkan, dilatih ulang atau mungkin dibiarkan 
pergi. Untuk mata pelajaran yang jumlah jamnya berkurang, hal ini dapat menyebabkan banyak sekolah 
kelebihan guru untuk mata pelajaran itu. Hal ini mungkin juga menyulitkan guru mata pelajaran yang 
bersangkutan untuk mendapatkan jam mengajar yang memadai yang diperlukan untuk memperoleh 
tunjangan profesi. Untuk mata pelajaran baru atau mata pelajaran yang jam pelajarannya meningkat 
mungkin ada kekurangan guru dan guru perlu dicari atau direkrut untuk mengisi jam-jam tersebut. Dalam 
beberapa kasus mungkin guru yang jam pelajarannya berkurang dapat mengambil jam tambahan dalam 
mata pelajaran lain, jika pengajaran mata pelajaran rangkap diperbolehkan dan jika ada pelatihan yang 
diberikan. Perencanaan yang tepat berdasarkan perubahan kurikulum akan menjadi penting bagi efisiensi 
dan efektivitas staf. 

 

3.2.6 Mendorong pendekatan inovatif untuk meningkatkan efisiensi 
Seperti telah dilaporkan dalam kajian dan laporan lain (misalnya World Bank, 2010a), ketidak-efisienan yang 
terjadi dalam penerimaan dan penyebaran guru di Indonesia pada umumnya disebabkan oleh banyaknya 
sekolah berkapasitas kecil. Sekolah-sekolah kecil biasanya disebabkan oleh kondisi geografis dan kebijakan 
yang mendorong pendirian sekolah-sekolah kecil.  Guru dituntut untuk bekerja penuh, yang didefinisikan 
sebagai pengajaran selama 24 jam per minggu di dalam kelas, guna mendapatkan tunjangan profesi. Hal ini 
terbukti sulit dicapai oleh guru pada umumnya, karena adanya kelebihan jumlah guru di sekolah-sekolah 
kecil. Seiring dengan berkembangnya sistem pendidikan, akan ada peluang untuk mengatasi beberapa 
ketidak-efisienan ini dan juga membantu guru memenuhi persyaratan mengajar 24 jam per minggu. 

Seiring berkembangnya sistem pendidikan Indonesia dengan wajib belajar 12 tahun, maka akan ada 
kebutuhan terhadap guru sekolah menengah atas. Jika Indonesia ingin mencapai target angka partisipasi 
kasar sebesar 97% di sekolah menengah atas pada tahun 2020, maka Indonesia harus menyediakan akses 
yang relatif mudah bagi siswa di daerah perdesaan dan terpencil, karena sebagian besar dari mereka akan 
menemui kesulitan atau tidak mungkin melakukan perjalanan jarak jauh untuk bersekolah. Pada saat yang 
sama, akan mahal dan tidak efisien untuk membangun fasilitas tersendiri di daerah yang tidak akan mampu 
menjaring siswa dalam jumlah besar karena terbatasnya jumlah siswa yang tinggal di daerah tersebut. Salah 
satu solusi yang mungkin dapat diterapkan adalah mengembangkan SMP yang ada menjadi sekolah satu 
atap. Mata pelajaran inti, seperti matematika, bahasa Indonesia, IPA dan bahasa Inggris diperluas sehingga 
mencakup kurikulum SMP dan SMA; mungkin guru akan mengajar lintas jenjang. Seperti dikemukakan 
sebelumnya, di masa depan guru harus mampu mengajar lebih dari satu mata pelajaran. Sebelumnya 
mahasiswa LPTK diwajibkan untuk mengambil program studi mata pelajaran utama dan mata pelajaran 
minor. Mereka juga harus memenuhi standar kompetensi minimum kedua program studi tersebut sebagai 
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dasar kelulusan. Persyaratan ini harus dihidupkan kembali. Standar kualitas tentu saja harus dipertahankan 
dan guru harus dapat menunjukkan bahwa mereka mampu mengajar semua topik dan/atau semua mata 
pelajaran, namun akan menjadi salah satu cara bagi guru di daerah yang relatif terpencil agar dapat 
memenuhi persyaratan mengajar 24 jam per minggu daripada harus bepergian ke berbagai sekolah di desa-
desa lainnya. 

Sistem kepegawaian lintas jenjang ini juga dapat diterapkan untuk pengembangan PPAUD. Banyak sekolah 
dasar yang kelebihan jumlah guru. Seiring dengan perluasan layanan PPAUD, hal ini bisa memberikan 
peluang bagi guru untuk mendapatkan jam tambahan mengajar di kelas. Guru-guru kelas bawah juga bisa 
dididik dan ditugaskan untuk menjadi guru TK. Kriteria kualifikasi tertentu harus dipenuhi dan pelatihan 
tambahan perlu diberikan untuk memastikan bahwa mereka dibekali dengan pengetahuan yang cukup 
guna melaksanakan tugas mereka secara efektif, namun kondisi ini ini juga menguntungkan guru (win-win 
situation) karena mereka bisa mendapatkan jam tambahan mengajar tanpa harus melakukan perjalanan 
jarak jauh (jika pusat PPAUD terletak di desa yang sama), sedangkan PPAUD juga tidak memerlukan guru 
tambahan. Inisiatif ini bisa dilakukan di daerah dengan kelebihan pasokan guru sekolah dasar dan dapat 
digunakan sebagai solusi antara atau sementara pada saat sistem sedang mempersiapkan guru baru yang 
berkualitas untuk TK dan sebelum STR di sekolah dasar mencapai tingkat rasional. Ini juga akan 
membutuhkan pelatihan yang berkualitas untuk mempersiapkan para guru untuk menjalankan peran baru 
mereka. 

Seperti disinggung sebelumnya, memiliki angkatan kerja guru yang lebih fleksibel juga dapat membantu 
mengatasi masalah ketidakefisienan. Penerapan jenis fleksibilitas sebagian tergantung pada jenjang 
sekolah. Misalnya: 

• Di sekolah dasar: penerapan pengajaran kelas rangkap di sekolah dasar kecil, khususnya di daerah 
yang sulit bagi guru. 

• Di sekolah menengah: mengijinkan guru mendapatkan akreditasi pada lebih dari satu mata pelajaran 
dan mendorong guru untuk mengajar lebih dari satu mata pelajaran, khususnya di sekolah menengah 
kecil, yang menimbulkan kesulitan bagi guru untuk mengalokasikan waktu jam mengajar yang cukup 
pada mata pelajaran minor. 

 

Rangkuman Strategi dan Kegiatan Utama: 
 
Libatkan (dan wajibkan) pemerintah kabupaten dalam rencana komprehensif 5 tahun untuk mengatasi 
masalah manajemen guru (penerimaan, penempatan, penyebaran) 
• Gunakan SKB sebagai alat untuk melibatkan kabupaten 
• Namun rencana tersebut bukan hanya didasarkan pada penyebaran saat ini, tetapi juga mempertimbangkan 

perluasan, gelombang pensiun, target APK pada semua jenjang pendidikan 
• Kemendikbud sesuai perannya dalam SKB, menggunakan rumus yang jelas dan transparan untuk menentukan 

alokasi guru 
 
Mempekerjakan guru berdasarkan kriteria kualitas yang ketat dan kebutuhan aktual kabupaten 
• Mempekerjakan guru baru terbaik melalui seleksi yang ketat dari kelompok lulusan berdasarkan penilaian yang 

obyektif (misalnya instrument Uji Kompetensi dari kebijakan sebelumnya) 
• Mempekerjakan lulusan hanya dari program studi yang berlisensi dan terakreditasi 
 
Bekerjasama dengan Kemendikbud, MenPAN, Badan Kepegawaian Nasional (BKN) dan kabupaten/kota 
khususnya untuk membahas penggabungan guru P3K ke dalam sistem: 
• Mendefinisikan dengan jelas proses pengangkatan dan manajemen guru P3K, termasuk strategi untuk 

menggabungkan tipe guru ini ke dalam sistem dan sejauh mana cakupannya  
• Bekerjasama dengan MenPAN secara erat dalam perencanaan dan membuat perkiraan tentang kebutuhan 

pengangkatan guru P3K  
• Menggunakan jalur pengangkatan untuk menjamin diangkatnya kandidat guru yang bermutu tinggi  
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Dukungan peluang efisiensi 
• Meninjau peraturan yang relevan, seperti kriteria sertifikasi, persyaratan mengajar 24 jam per minggu, dll. 
• Sekolah satu atap untuk SMP-SMA (sehingga guru dan siswa tidak perlu melakukan perjalanan jauh) 
• Opsi pengajaran kelas rangkap dan mata pelajaran ganda 
 
Membahas dampak pengangkatan guru terkait Kurikulum 2013 
• Melalui perencanaan, hindari kemungkinan resiko terjadinya sistem yang semakin tidak efisien; melainkan 

mengubahnya sebagai kesempatan untuk meningkatkan efisiensi.  
• Mengembangkan peta guru dan tenaga kependidikan berdasarkan kurikulum baru dan mengidentifikasi dampak-

dampak terkait pengangkatan dan distribusi  
• Mengidentifikasi guru mana (berdasarkan tipe mata pelajaran, dll.) yang sudah tidak diperlukan dan bagaimana 

sebaiknya guru-guru tersebut dialihtugaskan, dilatih atau dihentikan. 
 

 

4. Kesimpulan 
 

Mengembangkan angkatan kerja guru berkualitas tinggi yang dikelola denga baik dan didistribusikan 
dengan efisien sangat menentukan keberhasilan sistem pendidikan. Bab ini mengusulkan 3 arah kebijakan 
menyeluruh jangka menengah: (1) memperkuat akuntabilitas guru dan sistem manajemen, (2) investasi 
pada guru masa depan, dari pendidikan keguruan sampai induksi dan dukungan dini, serta (3) memperbaiki 
manajemen dan penempatan angkatan kerja guru. 

Kualitas dan manajemen guru adalah dua pilar yang saling terkait dalam masalah angkatan kerja guru. 
Kedua pilar tersebut memerlukan interaksi dinamis melalui proses holistik. Jika salah satu pilar kuat, namun 
pilar lainnya lemah, keduanya tidak akan membawa perubahan yang efektif bagi angkatan kerja 
kependidikan di Indonesia. 

Setiap arah kebijakan memiliki strategi dan kegiatan khusus yang diusulkan, namun hal penting yang perlu 
ditekankan adalah bahwa beberapa langkah mendasar telah dilakukan. Langkah-langkah ini harus 
dimanfaatkan dan didukung. Namun yang lebih penting, agar perbaikan kualitas dan manajemen benar-
benar terjadi, diperlukan kemauan politik yang kuat dan pelopor di semua tingkat pemerintahan. RPJMN 
dapat digunakan sebagai alat untuk memberikan arah dan dasar yang diperlukan yang memungkinkan 
kebijakan diterapkan dengan kuat ketika kondisi memburuk.  
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