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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

Latar Belakang Masalah  

 Bagian pokok dalam terminologi pembangunan adalah adanya 

hakikat membangun. Istilah membangun berlawanan kata dengan 

merusak. Seers (1969) menjelaskan bahwa kata pembangunan memiliki 

pertimbangan nilai-nilai (values judgement). Sebagaimana ditegaskan 

oleh Riggs bahwa kata pembangunan berorientasi pada sistem nilai-

nilai yang menguntungkan (favourable value orientation). Lauer (2001:  

410) berpendapat bahwa pembangunan sama kata dengan modernisasi, 

sebab pembangunan merefleksikan keinginan besar dari suatu bangsa 

untuk mencapai „taraf kehidupan sejajar atau taraf yang sama dengan‟ 

bangsa-bangsa lain  didunia yang  lebih  dahulu dianggap telah maju. 

Jalinan hubungan yang baik antara masyarakat terbelakang dengan 

masyarakat maju menjadi penting agar modernisasi berjalan cepat.1  

 Istilah pembangunan berbeda dengan arti kata perkembangan. 

Pembangunan adalah perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya 

yang terencana, sedangkan perkembangan tidak memerlukan upaya 

tertentu yang dapat berarti lebih baik atau lebih buruk bergantung 

pada kualitas kompetensi manusianya. Pendidikan memainkan peran 

penting dalam memperbaiki kompetensi manusia.  

                                                 
1Teori modernisasi tersebut mendapatkan pertentangan sebab tidak sesuai kondisi dan 
situasi pembangunan dinegara dunia ketiga. Keadaan dan situasi dinegara dunia ketiga 
mempunyai ciri  tersendiri. Puncaknya pada tahun 1969 dipelopori oleh  Andre G. 
Frank, alur pemikiran tersebut menbidani lahirnya teori ketergantungan atau 
dependensia. Teori ketergantungan atau teori dependensia itu berawal dari keadaan 
dan situasi khas Amerika Latin, yang menginspirasi Frank membangun teori 
ketergantungan itu. Kebodohan dan keterbelakangan rakyat dinegara dunia ketiga oleh 
teori ini dijelaskan sebagai akibat dari kapitalisme jaman kolonial, tidak disebabkan 
oleh faktor mental-budaya seperti pendapat teori modernisasi. Sebab sistem pertukaran 
imbalance dalam kapitalisme, berakibat rakyat menjadi sangat bergantung kepada 
kaum kapitalis. Dan jika hal ini juga terjadi pada suatu negara, maka negara tersebut 
menjadi bergantung kepada negara-negara maju (Lauer, 2001 :  415-417).  
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Pentingnya Pendidikan dalam Pembangunan  

 Bagian penting dalam sebuah proses pembangunan, adalah 

adanya upaya-upaya yang diselenggarakan secara berencana. Dengan 

pemikiran agar sejajar dengan taraf kehidupan bangsa lain yang telah 

maju, maka pembangunan Indonesia diupayakan untuk mampu 

mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Meskipun demikian 

pada kenyataannya pembangunan dapat memberi dampak positif dan 

sebaliknya bisa berdampak negatif. Bukti dampak negatif dari 

pembangunan pendidikan antara lain adalah keunggulan lokal 

Indonesia yang tereduksi oleh proses adopsi kurikulum negara maju. 

Selanjutnya keunggulan lokal bahkan dianggap tidak penting dalam 

penyelenggaraan proses pembangunan pendidikan nasional. 

 Proses menjadi modern sendiri dapat berlangsung lambat atau 

cepat. Hal ini bergantung kepada kondisi internal masyarakat tersebut, 

dipengaruhi oleh aspek mental-budaya manusia yang sedang dibangun. 

Pendidikan memainkan peranan penting untuk memperbaiki aspek 

mental manusia menjadi berkualitas (Affizal, 2008: 7). Pendidikan 

harus bebas dari kepentingan politik praktis dan bebas dari oknum-

oknum pencari keuntungan (rent seeking society) menjadi kunci untuk 

menyukseskan visi dan misi pembangunan Indonesia. Basri dan Haris 

(2009: 103) melihat bahwa pendidikan menjadi penentu paling 

mendasar apakah suatu bangsa dan negara disebut makmur atau tidak. 

Sudah saatnya jika sekarang ini pendidikan diletakkan menjadi ordinat 

pembangunan dan tidak lagi sebagai subordinat, mengingat peran 

penting sumber daya manusia dimasa mendatang. 

 Anshori (2008) berpendapat bahwa pembangunan pendidikan 

berkontribusi pada pembangunan dalam bidang lain. Oleh karena itu 

pendidikan hendaknya dipahami dalam dua dimensi. Pada dimensi 

pertama, pendidikan harus dapat meningkatkan kecerdasan masyarakat 

dan dapat meningkatkan kesejahteraan kehidupan dari seluruh bangsa. 

Kesejahteraan hidup dapat dicapai apabila kualitas manusia Indonesia 

kompetitif dan mampu bersaing. Pada dimensi kedua, pendidikan 

harus mampu memberikan kontribusi pada bidang pembangunan yang 

lainnya.  
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Kontribusi pendidikan dijelaskan oleh Esmara (1987:  354) bergantung 

pada bidang, tingkat relevansinya dengan kebutuhan industri atau 

kebutuhan masyarakat akan jenis pendidikan yang bersangkutan, dan 

jumlah warga negara yang sudah memperoleh pendidikan pada tahap 

pembangunan ekonomi yang telah tercapai.  

 Budiarjo (1985:  112) mengatakan bahwa “politik sangat 

menentukan” artinya, berhasil atau gagalnya modernisasi tergantung 

dari keputusan politis serta dari terciptanya suatu corak kekuasaan 

negara-negara baru. Peran negara tidak bisa digantikan atau dialihkan 

begitu saja kepada daerah (Usman, 2012:  13). Di Indonesia, peran 

negara dalam proses pembangunan bidang pendidikan adalah dengan 

membuat kebijakan yang menjamin keberlangsungan pendidikan bagi 

warganya. Negara mendirikan lembaga independen yang diberi nama 

Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Negara selalu memainkan 

peranan yang besar dalam tata kelola pendidikan (Lauer, 2001:  434). 

Melalui lembaga BSNP ditetapkan standar nasional pendidikan (SNP). 

SNP adalah suatu kriteria minimal penyelenggaraan sistem pendidikan 

diseluruh wilayah hukum negara kesatuan republik Indonesia. Standar 

nasional pendidikan sendiri mencakup standar kompetensi lulusan, 

standar isi, standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, 

standar sarana dan prasarana sekolah, standar pengelolaan sekolah, 

standar pembiayaan pendidikan, dan standar penilaian pendidikan. 

Standar nasional pendidikan berfungsi sebagai dasar mewujudkan 

pendidikan nasional yang bermutu.  

 Avellaneda (2010:  195-224) menerangkan pentingnya suatu 

tata kelola yang baik. Sebab pembangunan disetiap daerah bukan 

duplikasi dari pembangunan nasional. Pembangunan daerah juga tidak 

merupakan bentuk yang lebih kecil dari rencana pembangunan 

nasional. Sejalan dengan pemikiran ini, Priestley dan Minty (2008:  8) 

berpendapat bahwa selain negara, stakeholders yang ada disekolah juga 

memiliki tanggung jawab besar yang sangat strategis dalam upaya 

mewujudkan tata kelola pendidikan yang berkualitas. Penyelenggaraan 

sebuah sistem pembangunan pendidikan menjadi tanggung jawab 

seluruh pihak.  
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Perlunya Penelitian PBKL 

 Jika kita perhatikan secara teliti, setiap daerah di Indonesia 

memiliki potensi dan keragaman karya yang dihasilkan sebagai 

keunggulan lokal. Sehingga pembangunan daerah mempunyai watak 

atau ciri tersendiri, bahkan memiliki pola dan semangat perubahan 

sesuai dengan kondisi dan potensi yang dimilikinya. Seyogyanya kita 

melihat pembangunan daerah sebagai subsistem di dalam sebuah sistem 

pembangunan nasional, dan bukan hanya sekedar serpihan dari sistem 

pembangunan nasional. Pewilayahan komoditas harus diselaraskan 

dengan lokasi pendidikan dan berbasis keunggulan lokal tertentu. Hal 

ini menurut Barnhardt dan Kawagley (1999:  117-140) tidak hanya 

efektif mendorong percepatan modernisasi atau pembangunan pada 

suatu daerah, tetapi juga menjawab kebutuhan masyarakat setempat. 

Sehingga paradigma pendidikan seharusnya berbasis keunggulan lokal. 

 Kita patut mencatat bahwa terdapat dua paradigma yang harus 

diubah dalam pendidikan di Indonesia. Pertama, pendidikan bukanlah 

proses yang keberhasilannya dinilai berdasarkan skor UN, melainkan 

nilai secara substansi. Sebab skor adalah apa yang akan dibayar 

sedangkan nilai adalah apakah yang akan diperoleh. Kedua, pendidikan 

harus dikelola dengan baik karena merupakan suatu proses yang 

menggali potensi, bukannya menjadi proses pengajaran dengan tujuan 

mencetak generasi „siap pakai‟.  Alasan utamanya adalah pendidikan 

merupakan hak mutlak bagi setiap warga negara agar mampu optimal 

berpartisipasi dalam pembangunan Indonesia yang sedang berlangsung. 

 Pendidikan bukanlah sebuah martir yang bisa dikorbankan 

demi kepentingan tertentu. Perkara ini tidak saja hanya berkaitan 

dengan kurikulum muatan lokal (Undang Undang Sisdiknas pasal 37 

ayat 1 huruf j), melainkan lebih memperjelas kompetensi siswa didunia 

kerja. Dengan begitu persoalan yang terkait dengan penyediaan tenaga 

kerja yang modern dengan mudah teratasi dan bahkan dapat tercipta 

secara otomatis. Tidak berlebihan jika Archibald J. (1990: 17) 

mengatakan pentingnya usaha mempertemukan budaya tradisional dan 

budaya modern melalui proses pendidikan. 
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 Rayonisasi pendidikan di provinsi Jawa Tengah dengan basis 

keunggulan lokal, sudah dirintis oleh kabupaten Temanggung dengan 

Peraturan Daerah (perda) Nomor 27 Tahun 2011 tentang pendidikan. 

Perda tersebut khususnya pasal 12, pasal 18, dan pasal 21 mengatur 

tentang pendidikan berbasis karakteristik daerah dan budaya lokal 

Kabupaten Temanggung.  

 Sementara itu di kota Salatiga Jawa Tengah, beberapa sekolah 

menengah atas negeri dan swasta pernah melaksanakan pendidikan 

berbasis keunggulan lokal. Pihak sekolah di kota Salatiga pada saat itu 

menjadikan batik sebagai mata pelajaran muatan lokal maupun 

ekstrakurikuler di bidang keterampilan. Siswa belajar membatik dari 

proses awal hingga akhir. BSNP mengatur, sekolah dapat memasukkan 

pendidikan berbasis keunggulan lokal dalam kurikulumnya.2 Tujuan 

diberlakukannya PBKL tema batik, antara lain untuk menanamkan 

kecintaan terhadap produk keunggulan seni batik sedini mungkin. 

Selain untuk dapat mengembangkan kompetensi siswa agar mampu 

membatik, dan memberikan bekal keterampilan kepada peserta didik 

sebagai dasar untuk bekal hidup di masa mendatang.  

 Gaung batik sebagai tema PBKL di sekolah Salatiga tersebut 

berjalan tidak berkelanjutan. Pemberlakuannya hanya sebatas pada 

pengelolaan dana block grant yang harus diselesaikan. Tidak diarahkan 

pada pengembangan kompetensi, skill atau secara lebih luas mengasah 

kemampuan jiwa entrepreneurship atau kewirausahaan kepada siswa.  

 Tidak adanya kebijakan pendidikan yang berkelanjutan dan 

kegiatan pendidikan yang hanya berbasis block grant merupakan dua 

penyakit kronis yang menggerogoti dunia pendidikan kita. Karena 

yang menjadi pertimbangan bukanlah kepentingan siswa tetapi proyek. 

Ciri utama kebijakan berbasis proyek adalah gampang datang, gampang 

pergi. Jika ada uang proyek disayang jika tidak ada uang, proyek hilang. 

Karena berbasis block grant maka partisipasi guru tidak diperlukan. 

Bahkan dalam pelaksanaannya tidak disemangati dengan prinsip 

keadilan, partisipasi, akuntabilitas maupun transparansi.  

                                                 
2BSNP menerangkan bahwa PBKL dan global dapat berupa bagian dari semua mata 
pelajaran dan juga dapat menjadi mata pelajaran muatan lokal (BSNP, 2006:  13) 
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 Sebab tujuan yang menjadi orientasi utama proyek adalah 

mencari uang, sehingga yang akan dijadikan prioritas adalah laporan. 

Biasanya laporan-laporan proyek akan bagus, sedangkan hasil nyata 

bisa sebaliknya, acak-acakan. Tidak ada persepsi bahwa pendidikan 

merupakan sebuah sarana infrastruktur untuk membangun sumber 

daya manusia. Kondisi ini bisa terjadi dikarenakan negara belum 

memiliki political will dan komitmen.  

 Chuan (2002:  73-92) berpendapat bahwa pada saatnya nanti, 

pendidikan akan mampu meluluskan siswa yang memiliki pengetahuan 

pokok dan keterampilan. Keduanya diperlukan untuk membangun 

negara yang kaya dan berlimpah sumber daya, sekaligus memenuhi 

kebutuhan yang mendesak untuk mengembangkan industri serta 

membantu negara mencapai kemampuan kompetitif didalam era pasar 

global. Untuk itulah dalam upaya pengembangan pendidikan berbasis 

keunggulan lokal dibutuhkan komitmen guru. Komitmen sangat 

dibutuhkan karena guru tidak hanya bertanggung jawab dalam 

memastikan bahwa siswa mencapai tujuan dan misi pendidikan, tetapi 

juga penting dalam membagi peran partisipasi guru dalam berupaya 

menciptakan pendidikan yang berkualitas.  

 Disinilah kita dapat menemukan bahwa pendidikan berbasis 

keunggulan lokal berarti membawa potensi sumber daya alam, sumber 

daya manusia, sejarah, budaya dan geografi dalam pembelajaran di 

kelas. Adapun hasil pendidikan berbasis keunggulan lokal adalah 

perbaikan kehidupan bukan hanya bagi diri siswa sendiri, melainkan 

juga bagi daerah setempat.3 

 Menurut Tilaar (2002: 18) senyatanya sampai sekarang ini 

pendidikan Indonesia selalu di bawah cengkeraman para penguasa, dan 

digunakan untuk melanggengkan kekuasaannya. Hal ini terutama 

nampak pada masa lalu terutama orde baru, dimana politik dijadikan 

sebagai panglima oleh pemerintah.  

 

                                                 
3Derasnya globaliasasi arus informasi era digital ini, tidak berarti harus kehilangan 
kepribadian atau jati diri, akan tetapi justru pada era inilah sebuah bangsa harus 
mampu menunjukkan jati dirinya (Puruhito, 2011:  13) 
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 Akibatnya pendidikan diarahkan pada proses indoktrinasi dan 

menolak segala unsur budaya lokal. Sebagai buktinya adalah penerapan 

kurikulum asing pada sekolah Indonesia, meskipun sebenarnya tujuan 

pendidikan nasional memuat gambaran tentang nilai-nilai lokal yang 

baik, luhur, pantas, benar dan indah untuk kehidupan. Pada akhirnya 

kita mengetahui bahwa adaptasi dan adopsi dalam bidang pendidikan 

sekarang ini tidak mampu berkontribusi efektif pada usaha-usaha 

peningkatan kesejahteraan yang adil bagi bangsa Indonesia.  

 Sebaliknya proses pembubaran sekolah RSBI (Rintisan Sekolah 

Bertaraf Internasional) menjadi sangat menarik untuk dicermati. Amar 

putusan pengadilan mengenai pembubaran RSBI dilakukan oleh MK 

atau Mahkamah Konstitusi dengan juga mengabulkan permohonan uji 

materi terhadap pasal 50 Ayat 3 undang-undang sistem pendidikan 

nasional yang mengatur soal rintisan sekolah bertaraf internasional. 

RSBI menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar. Mantan 

Mendikbud Daoed Joesoef menyatakan bahwa:   

"Saya sangat menentang sistem pembelajaran disekolah-
sekolah RSBI yang bahasa pengantarnya menggunakan 
bahasa Inggris. Saya menuntut supaya pemerintah secepatnya 
membubarkan dan meniadakannya dari bumi Indonesia yang 
merdeka dan berdaulat”.  

 Menurut MK (mahkamah konstitusi), RSBI telah menyebabkan 

diskriminasi dalam dunia pendidikan ditanah air. Meski tidak secara 

langsung, pembubaran RSBI dapatlah dikatakan merupakan salah satu 

wujud dukungan terhadap pendidikan berbasis keunggulan lokal. Oleh 

karena itu pemikiran untuk mengembangkan pendidikan yang berbasis 

keunggulan lokal haruslah diberi perhatian tersendiri. Pemberian 

otonomi yang luas pada sekolah merupakan wujud kepedulian 

pemerintah terhadap harapan yang muncul di masyarakat serta upaya 

peningkatan mutu pendidikan secara umum. Pemberian otonomi ini 

menuntut sebuah pendekatan kurikulum yang lebih kondusif. 

 Adapun tujuan otonomi tersebut agar dapat mengakomodasi 

seluruh potensi dan keinginan.  
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 Selain itu untuk memberdayakan komponen masyarakat secara 

efektif, agar mendukung kemajuan dan sistem di sekolah. Dalam 

kerangka inilah, KTSP (kurikulum tingkat satuan pendidikan) dibuat 

sebagai sebuah kurikulum alternatif yang ditawarkan kepada 

masyarakat. Mulyasa (2012:  12) berpendapat bahwa kurikulum pada 

semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip 

diversifikasi, sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah dan 

peserta didik. 

 Potensi keunggulan lokal dapat dijadikan landasan pendidikan 

karena Indonesia memiliki potensi keunggulan lokal, baik dari konsep 

potensi sumber daya alam, potensi sumber daya manusia, potensi 

geografis, potensi budaya dan potensi historis yang belum terkelola 

dengan baik, akibatnya belum dapat dirasakan manfaatnya oleh 

masyarakat luas. Bahkan pada umumnya masyarakat kita belum 

mengetahui sumber daya yang ada didaerah mereka, sehingga potensi 

keunggulan lokal tersebut tidak dapat dimanfaatkan. Keunggulan lokal  

adalah potensi suatu  daerah  untuk  menjadi produk atau jasa  yang  

bernilai dan  dapat  menambah  penghasilan  daerah  dan  bersifat  unik  

serta memiliki keunggulan  yang kompetitif. Konsep  keunggulan lokal 

meliputi  potensi  sumber  daya  alam,  potensi  sumber daya manusia, 

geografis, budaya dan historis. Salah satu cara untuk menjadi negara 

maju adalah dengan memanfaatkan sumber daya, kekayaan alam dan 

budaya sendiri, sehingga mencapai kemandirian bangsa.  

 Pendidikan berbasis pada keunggulan lokal (PBKL) adalah 

pendidikan yang memanfaatkan keunggulan lokal dalam aspek   

ekonomi, budaya, bahasa, teknologi informasi, komunikasi, ekologi 

dan lain-lain yang bermanfaat bagi pengembangan kompetensi siswa. 

Dengan demikian siswa dan masyarakat dapat mengetahui apa saja 

potensi keunggulan lokal yang dimiliki oleh sekitar daerah tempat 

tinggalnya. Masyarakat memahami aspek-aspek yang berhubungan 

dengan keunggulan lokal yang dimilikinya. Kemudian mampu 

mengolah sumber daya dan memanfaatkannya untuk kelangsungan 

hidup dan pembangunan perekonomian daerah. Sekaligus melestarikan 

budaya, tradisi, dan sumber daya yang menjadi unggulan daerah.  
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 Sesungguhnya setiap daerah memiliki modal atau peluang yang 

sangat berharga untuk membangun pendidikan berbasis keunggulan 

lokal. Peluang dan modal tersebut adalah otonomi daerah. Sejak 

diberlakukannya produk legalistik undang–undang nomor 22 tahun 

1999 tentang pemerintahan daerah yang kemudian digantikan dengan 

undang – undang nomor 32 tahun 2004, kita memiliki sistem politik 

dan tata pemerintahan yang bercorak desentralistik. Dalam perubahan 

seperti ini, pemerintah daerah memiliki wewenang yang lebih besar 

untuk membuat berbagai kebijakan, termasuk dalam mengembangkan 

pendidikan. Pemerintah daerah mempunyai peluang besar untuk 

mendesain pendidikan. Adapun peluang yang dimaksud adalah adanya 

kebijakan pemberlakuan sebuah kurikulum yang diharapkan dapat 

menghantarkan siswa untuk memahami dan mampu memanfaatkan 

berbagai ragam potensi keunggulan dan kepentingan pengembangan 

daerahnya masing-masing.  

 

Perlunya Penelitian Tata Kelola Sekolah  

 Melalui implementasi desentralisasi dalam bidang pendidikan 

menurut Amimuddin (2010), pemerintah daerah terutama pemerintah 

kabupaten dan pemerintah kota dapat melakukan inovasi kebijakan 

dalam pengembangan pendidikan berbasis keunggulan daerahnya. 

Kebijakan penerapan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) 

semakin memberi peluang bagi daerah untuk memasukkan potensi dan 

keunggulan daerahnya kedalam kurikulum sekolah. Karena kurikulum 

sekolah merupakan instrumen yang penting didalam pembangunan 

pendidikan. Masing-masing pemerintah kabupaten dan kota dapat 

melakukan inovasi pengembangan lebih mendalam dari apa yang telah 

digariskan dalam standar-standar pendidikan nasional. Pemerintah 

kabupaten dan kota dapat menetapkan kebijakan strategis yang 

kemudian dikembangkan menjadi kebijakan kurikulum pada setiap 

sekolah di wilayahnya. Yaitu sebuah kurikulum sekolah yang berbasis 

keunggulan lokal.  
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 Akan tetapi sejauh ini, peluang otonomi pendidikan belum bisa 

dilakukan secara kreatif oleh pemerintah kabupaten dan kota. 

Keunggulan lokal dimasing-masing daerah tidak teridentifikasi dan 

tidak terepresentasikan dalam struktur kurikulum sekolah. Meski 

sebenarnya pembangunan pendidikan menjadi bagian penting dalam 

rancangan pembangunan nasional. Apalagi keberhasilan pendidikan 

akan berpengaruh terhadap peningkatan sektor lain secara simultan. 

Oleh karena itu dalam pengembangan ini, sekolah perlu melakukan 

kajian dengan cara melibatkan semua stakeholder sekolah untuk 

merumuskan bersama tentang keunggulan lokal yang akan dimasukkan 

dalam pendidikan berbasis potensi daerah, sehingga keunggulan lokal 

terintegrasi dalam materi belajar yang disusun sesuai jenjang 

pendidikan siswa. Bahkan jika memungkinkan materi keunggulan 

lokal menjadi bagian integral kurikulum nasional berciri khas lokal.  

 Sistem pendidikan disekolah yang berbasis keunggulan lokal 

akan mampu mewujudkan arti pendidikan yang seutuhnya. Sebab 

PBKL merupakan pendidikan yang dikelola sesuai kebutuhan lokal 

masyarakat. Karena setiap materi-materi pelajaran disesuaikan dengan 

kebutuhan masyarakat lokal setempat yang dipadukan dalam praktek 

pembelajaran dikelas. Model pendidikan seperti ini hanya dapat 

terwujud apabila tata kelola sekolahnya baik. Tjokroamidjojo (1995:  

22) menjelaskan bahwa disebut tata kelola pemerintahan yang baik 

apabila didalam praktek penyelenggaraannya menerapkan prinsip 

pokok. Adapun prinsip tata kelola pemerintahan yang baik adalah 

partisipasi (participation), prinsip transparansi (transparency), prinsip 

akuntabilitas (accountability), prinsip rule of law (kerangka keadilan), 

prinsip pertanggungjawaban (responsibility), prinsip berorientasi pada 

kebutuhan dan kepentingan masyarakat (consensus orientation), 
efektivitas dan efisiensi (effectiveness and efficiency), dan memiliki 

visi yang strategis kemasa depan (strategic vision). 

 Namun pada kenyataan prakteknya pembangunan pendidikan 

Indonesia sekarang ini terkesan menyetujui pendapat Riggs. Menurut 

Riggs (1980: 31-35) proses modernisasi atau pembangunan adalah 

proses menandingi ciri dari suatu kedayaan superior yang lain.  
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 Pada kenyataannya sudah terbukti bahwa tidak selamanya 

terdapat korelasi positif antara pembangunan nasional dengan 

kesejahteraan daerah. Apalagi daerah yang jauh secara geografis 

dengan pusat kekuasaan. Alih-alih mengembangkan potensi lokal 

sebagai produk unggulan, yang terjadi adalah pendidikan Indonesia 

berkiblat pada negara barat. Pada akhirnya keberhasilan pembangunan 

yang diraih tidak merata, dan kemudian sebagian dari bangsa Indonesia 

terbelit oleh problema keterbelakangan. Realitas seperti ini tidak boleh 

dibiarkan, supaya kedepan Indonesia mampu menang bersaing secara 

kompetitif. Tantangan era global membutuhkan keunggulan spesifik 

kompetensi siswa yang bisa bermanfaat bagi pembangunan. Tujuan itu 

dapat ditempuh dengan memanfaatkan keunggulan lokal dalam aspek 

ekonomi, budaya, bahasa, teknologi dan informasi dan komunikasi, 

ekologi, kreasi seni, tradisi, budaya, hasil bumi, jasa, sumber daya alam, 

sumber daya manusia, dan lainnya yang menjadi keunggulan suatu 

daerah tertentu, oleh karena itu perlu penataan ulang tata kelola 

pendidikan berbasis keunggulan lokal.  

 Studi-studi tentang tata kelola pendidikan berbasis keunggulan 

lokal belum banyak dilakukan. Hasil penelusuran penulis menemukan 

rekomendasi perlunya sebuah penelitian tentang tata kelola sekolah 

sebagai upaya pengembangan pendidikan berbasis keunggulan lokal. 

Hasil riset Barnhardt (1991) dalam Tribal College Journal of American 
Indian Higher Education mengarahkan pelestarian keunggulan lokal 

harus diawali dengan komitmen yang kuat. Agar dapat menumbuhkan 

komitmen untuk meleastarikan keunggulan lokal menurut Ruyadi 

(2010) dapat ditumbuhkan melalui pendidikan karakter yang berbasis 

kearifan budaya lokal disekolah. Ruyadi berpendapat pendidikan 

karakter yang berbasis keunggulan lokal dapat memberikan dampak 

positif pada siswa, sekolah, dan masyarakat. 

 Kawagley dkk, (1998) dalam hasil penelitiannya menemukan 

bahwa keunggulan lokal adalah tubuh dari pengetahuan barat sehingga 

memerlukan reformasi tata kelolanya dimasa mendatang. Barnhardt R., 

dan Anagayuquq O., (1999) mengatakan perlunya mendapatkan ide-

ide baru perbaikan tata kelola sekolah berbasis keunggulan lokal.  
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Ide-ide yang berdampak tidak hanya dampak kepada sekolah yang 

bersangkutan tetapi juga pada masyarakat.  

 Sementara itu penelitian Sutikno (2006) memperoleh hasil 

bahwa tata kelola sekolah sudah berjalan akan tetapi belum optimal 

karena masih memerlukan perbaikan pada beberapa aspek. Penelitian 

itu hanya mengkaji persoalan manajemen berbasis sekolah yang tidak 

memasukkan kajian pendidikan berbasis keunggulan lokal.  

 Para peneliti tersebut lebih menitikberatkan kajiannya pada 

strategi pendidikan berbasis keunggulan lokal dan peran guru, bukan 

pada tata kelolanya. Oleh karena itulah maka penelitian tentang tata 

kelola sekolah untuk pengembangan pendidikan berbasis keunggulan 

lokal tidak hanya layak dilakukan, melainkan penting dan mendesak, 

karena sampai sejauh  ini belum ada yang melakukan penelitian serupa. 

Mendesak karena penelitian ini menelaah sejauh mana tata kelola 

sekolah yang baik agar mampu mewujudkan sebuah pendidikan yang 

berbasis pada keunggulan lokal. Artinya penelitian ini akan dapat 

memberikan konstribusi tentang tata kelola sekolah yang baik sebagai 

upaya pengembangan pendidikan berbasis keunggulan lokal (PBKL). 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diterangkan di 

atas, penulis memberi judul penelitian ini sebagai “Rekonstruksi Tata 

Kelola Sekolah sebagai Upaya Pengembangan Pendidikan Berbasis 

Keunggulan Lokal”.  

 

Perumusan Masalah  

 Latar belakang masalah seperti sudah diuraikan dengan detail 

diatas, memberi dasar bagi peneliti untuk merumuskan fokus atau 

pertanyaan-pertanyaan penelitian. Fokus penelitian “Rekonstruksi Tata 

Kelola Sekolah sebagai Upaya Pengembangan PBKL” ini adalah 

bagaimana sistem tata kelola sekolah (meliputi kebijakan, pengelolaan 

kurikulum dan pengelolaan sarana prasarana sekolah) sebagai upaya 

pengembangan pendidikan berbasis keunggulan lokal? Apa saja 

hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan tata kelola sekolah sebagai 
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upaya pengembangan pendidikan berbasis keunggulan lokal? dan 

Bagaimana tata kelola sekolah yang baik sebagai upaya pengembangan 

pendidikan yang berbasis keunggulan lokal?  

 

Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan pada masalah-masalah penelitian seperti telah 

dirumuskan diatas, selanjutnya dapatlah tujuan dari penelitian ini 

dijabarkan sebagai berikut:   

1. Penelitian bertujuan untuk menjelaskan tata kelola sekolah 

meliputi kebijakan, pengembangan kurikulum dan pengelolaan 

sarana prasarana sekolah sebagai upaya pengembangan pendidikan 

berbasis keunggulan lokal. 

2. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan hambatan yang 

dihadapi dalam implementasi tata kelola sekolah sebagai upaya 

pengembangan pendidikan berbasis keunggulan lokal.  

3. Penelitian ini bertujuan merekonstruksi model tata kelola sekolah 

agar menjadi efektif dalam upaya pengembangan pendidikan yang 

berbasis keunggulan lokal.  

 

Kegunaan Hasil Penelitian  

 Secara teoritis, hasil penelitian ini secara formal memberikan 

perspektif yang luas terhadap tata kelola sekolah yang baik sebagai 

upaya pengembangan pendidikan berbasis keunggulan lokal (PBKL). 

Perspektif yang dimaksud adalah peran tata kelola sekolah dalam upaya 

pengembangan pendidikan berbasis keunggulan lokal. Sedangkan 

keberhasilan upaya pengembangan PBKL akan dapat mendukung 

proses pembangunan ekonomi kreatif.  

 Tata kelola sekolah disini merupakan proses mencapai tujuan 

upaya pengembangan PBKL. Tujuan dari upaya pengembangan PBKL 

mencakup pengetahuan, ketrampilan dan karakter siswa.  



Rekonstruksi Tata Kelola Sekolah Sebagai Upaya Pengembangan  
Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal 

14 

Tujuan tersebut merupakan kompetensi yang harus dimiliki 

oleh setiap siswa sebagai standar kompetensi lulusan. Secara 

substanstif, penelitian ini memperkaya diskursus keilmuan tentang tata 

kelola sekolah. Karena penelitian ini secara teoritik memaparkan 

hakikat, fungsi dan moral value dari tata kelola sekolah yang baik 

sebagai sebagai upaya pengembangan PBKL.  

 Hasil penelitian ini secara praktis akan dapat digunakan sebagai 

pedoman dalam pengembangan tata kelola sekolah yang dilakukan 

oleh pengambil kebijakan didunia pendidikan. Selain itu berguna bagi 

para pengelola sekolah pelaksana PBKL dan siapa saja yang terlibat 

dalam upaya pengembangan PBKL. Bahkan para peneliti lanjut yang 

concern terhadap tata kelola sekolah dapat memanfaatkannya dalam 

upaya pengembangan pendidikan yang berbasis pada keunggulan lokal. 

Singkatnya penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh praktisi pendidikan 

berbasis keunggulan lokal dan masyarakat akademis yang memiliki 

perhatian besar berkenaan dengan tata kelola sekolah sebagai upaya 

pengembangan pendidikan berbasis keunggulan lokal (PBKL). 

 

Penegasan Istilah 

 Untuk mempermudah pemahaman konsep serta untuk 

menghindari kesalahpahaman dalam menafsirkan istilah-istilah dalam 

judul penelitian ini, maka perlu diberikan penegasan istilah.  

Penegasan Istilah Secara Konseptual 

 Dalam kamus besar bahasa Indonesia kata rekonstruksi berarti 

menyusun kembali. Sementara itu, istilah tata kelola sekolah yang 

dalam bahasa Inggris disebut dengan school governance, merupakan 

penerapan fungsi-fungsi dasar pengelolaan sekolah. Pendidikan 

berbasis keunggulan lokal yang disingkat dengan PBKL itu sendiri 

adalah pendidikan atau program pembelajaran yang diselenggarakan 

sesuai dengan kebutuhan daerah, dengan memanfaatkan berbagai 

sumber daya alam, sumber daya manusia, geografis, budaya, historis 

dan potensi daerah lainnya dalam proses pengembangan kompetensi 

siswa sesuai dengan potensi, bakat dan minat siswa tersebut.  
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 Keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan program PBKL 

ini sangat tergantung bagaimana tata kelolanya. Tata kelola adalah seni 

mengelola dan menggerakkan sumber daya sekolah berkaitan dengan 

keberhasilan pelaksanaan program PBKL. Adapun sekolah pelaksana 

PBKL berasal dari tiga kata yang menjadi satu. Secara teknis sekolah 

adalah tempat belajar siswa. Sedangkan sekolah pelaksana PBKL adalah 

sebuah sekolah yang melaksanakan pendidikan berbasis keunggulan 

lokal.  

Penegasan Istilah Secara Operasional 

 Yang dimaksud dengan “Rekonstruksi Tata Kelola Sekolah 

sebagai Upaya Pengembangan Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal” 

adalah sebuah penelitian yang membahas tentang tata kelola yang 

lebih berkaitan dengan pembuatan kebijakan dan peraturan untuk 

sekolah yang mencakup penetapan sasaran, orientasi kurikulum PBKL, 

pemahaman tujuan PBKL, patokan kurikulum, rancangan PBKL, 

penghargaan dalam PBKL, pelaksanaan, tanggapan terhadap masukan, 

pengambilan keputusan dan evaluasi. Dengan kata lain berhubungan 

dengan pembuatan keputusan sehingga setiap proses kegiatan yang 

terkait dengan program pendidikan berbasis keunggulan lokal dapat 

berjalan sebagaimana mestinya.  

 Sedangkan yang dimaksud dengan pengelolaan sarana 

prasarana sekolah sebagai pendukung upaya pengembangan PBKL 

adalah patokan sarana dan prasarana PBKL. 

 Dari uraian tersebut di atas, jelaslah bahwa peneliti berusaha 

merekonstruksi tata kelola sekolah sebagai upaya pengembangan 

PBKL, sehingga dapat memberikan kontribusi secara akademik sebagai 

sumbangan disertasi. Adapun kerangka berpikir dari penelitian ini 

dapat digambarkan sebagai berikut:  
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Gambar 1.1 Kerangka Berpikir Penelitian 

 

Gambaran Isi Disertasi 

 Gambaran isi disertasi tentang rekonstruksi tata kelola sekolah 

yang baik sebagai upaya pengembangan pendidikan berbasis 

keunggulan lokal (PBKL) ini diorganisasikan dalam delapan bab. Bab 

satu menguraikan tentang latar belakang permasalahan, tujuan-tujuan 

dari penelitian ini, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian dan 

pentingnya topik penelitian dalam menambah nilai baru dalam tata 

kelola sekolah yang baik atau good governance. 
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 Pada bab dua diuraikan tentang telaah literatur. Telaah 

literatur meliputi definisi pendidikan, pembangunan pendidikan, 

definisi pendidikan berbasis keunggulan lokal dan tata kelola sekolah. 

Pembangunan pendidikan dalam bab ini mulai dari makna 

pembangunan, dan pelaksanaannya. Dalam penelitian ini teori Fred W. 

Riggs dan teori Robert H. Lauer dapat digunakan sebagai pisau analisis 

teoritis. 

 Bab tiga dalam disertasi ini identik dengan penjelasan metode 

penelitian. Dalam metode penelitian ini penulis menjabarkan tentang 

pendekatan penelitian dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran 

peneliti, sumber data, teknik sampling, teknik pengumpulan data, 

teknik analisis data, dan teknik pengecekan keabsahan data serta 

tahap-tahap penelitian. 

 Bab empat, menerangkan tentang profil objek penelitian yang 

terdiri dari 1) gambaran umum objek penelitian, 2) pengelolaan 

ketenagaan, 3) pengelolaan keuangan dan 4) hubungan sekolah dengan 

masyarakat. Pada bab ini juga dijelaskan tentang kondisi nyata tata 

kelola sekolah sebagai upaya pengembangan PBKL meliputi kebijakan, 

pengembangan kurikulum dan pengelolaan sarana prasarana sekolah 

sebagai upaya pengembangan pendidikan berbasis keunggulan lokal. 

 Bab lima, menjelaskan tentang sistem tata kelola sekolah 

sebagai upaya pengembangan pendidikan berbasis keunggulan lokal, 

yang meliputi 1) kebijakan pengembangan pendidikan berbasis 

keunggulan lokal, 2) pengembangan kurikulum pendidikan berbasis 

keunggulan lokal disekolah pelaksana PBKL, 3) proses belajar 

mengajar. Ketiga hal ini sebenarnya berisi tentang sasaran PBKL, 

orientasi PBKL, pemahaman tujuan PBKL, patokan PBKL, rancangan 

PBKL, penghargaan dalam PBKL, pelaksanaan upaya pengembangan 

PBKL, tanggapan dan tindaklanjut terhadap masukan terkait upaya 

pengembangan PBKL, pengambilan sebuah keputusan, evaluasi upaya 

pengembangan PBKL, monitoring dan evaluasi upaya pengembangan 

PBKL, peran orang tua siswa dan masyarakat (civil society), umpan 

balik orang tua tentang upaya pengembangan PBKL. 
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 Bab enam, berisi temuan terkait dengan hambatan yang 

dihadapi dalam tata kelola sekolah sebagai upaya pengembangan 

pendidikan berbasis keunggulan lokal. Temuan penelitian ini 

dibedakan menjadi dua, yaitu temuan teoritik dan temuan subtantif.  

 Temuan teoritik adalah jawaban penelitian terhadap fokus 

penelitian. Adapun fungsi dari temuan teoritik dalam penelitian ini 

adalah menyumbang pengembangan ilmu pengetahuan tentang tata 

kelola sekolah yang baik sebagai upaya pengembangan PBKL. 

Sedangkan temuan substantif yaitu usaha-usaha dalam rangka 

memecahkan permasalahan yang menghambat tata kelola sekolah 

sebagai upaya pengembangan PBKL.  

 Bab tujuh, menjelaskan rekonstruksi tata kelola sekolah sebagai 

upaya pengembangan pendidikan berbasis keunggulan lokal. Temuan-

temuan yang ada pada bab–bab sebelumnya diskusikan dengan grand 

teori maupun hasil penelitian terdahulu untuk mengkontruksi tata 

kelola sekolah yang baik sebagai upaya pengembangan pendidikan 

berbasis keunggulan lokal. Rekonstruksi tata kelola sekolah yang 

sebagai upaya pengembangan PBKL meliputi (1) filosofi PBKL; (2) 

kerangka berpikir PBKL yang berfungsi sebagai dasar aksiologis untuk 

menguji nilai filosofi PBKL; (3) komponen PBKL menerangkan tentang 

sistem PBKL dimana perangkat unsur tata kelola sekolah faktual yang 

secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas; (4) 

tahapan PBKL menjelaskan dasar ontologi bagian dari perkembangan 

tata kelola sekolah yang baik sebagai upaya pengembangan PBKL; (5) 

sistem penyelenggaraan PBKL menjelaskan tentang dasar epistemologi 

tata kelola sekolah yang baik; (6) supervisi dan evaluasi atas PBKL 

mendeskripsikan tentang dasar ontologi tata kelola sekolah sebagai 

upaya pengembangan PBKL; dan (7) model tata kelola sekolah yang 

baik sebagai upaya pengembangan PBKL. 

 Bab delapan adalah bab penutup yang didalamnya memuat 

simpulan, saran dan implikasi teoritis maupun praktis. Bagian ini akan 

menyampaikan kesimpulan dari hasil pencermatan maupun pengkajian 

hasil-hasil penelitian dan pembahasan berdasarkan fokus penelitian, 

paparan data serta temuan kasus serta pembahasan kasus.  
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 Setelah penelitian selesai, peneliti tak lupa untuk menuliskan 

daftar rujukan sebagai wujud kejujuran sekaligus membuktikan bahwa 

penelitian ini dilakukan dengan langkah ilmiah.  

 


