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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sejalan dengan perkembangan globalisasi, tuntutan reformasi 

pembangunan nasional dan dampak krisis ekonomi serta moneter, pendidikan 

mempunyai peranan yang penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia. Artinya, dalam konteks ini pembangunan pendidikan nasional tidak 

dapat lepas dari perkembangan lingkungan strategis, baik nasional maupun global. 

Pendidikan harus dibangun dalam keterkaitannya secara fungsional dengan 

berbagai kehidupan, yang masing-masing memiliki persoalan dan tantangan yang 

semakin kompleks.  

Dalam dimensi sektoral tersebut pembangunan pendidikan tidak cukup 

hanya berorientasi pada SDM dalam rangka menyiapkan tenaga kerja, tetapi harus 

dilihat dari perspektif pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Dalam 

perspektif demikian, pendidikan harus lebih berperan dalam membangun seluruh 

potensi manusia agar menjadi subyek berkembang secara oftimal dan bermanfaat 

bagi masyarakat dan pembangunan nasional. 

Dalam perspektif  sosial, pendidikan diharapkan melahirkan insan terdidik 

yang mempunyai peranan penting dalam proses perubahan sosial di dalam 

masyarakat. Pendidikan menjadi faktor determinan dalam mendorong percepatan 

mobilitas masyarakat, yang mengarah pada pembentukan formasi sosial baru di 

mana menjadi elemen penting dalam memperkuat daya rekat sosial (social 
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cohesion). Dengan demikian, pendidikan mampu memberi kontribusi dalam 

upaya memantapkan integrasi sosial. 

Dalam perspektif  budaya, pendidikan juga merupakan wahana penting 

dan medium yang efektif untuk mengajarkan norma, mensosialisasikan nilai, dan 

menanamkan etos di kalangan warga masyarakat. Pendidikan juga dapat menjadi 

instrument untuk memupuk kepribadian bangsa, memperkuat identitas nasional 

dan memantapkan jatidiri bangsa, bahkan peran pendidikan menjadi lebih penting 

lagi ketika arus globalisasi membawa pengaruh kontradiktif dengan nilai-nilai dan 

kepribadian bangsa Indonesia. Dalam konteks ini, pendidikan dapat menjadi 

wahana strategis untuk membangun kesadaran kolektif (collective conscience) 

sebagai bangsa dan mengukuhkan ikatan-ikatan sosial dengan tetap menghargai 

keragaman budaya, ras, suku-bangsa, dan agama, sehingga dapat memantapkan 

keutuhan nasional. 

Dalam perspektif ekonomi, pendidikan akan menghasilkan manusia-

manusia andal untuk menjadi subyek penggerak pembangunan ekonomi sosial. 

Oleh karena itu, pendidikan harus mampu melahirkan lulusan-lulusan bermutu 

yang memiliki pengetahuan, menguasai teknologi dan mempunyai keterampilan 

teknis dan kecakapan hidup yang memadai. Pendidikan juga harus menghasilkan 

tenaga-tenaga profesional yang memiliki kemampuan wirausaha, yang menjadi 

salah satu pilar utama aktivitas perekonomian nasional. Bahkan peran pendidikan 

menjadi sangat penting dan strategis untuk meningkatkan daya saing nasional dan 

membangun kemandirian bangsa, yang menjadi prasyarat mutlak memasuki 

persaingan antarbangsa di era global.  
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Dalam perspektif politik, pendidikan harus mampu mengembangkan 

kapasitas individu untuk menjadi warga negara yang baik (good citizens), yang 

memiliki kesadaran akan hak dan tanggungjawab dalam kehidupan masyarakat, 

berbangsa, dan bernegara. Karena itu, pendidikan harus dapat melahirkan individu 

yang memiliki visi dan idealisme untuk membangun kekuatan bersama sebagai 

bangsa. Dengan demikian, pendidikan merupakan usaha besar untuk meletakan 

landasan sosial yang kokoh bagi terciptanya masyarakat demokratis yang 

bertumpu pada golongan masyarakat kelas menengah terdidik yang menjadi pilar 

civil society yang menjadi salah satu tiang penyangga bagi upaya perwujudan 

pembangunan masyarakat demokratis. 

Kesadaran bangsa Indonesia akan pentingnya pendidikan itu telah 

diwujudkan di dalam dasar, fungsi, dan tujuan pendidikan nasional sesuai dengan 

pasal 2 dan 3 UU No. 20 Tahun 2003, yang menjelaskan bahwa Pendidikan 

Nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan 

Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pendidikan Nasional berfungsi 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang 

bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab. 

Pentingnya pendidikan di Indonesia tercermin pada UUD 1945 (Pasal 31 

setelah amandemen), yang menegaskan bahwa :  (1) Setiap warga negara berhak 
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mendapat pendidikan;  (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar 

dan pemerintah wajib membiayainya; (3) Pemerintah mengusahakan dan 

menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan 

dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, 

yang diatur dengan undang-undang; (4) Negara memprioritaskan anggaran 

pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan 

belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja negara daerah untuk 

memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional; dan (5) Pemerintah 

memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai 

agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat 

manusia. 

Dalam bagian lain dijelaskan pula tentang hak dan tanggung jawab 

pemerintah, yaitu: (1) Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran; (2) 

Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran 

nasional, yang diatur dengan undang-undang ( UUD 1945 Pasal 31 ). 

Diberlakukannya UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999 

tentang Pemerintah Daerah dan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat 

dan Daerah, serta PP No. 25 Tahun 2000, mempengaruhi penetapan kebijakan 

nasional pembangunan pendidikan, khususnya terhadap pelaksanaan program 

nasional yang menjadi kewenangan daerah. Berdasarkan UU No. 20/2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional menerangkan bahwa pendidikan nasional harus 

mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta 

relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai 
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dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu 

dilakukan pembaruan pendidikan secara terencana, terarah dan 

berkesinambungan. Selanjutnya ditegaskan pula bahwa: 

Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, 

serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara 

(UUSPN, 2003 : 2). 

  

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah, mengamatkan pula, bahwa Otonomi Daerah adalah hak, 

wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri 

urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan (UU RI No. 32, 2004 : 5). Penanganan bidang 

pendidikan merupakan salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan 

pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota, sehingga dalam implementasinya 

harus menjadi skala prioritas utama selain bidang kesehatan dan daya beli 

masyarakat (sasaran Indeks Pembangunan Manusia/IPM). 

Salah satu provinsi di Indonesia yang turut memberikan kontribusi 

terbesar dalam pembangunan nasional adalah Provinsi Jawa Barat. Sejalan dengan 

pembangunan di sektor pendidikan yang dilaksanakan secara makro, tingkat 

pendidikan di Provinsi Jawa Barat dapat diukur dengan Indeks pendidikan yang 

merupakan salah satu indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Komposit 

IPM menurut PBB melalui United Nations Development Programs (UNDP) 

(Abin, 2008 : 8) ini meliputi 3 (tiga) komponen, yaitu  Indeks 
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Harapan/Kelangsungan Hidup (Indeks Kesehatan) /towil umri wa shahih, Indeks 

Pengetahuan (Indeks Pendidikan) dan Indeks Daya Beli (Indeks Ekonomi). 

Berdasarkan ketiga unsur indikator dasar PBB (UNDP) suatu Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index ditetapkan.   

Dalam pembangunan pendidikan di Provinsi Jawa Barat, Pemerintah 

Daerah Provinsi Jawa Barat memprioritaskan pemerataan kesempatan pendidikan 

di wilayahnya agar dapat meningkatkan kontribusinya terhadap IPM. Selain itu, 

pembangunan pendidikan ini diharapkan dapat meningkatkan mutu serta relevansi 

dan efisiensi manajemen pendidikan di wilayah Provinsi Jawa Barat untuk 

menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, 

nasional, dan global. Dengan demikian, masing-masing kabupaten/kota di wilayah 

Provinsi Jawa Barat mempunyai hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur 

dan mengurus sendiri urusan pengembangan pendidikan di wilayahnya sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan, sehingga penanganan pengembangan 

bidang pendidikan di kabupaten/kota wilayah Provinsi Jawa Barat merupakan 

salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah.  

Keterkaitannya dengan hal itu, kita bisa melihat perkembangan kontribusi 

Indeks Pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang diberikan 

oleh masing-masing kabupaten / kota di wilayah di Provinsi Jawa Barat pada 

tahun 2003-2005. Hal ini penting dipaparkan di sini sebagai potret awal terhadap 

kondisi pendidikan di masing-masing kabupaten/ kota di Jawa Barat. 
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Tabel 1.1. 

Kontribusi Indeks Pendidikan (IP) Terhadap Indeks Pembangunan Manusia 

(IPM) di Provinsi Jawa Barat Pada Tahun 2003-2005 

 

No Wilayah 
2003 2004 2005 

IP IPM IP IPM IP IPM 

1. Bogor 75.60 67.81 76.06 68.10 77.47 68.99 

2. Sukabumi 77.22 67.13 78.49 67.56 78.97 68.54 

3. Cianjur 77.66 65.58 78.61 66.18 78.82 66.79 

4. Bandung 82.00 67.51 83.31 68.52 84.12 69.16 

5. Garut 78.97 65.21 80.34 66.31 80.93 67.03 

6. Tasikmalaya 79.71 67.06 80.20 68.46 80.64 69.08 

7. Ciamis 78.11 69.93 78.42 70.89 78.63 71.08 

8. Kuningan 74.66 67.28 76.14 68.00 78.04 68.80 

9. Cirebon 72.75 63.00 73.49 63.97 74.05 64.58 

10. Majalengka 75.39 67.35 75.61 68.01 75.98 68.52 

11. Sumedang 80.34 69.67 82.56 70.65 83.30 71.40 

12. Indramayu 62.52 61.90 64.86 63.24 66.98 64.48 

13. Subang 72.99 67.42 73.50 68.20 74.17 68.47 

14. Purwakarta 79.02 68.19 79.68 68.86 80.10 69.52 

15. Karawang 72.80 64.33 73.34 65.04 74.31 66.35 

16. Bekasi 78.60 69.78 79.74 70.52 79.89 70.88 

17. Kota Bogor 86.60 73.96 87.74 74.64 88.10 74.92 

18. Kota Sukabumi 85.27 73.40 85.84 73.96 86.37 74.58 

19. Kota Bandung 89.29 77.15 88.94 77.17 89.06 77.42 

20. Kota Cirebon 83.90 71.00 85.59 71.92 87.00 72.52 

21. Kota Bekasi 88.63 73.49 89.61 74.95 90.03 75.48 

22. Kota Depok 86.38 76.13 87.40 76.85 88.90 77.81 

23. Kota Cimahi 87.18 71.98 87.55 73.83 88.87 75.16 

24. Kota Tasikmalaya 87.22 69.78 83.98 71.05 84.61 71.62 

25. Kota Banjar 79.68 70.96 80.43 71.52 80.67 71.73 

Jawa Barat 78.41 67.87 79.02 68.36 79.59 69.35 

   Sumber : Provinsi Jawa Barat (internet http://www.jabar.go.id/jabar/fs/menu 

/files/Tabel_Perkembangan_IPM_Jabar.pdf, 23 Juni 2008). 

 

Berdasarkan tabel 1.1. tersebut terlihat bahwa IPM Provinsi Jawa Barat 

pada tahun 2003 sebesar 67.87, pada tahun 2004 sebesar 68.36 dan pada tahun 

2005 sebesar 69.35. Kontribusi IPM terbesar di wilayah Provinsi Jawa Barat pada 

tahun 2003 diberikan oleh Kota Bandung (77.15), pada tahun 2004 diberikan oleh 

Kota Bandung (77.17) dan pada tahun 2005 diberikan oleh Kota Depok (77.81). 



 

Warsiman, 2009 
Peningkatan Kemampuan Mengapresiasi ... 

Universitas Pendidikan Indonesia  |  repository.upi.edu 

8 

Tingginya nilai IPM di wilayah Provinsi Jawa Barat ini, salah satunya diperoleh 

dari kontribusi Indeks Pendidikan yang tinggi, yaitu pada tahun 2003 diberikan 

oleh Kota Bandung (89.29) dan pada tahun 2004 diberikan oleh Kota Bandung 

(88.94). Namun pada tahun 2005 kontribusi Indeks Pendidikan terbesar diberikan 

oleh Kota Bekasi (90.03), sedangkan Kota Depok (88.90) hanya menempati 

urutan ketiga setelah Kota Bandung (89,06). Hal ini disebabkan adanya pengaruh 

dari indikator IPM yang lain, yaitu; kesehatan dan daya beli. 

Sedangkan kontribusi IPM terendah diberikan berturut-turut oleh 

Kabupaten Indramayu yang pada tahun 2003 sebesar 61.90, pada tahun 

2004 sebesar 63.24 dan pada tahun 2005 sebesar 64.48. Rendahnya nilai IPM 

di Kabupaten Indramayu ini tak luput dari rendahnya kontribusi Indeks 

Pendidikan di wilayahnya, yaitu pada tahun 2003 sebesar 62.52, pada tahun 2004 

sebesar 64.86 dan pada tahun 2005 sebesar 66.98. 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Jawa Barat pada tahun 

2005 (69,35) berada pada urutan ke-14 sementara IPM DKI Jakarta sebesar 76,1 

menempati urutan ke-1. Hal ini merupakan tantangan bagi Pemerintahan Provinsi 

Jawa Barat untuk mengembangkan pendidikan di Provinsi Jawa Barat karena 

pendidikan merupakan salah satu faktor dari IPM. Betapa pentingnya pendidikan 

sebagai salah satu unsur penopang terwujudnya IPM yang baik, maka Pemerintah 

Daerah Provinsi Jawa Barat telah menempatkan pendidikan sebagai prioritas 

utama pembangunan Jawa Barat pada tahun 2008. Oleh karena itu, dipandang 

perlu diadakan suatu rencana pembangunan pendidikan di wilayah Provinsi Jawa 

Barat yang baik, dalam arti perencanaa itu bermuara pada upaya  agar visi Jawa 
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Barat dapat terwujud (Agenda UPI, Internet http://www.upi.edu 

/?C=Agenda&id=17, 16 Juni 2008). 

Pencapaian Indeks Pendidikan di Provinsi Jawa Barat ataupun propinsi 

lainnya di Indonesia ini diperoleh berdasarkan indikator-indikatornya. Dalam hal  

ini, Indeks Pendidikan ini diukur dengan 2 (dua) indikator, yaitu: 1) Angka Melek 

Huruf (AMH) dan 2) Rata-Rata Lama Sekolah (RLS). Rata-Rata Lama Sekolah 

(RLS) ini dapat pula ditunjukkan dari Angka Partisipasi Kasar (APK), yaitu rasio 

jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan 

tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang 

pendidikan tertentu, Angka Partisipasi Murni (APM), yaitu persentase siswa 

dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk 

di usia yang sama dan angka drop out/putus sekolah, yaitu persentase siswa yang 

berhenti sekolah. 

Berikut ditampilkan perkembangan Indeks Angka Melek Huruf (AMH) 

dan Indeks Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Provinsi Jawa Barat pada tahun 

2003-2005. Dengan kata lain, bahwa dengan melihat tabel di bawah ini, kita akan 

dengan mudah menganalisis eksistensi  Indeks Pendidikan di masing-masing 

wilayah kabupaten / kota. Mana yang terlihat sudah maju, sedang, normal dan 

sangat mungkin masih ada yang dinilai masih kurang bahkan sangat kurang 

sehingga keberadaannya perlu dilakukan perubahan menuju sebuah kesempurnaan 

sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. 
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Tabel 1.2. 

Indeks Angka Melek Huruf (AMH) dan Indeks Rata-rata Lama Sekolah 

(RLS) Di Provinsi Jawa Barat Pada Tahun 2003-2005 

No Wilayah 
2003 2004 2005 

AMH RLS AMH RLS AMH RLS 

1 Bogor 92.80 41.20 93.22 41.73 93.91 44.60 

2 Sukabumi 96.17 39.33 96.23 43.00 96.59 43.73 

3 Cianjur 95.82 41.33 96.51 42.80 96.67 43.13 

4 Bandung 97.50 51.00 98.20 53.53 98.65 55.07 

5 Garut 96.11 44.67 97.63 45.76 98.16 46.47 

6 Tasikmalaya 97.40 44.33 97.90 44.80 98.19 45.53 

7 Ciamis 95.50 43.33 95.67 43.93 95.74 44.40 

8 Kuningan 90.52 42.93 91.88 44.67 94.12 45.87 

9 Cirebon 88.64 40.97 88.73 43.00 89.34 43.47 

10 Majalengka 91.76 42.67 91.92 43.00 92.33 43.27 

11 Sumedang 96.18 48.67 98.01 51.67 98.72 52.47 

12 Indramayu 76.41 34.73 78.76 37.07 80.43 40.07 

13 Subang 87.78 43.40 87.85 44.80 88.42 45.67 

14 Purwakarta 95.20 46.67 95.62 47.80 95.78 48.73 

15 Karawang 87.86 42.67 87.98 44.07 88.40 46.13 

16 Bekasi 92.24 51.33 92.67 53.87 92.70 54.27 

17 Kota Bogor 97.70 64.07 98.51 66.20 98.92 66.47 

18 
Kota 

Sukabumi 
98.90 58.00 99.03 59.47 99.06 61.00 

19 Kota Bandung 99.54 68.80 99.01 68.80 99.12 68.93 

20 Kota Cirebon 95.85 60.00 96.89 63.00 97.23 66.53 

21 Kota Bekasi 98.12 69.67 98.71 71.40 98.85 72.40 

22 Kota Depok 96.90 65.33 97.16 67.80 97.98 70.73 

23 Kota Cimahi 99.33 62.87 99.82 63.00 99.84 66.93 

24 
Kota 

Tasikmalaya 
98.67 49.33 98.80 54.33 98.85 56.13 

25 Kota Banjar 94.82 49.40 95.64 50.00 95.80 50.40 

Jawa Barat 93.62 48.00 93.96 49.13 94.52 49.73 

Sumber: Provinsi Jawa Barat (internet http://www.jabar.go.id/jabar/fs/menu 

/files/Tabel_Perkembangan_IPM_Jabar.pdf, 23 Juni 2008). 

 

Berdasarkan tabel 1.2. tersebut terlihat bahwa kontribusi terbesar Indeks 

Angka Melek Huruf (AMH) di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2003 diberikan 

oleh Kota Bandung (99,54),  pada tahun 2004 diberikan oleh Kota Cimahi (99,82) 

dan pada tahun 2005 diberikan oleh Kota Cimahi (99,84). Sedangkan kontribusi 
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terkecil Indeks Angka Melek Huruf (AMH) di Provinsi Jawa Barat berturut-turut 

diberikan oleh Kabupaten Indramayu, yaitu pada tahun 2003 sebesar 76,41, pada 

tahun 2004 sebesar 78,76 dan pada tahun 2005 sebesar 80,43. Angka Melek Huruf 

(AMH) yang menggambarkan proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang 

dapat membaca dan menulis (latin dan huruf lainnya) sebagai salah satu variabel 

dari Indeks Pendidikan di samping variabel Rata-rata Lama Sekolah (RLS), pada 

tahun 2003-2005 terlihat mengalami peningkatan yang signifikan. Namun 

demikian, meskipun kondisi tersebut memberikan gambaran bahwa sampai 

dengan tahun 2005 telah terjadi peningkatan yang signifikan terhadap kemampuan 

baca masyarakat di Provinsi Jawa Barat, tetapi peningkatan ini terlihat lambat 

bahkan cenderung konstan. 

Selanjutnya, kontribusi terbesar Indeks Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) di 

Provinsi Jawa Barat pada tahun 2003-2005 diberikan berturut-turut oleh Kota 

Bekasi, yaitu; tahun 2003 (69,67), tahun 2004 (71,40) dan tahun 2005 (72,40). 

Sedangkan kontribusi terkecil Indeks Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) di Provinsi 

Jawa Barat berturut-turut diberikan oleh Kabupaten Indramayu, yaitu pada tahun 

2003 sebesar 34,73, pada tahun 2004 sebesar 37,07 dan pada tahun 2005 sebesar 

40,07. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) sebagai salah satu variabel dari Indeks 

Pendidikan, pada tahun 2003-2005 terlihat juga mengalami peningkatan yang 

signifikan. Namun demikian, meskipun kondisi tersebut memberikan gambaran 

bahwa sampai dengan tahun 2005 telah terjadi peningkatan yang signifikan 

terhadap rata-rata lama sekolah masyarakat di Provinsi Jawa Barat, tetapi 

peningkatan ini terlihat lambat bahkan cenderung konstan. 
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Berdasarkan pengamatan di atas, rendahnya Indeks Pendidikan di 

Kabupaten Indramayu tentunya menjadi tantangan bagi pemerintahan daerah 

Kabupaten Indramayu untuk mengimplementasikan kebijakan pengembangan 

pendidikan di wilayahnya dengan baik agar dapat mengejar 

ketertinggalan/kesenjangan dengan wilayah kabupaten/kota lain di Provinsi Jawa 

Barat. Oleh karena itu, penanganan bidang pendidikan merupakan salah satu 

urusan wajib yang menjadi prioritas utama pada kewenangan pemerintahan 

daerah Kabupaten Indramayu dalam kerangka Otonomi Daerah. 

Sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pemerintah daerah 

sebagai koordinator semua instansi sektoral dan kepala daerah merupakan 

penguasa tunggal yang bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pembinaan dan 

pengembangan wilayahnya. Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu sebagai 

satu kesatuan wilayah pemerintahan dalam melaksanakan pembangunan harus 

mempunyai arah dan tujuan tertentu yang harus dicapai melalui pembangunan 

semua bidang, termasuk bidang pendidikan dan kebudayaan. Ini berarti bahwa 

rencana pembangunan pendidikan di Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu 

tidaklah berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

rencana pembangunan Kabupaten Indramayu secara keseluruhan. Oleh karena itu, 

segala usaha dan kegiatan pembinaan dan pengembangan di bidang pendidikan di 

Kabupaten Indramayu harus berada di bawah sepengetahuan dan koordinasi dari 

Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu untuk menjaga keserasian dan 

keterkaitannya dengan sektor lain dalam rangka mencapai arah dan tujuan 
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pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Berikut ini ditampilkan administrasi 

pemerintahan di Kabupaten Indramayu. 

Tabel 1.3. 

Administrasi Pemerintahan Kabupaten Indramayu 

No. Administrasi Pemerintahan Jumlah 

1 Kabupaten 1 

2 Kecamatan 31 

3 Desa/Kelurahan 310 

4 Desa Terpencil 76 

5 Luas Wilayah 2.040,11 Km
2
 

   Sumber : Bapeda Kabupaten Indramayu 2008 

Dari keadaaan administrasi pemerintahan Kabupaten Indramayu tersebut, 

dapat dikemukakan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu dituntut 

untuk dapat melakukan pengembangan pendidikan yang merata di 31 kecamatan 

dan 310 desa/kelurahan serta pengembangan pendidikan tersebut juga harus dapat 

menjangkau 76 desa terpencil. Sehingga arah kebijakan pengembangan 

pendidikan yang diharapkan di Kabupaten Indramayu dapat terwujud yang 

akhirnya dapat meningkatkan  kompetensi sumber daya manusia di wilayahnya. 

 Upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Indramayu khususnya 

dalam bidang pendidikan sejak diberlakukannya Undang Undang No. 22 tahun 

1999 yang direvisi dengan Undang Undang No. 32 tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah, sangat terasa dampak positifnya.  Hal ini terbukti dengan 

meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni 

(APM) serta semakin rendahnya angka drop out sekolah di Kabupaten Indramayu. 
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Berikut ditampilkan perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK), 

Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Drop Out Sekolah di Kabupaten 

Indramayu. 

Tabel 1.4. 

Rata-rata Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni dan 

Angka Drop Out Sekolah Tingkat SD dan SMP Sederajat di Kabupaten 

Indramayu Pada Tahun 2005 - 2006 

 

No. Nama Kecamatan APK APM DO 
1. Indramayu 79.09 72.47 0.55 

2. Sindang 129.20 118.58 0.80 

3. Pasekan - - - 

4. Arahan 89.57 82.26 1.86 

5. Centigi 77.81 66.57 0.40 

6. Balongan 99.26 91.51 0.46 

7. Juntinyuat 93.62 84.80 0.78 

8. Karangampel 108.13 100.93 0.49 

9. Kedokan Bunder 88.99 81.27 0.01 

10. Krangkeng 96.49 87.81 0.55 

11. Jatibarang 103.40 96.00 0.77 

12. Sliyeg 93.97 88.75 0.65 

13. Tukdana - - - 

14. Bangodua 87.86 82.23 1.10 

15. Widasari 85.19 79.74 0.53 

16. Lohbener 92.88 87.34 0.87 

17. Kertasemaya 113.06 101.09 0.82 

18. Sukagumiwang 107.25 97.77 0.61 

19. Lelea 85.45 80.25 0.67 

20. Losarang 82.68 78.71 0.98 

21. Kandanghaur 85.57 80.82 1.27 

22. Cikedung 50.90 46.90 0.10 

23. Terisi 108.47 101.43 0.77 

24. Kroya 73.83 70.33 1.26 

25. Gabuswetan 83.36 77.95 0.53 

26. Bongas 89.41 80.54 1.33 

27. Patrol - - - 

28. Sukra 81.75 76.31 1.05 

29. Anjatan 84.95 79.13 1.26 

30. Haurgeulis 89.82 84.29 1.26 

31. Gantar 86.51 79.86 0.28 

Kabupaten Indramayu 91.02 84.13 0.79 

        Sumber : BPS Kabupaten Indramayu 2005 
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Dari penjelasan di atas terlihat bahwa rata-rata Angka Partisipasi Kasar 

(APK) tingkat SD dan SMP Sederajat di Kabupaten Indramayu pada tahun 

2005/2006 sebesar 91.02%, Angka Pasrtisipasi Murni (APM) sebesar 84.13 dan 

angka drop out sekolah sebesar 0.79%. Di antara 31 kecamatan di Kabupaten 

Indramayu tersebut terlihat masih ada tiga kecamatan yang belum memiliki data 

mengenai data APK, APM dan Drop Out sekolah. Angka Partisipasi Kasar (APK) 

yang terbesar di Kabupaten Indramayu adalah Kecamatan Sindang (129.20%) dan 

yang terkecil adalah Kecamatan Cikedung (50.90%), Angka Partisipasi Murni 

(APM) yang terbesar di Kabupaten Indramayu adalah Kecamatan Sindang 

(118.58%) dan yang terkecil adalah Kecamatan Cikedung (46.90%), sedangkan 

angka drop out sekolah yang terbesar di Kabupaten Indramayu adalah Kecamatan 

Arahan (1.86%) dan yang terkecil adalah Kecamatan Kedokan Bunder (0.01%). 

Dengan demikian, dapat terlihat bahwa kesenjangan antara pengembangan 

pendidikan di Kecamatan Sindang dan Kecamatan Cikedung sangat jauh berbeda. 

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pengembangan pendidikan di Kabupaten 

Indramayu sejak diberlakukannya Undang Undang No. 22 tahun 1999 yang 

direvisi dengan Undang Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

secara keseluruhan mengalami peningkatan, namun peningkatan ini masih 

dirasakan lambat/konstan dan tidak merata di tiap kecamatan di Kabupaten 

Indramayu. Faktor-faktor yang menentukan keberagaman dalam pencapaian target 

/ tujuan pendidikan, disebabkan oleh kemampuan masing-masing wilayah 

(kecamatan) dalam mengimplementasikan pendidikan. 
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Implementasi kebijakan pengembangan pendidikan berbasis kewilayahan, 

khususnya di wilayah Kabupaten Indramayu selama kurun waktu 3 tahun (2003-

2005) terlihat menunjukkan adanya peningkatan, yang pada awal dilaksanakannya 

Otonomi Daerah jauh tertinggal dari wilayah lain di Provinsi Jawa Barat. Namun 

demikian, peningkatan Indeks Pendidikan di Kabupaten Indramayu ini masih 

terlihat lambat dan cenderung konstan dengan rangking terakhir di Provinsi Jawa 

Barat.  

Keterlambatan peningkatan Indeks Pendidikan di Kabupaten Indramayu 

disebabkan oleh banyak faktor : (1) Kebijakan pemerintah sebelum reformasi 

(Orde Baru) yang tidak memiliki keberpihakan terhadap sektor pendidikan 

menyebabkan Kabupaten Indramayu tertinggal dengan daerah lain; (2) Belum   

adanya kesadaran masyarakat  akan pentingnya pendidikan dalam kehidupan; (3) 

Luasnya wilayah, menjadi faktor penyebab lambannya ketercapaian tujuan 

pendidikan secara menyeluruh.  

Lambatnya pengembangan pendidikan di Kabupaten Indramayu ini dapat 

dilihat dari kenyataan-kenyataan yang ada di Kabupaten Indramayu pada awal 

diberlakukannya Otonomi Daerah (2001-2002), antara lain: 

1. Masih Rendahnya pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun (6 

tahun di Sekolah Dasar/SD dan 3 tahun di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama 

SLTP); 

2. Tingginya Angka Buta Huruf di Kabupaten Indramayu. 

 

Hal lain yang menyebabkan pengembangan pendidikan lamban karena 

belum optimalnya para  pelaksana kebijakan pengembangan pendidikan, terutama 
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Dinas Pendidikan Kabupaten/Kepala Cabang Dinas Pendidikan Indramayu dan 

para Kepala Sekolah dalam mengimplementasikan kebijakan pengembangan 

pendidikan yang dikeluarkan oleh pimpinan daerah (Bupati Indramayu), sehingga 

harus ada perubahan (inovasi) dari para pengambil kebijakan terutama Bupati 

Indramayu, Dinas Pendidikan Kabupaen Indramayu, dan Kepala Sekolah dalam 

pengambilan kebijakan pendidikan yang tepat untuk peningkatan pendidikan pada 

tahun berikutnya. 

Dengan adanya fenomena dasar yang dihadapi pemerintah Kabupaten 

Indramayu, terutama implementasi kebijakan pengembangan pendidikan dalam 

kerangka Otonomi Daerah, penulis berusaha untuk mengungkapkan aspek-aspek 

kelemahan dan keunggulan, serta upaya untuk meningkatkan kinerja 

pemerintahan, terutama para tenaga kependidikan (Dinas Pendidikan Kabupaten 

Indramayu, Kepala Cabang Dinas Kabupaten Indramayu, Kepala Sekolah, Guru, 

dan lain-lain), yang diharapkan dapat memberikan motivasi dan penguasaan 

konsep-konsep implementasi kebijakan pengembangan pendidikan di Kabupaten 

Indramayu semakin meningkat. Itulah sebabnya pokok-pokok persoalan di atas 

sangat menarik dan relevan untuk dikaji dan dianalisis lebih lanjut sesuai dengan 

program studi Manajemen Pendidikan (Administrasi Pendidikan), konsentrasi 

Studi Kebijakan Pengembangan Pendidikan Dasar dan Menengah.  

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan di atas, 

penelitian tertarik untuk mengangkat penelitian yang memfokuskan diri pada 

upaya peningkatan Indeks Pendidikan ditinjau dari pembangunan pendidikan 

berbasis kewilayahan, dengan judul “PEMBANGUNAN PENDIDIKAN  
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BERBASIS KEWILAYAHAN DI TINGKAT KABUPATEN (Studi 

Implementasi Kebijakan Pendidikan di Kabupaten Indramayu dalam Konteks 

Otonomi Daerah)”. 

 

B.   Fokus Masalah dan Pertanyaan Penelitian 

1.    Fokus Masalah 

Untuk mewujudkan Visi ”Terwujudnya Masyarakat Indramayu yang 

Religius, Tangguh dan Sejahtera Dalam Suasana Kehidupan yang Aman, Tertib 

dan Damai serta Tatanan Daerah yang Makmur, Lestari dan Mandiri” diperlukan 

upaya-upaya yang terencana dan matang. Upaya tersebut dilakukan melalui 

kegiatan-kegiatan sektor yang menjadi prioritas. Prioritas pembangunan 

sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 6 

Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 

2001-2005 diarahkan sejalan dengan pengembangan indikator Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM), salah satunya pembangunan di sektor pendidikan 

yang dilaksanakan secara makro. 

Pengembangan Pembangunan Pendidikan berbasis kewilayahan di 

Kabupaten Indramayu, pada awal pelaksanaan Otonomi Daerah (kurun waktu 

2001-2002), menghadapi masalah yang cukup signifikan. Oleh karena itu, perlu 

dikaji dan dianalisis secara mendalam berdasarkan kenyataan yang ada di 

lapangan, sehingga diharapkan ada perubahan yang sangat mendasar dan 

signifikan dalam pengembangan pendidikan berbasis kewilayahan di Kabupaten 

Indramayu. 
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Pada penelitian ini perlu dilakukan fokus masalah agar sasaran yang 

diinginkan dapat terwujud dengan baik.  Sebagaimana yang diungkapkan Djam’an 

(2009:30) bahwa begitu banyak fakta-fakta yang diungkap, keinginan yang 

dibuktikan, namun peneliti dapat membatasi kajian dengan menetapkan fokus 

studi sebagai batas penelitian agar tidak menimbulkan kebingungan dalam 

memverifikasi, mereduksi, dan menganalisi data”. 

Fokus masalah sangat urgen untuk diteliti dalam bagian ini dan 

memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan pendidikan berbasis 

kewilayahan. Keterkaitan faktor pengembangan pendidikan dengan Indeks 

Pendidikan, baik dalam Angka Melek Huruf (AMH) maupun Rata-Rata Lama 

Sekolah (RLS) siswa pendidikan dasar (SD dan SLTP) dihubungkan dengan 

kerangka Otonomi Daerah merupakan fokus penelitian ini. Adapun fokus masalah 

tersebut kemudian dibatasi pada pokok-pokok permasalahan, sebagai berikut : 

1. Pelaksanaan pengembangan pendidikan terhadap peningkatan Angka Melek 

Huruf (AMH) berbasis kewilayahan di Kabupaten Indramayu. 

2. Pelaksanaan pengembangan pendidikan terhadap peningkatan Rata-Rata Lama 

Sekolah (RLS) berbasis kewilayahan di Kabupaten Indramayu. 

3. Implementasi kebijakan  pendidikan berbasis kewilayahan  di Kabupaten 

Indramayu dalam konteks Otonomi Daerah. 

4. Model implementasi kebijakan pendidikan berbasis kewilayahan di Kabupaten 

Indramayu dalam konteks Otonomi Daerah. 

 

Pokok-pokok masalah di atas merupakan kajian penulis dalam penelitian, 

sehingga penulis berusaha untuk menganalisis, mengkaji, menafsirkan, 
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menemukan, dan menyimpulkan, serta mengadakan tindak lanjut (follow up) 

secara berkesinambungan (kontinuitas) dengan pihak-pihak yang berkepentingan 

(stakeholders), terutama  dengan para pengambil kebijakan (Bupati Indramayu, 

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu/Kepala Cabang Dinas di 

Kecamatan, Para Kepala Sekolah, Para Camat, Para Kuwu/Lurah, dan pihak 

lainnnya). Masalah-masalah di atas juga diharapkan ada upaya pemecahan yang 

cukup signifikan, terutama terhadap Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu, 

baik perubahan pada input, proses, output maupun outcomes, terutama 

hubungannya dengan pengembangan pembangunan pendidikan berbasis 

kewilayahan di Kabupaten Indramayu. 

 

2.  Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan fokus masalah yang telah dikemukakan, dapat dikemukakan 

beberapa pertanyaan guna membatasi pembahasan agar tidak menyimpang dari 

yang dimaksudkan dalam penelitian, sebagai berikut: 

a. Bagaimanakah pelaksanaan pengembangan pendidikan dalam peningkatan 

Angka Melek Huruf (AMH) di Kabupaten Indramayu ? 

b. Bagaimanakah pelaksanaan pengembangan pendidikan dalam peningkatan 

Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) di Kabupaten Indramayu ? 

c. Bagaimanakah implementasi kebijakan pendidikan berbasis kewilayahan di 

Kabupaten Indramayu dalam konteks Otonomi Daerah ? 

d. Bagaimanakah model implemetasi kebijakan pendidikan berbasis kewilayahan 

di Kabupaten Indramayu dalam konteks Otonomi Daerah ? 
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C.  Tujuan Penelitian 

1.  Tujuan Umum  

Sesuai dengan masalah yang dipaparkan, maka secara umum penelitian ini 

bertujuan untuk “menganalis secara empirik berkenaan dengan pembangunan 

pendidikan berbasis kewilayahan di Kabupaten Indramayu dalam konteks 

Otonomi Daerah”. 

2.   Tujuan Khusus 

Secara khusus tujuan penelitian ini yakni menghimpun dan menganalisis data 

untuk menemukan hal-hal, sebagai berikut: 

a. Gambaran pelaksanaan pengembangan pendidikan berbasis kewilayahan 

dalam peningkatan Angka Melek Huruf (AMH) di Kabupaten Indramayu; 

b. Gambaran pelaksanaan pengembangan pendidikan berbasis kewilayahan 

dalam peningkatan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) di Kabupaten 

Indramayu; 

c. Gambaran implementasi Kebijakan Pendidikan Berbasis Kewilayahan di 

Kabupaten Indramayu dalam konteks Otonomi Daerah. 

d. Gambaran Model Implemetasi Kebijakan Pendidikan Berbasis 

Kewilayahan di Kabupaten Indramayu dalam konteks Otonomi Daerah ? 

 

D.  Manfaat Penelitian 

Setiap melakukan penelitian, diharapkan dapat mendatangkan 

kemanfaatan bagi kepentingan orang banyak. Dengan demikian, hasil penelitian 

bisa memberi kontribusi terhadap taraf kehidupan manusia itu sendiri. Hasil 



 

Warsiman, 2009 
Peningkatan Kemampuan Mengapresiasi ... 

Universitas Pendidikan Indonesia  |  repository.upi.edu 

22 

penelitian ini dimaksudkan agar dapat memberikan kegunaan baik teoritis maupun 

praktis yaitu : 

1. Kegunaan Teoritis 

    a.  Memperkaya khasanah ilmu Administrasi Pendidikan  khususnya berkaitan 

dengan kajian tentang Otonomi Daerah, Manajemen Strategik, Manajemen 

Pendidikan, dan Kebijakan Pendidikan Berbasis Kewilayahan; 

    b. Sebagai dasar untuk melakukan penelitian terutama dalam bidang Otonomi 

Daerah, Manajemen Strategik, Manajemen Pendidikan, dan Kebijakan 

Pendidikan Berbasis Kewilayahan 

2.  Kegunaan Praktis 

a. Bagi  Pengambil Kebijakan (Bupati Indramayu, Dinas Pendidikan/Kepala 

Cabang Dinas Pendidikan) penelitian ini bermanfaat : (1) memberikan 

informasi  tentang Otonomi Daerah, Manajemen Strategik, Manajemen 

Pendidikan, dan Kebijakan Pendidikan Berbasis Kewilayahan; (2) 

Menyusun kebijakan tentang Otonomi Daerah, Manajemen Strategik, 

Manajemen Pendidikan, dan Kebijakan Pendidikan Berbasis Kewilayahan. 

b. Bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu  dan kepala sekolah untuk 

mengembangkan tentang Otonomi Daerah, Manajemen Strategik, 

Manajemen Pendidikan, dan Kebijakan Pendidikan Berbasis Kewilayahan; 

c. Bagi peneliti yang berikutnya dapat dijadikan frame work yang 

mengkrucutkan penelitian tentang  Otonomi Daerah, Manajemen 

Strategik, Manajemen Pendidikan, dan Kebijakan Pendidikan Berbasis 

Kewilayahan    secara lengkap.  
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d. Memberikan wawasan ilmu pengetahuan mengenai pelaksanaan 

pengembangan pendidikan dalam peningkatan Angka Melek Huruf 

(AMH) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)  di Kabupaten Indramayu; 

e. Memberikan pedoman pemikiran atau pengembangan wawasan dalam 

pelaksanaan pembangunan pendidikan berbasis kewilayahan di Kabupaten 

Indramayu  dalam konteks Otonomi Daerah. 

 

E.  Premis-premis Penelitian 

Agar penelitian ini mencapai sasarannya, maka diperlukan anggapan dasar 

sebagai dasar atau titik tolak penelitian. Winarno Surahmad (1985:107) 

menjelaskan, bahwa “anggapan dasar atau postulat adalah suatu titik tolak 

pemikiran yang kebenarannya diterima oleh penyelidik itu”. Memperhatikan 

pernyataan tersebut, anggapan dasar sebagai landasan penelitian untuk keyakinan 

tentang kokohnya penelitian, penulis kemukakan sebagai berikut:  

a. Pelaksanaan pengembangan pendidikan sangat menentukan peningkatan 

Angka Melek Huruf (AMH) di Kabupaten Indramayu; 

b. Pelaksanaan pengembangan pendidikan sangat menentukan peningkatan  

Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) di Kabupaten Indramayu; 

c. Peningkatan Angka Melek Huruf (AMH) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) 

sangat menentukan peningkatan Indeks pendidikan di Kabupaten Indramayu; 

d. Peningkatan Indeks pendidikan sangat menentukan peningkatan Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM) sebagai indikator keberhasilan pembangunan 

dalam kerangka Otonomi Daerah di Kabupaten Indramayu. 
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F.   Paradigma Penelitian 

Berdasarkan fokus dan rumusan permasalahan serta tujuan dari studi yang 

dilakukan, paradigma yang disusun dapat dilihat pada gambar 1.1.  

Perkembangan iptek telah mengkrucutkan dunia memasuki tatanan global. 

Untuk menjawab dinamika zaman seperti itu, tidak ada jalan lain kecuali 

menyiapkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang mampu bersaing secara 

komparatif dan kompetitif seiring dinamika tantangan zaman tersebut. 

Dalam upaya menghasilkan SDM yang mumpuni, pendidikan memiliki 

peranan yang sangat strategis untuk mewujudkannya. Dalan konteks ini, seiring 

dengan diberlakukannya Otonomi Daerah penanganan sektoral diberikan 

wewenangnya kepada daerah (kabupaten/kota) untuk memenejnya dengan baik 

sehingga pendidikan bisa berkembang secara maksimal. 

Sejalan dengan program PBB lewat UNDP bahwa indikator mutu SDM 

ditentukan oleh tiga faktor : (1) pendidikan; (2) kesehatan, dan (3) daya beli 

masyarakat. Dengan merujuk ketiga hal tersebut, pendidikan menjadi salah satu 

pilar yang sangat menentukan bagi terwujudnya IPM berkualitas. Indikator 

pendidikan berkualitas dicerminkan oleh tingginya Indeks Pendidikan : AMH 

(Angka Melek Huruf) dan RLS (Rata-Rata Lama Sekolah). Atau dengan 

perkataan lain,  Indeks Pendidikan  ditentukan oleh AMH dan RLS yang baik, 

tanpa AMH dan RLS yang baik tidak mungkin terwujud Indeks Pendidikan yang 

baik pula. 

Indeks Pendidikan yang baik sangat menentukan atau memberi kontribusi 

positif terhadap terwujudnya IPM yang baik. IPM yang baik akan sangat 
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menentukan kemajuan daerah, dan  kemajuan suatu daerah akan mampu 

mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Indramayu. Dengan 

kesejahteraan masyarakat yang baik, maka tujuan dari lahirnya Otonomi Daerah 

dapat terwujud di seluruh negeri ini. Inilah kesejatian dari tujuan yang hendak 

dicapai oleh Otonomi Daerah. 

Kabupaten Indramayu sebagai salah satu bagian wilayah Republik 

Indonesia (di Jawa Barat) tentu saja harus memiliki korelasi dalam menjalankan 

kebijakan pengembangan pendidikan di tanah air. Artinya, mengejar AMH dan 

RLS agar terwujud Indeks Pendidikan yang tinggi sehingga eksistensi pendidikan 

mampu menjadi pilar penopang dalam mewujudkan IPM yang sempurna, adalah 

langkah strategis dalam rangka mewujudkan kemajuan daerah. Dengan kemajuan 

suatu daerah, sangat berpeluang untuk mensejahterakan masyarakat di mana 

mereka berada di wilayah tersebut.    

Masalah - masalah pokok  penelitian di atas merupakan acuan penelitian. 

Oleh karena itu, pengembangan  pendidikan berbasis kewilayahan di Kabupaten 

Indramayu dijadikan sebagai Model Pembangunan Pendidikan Berbasis 

Kewilayahan sangat menentukan terhadap kinerja pemerintah Kabupaten 

Indramayu, terutama dalam peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 

dalam bidang pendidikan di Kabupaten Indramayu. 

Untuk lebih jelasnya hal tersebut di atas dapat dilihat pada model paradigma 

penelitian di bawah ini : 
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Gambar 1.1. 

Paradigma Penelitian 

 

 

Kerangka pikir penelitian ini menunjuk pada pengembangan pendidikan 

berbasis kewilayahan di Kabupaten Indramayu yang lebih ditekankan pada upaya 

peningkatan Indeks Pendidikan yang mencakup Angka Melek Huruf (AMH) dan 

Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dalam konteks Otonomi Daerah.  

Pengembangan pendidikan berbasis kewilayahan di Kabupaten Indramayu 

ini mengacu pada proses manajemen pendidikan dalam mengaplikasikan 

kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu dalam 

pengembangan pendidikan yang berdasarkan potensi yang dimiliki  daerah. 

Artinya bahwa pendidikan yang dikembangkan di Kabupaten Indramayu  selain 

harus merujuk kepada visi, misi, dan strategi pembangunan yang dikembangkan 

di Kabupaten Indramayu, juga melihat segala potensi : baik potensi sumber daya 

manusia maupun sumber daya alam yang dimiliki Kabupaten Indramayu.  Dengan 

demikian, pembangunan pendidikan yang dikembangkan sesungguhnya dalam 

rangka mencapai tujuan yang ingin dicapai pemerintah Indramayu. 
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Berbasis kewilayahan yang dimaksud tentu saja kewilayahan dalam 

konteks Kabupaten Indramayu dengan kultur dan karakteristik yang ada di sana.  

Dengan bahasa lain, bahwa telah diyakini untuk menangani problematika 

pengembangan pendidikan yang ada di Kabupaten Indramayu tidak terlepas dari 

unsur-unsur penopang yang ada di dalamnya. Misalnya potensi alam seperti 

sumber migas, kelautan, pertanian, kehutanan, adat istiadat, bahasa daerah yang 

berbeda dari bahasa di Propinsi Jawa Barat (bahasa Jawa) sedangkan di Jabar 

adalah bahasa Sunda, dan lain-lain. Atas dasar potensi-potensi itulah pendidikan 

di Kabupaten Indramayu dikembangkan.  Tanpa memperhatikan potensi yang  

relevansi itu, dan link and match  dalam konteks antara kebutuhan masyarakat 

dengan output sekolah tidak nyambung, kesejatian potensi yang dimiliki oleh 

wilayah dan warganya tidak tercover oleh “dinamika hiruk-pikuk” dunia 

pendidikan. Dengan demikian, pendidikan akan mejadi kawah “Kawah Candra 

Dimuka” lahirnya generasi baru yang terasing dari nilai-nilai dan potensi yang ada 

di daerahnya. 

Konten dan konteks Kabupaten Indramayu dalam mengimplementasikan 

kebijakan pendidikan bisa jadi sangat kontras dengan kabupaten-kabupaten lain di 

Jawa Barat atau wilayah-wilayah lain di Indonesia. Namun demikian, pendidikan 

berbasis kewilayahan di Indramayu sangat mungkin bisa diadopsi, ditiru, dan 

dijadikan rujukan bagi wilayah lain yang memiliki kultur dan karakteristik  sama 

seperti Kabupaten Indramayu.  
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Adapun kerangka pikir penelitian mengenai pengembangan pembangunan 

pendidikan berbasis kewilayahan di Kabupaten Indramayu, dapat dilihat pada 

gambar berikut ini :  

Gambar 1.2. 

Kerangka Pikir Penelitian 
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G.  Metode  Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif  atau naturalistic yang menghasilkan data deskriptif, sehingga dilakukan 

Metode Deskriptif Analitis. Deskriptif analitis adalah metode penelitian yang 

digunakan untuk memberikan gambaran atau mendeskripsikan serta menganalisis 

hasil-hasil penelitian berdasarkan tafsiran data yang diperoleh melalui data-data 

dari lapangan pada kondisi obyek  yang alami dengan menekankan kejadian masa 

kini dan masa lampau untuk memproyeksikan gambaran yang akan datang dengan 

menekankan makna dari pada generalisasi. 

Penelitian Deskriptif Analitis lebih menuturkan / menguraikan sesuatu 

secara sistematis tentang data atau karakteristik tertentu atau bidang tertentu 

secara faktual dan cermat, menganalisis serta menginterpretasikan data yang ada 

pada saat penelitian dilakukan. Dengan kata lain  penelitian Deskriptif Analitis 

memusatkan pada masalah-masalah yang bersifat aktual, untuk melukiskan 

variabel atau kondisi apa yang ada dalam situasi tertentu.          

Dalam penelitian kualitatif, untuk mendapatkan data, peneliti harus terjun 

langsung ke objek yang akan diteliti. Dengan cara demikian, peneliti akan 

menangkap makna  yang tersirat dari sikap, pola, gerak-gerik dan emosi sumber 

informasi. Suasana dan situasinya benar-benar dalam setting yang sesungguhnya. 

Melihat hal demikian,  peneliti berperan sebagai key instrument dalam 

pengumpulan data dengan teknik dan alat bantu penelitian :  Observasi, Angket 

(Kuesioner), Wawancara (Interview) dan Studi Dokumentasi. 
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Eksistensi peneliti sebagai key instrument, selain peneliti harus benar- 

benar konsen pada penelitian yang dilakukannya, peneliti harus teliti dan jeli 

dalam melihat setiap langkah penelitian yang dilakukannya. 

 

H.  Lokus dan Informan Penelitian 

1.   Lokus Penelitian 

Sesuai dengan fokus masalah dan tujuan penelitian, maka lokasi  

penelitiannya adalah wilayah Kabupaten Indramayu, khususnya di Dinas 

Pendidikan Kabupaten Indramayu, mengingat  fokus  penelitian  yang  penulis  

lakukan bertujuan untuk menganalisis empirik kerkenaan dengan pengembangan 

pendidikan berbasis kewilayahan di Kabupaten Indramayu yang pada awal 

diterapkannya kebijakan Otonomi Daerah (2001/2002) termasuk kabupaten yang 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) nya terendah di Provinsi Jawa Barat. 

 

3.  Informan Penelitian 

Informan penelitian ini adalah Pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten 

Indramayu, yakni Kepala Dinas Kabupaten Indramayu beserta para Stafnya, 

Kepala UPTD Pendidikan kecamatan beserta para Stafnya, Para Kepala SD, 

SLTP, dan SLTA, serta Guru di Kabupaten Indramayu. 

Dari para Pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten  inilah diperoleh data dan 

informasi mengenai berbagai hal/aktivitas yang ada kaitannya dengan fokus 

penelitian ini. 
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Dapat ditegaskan di sini bahwa informan penelitian dalam penelitian 

kualitatif tidak menggunakan populasi, oleh Spradley (dalam Sugiyono, 2005 : 

49) dinamakan “social situation” atau situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen 

yaitu tempat (place), pelaku (actors), dan aktivitas (activity) yang berinteraksi 

secara sinergis. 

Penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi, karena penelitian 

kualitatif berangkat dari kasus tertentu yang pada situasi tertentu dan hasil 

kajiannya tidak akan diberlakukan ke populasi, tetapi ditransfer ke tempat lain 

pada situasi yang memiliki kesamaan dengan situasi sosial pada kasus dipelajari. 

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Sudjana (1989) populasi adalah 

“totalitas semua nilai yang mungkin, hasil perhitungan ataupun pengukuran 

kuantitatif maupun kualitatif dari karakteristik tertentu mengenai sekumpulan 

objek yang lengkap dan jelas serta mengetahui sifat-sifat sebagaimana mestinya”. 

Selanjutnya dikemukakan lagi, bahwa sampel adalah sebagian dari populasi baik 

anggota maupun karakteristik yang ingin dipelajari Sudjana (1989 : 54). Sampel 

bisa berupa informan, yaitu orang yang dimanfaatkan untuk memberikan sejumlah 

informasi tentang situasi dan kondisi penelitian, dan masalah penelitian yang 

dirinci menjadi sejumlah pertanyaan penelitian. Penentuan sampel penelitian tidak 

dilakukan secara  acak, melainkan sampel bertujuan (purposive sampling). 

Dikatakan berikutnya oleh Meong (1990:24), bahwa sampel bertujuan memiliki 

sejumlah kriteria sebagai berikut : 

1) Rancangan sampel yang muncul, artinya penentuan suatu sampel tidak dapat 

ditentukan atau ditarik terlebih dahulu; 
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2) Penentuan sample secara berurutan; 

3) Penyusunan berkelanjutan dari sampel; 

4) Penilaian berakhir jika sudah terjadi pengulangan. 

Dengan demikian, penggalian data dan informasi (subjek penelitian) akan 

berkembang menjadi internal sampling yang benar-benar mengetahui 

permasalahan yang sedang diteliti. Oleh karenanya, informan dimanfaatkan untuk 

berbicara, bertukar pikiran atau membandingkan suatu kejadian yang ditemukan 

dari subjek lainnya, maka yang termasuk populasi dan sampel atau sebagai subjek 

utama adalah Kepala Dinas Kabupaten Indramayu itu sendiri, sedangkan para staf, 

Kepala UPTD, Kepala Sekolah dan Guru (SD, SLTP, SMA) sebagai  cross check 

terhadap self assessment Kepala Dinas Kabupaten Indramayu. 


