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RSIGKASAN

Penelitian ini berjudul Analisis Hasil Ujian Nasional dalam rangka Pemetaal dalr

Pengembangan Mutu Pendidikan di Kabupaten Bulukumba dan Kepulauan

Selayar. Penelitian ini hujuan untuk mengetahui; Seberapa besar ti4kal
pencapaian hasil mata Ujian Nasional SMA jurusan IPA @ah-as1 Indone111

Bahasa Inggris, Matematik4 Fisika, Kimia, Biologi dan Kimia) dan jurusan IPS

(Bahasa Indonesi4 Bahasa Inggris, Matematika, Ekonomi, Sosiologi, dan

Geogafi); tingkal pencapaian Standar Kompetensi, Kompetensi Dasar dan

Standar Kompetensi Lulusan mata ujian Nasional; faldor-falcor yaog

menyebabkan ketidaktercapaian SK KD dan SKL pada mata ujian Nasional, dan

model peningkata! mutu pendidikan. Populasi penelitian ini adalah selwuh SMA
di kabupaten Bulukumba dan Kepulauan Selayar, sedangkan sampel penelitian

adalah beberapa SMA yang dipitih denga\ laknik stratifed pttposive santpling.

Pengumpulan data dilalarkan detgan teknik dokumentasi, obseryasi, wawancara

dAn Focus Group Discussiott (FGD). Data yang diperoleh dialralisis seoara

deskiptif kuantitatif dan kuatitatif. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan

bahwa SKL yang bermasatah pada setiap mata peQiamn yang diujikan dalarn

ujian nasional dari tahun 2008, 2009, dad 2010 untuk Kabupaten Bulukumba dan

Kepulauan sifat vadatif. Namun demikian ditemukan bahwa ada kecenderungan

SKt yang bennasalah pada setiap mata pelajamn merupakan SKL yairg

memerlukan kemampuan dalam menginterpretasi, menganalisis, membaca

(wacana), dan menlmpulkan berdasarkan bacaan. Faktor-faktor penyebab

rendahnya nilai UN pada SKI tertentq juga bervariasi. Faktor yang dapat

disimpulkan dan lebih dominan meqiadi penyebab rendalmya hasil ujian nasional

yang pada gilirannya rendah mutu pendidikan adalah, (l). Pemahaman akan arti

ienting pendidikan bagi masyankat (orang tua) siswa; (2). Pemerataan (teiadi
penurnpukan gunl baik junlah maupun sesama bidang studi) di wilayah ibukota

kabupaten; (3) penyediaan perangkat pembelajaran bagi guru-guru yang sesuai

dengan SKI; 14). Kurangnya pembiasaan penyelesaian soal-soal ujian nasional

yang ses'-rai SKL tlN pada gurr-l-guu; (5) penguasaan dan kedalaman materi

bahan ajar bagi guru-guru; dan (6) kuangnya pengawas.rn, monitoring dan

evaluasi bagi pengawas dan kepala sekolah. Model peningkatan mutu pendidikan

yang dikembangkan berdasa*an hasil penelitian adalah model peningkatan mutu

pendidikan dengan teknik School Reiew untuk Kabupaten Bulukumba dan

Kepulauan Selayar.

Kata kuncir Ujian Nasional, Pemetaan Kompetensi, Mutu Pendidikan



SIJMMARY

This research is an analysis on the national exarnination resolt for the mapping

and d€velopment of the quality of education irr Bulukumba Regetrcy and Selayar

Regency. This research aimed at fiDding out the achievement level on the natiooal

examination subjects of senior high schools for natuml sciences departmont
(Indonesian Language, English Language, Mathematics, Physics, Chemistry, ad
Biology) and for social sciences departrnent (lndonesian Ladguage, English

Language, Mathematics, Sociology, and Geography); achievement level on the

standard competence, basic competence, and gmduate standard competence ofthe
national examination; factors affecting ihe achievemenl level on the standatd

competence, basic competence, and gmduate standard competence ofthe oational

exarnination. The population of this research was all senior high schools in
Bulukumba Regency ard Selayar Regency and the sarnple was some senior high
schools taken by applying stratifi€d purposive sampling technique. The dala were

colleoted by using documentation, obseryation, interview, and focus gloup

discussion technique. The data collected were anallz€d quantitatively and

qualitatively. Bas€d on the research result it is concluded that some problems

found on the graduate standard competences ofthe national examination in 2008,

2009, and 2010 in Bulukumba Regency and Selayal Regency arc varied.

Although, there '"!as a tendency that gaduate standard competence which had

problem on each subject rctated to the ability in interpreting, analyzing, reading

ldiscourse;, and conoluding. Faotors aJfecting the result of the national

examination on c€rtain graduate standard competences in particular and quality of
education in gen€ral are (1) the parents understanding on the importance of
education, (2) teacher distibution, (3) teaching facility of each graduate standard

competetrce, (4) laok of pmctice on the national examination exercises, (5) the

teachers mastery on the teaching materials, and (6) lack of supervision,

moritoring, and evaluation for supervisors and headmasteN. A model offered for

the development of the quality of education in Bulukumba Regency and Selayar

P.e5ency is School Re'riet,.

Key word: national examinatior, competence mapping, quality of education
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BAB I

P E NI} AHULU AN

A. Latar Belakarg Mrsslah

Untuk mewujudkan tujuan nasionat pendidikan serta meningkatkan mutu di

bidang pendidikan, maka pemerintah berupaya meningka*an kualitas perdidikan

dengan mengeluarkan PP No.19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional

Pendidikan (SNP) di aotaranya yaitu sistem evaluasi. Evaluasi hasil belajar

dila.k*an oleh pendidit satuan pendidikan, dan pemerintah Penilaian hasil

belajar yang dilakukan oleh pendidik dan satuan pendidikan adalah penilaian

']iietnal (intemal assessment), sedangkan yang diselenggarakan pemedntah

adalah penilaian eksternal (external assessment), yaitu mencakup pencapaian

Sundar Kompetensi Lulusalr (SKl). Pencapaian Standar Kompetensi Lulusan

|-SKI) dapat diukur melalui nilai Ujian Nasional. Hal id sesuai dengan Peratumn

\fenteri Pendidikan nomor 34 tahun 2007 yang menegaskan bahwa Ujian

\asional adalah kegiatan pengukuan dan penilaian kompetensi peserta didik

=cara 
nasional untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah yang bertujuan

::-rtul menilai pencapaian kompetensi lulusan secala nasional pada mata pelajaran

i e-ng ditenrukan dari kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi,

-iam rangka pencapaian standar nasional. Hasil Ujian Nasional digunakan

i'bagai salah satu peftimbangan untuk penentuan kelulusan peserta didik dari

i-:.eru satuan pendidikan, seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya, pemetaan

--:.) satuan atau p.ogram pendidikan, akreditasi satuan pendidikan serta



p€mbina.n dan pemberian bantuan kepada satual peldidikan dalam upaya

peningkatan mutu pendidikan. Hasil Ujian Nasional untuk mata pelajaran IPA dan

IPS menurut kabupaten masing-masing pada Tabet I dan Tabet 2 di bawah, juga

<lapat diiadikan sebagai masukan dalam rangka pemetaan kualitas pelaksanaan

pendidikan di Indonesia.

Tabel 1a Skor Rata-mta Mata Ujian Nasional Junrsan IPA Kabupatet Bulukumba

Tahrm 2008-20 1 0

Tabel I b. Skor Rata-rata Mata Ujian Nasional Jurusan IPS Kabupaten Bulukumba

Tahun 2008-2010

Tlhutr 2OO7/rfilE Tehur 2008ri09

Bahasa Indoaesia

Bahasa lrygds

Matematika

Fisika

Ktmra

Biologi

7.59

7.76

8.59

5.84

8.2'l

8.27

5.91

7.98

7.39

7.56

8.69

6.31

7.83

8.20

7.87

8.54

7.33

Bahasa Indonesia

Bahasa Inggris

Matematika

Ekonomi

Sosiologi

Cr€oglafi

6.9'l

7.s3

8.21

8.l9

8.39

'7.24

5.60

7 -13

8.09

8.40

7.72

716

5.17

'1.5'r

8.43

'1.05

5.69

7.27



Tabel 2a- Skor Rata-mta Mata Ujian Nasional Jurusan IPA Kabupaten Kepulauan
Selayar Tahun 2008-2010

Tabel 2b. Skor Rata-raJa Mata Ujian Nasional Jurusan IPS Kabupaten Kepulauan
Selayar Tahun 2008-201 0

Bedasarkan data hasil ujian nasional yang dikemukakan pada tabel di atas

trlihat bahwa pada umumya mata pelajaran yang di-tlN-kan belum sepenuhnya

sc4ai. Hal ini berarti bahwa masih ada beberapa SK, KD, dan SKI yang belum

r$trnsai oleh siswa. Dengan demikian masih perlu dianalisis lebih lanjut unn*

mgidentifkasi SI(' KD, dan SKI mana yang belum dikuasai, faktor-faktor epa

5rag menyebabkarmy4 bagaimana altematif peoecahannya, serta bagaimana

ro&l-model pemecahannya.

T, rhrtr 20lDl201O

Fisik4

KfiTTA

Biologi

7.89

7.15

8.66

7.57

7.99

8.21

5.95

'1.1'l

7.47

1.93

a-77

6.00

6.65

8.72

7.91

8.57

7.62

.T*,,..,.$
6.98

i.42

7.23

7.80

8.27

7.08

' 5.14

6:26

'1.76

8.09

6.36

1.59

5.76

6.85

't -85

6.47

5.68

6.91



Pemeriatah dalam hal ini Kementerian Pendidikan Nasional melakukan

evaluasi pelaksanaan Ujian Nasional dari tahrur ke tahun. Hal ini dimakstrdkan

agar pelaksanaao Ujian Nasional pelaksanaannya akan lebih baik, di samping

menperoleh angka kelulusan yarg lebih baik. Sedikitnya tedapat sejurnlah

11.443 siswa SMA,^4-A. atau sekitar 0,78 persen dinyatakan tidak lulus Ujian

Nasional (JN) Tahun A,iaran 2010/20ll Jwnlah ini lebih sedikit dibandtugkan

dengan tahun lalu yang persentase ketidaklulusannya mencapai 0,96 peNen,

sedangkan untuk tingkal kelulusan UN SMA/MA Tahrm Ajaftn 2010i2011

mencapai 99,22 pe6en atau dari 1.461.941 siswa peserta UN SMA,MA, jurtlah

peserta yang lulus sebanyak 1.450.498 siswa. Jika dibandingkan dengan angka

kelulnsan tahun 2009/2010, maka terdapat kenaikan jumlah angka kelulusan.

Angka kelulusan ttN tahun lalu adalah gabungaa ujian utana dan ujian ulang

sebanyak 99,04 persen. Narnun, persentase kelulusan ini belumlah cukup unnrk

menggambarkan kualitas pelaksanaan pendidikan. Di samping itu, perlu juga

dilakukan ana.lisis peFentase ketetcapaian Standar Komp€tensi, Kompetensi

Dasar, Standar Kompetensi Lulusat serta materi pelajaran menurut kelas dan

semestet,

Pelaksanaan I-tN tahun 2011 mengalami perubalan pada syarat kelulusan'

dalam hal ini, nilai akhh penentu kelulusan siswa sekolah menengah atas (SMA)

dan sederaiat, ditetapkan dengan menggabungkan nilai mata pelajaran Ujian

Nasional (tD{) dengan nilai sekolah. Nilai akiir adalah pembobotan 60 peden

nilai UN ditambah 40 persen nilai sekolah yang digunakan pada Lllrl Tahun

Pelajam 2010/2011 Nilai sekolah adalah gabungan nilai ujian sekolah ditanbah



dlai rapor semester 1-4. Formula tersebut merupakan hasil kesepakatan belsama

Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) selal:u penyelenggara IJN dan atas

rekomendasi Dewan Perwakilan Rak;at.

Hal yang penting dengan adanya Ujian Nasional adalah bukan sekedar

uDtuk menjadi tolok ukur tmtuk menenhrkan kelulusatr peseta didik. Kehadiran

tt]ian Nasional diharapkan dapat menjadi alat ukur kinerja lembaga pendidikan,

arau kinerja tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Oleh karena itu, kehadimn

iDstmmen tes sebagai alat ukur kinerja adalah sadgat pentin. Ketidakal$rasian alat

ukur dapat menyebabkan gagalnya tujuan dari pengukuran tercebut. Validitas alat

ukur merupakan modal utama lrntuk mengetahui keberhasilan proses pengukuran.

B. Rumusan Masrlih

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di alas' rumusan masalah

]'ang diajukan sebagai berikut ini.

1. Seberapa besar tingkat pencapaian hasil mata Ujian Nasional SMAjurusan

IPA (Bahasa lndonesia" Bahasa lnggris, Matematika' Fisikq Kimia, Biologi

dan Kimia) dan jurusan IPS (Baha-sa lndonesia, Bahasa Ingg s, Matematika.

Ekonomi. Sosioloei, dan Geogmfi) di Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten

Kepulauan Selayar?

2. Seberapa besar tingkat pencapaian Stardar Kompetensi, Kornpetensi Dasar

dan Standar Kompetensi Lulusan dari masing-masing mata pelajaran yang

diujikan secara nasional di Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Kepulauan

Selayar?
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3. Faktor-faltor apa )ang menyebabkan ketidak tercapaiar SK KD dan SKL

pada Ujian Nasional di Kabupatet Bulul:unba dan Kabupaten Kepulauan

Selayar?

Bagaimana model penhgkatan mutu pendidikan dalam rangka mengatasi

permasalahan 1, 2, 3, d& 4 yane dihadapi di IGbupatetr Bulukumba dan

Kabupaten Kepulauan Selayar?

C. Tujuan Penelitiaa

Tujuan penelitian adalah sebagai bedkut ini.

1. Mernperoleh garnba.ran tenta.g tingkat pencapaian hasil mata Ujian Nasional

jorusan IPA (Bahasa Indonesi4 Bahasa Inggris, Matemafik', Fisika, Kimia

Biologi dan Kimia) dan jorusan IPS (Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris,

Matematika, Ekonomi, Sosiologi, dan Geografi) di Kabupatetr Bulukumba

dan Kabupaten Kepulauan Selayar.

2- Memperoleh gambamn tentang tingkat pencapaian Standar Kompetensi,

Kompetensi Dasar dan Standar Kompetensi Lulusan dari masing-masing

mata pelajaran yang diujikan secara nasional di Kabupalen Bulukumba dan

Kabupaten Kepulauan Selayar.

J, Memperoleh gambaran tentang factor-faldor penyebab ketidak tercapaian SK,

KD dan SKL pada Ujian Nasional di Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten

Kepulauan Selaya..

.1. Memperoleh model peningkatan mutu pendidikan yang tervalidasi dalam

€ngka mengatasi permasalahan l, 2, 3, dan 4 yang dihadapi di Kabupaten

Bulukumba dan Kabupaten Kepulauan Selayar.



D. Mrnfiat den Luaratr Penelitirtr

Manfaat penelitian sebagai berikut.

l Dip€rolehnya peta mutu pendidikan berdasarkan pencapaian hasil ujian

oasional dalam rangka pembinaad tingkat satuatr perdidikan.

l- Menjadi masukan bagi para penentu kebijakan untuk perbaikan mutu

pendidikan berdasarkan Pemetaan hasil Ujian Nasional.

3. Menjadi tolok ul-ur terhadap kinerja satuan pendidikan dalam melaksanakan

berbagai standar nasional pendidikan.

Luaratr penelitial sebagai berikut.

l Pemetaan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang belum dikuasai

peserta didit<, terutama mata pelajaran yang menjadi sasaran ujian Dasional

SMA di Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Kepulauan Selayar'

l. Faktor-faltor penyebab peseta didik sehingga belum menguasai standar

kompetensi datr kompetensi dasar di lGbupaten Bulukumba dan Kabupaten

Kepulauan Selayar.

3. Altematif pemecahan pednasa.lahafl mutu pendidikan di Kabupaten

Bulukumba dan Kabupaten Kepulauan Selayar.

4. Model peningkatao mutu p€ndidikan yang tervalidasi sesuai dengan data dan

fakor penyebab yang ada di Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten

Kepulauan Selayar.



BAB II

STTJDI PUSTAKA

.d Pengertian dan Fungli Ujian Nasional

Untuk menudaskan sebuah kompetensi dasr, guru dihadapkan pada

Cicapai dengan memuaskan dan manakah yang masih mernerlukan bantuan?;

i"dua: Siswa mamkah yang mengalami permasalahan dalam belajamya dan

dr€fierlukan bantua[?.

Untuk memantau kemajuan belajar siswa tersebut guru memberikan tes

formatif. Tes ini disusun untuk mengukur ketuntesan belajax atau ketuntasan

kodpetensi minimal (KKM). Apabila dari hasil tes formatif tersebut diketahui ada

sisi\E yang belum turtas, maka guru melalarkan tes untuk mendiagnosis

lemungkinan-kemungkioan sumber masalahnya.

Ujian Nasional (IN) adalah penilaian hasil belajar oleh pemerintah yang

bertujual untuk melilai pencapaian komp€tensi lulusan secara nasional pada mata

pElajaran tedentu dalam kelompok ilnu pengetahuan dan teknologi. Ujian

\asional dilaksanakan dellgall tujuan untuk mengetahui tingkat pencapaian

kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok

r-"ta pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi.

Hasil Ujian Nasional dapat dijadikan salah satu pefimbargan untuk:

l. Pemetaan mutu program dan/atau satuan pendidikan;



2. Dasar seleksi masukjeqiang pendidikan berikumya (ualaupun masih

dalam wacara);

3. P€nentu kelulusao peserta didik dari satuan pendidikaq dan

4- Dasar pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan p€ndidikan dalam

upaya meningkatkan mutu pendidikan'

Dahm lru Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 pada pasa'l 59 dan pasal 63

PP nomor l9 tahun 2005 dijetaskan bahwa pemedntah berhak menyelenggarakan

elaluasi pendidikan. Implemetrtasi dari pasal pasal tersebut di atas adalah dalam

tennrk pelaksanaan Ujian Nasional. Kriteria terhadap peny$un4ll alat waluasi

ersebut juga ditetapkan dengan PP misalnya yang menggariskalr kompetensi apa

)aog dituntut pada seorang peserta didik Kompetensi tersebut juga diatur melalui

PP sehingga menjadi rujukan secam nasiooal Walaupun beberapa pandangan

]zng mengatakan bahwa pengukur yatrg benar (tepat) terhadap peserta didiL

elalah guru di tingkat satuan pendidikan' Merekalah yang mengetahui secaB

'reseluruhan proses pengajaran te'hadap peserta didiknya' Dengan dasar ihrlah

naka pelaksanaan IJN tahun 2011 rnengalami perubahan pada syamt kelulusan

jdana nilai akhir penentu kelulusan siswa sekolah menengah alas (SMA) dan

le.leraja! ditetapkan dengan menggabungkan nilai mata pelajaran Ujian Nasional

-,\') dengao nilai sekolah- Nilai akhir adalah pembobotan 60 persen nilai UN

:mbah 40 persen nilai sekolah yang digunakan pada ttN Tahun Pelajarao

I r 10 2011. Nilai sekolah adalah gabungan nilai ujian sekolah ditambah nilai ralor

,=edester I -4.
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Faktor-faktor Penentu Mutu Pendidikan

INPUT OUTPUT/OUTCOMEPROSES

IKLIM SEKOLAII
. Eksp€ktasitingevresp€k
. PanduatrPhilosofi,Misi
. Partisipasi,"ilihan
. sikap positifguru
. Li$skngs yarg asan

dan nendul'ung
. Kwikulun yg fleksibet
. Ins€niifutk Fniipasi. Terintegrasi dalam

sistem sekolah s€€ara
nenyeliruh

. Team pendukung yang
kolabomtif

PEMBELAJARAN
. Kecul-upan waktu

belajar
. Metode belajar yg aktif
. Sisten teri egasi utk

assesnen & balikan
. Ukuran kelas yg sesuai
. Kuril-ulum adaptif sesuai

kebutuhan individual
. Partisipasiaktifsiswa
. Dul:ungan yang sesuai
. Atura dan tanggung-

jawab yangjelas

KONTEKS
. Kebijalid ekonomi

. De$ntalisasi dM stabilitd politik
. Kondisi hremalional

. Studd dm SMan Naional mtuk Pmd. Inklusif
. Sumber Pendanae dnn Alohsinya

. Ttusilr penBciahuan
. sist.m mmaienremen pendidikd

. Parthipasi OrdrStla de Masysnkat
. sensili$i d& kcpcdulih may&€&!t

PRESTASI
. Literasi, Numerasi
. cood citizenship
. Pelgembangan PeNonal
. Sikap positifke arah

. Selfd€terninatioiY

. Harga diri

. Skill social dan
independensi

PENCAPAIAN
. Penyeiesaian studi
. ljazah,4(ualifikasi

kehidupa$ berikrt

STANDAR
. rujuan pembelajaran
. rujuan lulusar
. Dadpak t€rhadap

kelMrga dan nasyarakat
. Keblj-akanpemerintah

yang mendukung

Cambar 2. Kerangka Pemikiran Implementasi Pendidikatr Inklusif
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C- luodel P€ningk tan Mutu Pendidikan

Peningkatan mutu pendidikan dapat dilakukan berdasarkan karakeristik

:s:la-h yang dihadapi serta faktor-fakor penyebab r€ndahnya mutu petdidikan itu

i-.Jiri. Menurut Agls Fanar Sluki (2010), ada tiga faktor penyebab rondahnya mutu

:,-lilikan yaitu: l) kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan nasional

-_:::;-rnnakan pendekatan educatiofial production function alau input_input analisis

- r:g tidak konsisten; 2) penyelenggaraan pendidikan dilahrkan secara senhalistik; 3)

:.:?. serta masyamkat khususnya orang tua siswa dalarn penyelenggaraan

:e_;rdikan sangat minim. Berdasarkan penyebab tersebut dan dengan adanya era

:-, ,:ni daerah yang sedang berjalan maka kebijakan strategis yang diambil

: --:ilorat Jendeml Pendidikan Dasar dan Menmgah dalam deningkatkan mutu

:e'ridikan untuk mengembangkan SDM adalah: (1) Manajemen p€ningkatan mutu

:.r:,:sis sekolah (scioo I based management) di mana sekolah diberikan kewenangan

--j merencanakan sendiri upaya peningkatan mutu secam keseluruhan; (2)

::--ijdilian yang berbasiskan pada partisipasi komuf,ilas (commu ily based

:::-:ation) di mana terjadi interaki yang positif antaE sekolah dengan masyamkat,

\..,,--1A1, sebagai communily leaming cente\ dan (3) Dengan m€nggunakan paradigma

:r -:r atau learhing parudignl yang akan menjadikan pelajar-pelajar atau learner

-::,:Ji manusia yang diberdaYakan.

Sriqilani (2009) dan M. Asrori Ardiansyah fuww.kabar-pendidiktt'

- :.-t.ol-com) mengemukakan bebempa model peningkatan mutu pendidikan

. =: iiperkenalkan dan dikembangkan <li beberapa negara seperti Australia ian

.-r-,'ika Serikat, yakni:
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4 School rceiew

Model ini merupakan sebuah proses yang merupakan seluruh komponen

sekolah bekerja sama khususnya dengan orang tua dan tenaga profesional unhrk

meogevaluasi efeklifitas madrasah, s€rta mutu lulusan. School reviev dila}].l1(atr

r-atuk menjawab pertranyaan-pertanyaan bedkut: (1) apakah yang dicapai

nadrasah/sekolah sesuai dengan harapan olang tua siswa dan siswa sendiri? (2)

ba€aimana prestasi yang telah dicapai paxa peserta didik? (3) foktor apa yang

Eeoghambat upaya untuk meningkatkan mutu? (4) apakah foktor-foldor

peodul:ung yaog dimiliki madrasa.b/sekolah.

It Bcnchma*ing

Pendekatan ini merupakan salah satu kegialan untuk menetapkan standar

c{ target yang akan dicapai dalam suatu periode lerteotu Benchtkakifig dapat

,frer-+kan oleh individu, kelompok atuapun lembaga Standar dapat ditentukan

terdasartan keadaan realitas yang ada di sekolah, misaLoya prestasi yang diraih

lisqa yang baik prilalrmya dan yang sedikit nakal namrm aetdas (ihtemal

furchnahing), maupun membandingkan standar kuatitas dari sekolah lain yang

ffi, baik (exsternal benchmaking).'tiga pertarrya:ft mendasar yang akan dijawab

E1&, bench aking ini diantaranya; (l) seberapa besar kondisi kita? (2) harus

mjadi seberapa baik? (3) bagaimana cara untuk meocapai yang baik tersebut.?

Sedangkan langkahJangkah yang dilaksanakan adalah menentukan fokus,

:*trtukan aspek, variabel atau indikator, menenhlkan standal, menentukan gep

'k6eojadgan) yang terjadi, membandingkan standar dengan kondisi kita,
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ti (3) Peoingkatan mutu harus didasarkan pada data dan fal-ta baik bersifat

'::liutif maupun kuantitatil (4) Peningkatan mutu harus memberdayakan dan

=e-ibatkan semua unsur yang ada di sekolah, (5) Peningkabn mutu memiliki

--:-a.n 
bahwa sekolah dapat membedkan kepuasan kepada siswa, orang hra dan

:.Jaratat.

Selanjutnya, Panji Adrian AI Faruqi (2009) rnengemukakan beberapa

:-:sip yang perlu dipegang dalam menerapkar progran mutu pendidikan,

-:;::ranya adalah:

: Peningkatan mutu pendidikan menuntut kepemimpinan profesional dalam

iidang pendidikan. Manajernen mutu p€ndidikan merupakan alat yang dapat

Iguoakan oleh para profesional pendidikan dalam mempe6aiki sistem

-Ddidikan bangsa kits- Kesulitan yang dihadapi para profesional pendidikan

Jalah ketidakmampuan mereka dalam menghadapi kegagalan sistem yang

retrcegah mereka dari pengembangan atau penerapan cam atau proses baru

'ltrk memperbaiki mutu peodidikan yang ada.

Peningkatal mutu pendidikan harus melakukan loncatan-lonoatan. Norma datr

i3percayaan lama harus diubah- Sekolah harus belajar bekerja sama dengan

sumber sumber yang terbatas. Pada profesional pendidikan harus membantu

Frra siswa dalan mengembangkan kemampuan-kemampuan yang dibutuhlan

5.rna bersaing di duni global. Uang bukan kunci utama dalam usaha

:eningkatan mutu. Mutu pendidikan dapat diperbaiki jika administrator, gulu,

J.af. pengawas, dao pimpinan kantor dinas mengembalgkan sikap yang
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rerpusat pada kepemimpina.o, t€;m wod<, kerja sam4 ikuntabilitas dan

rekoknisi.

(c) Kunci utama peningkatan mutu pendidikan adalah komitmen pada perubahan.

Jika semua guru dan staf s€kolah telah memiliki konitnen pada perubahan,

pemimpin dapat dengan mudahmendorong mereka menemukan cam baru

memperbaiki efisiensi, produktivitas dan L:uatitas layanao pendidikan. Guru

akad menggunakan pendekatan yang baru atau model - model mengajar,

membimbing dan melatih dalam membantu perkernbangan siswa- Demikian

pula sataf admnistrasi ia akan menggunakan proses baru dalam menlusun

biay4menyelesaikan masalah dan metrgembalrgkatr program baru. Bayak

profesional di bidang pendidikan yang kurary memiliki pengetahuan dan

keahlian dalam meyiapkan para siswa mernasuki pasar kerja yang b€rsifat

global. Ketal:utan terhadap pembahan atau ketakutan rnelakukan perubahan

akan melahirkan ketidaktahuan bagaimana menghadapi dan mengatasi

tuntutan-hmtutan barl!.

:, Progam peningkatan mutu dalam bidang komersial tidak dapat dipakai secara

langsung dalam pendidikan, tetapi membutuhkan penyesuaian-penyesuaian

dal penyempurnaan. Budaya, liogkungan dan proses kerja tiap organisasi

berbeda. Para profesional pendidikan harus dibekali oleh program yang

kiusus dirancang untuk menunjang pendidikan.

: Saiah satu komponen kunci dalam proglam mutu adalah sistem pengukufan.

Dengan menggtmakan sistem pengukuran memugkinkan para profesional

petrdidikan dapat memperhatikan dan metrdokunentasikan nilai tarnbah dari
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qelaks€naan progrdn penilgkatan mutu pendidikaq baik terhadap siswa,

or-alg tua maupun masyarakat.Masyarakat dan madajerne4 pendidikan hants

oeojauikan diri dari kebiasaan m€nggunakan prcgram singkat, penhgkatan

mtnu dapat dicapai melalui perubahan yang berkelatrjufan tidak dengan

progmm- program singkat

AMullah Faqih (2007) rnengemukakan beb€rapa strategi peningkatan

=:j pendidikan nasional sebagai berikut.

- Pertmya dilakukan s€macan 'ujian nasional' bagi semua gulu dari tingkat SD

=npai SMA. 'UN' guru ini digunakan sebagai langkah pemetaan teftadap

ioap€tensi guru secan nasional. Prograrn ini juga penting sebagai upaya

:elihat sejauhmana persebaran guru-guru yang benar-benar kompeten di

:'idangnya. Kebijakan pemerintah lentang sertifikasi guru sebagai

aplementasi W 14/2005 t€ntang Guru dan Dosen sesunggu}nya bisa

:i:ra-bkan pada tujuan di atas. Namun sayangnyq kebijakao tersebut terkesan

-:tlalu akomodatif terhadap tadk ulur kepentingan politis. Semestinya

i.bijakan tersebut harus benar-benar diarahkan pada upaya menjaring bibit-

:ibit guru profesional, bukan sekedar untuk 'balas budi' terhadap lamanya

;ergaMian pam 'guru senior' .

i PeCunya kebijakan persebaran gruu-guru berlrualitas. Selama ini guru-guru

:erl-ualitas banyak tersebar di sekolah-sekolah favorit (effectbe schools) dl

:e*otaan. Hal ini wajar karena mereka melihat jaminan, baik dari ;isi

eionomi maupun karier yang lebih menjanjikan di sekolah-sekolah itu. Hal

rllah sebenamya yang melahirkan kesenjangan L-ualitas pendidikan antara
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urban schools dengan rural schools. Karcr'a ih! sudah saatnya pemerintah

membuat kebijakan yang menguntungkan sekolah-sekolah di daemh terpencil

berupa kebijakan persebaran guru-guru berL-ualitas. Hal ini bisa dilakukan

dengan cara membedkan daya tarik yang lebih kepada mereka yang mengajar

di sekolah-sekolah pir€ginn tersebut, misalnya, dengan ditambahkannya

insentif perumahan dan fasilitas pendukung lainnya. Pola pembinaan karir

terutama gwu-grrru PNS bisa diarahkan pada kebijakan ini.

! L-nnrk jangka panjang pedu dilakukan shategi untuk mencari bibit unggul

dalam profesi keguruan. Hal iri bisa dilakukan dengan cara meoingkatkan

pengakuan dan penghasilan yang lebih kompetitif bagi profesi gun! sehingga

bal ini bisa memikat para lulusan terbaik dari SMA rmtuk melaqjutkao ke

program keguruan. Keberhasilan pendidikan Finlandia, sebagaimana

disebutkan di atas, tidak bisa dilepaskan dari faldor ini. Simola (2005)

raensinyalir bahwa program keguuan di Finlandia termasuk jurusan paling

diminati oleh para lulusan terbaik SMA, sehingga wajarjika kebanyakan gulu

Finlandia merupakan bibit unggul yang berkualitas.

: Pemerintah juga perlu melakukan restrukturisasi menyeluruh terhadap

lembagalembaga keguruan di tanah air, terutama dari segi rekruitmen

mahasiswany4 sehingga -iaminan L-ualitasnya semakin unggul dan bisa

dipertanggungiawabkan.
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BABItr

METODE PENELITIAN

-I PerdekatanPenelitian

Penelitian ioi menggunakan gabungaa pendekatal L:u4ntiiatif dan

lE|itdif. Jenis penelitian adalah penelitian deskriptif dengan metode survei.

X-ode id digunakan untuk melakukan pemettar dan evaluasi terhadap

qraian kompetensi dasar, staoda. kompetensi, dan standar kompetensi lulusan

tID, SK dao SKL) dad mata pedaran yang diujikan secara nasional.

I lopulasi dau Sampel Peneliti.n

Populasi penelitian ini adalah seluruh SMA di Kabupaten Bulukumba dan

f&detr Kepulauan Selayar. Penentuatr sampel dilakukan dengan

urakan lekiik St/ at if e d - P utp o s iv e S atnpl ing. Stratifi kasi dilakukan

**an aheditasi sekolah. Sementara itu, purposive dilalaikan berdasarkan

-lr penguasaan siswa terhadap SK dan KD dari dari mata pelajaran yang

t*r secara nasional berdasarkan kelompok @A <tan IPS). Tahapan

laran sampel adalah s€bagai berikut:

r Edata semua SMA yang ada di Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten

Xegrlauan Selayar.

L Ebuat strata berdasaxkan akeditasi sekolah.

a rrnilih minimal tiga sekolah secara purposive berdasark- ,i"4"

Euasaan siswa terhadap SK dan KD dari daii mata pelajaran yang diujikad

rrara oasional berdasarkan kelompok @A dan IPS)

i @ua sekolah yang terpilih pada poin c di atas merupakan sampel penelitian.
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Trhaprn Penelitiar dan Luaru

Penelitian ini terdiri atas beberapa tahapan seperti pada bagan beril-ut ini.

Memetakan SK, KD, SKL dan
Materi delgan butir Soal ttN

SK, KD, SI(l dan materi mana
yang belum dikuasai oleh siswa

Analisis Hasil
Ujian Berdasarkan :

l. Sekolal
2. Mata Pelajaran
3. Standar Kompetensi
4. Kompetemi Dasar
5. Standa. Kompetensi

Kelulusan
6. Materi menurut :

a. Kelas
b. Semester
c. MP/Sub MP

1. Observasi (sarana dam prasar€n4
system manajeoen" guru, dan
budaya masyarakat)

2. Interview (siswa dan guru)
3. FGD (Kadisdiknas, Komisi bidang

Pendidikan DPRD, Dewan
Pendidikan, Kepala Sekolah,
Pengawas, Komite Sekolal\ dan
Guru)

: Menemukanfaktor i

i Penyebab j

Model Peningkatan
Mutu Pendidikan

Rekomendasi Kebijakan

Gambar 3. Tahap-tahap Penelitian
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l. L&ltor Capaian

Adapun yang rnenjadi indikator capaian dalam penelitian ini, adalah

dli berftut:

l- TersediaDya peta capaiao SKI, SK dan KD.

Z T€rideatifikasinya faldor-faktor penentu pedngkatan mutu pendidikan.

3- T6sedianya altematif pemecahan masalah peningkatan mutu pendidikat

,l- Tersedianya model tervdidasi p€ningkatan mutu pendidikan

f- T.hikPengud.pulan I)rta dln Instrumen

Teknik pengumpulan data yary dip€rgunakan dalam penelitian ini

&h:

l- Dokumentasi hasil pemirulaian lembaranja*aban Ujian Nasional.

Z WawEncara terhadap guru datr siswa,

3- Observasi, mengenai sarana dan prasaran4 system manajemer! gurq dan

trdaya masyarakat.

1- Focus Group DiJcr.ui.an dengan melibatkan Kadisdiknas. Komisj bidang

Peodidikan DPRD, Dewan Pendidikan, Kepala Sekolah, Pengawas,

Komite Sekolah, dan Guru.

I- AElfuis Data

Analisis data dilakukan secala kuantitatif dengan menggunakan teknik

Fs€ntase. Tahapan aoatisis data sebagai berikutt '
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Dd bsil
Iaindaiant-r

H

IJN

Gambar 4r Prosedur Atralfuir Data

Data basil observasi,

FGD

Model
neningkatan

pendidikan

(displan rcduksi,
validasi, penarikan

kesinpulan) .

Validasi model
oleh pakar dan

pmktisi .
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BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

l. E rJ Penelitian

Pada bagian ini dilaporkan hasil penelitia4 yang meliputi: (l) tirykat

hasil mata Ujian Nasional SMA jurusan IPA (Bahasa lndodesi4

h Inggis, Matematika, Fisika Kimia, Biologi dan Kimia) dan jwusan IPS

,frr. hdonesi4 Bahasa Inggris, Matematika, Ekonomi, Sosiologi, dan

r:--F-fi) di Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Kepulauan Selayar, (2)

qlr p€ocapaian Stardar Komp€tensi, Kompetensi Dasar dan Standar

Il*osi Lulusan mata ujian Nasional SMA juusan IPA dao IPS di Kabupaten

hha dan Kabupaten Kepulauan Selayar, (3) Faktor-faktor yang

rrs$kan ketidaktercapaian SK, KD dan SKI pada mata ujian Nasional SMA

n IPA dan IPS di Kabupatea Bulukumba dan Kabupaten Kepulauan

r+, dan (4) model peningkatan mutu pendidikan berdasarkan masalah 1, 2,

- 3 fi Kabupalen Bulukumba dan Kabupaten Kepulauan Selayar.

L Tl-Lt Pencap.iaD IIasil UjiaD N.sional SMA jurusan IPA dan jurusan
ES di Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Kepulauan Selayar

r I*qrten Bulukumba

b htad IPA

a idarl Pelajaran 2007-2008

Analisis hasil LIN SMA kelompok IPA di kabupaten Bulukumba Tahun

kts-a 2007-2008 terlihat bahwa secara rerata masing-masing mata pelajaran
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ya berada di atas standar kelulusan yang ditetapkan oleh Kemendiknas,

- 
4,m. Jika ditinjau dari nilai mhrk masing-masing mata pelajam yang di_

h, Bak4 mata pelajamn Bahasa Indonesia menduduki .aogking tererdah

a{r Eilai 2.20 dan Drlat, peQjaran Kimia dan Biologi menduduki rangking

ui::i dengan oilai 9,50. Namun demikiarl jika diperhatikan distribusi

l#xinya terlihat mata pelajaran yang memberikau kontribusi keridaklnlusan

.-r. 16 oratrg daril.l20 oacLg (1,429y0 adalah Bahasa Indonesia" Fisika

rbblogi-

L I-r Pelajaron 2008-2009

Alalisis hasil UN SMA kelompok IPA cli Kabupaten Bulukumba Tahun

h=r 2008-2009 terlihat bahwa secara rerata masing-masing mata pelajaran

-a 

benda di atas strndar kelulusan yaog ditetapkan oleh Kemendilnas,

!t* {25. Jika ditinjau dari nilai untr.rk mashg-masing mata pelajarar yang di-

nsh, daka mata pelajaran matematika menduduki mngking tereldah denear1

- 
2,m dan mata pelajaran kimia menduduki rangking tertinggi dengan nilai

il'n Naoun demikian, jika diperhatikan distribusi frekueffinya terlihat bahwa

- 
Idajaral yang memberikan kontribusi ketidaktulusal sebanyak 25 orang

-t l-% rf,setta (l,944%) adalah Bahasa Indonesia, Matematika, dan Biologi.

. Y*rl Pelajaran 2009-2010

Analisis hasil IIN SMA kelompok IPA di Kabupaten Bulukumba Taiun

lEFa 2009-2010 terlihat bahwa seca..a rerdta masing-masing mata pelajaran

qqz bemda di atas standar kelulusan yang ditetapkan oleh Kemendiknas,
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l{r dai 1,40 dan nata petajarar Matematika menduduki rangking tertinggi

E!. dilai 10,0. Namuo demikian, jika diperhatikan distribusi frekuensinya

r& bahwa rnata pelajaran yang memberikau kontribusi ketidaklulusan

-t 

39 ordng dari 1.054 pesefia (3,700"/") adatah Bahasa Indonesia' Bahasa

:=l* Marematik4 Ekonomi, Geogmh, dan Sosiologi.

. f- Pelqjana 2009-2010

Amlisis hasil UN SMA kelompok IPS di Kabupateo Bulukumba Tahutr

h=- 2009-2010 tedihat bahwa s€cara rerata masing-masing nata pelajarul

qra berada di atas standar kelulusan yaog ditetapkan oleh Kemendiknas'

tr- .$. Jika ditinjau dari nitai untuk masing-masing mata pelajaran yang di-

Itrtri-la '-La mata pelajaran Bahasa lndonesia menduduki rangki[g terendah

qr dai 2,50 dan mata pelajaran Matematika menduduki ftngking tertinggi

qr Eilai 9,75.

\ f-Eter Kepulsuan Selayar'

* ban IPA

.o Llan Pelajaran 2007-2008

.tslisis hasil UN SMA kelompok IPA di Kabupateo Kepulauar Selayar

i@ pel4jaran 200?-2008 terlihat bahwa secara rerata masing-masing mata

lir--& semuanya bemda di atas standar kelulusan yang ditetapkan oleh

LrditDas, yakni: 4,00. Jika diti4tau dari nilai untuk ma$ing-masiog mata

-!-n yang di-tlN-kan, maka mata pelajarao Bahasa Indonesia menduduki
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7".ba. IPS

. {- Petajarsn 2007-2008

Aolisis hasil uN SMA kelompok IPS di Kabupaten Kepulauan Selayar

- 
l&jdan 2007-2008 tedihat bahwa secara reiata masing-masing mata

*r seduanya berada di atas standar kelulusan 
'tsng 

ditetapkan oleh

f,afiLrar, yakni: d00. Jika ditinjau dari nilai untuk masing-masing mata

triir yaog di-uN-kan, maka mata pelajamn geografi menduduki rangking

d <tngan rulad 2,'15. dat mat4 pelajaran Sosiologi menduduki rangking

' C- rlengan nilai 9,50, Namun demikian, jika diperhatikan distribusi

fu-Jra terlihat bahwa mata pelajaran yatrg memberikan kontribusi terbesar

$ faidaklulusan sebaqak 5 orang dari 273 pes€fi, (1.832y") ad"]ah

h Hmesia- Geografi, dan Sosiologi.

b tut Pelajaran 2008-2009

Anlisis hasil uN SMA kelompok IPS di Kabupaten Kepulauan Selayar

L ftblll:n 2008-2009 te ihat bahwa secara rerata masing-masing mata

* s€mua[ya berada di atas standar kelulusan yary ditetapkan oleh

FF FDg di-LN-kan, maka rrata pelajaran Geografi menduduki rangking

d deaFn nilai 2.50 dan mata pelajaran matematika menduduki rangking

4i dagan rulai 9,75o/o. Namun demikian, jika diperhalikan distribisi

' - ilra terlihat bahwa mata pelajaran yang memberikan kontribusi terbesar
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! ketidaklulusan sebanyak 28 orang dari 312 peserta (8,974%) adalah

hrs -.:jonesia. Bahasa Inggds, Matematika Sosiologi, dan Geogmfi.

: 1wt Pelajaran 2009-2010

-{nalisis hasil UN SMA kelompok lPS di Kabupaten Kepulauan Selayar

=l-_l pelajaran 2009-2010 terlihat bahwa secam rerata masing-masing mata

:tl!:-."n semuanya berada di atas standar kelulusan yang ditetapkan oleh

.-:eDdiknas, yakni:4,5. Jika ditinjau dari nilai untuk masing-masing mata

=.Es.:?a 
yang di-uN-kan, maka mata pelajaran Bahasa Indolesia menduduki

rrogq terendah dengan nilai 2,50 dan mata pelajaran Matematika menduduki

'Dq= reatinggi deqan 9,50.

: : rqpaiatr Standar Komp€tonsi, Kompetensi Dasar drn Standar
L.r-pcledsi Lulusan Mata Ujian Nasional SMA jurusan IPA dan IPS

Ltrtuk pendukung fokus kajian tentang faktor penyebab rerldahJlya hasil

:r :rs :,.rnal dan model altematif peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten

ii- r-:ra dan Kepulauan Selayar, maka pada bagian ini hanya dikemukakan

. - .-l - LlD SKI pada setiap mata pelajaran dengan tingkat daya serap di bawah

,i-:r-i: txtu daya semp di bawah 60%.

.- \rbrp:teu Bulukumba

ie-.lrsa*an hasil olahan data diperoleh Standar Kompetensi aau

::r-ji dasar yang bermasalah untuk Kabupaten Buluhrmba adalah sebagai
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i dan s: Dasar
- r::.;llngkapkan informasi dalam berbagai bentuk

''trulis gagasan dengan menggrmakan pola

--,:l wallu dan tempat dalam bentuk paragraf

observas; dalam bentuk paragmf

yang disampaikan secara

: -ilentiflkasi unslu-un$u bentuk suatu puisi

-: disampaikan secara lalgsung alaupun
r :rul rckaman

@
melalui rekaman

lafal, nada" tekanan,

,,{{SA INDONESIA IPA
r-{SX

!:.:ndar Ko

_- a ltnasl

-.-:mi in rmasi meialui tr(u.an

.-. :ihacakan

-- -' ::n !9klp1
, -.:s gagasan untuk meyakinlGl atau

- :jalisis keterkaitan unsur intrinsik suatu
kehid sehari-hari

.-.':-rprlf,r" t"t t"fonnast 
'ang 

dis patk-
- : : li futumn lanssung

:r.:Ipulkan isi idonnasi yang didengar
- . . ri luturan tidak langsung (rekaman atau teks

: - :i3rni rag,un wacana tulis dengan membaca

, 
_::.:kum sel-fuh isi informasi dari suatu tabel

- :.:u grafili ke dalam beberapa kalimat
-. .: rnq!!4!qr!9!!!t4ai

:1..l"-,rl"pka" lnfonn, 
"

::rrkapkan pendapat terhadap puisi melalui

puisi berkenaan dengal gambaran
perasaan, pikimn, dan imajinasi

realitas alam,
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sosial budaya, dan masyaakat melalui diskusi

\1:mahami sasha klasik

"r:-sidentifikasi karakteristik dan strullur
rrur intrinsik sasha

-: : lain ke dalam

klasik
l.leremukan nilai-nilai yang terkandung di dalam

kla-sik

: \fengungkapkan pengalaman diri setrdiri dan

].1-nulis karangao berdasarkan kehidupan diri
;.::.Jiri dalam akq peristiwa"

ll-rulis karangan berdasaakan pengalaman

- :-:-.: lain dalam cerpen (pelaku. perisriwa.

den Ko i Dasar

drama
peristiw4

dialog, dan

\ {.'mahami b€$agai
:- J novel teri€mahan

' ::; .ngkapkan prinsip-prinsip penulisan

dibacakan

: : r: mukan unsur-unsu intdnsik

: -iigkapkan infomasi melalui penulisan

':-::nalisis unsur-rrnsurinirinsik dan ekstrinsik
.: lndoncsia./teriemahan

pelak'u dan
konllik pada----,i aEkannya,

:._:.antasan drama
l-rganalisis pementasan drama berdasarkan
:.:. r k nementasan

: erarkan tokoh dalam pementasaD drama

r::iampaikan dialog diseriai gerak-gerik dan
:::i- sesuai densan watak tokoh

r::gekpresikan pcrilaku dan dialog tokoh
:-r:-.eonis dan atau an

hikayat, novel

:r;:llikasikan prinsip-prinsip penulisan

:-:rjenlifikasi alur, penokohan, dan laiar

:-::nukan nilai-nilai dalam cerpen yang
.::.ian

.-: - \S XI
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\{emahami buhr novel dan

\{embandingkan
:orel Indonesia/

unsur intnnsik dan ekstriisik
t

Standar Kompetensi dan i Dasar
- l.l.ngungkapkan infomasi dalam bentuk suart

resensl

l.1.nulis surat lamaran pekerjaaa berdasarkan

-r-iur-unsur dan strukturffi- ::rat vans baku
' I ::1ahemi pembacaan novel
@
;--:: \ okal, intonasi, dan
r1:rielaskan unsur-unsur :'ntrinsik dari

an novel

t.l:ngungkapkan pendapat, infomasi, dan
- : r :.rLan dalam bentuk resensi dan cemen

:::iilis cerpeo berdasarkan kehidupan orang
latar

:_:rlami oembacaan teks drama
::::iulan rnsrr-unsur intrinsik teks drama

. :::pkea prinsip-prinsip

melalui
::_. :npulkan isi drama melalui pembacaan teks

--l':

::=::ngkapkan pendapat dalam bentuk kritik

, : :]:3mi prinsip-prinsip penulisan kritik dan

penulisan kritik dan
tari sastra

: . r-i 1 |]'GGRIS IPA

..;I 1S Xll

. -:l.rr Kompetcnsi dan Ko i Dasar 2008 2009 2010

: -:j.rni malna dalam PercakaPan

- -.: :-.:. dan interpersonal dalam konteks
:,- - -hai-hari
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l.1:respon makna ,€ng terdapat dalam percakapan

-ri:alsional (to get things done) dan
_::.personal (tlersosialisasj) resmi dan tak resrni

. -:-: menggunakan mgam bahasa lisan sederhana

:.::::? aliural lancar dan bertedma dalam konteks

':::dupan sehari-hari dan melibatkan tindak
:,:-i: mengungkapkan pemsaan bdugic

:-.rnjukkan perhatiar, menunjulkan simpati,

=- nenrberi instruksi
':.:..hami makna teks fungsional pendek dan teks
- := sederhana berbenhrk recount, narrative dan

sehari-hari
.l:::Spon makna s€cam ahmt, lancar dan
-:::ima dalam teks lisan fungsional pendek
:,::riima (misalnya pengumuman, iklan,

- :---gar d11.) resmi dan tat resmi dalam
sehad-hari

::-::on makna dalam teks monolog sederhana

-:: menggunakan ragam bahasa lisan secara

: -=_- lancar dan berterima dalam berbagai
::r.-- kehidupan sehad-hari dalam teks:

.:r,i-: dalam konteks kehidupan sehari-hari dan
.:rsakses ilmu

:-:-:on makna dalam teks tulis firngsional
:. r:i (misalnya pengumuman, iklan, undangan

- .:smi dan tak resmi secara akurat, lancar dan
- -:-i]].r dalam konteks kehidupan sehari-hai

ilrnu
::: =rami makna teks flrngsional pendek dan

-.::.::na berbentuk narrative, desc ptive dan
..' dalam kolteks kehidupan sehari-hari dan

,:::--e dalan Lonteks kehi

. :rrakses ilmu

\l

- :3n tak resmi secara akurat, lancar dan
' . --'_::r vang menggunakan ragam bahasa tulis

! rrreks

- =r Kompetensi dao Kompctensi Dasar 2008 2009 2010

:^r:irami makna dalam percakapan
:..1 dan interpersonal resmi dan berlanjut

.: .: rlam konteks kehidunan sehari-hari
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1.1:respon rnakna dalam percakapan traDsabional
:r ge1 things done) dan interpersonal
:ersosialisasi) resmi dan berlaojut (sustaiDed)

\'!aia akwat, lancar, dan berterima yang

::nggunakan mgam bahasa lisatr dalam kontek
.::ridupan sehari-hari dan meliba&an tindak
:ii1lr: menyarnpaikao pendapat, deminta
:'.idapat, menyatakan puas, dan menyatakan
r: i3l puas

I'jljq*"ek"pk". 
^"L-" 

dd k. percatap*
-.:ksional dan interpersonal resmi dan berlanjut

sehari-hari
l.l.ngungkapkan makna dalam percakapan
:--rsa1<sional (to get things done) dan
: r:crpersonal (bersosialisasi) resmi dan berlanjut
.rstained) dengan menggunakan ragam bahasa

: :':n secaia akurat, lancar dan bertedma dalam
r:rnreks kehidupan sehari-hari dan melibatkan
_::Jak tutur: menasehati, memperingatkan,
::luluskan permintaan, serta menyatakan
_erasaan relief- oaic dan_ \lemahami makna dalam percakapan

- g]isional dan interpersonal resmi dan berlanjut
sehari-hari

l.ierespon makna dalam percakapan traisaksional
:.. get things done) dan hterpersonal
::isosialisasi) resmi dan berlanjut (sustained)

I.r3 menggunakan ragam bahasa lisan secam

:iral lsncar dan befierima dalam konteks
.::iidupan sehari-hari dan melibatkar tindak
:::ur: menyatakan sikap terhadap sesuatu,

.::n)atalial1 perasaan cinta, dan menyatakan
: ::asaan sedih

Srrndar Kompetensi drn Kompetensi Dasar
'.l:nahami makna teks fungsional pendek dan teks

, :sei berbenfuk aftatiw, explanatioh da\\

.:..iio, dalam konteks kehidupan sehari-hari dan

- : inenqakses ilinu Densetahuan

I.i:.espon makna dalam teks fungsional pendek

-is3lnya baIrner, poster, pamphlet, d11.) resmi dan
:i resmi yang menggunakan ragam bahasa tulis
i:rara akurat, lancar dan berterfura dalam konteks
, :nidupan seluri-hari dan untuk mengakses ilmu

.:I,lSXII
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{- r. TLU.A.TIKA IPA.-t \sx
.!odar Kompct€nsi dan Kompetonsi l)asar 2008 2009 2010
r::-:rinhrkan kedudukan, iamk, dan besar sudut

--- nelibatkan titik, garis, dan bidang dalam
,::_ .' :imensi tisa

' l::entukan kedudukan titik, gads, dan bidang
r--::l ruang dimersi tiga
.l:::arukan besar sudut antan garis dan bidang
:-- 3ntara dua bidaos dalam ruang dimensi tiga

97,59% 87,s5%

.-1-!i xI
i)Edar Ko i dan Kompctcnsi Dasar

aturan statistikg kaidah
sifat-sifat peluang dalam

r:::-:g1lnakan atuao perkalian, permutasi, dan
masalah

':-1rsua persamaan lingkaran dan garis
: -. -::.:\'a

-c_-,-.jlar persamarLn garis singgung pada
_ :.::i?n dalam
::::, ian komposisi dua liurgsi dan invers

-_- 
:-:,isr

:--:- c: barvah lqrfva dan volum benda

:: :::utan komposisi fimgsi dari dua

,--,--.ralar konsep limit fungsi dan turuoan
masalah

r:-:-n_.jalian turuDan untuk metrentukan
- ,-:--3::ristik suatu fungsi dan memecahkao

ri-r-: \lI
.$r,hr Kompetensi dan Konpetensi Dasar

:-=--_:::lan konsep integral dalam pemecahan

:-...:'
i- -::ralian inte$al untuk menghitung luas

:--- : -- l model matematika dari masalah

- .-1-a rineaf
.:_- -::.3Jian konsep matriks, vektor, dan

linear

::.E . . -::. dalam pemecahan masaLah

:--_::::lar sifat-sifat dan operasi perkalian

---r-!.- ::- \ ektor dalam oemecahan masalah.



- \l.nggunakan konsep barisan
:;-:;ahan masalah

'.i.nentukan suku ke-n barisan

dan deret dalam

dan jumlah n
: -!u deret aritmetika dan

._rndar Kom dan Kompetensi Dasar

; 
. i:i!{

.-:-{SX

1:r:mpkan

:_=-::lisis besaran fisika
-r-=-- iecenalan dan

konsep besamn fisika dan

':-;.-r-tur besaran fisika (massa, panjang, dan

,, :-.- dan dinamika benda titik
pada gerak
konstan

: -:.i.:iisis besaran fisika
- , _.-rr denprn laiu konstan

pada gerak

ia alat-alat
optik secam kualitatif

kalor dan

,----:i konsep dan prinsip gelombang
_ 

- 
_::iii

kalor terhadap suatu

kalor
-:-.:,.r konsep kelistrikan dalam berbagai
r r:: masalah dan berbagai produk

besamn-besaran Iistrik
sederhana (satu

aplikasi gclombang
sehari-hari

"- '. r.l
1 :-} _ ii.mpetensi dan Kompetensi l)asar 2008 2009 2010

,_.-_:.:.:' gejala alam dan keteraturannya
- -- : :: mekirnika benda titik

-: -:::-r kcteratumn gerak plalet dalam
, - . :<:i-asarkan hukum-huhm Newton

85,46% 89,79%
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p€ngaruh gaya pada sifat

' :_:.ap(an hukum kekekalan energi mekanik

-:r menganalisis gerak dalam kehidupan

, _ .. srstem
konsep dan prinsip mekanika
kontinu dalam menyelesaikan

dan Kompetensi Dasar

::::omulasikan hubungan antara konsep
' :lomentum sudut, dan momen inersia-

_: :irrkan hukum II Newlon serta

a dalam masalah benda t
: ;r'ralisis hukum-hukum yang berhubungan

. :: ::r fluida statik dan dinamik serta
a dalam

i r -,,. \Il
. 1: l-rr Ko

-: ::r cahaya dalam tekrologi

-. a -rm selta

:-::apkan konsep dan prinsip gejala
r:.j]: dalam menyelesaikan ma-salah

:- :.-skripsikan gejala dan ciri-ciri gelombang
r':::-: rlmum

.-.-.1\dn konscp dan prirsip gclombang

, 
_ ::-_ "an konsep kclistrikan dar1 kcmagnetan

_ :t:::gai penyelesaian masalah dan produk

, -::::-nulasikan gaya listrik, kuat medan

' . :luks. poteNial listrik, energi poten<i,l
at

indulsi magnetik da,'l gaya
teknol

induksi Faraday dan

- ::i batas-batas berlakunya relativitas
fisika modem

----rsis secam kualitatif gejala kuantum

- -{Jp hakilat dan si[at-cifat radiasi

.- -.:\an penerapan konsep fisika inti dan

= dalam teknologi dan kehidupan
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KIMIA
KELAS X

KELAS XI

5. Menjetaskan sisten dan sifat koloid serta

dalam kehid sehari-hari

XEI,AS X]I
Standar si dan

Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar 2008 2009 2010

1. Memahami struktur ator! sifat-sifat periodik
unsur- dan ikatan kimia

I

Memaharni struktu. atom berdasarkan teod
atom Bohr, sifat-sifat unsur, massa atom relatif,
dan sifat-sifat periodik unsur dalan tabel
periodik serta menyadari keteraturarmya,
melalui oemahaman konfigurasi eleLlron

84,18%

4. Memahami sifat-sifat senyawa organik atas dasar
susus funssi dan senva\ta malromolekul

4

Menjelaskan kegunaan dan komposisi senyawa
kimia dalam kehidupan sehari-hari dalam
bidang pangarL sandang, papa4 perdagangan,

seni, dan estetika

98,'76%

Standar Kompetensi dan Kom i Daser

2. Memahami perubahan energi dalam reaksi kimia

Menentukan !H reaksi berdasarkan psrcobaan,

hukum Hess, data perubahan entalPi

4. Memahami sifat-sifat larutan asam-basa, metode

Mendeskripsikan teod-teori asam basa dengan

menentukan sifat larutan dan menghitung pH
larulan
Memprediksi terbentuknya endapan dari suatu

reaksi berdasarkan prinsip kelantan dal1 hasil
kalikelarutan

Mengelompokkan sifat-siat koloid dan
dalam kehiduoan sehari-hari

3 . Memahami karakteristik unsur_unsur

Dasar
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3. Faldo.-FaLtor Penyebab Tidak Optimalnyr Htsil Ujian Nasiotrd di
Kabupaten Bulukumba datr Kepulauan Sehyar.

A. Kabupaten Bulul mba

1). Easil Angkea

Pelaksanaal Focus Group Disccussion (FGD) di maksudkar untuk

menghimprm faktor-fal'1or penyebab rendahnya mutu pendidikan, lihususnya hasil

ujian nasional dan mencari altematif pemecahannya serta model altemalif

peningkatan mutu petrdidikan di Kabupaten Buluklrmba. Sebelum di laLukan

FGD, didahului dengan penyebaran angket kepada dinas pendidikan, peagawas,

kepala sekola}, guru dan siswa. Hasil dad angket dan FGD adalah sebagai

heriLut':

a, Dinas Pendidikan

Berdasarkan hasil angket diperoleh data bahwa Dinas Pendidikao dan

Olahraga Kabupaten Bulukumba dalam meningkatkan hasil ujian nasiooal telah

mencanank,m dan rnenganjurkan pada semua sekolah agar memasyarakatkan

gemar membaca dan dalam pelaksanaamya dimana kepala sekolah dan guru

dianggap sudah mampu melaksanakan upaya yang telah dicanankan tersebut'

Usaha lainnya yaihr dinas peodidikan dan olahraga Kabupatel Bulul:umba telah

mengitrtruksikan kepada kepala sekolah dan guru untuk mensosialisasikan SKI

kepada siswa. Namun demikian masih te.dapat kendala yaitu masih kuiangnya

minat belajar siswa. Usaha yang dilakukan oleh dinas pendidikan dan olaltrdga
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yary riil dilakukan untuk m€ningkatkan hasil ujian nasional adalah mengadakan

sosialisasi.

Laporan hasil ujian nasional setiap tahrm diterima oleh dinas pendidikan

dan olahraga dalam bentuk lapoma hasil analisis ujian nasional, akan tetapi baru

sebatas laporan kelulusatr dalam bentuk rerata kelulusan, belum sampai pada

analisis ketercapaian per SK KD dan SKl.

b. Pengrwas

Berdasarkan hasil angket yang disebarkan kepada pengawas sekolah

diperoleh hasil sebagai berikut: unflrk meningkatkan hasil ujian nasional di

Kat'upaten Bulukumbq maka pengawas telah melakukan be6agai kegiatan,

dianlaranya; workshop teknik pembelajara4 penilaian dan pengembangan materi

bahan ajar, disamping mernbedkan tambahan belajar kepada siswa melalui

pembahasan soal-soal yaag dila(tkan 3 (tiga) bulan menjelang ujian nasional.

Namun demikian bedasarkan angket diperoleh data bahwa hanya sebagian kepala

sekolah dan guru yang sudah mampu melaksanakan kegiatan tersebut, meskiputr

sudah ada arahan dan disloisi lebih awal dengan kepala dinas pendidikan.

Para pengawas juga telah mengintruksikan kepada kepala sekolah dal

guru untuk mensosialisasikan SKL kepada siswa" narnun demikian masih

ditemukan kendala yaitu orang tua siswa masih kuang memahami tentang

pentingnya pembelajaratr bagi anaknya di sampirlg itu semangat belajar,siswa

masih lendah. Menghadapi firasalah tersebut, maka kepala dinas melakukan upaya

riil untuk meningkarkan hasil ujian nasional melalui bentuk kebijakan kepada

kepala sekolah unhrk melakukan pengembangan materi di luar waktu belajar yaitu
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di sore hari. Dinas pendidikan dan olahraga juga melakukan sosialisasi dalam

rangka peningkatan hasil ujian nasional. Menurut hasil angket dari pengawas

bahwa setiap tahunnya mereka menerima laporan hasil ujian nasional dan

digunakan untuk perbaikan proses pembelajann di sekolah, hanya saja masih

berbgntuk laporan rerata hasil ujian nasional, belum dilakukan analisis terutarna

yang berkaitan deng& SK. KD dan SKI

c, Kepala Sekolah

Upaya yang dilakukan oleh kepala sekolah untuk rneningkatkan hasil ujian

nasional di IGbupaten Bulukumba diantaranya melakukan penuntasan

pembelajaxan dan pembahasan SKL, pembelajaran tambahan atau pengayaan di

sore hari, pembentukao k€lompok belajax siswa. Upaya yang dilakukan kepala

sekolah tersebut ditindaklanjuti oleh guru dan siswa melalui penjadwalan

pengayaan di soie hari, namun demikian dianggap masih mengalami masalah

karena kuangnya *aktu yang tersedia. Untuk meningkatkan hasil ujian nasional'

maka kepala sekotah mengintruksikan kepada guru unhrk mensosialisasikan SKI

ujian nasional kepada siswa, bahkan SKL tersebut di foto copy dan dibagikan

kepada siswa karena SKL dianggap sebagai acuan penilaian soal ujian nasional'

Berkaitan dengan dana dan fasilitas sekolah ulltuk mendukung upaya

peningkatan hasil ujian nasional diperoleh hasil yaitu kuang atau terbatas' maka

untuk mengatasi masalah ini dilakukan upaya pa{tisipasi metalui komite sekolah'

Hambatan lainnya yang dihadapi adalah buku pegaflgan yang kuang/terbatas' alat

atau bahan labotatorium yang kurang/terbatas' kesadaran siswa unnrk mengolah

pelaja.ran diluar jadwal fonnal yang kurang, dan kurangnya lombaJomba yang
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bertaitan dengan masalah mata pelajaran. Be*aitan dengan usain dil dinas

pendidikan dan olahraga untuk meningkatkan hasil ujian nasional ditengarai oleh

kepala sekolah kurang maksimal, karena hanya sebatas himbauan dan sosialisasi

saja-

Sementara itu, untuk laporan hasil ujian nasional setiap tahumya diterima

kepala sekolah, tetapi hanya sebatas nilai saja, dalam bentuk pengumuman setiap

sekolah sudah tercantum juga jun ah yaug tulus, dan angka maksimal dan

minimal setiap mata pelajardn yang diujikan, namun belum dianalisis sehingga

belum dapat dijadikan acuan unhrk memperbaiki proses pembelajaran di sekolah.

d. Gurn

Berdasarkan angket yang diedarkan kepada para guru diperoleh hasil

sebagai berikut; yang berkaitan dengan panduan staodar trasional pendidikan dan

bank soal ujian nasional diperoleh data dimana guru sudah memilikinya karena

mereka beranggapan bahwa soal ujian nasional biasanya berulang dari tahun-

tahun sebelumnya, namrm demikian sebagian guru menyatakan diupayakan

sendiri oleh guru dalam rangka meningkatkan hasil ujian nasional. Guru juga

membuat soal-soal prediksi dilakukan untuk m€nyiapkan siswa menghadapi ujian

nasional, mengeGktikan belajar siswa, motivasi siswa dan sebagai bahan acuan

ujian nasional.

Guru juga melakukan upaya untuk mempersiapkan siswa menghadapi

ujiar1 nasional diantaranya melalui pengayaan soal-soal ujian nasional, bimbingan

belajar (les sore), pembahasan soal berdasarkan SKL dan standar isi, dan

penambahan waktu belajar. Dalam membaotu siswa untuk meningkatkan hasil
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melalui pembahasan soal-soal sebanya.knya-banyaknya yang berkailan dengan

soal ujian nasional sebelumny4 bahkan dilakukan upaya khusus untuk

meningkatkan hasil ujian msional siswa melalui kajian_kajiao soal secara rutin,

pemeaaharl dan pembahasan soal-soal ujian nasional seb€lurnnya. Upaya tersebut,

rupaoya sangat didukung oleh kepala sekolah dan direspon dengan baik oleh

siswa" siswa sangat antusias belajar terutama dalam pembahasan soal_soal ujian

rEsional.

Pemanfaatan SKL-UN dalam membimbing siswa untuk pe$iapan LN

dilakukan oleh guru karena SKL adalah dasar, pandual perakitan atau pgmbuatan

soal. Di samping itu paia guru membuat soal-soal prediksi, dasar pembuatan soal

prediksi tenebut adalah soal-soal ujian nasional sebelumny,a dan disesuaikan

dengan SKL, disamping itu dijadikan alat ukur bagi guru untuk mengetahui

kemampuan awal siswa sebelum menghadapi ujian nasional yang sesungguhnya.

Sedangkan motivasi siswa mengikuti kegiatan farnbahan baik dalam bentuk

pembahasan soal-soal, les tambahan maupun bentuk tarnbahan lainnya teryolong

baik, dengan harapan siswa dapat lulus dalam ujian nasional.

Kepala sekolah berupaya membantu dan bertanggmgiawab dalam upaya-

upaya peningkatan hasil ujian nansional sisw4 diantaranya dengan me[gadakan

pelatihan serta mehfasilitasi guru yang melal:ukan pengayaan dan pembahasar

soal-soal ujian Dasional, termasuk memberikar bantuan kesejahteraan bagi gi"ui_r

yang bertugas yang dianggarkan dalam RApBS, batkan ada yang membentuk

kepanitian untuk melakukan pengayaan. Untuk target kepala sekolah hanya
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yang mak.sinal.

Untuk dukungan fasilitas sekolah dalam rangka peningkatan hasil ujian

nasional, dimana sekolah berupaya menyiapkan fasilitas penduL-ung, namun

sebagian dukungan juga dilalarkan oleh MKKS dan komite sekolah seperti

pelaksanaan try out di sekolah, mengadakan pelatihan di sekolah, dan MGMP.

Dukturgan pemerintah daenh untuk peningkatan hasil ujian nasional di

Kabupaten Bulukumba melalui sosialisasi dan himbauan, memfasilitasi

terbentuknya MKKS dan MGMP, melalui dinas pendidikan dan olahmga turun

langsung ke sekolah melakukan pembimbingan dan pembinaan. Namun demikian

sekolah sangat berharap bahwa pemerintah daerah dapat merDnfasilitasi guru yang

terdapat di wilayah pelosok untuk memiliki kompetensi yang sama dengan

wilayah kota. Dukuqan fasilitas saqgat dibutuhkan oleh sekolah, khususnya

sekolah-sekolah yang jauh dari ibr.rkota kabupaten.

e. Siswa

Berdasarkan hasil angket untuk siswa diperoleh hasil sebagai bedkut:

untuk mata pelajaran yang paling disukai siswa adalah mata pelajarao bahasa

Inggris dan biologi. Bahasa Inggris disukai karena tingkal analisis soalnya lebih

mudah, matteri yang diujikan teelah dipelajari berulang-irlang, pilihan ganpang

ditenhrkan, soal jelas dan mudah dijawab. Sedangkan biologi materinyg lebih

menjurus pada pemahaman, sudah dipelajari dan materinya sudah diL:uasai. Untuk

topik atau mated mata pelajaran yang dianggap sulit yaitu bahasa inggris, pada

topik vocabolary dan tenses, sementaxa untuk biologi yaitui genetik, mitosis,



'76

miosis dan mutasi. Topik yaog paling mudah yaitu reading comprehension,

question taq, sedangkan topik mata pelajaran biologi yaitu metabolisme dan

taksonomi.

Sedangkan mata pelajaran yaDg paling tidak disukai adalah, kimi4 fisika

dad bahasa Indonesia- Kimia sangat sulit untuk mengetahui rumus-tumus d4n

unsur-rmsu.ny4 membutuikan amlisis yang tinggi. Fisika pefiitungan sulit,

rumus turunar! sedangkan unhrk bahasa Indonesh, maksud dari soal kadang sulit

dipaharni, wacana png terlalu panjang dan mengecoh, soal-soal yang bertele-tele.

Sedangkan rnateri dari mata pelajaran Kimia yang disukai yaitu termokind4

ikatan kimiar Fisika yaitu bunl dan potensial, dan Bahasa Indonesia yaitu

menentukan gagasan pokok dari puisi, strultur kata- Topik atau maleti pokok dari

mata pelajaran kimia yang dianggap laing mudah adalah hidrokarbon, lettk unsur,

kemudian untuk fisik4 yaitu hukum Newtotr dan energi, sedangkan bahasa

Indonesia yaitu menentukan gagasan pokok dari paragial menentukan alur kat4

dan setting sebuah cerita.

Fasilitas buku diperpustakaan sebagian siswa menjawab L-urang lengkap,

dergan fiekuensi kunjungan ke perpustakaan 2 - 4 kali dalam sepekan dan bul:u-

buku yang terdapat dalam perputakaatr dapat mendul:ung memahami materi yang

sulit karena lebih lengkap daripada mated yang diperoleh dalam proses PBM, dan

digunakan untuk melengkapi matgri yang diperoleh dalam PBM. Sementara itu

fasilitas belajar siswa di rumah masih tergolong k-urang lengkap, m6skipun

demikian mereka sudah memiliki bank soal untuk persiapan ujian nasional. Waktu
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Beldasarkan hasil penelitian, kemodian dilakukan analisis dan

pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa SKI yang bermasalah pada setiap

mata pelajaran yang diujikan dalam ujian nasional dari tahun 2008, 2009, darl

2010 untuk Kabupalen Bulukumba dan Kepulauan sifat vadatif' Namud demikian

ditemukan bahwa ada kecenderungan SKL yang bermasalah pada setiap mata

pelajamn rnerupakan SKI yadg memerlukan kemampuan dalam menginteryretasi,

nenganalisis, membaca (wacana), dan menyimpulkan bedasarkao bacaan'

Faldor-faktor penyebab rendahnya nilai LIN pada SKL tertentu, juga bervfiiasi'

Faktor yang dapat disimpulkan dan lebih dominan menjadi p€nyebab rendalnya

hasil ujian nasional yang pada gilirannya rendah mutu pendidikar adalah' (1)'

Pemaharnan akan afii penting pendidikan bagi masyarakat (omng tua) sis\ta di

Kabupaten Bulukumba dan kepulauan Selayar; (2) Pemeiataan (terjadi

penumpukan euru, baik junlah maupun sesllma bidang studi) baik di wilayah

ibukota kabupaten dan wilayah diluar ibukota kabupaten (kepulauan) di

Kabupaten Bulukumba dan Kepulauan Selayar; (3) peoyediaan perangkat

pembelajaran bagi guru-guru yang sesuai dengan SKL; (4) Kurangnya

pembiasaan penyelesaian soal-soal ujian nansional yang sesuai SKI Uft pada

guru-gurq (5) penguasaan dan kedalaman materi bahan ajar bagi guru-guu; dan

(6) kuangnya pengawasan, monitoring dan evaluasi bagi pengawas dan kepala



101

sekolah. Model pedogkalan mutu pendidikan yang dikembangkan beldasarkan

hasil penelitian adalah model peningkatan mutu pendidikan dengan teknk School

Rerr's" untuk Kabupaten Bulukumba dan Kepulauan Setayar.

B, 
_Rekomendasi

Berdasarkan hasil temuan dan pembahasarL peneliti merekomendasikan

rmtuk melaksanakan kegiatan dalam rangka penidgLatan mutu pendidikan di

Kabupaten Bulul:umba dan Kepulauan Selayar. Model kegiatan yatrg dimaksud

adalah penempao model peningkatafl mutu dengan teknik Sctool Xeview dengan

rekomendasi kegiatan sebagai berikut; (1). Sosialisasi arti penting pendi<tikan bagi

masyarakat (oraog tua) siswa di Kabupaten Bulukumba dan keputauan Selayar;

(2). Pemetaan potensi guru di Kabupaten Bulukrmba dao Kepulauan Selaya4 (3)

Pelatihan pealusrman perangkat pembelajaran bagi guru-guru; (4). Pelatihan

penyusrman soal-soal sesuai SKI IJN pada gwu-guru; (5) pelatilan dan

pendalaman materi bahan ajar bagi guru-guru; (6) pelatihan pengawasan

monitodng dan evaluasi bagi pengawas dan kepala sekolah.

.
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Pela.ksana P€nelitian sela4iutnya disebut
PIHAK KEDUA.

2 Dr. Syarituddin Dollah, M.Pd

PIEAK PERTAMA dan PIEAK KEDUA secam bersama-sama bersepakat
mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Pemetaan dafl
Pengembangan Mutu Pendidikan T.A. 2011 dengan ketentuan dan syarat-syarat yang
diarur dalam pasalpasal berikut:

Pasal I

PIIIAK PERTAMA memb€ri tugas kepada PIIAK KEDUA, dan PIEAK KEDUA
meneaima tugas tersebut untuk melaksanakal Penelitian dengan judul:

Analhis Eetil Iljion Nasional ilalam RanBka Pentetaan dan Pengembangan Mutu
Pendidikan di Kabtpalen Bulukumba dan Kabupaten Selalar

Pasal2

PIHAK PERTAMA memberikan dana penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal I
sebesat Rp.100,000.000,- (Seralus jda rupiah) sesuai dengan Surat Perjanjian Penugasan

Dalam Rangka Pelaksanaan Program Penelitian Pemetaan dan Pengembangdn Mutu
Pendidikan T.A. 201t Nomor : 526/SP2WPLiDll,LitabmaWII/2011, tanggal I Agustus
2011, yan1 dibebankan kepada DIPA Direklorat Penelitian dan Pengabdian kepada
Masyamka! Direkto.at J€nderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional
Nomor: 0541/023-04.1/00/201 1, tanggal 20 Desember 2010.



Prlal3

Pembayaran biaya p€nelitian aka.n dibayarkan secam bertahap ke rekening PIEAK
KEDUA dengan kelentuan sebagai berit-ut:
a. Pencai.an dana taiap pertama 709lo sebesar Rp.70.000,000,- (Iujuh puluh jula

rrrpiiat, setelah surat perjarjiar pelaksanaan penelitian ini ditandatangani oleh k€dua
belah pihab melaksanakan semlok instrurner! semlok kemajuan penolitian,
menyerahkan laporan kemajuan pelaksanaan penolitian disertai logbool dall saliran
laporan penggunaan keua.nC3n 70% yang telah dilaksanakan.

b. Pencaiian dana tahap kcdua 307o sebest Rp.30.0 ).40,- (Iigr puluh jda rupiah)
setelah melaksanakan seminar hasil penelitiarL menyerahkan laporan l€ngkap
penelitia4 luaran yang ditargetkan sesuai proposal penelitiarr laporan lengkap
pertanggungiawaban keuangan disertai logbook dan menandatangani surat pemyataar
di t€rnbaga Penelitian UniveNitas Nege.i Makassai.

c. Dana k€giatan pelaksanaan PenelitiaD Pemetaan dan Pengembangan Mutu PeAdidikan
T.A 2011 sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (a"b) dibayarkan kepada PIEAK
KEDUA:

Nama pada Rekening : Drs, Syatif[ddin M.Pd
Nomor Rekening : 152-00-9902819{ (B!ok Mandiri IiK. Krmpus IJNM

Makassar)
NP\['P : 47360.191.E$05.000

d. PIHAK PDRTAMA berkewajiban mengoryanisii dan memfasilitasi:
(l) Semina. & Lokakarya (Semlok) Instrumen;
(2) Seminar & Lokakarya (semlok) Kemajuan Penelitia!;
(3) Seminar Hasil Penelitian sesuai fungsi dan peran Imbaga Penelitian Universitas

Negeri Makassar.

Passl 4

PISAK KEDUA berkewaj iban untuk:
a. Mengikuti Seminar & Lokakarya (semlok) Insfurnen.
b. Mengil:uti Seminar & Lokakarya (semlok) Kemajuan Penelitian.
c. Mengikuti Seminar Hasil Penelitian.
d. Menyerahkan luaran yang ditargetkan sesuai proposal penelitian, seperti (1) proses dan

produk ipteks berupa metode, blue pdnt prototipe, sislem, kebijakar/model, atau (2)
HKI berupa paten atau lainnya, atau (3) teknologi tepat guna yang langsung dapat
dimanfaatkan oleh masyarakat atau (4) artikel di berkala ilmiah nasional atau yang

bereputasi intemasional, atau (5) bahan ajar dan (6) laporan lengkap penelitian.
e. Membayar pajak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaL:u.

Pasal 5

a. Penelitian ini dilaksanakan selama 3 bulan (Agusus s.d Oktober) dan beraklh tanggal
31 Oldober 2011, t€rhitung dari tanggal yang tercantum dalam surat perjanjian
pelakanaan.

b. Apabila PTIAK KEDUA dengan suatu alasan tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan

p€rjanjian ini, maka PIIIAK KEDUA wajib menyemhterimakan tanggung jawab

kepada penggantinya (anggota).



d.

b.

Apabils batas waldu habisnya penelitian idi PIIIAK KEDUA belum menyemikan
hasil pekerjaan seluruhnla kepada PIEAK PERTAM.T! naka PIIAK KEDUA
dikenakan denda sebesar 196 (satu p€rmil) setiap hari keterlambatan sampai setinggi-
tingginF 5% (lima persen) dari nilai surat p€.janjian pelaksanaan penelitian, terhitung
dari tanggal jatul tempo yang telah ditetapkan sampai dengan berakhimya
pembayann dana penelitian.
Apabila PIEAK KEDUA tidak menyerahkan lapomn halil penelitiannya sampai batas

walJu yang telah ditetapkan pada kontrak kerja ini dalam akhir tahun anggara$ yang

sedang berjalan dan batas waku proses pencaimn biayanya telah benkhir, maka
seluruh biaya yang bersangkutan yang belu$ sempat dicairkaq dinyatakan hangus
(tidak dapat dicairkan kembali).
Kelalaian yang menyebabkan tidak selesainya penelitian sehingga luamn yang

dijanjikan dalam proposal sebagaimana dimakud pada pasal 4 ayat (d) tidak terpeouhi
menjadi tanggung .iawab PIHAK KEDUA.

Pasal 6

PIIIAK KEDUA b€*ewajiban untuk menjamin bahwa penelitian dengan judul
sebagaimana disebut pada pasal I bukan plagiat atau duptikasi p€nelitian. Jika t€myata
bahwa penelitian yang dilakukan adalah plagiat atau duplikasi penelitian, maka PIIAK
KEDUA bersedia dibatalkan penelitiannya oleh PIIIAK PERTAMA dan PIHAK
KEDUA berkewajiban mengembalikan semua dana }?trg diterima.

Pes&l 7

PISAK KEDUA harus menyemhkan laporan haJil penelitian sebanyak 8 (delapan)

eksemplar dan I (satu) lJ^rah"soj copy".

Lapomn hasil penelitian dalarntP-ntok"had copy " tersebut harus memenuhi ketentuan
sebagai berikut:
1. Bentuk/uL:uran kertas kuarto;
2. Warna sampul muka merah;
3. Dibawah bagian Lllit ditulis: Dibiayai oleh Dir€ktomt Jende€l Pendidikan Tinggi,

Kementerian Pendidikan Nasional, sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan

Penugasa[ Penelitian Pemetaan dan Pengembangan Mutu Pendidikan Nomor :

526lSP2WPL/Dit.Litabmas/VM01 l, tanggal I Agustus 2011.

PIHAK KEDUA.iuga diharuskan untuk mengirimkan 1 (satu) oksemplar laporan
hasilpenelitian"hanl copy " langsung kepada :
l. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Jalan Salemba Raya 28 A, Jakarta

10002;
2. Pusat Dokumentasi llmiah Indon€sia (PDII) LIPI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta;

3. BAPPENAS c.q. Biro APKO, Jalan Suropati No.2, Jakarta;
4. Perpustakaan Perguruan Tinggi yang bersangL:utan;

5. Fakultas masing-masing peleliti.



Pasal 8

"f#l*H"f:ffifi f *lt*1;Jffi-J'}ffi "*"ffi s:::':"^
b. i{al-hal}ang belum aiutu' autorn pt4*jiJ'it'ii-aienruun rttuai- oleh kedua belah

pihak secara musYawarah'

Plsal 9

Surat perjanjiar p9l"k*,'-l **$111-ff1":[ff"#;"1?T:,'fff] i'$'"*ll;'lX
.liantaranva dibubuli matemi sesuar deng!

dibebankan kePada PIHAK Kf,DUA'

PIIIAK KEDUA

r'n
t__v

Dr. SYarifuddin Dolleh, M'Pd
Mp. tgelrzlr tsgto.S t ozq

1 197602 1 001
Rahman. M.Ed.,Ph.D

Fiffi::A.i"*oourdar,M'Pd
NrP . 19620714 198702 1 001
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