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ABSTRAK: Gerakan peningkatan mutu pendidikan melalui reformasi sekolah 

dengan menciptakan desain paradigma sekolah unggul dan model penerimaan 

peserta didik baru (PPDB) mempunyai posisi strategis untuk mengkondisikan 

sekolah terus mengikuti perkembangan dan perubahan zaman, sehingga memiliki 

kemampuan untuk menyesuaikan paradigma baru di era global, sekaligus 

memiliki peranan untuk melayani pendidikan secara merata dan adil di seluruh 

lapisan masyarakat. Dengan demikian kuantitas dan kualitas sumber daya manusia 

Indonesia sebagai kunci keberhasilan mewujudkan pembangunan nasional yang 

gemilang. 

 

Kata kunci: Reformasi Sekolah, Paradigma Sekolah Unggul, Model Penerimaan 

Peserta Didik Baru (PPDB). 

 

PENDAHULUAN 

Sekarang, ambilah 

semangkok pasir dan sebutir zamrud. 

Lalu pandangilah, perhatikan zamrud 

yang berkilau, mata siapa yang tidak 

terpikat melihatnya. Sungguh 

semangkuk pasir itu perumpamaan 

negara-negara yang ada didunia, 

sementara zamrud adalah negeri 

Indonesia - ungkapan itu merupakan 

rasa syukur kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, karena sudah dianugerahi 

dengan semua sarana dan kemudahan 

utuk memperoleh kebahagiaan dalam 

kemakmuran dan kesejahteraan. 

Perhatikan, hampir semua yang 

diberikan kepada bangsa lain di 

dunia ini diberikan kepada kita, dan 

tidak semua yang diberikan kepada 

kita diberikan kepada mereka. Dan 

tidak dapat dipungkiri bahwa 

Indonesia merupakan suatu negara 

yang tidak ada duanya di dunia. 

Memanfaatkan zamrud yang 

berkilau dan berbagai sumber daya 

yang tersedia, demi terwujudnya visi 

pembangunan nasional, yaitu 

menjadikan bangsa Indonesia 

sebagai bangsa mandiri, sejahtera, 

adil dan makmur, tentu memerlukan 
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dukungan sumber daya manusia yang 

berkualitas - hal ini hanya diperoleh 

melalui pendidikan yang berkualitas. 

Pendidikan adalah kunci 

mewujudkan visi pembangunan 

nasional, namun tidak dapat 

dipungkiri, di era global seperti saat 

ini, pendidikan merupakan persoalan 

yang rumit dan terkesan tidak pernah 

dapat diselesaikan secara tuntas. Hal 

itu dapat dimaklumi, karena 

pengaruh global, sehingga 

bertambahnya aspek dan unsur yang 

lebih komplek dalam dunia 

pendidikan. Banyak pakar berusaha 

merangkai, merangkum teori, akan 

tetapi masih belum dapat 

memberikan jawaban yang 

memuaskan bagi berbagai pihak. 

Rasanya tidak akan pernah ada satu 

teori mengenai pendidikan yang 

memuaskan. 

Saat ini, sudah 72 Tahun, 

bangsa Indonesia menikmati 

kemerdekaan - kondisi pendidikan di 

Indonesia masih sangat 

memprihatinkan dilihat dari kualitas 

tantangan global. Berdasarkan 

laporan dari United Nation 

Development Programe atau UNDP 

2003, HDI Indonesia diurutan 112 

dari 175 negara dengan Indeks 0,682 

(skala 0-1), di bawah Afrika Selatan 

yang masuk pada urutan ke-111, dan 

Vietnam urutan 109. Posisi ini 

merosot 10 point bila dibandingkan 

dengan peroleh tahun 2001. Sedikit 

membaik pada UNDP 2007-2008 

nilai HDI 0,728 berada pada urutan 

ke 107 dari 177 negara. Dan 

ironisnya pada laporan UNDP 2015 

nilai HDI Indonesia 0,689 nilai ini 

memdudukan Indonesia pada 

peringkat 113 dari 188 negara. 

Sementara Hasil studi PISA 

(Program for International Student 

Assessment) tahun 2015 yang 

menunjukkan Indonesia baru bisa 

menduduki peringkat 69 dari 76 

negara.Survey ini dilakukan oleh 

OECD (Organisation for Economic 

Co-operation and Development). 

OECD merupakan organisasi 

internasional yang menganut 

ekonomi pasar bebas. Hasil survey 

yang OECD lakukan ini berdasarkan 

pada hasil tes di 76 negara yang 

menunjukan hubungan antara 

pendidikan dan pertumbuhan 

ekonomi. Peringkat tersebut 

menunjukan bahwa mutu pendidikan 

Indonesia masih jauh tertinggal 

dibandingkan dengan negara-negara 

di kawasan OECD. 
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Sebenarnya, masih banyak 

fakta yang memilukan lainnya terkait 

dengan kualitas SDM - mengapa 

kekayaan alam yang melimpah ruah 

kecewa terhadap bangsa Indonesia. 

Berpijak pada beberapa fakta sosial 

tersebut, bahwa mutu pendidikan di 

Indonesia masih banyak hambatan 

dan tantangan yang masih belum 

dapat diselesaikan. Sedangkan 

kualitas pendidikan di Indonesia 

secara makro ditentukan oleh jutaan 

institusi yang bernama sekolah. 

Maka sekolah dengan 

memperhitungkan Era globalisasi 

yang melanda dunia termasuk 

Indonesia berlangsung sangat cepat 

yang menimbulkan global pula 

(Sukiyat,2010:74), sehingga arus 

informasi secara virtual bebas keluar 

masuk di wilayah semua negara, dan 

sulit untuk dicegah, hal ini bisa 

membawa dampak pada cepat 

usangnya kebijakan maupun praksis 

pendidikan dan persekolahan di 

Indonesia. Kemudian memperhatikan 

pandangan Hargraeves (1997) ″More 

than ever to day, schools can not 

shut their gates and leave the 

troubles of the outside world on 

doorstep. School can no longer 

pretend that their walls will keep the 

outside world at bay″ 

 Dengan tantangan tersebut, 

sekolah membutuhkan keberanian 

untuk berubah. Reformasi sekolah 

demi keunggulan sumber daya 

manusia tidak bisa ditunda lagi. 

Pemberlakuan kurikulum KTSP atau 

K13 mestinya menjadi peluang bagi 

sekolah negeri maupun swasta, untuk 

berani berubah dari paradigma 

pendidikan yang usang dan tergeser 

oleh era global untuk mewujudkan 

hal-hal baru yang saat ini dibutuhkan 

oleh masyarakat. 

Sebenarnya dorongan untuk 

mereformasi dan berubah guna 

menyesuaikan cara-cara baru atau 

paradigma baru sudah cukup lama 

(beberapa tahun yang lalu) 

disarankan oleh beberapa pakar dan 

praktisi pendidikan, seperti; Pidato 

Menteri Pendidikan Nasional pada 

tanggal 2 Mei 2002. Reformasi 

sekolah mau tidak mau harus 

dilakukan untuk merespon kodisi 

pendidikan yang makin terpuruk, 

maka tahun ini dimulai gerakan 

peningkatan mutu pendidikan (M. 

Jamroh latief, 2003:32). Kemudian 

Mastuhu dalam Abdurrahman 

(2003:96) menjelaskan, bahwa 
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tantantangan eksternal dalam 

pendidikan salah satunya adalah era 

globalisasi maka perlu menata ulang 

pemikiran sistem pendidikan 

nasional. Dan Sukiyat (2010:77). 

Berangkat dari kondisi tersebut, 

perubahan pendidikan kita harus 

segera dilakukan reformasi 

(’revolusi’) secara mendasar (mind 

set pelaku) pada semua komponen 

dalam sistem pendidikan kita. 

Dari latar belakang perlunya 

reformasi sekolah, harus dilakukan 

untuk merespon kondisi pendidikan 

Indonesia yang mampu 

mengkondisikan sekolah yang terus 

mengikuti perkembangan dan 

perubahan zaman, disamping 

perkembangan penduduk yang cepat 

membutuhkan pelayanan pendidikan. 

Untuk itu, bagaimana strategi yang 

tepat agar pendidikan dapat 

dinikmati oleh seluruh lapisan 

masyarakat. Permasalahan ini 

dibutuhkan ide-ide baru dengan 

school reform. Sehingga akan 

melahirkan sumber daya manusia 

yang berkualitas sebagai kunci 

keberhasilan pembangunan nasional. 

PERMASALAHAN 

Sumber daya manusia 

Indonesia akan menjadi potensi yang 

luar luar biasa, sehingga menjadi 

kunci kebehasilan pembangunan 

nasional, tentu, membutuhkan 

pelayanan pendidikan yang 

berkualitas. Pendidikan yang 

berkualitas tergantung pada jutaan 

institusi yang namanya sekolah. 

Maka timbulah suatu pertanyaan, 

Bagaimana sekolah sekolah di 

Indonesia mampu memberikan 

pendidikan yang berkualitas di 

seluruh lapisan masyarakat melalui 

reformasi sekolah. 

TUJUAN PENULISAN 

Tujuan  penulisan makalah 

ini, untuk mengetahui dan 

memahami upaya langkah langkah 

menjalankan reformasi sekolah, agar 

sekolah sekolah di Indonesia mampu 

memberikan pendidikan yang 

berkualitas di seluruh lapisan 

masyarakat. Dengan tetap berpijak 

pada landasan filosofis pendidikan di 

Indonesia dan relevan dengan 

landasan sosiologis maupun landasan 

yuridis yang berlaku di Indonesia. 

PEMBAHASAN 

Reformasi Sekolah  

Kamus ilmiah populer, 

menjelaskan reform adalah 

mengubah sambil memperbaiki atau 

perbaikan bentuk (Pius Paranto & 
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Dahlan AlBarry (2001). Dalam 

makalah ini, reformasi dalam bentuk 

pelaksanaan strategis yang 

berlangsung dalam sebuah sekolah, 

yaitu reformasi manajemen sekolah 

yang terkait dengan wali murid, 

masyarakat dan hubungannya dengan 

pihak ketiga termasuk juga 

perubahan perubahan strategis yang 

berdampak pada kebijakan kebijakan 

pendidikan nasional. 

Paradigma Sekolah Unggul 

1. Sekolah menjadi pusat informasi 

masyarakat 

sekolah sebagai lembaga 

sosial yang diselenggarakan dan 

dimiliki oleh masyarakat seharusnya 

mampu memenuhi kebutuhan 

masyarakatnya dan sekolah memiliki 

kewajiban secara legal dan formal 

untuk memberikan penerangan 

kepada masyarakat tentang tujuan-

tujuan, program-program, kebutuhan 

serta keadaanya, dan sebaliknya 

sekolah harus mengetahui dengan 

jelas apa kebutuhan, harapan dan 

tuntutan masyarakatnya (Mamusung 

dalam Nur Edi & Elin 

Rosalin,2010:281). 

Pendapat tersebut 

sebenarnya, sudah harus mengubur 

paradigma lama bahwa sekolah 

hanya tempat belajar mulai jam jam 

7 pagi sampai jam 2 sore. Setelah itu 

sekolah menjadi gedung yang gelap 

dan tidak memiliki peran apapun 

bagi masyarakat sekitarnya. Maka 

reformasi sekolah dapat diterapkan 

dengan ide ide sebagai berikut: 

a. Quality Time 

Sekolah mejadi pusat 

informasi tentang permasalahan 

pendidikan masyarakat, khususnya 

para wali murid, Wali murid dewasa 

ini sangat membutuhkan informasi 

yang luas tentang bagaimana 

pendidikan yang benar, terutama 

pendidikan berbasis rumah, Semua 

materi dikemas dalam bentuk quality 

time, yaitu memberikan informasi 

dan solusi  kepada wali murid 

bagaimana menjadikan waktu yang 

berkualitas dalam hubunganya 

dengan anak. Konteks tersebut sama 

seperti yag dijelaskan oleh Ngalim 

Purwanto (2008) bahwa salah satu 

jenis hubungan sekolah dan 

masyarakat adalah adanya jenis 

hubungan edukatif, yaitu hubungan 

kerjasama antara guru dan orang tua 

untuk mendidik murid di dalam 

keluarga. 

b. Public Library 
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Sekolah menjadikan 

perpustakaannya menjadikan 

perpustakaan umum, yang bukan 

hanya dibuka untuk warga 

sekolahnya saja, namun juga 

melayani kebutuhan masyarakat 

sekitar akan kebutuhan buku-buku 

dan sekolah juga melakukan peran 

aktif untuk memberikan informasi 

buku buku baru yang tersedia di 

perpustakaan. Damono (2007) 

menjelaskan pentinganya 

perpustakaan umum. Perpustakaan 

Umum mempunyai peran sangat 

strategis dalam meningkatkan taraf 

hidupmasyarakat, sebagai wahana 

belajar sepanjang hayat untuk 

mengembangkan potensi masyarakat 

agar menjadi manusia yang beriman, 

bertaqwa, berakhlak mulia, sehat, 

berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan 

menjadi warga negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab 

dalam mendukung penyelenggaraan 

pendidikan nasional, serta 

merupakan wahana pelestarian 

kekayaan budayabangsa, hal ini 

sesuai dengan yang diamanatkan 

oleh Undang-undang Dasar 1945 

yaitu sebagai wahana mencerdaskan 

kehidupan bangsa. 

c. Institute Active Conseling 

Lembaga konseling aktif 

merupakan layanan konseling yang 

diberikan kepada peserta didik, guru, 

kepala sekolah, wali muri, keluarga 

peserta didik, lembaga-lembaga, 

masyarakat yang membutuhkan 

untuk dapat menyelesaikan masalah 

yang dihadapi.. Sementara yang 

kebanyakan terjadi disekolah 

lembaga konseling hanya menunggu 

untuk menangani siswa siswa yang 

bermasalah. Hal ini sangat 

disayangkan sumber daya 

konselingnya pasif. 

d. Research of public solution and 

development 

Sekolah merupakan lembaga 

penelitian akademisi dan profesional 

tentang fenomena sosial terutama 

yang berhubungan dengan 

permasalahan pendidikan. pelaku 

riset adalah para guru dan dapat juga 

melibatkan siswa. Di Indonesia, 

lembaga riset hanya dikenal di 

tingkat perguruan tinggi. Namun 

lembaga riset di sekolah dasar dan 

sekolah menengah belum pernah ada, 

maka dalam reformasi sekolah perlu 

ada lembaga riset di sekolah sekolah 

bertujuan agar para siswa memiliki 

pengetahuan bagaimana menemukan, 

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Taraf_hidup&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Taraf_hidup&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Taraf_hidup&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Taraf_hidup&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Belajar
https://id.wikipedia.org/wiki/Warga_negara
https://id.wikipedia.org/wiki/Demokratis
https://id.wikipedia.org/wiki/Budaya
https://id.wikipedia.org/wiki/Budaya
https://id.wikipedia.org/wiki/Budaya
https://id.wikipedia.org/wiki/Undang-undang_Dasar_1945
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menginterprstasikan dan merivisi 

fakta-fakta. 

2. Jaminan Kepuasan Pelanggan. 

Napaleon Hilldalam bukunya 

Think & Rich, menjelaskan pelaku 

bisnis yang sukses bertumpu pada 

kepuasan pelanggan – Napoleon Hill 

membagi tiga formula untuk 

melayani konsumen, Quality, 

Quantity, and Spirit, kerjasama dari 

ketiga formula tersebut akan 

menghasilkan pelayanan yang 

sempurna – dan diajurkan untuk 

dijadikan sebuah kebiasaan. 

Reformasidapat segera menerapkan 

dengan ide-ide sebagai berikut: 

a. Quality atau kualitas pelayanan 

berarti penampilan setiap detail 

program pendidikan di sekolah. 

boleh jadi menggaransi siswa 

menguasai bahasa Inggris dalam 

level tertentu. 

b. Quantity atau kuantitas 

pelayanan berarti kemampuan 

guru dalam melayani berapa 

banyak siswa sepanjang waktu 

sesuai dengan keahlian dan 

pengalaman para guru. 

c. Spirit pelayanan sekolah berarti 

juga kebiasaan berprilaku 

menyenangkan dan harmonis, hal 

ini akan mendorong kerja sama 

mulai dari siswa, wali murid, 

lembaga-lemabaga dan 

masyarakat sekitar. 

Sekolah juga memiliki 

program Help One Student To 

Succeed(HOSTS)merupakan sebuah 

program yang disiapkan oleh sekolah 

untuk membantu dan bimbingan 

terhadap siswa yang tidak memenuhi 

jaminan – seperti belum menguasai 

bahasa inggris pada level yang 

ditentukan dalam garansi. Dan juga 

HOSTS efektif membantu siswa 

dalam bidang studi yang dalam 

proses pengajarannya mengalami 

kesulitan.  

3. Pelatihan Guru. 

Prof Suyanto. Dirjen 

Mendikdasmen menjelaskan dalam 

Satria Dharma (2008). Guru harus 

diajak berubah dengan dilatih terus 

menerus. Miriam Kronish, kepala 

sekolah SD dan juga sebagai guru 

terbaik Amerika Serikat, ketika 

menerima penghargaan kehormatan 

Pi Lambda Theta, kalimat pidatonya 

diantaranya, Miriam Kronish 

mengemukakan bahwa Guru harus di 

latih. Munif Chatib konsultan 

pendidikan penulis buku sekolahnya 

manusia, menjelaskan bahwa sekolah 

unggul adalah sekolah yang memiliki 
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frewensi pelatihan yang cukup. 

Karena pelatihan guru menentukan 

baik atau tidaknya kualitas sekolah 

maka sekolah harus memiliki 

program pelatihan guru yang terus 

menerus.Padadasarmya program-

program pelatihan guru untuk 

memenuhi kompetensi yang harus 

dimiliki oleh seorang guru. 

4. Proses - Kegiatan Belajar 

Mengajar. 

Sekolah merangkai strategi 

pembelajaran yang menarik dalam 

bentuk aktivitas yang menyenangkan 

dengan pembagian pada pola 

pengajaran 30% guru melakukan 

presentasi dan 70 % siswa 

beraktivitas untuk menguasai materi 

yang diajarkan. Dan tidak tracking – 

pengelompokan peserta didik 

berdasarkan kompetensinya 

kognifnya. Artinya tidak ada kelas 

anak pandai dan kelas anak bodoh. 

Dan guru mengajar sesuai 

dengan gaya belajar siswa, dan setiap 

guru berkewajiban menemukan 

kemampuan anak yang berbeda 

(discovering ability). Para guru 

menguasai modalitas belajar, karena 

strategi pembelajaran terbaik dengan 

menggunakan modalitaas belajar 

(visual, Audotorial, Kinestetik),  

Sekolah perlu mereformasi 

dalam kegiatan belajar mengajar, 

yang kebanyakan dilakukan adalah 

Teacher Talking Time - guru aktif 

ceramah hampir 80% (belajar sebuah 

dokrin, serius, tegang, dan berpusat 

pada guru), termasuk juga belajar 

kognitif, verbal menekankan otak 

kiri dan pasif secara fisik dan 

pelajaran terpisah dari aplikasi 

kehidupan sehari-hari. Padahal 

belajar adalah mengasuh, 

menggembirakan dan berpusat pada 

siswa yang teraplikasi pada 

kehidupan sehari hari dengan 

memanfaatkan seluruh otak, multi 

indera dan aktif secara fisik, karena 

pembelajaran tidak dapat dilakukan 

dengan hanya satu arah. Alasan guru 

mengajar belum tentu siswa belajar, 

siswa disebut belajar ketika siswa 

melakukan aktivitas. 

5. Penilaian. 

Sekolah perlu mereformasi 

penilaian dengan model penilaian 

autentik atau proses folio, proses 

folio adalah penilaian berbasis proses 

yang berkaitan dengan aktivitas 

pembelajaran pada saat proses 

belajar berlangsung dengan 

menggunakan portofolio sebagai alat 

untuk merangkum atau merekam 
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penilaian dalam tiga ranah, yaitu 

kognitif, psikomotorik dan afektif 

yang dilakukan saat proses 

pembelajaran dan bukan pada akhir 

pembelajaran. 

Dengan mereformasi sistem 

penilaian ini, ketika sekolah ingin 

mengetahui penilaian siswa kapan 

saja atau boleh jadi tiga bulan, enam 

bulan atau satu tahun pembelajaran, 

maka dengan metode average dari 

kompetensi siswa yang telah terekam 

dalam portofolio dapat diketahui. 

Dan apabila penilaian yang 

berkaitan dengan aktivitas siswa 

secara kelompok, guru menilai hasil 

aktivitas secara kelompok. Dan 

seluruh siswa dalam kelompok 

tersebut mendapatkan nilai yang 

sama yang kemudian dimasukan 

kedalam lembaran portofolio. 

Munif Chatib (2009) 

mengemukakan, bahwa penilaian 

autentik menganut konsep Ipsantive, 

yaitu perkembangan hasil belajar 

siswa diukur dari perkembangan 

siswa itu sendiri sebelum dan 

sesudah mendapatkan materi 

pembelajaran. Perkembangan siswa 

yang satu tidak boleh dibandingkan 

dengan siswa yang lain. Oleh karena 

itu, penilaian autentik tidak 

mengenal ranking. Dengan ranking, 

hanya eksistensi siswa tertentu saja 

yang dihargai, sedangkan yang 

lainnya tidak mendapat perhatian 

dari guru. 

6. Menggunakan Teknologi 

Modern. 

Penggunaan teknologi dalam 

sekolah akan membantu siswa dalam 

menguasai materi pembelajaran. 

Teknologi yang diusulkan dalam 

reformasi sekolah sebagai berikut: a). 

Akses internet sebuah sumber belajar 

yang lur biasa, b) Film atau VCD 

untuk menciptakan komunikasi 

instan dalam pembelajaran dan juga 

untuk melatuh penguatan memori.  

Model Penerimaan Peserta Didik 

Baru (PPDB). 

Model Penerimaan Peserta 

Didik Baru (PPDB) yang 

berlangsung selama ini perlu 

direformasi, karena memiliki 

beberapa kelemahan, yaitu bahwa 

masyarakat terjebak dengan sebuah 

paradigma bahwa sekolah unggul 

adalah sekolah yang menyeleksi 

dengan ketat calon siswanya dan 

persyaratan masuk NEM harus 

tinggi. Dalam hal ini 

menitikberattkan konsep the best 

input bukan the best process. Boleh 
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jadi berdampak pada proses belajar 

mengajar yang biasa biasa saja. Dan 

berdampak tidak adanya pemerataan 

sekolah unggul dan masyarakat 

terjebak pada sebuah indikator 

paradigma sekolah unggul. 

Kelemahan yang lainnya 

adalah tidak memberikan pemerataan 

pendidikan dan hasil tes tersebut 

tidak mewakili keseluruhan 

kecerdasan seorang anak. 

Sebagaimana yang dikemukan oleh 

Howard Gardner (2003:55). 

Pengujian yang sudah dibuat standar 

dengan menggunakan pensil dan 

kertas hanya menjaring sampel 

sebagian kecil dari kemampuan 

kecerdasan dan sering menghasilkan 

hilangnya konteks bakat (Howard 

Gardner,2003:55). Maka PPDB 

yanng berlangsung selama ini ada 

ketidak adilan dan juga 

penghancurkan mental anak sebagai 

calon siswa. 

Maka model PPDB tidak 

perlu menggunakan tes-tes formal 

untuk menyaring siswa. calon peserta 

didik yang lebih awal mendaftar 

langsung diterima, selama tidak 

melebihi pagu yang ditetapkan. 

dengan batasan kelainaan yang 

disebabkan klinis dan patologis. ( 

sistem PPDB dengan sistem zona 

yang berlangsung pada Tahun ajaran 

ini perlu dipertahankan. Hanya 

disayangkan, sistem zona tahun ini 

menerapkan pemetaan dengan nilai 

NEM dan kebanyakan sekolah masih 

melalui tes - boleh jadi sistem PPDB 

melalui sistem zona yang 

berlangsung tahun ini merupakan 

reformasi PPDB yang masih 

setengah hati). 

Sekolah menganut konsep 

The best Process bukan The best 

Input – kecerdasan anak-anak bangsa 

dilihat dari banyak dimensi, tidak 

hanya kecerdasan verbal dan logika 

dan sekolah memiliki prinsip bahwa 

kecerdasan anak anak bangsa selalu 

berkembang tidak statis. Sekolah 

melakukan proses menemukan 

kemampuan setiap calon siswanya. 

Artinya sekolah mempromosikan 

kemampuan dan mengubur 

kelemahan anak-anak bangsa. 

Melalui reformasi sistem 

PPDB diharapkan semua anak 

bangsa dapat menikmati mutu 

kualitas pendidikan yang sama, 

sekaligus terjadi pemerataan 

pendidikan, hilangnya tracking 

(pengelompokan anak berdasarkan 

kogniftnya dalam beberapa sekolah). 



11 
 

maka praktek pendidikan yang 

terjadi akan membangun sumber 

daya manusia dan tidak membunuh 

potensi-potesi anak – anak bangsa. 

 

PENUTUP. 

Gerakan peningkatan mutu 

pendidikan melaui reformasi sekolah 

dengan desain sekolah unggul harus 

segera dilakukan, karena kondisi 

pendidikan di Indonesia dalam 

keadaan yang sangat memperhatikan 

dipandang dari kualitaas dan 

tantangan global yang harus dihadapi 

– seeperti saat ini kompetisi dengan 

menggunakan standar kualitas 

Internasional dalam aspek semua 

kehidupan semakin nyata mulai dari 

produk atau jasa, sampai pada gaya 

hidup keseharian. 

Kemudian reformasi sekolah 

dengan model penerimaan peserta 

didik baru -memandang bahwa 

perkembangan penduduk yang cepat 

membutuhkan pelayanan pendidikan 

yang besar juga. Maka bagaimana 

strategi pendidikan untuk melayani 

seluruh lapisan masyarakat secara 

merata dan adil mendapakant 

kualitas pendidikan yang sama, 

karena seluruh anak bangsa 

merupakan sumber daya manusia 

yang merupakan modal dasar untuk 

memanfaatkan sumber daya alam 

yang melimpah ruah, demi 

terwujudnya visi pembangunan 

nasional, yaitu menjadikan bangsa 

Indonesia sebagai bangsa mandiri, 

sejahtera, adil dan makmur. 

Dengan melakukan reformasi 

sekolah menciptakan desian sekolah 

unggul dan model penerimaan 

peserta didik baru, permasalahan 

yang terkait dengan kuatitas dan 

kualitas sumber daya manusia 

Indonesia dapat terjawab. Karena 

pada hakekatnya membangun 

sekolah sama dengan membangun 

sumber daya manusia. 
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