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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Situasi kehidupan bangsa Indonesia saat ini tengah berada dalam

krisis diberbagai bidang, baik politik, ekonomi, keuangan, sosial budaya,

bahkan dalam pendidikan. Adanya tantangan yang muncul adalah sebagai

akibat kemajuan teknologi, pasar bebas ASEAN 2003, dan pasar bebas Asia

Pasifik 2020. Hal ini Bangsa Indonesia dapat mengantisipasi dengan cara

meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan. Sektor pendidikan dituntut

harus mampu mempersiapkan dan memiliki program penyelenggaraan

pendidikan yang mampu memberikan kontribusi lebih dan signifikan demi

menghasilkan individu, masyarakat, dan bangsa yang dibutuhkan Negara

Indonesia di masa yang akan datang.

Perspektif global tersebut dapat dijadikan pandangan dalam

penyelenggaraan pendidikan, bagaimana pendidikan formal mampu

memberikan nilai positif bagi pengembangan kualitas sumber daya manusia

dimasa sekarang ataupun dimasa yang akan datang. Lahirnya SDM yang

unggul sebagai perwujudan perkembangan anak berbakat intelektual secara

optimal akan mampu bersaing dalam lingkup nasional maupun internasional.

Hal ini searah dengan pendapat Akbar & Hawadi ( 2004 : 12-13 ) yaitu

“Mengembangkan kualitas sumber daya manusia secara terarah, terpadu,

dan menyeluruh, melalui berbagai upaya proaktif dan reaktif oleh seluruh
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komponen bangsa agar generasi muda dapat berkembang secara optimal,

disertai dengan hak dan dukungan serta lindungan sesuai dengan

potensinya”. Memperhatikan hal tersebut, masalah peningkatan kualitas

SDM merupakan prioritas utama dalam pembangunan dan pelaksanaannya

dapat ditempuh melalui jalur sekolah dan jalur luar sekolah, formal maupun

non formal.

Agar sasaran peningkatan kualitas SDM berhasil dan berdaya guna,

diperlukan pendekatan layanan pendidikan yang mempertimbangkan bakat,

minat, kemampuan, dan kecerdasan peserta didik. Hasil dari beberapa

penelitian menunjukkan sepertiga peserta didik yang digolongkan sebagai

peserta didik berbakat mengalami gejala “prestasi kurang”. Salah satu

penyebab masalah tersebut adalah kondisi lingkungan belajar yang kurang

menunjang atau kurang menantang mereka untuk mencurahkan

kemampuannya secara optimal.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa siswa yang mempunyai

kemampuan diatas rata-rata memerlukan penanganan dan program khusus

agar anak-anak berbakat tersebut dapat berkembang secara optimal, terlebih

lagi di era globalisasi yang mau tidak mau menuntut kemampuan daya saing

yang kuat dalam berbagai bidang, seperti bidang teknologi, manajemen,

sosial budaya dan sumber daya manusia yang berkualitas itu sendiri.

Berangkat dari itulah pemerintah mengeluarkan pasal 50 ayat 3

undang - undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional

(UUSPN 20/2003): “Pemerintah dan atau pemerintah daerah
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menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua

jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan

bertaraf internasional”. Kemudian direktorat pembinaan sekolah menengah

pertama (Dit.PSMP) bersama-sama dengan pemerintah daerah

mengembangkan sekolah bertaraf internasional (SBI) untuk tingkat SMP.

Memang bukan suatu hal yang mudah dan tentu saja sangat

membutuhkan segenap daya dan upaya untuk mengubah status yang

notabene sekolah biasa menjadi Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional

(RSBI), hal tersebut terbukti hanya sekitar 100 SMP Negeri dan 2 SMP

swasta di seluruh Indonesia yang dipercaya mengampu sebagai rintisan

sekolah bertaraf internasional terhitung dari tanggal 14 Maret 2007 yaitu SK

Direktur Pembinaan SMP Dirjen Mendikdasmen Depdiknas Nomor

543/C3/KEP/2007, demikian menurut tim pengelola RSBI SMP N 2 Klaten.

Salah satu sekolah yang dipercaya pemerintah dan berkompeten

untuk mengemban tugas tersebut adalah Sekolah Menengah Pertama Negeri

2 Klaten (SMP N 2 Klaten). Meskipun telah berkiprah selama lebih dari 57

tahun, tetap bukan hal yang mudah untuk meningkatkan status dari sekolah

biasa menjadi rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI). Meskipun baru

dimulai tahun ajaran 2007/2008, berbagai upaya telah dilakukan untuk

dapat disebut sebagai rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI). Sesuai

dengan semangat, untuk meningkatkan status sekolah biasa menjadi rintisan

sekolah bertaraf internasional, maka pelayanan yang berbedapun harus

dilaksanakan, yakni segala hal yang berkaitan dengan proses belajar
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mengajar harus disesuaikan dengan kondisi peserta didiknya, perbedaan

pelayanan sesuai dengan perkembangan masing-masing peserta didik.

Hal yang tengah diupayakan SMP N 2 Klaten dalam mempersiapkan

peserta didiknya untuk menghadapi persaingan diera globalisasi dan terkait

sebagai penyelenggaraan rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI)

adalah harus mengelola sekolah dengan manajerial yang baik, bahkan

bertaraf internasional. Manajemen sekolah saat ini harus melakukan

berbagai upaya perencanaan strategis agar dapat menghasilkan peserta didik

yang berkualitas. Hasil pendidikan yang menjadi tuntutan diera globalisasi

adalah kompetensi. Kompetensi dimaksudkan adalah merupakan

pengetahuan, ketrampilan, dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan dalam

kebiasaan berfikir maupun dalam berprilaku. Kompetensi hasil belajar perlu

dihasilkan oleh pengelola pendidikan karena pada dasarnya masyarakat

sangat mengharapkan para lulusan lembaga pendidikan memiliki sesuatu

yang bukan saja hanya mampu bersaing dengan lulusan lain namun terlebih

lagi harus memiliki sesuatu hal yang bermanfaat dan berdaya guna.

Dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan terkait dengan

penyelenggaraan RSBI, sekolah harus mampu menjadi agent of change

dalam melakukan berbagai perubahan khususnya dalam hal

penyelenggaraan manajemen sekolah yang inovatif. Walaupun pada

kenyataannya rintisan sekolah bertaraf internasional sudah mengupayakan

berbagai upaya strategis untuk mengembangkan sekolah dengan
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menerapkan 8 standar agar dapat disebut sebagai rintisan sekolah bertaraf

internasional seperti :

1. Menyusun pengembangan yang terkait dengan standar kompetensi

lulusan.

2. Menyusun pengembangan yang terkait dengan standar isi yang meliputi

penggunaan kurikulum. (Standar RSBI atau Kurikulum Internasional)

3. Menyusun pengembangan yang terkait dengan standar proses belajar

mengajar.

4. Menyusun pengembangan yang terkait dengan standar pendidikan dan

tenaga pendidikan.

5. Menyusun pengembangan yang terkait dengan standar pembiayaan.

6. Menyusun pengembangan yang terkait dengan standar pengelolaan

(Manajemen).

7. Menyusun pengembangan yang terkait dengan standar penilaian

pendidikan.

8. Menyusun pengembangan yang terkait dengan standar sarana dan

prasarana.

Masih banyak kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam

menerapkan 8 standar rintisan sekolah bertaraf internasional ini, dan tentu

saja memang harus dibutuhkan suatu manajemen yang inovatif agar 8

standar tadi dapat berjalan dengan baik khususnya dalam hal perencanaan

strategis. Berangkat dari inilah penulis mencoba mengangkat fenomena ini
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menjadi sebuah judul skripsi “Perencanaan Strategis SMP Negeri 2 Klaten

Menjadi Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional”.

B. Rumasan Masalah

Dari latar belakang yang telah penulis sampaikan di atas, maka

rumusan permasalahan sebagai dasar pelaksanaan penelitian yaitu :

“Bagaimana perencanaan strategis SMP N 2 Klaten menjadi Rintisan

Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) dan upaya-upaya strategis apa saja

yang dilaksanakan sehubungan dengan perubahan status tersebut ?”

C. Tujuan

Dalam setiap penelitian ilmiah pasti ada tujuan yang hendak dicapai

oleh seorang peneliti dan tentunya dalam setiap penelitian masing-masing

peneliti mempunyai tujuan yang berbeda antara peneliti satu dengan yang

lainnya, tergantung dari obyek dan sudut pandang peneliti terhadap masalah

yang ditelitinya. Adapun tujuan yang hendak peneliti capai dalam penelitian

ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Operasional

Mengetahui perencanaan strategis SMP N 2 Klaten menjadi

Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) dan mengetahui upaya-

upaya strategis apa saja yang telah dilakukan SMP N 2 Klaten

sehubungan dengan perubahan status tersebut.
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2. Tujuan Fungsional

Penelitian ini bertujuan sebagai bahan pengetahuan tambahan,

masukan, dan bahan pertimbangan bagi semua pihak yang

berkepentingan, baik bagi para pembaca, sekolah -sekolah lain dalam

melaksanakan aktivitas yang berhubungan dengan perencanaan strategis

dalam melaksanaan program RSBI tingkat SMP.

3. Tujuan Individual

Penelitian ini dilaksanakan sebagai persyaratan untuk

memperoleh gelar kesarjanaan pada Program Studi Administrasi Negara,

Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,

Universitas Sebelas Maret Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi sekolah-sekolah yang

ingin meningkatkan status dari sekolah biasa menjadi rintisan sekolah

bertaraf internasional tingkat SMP.

2. Memberikan informasi kepada pihak-pihak yang mempunyai perhatian

ataupun kepentingan khusus pada program pendidikan rintisan sekolah

bertaraf internasional tingkat SMP.

3. Melatih diri dalam memahami fenomena yang tengah berkembang

dalam masyarakat sekaligus menjadi sarana untuk menerapkan ilmu

yang telah didapat selama duduk dibangku perkuliahan.
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E. Landasan Teori

Bagian terpenting dalam suatu penelitian adalah teori, dengan teori

peneliti mencoba memaparkan tentang fenomena sosial yang tengah terjadi

dalam masyarakat. Pada dasarnya, teori dan penelitian merupakan satu

kesatuan yang saling memberikan arti, dimana teori memberikan dukungan

kepada penelitian dan sebaliknya penelitian juga memberikan kontibusi

serupa kepada teori. Berdasarkan pengertian di atas, maka penelitian ini

akan dijabarkan dengan serangkaian teori yang relevan dengan variabel yang

menjelaskan Perencanaan Strategis Peningkatan Status SMP Negeri 2

Klaten sebagai Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional

1. Perencanaan Strategis

Setiap organisasi tentu memiliki perencanaan, karena dengan

perencanaan dapat membantu organisasi untuk melakukan evaluasi

secara berkala dan menjamin tercapainya tujuan, meskipun tidak jarang,

banyak ditemui berbagai kendala yang akan ditemui. Salah satu

prasyarat dari perencanaan yang baik adalah pemahaman atas kondisi

internal maupun eksternal, dari faktor-faktor terdekat (endogen dan

bersifat variabel) hingga terjauh (given, tak dipengaruhi) (Kaye, 2005 :

XVI). Untuk mengatasi berbagai perubahan yang mungkin muncul tentu

saja tidak hanya cukup ditopang dengan sebuah perencanaan, namun

lebih dari itu harus membutuhkan strategi. Strategi adalah prioritas atau

arah keseluruhan yang luas yang diambil oleh organisasi : strategi adalah

pilihan - pilihan tentang bagaimana cara terbaik untuk mencapai misi
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organisasi (Kaye 2005:3). Jika perncanaan dan stategi tersebut digabung

lazim disebut sebagai perencanan strategi.

Perencanaan strategis mempunyai sifat yang fleksibel dan cepat

tanggap dengan segala bentuk perubahan, alasan inilah yang dewasa ini

membuat perencanaan strategis menjadi pilihan untuk menggantikan

perencanaan jangka panjang (long range planning) maupun perencanaan

yang berdasarkan pada objektif.

Dalam Long Range Planning - International Journal of Strategic

Management Cass Business School 106 Bunhill Row, London, EC1Y

8TZ, UK 2008

Long Range Planning is one of the leading international journals
in the field of strategic management that is published six times a
year. It features articles which offer original research that bridge
the gap between academia and practice. We aim to influence the
behaviour of senior managers, administrators and to influence
academic thinking

Manajemen strategis adalah sebuah alat manajemen dan sama
dengan setiap alat manajemen, alat itu digunakan untuk satu
maksud saja – menolong organisasi melakukan tugasnya dengan
lebih baik. Perencanaan strategis dapat membantu organisasi
memfokuskan visi dan prioritasnya sebagai jawaban terhadap
lingkungan yang berubah dan untuk memastikan agar anggota-
anggota organisasi itu bekerja kearah tujuan yang sama (Kaye,
2005 : 1).

Sementara itu Jauch & Glueck (1994:7) dalam buku Manajemen

Strategis dan Kebijakan Perusahaan menjelaskan perencanaan strategis

yang lebih dikenal dengan perencanaan tahap pertama (First Generation

Planning) sebagai berikut:
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“Perencanaan strategis yaitu bahwa organisasi memilih
penilaian dan diagnosis yang paling mungkin mengenai
lingkungan masa depan serta kekuatan dan kelemahannya
sendiri, kemudian mengembangkan strategi terbaik untuk
menyesuaikan diri dengan lingkungan dan organisasi”

Menurur Professor Mike Harvey dalam International Journal of

Applied Finance For Non-Financial Managers (ISSN: 1742-528X)

Volume 1 Issue 2.2008.

Management and strategy – areas which have, these days,
increased in both interest and importance as far as the skills and
competences that the accountant needs to develop if s/he is to
keep abreast of entrepreneurial and business developments.
Even, as far as the accountant in practice is concerned,
knowledge of tools and techniques in these areas has become
important when considering clients performance and how they
can be helped to become more effective and efficient in their
enterprises.

Kemudian definisi perencanaan strategis dalam Muhammad

(2002: 5-6) adalah sebagai berikut :

“Perencanaan strategis sebagai upaya yang didisiplinkan
untuk membuat keputusan dan tindakan penting yang
membentuk dan memandu bagaimana menjadi organisasi
(atau entitas lainnya), apa yang dikerjakan organisasi (atau
entitas lainnya) dan mengapa organisasi (atau entitas
lainnya) mengerjakan hal seperti itu”

Dari pendapat pakar manajemen di atas maka penulis membuat

suatu kesimpulan bahwa perencanaan strategis adalah proses sistematik

yang disepakati organisasi dan membangun keterlibatan di antara

stakeholder utama tentang prioritas yang hakiki bagi misinya dan

tanggap terhadap lingkungan operasi.
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Perencanaan strategis khususnya digunakan untuk mempertajam

fokus organisasi, agar semua sumber organisasi digunakan secara

optimal untuk melayani misi organisasi itu.

Bryson (2001:12-13) memberikan penjelasan manfaat dari

perencanaan strategis untuk organisasi adalah sebagai berikut:

1. Berpikir secara strategis dan mengembangkan strategi-strategi yang

efektif.

2. Memperjelas arah masa depan.

3. Menciptakan prioritas.

4. Membuat keputusan sekarang dengan mengingat konsekuensi masa

depan.

5. Mengembangkan landasan yang koheren dan kokoh bagi pembuat

keputusan.

6. Menggunakan kekuasaan yang maksimum dalam bidang-bidang

yang berada di bawah kontrol organisasi.

7. Membuat keputusan yang melintasi tingkat dan fungsi.

8. Memecahkan masalah utama organisasi.

9. Memperbaiki kinerja organisasi.

10. Menangani keadaan yang berubah dengan cepat secara efektif.

11. Membangun kerja kelompok dan keahlian.
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Proses perencanaan strategis terdiri dari delapan langkah-

langkah pemikiran dan tindakan yang strategis. Langkah-langkah

tersebut meliputi: (Bryson, 2001 : 55-70)

1. Memprakarsai dan menyepakati proses perencanaan strategis

2. Mengidentifikasi mandat organisasi

3. Memperjelas misi dan nilai-nilai organisasi

4. Menilai lingkungan eksternal : peluang dan ancaman

5. Menilai lingkungan internal : kekuatan dan kelemahan

6. Mengidentifikasi isu strategis yang dihadapi organisasi

7. Merumuskan strategi untuk mengelola isu

8. Menciptakan visi organisasi yang efektif bagi masa depan.

Langkah pertama, memprakarsai dan menyepakati proses

perencanaan strategis. Tujuan langkah pertama ini adalah

menegosiasikan kesepakatan dengan orang-orang penting pembuat

keputusan (decision maker) atau pembentuk opini (opinion leader)

internal dan eksternal tentang seluruh upaya perencanaan strategis dan

langkah perencanaan yang dinilai penting.

Langkah kedua, mengidentifikasi mandat organisasi, mandat

merupakan sesuatu yang perlu dilakukan, yang lebih terfokus pada

fungsi atau tugas dan kewajiban organisasi, sehingga tujuan langkah

kedua ini adalah mengenali dan memperjelas makna dan sifat mandat

yang diemban organisasi, baik formal maupun informal.
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Langkah ketiga, memperjelas misi dan nilai-nilai organisasi. Misi

dan nilai yang berkaitan erat dengan mandatnya merupakan raison

de’entre (pembenaran sosial) bagi keberadaannya. Misi memberikan

pemahaman mengenai tujuan organisasi atau mengapa organisasi harus

melakukan dan apa yang dilakukan.

Langkah keempat, menilai lingkungan eksternal yang berfungsi

untuk mengidentifikasikan peluang dan ancaman yang dihadapi

organisasi. Peluang dan ancaman dapat diidentifikasikan dengan

memantau berbagai kekuatan dan kecenderungan politik, ekonomi,

sosial dan teknologi.

Langkah kelima, menilai lingkungan internal. Untuk mengenali

lingkungan internal yang berpotensi menimbulkan kekuatan dan

kelemahan organisasi, yaitu dengan memantau sumber daya (input),

strategi sekarang (proses) dan kinerja (output).

Langkah keenam, mengidentifikasikan isu strategis yang

dihadapi organisasi. Identifikasi isu-isu strategis adalah pilihan

kebijakan pokok yang akan mempengaruhi mandat, misi, nilai

organisasi, tingkat dan perpaduan produk atau jasa, klien, biaya,

keuangan organisasi atau manajemen.

Langkah ketujuh, merumuskan strategi untuk mengelola isu.

Strategi merupakan perluasan misi guna menjembatani organisasi

dengan lingkungannya, yang dikembangkan untuk mengatasi isu-isu

strategis yang diambil.
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Langkah kedelapan, menciptakan visi organisasi yang efektif

untuk masa depan. Langkah terakhir dalam proses perencanaan strategis,

organisasi mengemban deskripsi mengenai bagaimana seharusnya

organisasi itu sehingga berhasil mengimplementasikan strateginya dan

mencapai seluruh potensinya.

Di dalam perencanaan strategis normal terdiri dari empat bagian

khas, yaitu :

1. Dimensi-dimensi strategis lingkungan, yang mempengaruhi kinerja

organisasi. Lingkungan eksternal organisasi berpengaruh terhadap

berbagai macam faktor sehingga perlu perumusan dan identifikasi

terhadap lingkunan eksternal yang meliputi pengaruh modernisasi,

teknologi, sosiologis dan politis.

2. Pemeriksaan sumber-sumber organisasi. Identifikasi terhadap

keunggulan (competence) khas yang dimiliki organisasi sehingga

berpotensi menimbulkan kekuatan dan kelemahan bagi organisasi.

3. Alternatif-alternatif strategis. Dari semua kelompok yang

dikumpulkan dan dianalisis, maka diidentifikasikan hal-hal strategis

pokok yang dihadapi oleh organisasi yang bersangkutan.

4. Pilihan strategis. Langkah terakhir format perencanaan strategis yaitu

pilihan terhadap alternatif-alternatif strategis menjadi suatu strategi

yang bertujuan mengembangkan atau memajukan organisasi.

Dalam penelitian ini akan sedikit menguraikan tentang

manajemen strategis, meskipun ada pendapat yang menganggap
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perencanaan strategis dan manajemen strategis berbeda. Sebenarnya

keduanya tidak dapat dipisahkan karena untuk dapat melaksanakan

manajemen strategis yang baik, harus diawali dengan perencanaan

strategis. Sehingga dapat dikatakan bahwa perencanaan strategis

merupakan salah satu bagian dari siklus manajemen strategis. Oleh

karena itu, konsep yang digunakan dalam perencanaan strategis adalah

konsep manajemen strategis. Hal tersebut sesuai dengan definisi

manajemen strategis yang dikemukakan oleh Nawawi (2000 : 149) yaitu

:

“Manajemen strategis adalah perencanaan berskala besar
(disebut perencanaan strategis) yang berorientasi pada
jangkauan masa depan yang jauh (disebut visi), dan
ditetapkan sebagai keputusan pimpinan (keputusan yang
bersifat mendasar dan prinsipil), agar memungkinkan
organisasi berinteraksi secara efektif (disebut misi), dalam
usaha menghasilkan sesuatu (perencanaan operasional untuk
menghasilkan produk) yang berkualitas dengan diarahkan
pada optimalisasi pencapaian tujuan (disebut tujuan
strategik) dan berbagai sasaran (tujuan operasional)
organisasi.”

Manajemen strategis merupakan suatu sistem yang terdiri dari

berbagai komponen yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi

dan bergerak secara serentak ke arah yang sama. Diagram manajemen

strategis sebagai suatu sistem dapat kita lihat sebagai berikut.
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Tabel 1.1

Bagan Manajemen Strategis

Dari gambar tersebut di atas, maka dapat dilihat bahwa

perencanaan strategis merupakan salah satu komponen dari manajemen

strategis disamping komponen perencanaan operasional. Langkah-

langkah perencanaan strategis menurut gambar tersebut adalah :

1. Menetapkan misi dan visi organisasi.

2. Analisis internal.

3. Analisis eksternal.

Visi dan Misi
Organisasi

Pilihan
Strategis

Strategis Utama
(Induk)

Perencanaan Strategis
Program Strategis

Rencana Operasional
(implementasi strategik)

Fungsi Manajemen
Pengorganisasian, pelaksanaan

dan penganggaran

Kontrol dan Evaluasi

Umpan balik

Analisis internal Analisis eksternal

Tujuan Strategik/
Jangka Panjang

Sasaran Operasional
Jangka Sedang

Program/ Proyek
Tahunan

Kebijakan

Jaringan Kerja
Internal/ eksternal
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4. Pilihan strategis.

5. Strategi utama.

6. Program-program strategis.

7. Tujuan strategis.

Berdasarkan teori-teori di atas, mengenai langkah-langkah

perencanaan strategis dapat disimpulkan bahwa proses perencanaan

strategis terdiri dari lima langkah pokok sebagai berikut :

- Identifikasi misi dan mandat organisasi.

- Analisis lingkungan internal dan eksternal (analisis SWOT).

- Identifikasi isu-isu strategis.

- Evaluasi isu strategis.

- Merumuskan strategi untuk mengelola isu.

2. Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI)

Salah satu misi Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah

Pertama (SMP) adalah mengupayakan perluasan dan pemerataan

kesempatan memperoleh pendidikan, peningkatan mutu, efisiensi, dan

relevansi pendidikan serta pencitraan publik Sekolah Menengah Pertama

(SMP). Berdasarkan orientasi tersebut, maka Direktorat PSMP

menempuh kebijakan dengan cara meningkatkan dan atau memperbarui

sistem pendidikan SMP secara holistic dan sistematis, termasuk

kelembagaannya. Sejalan dengan apa yang telah ditetapkan dalam

kebijakan Direktorat Jendral Manajemen Pendidikan Dasar dan
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Menengah (Ditjen Mandikdasmen) dalam pengembangan sekolah

Bertaraf Internasional (SBI), maka Direktorat Pembinaan SMP mulai

tahun ajaran 2007/2008 memandang penting untuk menyelenggarakan

rintisan SMP bertaraf internasional, yang selanjutnya disebut sebagai

Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI).

a. Pengertian Sekolah Rintisan Bertaraf Internasional

Sekolah Rintisan Bertaraf Internasional adalah sekolah yang

telah memenuhi Standar Nasional Pelayanan (SNP) pada tiap

aspeknya, yang meliputi 8 standar diantaranya: Kompetensi lulusan,

Isi, Proses, Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Sarana dan

Prasarana, Pembiayaan, Pengelolaan, Penilaian dan telah

menyelenggarakan serta menghasilkan lulusan dengan ciri

keinternasionalan.

Di samping itu, RSBI juga mampu mengembangkan budaya

sekolah dan lingkungan sekolah yang mendukung ketercapaian

standar internasional dari berbagai aspek tersebut. Direktorat

Pembinaan SMP bersama dengan Dinas Pendidikan Provinsi dan

Kabupaten/Kota pada dasarnya bertugas untuk melaksanakan uji

coba atau melaksanakan pembinaan awal menuju sekolah yang

bertaraf internasional, yang selanjutnya secara bertahap dapat

mencapai standar sekolah yang benar-benar bertaraf internasional.

Oleh karena itu dalam kurun waktu selama pembinaan

tersebut, sekolah ditetapkan sebagai rintisan untuk meyelenggarakan
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sistem pendidikan yang bertaraf internasional, yang selanjutnya

disebut dengan Rintisan SBI. Apabila sekolah telah memenuhi

kriteria sebagai SBI secara penuh, maka selanjutnya disebut dengan

SBI (tidak lagi sebagai rintisan). Rintisan memberikan makna hanya

bersifat sementara, sehingga rintisan SBI adalah juga bersifat

sementara saja. Pada saatnya nanti akan menjadi SBI secara penuh.

b. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dari penyelenggaraan

Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) adalah :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional(UUSPN 20/2003) Pasal 50 ayat 3 yang

menyebutkan bahwa; pemerintah dan/atau pemerintah daerah

menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan

pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkanmenjadi

satuan pendidikan bertaraf internasional.

2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan

Pusat dan Daerah.

3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Kewenangan

Pemerintah (Pusat) dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah

Otonom.

4. Undang-undang Nomor 25 tahun 2000 Tentnag Program

Pembangunan Nasional.
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5. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 tahun 2005 Tentang

Standar Nasional Pendidikan (SNP).

6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 tahun 2006

Tentang Standar Isi.

7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 tahun 2006

Tentang Standar Komptensi Lulusan.

8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 tahun 2006

Tentang Standar Implementasi Kepmendiknas Nomor 22 dan 23

Tahun 2006.

9. Rencana Strategis (Renstra) Departemen Pendidikan Nasional

tahun 2005-2009.

c. Tahapan Penetapan Sekolah Menjadi Rintisan Sekolah Bertaraf

Internasional

Tahapan penetapan sekolah menjadi Rintisan sekolah

Bertaraf Internasional melalui berbagai tahapan. Adapun kriteria

yang dipergunakan adalah sebagai berikut :

1. Sekolah yang telah ditetapkan sebagai SSN pada tahun 2004 dan

2005.

2. Hasil monitoring dan evaluasi SSN tahun 2006.

3. Nilai hasil ME (Monitoring dan Evaluasi) untuk SSN dengan

kualifikasi amat baik dan baik.

4. Setiap Kabupaten ditetapkan maksimal 6 sekolah berdasarkan

rangking nilai per Kabupaten/Kota.
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5. Sebagai sekolah koalisi (apabila bukan SSN).

6. Masukan dan saran dari daerah (bersifat tidak mengikat dan tidak

wajib).

d. Konsep Pengembangan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional

Konsep pengembangan Rintisan SBI dalam hal perencanaan

dan persiapan meliputi :

1. Sosialisasi Rintisan SBI Bagi sekolah yang telah ditetapkan

sebagai Rintisan SBI diharapkan mampu melaksanakan

sosialisasi kepada stakeholder. Berdasarkan ketentuan tersebut

maka SMP Negeri 2 Klaten melaksanakan dua bentuk sosialisasi,

yaitu : (a). Internal : Sasaran adalah Guru dan Karyawan,

Komite Sekolah, Alumni dan orang tua Siswa (b). Eksternal:

Bupati Klaten (bersifat Laporan), Komisi Pendidikan DPRD

Kab. Klaten, Kepala Dinas P dan K Kabupaten Klaten

(Koordinasi dan Konsultasi), Dewan Pendidikan, Kepala Dinas P

dan K Kecamatan se-Kab. Klaten, Kepala Sekolah SD, Siswa SD

Kelas VI, dan masyarakat.

2. Pembentukan Tim pengembangan Dalam upaya memperlancar,

mempermudah manajemen, dan membangun sistem di sekolah

yang lebih baik. Dalam penyelenggaraan Rintisan SBI, maka

sekolah membentuk Tim Pengembang yang bertugas membantu

Kepala Sekolah dalam hal penyelenggaraan Rintisan SBI yang

tujuan utamanya adalah untuk mempercepat penyiapan
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penyelenggaraan Rintisan SBI, pengembangan berbagai aspek

pendidikan yang akan dikembangkan menjadi aspek-aspek yang

berciri internasional.

3. Pembuatan RPS-SBI bagi sekolah yang ditetapkan menjadi

Rintisan SBI diwajibkan membuat Rencana Pengembangan

Sekolah (RPS), yang selanjutnya disebut RPS-SBI. Ada 2 RPS

yang harus dibuat oleh sekolah, yaitu RPS-Persiapan dan RPS-

SBI. RPS-SBI adalah RPS baku sedangkan RPS-Persiapan,

panduan yang digunakan sebelum benar-benar melaksanakan

SBI, sekolah harus melaksanakan persiapan-persiapan khusus

sesuai dengan kondisi sekolah masing-masing.

e. Aspek dan Program Pendidikan RSBI

Aspek dan Program Pendidikan SBI setiap sekolah yang

ditetapkan sebagai Rintisan SBI secara bertahap namun pasti harus

mengembangkan berbagai aspek tersebut sesuai dengan kemampuan,

kebutuhan, dan kondisi sekolah masing-masing. Beberapa aspek

yang harus dikembangkan antara lain sebagai berikut :

1. Standar Kompetensi Lulusan.

2. Standar isi yang meliputi alternatif pengembangan kurikulum

yang bertaraf internasional.

3. Proses Belajar Mengajar (PBM). Ciri utama kegiatan PBM pada

sekolah bertaraf internasional adalah menggunakan komunikasi
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pembelajaran dengan berbahasa inggris dimulai untuk mata

pelajaran tertentu.

4. Tenaga Pendidik dan kependidikan.

5. Fasilitas Bagi sekolah penyelenggara Rintisan SBI dituntut

memiliki fasilitas memadai yang sesuai dengan tuntutan.

6. Manajemen Sekolah penyelenggara Rintisan Sekolah Bertaraf

Internasional selama kurun waktu minimal lima tahun harus

memiliki ciri-ciri manajemen sekolah.

7. Pembiayaan Penyelengaraan pendidikan yang bertaraf

internasional memerlukan biaya yang besar, khususnya untuk

keperluan penyelenggaraan dan pengembangan fasilitas

pembelajaran dan SDM sekolah serta oprasionalisasi.

8. Penilaian Sistem penilaian yang dilakukan oleh sekolah Rintisan

SBI adalah sama dengan sekolah sebagai SSN atau bukan SSN,

yaitu mengacu pada rambu-rambu yang dikeluarkan oleh BSNP.

Pengembangan Aspek-aspek lainnya Pengembangan aspek

lingkungan sekolah, hubungan kerja sama dan pengembangan

budaya sekolah merupakan aspek yang sangat penting bagi

sekolah Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional.
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3. Peningkatan Status SMP Negeri menjadi Rintisan Sekolah Bertaraf

Internasional

Penelitian ini mengidentifikasikan isu-isu strategis dengan cara

menganalisa lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi

strategi SMP N 2 Klaten dalam mengembangkan institusinya. Selain itu,

penelitian ini juga akan melakukan analisis terhadap pihak-pihak yang

berkepentingan (Stakeholder) dalam upaya pengembangan institusi

tersebut.

Adapun teori utama yang digunakan sebagai acuan dalam

penelitian ini adalah konsep perencanaan strategis yang dikemukakan

oleh John M. Bryson. Dipilihnya teori ini berdasarkan pertimbangan

bahwa kajian perencanaan strategis Bryson diperuntukkan bagi institusi

pemerintah. Selain itu, kajian Bryson mempersiapkan langkah strategis

untuk institusi pemerintahan serta memberikan tahapan yang sederhana

dan jelas untuk mulai mempelajari dan mempertimbangkan lingkungan

eksternal institusi. Tahapan-tahapan dalam upaya strategis menurut

Bryson ada delapan langkah, sedangkan dalam penelitian ini penulis

meringkasnya menjadi 5 langkah yang benar-benar relevan, yaitu :

Tahapan-tahapan upaya perencanaan strategis menurut Bryson

dapat digabungkan dengan analisis SWOT sehingga dapat diringkas

menjadi 5 langkah yang benar-benar relevan, yaitu :
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a. Identifikasi Mandat dan Misi

Identifikasi mandat diperlukan untuk mengetahui alasan

kehadiran suatu organisasi serta tujuan apa yang ingin diwujudkan

dengan membentuk institusi tersebut. Mandat lebih terfokus pada

fungsi atau tugas dan kewajiban yang harus dilakukan oleh suatu

lembaga.

Identifikasi mandat dan misi organisasi meliputi :

memprakarsai suatu proses perencanaan strategis, memperjelas

mandat organisasi, dan memperjelas misi dan nilai-nilai organisasi.

McGowan dan Stevens, dalam buku Perencanaan Strategis (Bryson,

1988 : 56) para ahli perencanaan strategis berpendapat:

”Tujuan langkah pertama adalah menegosiasikan kesepakatan
dengan orang-orang penting pembuat keputusan (decision
maker) atau pembentuk opini (opinion leaders) internal (dan
mungkin eksternal) tentang seluruh upaya perencanaan
strategis dan langkah perencanaan yang terpenting.
Dukungan dan komitmen mereka merupakan hal yang sangat
penting jika perencanaan strategis ingin berhasil (Olsen dan
Eadie, 1982). Juga melibatkan orang-orang penting pembuat
keputusan di luar organisasi biasanya merupakan hal yang
krusial bagi keberhasilan program publik manakala
implementasinya akan melibatkan banyak kelompok dan
organisasi.

b. Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal

Lingkungan internal maupun eksternal baik langsung atau

tidak langsung mempengaruhi sebuah institusi dalam memenuhi

mandat dan mewujudkan misinya. Oleh karena itu, lingkungan

institusi baik itu yang berpotensi sebagai kekuatan dan kelemahan
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yang berasal dari lingkungan internal maupun ancaman dan peluang

yang berasal dari lingkungan eksternal harus dikenali dan dianalisis.

1. Analisis Lingkungan Internal

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia mempunyai peranan yang sangat

menentukan bagi keberadaan dan kelangsungan hidup

institusi. SDM dapat dilihat dari dua aspek, yaitu : kualitas

yang menyangkut kemampuan fisik dan non fisik (inteligensi,

mental dan keterampilan) serta kuantitas yang menyangkut

jumlah SDM yang dikaitkan dengan rasio/ perbandingan

kebutuhan guru dan jumlah siswa yang dilayani.

b. Sumber Daya Keuangan

Sumber daya keuangan atau disebut juga anggaran, penting

untuk dikaji karena menunjukkan kemampuan institusi dalam

membiayai segala macam aktivitas dan kegiatan

operasionalnya serta kemampuan institusi dalam mengakses

sumber-sumber anggaran tersebut.

c. Sarana dan Prasarana

Ketersediaan fasilitas akan sangat mendukung aktivitas

belajar mengajar, dalam hal ini berpengaruh pada kecepatan

dan kemampuan siswa dalam mengakses pelajaran.
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d. Budaya Organisasi

Budaya organisasi menyangkut aspek integritas seluruh

pegawai dan integritas kepemimpinan. Budaya organisasi

yang senantiasa kondusif dan menjunjung profesionalisme

sekolah akan sangat mempengaruhi kinerja seluruh anggota

sekolah dalam menjalankan berbagai tugas dan tangung

jawabnya.

e. Kinerja

Bagaimana kinerja yang harus dilakukan atau perbaikan-

perbaikan seperti apa yang harus dibenahi terkait dengan

kinerja civitas sekolah dalam upayanya meningkatkan status

dari sekolah biasa menjadi rintisan sekolah bertaraf

internasional.

Hal tersebut sesuai dengan pendapat Flynn dalam

buku Perencanaan Strategis ( Bryson, 1988 : 63 )

”Untuk mengenali kekuasaan dan kelemahan internal,
organisasi dapat memantau sumber daya (inputs),
strategi sekarang (proses), dan kinerja (outputs) guna
memperbaiki kekurangan”.

2. Analisis Lingkungan Eksternal

a. Kondisi Masyarakat

Merupakan elemen yang sangat kompleks dan berpagam,

tentu saja hal ini akan menimbulkan berbagai interaksi baik

sosial, ekonomi dan politik. Semakin berkembangnya

kompleksitas masyarakat, maka akan semakin besar pula
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potensi-potensi yang dimiliki oleh masyarakat, dengan

demikian akan banyak pula tuntutan yang diinginkan

masyarakat, termasuk juga dalam bidang pendidikan. Era

global juga menuntut instansi pendidikan yang handal.

b. Perkembangan teknologi

Dampak era global kini sudah mulai merasuk ke semua

negara dan lapisannya. Hal inilah yang harus menjadi bahan

pertimbangan dalam upaya meningkatkan status sekolah

negeri menjadi rintisan sekolah bertaraf internasional, apakah

sumber daya manusianya telah dipersiapkan secara matang

untuk memberikan pelayanan yang maksimal terhadap siswa

yang membutuhkan akses teknologi global.

c. Tuntutan Zaman

Semakin maju dan berkembangnya dunia pendidikan, maka

akan semakin banyak pula orang-orang terpelajar di negeri

ini. Hal ini tentunya berdampak pada tuntutan masyarakat

akan kehadiran sekolah-sekolah yang berkompeten, tanggap

dan inovatif dalam mengemban tugasnya sebagai lembaga

pendidik generasi penerus bangsa.

d. Posisi Geografis

Letak kota merupakan dampak langsung maupun tidak

langsung akan menyebabkan beberapa implikasi, baik positif
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maupun negatif yang akan mempengaruhi dinamika

kehidupan masyarakat kota kota tersebut.

e. Situasi Politik

Yang dimaksud dengan hal tersebut adalah adanya kebijakan-

kebijakan yang akan mempengaruhi kinerja sekolah dalam

menjalankan kegiatan dan aktivitasnya yang dapat

dipengaruhi oleh kondisi politik yang kondusif atau

terancam.

Dalam bukunya Bryson (1988 : 62) yang berjudul

Perencanaan Strategis. Pfeffer dan Salancik berpendapat

sebagai berikut :

”Tim perencana harus mengeksplorasi lingkungan
di luar organisasi untuk mengidentifikasi peluang
dan ancaman yang dihadapi organisasi. Faktor di
dalam merupakan faktor yang dikontrol oleh
organisasi dan faktor di luar adalah faktor yang
tidak dikontrol oleh organisasi”.

Hasil identifikasi terhadap lingkungan ini akan memberikan

gambaran kekuatan (strength), kelemahan (weakness), peluang

(opportunity), dan ancaman (treath), analisis ini disebut metode

analisa SWOT yang diadopsi dari konsep manajemen strategis.

Adapun gambaran tentang SWOT adalah sebagai berikut :

a. Kekuatan (strength), sumber daya, keterampilan atau keunggulan

lain terhadap kebutuhan masyarakat.
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b. Kelemahan (weakness) keterbatasan atau kekurangan dalam

sumber daya, keterampilan dan kapabilitas yang secara serius

menghambat kinerja efektif institusi.

c. Peluang (opportunity) adalah situasi penting yang

menguntungkan dalam lingkungan institusi. Kecenderungan-

kecenderungan penting adalah merupakan salah satu peluang

identifikasi masyarakat yang tadinya terabaikan, perubahan

peraturan, perubahan teknologi atau membaiknya pencitraan

dapat memberi suatu peluang yang baik.

d. Ancaman (treath) adalah situasi yang tidak menguntungkan bagi

institusi, ancaman merupakan pengganggu utama jalannya upaya

strategis yang dijalankan, perkembangan teknologi, terjadinya

krisis moneter atau terorisme merupakan ancaman yang harus

dihadapi. Untuk lebih jelasnya, berikut ini matrik analisa SWOT

:

Tabel 1.2
Matrik Analisa SWOT

Kekuatan
(Strength/S)

Tentukan 5 – 10
faktor kekuatan
internal

Kelemahan
(Weakness/W)

Tentukan 5 – 10 faktor
kelemahan internal

Kesempatan
(Opportunity/O)

Tentukan 5 – 10 faktor
yang menjadi peluang
eksternal

Strategi SO

Ciptakan strategi
yang menggunakan
kekuatan untuk
memanfaatkan
peluang

Strategi WO

Ciptakan strategi
yang meminimalkan
kelemahan untuk
memanfaatkan
peluang

INTERNAL

EKSTERNAL
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Ancaman
(Treath/T)

Tentukan 5 – 10 faktor
yang menjadi ancaman
eksternal

Strategi ST

Ciptakan strategi
yang menggunakan
kekuatan untuk
mengatasi ancaman

Strategi WT

Ciptakan strategi
yang meminimalkan
kelemahan dan
menghindari
ancaman

Sumber : Matrik Analisa SWOT (Fredi Rangkuti, 1999 : 31)

c. Identifikasi Isu Strategis

Identifikasi isu strategis merupakan tahapan yang paling

menentukan pada proses pelaksanaan langkah-langkah strategis.

Kesalahan pada tahapan ini akan mengakibatkan apa yang dilakukan

pada tahap selanjutnya tidak ada artinya. Proses identifikasi isu

strategis selalu berpegang pada hasil analisa SWOT, dan juga tidak

terlepas dari mandat dan misi organisasi, sehingga strategi yang

dilaksanakan akan menuju pada pencapaian visi dan misi tersebut.

dalam bukunya Bryson (1988 : 64) yang berjudul Perencanaan

Strategis, menyebutkan

”Isu strategis adalah tentang bagaimana organisasi harus
beralih dari jalannya sekarang menuju bagaimana
organisasi akan memandang dan berjalan sesuai dengan
visinya. Pendekatan visi keberhasilan menjadi sangat
berguna : jika organisasi kesulitan mengidentifikasi isu-
isu strategis secara langsung”.

d. Evaluasi Isu-isu strategis

Daftar isu strategi yang dihasilkan pada tahap sebelumnya

harus dievaluasi untuk mengetahui tingkat kestrategisan masing-

masing
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isu. Pada tahap ini diperlukan suatu ketajaman dan kematangan

untuk menilai apakah suatu isu dapat dianggap strategis atau tidak.

e. Merumuskan Strategi Untuk Mengelola Isu

Pada tahap ini dirumuskan program-program strategis,

alternatif-alternatif kebijakan mendasar yang akan dilakukan

organisasi, yang dalam hal ini SMP N 2 Klaten untuk menjawab

berbagai isu strategis yang dihasilkan pada langkah sebelumnya.

Dalam bukunya Bryson (1988 : 68) yang berjudul

Perencanaan Strategis, Philip Bromiley, 1986 berpendapat sebagai

berikut :

”Strategi didefinisikan sebagai pola tujuan, kebijakan,
program, tindakan, keputusan, atau alokasi sumber daya yang
menegaskan bagaimana organisasi, apa yang dikerjakan
organisasi, mengapa mengerjakan hal itu. Strategi dapat
berbeda-beda karena tingkat, fungsi, dan kerangka waktu.
Perumusan strategi dan proses implementasi yang efektif
akan mempertautkan retorika, pilihan, dan tindakan ke dalam
suatu pola yang koheren dan konsistensi yang melintasi
tingkat, fungsi, dan waktu”

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka dasar pemikiran digunakan sebagai dasar atau landasan

dalam pengembangan berbagai konsep dan teori yang digunakan dalam

penelitian ini, serta hubungannya dengan perumusan masalah yang telah

dirumuskan. Mengacu pada teori dan konsep yang ada, maka kerangka dasar

pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
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Gambar 1.3

Bagan Kerangka Pemikiran

Dari kerangka pemikiran tersebut di atas, akan digunakan untuk

menjelaskan langkah-langkah strategis yang diambil sebagai suatu formulasi

atau penyusunan strategi SMP N 2 Klaten dalam pengembangan

institusinya.

LINGKUNGAN EKSTERNAL
- Identifikasi faktor-faktor politik, ekonomi,

sosial dan teknologi
- Analisa pihak-pihak berkepentingan :

- Masyarakat
- Kolaborator

KESEMPATAN DAN
ANCAMAN

MISI DAN MANDAT
ORGANISASI
- Tugas pokok dan fungsi
- Misi SMP N 2 Klaten

ISU-ISU
STRATEGIS
- Faktor penyebab

menjadi isu
- Konsekuensi

kegagalan

EVALUASI ISU
STRATEGIS

STRATEGI

KEKUATAN DAN
KELEMAHAN

LINGKUNGAN EKSTERNAL
- Identifikasi faktor-faktor politik, ekonomi,

sosial dan teknologi
- Analisa pihak-pihak berkepentingan :

- Masyarakat
- Kolaborator
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Selanjutnya, dengan mengadopsi konsep manajemen strategis yang

telah dikemukakan dalam landasan teori, langkah-langkah dalam

pelaksanaan upaya strategisnya meliputi : Identifikasi misi dan mandat SMP

N 2 Klaten, Analisis lingkungan internal dan eksternal (analisis SWOT),

Identifikasi isu-isu strategis, Evaluasi isu-isu strategis dan yang terahkir

adalah Merumuskan Strategi yang akan dilaksanakan SMP N 2 Klaten

dalam melaksanakan pengembangan institusi pendidikan khususnya pada

program rintisan sekolah bertaraf internasional.

Penyusunan alternatif langkah-langkah yang akan dilakukan

merupakan suatu kunci penting terlaksananya kebijakan yang efektif dan

efisien di mana dengan demikian akan terdapat strategi-strategi yang tepat

guna di dalam mewujudkan tujuan pengembangan institusi pendidikan

sesuai dengan kondisi lingkungan yang ada.

Penyusunan alternatif langkah-langkah yang akan dilakukan

merupakan suatu kunci penting terlaksananya kebijakan yang efektif dan

efisien di mana dengan demikian akan terdapat strategi-strategi yang tepat

guna di dalam mewujudkan tujuan pengembangan institusi pendidikan

sesuai dengan kondisi lingkungan yang ada.

G. Definisi Konseptual Dan Definisi Operasional

1. Definisi Konseptual

Yang dimaksud dengan Perencanaan Strategis adalah suatu

perencanaan besar yang berorientasi pada masa depan (disebut visi) yang
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berisi tentang alternatif atau pilihan tentang bagaimana cara terbaik

untuk mencapai misi serta berupaya memilih penilaian dan diagnosis

yang paling mungkin mengenai lingkungan masa depan serta kekuatan

dan kelemahannya sendiri kemudian mengembangkan strategi terbaik

untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan dan organisasi.

Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) tingkat Sekolah

Menengah Pertama (SMP) adalah Sekolah Nasional (SMP) yang

menyiapkan peserta didiknya berstandar Nasional Pendidikan (SNP)

Indonesia dan tarafnya Internasional sehingga menghasilkan kelulusan

yang handal mempunyai daya saing Internasional tetapi tidak

meninggalkan ciri khas Bangsa Indonesia, berbudi pekerti yang luhur,

jujur, dan mempunyai jiwa patriotisme yang tinggi.

Peningkatan status dalam rangka menjadi Rintisan Sekolah

Bertaraf Internasional (RSBI) adalah kegiatan pelayanan pendidikan

secara utuh dan terpadu melalui proses belajar mengajar di dalam kelas

secara optimal yang ditujukan bagi anak berprestasi dalam rangka

menghasilkan peserta didik (kelulusan) yang handal mempunyai daya

saing Internasional tetapi tidak meninggalkan ciri khas Bangsa

Indonesia.

Dengan demikian maka Perencanaan Stategis Dalam Rangka

Peningkatan Status SMP N 2 Klaten Menjadi Rintisan Sekolah Bertaraf

Internasional (RSBI) adalah suatu Perencanaan berskala besar yang

berorientasi pada masa depan yang berisi alternatif terbaik untuk
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memanfaatkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dengan

mengadakan kegiatan pelayanan pendidikan secara utuh dan terpadu

yang ditujukan bagi anak-anak yang sudah mempunyai prestasi yang

baik sehingga dapat menghasilkan kelulusan yang handal, mempunyai

daya saing Internasional tetapi tetap tidak meninggalkan ciri khas

Bangsa Indonesia yang berbudi pekerti luhur, jujur, dan mempunyai jiwa

patriotisme yang tinggi.

2. Definisi Operasional

Perencanaan Strategis Dalam Rangka Peningkatan Status SMP N

2 Klaten Menjadi Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI)

merupakan Perencanaan berskala besar yang berorientasi pada masa

depan yang berisi alternatif terbaik untuk memanfaatkan kekutan,

kelemahan, peluang, dan ancaman dengan mengadakan kegiatan

pelayanan pendidikan secara utuh dan terpadu yang ditujukan bagi anak-

anak yang sudah mempunyai prestasi yang baik sehingga dapat

menghasilkan kelulusan yang handal, mempunyai daya saing

Internasional tetapi tetap tidak meninggalkan ciri khas Bangsa Indonesia

yang berbudi pekerti luhur, jujur, dan mempunyai jiwa patriotisme yang

tinggi.

Sehingga definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut :
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Perencanaan Strategis SMP N 2 Klaten Menjadi RSBI

1. Identifikasi Mandat SMP N 2 Klaten

a. Tujuan Pelaksanaan Program RSBI

b. Sasaran Pelaksanaan Program RSBI

2. Analisa Faktor Lingkungan dan analisis SWOT SMP N 2 Klaten

a. Faktor Lingkungan Internal

- Sumber Daya Manusia (SDM)

- Sumber Dana

- Sarana dan Prasarana

- Budaya Organisasi

- Kinerja Orgnanisasi

b. Faktor Lingkungan Eksternal

- Kondisi Masyarakat

- Perkembangan Teknologi

- Tuntutan Zaman

- Posisi Geografis

- Situasi politik

c. Analisa SWOT

- Analisa Kekuatan (strength), sumber daya, keterampilan

atau keunggulan lain terhadap kebutuhan masyarakat.

- Analisa Kelemahan(weakness) keterbatasan atau

kekurangan dalam sumber daya, keterampilan dan
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kapabilitas yang secara serius menghambat kinerja efektif

institusi.

- Analisa Peluang (opportunity) adalah situasi penting yang

menguntungkan dalam lingkungan institusi.

- Analisa Ancaman(treath) adalah situasi yang tidak

menguntungkan bagi institusi, ancaman merupakan

pengganggu utama jalannya upaya strategis.

3. Identifikasi Isu-Isu Strategis

Identifikasi isu strategis merupakan tahapan yang paling

menentukan pada proses pelaksanaan langkah-langkah strategis.

Proses identifikasi isu strategis selalu berpegang pada hasil analisa

SWOT, dan juga tidak terlepas dari mandat dan misi organisasi,

sehingga strategi yang dilaksanakan akan menuju pada pencapaian

visi dan misi tersebut.

4. Evaluasi Isu-Isu Strategis

Mengevaluasi daftar isu strategi yang dihasilkan pada tahap

sebelumnya harus untuk mengetahui tingkat kestrategisan masing-

masing isu. Pada tahap ini diperlukan suatu ketajaman dan

kematangan untuk menilai apakah suatu isu dapat dianggap

strategis atau tidak.

5. Merumuskan Strategi Mengelola Isu

Merumuskan program-program strategis, alternatif-

alternatif kebijakan mendasar yang akan dilakukan organisasi,
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yang dalam hal ini SMP N 2 Klaten menjawab berbagai isu

strategis yang dihasilkan pada langkah sebelumnya.

H. Metodelogi Penelitian

Suatu metode merupakan cara kerja atau tata kerja untuk dapat

memahami obyek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang

bersangkutan. Jadi suatu metode dipilih berdasarkan berbagai pertimbangan

keserasian obyek, tujuan, sasaran, dan variable masalah yang hendak diteliti.

Beberapa hal yang menyangkut metode penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian

deskriptif kualitatif. Penelitian ini tidak mencari atau menjelaskan

hubungan, tidak membuat hipotesa, akan tetapi memberikan gambaran

dari suatu gejala berdasarkan fakta yang ada. Data diwujudkan dalam

bentuk urutan yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat

fenomena yang terjadi secara sistematis, aktual dan akurat sesuai dengan

fakta yang ada dengan mengumpulkan data, menjelaskan dan melakukan

analisa secara objektif dalam arti hasil penelitian ini lebih menekankan

pada gambaran mengenai objek penelitian yang sebenarnya bukan dalam

bentuk angka-angka.

Secara lebih lengkap, pengertian penelitian deskriptif menurut

Singarimbun ( 1991 : 4 ) :

”Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk pengukuran yang
cermat terhadap suatu fenomena sosial tertentu dengan cara
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mengembangkan konsep dan menghimpun fakta tetapi tidak
melakukan pengujian hipotesa”

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 2 Klaten

Jl. Pemuda Selatan No.4 Klaten.

Telp/Fax : 0272 321865

3. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer diperoleh secara langsung dari informan dalam

penelitian melalui wawancara dan observasi.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan untuk mendukung

dan melengkapi data primer yang berkenaan dengan masalah

penelitian, data ini diperoleh melalui pemanfaatan sumber data yang

telah tersedia seperti dokumen atau arsipyang dimiliki yang

berkaitan dengan masalah penelitian.

4. Tehnik Penarikan Sampel

Tehnik penarikan sampel yang dipilih dalam penelitian ini adalah

purposive sampling. Penelitian kualitatif tidak ada sampel acak tetapi

sampel bertujuan ( purposive sampling ). Purposive sampling bertujuan
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untuk : 1) merinci kekhususan ke dalam konteks yang unik, 2) menggali

informasi menjadi dasar dari rancangan dan teori yang muncul.

Adapun yang penulis gunakan sebagai sampel adalah pihak-

pihak yang dipercaya untuk menjadi sumber data yang mantap dan

mengetahui masalah secara mendalam mengenai upaya-upaya strategis

dalam melaksanakan program pendidikan rintisan sekolah bertaraf

internasional di SMP Negeri 2 Klaten

5. Tehnik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Merupakan suatu pengumpulan data yang dilakukan dengan

mengadakan tanya jawab kepada orang yang relevan atau responden

untuk mendapat data yang akurat. Tujuan dari wawancara adalah

untuk mengetahui apa yang terkandung dalam pikiran dan hati orang

lain, yaitu hal-hal yang tidak dapat diketahui melalui observasi.

Disamping itu, juga untuk memastikan dan mengecek informasi yang

diperoleh.

Menurut Singarimbun (1995: 192), wawancara adalah :

”Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan
komunikasi, hasil wawancara ditentukan oleh beberapa faktor
yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi, yaitu :
pewawancara, responden, topik penelitian yang tertuang
dalam daftar pertanyaan serta situasi wawancara”
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b. Observasi

Pengamatan langsung dilakukan dengan cara formal maupun

informal untuk mengamati kegiatan di lokasi penelitian. Melibatkan

diri secara pribadi dan langsung dalam situasi penelitian, serasa

sedapat mungkin memberikan kejadian secara lengkap,

komprehensif dan tidak selektif. Jika perlu observasi dapat dilakukan

berulang-ulang sampai pada tujuan kedalaman informasi dan

validitas terpenuhi.

c. Dokumentasi

Merupakan teknik pengumpulan data dari berbagai bahan

diskusi, baik berupa buku, literatur, arsip, laporan, peraturan dan

naskah-naskah lain yang berkaitan dengan penelitian. Dokumentasi

bertujuan untuk memperoleh data-data yang pasti tentang obyek

penelitian.

6. Validitas Data

Penelitian ini menggunakan cara triangulasi data yaitu dengan

mengumpulkan data sejenis dari berbagai sumber data yang berbeda.

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang

memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data yang sudah

diperoleh. Kebenaran data yang satu akan dikonfirmasikan dengan data
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yang diperoleh dari sumber data lain, sehingga data-data yang terkumpul

dalam penelitian ini akan terjamin validitasnya.

7. Tehnik Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, tahab selanjutnya adalah analisis

data. Sedangkan tehnik yang digunakan dalam penelitian ini adalah

Model Analisis Interaktif. Dalam metode ini terdapat tiga komponen

utama, yaitu : Reduksi Data, Penyajian Data, dan Penarikan kesimpulan.

a. Reduksi Data

Reduksi Data adalah proses seleksi, pemfokusan,

penyederhanaan, dan abstraksi data (kasar) yang ada dalam fielnote.

Proses ini berlangsung terus menerus sepanjang pelaksanaan riset.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah kumpulan informasi yang tersusun

dengan memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan

mengambil tindakan. Penyajian data ini dapat digunakan untuk

analisis tentang sesuatu terjadi yang selanjutnya dibuat kesimpulan.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan setelah data dikumpulkan,

pencatatan peraturan, pola-pola, pernyataan-pernyataan, konfigurasi-

konfigurasi yang mungkin, arahan sebab akibat, dan proposisi-

proposisi untuk mengerti apa arti hal-hal yang ditemui.
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