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Sambutan dari Duta Besar Republik Indonesia 

untuk Inggris dan Republik Irlandia 

 

Pendidikan mempunyai peran yang sangat penting dan mendasar dalam memperbaiki 

kondisi suatu bangsa. Semakin banyak penduduk yang dapat mengenyam pendidikan, 

semakin banyak penduduk yang dapat memberikan sumbangsih dalam upaya 

memperbaiki kondisi bangsa tersebut. 

Karena itu Indonesia telah menempatkan pendidikan sebagai salah satu prioritas 

dengan menetapkan 20% APBN untuk anggaran pendidikan. Hal ini perlu dikelola 

dengan baik agar selalu tepat sasaran. 

Sistem pendidikan di Indonesia tentu berbeda dari sistem pendidikan di negara lain. 

Indonesia mempunyai keunikan sendiri karena para siswa dan mahasiswa tersebar di 

ribuan pulau dengan adat istiadat yang berbeda-beda. Namun demikian, dalam upaya 

mendapatkan system pendidikan yang terbaik, kiranya perlu untuk melihat sistem 

pendidikan di negara lain sebagai perbandingan.  

Buku ini mengulas pendidikan di Inggris ditinjau dari sistemnya, guru, penjaminan 

mutu, dan lain-lain. Dengan memperhatikan sistem yang mereka jalankan kiranya 

dapat ditemukan berbagai hal yang baik yang dapat diaplikasikan di Indonesia. 

Sebagai Duta Besar di Inggris Raya dan Irlandia, saya menyambut baik terbitnya buku 

ini. Semoga para pemangku kepentingan pendidikan dari Kementerian, Dosen, Guru, 

Mahasiswa, Siswa, Orang Tua dan pihak lain dapat memanfaatkan buku ini secara 

maksimal. 

London, 2 Mei 2014 

T. M. Hamzah Thayeb 

Duta Besar Republik Indonesia untuk Inggris Raya dan Irlandia 
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Kata Pengantar Edisi 2 

 

Assalamualaykum wr. wb. 

Salam sejahtera. 

Edisi 2 dari buku ini merupakan penyempurnaan dari Edisi 1 serta penambahan 

beberapa informasi yang baik untuk kita ketahui seperti Kurikulum, Sistem 

Penerimaan dan Pembinaan Guru, Penjaminan Mutu, dan lain-lain. Selain itu, 

ditambahkan pula Kata Sambutan dari Bapak Duta Besar Republik Indonesia untuk 

Inggris Raya dan Republik Irlandia. 

Diharapkan, buku kecil ini dapat dijadikan acuan dalam mempelajari sistem 

pendidikan di Inggris dengan lebih cepat. Daftar Pustaka dapat dijadikan sumber lebih 

jauh mengenai topik-topik di buku ini yang ingin dikaji lebih dalam. 

Seperti edisi sebelumnya, edisi ini dapat pula diunduh secara cuma-cuma di 

http://atdikbudlondon.com. Saran perbaikan dan kritik tetap kami nantikan di 

atdikbud_london@yahoo.com.  

Semoga buku ini bermanfaat bagi kita semua. 

Wassalamualaykum wr. wb. 

London, Februari 2014 

T. A. Fauzi Soelaiman 

M. Fauzan Adziman 

R. Raditya Yudha Wiranegara 

 

http://atdikbudlondon.com/
mailto:atdikbud_london@yahoo.com
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Kata Pengantar Edisi 1 

 

Assalamualaykum wr. wb. 

Salam sejahtera. 

Sebagaimana kita ketahui, sistem pendidikan di Indonesia banyak dipengaruhi oleh 

sistem pendidikan di Belanda. Oleh karena itu, sistem pendidikan di Indonesia 

mempunyai cukup banyak perbedaan dengan sistem pendidikan di Inggris. Edisi 1 dari 

buku ini dibuat sebagai sumber awal dalam mengenalkan sistem pendidikan di Inggris 

kepada para siswa, mahasiswa, orang tua, guru, dosen, pemerintah dan seluruh lapisan 

masyarakat lainnya. 

Buku Edisi 1 bisa diunduh secara cuma-cuma dari website http://atdikbudlondon.com. 

Silakan diunduh dan sebarluaskan kepada siapapun yang memerlukannya. 

Tiada gading yang tidak retak. Demikian pula buku Edisi 1 ini. Seandainya para 

pembaca menemukan hal-hal yang dapat diperbaiki, maka dengan segala kerendahan 

hati, kami menerima semua saran perbaikan dan kritik yang membangun melalui 

email di atdikbud_london@yahoo.com. Terima kasih banyak sebelumnya. 

Semoga buku ini ada manfaatnya bagi kita semua. 

Wassalamualaykum wr. wb. 

London, September 2012 

T. A. Fauzi Soelaiman 

M. Fauzan Adziman 

 

http://atdikbudlondon.com/
mailto:atdikbud_london@yahoo.com
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Di Inggris, pertama 
kali program wajib 

belajar diberlakukan 
pada tahun 1880 

1. Latar Belakang Pendidikan di Inggris 

Sejarah berdirinya lembaga pendidikan di United Kingdom atau Kerajaan Inggris 

(selanjutnya disebut Inggris) sudah mulai tercatat sejak akhir abad ke-6, yaitu dalam 

periode sejarah Inggris Anglo-Saxon. Sekolah yang diperkirakan pertama berdiri di 

Inggris adalah sebuah grammar school1 yang didirikan pada tahun 598 di Canterbury, 

England (1–3).  

Inggris merupakan rumah bagi beberapa universitas tertua di dunia. Universitas 

Oxford merupakan universitas pertama yang tercatat berdiri dalam sejarah Inggris. 

Terdapat bukti yang menunjukkan bahwa universitas tertua di negara berbahasa 

Inggris ini telah memulai pengajaran sejak tahun 1096 dan berkembang pesat sejak 

tahun 1167 (4). Pada tahun 1209, beberapa orang cendekia dari Universitas Oxford 

memutuskan hengkang dan pindah ke Cambridge, yang kemudian menjadi cikal bakal 

berdirinya Universitas Cambridge (1). Di bagian utara, Universitas St. Andrews 

didirikan pada tahun 1413 menjadikannya  

universitas paling tua di Skotlandia (2). 

Salah satu tonggak penting dalam sejarah 

pendidikan di Inggris adalah pertama kalinya 

program wajib belajar diberlakukan, yaitu pada 

tahun 1880. Wajib belajar diberlakukan saat itu 

hanya untuk anak berusia 5 sampai dengan 10 tahun. Batas akhir usia wajib belajar 

kemudian bertambah secara bertahap dan mencapai usia 14 tahun pada tahun 1918. 

Tahun 1947 dan tahun 1973, batas akhir usia tersebut kembali masing-masing 

meningkat menjadi 15 dan 16 tahun. Dengan diberlakukannya undang-undang 

Education and Skills Act 2008, mulai tahun 2013 sampai dengan 2015, batas akhir usia 

wajib belajar tersebut akan bertahap meningkat menjadi 18 tahun (5, 6).  

 

                                                                        
1 Grammar school  adalah tipe sekolah di Inggris yang mensyaratkan kemampuan akademis yang tinggi dalam 
proses seleksi calon siswa dan dalam pembiayaannya dibantu oleh pemerintah. 
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2. Pendidikan di Inggris 

Sistem pendidikan di Inggris dibagi berdasarkan empat negara yang tergabung di 

dalamnya, yaitu England, Skotlandia, Wales dan Irlandia Utara. Setiap negara memiliki 

sistem terpisah di bawah pemerintahan masing-masing: Pemerintah Inggris 

bertanggung jawab atas England, selanjutnya Pemerintah Skotlandia, Pemerintah 

Wales dan Eksekutif Irlandia Utara bertanggung jawab terhadap sistem pendidikan 

negara masing-masing. Peta administratif Inggris secara demografi ditunjukkan pada 

Gambar 1.   

Buku ini menyajikan informasi sistem pendidikan di Inggris, utamanya membahas 

sistem pendidikan di England. Sedangkan untuk sistem pendidikan di Skotlandia, 

Wales dan Irlandia Utara disajikan sebagai informasi tambahan atau pembanding. Hal 

ini didukung oleh sebaran demografi penduduk empat negara tersebut dengan 

mayoritas jumlah penduduk berada di England sebanyak 52 juta jiwa (83,8%) dari 

total 62 juta jiwa populasi Inggris (2010). Populasi Skotlandia, Wales dan Irlandia 

Utara masing-masing berjumlah sekitar lima juta (8,4%), tiga juta (4,8%) dan dua juta 

jiwa (3%) (7).  

 

Gambar 1. Peta Administratif Inggris (8). 
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2.1 Struktur Dasar Sistem Pendidikan di Inggris 

Pada sub bab ini dijelaskan secara singkat mengenai sistem pendidikan di Inggris yang 

umumnya dibagi menjadi beberapa jenjang berdasarkan umur (lihat Tabel 1): 

1. Pendidikan pra-primer (pre-primary education), usia 3-4 tahun 

2. Pendidikan primer (primary education), usia 4-11 tahun  

3. Pendidikan sekunder (secondary education), usia 11-16 tahun 

4. Pendidikan lanjutan (further education), usia 16-18 tahun  

5. Pendidikan tinggi (higher education), usia di atas 18 tahun  

Pendidikan wajib belajar dimulai sejak pendidikan primer saat anak-anak menginjak 

usia 5 tahun dan berakhir sampai dengan usia 16 tahun2. Batas akhir usia wajib belajar 

ini akan berubah secara bertahap mulai tahun 2013 menjadi 18 tahun pada tahun 

2015 (5). Umumnya siswa setelah menyelesaikan pendidikan sekunder (usia 16 

tahun), lalu mengambil ujian General Certificate of Secondary Education (GCSE), untuk 

kemudian melanjutkan ke pendidikan lanjutan (further education) selama 2 tahun. 

Umumnya setelah mendapatkan nilai GCSE siswa di Inggris mengambil kualifikasi AS 

(Advanced Subsidiary) level yang kemudian dilanjutkan dengan A-Level, yang dapat 

diambil di sekolah yang sama, sixth form college atau further education college. A-Level 

biasanya dipakai sebagai syarat melanjutkan pendidikan ke universitas. Selain A-Level 

terdapat beberapa pilihan lain seperti kualifikasi Business and Technology Education 

Council (BTEC), International Baccalaureate (IB), Cambridge Pre-U dan sebagainya, 

termasuk pilihan melanjutkan ke berbagai sekolah tinggi kejuruan (5).  

Bagi yang memilih sekolah kejuruan dan ingin memasuki lapangan kerja dengan lebih 

cepat mereka dapat mengambil pendidikan kejuruan (vocational), sebagai contoh, 

pendidikan untuk mendapatkan sertifikat National Vocational Qualification (NVQ). 

Pemegang kualifikasi pendidikan kejuruan NVQ tetap mempunyai peluang untuk dapat 

meneruskan pendidikan mereka ke tingkat perguruan tinggi atau universitas, setelah 

memenuhi beberapa ketentuan akademis (9). 

Pendidikan tinggi (higher education) umumnya dimulai dengan tiga tahun pendidikan 

setingkat sarjana atau bachelor’s degree. Kemudian, pendidikan pascasarjana dimulai 

dengan pendidikan tingkat master yang biasanya dapat ditempuh dalam waktu satu 

tahun. Tingkat pendidikan tertinggi di tahapan ini adalah pendidikan tingkat doktor 

yang setidaknya ditempuh selama tiga tahun.  

                                                                        
2 Batas akhir usia wajib belajar akan berubah dari 16 tahun menjadi 18 tahun pada tahun 2015 berdasarkan 
undang-undang  Education and Skills Act 2008.  Aturan ini akan diterapkan secara bertahap mulai tahun 2013. 
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Di tingkat nasional, pendidikan di England diawasi pemerintah pusat yaitu oleh 

Departemen Pendidikan (Department for Education - DfE) dan Departemen Bisnis, 

Inovasi dan Keterampilan (Department for Business, Innovation and Skills - BIS). Namun 

untuk pelaksanaan kebijakan pendidikan di tingkat daerah, masing-masing pemerintah 

daerah diberi tanggung jawab dalam pengelolaannya. Bagian selanjutnya buku ini akan 

menjelaskan keterangan singkat di atas lebih mendalam. 

2.2 Organisasi Lembaga Pendidikan di Inggris 

Laporan pada tahun 2011 menunjukkan bahwa 91% siswa angkatan sekolah di 

England terdaftar di sekolah-sekolah yang pembiayaannya mendapat bantuan 

pemerintah dan sisanya berada di sekolah-sekolah swasta. Angka tersebut diikuti di 

Skotlandia, Wales dan Irlandia Utara, yang masing-masing menunjukkan 95%, 97% 

dan 98% (3).  

2.2.1 Tipe Sekolah 

Terdapat dua tipe sekolah di Inggris berdasarkan sumber pembiayaannya, yaitu: (1) 

sekolah yang dibiayai pemerintah (publicly-funded schools) atau ‘state school’ dan (2) 

sekolah swasta (non grant-aided schools) atau ‘private school’. Sekolah yang dibiayai 

pemerintah (state schools) dibagi menjadi yang tergolong umum (maintained schools), 

yang dibiayai melalui pemerintah daerah (local authority) dan yang tergolong khusus. 

Contoh-contohnya diberikan pada bagian di bawah ini. Sedangkan sekolah swasta, 

yaitu sekolah yang tidak menerima pendanaan dari pemerintah sama sekali juga 

dikenal dengan istilah sekolah independen.  Selain itu, baru-baru ini pemerintah 

Inggris memperkenalkan sistem baru yang dinamakan free school (10, 11). 

State School 

Berikut sekolah-sekolah state school yang tergolong umum (10): 
1. Community dan Community Special Schools 

Sekolah jenis ini sepenuhnya dikelola oleh pemerintah daerah, termasuk 

aktivitas perekrutan staf, pemilikan tanah dan gedung serta dalam 

menentukan persyaratan masuk jika terdapat lebih banyak peminat 

dibandingkan kursi yang tersedia.  

Community school terbuka untuk umum. Lain halnya dengan community 

special school yang diperuntukkan khusus bagi anak-anak berkebutuhan 

khusus (special education needs). 
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Tabel 1. Sistem pendidikan di Inggris berdasarkan kelompok usia (9, 12). 

Usia England dan Wales Irlandia Utara Skotlandia 

3 Nursery Non-compulsory Nursery Non-compulsory Nursery 
Non-

compulsory 

4-5 Reception  Foundation Stage 

Primary 
Education 

 Year 1 Foundation Stage 

Primary 
Education 

Nursery 
Non-

compulsory 
5-6 Year 1 

Key Stage 1  
Year 2 

Key Stage 1  
P1 

Primary 
Education 

6-7 Year 2 Year 3 P2 

7-8 Year 3 

Key Stage 2 

Year 4 

Key Stage 2 

P3 

8-9 Year 4 Year 5 P4 

9-10 Year 5 Year 6 P5 

10-11 Year 6 Year 7 P6 
11-12 Year 7 

Key Stage 3 
Secondary 
Education 

Year 8 

Key Stage 3 
Secondary 
Education 

P7 

12-13 Year 8 Year 9 S1 Secondary 
Education /  

SCE Standard 
Grade 

13-14 Year 9 Year 10 S2 
14-15 Year 10 

Key Stage 4/GCSE 
Year 11 

Key Stage 4/GCSE 
S3 

15-16 Year 11 Year 12 S4 

Akhir usia wajib belajar3 (akan berubah mulai 2013 (5))  

16-17 Year 12  
Sixth Form /  

A-Level, BTEC,  
Cambridge Pre-U, 

IB, dsb. 

Further 
Education 

Year 13 
Sixth Form /  

A-Level, BTEC,  
Cambridge Pre-U, 

IB, dsb. 

Further 
Education 

S5 
Further 

Education / 
SCE Higher 

Grade 17-18 Year 13 Year 14 S6 

18+ Higher Education 

                                                                        
3 Batas akhir usia wajib belajar akan berubah dari 16 tahun menjadi 18 tahun pada tahun 2015 berdasarkan undang-undang  Education and Skills Act 
2008.  Aturan ini akan diterapkan secara bertahap mulai tahun 2013. 
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Umumnya kedua jenis sekolah ini digabungkan bersamaan dengan 

pengembangan lingkungan sekitar misalnya pengembangan fasilitas bersama, 

pengasuhan anak dan kelas-kelas untuk orang dewasa. 

Terdapat 11.659 Community School yang tercatat per 1 Januari 2011 dan 925 

Community Special School yang tercatat per 15 Juli 2011 (13).  

2. Foundation, Foundation Special, dan Trust Schools 

Foundation school dikelola oleh suatu dewan pengurus yang dapat 

mempekerjakan karyawan dan dapat menentukan persyaratan masuk 

sekolah. Tanah dan bangunan biasanya dimiliki oleh dewan pengurus atau 

yayasan nirlaba. 

Foundation special school merupakan foundation school bagi anak-anak 

berkebutuhan khusus, seperti halnya community special school.  

Trust school merupakan suatu jenis foundation school namun memiliki ikatan 

kerjasama nirlaba dengan badan lain, beberapa dengan badan yang 

berlandaskan agama sehingga tergolong ‘faith’ school. 

Terdapat 1.297 foundation school yang tercatat per 1 Januari 2011 dan 45 

foundation special school yang tercatat per 15 Juli 2011 (14). 

3. Voluntary-Aided (VA) School 

Sekolah yang masuk tipe ini biasanya sekolah yang berlandaskan agama 

atau 'faith' school. Siapa saja dapat mengirimkan aplikasi untuk masuk 

sekolah jenis ini. Gedung sekolah dan tanah umumnya dimiliki oleh lembaga 

nirlaba, seringkali organisasi berlatar belakang keagamaan. Dewan pengurus 

dibebankan biaya pengelolaan gedung dan pemeliharaannya. Terdapat 4.221 

VA school yang tercatat 1 Januari 2011 (15). 

4. Voluntary-Controlled (VC) School 

Jenis sekolah ini mirip dengan voluntary-aided school, hanya saja dikelola 

sepenuhnya oleh pemerintah daerah. Perekrutan staf dan kriteria 

persyaratan masuk juga diatur oleh pemerintah daerah setempat. Terdapat 

2.606 VC school yang tercatat per 1 Januari 2013 (16). 

5. Grammar School 

Sekolah tipe ini memilih semua atau mayoritas siswanya berdasarkan 

kemampuan akademis yang dimiliki calon siswa. Beberapa sekolah 

mengadakan tes untuk menyeleksi calon siswa. Sekolah jenis ini dikelola oleh 

pemerintah daerah bersama badan lain.  



 

 

13 Pendidikan di Inggris 

A
t

d
i

k
b

u
d

l
o

n
d

o
n

.
c

o
m

 

Tercatat sejak tahun 1998, terdapat 164 grammar school. Per 1 Juli 2011, 

jumlah ini berkurang karena 75 sekolah mengkonversikan diri menjadi 

akademi (17). 

6. Maintained Nursery School 

Sekolah jenis ini diperuntukkan bagi anak-anak yang berusia 3-5 tahun. 

Tanggung jawab pengelolaan ada pada pemerintah daerah. Terdapat 423 

maintained nurseries yang tercatat per 1 Januari 2011 (18). 

Adapun state school yang tergolong khusus, contohnya: 

7. Academies 

Sekolah yang termasuk jenis ini dikelola secara independen dan 

menyediakan pendidikan yang berkualitas ‘first class’. Sekolah didirikan 

berdasarkan kerjasama berbagai pihak termasuk didalamnya pemerintah, 

pihak swasta, kelompok sukarelawan dan organisasi berlandaskan agama. 

Baik tanah maupun gedung dibeli secara patungan, namun pemerintah yang 

menyediakan biaya pemeliharaan. Pendanaan sekolah ini dikelola oleh 

Education Funding Agency (EFA). Sekolah-sekolah lain yang dinilai telah 

menunjukkan performa yang bagus dapat dikonversi ke sekolah jenis ini. 

Terdapat 3.049 akademi di Inggris yang tercatat per 1 Juli 2013 (19). 

8. Faith School 

Sekolah jenis ini dikelola sama dengan sekolah yang didanai pemerintah 

lainnya, namun dalam kurikulumnya, persyaratan masuk dan kebijakan 

pegawai dapat merefleksikan status sebagai sekolah berbasis agama. 

Private School 

Private school atau sekolah independen memiliki kebebasan menentukan kurikulum 

dan persyaratan masuk. Paling tidak terdapat 2.300 sekolah independen di Inggris. 

Sekolah ini dibiayai oleh uang masuk yang dibayar orang tua murid (10). 

Free School 

Free school pertama kali diperkenalkan oleh pemerintah Inggris pada tahun 2010. 

Sekolah ini tetap didanai oleh pemerintah namun tidak dikelola oleh pemerintah 

daerah seperti umumnya state school. Sekolah dapat didirikan oleh sekelompok 

masyarakat tertentu misalnya orang tua murid, guru, yayasan nirlaba, universitas, 

kelompok agama dan lain-lain yang disetujui pendanaannya oleh pemerintah. Sekolah 

ini didirikan bukan untuk tujuan profit dan dalam penerimaan siswanya tidak boleh 

bersifat selektif. Dengan keterlibatan masyarakat diharapkan sekolah seperti ini dapat 
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menyaingi atau mengungguli sekolah-sekolah swasta yang memiliki kebebasan dalam 

pengelolaannya yang selama ini hanya dapat ditempuh kalangan berada. Perencanaan 

kurikulumnya diatur oleh kepala sekolah, termasuk gaji guru sampai dengan kalender 

akademik sekolah (11). 

Pada bulan September 2011 telah dibuka sekolah pertama jenis ini di England, 

kemudian berkembang menjadi 24 sekolah dan pada bulan September 2012, 

pemerintah Inggris mengumumkan penambahan 55 sekolah baru yang berdiri. Lebih 

lanjut, Departemen Pendidikan Inggris telah menyetujui pembukaan 114 sekolah 

lainnya pada tahun ajaran 2013. 

University Technical Colleges (UTC) 

Tipe sekolah serupa free school juga dikenalkan untuk tingkat lanjutan yang disponsori 

oleh universitas dan dinamakan University Technical Colleges (UTC). UTC didanai dan 

dikelola seperti free school namun manajemennya harus dipimpin oleh universitas. 

UTC diperuntukkan bagi siswa usia 14 sampai dengan 19 tahun. Dari 79 sekolah yang 

sudah dan akan dibuka bulan September 2012, terdapat 13 sekolah yang tergolong 

UTC (20). 

Sixth-form Colleges 

Terdapat sekolah-sekolah yang menyediakan pendidikan khusus untuk tingkat 

lanjutan, seperti sekolah-sekolah yang berjenis ini. Sekolah jenis ini menerima mereka 

yang berusia 16-19 tahun dan pengelolaannya bersifat independen. Beberapa 

kualifikasi pendidikan tingkat lanjutan yang ditawarkan sekolah jenis ini, antara lain A-

level, International Baccalaureata Diploma, dan GCSE. Terdapat 94 sixth-form colleges 

di Inggris per Oktober 2012 (21).  

Berikut uraian mengenai berbagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap 

pendidikan di England mulai dari tingkat tertinggi yaitu 'Nasional' kemudian 'Lokal' 

sampai dengan tingkat 'Lembaga' (3). 

2.2.2 Tingkat Nasional 

Tanggung jawab terhadap pelayanan pendidikan di England berada di tangan dua 

kementerian pemerintah Inggris, yaitu: Departemen Pendidikan (Department for 

Education - DfE) dan Departemen Bisnis, Inovasi dan Keterampilan (Department for 

Business, Innovation and Skills - BIS). Tanggung jawab DfE antara lain merencanakan 

dan memantau pelayanan pendidikan di sekolah-sekolah, menjamin penyediaan 

layanan pendidikan terpadu bagi siswa dan merumuskan kebijakan terkait anak-anak 
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dan remaja. Sedangkan BIS bertanggung jawab terhadap sains dan inovasi, 

keterampilan, pendidikan lanjutan dan tinggi serta perusahaan (3). 

DfE adalah kementerian dengan 3 badan eksekutif, yaitu: Education Funding Agency 

(EFA), Standards and Testing Agency (STA) dan National College for Teaching and 

Leadership (NCTL). Selain itu, kementerian ini juga bekerjasama dengan 6 lembaga 

non-kementerian lainnya, seperti Children and Family Court Advisory and Support 

Service (Cafcass) dan The Office of the Children’s Commissioner (22). 

Lembaga Pendidikan di Wales  

Di Wales, pengaturan bidang pendidikan berada dibawah pemerintah 

melalui Departemen Pendidikan dan Keahlian (Department for Education 

and Skills). Fungsi inspeksi atau pemeriksaan kualitas pendidikan dipegang 

oleh suatu badan yang dinamakan Estyn atau The Office of Her Majesty's 

Inspectorate for Education and Training in Wales. Untuk pendanaan 

pendidikan, khususnya pendidikan tinggi, dikendalikan oleh Higher 

Education Funding Council for Wales (HEFCW). Biaya langsung untuk riset 

masih diatur oleh UK Research Councils yang menginduk ke Department for 

Business, Innovation and Skills (BIS) pemerintah pusat. Badan yang 

mengurusi penjaminan mutu, dikelola oleh Quality Assurance Agency for 

Higher Education (QAA). QAA adalah lembaga independen bukan 

pemerintahan (23). 

Pengelolaan pendidikan di tingkat lokal dipegang oleh pemerintah daerah 

yang berjumlah 22. Pemerintah daerah memiliki wewenang pengaturan 

pendidikan untuk tingkat primer dan sekunder. Sedangkan di tingkat 

lembaga, dewan pengurus sekolah (governing body) yang memutuskan arah 

kebijakan kurikulum yang mengacu kepada Kurikulum Nasional. Dewan ini 

juga yang memutuskan mengenai rencana belanja, jumlah staf dan 

bertanggung jawab dalam pemilihan kepala sekolah. Di tingkat pendidikan 

lanjutan dan tinggi, setiap lembaga memiliki hak otonomi penuh (23). 

Sama halnya dengan DfE, BIS juga memiliki 9 badan eksekutif, yaitu: Companies House, 

National Measurement Office, Met Office, UK Space Agency, Skills Funding Agency, HM 

Land Registry, The Insolvency Service, Intellectual Property Office dan Ordnance Survey. 

Terdapat 38 lembaga non-kementerian yang juga bekerjasama dengan kementerian 

ini, seperti Office of Fair Trading dan UK Trade & Investment (UKTI) (22). 
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Selain kedua lembaga kementerian pemerintahan tersebut, terdapat pula lembaga lain 

yang berkecimpung dalam sistem pendidikan di tingkat nasional. Salah satunya adalah 

Ofsted atau Office for Standards in Education, Children's Services and Skills. Ofsted 

merupakan lembaga non-kementerian yang bertanggung jawab terhadap pemeriksaan 

dan pengaturan panti sosial dan penitipan anak (day care and children's social care), 

dan pemeriksaan terhadap pelayanan anak-anak, sekolah, perguruan tinggi, pelatihan 

guru tingkat dasar, youth work, kerja praktek dan pendidikan orang dewasa. Pada 

tingkat pendidikan tinggi, badan Quality Assurance Agency for Higher Education (QAA) 

menyediakan layanan penjaminan mutu di seluruh Inggris. Badan tersebut bersifat 

independen dari pemerintah Inggris dan dinaungi oleh berbagai organisasi yang 

merepresentasikan kepala berbagai lembaga pendidikan di Inggris (3).  

Dalam hal pembiayaan pendidikan, badan yang dinamakan The Education Funding 

Agency (EFA) bertanggung jawab terhadap pendanaan untuk pendidikan usia antara 3 

sampai dengan 19 tahun. Badan ini erat kaitannya dengan Departemen Pendidikan 

(DfE), sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Sedangkan untuk pendanaan dan 

pengawasan pelatihan (skills training) dan pendidikan lanjutan (further 

education) untuk usia di atas 19 tahun, dibebankan kepada Skills Funding Agency yang 

merupakan rekan kerja Departemen Bisnis, Inovasi dan Keterampilan (BIS). Lembaga 

tingkat nasional yang bertanggung jawab terhadap pendanaan pendidikan tingkat 

tinggi (higher education) adalah lembaga Higher Education Funding Council for 

England (HEFCE). Biaya langsung (direct cost) untuk pembiayaan riset spesifik didanai 

oleh UK Research Councils, yang menurut undang-undang berada di bawah 

pengawasan BIS dengan wilayah pendanaan mencakup seluruh Inggris (3). 

Lembaga Pendidikan di Irlandia Utara 

Tanggung jawab di tingkat nasional untuk urusan pendidikan dibagi dua di 

Irlandia Utara. Urusan pendidikan primer dan sekunder dipegang oleh 

Departemen Pendidikan (Department of Education - DE), sedangkan untuk 

urusan pendidikan lanjutan dan tinggi dipegang oleh Department for 

Employment and Learning (DEL). Untuk sektor pendidikan tinggi, DEL 

didukung dalam hal perencanaan dan pembiayaan bidang pendidikan 

oleh Northern Ireland Higher Education Council (NIHEC). Biaya langsung 

untuk riset masih diatur oleh UK Research Councils yang menginduk ke BIS 

pemerintah pusat. Fungsi inspeksi atau pemeriksaan kualitas pendidikan 

dipegang oleh suatu badan yang dinamakan The Education and Training 

Inspectorate (ETI). Perihal urusan kurikulum, ujian dan kualifikasi diatur 

oleh suatu badan dibawah Departemen Pendidikan yang dinamakan Council 

for the Curriculum, Examinations and Assessment (CCEA). Di tingkat 
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pendidikan tinggi, penjaminan mutu pendidikan diawasi oleh badan Quality 

Assurance Agency (QAA) (24).  

Di tingkat daerah, pengelolaan pendidikan berada dibawah lima Education 

and Library Boards (ELBs). Di tingkat lembaga sekolah, arah pengelolaan 

pendidikan dilakukan oleh Boards of Governors sekaligus alokasi 

pembiayaan pendidikan. Untuk tingkat pendidikan lanjutan dan tinggi, 

lembaga memiliki hak otonomi penuh (24). 

2.2.3 Tingkat Daerah  

Di tingkat daerah (local level), tanggung jawab pengelolaan sekolah yang didanai 

publik atau pemerintah berada di tangan pemerintah daerah (local authority) atau 

biasa disebut LA. Merupakan tanggung jawab pemerintah daerah untuk memenuhi 

kebutuhan generasi muda usia sekolah di daerahnya, antara usia 3 sampai 19 tahun 

atau 3 sampai 25 tahun bagi peserta sekolah luar biasa. Dalam pelaksanaannya, 

pemerintah daerah bertugas mendistribusikan dana dari pemerintah pusat ke sekolah-

sekolah pemerintah di daerahnya (3).  

Lembaga Pendidikan di Skotlandia 

Tanggung jawab pengawasan dan pengembangan sistem pendidikan di 

Skotlandia berada langsung di bawah Menteri Pertama (The First Minister). 

Tanggung jawab harian diemban oleh Menteri Kabinet bidang Pendidikan 

(Cabinet Secretary for Education and Lifelong Learning), yang terdiri 

dari Minister for Children and Young People dan Minister for Learning 

Skills. Mereka dilayani oleh Direktorat Jenderal bidang Pembelajaran dan 

Keahlian (Learning and Skills)  Pemerintah Skotlandia. Para menteri diberi 

nasehat oleh badan yang dinamakan Education Scotland, yang utamanya 

memberi masukan perihal kurikulum dan evaluasi bidang pendidikan. Ujian 

nasional diselenggarakan di bawah Scottish Qualifications Authority. 

Menyangkut pendanaan, The Scottish Funding Council (SFC) yang 

bertanggung jawab terhadap pembiayaan kegiatan pengajaran dan riset di 

42 sekolah tinggi (college) yang dibiayai pemerintah dan 20 institusi 

perguruan tinggi (higher education institution) (25). 

Seperti halnya England, pengelolaan di tingkat lokal diatur dan dikelola oleh 

pemerintah daerah masing-masing, yang dinamakan Local Authorities 

(LAs). Dalam kenyataannya, urusan pengelolaan keuangan diserahkan 90% 

kepada kepala sekolah. Bahkan untuk pendidikan tingkat lanjutan atau 

tinggi, lembaga pendidikan umumnya memiliki hak otonomi penuh. Di 
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tingkat ini, walaupun mereka tetap mendapatkan subsidi pemerintah melalui 

SFC, pihak pendidikan lanjutan dan pendidikan tinggi juga mengatur 

pemasukan tersendiri. Pembiayaan yang berasal dari pemerintah beragam 

terhadap tiap lembaga, namun hal ini tidak merubah status otonomi (25). 

2.2.4 Tingkat Lembaga 

Setiap lembaga pendidikan memiliki dewan pengurus (governing body) yang 

bertanggung jawab terhadap arahan perkembangan institusi. Berdasarkan hukum, 

sekolah pemerintah yang tergolong dalam maintained schools terbagi menjadi sekolah 

1) komunitas (community), 2) voluntary  dan 3) foundation. Umumnya sekolah yang 

termasuk dalam kategori komunitas didirikan dan didanai secara penuh oleh 

pemerintah daerah (local authorities). Sekolah voluntary umumnya didirikan oleh 

badan yang bersifat nirlaba (voluntary), yaitu gereja, oleh karena itu pihak pendiri 

memiliki kewenangan dalam pengelolaannya. Sekolah jenis ini juga menerima bantuan 

dana dari pemerintah daerah walaupun mereka tetap memiliki tanggung jawab 

sebagai pengelola utama. Foundation school  juga dibantu pembiayaannya oleh 

pemerintah daerah, namun dikelola oleh dewan pengurus sekolah (school governing 

body) atau yayasan amal (3).  

Semua lembaga pendidikan tingkat lanjutan dan tinggi memiliki kewenangan otonomi 

penuh. Lembaga pendidikan tinggi yang berbentuk ‘universitas’ diberi kewenangan 

oleh parlemen melalui undang-undang untuk mengembangkan sendiri jurusan mereka 

dan memberikan gelar (3). 
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3. Kurikulum Nasional di Inggris 

Terdapat dua jenjang pendidikan yang diatur di dalam Kurikulum Nasional untuk 

England (National Curriculum), yaitu: Pendidikan Pra-Primer dan Pendidikan Primer 

dan Sekunder. Education Act 2002 Chapter 32 adalah undang-undang yang mendasari 

pengaturan ini. Di dalam undang-undang ini, Kurikulum Nasional untuk Wales pun 

juga diatur, tepatnya di  Part 7 (26). Perbedaan di antara keduanya hanya terletak pada 

keberadaan mata pelajaran Bahasa Welsh di dalam Kurikulum Nasional untuk Wales. 

Tidak terdapat kurikulum yang baku untuk Pendidikan Lanjutan dan Pendidikan 

Tinggi. Hal ini dikarenakan beragamnya kualifikasi yang ada di jenjang pendidikan 

pasca 16 tahun. Setiap kualifikasi memiliki kurikulumnya masing-masing. Siswa pada 

tahap ini sudah dianggap cukup dewasa untuk memilih. Beberapa kualifikasi yang ada 

menawarkan pelatihan keterampilan praktis sehingga dapat langsung bekerja selepas 

itu. Beberapa menawarkan persiapan sebelum masuk ke universitas dan sebagainya.  

Bagian selanjutnya dari buku ini membahas secara rinci, dari sumber-sumber referensi 

yang tersedia, kurikulum pada setiap jenjang pendidikan di England. 

3.1 Pendidikan Pra-Primer  

Berdasarkan undang-undang, pendidikan pra-primer adalah pendidikan untuk anak-

anak yang belum memasuki usia wajib belajar (anak yang belum berusia 5 tahun). 

Pendidikan ini dapat disediakan di sekolah, misalnya di taman kanak-kanak atau kelas 

nursery di sekolah dasar, atau di mana saja. 

Untuk anak-anak usia 3 bulan sampai 3 tahun, umumnya pendidikan disediakan oleh 

sektor swasta dan voluntary, dengan orang tua membayar biaya pendidikan dan tidak 

diwajibkan (non-compulsory). Untuk anak-anak berusia 3 dan 4 tahun terdapat 

pendidikan gratis bagi orang tua yang ingin menyekolahkan anaknya.  

Berdasarkan undang-undang yang diatur Childcare Act 2006, saat ini telah 

diberlakukan sistem Early Years Foundation Stage (EYFS). EYFS ditujukan untuk bayi 

sejak lahir hingga usia 5 tahun. Terdapat enam bidang pembelajaran dan 

pengembangan, yaitu: pengembangan pribadi, sosial, dan emosi; komunikasi, bahasa 

dan melek huruf; pemecahan masalah, reasoning dan angka; pengetahuan umum dan 

pemahaman terhadap dunia; olah raga; dan pengembangan kreatifitas (3). Tahap 

paling awal pendidikan di jenjang ini diberikan secara paruh waktu, sampai dengan 12 
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jam seminggu. Kurikulum perkembangan anak, atau disebut foundation stage di dalam 

Kurikulum Nasional sejak diberlakukannya Education Act 2002, disusun dalam 

beberapa bidang pembelajaran, seperti (9, 27): 

1. Pengembangan Pribadi, Sosial dan Emosi 

Mengajar anak untuk percaya diri, mengenal hal di sekitarnya, mengetahui 

kebutuhan, bisa menentukan salah dan benar, serta belajar untuk berpakaian 

sendiri. 

2. Komunikasi, Bahasa dan Melek Huruf 

Mengajar anak untuk berbicara jelas, mendengarkan cerita, lagu dan pantun, 

mendengar dan mengucapkan suara-suara dan mengaitkannya dengan huruf. 

Mulai mengerti huruf dan kata-kata yang sangat familiar, serta mulai belajar 

menggunakan pensil sebagai alat tulis. 

3. Perkembangan Matematika 

Mengenal matematika dan angka melalui cerita, lagu, games dan permainan, 

membuat perbandingan antara ‘besar dan kecil’, ‘berat dan ringan’, serta mulai 

mengenal ‘bentuk dan ruang’. 

4. Pengetahuan dan Pemahaman tentang Dunia 

Pengenalan dan membuat pertanyaan terhadap dunia sekeliling. Mengenal 

teknologi sehari-hari, masa lampau kehidupan di rumah masing-masing, serta 

kehidupan kultur dan kepercayaan lain. 

5. Olahraga atau Perkembangan Fisik  

Belajar pengontrolan gerakan tubuh, dan mengenal bagaimana untuk 

menggunakan alat sehari-hari. 

6. Pengembangan Kreatifitas  

Mengenal warna bentuk, mengenal dan mencoba tarian serta musik, dan 

membuat pekerjaan tangan. 

3.2 Pendidikan Primer dan Sekunder 

Terdapat dua tahap pendidikan yang termasuk di dalam program paket wajib belajar, 

yaitu: 

1. Pendidikan Primer (usia 5-11 tahun), dan 

2. Pendidikan Sekunder (usia 11-16 tahun). 
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Umumnya siswa melanjutkan dari sekolah primer ke sekolah sekunder di usia 11 

tahun. Namun, ada beberapa daerah di Inggris menggunakan 3 jenjang (3-tier) dan 

menyediakan sekolah menengah (middle schools) untuk siswa usia 8 atau 9 tahun 

sampai 12 atau 13 tahun. Banyak dari sekolah sekunder setelah menyelesaikan tahap 

pendidikan wajib belajar juga menyediakan pendidikan tingkat lanjutan untuk siswa 

usia 16 sampai 18 tahun (3). 

Kriteria Penerimaan  

Penerimaan siswa baru sekolah-sekolah primer atau sekunder yang dibiayai 

pemerintah, tidak dipungut bayaran. Orang tua siswa dapat mengirimkan aplikasi 

untuk sekolah anaknya di mana saja. Proses penerimaan siswa diatur oleh pemerintah 

melalui peraturan khusus yaitu Schools Admissions Code  dan Schools Admission Appeals 

Code. Semua sekolah yang dibiayai oleh pemerintah dan memiliki bangku kosong harus 

menerima aplikasi siswa tanpa syarat. Kebijakan penerimaan siswa jika jumlah bangku 

tidak mencukupi ditentukan oleh pemerintah daerah atau dewan pengurus sekolah 

(tergantung dasar hukum sekolah bersangkutan) (3).  

Waktu Belajar di Sekolah 

Sekolah harus buka selama 190 hari dalam satu tahun. Pengajar wajib berada di 

sekolah 5 hari lebih lama untuk tujuan kegiatan di luar waktu mengajar, seperti 

misalnya pengembangan profesi. Jangka waktu dan hari libur ditentukan oleh 

pemerintah daerah atau dewan pengurus sekolah, tergantung dari dasar hukum 

sekolah bersangkutan. Tahun ajaran baru biasanya dimulai awal September dan 

diakhiri bulan Juli tahun berikutnya. Sekolah umumnya beroperasi lima hari seminggu 

(Senin sampai Jum’at).  

Waktu pengajaran minimum dalam satu minggu: 

5-7 tahun 7-11 tahun 11-14 tahun 14-16 tahun 

21 jam 23,5 jam 24 jam 25 jam 

Waktu belajar dalam satu hari umumnya mulai pukul 09.00 hingga antara pukul 15.00 

dan 16.00. Pengaturan waktu belajar ditentukan oleh sekolah bersangkutan (3).  

Jumlah Siswa dalam Kelas 

Jumlah siswa di sekolah primer dalam satu kelas kelompok usia 5-7 tahun dibatasi 30 

siswa. Siswa umumnya dikelompokkan dengan kemampuan beragam, meskipun 

banyak pengajar yang menggunakan pengelompokan berdasarkan kemampuan siswa. 
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Di sekolah primer siswa umumnya diajar oleh pengajar umum, sedangkan di sekolah 

sekunder diajar oleh pengajar spesialis (3). 

Kurikulum 

Di Inggris, peran pengembangan kurikulum wajib belajar berada di tangan 

Departemen Pendidikan (DfE) (3). Tabel 2 dan Error! Reference source not found. 

adalah Kurikulum Nasional 2014 yang efektif berlaku dari September 2014 di sekolah-

sekolah negeri di England. 

Tabel 2 Kurikulum Nasional 2014 untuk pendidikan primer dan sekunder di England 
(28) 

 Key Stage 1 Key Stage 2 Key Stage 3 Key Stage 4 

Umur (tahun) 
Kelas 

5-7 
1-2 

7-11 
3-6 

11-14 
7-9 

14-16 
10-11 

Mata pelajaran wajib: 

Bahasa Inggris Y Y Y Y 

Matematika Y Y Y Y 

Sains Y Y Y Y 

Mata pelajaran pilihan: 

Seni dan Desain  Y Y Y  

Kewarganegaraan   Y Y 

Pemrograman Y Y Y Y 

Desain Teknologi Y Y Y  

Bahasa4  Y Y  

Geografi Y Y Y  

Sejarah Y Y Y  

Musik Y Y Y Y 

Olahraga Y Y Y Y 

Untuk dapat bersaing secara global, beberapa mata pelajaran yang mendapatkan 

perhatian di dalam kurikulum ini adalah Matematika, Bahasa Inggris, Pemrograman 

dan Bahasa Asing (29). Sebagai contoh, mata pelajaran Matematika yang mencoba 

untuk mengenalkan materi-materi seperti fraksi, bilangan desimal, bilangan negatif 

                                                                        
4 Di Key Stage 2, mata pelajaran Bahasa disebut dengan mata pelajaran Bahasa Asing. Sedangkan, 
di Key Stage 3, disebut dengan mata pelajaran Bahasa Asing Modern. 
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dan tabel pengalian 12x12, di usia yang lebih dini. Lainnya adalah penggantian mata 

pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan mata pelajaran Pemrograman 

yang lebih menekankan pada kemampuan programming yang praktis. Selain itu, mata 

pelajaran ini diberikan sejak Key Stage 1. 

Tabel 3 Mata pelajaran khusus yang harus diajarkan oleh sekolah, selain mata 
pelajaran wajib dan pilihan . 

 Key Stage 1 Key Stage 2 Key Stage 3 Key Stage 4 

Umur (tahun) 
Kelas 

5-7 
1-2 

7-11 
3-6 

11-14 
7-9 

14-16 
10-11 

Pendidikan Agama Y Y Y Y 

Pendidikan Seks dan 
Hubungan Antar 
Manusia 

  Y Y 

3.3 Pendidikan Tingkat Lanjutan 

Setelah siswa menyelesaikan masa wajib belajar sampai dengan Year 11 dan lulus ujian 

nasional GCSE kemudian mereka dapat melanjutkan pendidikan ke tingkat lanjutan. 

Terdapat beberapa pilihan jenis sekolah di tingkat ini, antara lain: melanjutkan di 

sekolah yang sama, melanjutkan pendidikan ke sixth form college, further education 

college, atau tertiary college. 

Beberapa jenis sekolah tersebut memiliki perbedaan penekanan materi antara 

pendidikan akademik/umum dan pendidikan kejuruan. Umumnya siswa yang ingin 

melanjutkan ke tingkat perguruan tinggi atau universitas memilih melanjutkan di 

sekolah yang sama (Year 12) atau melanjutkan ke sixth form college. 

Kriteria penerimaan siswa baru untuk jenjang pendidikan ini ditentukan oleh sekolah 

atau college masing-masing. Biaya pendidikan gratis diberikan bagi siswa sampai 

dengan usia 19 tahun. 

Tidak ada kurikulum wajib di jenjang pendidikan tingkat lanjutan ini. Siswa dapat 

memilih berbagai mata pelajaran yang ditawarkan oleh sekolah atau lembaga 

pendidikan tingkat lanjutan berdasarkan kualifikasi yang mereka inginkan. Pengajar 

diberi kebebasan untuk memutuskan metode dan materi pengajaran yang dianggap 

sesuai (3). 
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Beberapa mata pelajaran yang ditawarkan di sekolah kejuruan,  antara lain (9): 

1. Desain dan Seni 

Desain 3D, Desain Kerajinan, Mode dan Tata Busana, Seni Murni, Desain 

Grafis, Media Interaktif, Fotografi and Tekstil. 

2. Bisnis 

Terdapat 35 kelas bisnis yang tersedia untuk Diploma BTEC, misalnya kelas 

bisnis yang berkaitan dengan Hukum, Pemasaran dan SDM, Administrasi dan 

Strategi e-Bisnis serta e-Bisnis Piranti Lunak. 

3. Konstruksi 

Teknik Sipil, Dasar Konstruksi, Layanan Bisnis Teknik.  

4. Kesehatan dan Kesejahteraan 

Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial, Ilmu Kesehatan.  

5. Teknologi Informasi dan Komputer 

Pengembangan Piranti Lunak, Sistem Jaringan.  

6. Land Based Subjects 

Countryside Management, Manajemen Perikanan, Hortikultura, Pengajin Besi 

dengan Pengerjaan Logam. 

7. Media, Musik, dan Seni Pertunjukan 

Media Produksi, Pengembangan Games, Media Interaktif dan Radio, Produksi 

Musik, Teknologi Musik, Seni Pertunjukan dengan Peran, Tari dan Desain. 

8. Sains 

Sains Terapan, Teknologi Gigi, Ilmu Forensik, Olahraga dan Ilmu Olahraga. 

3.4 Pendidikan Tinggi 

Terdapat berbagai macam tipe lembaga pendidikan tinggi termasuk diantaranya 

adalah universitas, perguruan tinggi (higher education colleges), dan university colleges. 

Lembaga pendidikan tinggi di England sangat beragam baik segi ukuran, misi dan 

sejarahnya (3). 

Pada tahun 2011 tercatat 165 institusi pendidikan tinggi di Inggris yang pendanaannya 

diatur pemerintah (30). Hanya terdapat satu universitas yang tergolong swasta 

(independent), yaitu The University of Buckingham yang didirikan pada tahun 1970. Di 

Inggris, berbagai universitas membentuk menjadi suatu grup yang dikenal dengan 
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istilah ‘mission group’,  beberapa grup tersebut adalah: The 1994 Group yang terdiri 

dari 19 universitas yang memiliki visi, standar dan nilai yang sama. Kemudian ada juga 

grup Million+, University Alliance, dan Cathedral Group. Salah satu yang termasuk grup 

bergengsi dengan termasuk didalamnya 24 universitas-universitas terkemuka seperti 

Universitas Cambridge, Imperial College London, London School of Economics & Political 

Science (LSE), dan Universitas Oxford , adalah Russell Group (30). 

Di England terdapat sistem universitas yang terdiri dari colleges (collegiate system). 

Sistem pendidikan berupa colleges ini diadopsi oleh universitas terkemuka, yaitu: 

Universitas Oxford, Universitas Cambridge dan Universitas Durham. Universitas 

Oxford terdiri dari 38 colleges dan 6 permanent private halls. Dengan jumlah yang tidak 

kalah banyaknya, Universitas Cambridge terdiri atas  31 colleges; yang tertua bernama 

Peterhouse yang didirikan pada tahun 1284 dan college terbaru yaitu Robinson 

didirikan pada tahun 1979. Sedangkan Universitas Durham terbagi menjadi 16 colleges 

(31–33). 

Setiap college merupakan suatu lembaga independen yang memiliki gedung sendiri 

dan pendapatan sendiri. College juga memiliki staf pengajar tersendiri dan 

bertanggung jawab dalam menyeleksi mahasiswanya berdasarkan peraturan yang 

ditetapkan universitas. Pengajaran mahasiswa dibagi menjadi pengajaran di 

dalam college dan di departemen universitas. Namun, gelar pada college diberikan oleh 

universitas. Suatu college terdiri juga dari tempat mahasiswa tinggal, makan dan 

bersosialisasi. Mereka juga menerima sesi pengajaran dalam grup kecil. Sistem 

supervisi ini merupakan satu alasan utama bagi keberhasilan universitas dalam 

pandangan pihak eksternal dalam hal pengajaran dan pembelajaran (32).  Selain itu, 

ada juga universitas yang mengadopsi sistem federal, yaitu Universitas London yang 

terdiri dari 18 colleges dan institutes (34). 

Dalam struktur organisasi di dalam universitas, umumnya universitas diwakilkan oleh 

Vice Chancellor dan Chancellor yang juga dilengkapi dengan dewan pengurus 

(governing body). Vice Chancellor atau terkadang dinamakan Principal adalah kepala 

eksekutif suatu universitas atau perguruan tinggi. Dalam perusahaan posisi ini serupa 

dengan chief executive. Mereka yang berada di jabatan ini merupakan pemimpin 

universitas yang mengatur manajemen dan strategi kepemimpinan, sekaligus sebagai 

perwakilan universitas ke dunia luas. Sedangkan Chancellor, adalah kepala non-

eksekutif dari universitas. Perannya berbeda dari satu universitas ke universitas 

lainnya. Umumnya peran Chancellor hanya bersifat simbolik. Tugasnya termasuk 

menganugerahi gelar saat upacara wisuda atau mendukung upaya penggalangan dana 

untuk tujuan amal. Yang dipilih di posisi ini, biasanya mereka yang dikenal oleh 

masyarakat setempat dan memiliki kaitan kuat dengan universitas bersangkutan (30). 
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Penerimaan Mahasiswa 

Lembaga pendidikan tinggi merupakan badan otonomi yang memiliki kebijakan 

penerimaan mahasiswa baru dan persyaratan masuk untuk setiap programnya 

masing-masing. Persyaratan tersebut salah satunya dituangkan dalam bentuk sistem 

poin (tariff points) yang disebut UCAS atau Universities and Colleges Admission Service. 

Sistem UCAS memungkinkan calon mahasiswa baru yang memiliki kualifikasi berbeda 

untuk mendaftarkan diri ke universitas. Sistem ini menganut penyetaraan nilai. 

Walaupun demikian, sistem ini tidak diwajibkan untuk diadopsi oleh lembaga 

pendidikan tinggi dan banyak program studi di berbagai universitas yang hanya 

mempersyaratkan hasil mata pelajaran A-Level dengan nilai tertentu. Bahkan lembaga 

pendidikan tinggi juga menerima aplikasi dari pendaftar yang memiliki pengalaman 

kerja, namun belum memiliki kualifikasi pendidikan (3). 

Tren Mahasiswa Asing di Inggris 

Berdasarkan laporan resmi Universities UK yang dirilis tahun 2011, tercatat 

2,5 juta orang di Inggris berada di bangku kuliah dan 400 ribu orang 

diantaranya adalah mahasiswa asing. Hal ini menempatkan sektor 

pendidikan tinggi sebagai sektor utama penopang ekonomi Inggris. 

Penerimaan tahunan di sektor ini yang pada tahun 2001 sebanyak £12 

milyar meningkat menjadi £26 milyar di tahun 2010.  

Sejak tahun 2001 - 2010, tercatat kenaikan total jumlah mahasiswa 

sebanyak 28% persen. Dari kenaikan tersebut, mahasiswa pascasarjana 

mengalami kenaikan sebanyak 73,1%. Angka ini dipicu oleh meningkatnya 

laju pertumbuhan jumlah mahasiswa asing di tingkat pascasarjana. 

Terutama 10 tahun terakhir, institusi pendidikan tinggi di Inggris sangat 

berhasil menarik minat pelajar dari seluruh dunia untuk belajar ke Inggris. 

Jumlah mahasiswa asing yang bukan warga negara Uni Eropa meningkat 

hampir dua kali lipat, yang semula sebesar 6,5% menjadi 11,3% dari total 

jumlah mahasiswa (35). 

Rangking Universitas 

Terdapat dua tipe informasi rangking universitas atau perguruan tinggi yang dapat 

dijadikan rujukan, yaitu rangking dunia dan rangking di Inggris. Hal terpenting adalah 

menggunakan rangking tersebut dengan mempertimbangkan kriteria pemilihan yang 

dipakai. Di bawah ini diberikan beberapa contoh tautan yang memuat rangking 

universitas di dunia dan di Inggris.  

“ 
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Gambar 2. Foto suasana belajar di perpustakaan kampus (Foto: TAFS). 

Di Inggris terdapat sistem rangking universitas berdasarkan kualitas penelitian yang 

disebut Research Assessment Exercise (RAE). RAE diadakan oleh badan yang terkait 

dengan pemerintah di bawah pengawasan Badan Pendanaan Pendidikan Tinggi di 

England, Skotlandia, Wales dan Irlandia Utara.  Hasil RAE dijadikan rujukan dalam 

pengalokasian dana penelitian di Inggris yang berdasarkan sistem quality weighted 

research funding (QR). RAE telah diterapkan sejak tahun 1986 lalu 1989, 1992, 1996 

dan 2001. Data RAE terakhir dipublikasikan pada Desember 2008, dan selanjutnya 

akan dilangsungkan pada tahun 2014 dengan nama yang berbeda, yaitu The Research 

Excellent Framework (REF) (36). 

Rangking Universitas di Dunia (36): 

1 The QS (Quacquarelli Symonds) World Universities Ranking (QS): 

 www.topuniversities.com 

2  The Academic Ranking of World Universities (ARWU), sebelumnya: Shanghai 
Jiao Tong University Ranking: 

 http://www.arwu.org/index.jsp 

3 Times Higher Education (THE) 

 http://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings/ 

4 4 International Colleges & Universities: 

http://www.topuniversities.com/
http://www.arwu.org/index.jsp
http://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings/
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 http://www.4icu.org/gb/ 

5 Webometrics: World universities: 

 http://www.webometrics.info/ 

6 UI Green Metric World University Ranking: 

 http://greenmetric.ui.ac.id/id/page/ranking 

7 Business School Rangking : 

 http://www.eduniversal-ranking.com/ 

8 The Financial Times Global MBA: 

 http://rankings.ft.com/businessschoolrankings/global-mba-
rankings-2012 

 

Rangking Universitas di Inggris 

1 The Complete University Guide: 
 http://www.thecompleteuniversityguide.co.uk/league-tables/rankings 
2 The Guardian University League Table: 
 http://www.guardian.co.uk/education/universityguide 
3 The Sunday Times: 
 http://www.thesundaytimes.co.uk/sto/University_Guide/ 
4 The Times Good University Guide: 
 http://extras.thetimes.co.uk/gooduniversityguide/institutions/ 

Rangking universitas berdasarkan kualitas penelitian (RAE) yang dipublikasi tahun 

20085 dapat dilihat pada tautan sebagai berikut: 

1 Rangking RAE tingkat universitas: 
  http://www.guardian.co.uk/education/table/2008/dec/18/rae-

2008-results-uk-universities 
2 Rangking RAE berdasarkan program studi Subject:  
 http://www.guardian.co.uk/education/page/subject/rae2008 

Kenaikan Biaya Kuliah bagi Masyarakat Inggris 

Pemberlakuan biaya kuliah di seluruh Inggris baru dimulai pada September 

1998, setelah Perdana Menteri John Major meminta dikeluarkannya 

rekomendasi pengelolaan keuangan pendidikan tinggi di Inggris untuk 20 

tahun mendatang yang dituangkan dalam Laporan Dearing (Dearing 

Report). Laporan tersebut berisi 93 butir rekomendasi dan dibuat oleh 

komite yang dikepalai Sir Ronald Dearing yang saat itu menjabat sebagai 

                                                                        
5RAE akan digantikan dengan REF mulai tahun 2014. 

(RAE: http://www.rae.ac.uk/  REF:http://www.ref.ac.uk/) 

“ 

http://www.4icu.org/id/
http://www.webometrics.info/
http://greenmetric.ui.ac.id/id/page/ranking
http://www.eduniversal-ranking.com/
http://rankings.ft.com/businessschoolrankings/global-mba-rankings-2012
http://rankings.ft.com/businessschoolrankings/global-mba-rankings-2012
http://www.thecompleteuniversityguide.co.uk/league-tables/rankings
http://www.guardian.co.uk/education/universityguide
http://www.thesundaytimes.co.uk/sto/University_Guide/
http://extras.thetimes.co.uk/gooduniversityguide/institutions/
http://www.guardian.co.uk/education/table/2008/dec/18/rae-2008-results-uk-universities
http://www.guardian.co.uk/education/table/2008/dec/18/rae-2008-results-uk-universities
http://www.guardian.co.uk/education/page/subject/rae2008
http://www.rae.ac.uk/
http://www.ref.ac.uk/
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Chancellor Universitas Nottingham (37). Saat itu, besarnya biaya kuliah per 

orang ditetapkan mencapai £1.000 per tahun (38, 39).  

Di England, pada Januari 2004, pemerintah Inggris mengumumkan kenaikan 

batas maksimum universitas dapat membebani biaya kuliah per orang 

menjadi £3.000 per tahun (39). Pada tahun ajaran 2010/2011, angka 

tersebut naik disesuaikan dengan laju inflasi menjadi £3.290. Setelah 

diumumkannya proposal independen berisi peninjauan ulang pembiayaan 

sektor pendidikan tinggi yang dinamakan Browne Review pada Oktober 

2010, debat di tingkat parlemen mengenai perlunya kenaikan biaya kuliah 

dimulai dan berakhir dengan ditetapkannya batas maksimum universitas 

dapat menarik biaya kuliah per orang menjadi per tahun (40). Kemudian 64 

universitas mengumumkan rencana kenaikan biaya kuliah menjadi £9.000 

per orang per tahun dimulai tahun ajaran 2012 (41).  Pemerintah Inggris 

juga berencana merubah aturan peminjaman uang pendidikan dengan 

memperpanjang jangka maksimum pembayaran hutang dari 25 tahun 

menjadi 30 tahun. Biaya pendidikan untuk tingkat pascasarjana tidak diatur 

(37). 

Perlu diketahui, Skotlandia, Wales dan Irlandia Utara memiliki kebijakan 

yang berbeda-beda dalam pengelolaan sektor pendidikan di tingkat nasional 

yang terpisah dari England. Namun umumnya, Wales dan Irlandia Utara 

cenderung mempertimbangkan kebijakan serupa dengan England. Selain itu, 

perlu ditekankan bahwa kebijakan kenaikan biaya kuliah ini tidak 

mempengaruhi mahasiswa asing. Hal ini dikarenakan, mahasiswa asing 

tidak menerima subsidi pendidikan dari pemerintah. 

Sementara di England, Wales dan Irlandia Utara, calon mahasiswa lokal  

dipusingkan oleh kenaikan biaya kuliah, calon mahasiswa Skotlandia 

dibebaskan dari biaya kuliah. Terdapat sebuah lembaga yang bernama 

Student Awards Agency for Scotland (SAAS) yang akan menanggung biaya 

kuliah mereka (42). Tentu saja dengan menunjukkan bahwa mereka 

berkewarganegaraan Skotlandia. Bagi mereka yang berasal dari daerah lain 

di luar Skotlandia (Rest of the UK) dan kuliah di salah satu universitas di 

Skotlandia, maka akan dikenakan biaya £9.000, seperti di Inggris dan 

Wales(43). 
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4. Sistem Ujian dan Kualifikasi Pendidikan di 

Inggris  

Sistem kurikulum nasional diberlakukan di Inggris terutama untuk sekolah-sekolah 

yang termasuk state school (dibiayai oleh pemerintah). Untuk jenjang pendidikan 

primer dan sekunder, berlaku sistem Key Stage. Di setiap akhir tingkatan diadakan 

ujian, yang disebut National Curriculum Test dan Key Stage Test, serta evaluasi 

keseharian siswa oleh para guru. Jenjang sekunder umumnya diakhiri dengan ujian 

nasional General Certificate of Secondary Education (GCSE). Setelah tahap ini, 

kebanyakan siswa meneruskan ke pendidikan lanjutan untuk mempersiapkan ujian AS 

(Advanced Subsidiary)-Level dan A2-Level yang dikombinasikan menjadi A (Advanced)-

Level, sebagai persiapan memasuki universitas atau perguruan tinggi (9). 

Sistem Key Stage hanya berlaku di England, Wales dan Irlandia Utara, sedangkan di 

Skotlandia digunakan tahapan yang berbeda (lihat Tabel 1). Selain itu, di Skotlandia 

ujian GCSE digantikan oleh ujian Scottish Certificate of Education (SCE) Standard Grade, 

sedangkan ujian A-Level digantikan dengan ujian SCE Higher Grade (12). 

Perlu menjadi catatan penting bahwa ujian-ujian di atas tidak berlaku bagi semua 

siswa. Setelah menyelesaikan pendidikan primer dan sekunder 9 tahun pertama,  

siswa dihadapkan pada berbagai pilihan. Pilihan ini diawali dengan pilihan mata 

pelajaran yang dapat berujung mendapatkan kualifikasi yang berbeda-beda. 

Contohnya, selain mengikuti ujian GCSE, siswa dapat memilih untuk mengikuti 

pendidikan lain seperti diploma. 

Lebih rinci mengenai ujian dan kualifikasi yang menjadi karakteristik unik pendidikan 

di Inggris diperkenalkan lebih mendalam pada bagian selanjutnya buku ini.  

4.1 Ujian Pendidikan Primer 

Penilaian terhadap siswa usia 3 sampai 14 tahun dilaksanakan melalui National 

Curriculum Test  dan Key Stage Test untuk melihat perkembangan yang telah dicapai 

siswa terhadap setiap mata pelajaran yang diberikan. Penilaian dilaksanakan untuk 

memantau perkembangan siswa dalam perencanaan pendidikan tingkat berikutnya, 

bukan untuk menentukan lulus atau gagal. Tujuannya untuk mengetahui 

perkembangan, kemampuan serta kemajuan yang telah dicapai setiap siswa pada 

setiap mata pelajaran yang diberikan. Hasil evaluasi ini dipakai sebagai panduan 
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bimbingan pendidikan siswa di tingkat berikutnya. Penilaian termasuk perkembangan 

kepribadian siswa, hubungan sosial, emosional, kemampuan berkomunikasi, bahasa, 

pengenalan huruf dan angka, pengetahuan dasar terhadap dunia luar dan 

perkembangan kreatifitas. Penilaian tidak dilakukan khusus, namun dari kegiatan 

kelas sehari-hari, siswa biasanya tidak mengetahui sedang dilakukan penilaian 

terhadap dirinya (9). 

National Curriculum Test  dan Key Stage Test  biasanya dilaksanakan pada pertengahan 

bulan Mei dan dilaksanakan pada (9):  

1. Akhir Key Stage 1 (usia 7 tahun) 

Evaluasi dilakukan pada akhir Year 2, meliputi penilaian terhadap 

kemampuan Matematika Dasar, Sains dan Bahasa Inggris yang meliputi 

membaca (reading), menulis (writing), mengeja (spelling), berbicara 

(speaking) dan mendengar (listening). Evaluasi dilakukan di sekolah dalam 

kegiatan sehari-hari para siswa dan didasarkan pada penilaian guru. Hasilnya 

kemudian dibahas bersama orang tua siswa. 

2. Akhir Key Stage 2 (usia 11 tahun) 

Evaluasi dilakukan pada akhir Year 6, meliputi dua mata pelajaran pokok, 

yaitu Matematika dan Bahasa Inggris yang meliputi grammar, punctuation, 

dan mengeja (spelling). Evaluasi ini dikenal dengan nama National Curriculum 

Test. Selain tes tersebut, terdapat penilaian guru pada Matematika, Sains dan 

Bahasa Inggris. Hasil evaluasi pada jenjang ini akan dilaporkan kepada orang 

tua siswa. 

3. Akhir Key Stage 3 (usia 14 tahun) 

Evaluasi dilakukan pada akhir Year 9, mencakup  hampir seluruh kurikulum, 

yaitu Bahasa Inggris (termasuk membaca, menulis dan Shakespeare Play), 

Matematika, Sains, Sejarah, Geografi, Bahasa asing Modern (contoh: Bahasa 

Perancis dan Bahasa Jerman), Desain dan Teknologi, Teknologi Komunikasi 

dan Informasi, Seni, Desain, Musik, Olahraga, Kewarganegaraan serta 

Pendidikan Agama. Evaluasi yang dilakukan kurang lebih serupa dengan yang 

dilakukan pada akhir Key Stage 1. 

Standards and Testing Agency (STA) merupakan lembaga yang berperan untuk 

mendukung dan mendampingi sekolah melakukan evaluasi-evaluasi di atas, termasuk 

di dalamnya membuat soal-soal National Curriculum Test. Selain itu, standar penilaian 

juga ditetapkan oleh lembaga ini. Dalam menetapkan standar penilaian dan menjaga 

kualitas soal, STA diberikan kuasa penuh oleh kementerian terkait. Hal ini untuk 
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memastikan tingkat keabsahan dari hasil tes yang bersih dari campur tangan pihak 

luar (44). 

Setelah lulus Key Stage Test 3 pada Year 9, siswa naik kelas ke Key Stage 4 mulai dari 
Year 10.  

4.2 Kualifikasi dan Ujian Pendidikan Sekunder 

Saat memasuki Year 10 atau saat siswa menginjakkan usia 14 tahun (memasuki Key 

Stage 4), siswa diberikan beberapa pilihan jalur kualifikasi yang dapat mereka ambil. 

Umumnya siswa mengambil jalur kualifikasi General Certificate of Secondary Education 

(GCSE), walaupun demikian terdapat beragam pilihan kualifikasi lainnya seperti, 

National Vocational Qualification (NVQ), Entry Level Qualification, HNCs (Higher 

National Certificates) dan HNDs (Higher National Diplomas). Berikut dijabarkan lebih 

lanjut mengenai beberapa pilihan jalur kualifikasi yang tersedia, atau secara singkat 

ditunjukkan dalam Gambar 3 (45). Penjelasan mengenai NVQ dapat dilihat di bagian 

4.2.4 dan 4.3.6. Sedang, HNC serta HND dibahas pada bagian 4.4.4. 

 

Gambar 3. Pilihan kualifikasi yang dimulai dari usia 14 tahun (46). 
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Terdapat beberapa lembaga di luar sekolah yang berwenang memberikan kualifikasi 

pada tahap pendidikan sekunder, dalam artian mengadakan ujian dan menerbitkan 

sertifikat kualifikasi terkait. Lembaga-lembaga ini disebut sebagai awarding bodies, 

beberapa yang cukup terkenal, antara lain: 

1. AQA (Assessment and Qualification Alliance) 

2. Pearson Edexcel atau Edexcel  

3. OCR (Oxford, Cambridge, and RSA Examinations) 

4. CIE (Cambridge International Examinations) 

5. WJEC (Welsh Joint Education Comittee) 

OCR dan CIE berada di bawah satu payung bernama Cambridge Assessment (47). Satu 

awarding body yang dibawahi adalah CEL Assessment atau Cambridge English Language 

Assessment, yang khusus menyediakan ujian dan kualifikasi dalam bidang Bahasa, 

terutama Bahasa Inggris (48). 

Sekolah dapat memilih salah satu atau kombinasi dari beberapa awarding bodies, 

tergantung kebutuhan. Sebagai contoh, suatu sekolah menyediakan kualifikasi tingkat 

pemula (entry level qualification) dan GSCE. Untuk kualifikasi tingkat pemula, sekolah 

menggunakan jasa dari Pearson Edexcel karena lembaga ini menyediakan kualifikasi 

tingkat pemula untuk subjek Bahasa Spanyol. Lalu, untuk kualifikasi GSCE sekolah 

menggunakan jasa dari AQA karena lembaga ini menawarkan paket komplit dari 

subjek-subjek yang diuji. 

Fungsi pengaturan dan pengawasan dari awarding bodies di England dijalankan oleh 

sebuah lembaga non-kementerian yang bernama Ofqual atau Office of Qualifications 

and Examinations Regulation. Selain itu, lembaga ini juga melakukan tinjauan ulang 

terhadap kualifikasi-kualifikasi yang ada dan sistem ujian. Hal ini untuk memastikan 

sistem yang ada memiliki kesesuaian dengan hasil yang diharapkan (49). Di Wales dan 

Irlandia Utara, masing-masing diawasi oleh Department for Children, Education, 

Lifelong Learning and Skills (DCELLS) dan Council for The Curriculum Examinations and 

Assessment (CCEA). Beberapa kualifikasi yang terdaftar dan memiliki akreditasi dari 

Ofqual tersedia lengkap di ‘The Register’ (http://register.ofqual.gov.uk/). 

4.2.1 Kualifikasi Tingkat Pemula (Entry Level Qualification) 

Kualifikasi tingkat pemula bisa diambil sebelum atau bersamaan dengan persiapan 

ujian nasional GCSE. Kualifikasi ini tidak hanya diberikan kepada siswa di bangku 

sekolah, namun juga untuk masyarakat umum yang belum memiliki kualifikasi 

tertentu dan ingin melanjutkan pendidikan atau mereka yang memiliki kesulitan 

dalam belajar (learning difficulties). Jika pendidikan kualifikasi ini diambil di sekolah, 

http://register.ofqual.gov.uk/
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kualifikasi ini dapat diselesaikan dalam waktu satu atau dua tahun, yaitu selama Year 

10 atau Year 11. Namun, jika diambil di luar sekolah, dapat ditempuh dengan waktu 

yang tidak terbatas tergantung dari jadwal dan kecepatan belajar peserta didik. 

Kualifikasi ini disediakan juga di sekolah pendidikan tinggi lanjutan (further education 

college) atau bahkan di berbagai tempat pendidikan non-formal, seperti kantor, 

komunitas, rumah tinggal bahkan penjara dan sebagainya. 

Kualifikasi ini dalam daftar penyetaraan yang diatur dalam Kerangka Kerja Kualifikasi 

Nasional (National Qualifications Framework - NQF) berada pada tingkat pemula 

(entry). Mengenai penyetaraan dalam kerangka kerja NQF dapat dilihat di bagian 

Lampiran A. 

Subjek-subjek pada kualifikasi ini bergantung dari awarding bodies. Sebagai contoh, 

Edexcel, subjek-subjek yang tersedia (50): 

 Teknologi dan desain 

 Bahasa Prancis 

 Geografi 

 Bahasa Jerman 

 Sejarah 

 Matematika 

 Pendidikan Jasmani 

 Pendidikan Agama 

 Sains 

 Bahasa Spanyol  

Masing-masing subjek terdiri dari beberapa unit yang lebih spesifik cakupannya dan 

dipilih sesuai kebutuhan. Selain itu, terdapat juga 3 sub-tingkat, yaitu: Entry 1 

(terendah), Entry 2, dan Entry 3 (tertinggi). Ketiga sub-tingkat dievaluasi melalui tugas-

tugas yang diberikan oleh guru dan/atau lembar kerja siswa yang disediakan oleh 

awarding body. Sebagai gambaran, berikut keluaran per sub-tingkat yang diharapkan 

dari siswa/peserta pengambil kualifikasi pemula subjek Matematika-unit Angka (51): 

1. Entry 1 

Siswa dapat mendemonstrasikan kemampuannya dalam: 

 Berhitung hingga angka 10 

 Membaca, menulis, mengurutkan dan membandingkan angka 

hingga 10, termasuk angka 0 

 Penambahan dengan total 10 dan pengurangan menggunakan 

angka hingga 10 

2. Entry 2 
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Siswa dapat mendemonstrasikan kemampuannya dalam: 

 Membaca, menulis, mengurutkan dan membandingkan angka 

hingga  100 

 Penambahan dan pengurangan menggunakan dua-digit angka 

hingga 100 

 Pengalian menggunakan satu-digit angka 

 Menggunakan dan meinterpretasikan penggunaan +, -, x dan = 

dalam penyelesaian masalah 

 Mengerti bilangan ganjil dan genap 

3. Entry 3 

Siswa dapat mendemonstrasikan kemampuannya dalam: 

 Membaca, menulis, mengurutkan dan membandingkan angka 

hingga 1000 

 Penambahan dan pengurangan menggunakan tiga-digit angka 

 Mengingat kembali penambahan dan pengurangan menggunakan 

satu-digit angka hingga 20 

 Pengalian dan pembagian menggunakan dua hingga tiga-digit 

angka dengan satu-digit angka 

 Mengingat kembali pengalian menggunakan satu-digit angka 

 Mencongak dalam suatu operasi perhitungan 

 Menggunakan dan menginterpretasikan +, x, - dan = dalam 

penyelesaian masalah 

Perlu diingat, keluaran dari hasil evaluasi di atas dapat berbeda antara satu awarding 

body dengan yang lainnya. 

Setelah menyelesaikan pendidikan kualifikasi tingkat pemula, peserta didik dapat 

melanjutkan ke tingkat berikutnya, seperti misalnya: mengambil kualifikasi GCSE, Key 

Skills, Skills for Life, NVQ, BTEC Introductory dan lain sebagainya. Pilihan lainnya, 

peserta didik yang telah menempuh kualifikasi ini dapat langsung terjun ke dunia kerja 

melalui program magang (apprenticeship) (52). 

4.2.2 General Certificate of Secondary Education (GCSE) 

Sertifikat GCSE paling bersifat umum, sangat dihargai (highly valued) oleh sekolah dan 

penyedia lapangan pekerjaan dan pada dasarnya dapat digunakan untuk berbagai 

kebutuhan karir siswa setelah menyelesaikan Year 11. Yang paling umum adalah 

menggunakan nilai GCSE untuk melanjutkan ke pendidikan mempersiapkan ujian A-
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Level yang digunakan untuk mendaftar ke universitas atau perguruan tinggi. GCSE 

dapat diambil bersamaan dengan kualifikasi lainnya, seperti vokasi atau diploma (53). 

GCSE disetarakan di Kerangka Kerja Kualifikasi Nasional atau NQF pada tingkat 1 dan 

2, tergantung nilai yang diperoleh. Nilai GCSE D-G setara dengan tingkat 1 NQF 

sedangkan di atas itu (A*-C) setara dengan tingkat 2 NQF (lihat Lampiran A) (54). 

GCSE tersedia untuk lebih dari 40 mata pelajaran akademis dan 9 mata pelajaran 

terapan. Sekolah dapat memilih satu atau kombinasi dari beberapa awarding body. 

Mata pelajaran yang tersedia pada satu awarding body belum tentu tersedia di 

awarding body yang lain. Jadi, pemilihan disesuaikan dengan kebutuhan. Untuk lebih 

jelasnya, dapat dilihat contoh sertifikat GCSE yang terdapat pada Lampiran B. 

Mata pelajaran terapan termasuk pelajaran teknik (engineering) atau pariwisata 

misalnya. GCSE dapat juga diambil secara bertahap, sehingga terdapat istilah setengah 

GCSE (half a full GCSE). Ujian GCSE pada dasarnya bergantung dari mata pelajaran 

yang diambil. Perlu diketahui, tergantung program yang diambil, seseorang dapat 

berakhir dengan sertifikat setengah GCSE, seperti dijelaskan di atas, atau bahkan 

sertifikat setara dengan dua GCSE (double award). Sebagai contoh, GCSE Sains setara 

dengan satu GCSE, namun jika GCSE Sains diambil dengan bidang Sains lainnya yang 

paling tidak mencakup tiga mata pelajaran Sains, maka sertifikatnya setara dengan dua 

GCSE. 

GCSE biasanya dapat diselesaikan dalam 2 tahun. Di dalamnya, terdapat beberapa kali 

evaluasi pada mata pelajaran tertentu. Hasil dari evaluasi ini juga menentukan nilai 

akhir GCSE, selain dari ujian. Ujian GCSE belakangan telah disatukan, artinya siswa 

hanya perlu duduk di satu periode ujian secara bersamaan, yaitu di akhir masa studi. 

Sebelumnya, ujian diadakan setelah satu unit selesai (53). Terdapat juga sistem 

remedial (resit) yang dapat diambil pada bulan yang sama (Mei/Juni) tahun 

berikutnya, kecuali untuk mata pelajaran Bahasa Inggris, Literatur Inggris dan 

Matematika yang dapat diambil pada bulan November di tahun yang sama. Di dalam 

remedial, nilai tertinggi yang akan diambil. Sebagai contoh, evaluasi yang dilakukan 

dan skema penilaian dari Edexcel pada mata pelajaran Engineering dapat dilihat pada 

Lampiran C. 

Rentang nilai mulai dari A*-G. Jika siswa tidak lulus dengan nilai terendah 'G' maka 

akan diberi nilai 'U' atau unclassified. Uniknya, sebelum memasuki masa ujian, siswa 

dapat memilih dua tipe ujian, yaitu higher tier atau foundation tier. Dengan higher 

tier siswa mungkin mendapatkan nilai A*, A, B, C atau D; sedangkan jika 

mengambil foundation tier nilai yang mungkin adalah C, D, E, F atau G. Sistem ini dibuat 
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dikarenakan tiap siswa memiliki minat dan kelebihan masing-masing, sehingga 

dianggap perlu untuk menyediakan media ujian yang cocok agar siswa tidak merasa 

soal ujian di suatu bidang terlalu sulit atau terlalu mudah (54, 55). 

Ujian GCSE dilakukan secara nasional. Terdapat lima awarding bodies yang 

menawarkan ujian dari kualifikasi ini, yaitu (53):  

1. AQA 

2. CCEA 

3. Edexcel 

4. OCR 

5. WJEC 

Setelah memperoleh nilai GCSE, siswa di Year 11 ini dihadapkan kembali dengan 

berbagai pilihan yaitu melanjutkan ke  AS Level (setara dengan tahun pertama A-Level), 

A-Level, NVQ, Diploma, BTEC, OCR Nationals dan program kejuruan lainnya.  

Sistem ujian GCSE pertama kali dikenalkan pada tahun 1988 menggantikan sistem O-

Level di Inggris. Namun O-Level masih terus digunakan di beberapa negara yang 

tergabung dalam Commonwealth seperti Singapura, Mauritius dan Trinidad Tobago.  

Pada tanggal 11 Juni 2013, Ofqual mengumumkan beberapa perubahan pada 

kualifikasi ini yang diajukan untuk berlaku dari September 2015. Beberapa perubahan 

tersebut, antara lain (56): 

 9 mata pelajaran akan mengalami pembaruan, yaitu: Bahasa Inggris, Literatur 

Inggris, Matematika, Fisika, Kimia, Biologi, Kombinasi Sains, Sejarah dan 

Geografi 

 Skala penilaian menjadi 8-1, dari yang sebelumnya A*-G 

 Ujian akan dilaksanakan pada musim panas (Linear GCSEs), kecuali resit 

untuk Bahasa Inggris dan Matematika di bulan November 

 Tidak ada tipe ujian higher tier dan foundation tier, kecuali untuk Matematika 

dan Sains 

 Penghapusan evaluasi terkontrol (controlled assessment)6, kecuali untuk mata 

pelajaran yang ujiannya tidak dapat mengevaluasi keterampilan dan 

pengetahuan yang diperlukan. 

                                                                        
6 Salah satu bentuk tugas individual untuk siswa yang tingkat kontrol di dalam tahapan proses evaluasi 
ditetapkan. Tahapan proses evaluasi tersebut, yaitu: task setting, task taking dan task marking (184, 185). 
Beberapa keuntungan dari tipe evaluasi seperti ini, antara lain (185): 

 Meningkatkan validitas 

 Variasi tingkat dari kontrol – Hal ini membantu bagaimana evaluasi diberikan dan waktu yang 
diperlukan. Sehingga lebih mudah diatur sejak dini. 
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4.2.3 Key dan Functional Skills 

Kualifikasi ini disetarakan juga dalam daftar NQF. Penekanan Key Skills selain 

pembelajaran di kelas juga melalui pelatihan kerja dan keterampilan mencakup 

pelatihan komunikasi, penyelesaian masalah (problem solving), keterampilan bekerja 

dengan orang lain, keahlian berhitung dan lain lain. Kualifikasi ini telah digantikan oleh 

Functional Skills sejak Oktober 2012. Walaupun begitu, ujian untuk mendapatkan 

kualifikasi Key Skills masih tersedia di pusat-pusat program magang (apprenticeship 

centres) atau sekolah yang menyediakan program magang hingga 30 September 2013 

(57–59). 

Functional Skills adalah keahlian praktis seperti misalnya dalam mata pelajaran 

Matematika, Bahasa Inggris, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Perbedaannya 

dengan Key Skills dapat dilihat pada Tabel 4. Selain menggantikan Key Skills, kualifikasi 

ini juga menggantikan kualifikasi ALAN atau Adult Literacy and Adult Numerics (60). 

Setiap mata pelajaran di kualifikasi ini terdiri dari 3 tingkat, yaitu: tingkat pemula, 

tingkat 1 dan tingkat 2. Tingkat pemula dibagi lagi menjadi 3 sub-tingkat, yaitu: 

pemula 1, pemula 2, dan pemula 3. Evaluasi pada setiap tingkatnya adalah dengan 

ujian yang dapat dilakukan dengan komputer (onscreen on-demand test) atau tertulis 

(paper-based test). Contoh soal, skema penilaian ujian tertulis, serta beberapa materi 

yang diujikan tersedia di situs web dari awarding body yang menyediakan kualifikasi 

ini (61).  

Kualifikasi ini dapat menjadi bagian dari kualifikasi lainnya seperti GCSE, 14-19 tahun 

diploma, program magang BTEC atau foundation learning atau dapat juga berdiri 

sendiri menjadi kualifikasi independen (45). Functional Skills hanya tersedia di 

England. Kualifikasi yang sejenis juga tersedia di Scotland dengan Core Skills, di Wales 

dan Irlandia Utara dengan Essential Skills (60, 62). 

4.2.4 Kualifikasi Kejuruan 

Sejumlah sekolah menawarkan kualifikasi bidang kejuruan (vocational qualifications). 

Kualifikasi ini menawarkan pendidikan keahlian khusus yang langsung bisa digunakan 

di dunia kerja. Kualifikasi di bidang kejuruan dikelompokkan dalam daftar Kerangka 

Kerja Kualifikasi dan Kredit (Qualifications and Credit Framework - QCF). Tingkatan 

yang termasuk dalam QCF menunjukkan tingkat kesulitan tiap kualifikasi yang 

bertingkat dari tingkat pemula sampai dengan tingkat 8. Daftar QCF dapat dilihat pada 

Lampiran A. 
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Tabel 4. Perbedaan antara Key Skills dan Functional Skills (63). 

 
Key Skills Functional Skills 

Subjek 

Komunikasi 
Aplikasi dari angka 
ICT 

Bahasa Inggris 
Matematika 
ICT Kemampuan kunci lainnya 

 Bekerjasama  
 Meningkatkan 

kemampuan belajar 
 Penyelesaian masalah 

Tingkat Tingkat 1-4 
Tingkat Pemula 1-3 
Tingkat 1-2 

Evaluasi 

Portofilio 
 Tertulis yang mencakup 

semua subjek 
 

Tes dengan pilihan ganda 
 Onscreen on-demand test 

(tingkat 1-2) 
 Paper-based test (semua 

tingkat) 
 

Ujian 
 Kombinasi dari pertanyaan 

panjang, pendek, pilihan 
ganda dan pertanyaan-
pertanyaan open response 

 Onscreen on-demand test 
(Matematika dan Bahasa 
Inggris, tingkat 1-2) 

 Paper-based test (semua 
tingkat) 

Portofolio 
 Dinilai secara internal7 
 
Tes dengan pilihan ganda 
 Diadakan dan dinilai 

secara eksternal8 
 

Ujian 
 Diadakan dan dinilai 

secara eksternal, kecuali 
untuk speaking, listening 
dan komunikasi (tingkat 1-
2) 

 Diadakan secara eksternal, 
dinilai secara internal 
melalui evaluasi terkontrol 
(controlled evaluation) 
(Tingkat pemula 1-3) 

                                                                        
7 Penilaian internal dilakukan oleh guru/pengajar di sekolah atau college. 
8 Peniliaian eksternal dilakukan oleh awarding body yang jasa digunakan oleh sekolah atau college. 
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Kualifikasi kejuruan biasanya dibentuk berdasarkan sistem unit. Peserta didik dapat 

mengambil unit yang disesuaikan dengan minat dan kecepatan belajar masing-masing. 

Unit-unit tersebut lalu dikumpulkan yang kemudian dapat dikonversi menjadi suatu 

kualifikasi tertentu. Setiap unit terdiri dari kredit, dan 1 kredit sama dengan pelatihan 

selama 10 jam. Dari jumlah kredit ini juga menentukan jenis predikat yang dapat 

diperoleh di akhir pendidikan, yaitu (64): 

1. 'Award' jika terdiri dari 1-12 kredit (1-120 jam pelatihan) 

2. 'Certificates' untuk 13-36 kredit (130-360 jam pelatihan) 

3. 'Diploma' jika memenuhi 37 kredit (370 jam pelatihan) 

Evaluasi dilakukan di setiap unit, biasanya dalam bentuk laporan tertulis, presentasi 

atau rekaman video dari presentasi. Sebagai gambaran, kualifikasi Product Design and 

Development Level 2 Award yang disediakan oleh awarding body OCR. Kualifikasi ini 

terdiri dari 3 unit, yaitu (65): 

1. Develop preliminary specification and plans from a design brief 

Bernilai 3 kredit. Evaluasi dalam bentuk laporan tertulis, presentasi atau 

rekaman video dari presentasi. 

2. Research techniques in design 

Bernilai 3 kredit. Evaluasi dalam bentuk: 

 Presentasi. Berisi informasi-informasi seperti produk yang sudah 

ada dan kompetitornya, biaya produksi, bahan, target pasar, 

teknologi terkini serta estetika. 

 Kuesioner, survei dan wawancara yang hasilnya dipresentasikan 

dalam bentuk grafik, data, gambar grafis dan komentar. 

3. Concept development 

Bernilai 4 kredit. Evaluasi dalam bentuk presentasi dari desain dan ide akhir 

di depan klien. 

Bidang yang dapat dipelajari sangat beragam, tergantung dari awarding body, 

contohnya termasuk kesehatan dan kesejahteraan sosial, ritel dan distribusi, tata 

rambut dan kecantikan, bisnis dan manajemen, makanan, jasa boga, konstruksi dan 

properti, dan lain-lain. Contoh kualifikasi kejuruan adalah NVQs (National Vocational 

Qualifications), HNCs (Higher National Certificates) dan HNDs (Higher National 

Diplomas) (64). 
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4.2.5 Young Apprenticeship 

Semenjak Year 10, siswa juga dapat memilih program magang yang disebut Young 

Apprenticeships. Sistem kerja praktek ini memberikan kesempatan bagi siswa untuk 

ikut serta dalam proses bekerja di suatu organisasi atau perusahaan secara penuh, 

selama satu sampai tiga pekan, atau berpartisipasi satu hari tiap minggu selama 

beberapa bulan. Pilihan ini dapat digabungkan dengan persiapan GCSE. Dengan 

program ini peserta didik dapat melakukan kerja praktek berdasarkan mata pelajaran 

yang ingin didalaminya guna menghadapi ujian GCSE. Mata pelajaran yang biasanya 

bisa diambil dengan sistem ini adalah yang bersifat terapan, seperti misalnya: seni 

desain dan teknik (engineering) (66). 

4.3 Kualifikasi dan Ujian Pendidikan Lanjutan 

Setelah siswa menyelesaikan Year 11, terdapat lebih banyak lagi pilihan. Apapun jalur 

yang dipilih akan melibatkan proses pendidikan. Di tahap ini biasanya siswa sudah 

dianjurkan untuk mencari tahu karir masa depan apa yang tertarik untuk dijajaki 

mereka. Pada dasarnya pilihan melibatkan dua kriteria, yaitu (67):  

1. Melanjutkan sekolah baik di sekolah yang sama maupun ke sekolah tinggi 

(college), yang umumnya siswa mengambil pilihan ini untuk mempersiapkan 

ujian A-Level, atau 

2. Melanjutkan pendidikan melalui pelatihan yang berbasiskan kerja praktek, 

seperti contohnya diploma dan lain-lain. 

Pemerintah memberikan jaminan, bahwa siswa yang memasuki usia 16 atau 17 tahun 

akan memperoleh tempat di salah satu program pendidikan dengan disediakannya 

pusat informasi, saran dan bimbingan yang bisa dihubungi siswa. 

4.3.1 Kualifikasi AS dan A-Level 

Kualifikasi AS (Advanced Subsidiary) dan A (Advanced) Level merupakan kualifikasi 

yang paling umum. Untuk A-Level diperlukan 2 tahun untuk menyelesaikannya (AS-

Level yang setingkat dengan A-Level tahun ke-1 dan A2-Level yang setingkat dengan A-

Level tahun ke-2). Siswa dapat memilih dari beragam mata pelajaran akademis dan 

mata pelajaran terapan. AS dan A-Level disetarakan di tingkat tiga di Kerangka Kerja 

Kualifikasi Nasional (National Qualification Framework - NQF) yang tercantum pada 

Lampiran A. 
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GCSE akan digantikan dengan English Baccalaureate Certificate 

Pada tanggal 17 September 2012, Menteri Pendidikan Inggris, Michael Gove, 

mengumumkan bahwa ujian nasional GCSE akan digantikan dengan sistem 

ujian baru yang dinamakan English Baccalaureate. Penerapannya dimulai 

untuk mata pelajaran inti terlebih dahulu, yaitu: Bahasa Inggris, Matematika 

dan Sains. Siswa yang baru memasuki sekolah tingkat sekunder tahun 2012 

ini, akan pertama kali diuji dengan sistem ujian baru ini pada tahun 2017. 

Untuk mata pelajaran lainnya, penerapannya akan berlangsung secara 

bertahap, yaitu ujian untuk mata pelajaran Sejarah, Geografi dan Bahasa 

Asing akan ditambahkan pada tahun 2018 (68–70). 

Perbedaan mencolok antara GCSE dan English Baccalaureate adalah ujian 

tidak lagi bersifat modular dan diselenggarakan oleh berbagai dewan 

penyelenggara ujian (awarding body). Ujiannya menjadi terpusat secara 

nasional dengan satu dewan penyelenggara ujian untuk mata pelajaran inti 

yang diujikan tersebut. Selain itu, ujian nasional English Baccalaureate 

hanya diadakan satu kali dalam satu tahun, berbeda dengan GCSE yang 

dapat diambil lebih dari satu kali dalam satu tahun dan memiliki sistem 

remedial (resit) untuk setiap mata pelajaran. Bagi siswa yang dinilai 

kesulitan untuk mengikuti ujian English Baccalaureate, ujian dapat diambil 

pada tahun berikutnya (70). 

Sebelumnya sistem English Baccalaureate telah diperkenalkan pemerintah 

pada tahun 2010, namun bukan sebagai suatu kualifikasi melainkan tolok 

ukur keberhasilan siswa dalam penguasaan mata pelajaran inti, yaitu: 

Bahasa Inggris, Matematika, Sains, Sejarah atau Geografi dan satu Bahasa 

Asing. English Baccalaureate diberikan kepada siswa yang berhasil 

mendapat nilai C atau lebih pada ujian nasional GCSE untuk semua mata 

pelajaran tersebut. Awalnya, English Baccalaureate diperkenalkan 

pemerintah Inggris untuk menarik minat siswa untuk mengambil mata 

pelajaran inti yang mulai ditinggalkan. Hal ini dikarenakan sistem GCSE 

yang berlaku memungkinkan siswa untuk memilih berbagai mata pelajaran 

(69). 

Terhadap perubahan sistem GCSE di England tersebut, Wales dan Irlandia 

Utara masih belum memutuskan untuk mengadopsi perubahan yang 

diumumkan pemerintah Inggris tersebut. Sedangkan di Skotlandia sudah 

memiliki sistem ujian nasional yang berbeda dan bukan GCSE melainkan 

ujian yang dinamakan Standard Grades (68). 

“ 
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Hasil dari A-Level dapat digunakan untuk mendaftar ke universitas atau, jika 

dikehendaki, dapat digunakan untuk melamar kerja seperti untuk pekerjaan 

administrasi di kantor (71). 

A-Level terdiri dari 2 tahap, yaitu AS-Level lalu setelah itu mengambil A2-Level. Masing-

masing setara dengan 50%  A-Level. AS-Level dapat merupakan kualifikasi yang berdiri 

sendiri jika siswa tidak ingin melanjutkan studi ke tahun kedua, yaitu A2-Level (71).  

Umumnya siswa mengambil kualifikasi AS dan A-Level setelah lulus ujian GCSE. 

Namun, pelajar dewasa juga dapat mengambilnya. Bahkan, di beberapa sekolah ada 

yang menyediakan AS-Level di beberapa mata pelajaran untuk siswa di tingkat lebih 

rendah, yaitu Year 10 dan Year 11 yang dinilai memiliki kemampuan akademis luar 

biasa. Umumnya diperlukan 5 GCSE dengan nilai A*-C atau mendapat nilai B atau lebih 

tinggi, untuk dapat melanjutkan ke kualifikasi AS dan A-Level (71). 

Terdapat 80 mata pelajaran yang bisa dipilih untuk kualifikasi AS dan A-Level yang 

dapat disesuaikan dengan mata pelajaran yang diambil sebelumnya di Year 10 dan 

Year 11. Banyak siswa yang mengambil 3 atau 4 mata pelajaran di AS-Level. Hal ini 

memungkinkan siswa untuk memiliki pilihan untuk memutuskan mata pelajaran apa 

saja yang ingin diambil di tingkat A2-Level untuk mendapatkan kualifikasi A-Level 

(72). Sama halnya dengan GCSE, sekolah dapat memilih satu atau lebih awarding 

bodies yang menyediakan A-Level. Di England, terdapat 4 awarding bodies, yaitu (73): 

1. AQA 

2. OCR 

3. Edexcel 

4. WJEC 

Awarding body lainnya adalah CIE atau Cambridge International Examinations. Selain 

menyediakan A-Level di Inggris, CIE juga menyediakan kualifikasi ini di beberapa 

negara lain, terutama negara-negara persemakmuran. Selain CIE, Edexcel juga 

menyediakan layanan serupa. 

Evaluasi pada setiap mata pelajaran yang diambil dilakukan dalam bentuk ujian dan 

tugas, seperti melakukan riset, esai, kerja lapangan, eksperimen atau beberapa hal 

praktis lainnya bergantung pada mata pelajaran yang diambil. Satu mata pelajaran 

terdiri dari beberapa unit dan ujian dilakukan pada akhir setiap unit pada bulan Juni 

setiap tahunnya. Ada beberapa unit di dalam mata pelajaran yang sama tidak 

menggunakan ujian, melainkan laporan atau eksperimen. Untuk lebih memperjelas, 

Lampiran C memaparkan ringkasan evaluasi yang dilakukan dan skema penilaian pada 

mata pelajaran Biologi yang disediakan oleh Edexcel. 
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Sistem penilaian A-Level berkisar dari A* sampai E. Nilai akan keluar berdasarkan 

sistem yang dinamakan 'Uniform Mark Scale' (UMS). AS-Level memiliki nilai penuh 300 

UMS, sedangkan A-Level dengan nilai maksimum 600 (Lihat Lampiran C untuk paparan 

lebih detil). Selanjutnya, jika siswa mendaftar ke universitas atau perguruan tinggi, 

nilai AS atau A-Level dapat dikonversi ke poin dalam sistem penerimaan mahasiswa 

baru yang dinamakan UCAS (University and Colleges Admissions Service), seperti 

ditunjukkan Tabel 5. Setiap universitas memiliki standar minimum nilai UCAS (71). 

Sebagai salah satu contoh persyaratan masuk universitas menggunakan sistem UCAS. 

Misalnya saja, suatu universitas di program studi tertentu mensyaratkan minimum 

nilai UCAS setinggi 300 poin dengan nilai A pada mata pelajaran kimia A-Level, sebagai 

syarat pemberian tawaran terbatas (conditional offer) kepada calon mahasiswa (71). 

Tabel 5. Konversi nilai AS dan A-Level ke poin UCAS (71). 

 

Pemerintah England merencanakan beberapa hal yang akan diberlakukan di masa 

mendatang (belum ditetapkan waktunya), yaitu (74): 

 Evaluasi di akhir studi, dari yang sebelumnya di akhir tahun setiap tingkat 

dari A-Level 

 Kualifikasi AS yang dapat berdiri sendiri, independen dari A-Level 

 Tinjauan ulang akan dilakukan pada beberapa mata pelajaran, seperti 

Matematika dan Matematika Lanjut (Further Mathematics), Bahasa Inggris, 

Fisika, Kimia, Biologi, Sejarah, Geografi, Psikologi, Seni dan Desain, Sosiologi, 

Studi Bisnis, Ekonomi dan Ilmu Komputer 

4.3.2 Kualifikasi Berbasiskan Kerja (Apprenticeships) 

Selain beragam jenis kualifikasi bidang kejuruan seperti misalnya NVQ, siswa juga 

diberi pilihan untuk menimba pengalaman kerja (apprenticeships) atau bahkan 

mengambil tahun kosong (gap year). Syarat untuk dapat mendaftarkan diri di program 

ini, antara lain (75): 
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1. Berdomisili di England 

2. Berumur di atas 16 tahun 

3. Tidak tengah mengambil full-time education 

Waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan kualifikasi ini berkisar antara satu 

hingga empat tahun, tergantung dari tingkat kualifikasi yang diambil (yang dibahas 

setelah ini), kemampuan dari apprentice dan sektor industri. Selain itu, peserta 

program ini digaji dan terdapat batas minimal dari gaji yang diterima, yaitu ₤2,65 per 

jam. Sebuah survey menunjukkan gaji rata-rata per minggu dari peserta program ini 

adalah sekitar ₤170, bahkan untuk posisi pekerjaan tertentu sekitar ₤210 (75, 76). 

Terdapat tiga tingkatan yang bisa diambil, tergantung kualifikasi yang dimilikinya, 

yaitu (77): 

1. Intermediate Apprenticeship (lulus 5 GCSE dengan nilai baik) 

2. Advanced Level Apprenticeship (lulus dua A level) 

3. Higher Apprenticeship (dapat memperoleh kualifikasi NVQ level 4 atau 

bahkan Foundation Degree) 

Terdapat juga 250 tipe dari program ini, bergantung dari sektor industri, dan 1400 

posisi pekerjaan. Berikut beberapa contoh tipe apprenticeships, posisi pekerjaan yang 

ditawarkan serta persyaratannya tambahannya (78), 

 Tipe Apprenticeships: Agrikultural, Hortikultura dan Perawatan Hewan 

Di dalam tipe ini terdapat beberapa pilihan seperti Agrikultural, Penata 

Bunga (Florist), dan lain lain. 

Sebagai contoh Agrikultural, beberapa posisi pekerjaan untuk tingkat 

Intermediate, 

 Petani (Farm worker) 

 Pengemudi traktor 

 Teknisi babi (Pig technician) 

Sedangkan, beberapa contoh posisi pekerjaan untuk tingkat Advanced, 

 Operator peralatan mesin agrikultural 

 Penggembala 

Terdapat persyaratan tambahan untuk posisi pekerjaan yang ditawarkan di 

atas, yaitu: jika tidak memiliki nilai GCSE yang baik pada mata pelajaran 

Bahasa Inggris dan Matematika, diharuskan untuk mengambil ujian literasi 

dan numerasi. 

 Tipe Apprenticeships: Teknologi Informasi dan Komunikasi 
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Sama halnya dengan tipe sebelumnya, terdapat pilihan seperti Spesialis 

Aplikasi IT dan Profesional di IT, Perangkat Lunak, Web serta 

Telekomunikasi. 

Sebagai contoh Spesialis Aplikasi IT, beberapa posisi pekerjaan untuk tingkat 

Intermediate, 

 Administrator data 

 Teknisi web 

 Asisten digital 

Sedangkan, beberapa contoh posisi pekerjaan untuk tingkat Advanced, 

 Pengawas IT 

 Manajer situs web 

Dengan mengambil program magang ini, siswa tetap dapat langsung terjun ke dunia 

kerja namun dapat pula melanjutkan ke jenjang universitas atau pendidikan tinggi, 

seperti yang terlihat pada Gambar 4 (77). 

 

Gambar 4. Posisi apprenticeships di antara kualifikasi-kualifikasi pendidikan usia 14-19 
tahun (79). 

4.3.3 International Baccalaureate (IB) Diploma 

IB adalah kualifikasi yang diakui secara internasional untuk siswa berusia 16-19 tahun. 

Program ini dapat diambil di 168 sekolah yang tersebar di UK (80). Program ini, 

menekankan pembelajaran mengenai identitas suatu kebudayaan dengan 
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pengembangan kemampuan untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang-

orang dari berbagai negara dan budaya yang berbeda. 

Inti program dari kualifikasi ini meliputi tiga hal, yaitu (81, 82): 

1. Teori ilmu pengetahuan (theory of knowledge) 

Selain mempelajari basis ilmu pengetahuan, termasuk belajar untuk 

menganalisis suatu kejadian dan mengungkapkan pendapat sendiri secara 

rasional. 

2. Kreatifitas, Aksi dan Layanan 

Siswa akan dikenalkan dan dilibatkan dalam kegiatan teater, musik, olahraga 

atau kegiatan sukarela. 

3. Menulis esai (extended essay) 

Siswa diminta untuk mencari topik tertentu dan menuangkannya dalam 

tulisan sebanyak 4000 kata. 

Tiga hal di atas diterjemahkan ke dalam bentuk beberapa mata pelajaran yang 

mendukung. Siswa diberikan pilihan untuk mengambil enam mata pelajaran dari enam 

grup yang disediakan. Enam mata pelajaran tersebut terdiri dari tiga mata pelajaran 

yang termasuk higher level (H) dengan durasi 240 jam pengajaran dan tiga lainnya 

yang termasuk standard level (S) dengan durasi 150 jam pengajaran. 

Seperti yang terlihat pada Gambar 5, keenam grup tersebut, antara lain (83, 84): 

1. Studies in language and literature 

 H: Bahasa Inggris, Bahasa Jerman dan Bahasa Italia 

 S: Bahasa Arab, Bahasa Ceko, Bahasa Belanda, Bahasa Prancis, 

Bahasa Jepang, Bahasa Korea, dan lain lain 

2. Language acquisition (Language B) 

 H dan S:  Bahasa Inggris, Bahasa Jerman, Bahasa Spanyol dan Bahasa 

Jerman 

 S: Bahasa Cina untuk pemula dan Bahasa Spanyol untuk pemula 

3. Individuals and societies 

 H atau S: Sejarah, Geografi, Psikologi dan Ekonomi 

 H: Bisnis dan Manajemen 

 S: Politik dunia 

4. Sains 
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 H: Biologi, Kimia dan Fisika 

 S: Astronomi 

5. Matematika 

 H: Matematika 

 S: Matematika 

 S: Studi Matematika 

6. Seni 

H atau S: Seni visual, music, teater atau dari grup bahasa lain atau dari grup 

Individual and Societies atau dari grup sains 

 

Gambar 5. Kurikulum International Baccalaureate (IB) Diploma (83). 

Evaluasi di program ini dilakukan dengan dua cara, yaitu (85): 

 Evaluasi eksternal 

Bentuk yang paling umum adalah ujian. Namun, ada juga beberapa bentuk 

lainnya seperti esai, pertanyaan terstruktur, pertanyaan studi kasus, pilihan 

ganda dan lain lain. 
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Esai terkait theory of knowledge dan extended essays juga termasuk di dalam 

evaluasi ini. Nilai yang didapat dari kedua esai tersebut, maksimal dapat 

menambah 3 poin ke total nilai akhir semua mata pelajaran.  

Tugas guru di sini adalah sebagai pengawas. Sedangkan penilaian dilakukan 

oleh pihak di luar sekolah (awarding body). 

Waktu pelaksanaan ujian adalah bulan Mei dan November. Pengumuman 

hasil akan dilakukan masing-masing pada tanggal 5 Juli dan 5 Januari (86). 

 Evaluasi internal 

Evaluasi diberikan oleh guru melalui beberapa hal, yaitu: tugas oral untuk 

mata pelajaran bahasa, tugas lapangan untuk mata pelajaran geografi, 

praktikum di laboratorium untuk mata pelajaran sains dan penampilan 

kesenian. 

Hasil evaluasi diperiksa oleh pihak di luar sekolah. Biasanya tugas-tugas ini 

berkontribusi terhadap 20-30% dari total nilai mata pelajaran. Khusus untuk 

mata pelajaran seni, bisa mencapai 50% dari total nilai. 

Penilaian di program ini menggunakan 1-7 dengan 1 adalah Very Poor dan 7 adalah 

Excellent (lihat Tabel 6). Esai terkait theory of knowledge dan extended essays juga 

memiliki sistem penilaiannya sendiri (lihat Tabel 7). Total nilai maksimal untuk 

kualifikasi ini adalah 45, dengan 3 poin di dapat dari esai.  

Tabel 6. Daftar nilai dan deskripsinya (84). 

Nilai Deskripsi 

7 Excellent 

6 Very good 

5 Good 

4 Satisfactory 

3 Mediocre 

2 Poor 

1 Very poor 

Program ini berakhir dengan satu kualifikasi yang terintegrasi. Kualifikasi diberikan 

oleh satu awarding body khusus yang bernama International Baccalaureate 

Organisation (IBO) (87). Persyaratan didapatkannya sertifikat diploma di program ini 

adalah (84): 
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 Peserta didik berhasil mengumpulkan total poin sebanyak 24 atau lebih di 

ujian. 

 Untuk setiap mata pelajaran berkategori H: mendapat nilai 4 atau lebih tinggi. 

Namun, satu mata pelajaran dengan nilai 3 masih bisa diterima dengan 

kompensasi nilai 5 atau lebih tinggi di mata pelajaran lainnya. 

 Untuk setiap mata pelajaran berkategori S: Tidak terdapat nilai 1 dan nilai 2 

pada mata pelajaran lebih dari satu. 

 Keseluruhan hasil: Tidak terdapat nilai 3 pada mata pelajaran lebih dari tiga 

dan tidak terdapat nilai 3 pada satu mata pelajaran jika terdapat nilai 2 pada 

satu mata pelajaran yang berkategori S. 

Namun, jika peserta didik tidak menamatkan secara penuh, ia tidak akan mendapatkan 

ijazah diploma, melainkan dalam bentuk sertifikat per mata pelajaran. 

Tabel 7. Daftar nilai untuk Esai theory of knowledge dan extended essay (84). 

Nilai Deskripsi 

Band A Kualitas kerja excellent 

Band B Kualitas kerja bagus 

Band C Kualitas kerja memuaskan 

Band D Kualitas kerja rata-rata 

Band E Kualitas kerja poor 

Program diploma IB disetarakan pada tingkat 3 dalam Kerangka Kerja Kualifikasi 

Nasional (NFQ), dapat dilihat pada Lampiran A. Selepas menyelesaikan diploma IB 

yang diakui di 100 negara lain ini, siswa diperbolehkan meneruskan ke jenjang 

universitas dengan mengkonversi nilai sertifikat IB diploma. Misalnya, nilai 24 poin 

(maksimum 45 poin), setara dengan nilai 260 poin UCAS - atau sama dengan nilai satu 

'B' atau dua 'C' di A-Level. Seseorang yang memperoleh nilai maksimum 45 poin sama 

saja dengan meraih 720 poin UCAS - atau setara dengan mengambil 6 mata pelajaran 

A-Level dengan semua nilai 'A' (81, 88). 

4.3.4 BTEC (Business Technician Education Council) 

BTEC adalah kualifikasi kejuruan yang memberikan pilihan bagi siswa untuk 

mendalami bidang tertentu dengan penekanan pendidikan praktis yang disesuaikan 

dengan kebutuhan dunia kerja. Kualifikasi ini dapat diambil sebagai pengganti GCSE 

dan A-Level, atau diambil bersamaan dengan kualifikasi umum tersebut. Awarding 

body yang menyediakan kualifikasi ini adalah Edexcel (89). 
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Beberapa bidang yang ditawarkan di kualifikasi ini, antara lain Sains Terapan, Seni dan 

Desain, Bisnis dan Pelayanan, Engineering, IT, Media, Musik, Olahraga dan lain lain 

(90). Terdapat evaluasi di kualifikasi ini yang berupa evaluasi internal melalui tugas 

ataupun evaluasi eksternal melalui ujian, bergantung dari bidang dan unit yang 

diambil. 

Di dalam setiap bidang yang ditawarkan, disediakan tingkatan yang sangat beragam, 

mulai dari tingkat pemula (entry level) sampai dengan tingkat 7 (BTEC Advanced 

Professional) di Kerangka Kerja Kualifikasi dan Kredit (QCF) atau setara dengan 

pendidikan pascasarjana tingkat master (lihat Lampiran A). BTEC tingkat 3 (BTEC 

Level 3 Nationals) hasilnya dapat disetarakan dengan hasil A-Level sehingga dapat 

dikonversi ke dalam poin UCAS (lihat Lampiran A). Hal ini menguntungkan bagi siswa 

yang telah mengambil program BTEC dan tetap ingin melanjutkan ke universitas atau 

perguruan tinggi (91). Setiap tingkatan dibagi lagi menjadi beberapa tingkatan 

penghargaan sebagaimana yang diatur di dalam QCF, yaitu: Award (terendah), 

Certificate dan Diploma (tertinggi) (89). Tabel 8 memperlihatkan tingkatan-tingkatan 

yang ditawarkan di kualifikasi ini dan penyetaraannya dengan kualifikasi-kualifikasi 

lainnya. 

4.3.5 Cambridge Pre-U 

Cambridge Pre-U adalah suatu kualifikasi yang diprakarsai oleh UCIE (seringkali 

disebut dengan CIE) atau University of Cambridge Internationals Examinations dan 

merupakan alternatif kualifikasi A-Level. Program yang termasuk pendidikan diploma 

ini baru diperkenalkan pada tahun 2008 di 20 sekolah swasta menggantikan sistem A-

Level. Gambar 6 memperlihatkan diagram dari komponen-komponen utama yang 

wajib diambil di Cambridge Pre-U. 

 

Gambar 6. Diagram komponen-komponen yang wajib diambil oleh siswa untuk 
mendapatkan Cambridge Pre-U Diploma (92). 
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Perbedaan Cambridge Pre-U dengan A-Level adalah Cambridge Pre-U disediakan tidak 

dalam bentuk modular seperti A-Level, dan juga tidak memiliki mata kuliah wajib 

seperti halnya program International Baccalaureate. Siswa diberi kebebasan memilih 3 

'principal subject' dari 26 mata pelajaran yang terbagi ke dalam 7 kelompok. Beberapa 

contoh mata pelajaran tersebut, yaitu: Literatur Inggris, Geografi, Sejarah, Filosofi dan 

Teologi, Kimia, Fisika, Matematika, Bisnis dan Manajemen, Ekonomi dan lain lain (92). 

Siswa juga diwajibkan mengambil dua komponen lainnya yang tergabung dalam satu 

paket dikenal dengan Cambridge Pre-U GPR atau Global Perspective and Independent 

mata pelajaran Global Perspective yang diambil pada tahun pertama studi siswa dan 

Laporan Riset di tahun berikutnya. Lima komponen ini diperlukan untuk mendapatkan 

gelar diploma (93). 

Tabel 8. Tingkatan-tingkatan kualifikasi BTEC dengan Ukuran (dapat berupa kredit 
atau Guided Learning Hours - GLH) dan penyetaraannya (94). 

Tingkatan Kualifikasi 
Ukuran  

(dalam kredit/GLH) 
Setara 

7 
BTEC tingkat 7 kualifikasi 
Profesional 

Bervariasi Pasca sarjana 

6 
BTEC tingkat 6 kualifikasi 
Profesional 

Bervariasi Degree 

5 
BTEC tingkat 5 Higher National 
Diplomas (HND) 

240 kredit 
Foundation Degree, 
Diploma of Higher 

Education 

4 

BTEC tingkat 4 Higher National 
Certificates (HNC) 120 kredit Intermediate Degree 

BTEC tingkat 4 Foundation 

Diploma di Seni dan Desain 120 kredit  

BTEC tingkat 4 kualifikasi 

Profesional 
Bervariasi 

Certificate of Higer 
Education 

3 

BTEC tingkat 3 National 
 Certificate 
 Subsidiary Diploma 
 90-credit Diploma 
 Diploma 
 Extended Diploma 

 
30 kredit 
60 kredit 
90 kredit 

120 kredit 
180 kredit 

 
1 AS Level 

1 GCE A Level 
1.5 GCE A Level 
2 GCE A Levels 
3 GCE A Levels 
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BTEC tingkat 3 Foundation 

Diploma di Seni dan Desain 120 kredit 2 GCE A Levels 

BTEC tingkat kualifikasi 

Spesialis 
Bervariasi  

2 

Next Generation BTEC tingkat 
1/2 Firsts dari 2012 dan 2013 
(NQF) 
 Award 
 Certificate 
 Extended Certificate 
 Diploma 

 
 
 

120 GLH 
240 GLH 
360 GLH 
480 GLH 

 
 
 

1 GCSEs (A*-C) 
2 GCSEs (A*-C) 
3 GCSEs (A*-C) 
4 GCSEs (A*-C) 

BTEC tingkat 2 Firsts dari 2010 
(QCF) 
 Certificate 
 Extended Certificate 
 Diploma 

 
 

15 kredit 
30 kredit 
60 kredit 

 
 

1 GCSEs (A*-C) 
2 GCSEs  (A*-C) 
4 GCSEs (A*-C) 

BTEC tingkat 2 kualifikasi 

Spesialis Bervariasi  

1 

BTEC tingkat 1 kualifikasi 
Award 
Certificate 
Diploma 

Bervariasi GCSE (D-G) 

BTEC tingkat 1 kualifikasi 

Spesialis Bervariasi  

E 

BTEC tingkat Pemula kualifikasi 
(E3) 
Award 
Certificate 
Diploma 

Bervariasi  

BTEC tingkat Pemula kualifikasi 

Spesialis Bervariasi  

Evaluasi dilakukan pada lima komponen tersebut. Untuk komponen ‘principal subjects’, 

biasanya dilakukan dengan ujian tertulis, dapat berupa pertanyaan dengan pilihan 

ganda dan pertanyaan terstruktur, dan praktek. Perhatikan Tabel 9 yang 

memperlihatkan daftar ujian yang harus diambil untuk mata pelajaran Fisika. Waktu 

pelaksanaan evaluasi dari komponen ini adalah setiap akhir masa studi. 



 

 

54 Sistem Pendidikan di Inggris 

A
t

d
i

k
b

u
d

l
o

n
d

o
n

.
c

o
m

 

Tabel 9. Komponen ujian dari mata pelajar Fisika (95). 

Komponen Nama komponen Durasi 
Bobot 

(%) 
Tipe evaluasi 

1 
Bagian A9 

Ujian dengan pilihan 
ganda 

1 jam 15 menit 20 
Diadakan dan dinilai oleh 
pihak luar (awarding 
body) 

2 
Bagian A  

Ujian tertulis 
2 jam 30 

Diadakan dan dinilai oleh 
pihak luar (awarding 
body) 

3 
Bagian B10 

Ujian tertulis 
3 jam 35 

Diadakan dan dinilai oleh 
pihak luar (awarding 
body) 

4 Investigasi personal11 20 jam 15 

Laporan projek, dinilai 
oleh pihak sekolah dan 
dimoderasi oleh pihak 
luar (awarding body) 

Komponen Global Perspective terdiri dari beberapa tema, seperti Etika, Ekonomi, 

Lingkungan, Teknologi dan Politik dan Kultur. Setiap tema terdapat beberapa topik 

dan siswa diwajibkan untuk memilih 4 topik dari tema yang berbeda. Komponen ini 

diharapkan dapat membuat siswa berpikir kritis terhadap isu global yang tengah 

terjadi di sekitarnya. Selain itu, agar siswa dapat memanfaatkan pengetahuan yang 

mereka miliki dan menuangkannya ke dalam bentuk proyek riset. Evaluasi dilakukan 

dengan ujian tertulis yang menelusuri kemampuan berargumen dan analisa kritis, 

tugas dan presentasi (92). 

Topik-topik yang dipilih pada komponen sebelumnya berpengaruh pada komponen 

Laporan Riset. Laporan ini biasanya terdiri dari 4500-5000 kata dan dapat berupa 

disertasi atau laporan formal investigasi atau kuliah lapangan (92). 

Sistem penilaian Cambridge Pre-U agak berbeda dengan A-Level, namun terdapat 

kesetaraan (lihat Tabel 10). Misalnya di Cambridge Pre-U nilai dibagi menjadi 6 tingkat 

(Distinction, Merit, Pass) dan kemudian dibagi menjadi 6 nilai (D1-D3, M1-M3, P1-P3). 

Nilai D2 misalnya sama dengan A* di A-Level dan nilai P3 sama dengan nilai E. Nilai D1 

dikonversi sebagai 'melebihi nilai A* (extends beyond A*) (52). 

                                                                        
9 Berisi unit-unit terkait mata pelajaran fisika, seperti Mekanika, Medan Gravitasi, Deformasi dari Benda-benda 
Solid, Konsep Energi, Kelistrikan, Gelombang, Superposisi, Atom dan Nuklir dan Quantum Ide (95). 
10 Juga unit-unit terkait, seperti Mekanika Rotasi, Getaran, Medan Listrik, Gravitasi, Elektromagnetik, Relitivitas 
Special, Teori Kinetik Molekul, Fisika Nuklir, Quantum Atom dan Astronomi dan Kosmologi (95).  
11 Semacam proyek riset. Tema yang dipilih diserahkan kepada siswa dan harus melalui persetujuan guru. 20 
jam yang diberikan digunakan untuk perencanaan dan penulisan. Guru berperan untuk melakukan supervisi 
dan penilaian terhadap progres dari siswa (95).   
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Sebagai bentuk persiapan masuk universitas atau perguruan tinggi, hasil dari 

Cambridge Pre-U dapat digunakan dalam sistem poin UCAS.  Terdapat sistem konversi 

dari nilai Cambridge Pre-U ke poin UCAS. Nilai konversi tertinggi untuk 'principle 

subject' jika siswa mencapai nilai D2 yang dikonversi di tabel poin UCAS menjadi 145, 

dan yang terendah nilai P3 menjadi 46 poin UCAS (93). 

Tabel 10. Kontribusi setiap komponen terhadap skor dari Diploma (92). 

 

Band 
Principal 
Subject 

GPR 

Distinction 
1 24 24 
2 22 22 
3 20 20 

Merit 
1 18 18 
2 16 16 
3 14 14 

Pass 
1 12 12 
2 10 10 
3 8 8 

4.3.6 Kualifikasi Bidang Kejuruan 

Kualifikasi bidang kejuruan dikelompokkan dalam berbagai tingkat dalam Kerangka 

Kerja Kredit dan Kualifikasi (Qualifications and Credit Framework - QCF). Tiap 

tingkatan menunjukkan tingkat kesulitan - dari tingkat pemula sampai dengan tingkat 

8 (lihat Lampiran A) (64). 

Tingkatan suatu kualifikasi kejuruan dapat dibandingkan dengan jenis kualifikasi 

lainnya. Misalkan, kualifikasi QCF tingkat 2 disetarakan dengan nilai A* sampai C 

dalam ujian nasional GCSE dan QCF tingkat 3 disetarakan dengan A-Level (lihat Tabel 8 

dan Lampiran A). 

Kualifikasi kejuruan termasuk di dalamnya: 

1. National Vocational Qualifications (NVQ), dan  

2. BTEC Higher National Certificates (HNC) dan BTEC Higher National 

Diplomas (HND). 

NVQ adalah kualifikasi berbasis kompetensi yang disiapkan untuk membangun 

keahlian atau ilmu pengetahuan khusus untuk suatu jenis pekerjaan secara efektif. 

NVQ berdasarkan standar nasional yang menetapkan kompetensi seseorang dalam 

mengerjakan suatu pekerjaan tertentu. Terdapat 5 tingkatan yang kesetaraannya 

dapat dilihat di tabel QCF (lihat Lampiran A) (96). 
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NVQ terbuka lebar untuk pegawai atau seseorang yang sedang belajar di sekolah tinggi 

namun memiliki pekerjaan sampingan atau memiliki akses terhadap penempatan 

kerja. Menyelesaikan suatu tahap NVQ membuka kesempatan untuk melanjutkan ke 

tahap berikutnya. Contohnya jika peserta didik menyelesaikan NVQ tingkat 3, 

seseorang dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi, seperti (96): 

1. BTEC Higher National Certificate 

2. BTEC Higher National Diploma 

3. Foundation Degree 

4. Spesialis Kejuruan lainnya 

4.4 Kualifikasi Pendidikan Tinggi 

Kualifikasi pendidikan di Inggris diberikan oleh lembaga masing-masing dan bukan 

secara nasional. Namun lembaga tersebut harus memiliki kekuatan hukum untuk 

memberi gelar sebagai suatu kualifikasi. Jika tidak maka harus disahkan oleh lembaga 

eksternal seperti universitas atau badan kualifikasi nasional. 

Beberapa contoh kualifikasi di tingkat pendidikan tinggi, antara lain sertifikat dan 

diploma pendidikan tinggi, foundation degrees, bachelor’s degrees, bachelor’s degrees 

with honour dan gelar pascasarjana seperti master dan doktor. Untuk tingkat sarjana, 

umumnya program yang menawarkan program honour’s degree memerlukan 3 tahun, 

walaupun ada program yang membutuhkan waktu lebih lama (3, 97). 

4.4.1 Tingkat Sarjana 

Gelar sarjana (bachelor degree) atau di Inggris disebut juga 'ordinary degree' atau 'first 

degree' menawarkan kualifikasi seperti bachelor of arts (BA), bachelor of science 

(BSc) atau bachelor of medicine (MB). Tergantung dari jurusan yang dipilih, jenjang ini 

dapat diselesaikan dalam waktu 3 atau 4 tahun. Umumnya program sarjana 4 tahun 

ditempuh dengan melibatkan kerja praktek selama satu tahun di industri atau di luar 

negeri yang dikenal dengan program 'sandwich course'. Untuk menyelesaikan tingkat 

sarjana di beberapa pilihan jurusan memerlukan waktu yang lebih lama; seperti 

misalnya, jurusan kedokteran (medical courses) umumnya memerlukan 5 atau 6 tahun. 

Kuliah tingkat sarjana di Inggris ditawarkan juga dalam bentuk paruh waktu atau 

dengan jadwal pembelajaran yang fleksibel (98). Beberapa universitas yang memiliki 

jurusan Engineering menawarkan program semacam ‘fast-track’. Dengan menambah 

waktu kuliah selama 1 tahun menjadi total 4 tahun, gelar yang didapat adalah Master of 

Engineering (M.Eng). Gelar ini membuka peluang untuk mendapatkan status Chartered 

Engineer (C.Eng), sebuah status profesional yang diberikan oleh Engineering Council 

(99, 100). 
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Tingkat sarjana disetarakan pada level 6 dalam Kerangka Kerja untuk Kualifikasi 

Pendidikan Tinggi (Framework for Higher Education Qualifications - FHEQ). Daftar 

FHEQ menunjukkan kesetaraan suatu jenjang pendidikan yang dapat ditempuh melalui 

program yang berbeda (lihat Lampiran A). 

Untuk mendaftar kuliah jenjang sarjana diperlukan kualifikasi yang diatur 

oleh University and Colleges Admissions Service (UCAS). Sistem penerimaan mahasiswa 

yang digunakan disebut 'UCAS tariff'. Dalam sistem ini, kualifikasi pelamar akan dinilai 

dan diberikan poin yang kemudian dapat digunakan untuk melamar ke suatu program 

di institusi pendidikan tinggi. Setiap universitas dan program studi menetapkan poin 

yang berbeda dan umumnya dihitung dari hasil ujian A-Level, walaupun pelamar dapat 

menggunakan jenis kualifikasi yang berbeda, seperti IB atau Cambridge Pre-U.  Untuk 

mengetahui poin yang diperlukan guna memasuki universitas tertentu, dapat dilihat 

melalui website UCAS http://www.ucas.ac.uk/. 

Penilaian tingkat sarjana dinilai sebagai berikut (98):  

1. First 

2. Upper-second (2:1) 

3. Lower-second (2:2) 

4. Third 

5. Pass 

6. Fail 

Penerima predikat 'Third' atau lebih tinggi berhak untuk mendapatkan gelar sarjana 

dengan penghargaan 'honours'. Umumnya, terdapat suatu sistem yang memungkinkan 

mahasiswa untuk mengajukan banding (appeals) jika mereka merasa tidak puas 

dengan nilai yang diperolehnya. Sistem penerapan hak banding ini ditentukan oleh 

universitas atau sekolah tinggi masing-masing. 

Untuk mendapatkan konversi nilai di atas dalam sistem IPK, salah satu rujukan tidak 

resmi adalah yang disediakan oleh Fulbright Commission, untuk memperkirakan 

perbandingan sistem nilai IPK di Amerika Serikat dan nilai di Inggris (tidak digunakan 

untuk proses aplikasi), sebagai berikut (101): 

Inggris Amerika (IPK) 

First Class Honour 4,0 

2:1 3,33-3,67 

2:2 3,0 

Third Class Honour 2,3 

Pass 2,0 

http://www.ucas.ac.uk/
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Gambar 7. Imperial College London, Inggris (Foto: TAFS). 

Program sarjana biasanya dimulai pada bulan September atau Oktober. Institusi 

pendidikan tinggi yang menawarkan jenjang sarjana adalah universitas, perguruan 

tinggi (higher education colleges) dan melalui program pendidikan jarak jauh (98).  

4.4.2 Foundation Degrees 

Program foundation degrees menggabungkan studi kegiatan akademis dan pelatihan 

kerja. Jenjang program ini umumnya disetarakan dengan 2 tahun pertama tingkat 

sarjana. Selain bisa digunakan langsung untuk bekerja, program ini membuka jalur 

bagi mahasiswa yang ingin melanjutkan ke tingkat universitas atau sekolah tinggi dari 

beragam latar belakang pendidikan. 

Bidang yang ditawarkan bervariasi tergantung dari sekolah atau universitas yang 

menyediakan. Beberapa contoh, seperti Akuntansi dengan gelar Foundation Degree 

Accounting (FdA) dan Advanced Flexible Material dengan gelar Foundation Degree 

Science (FdSc) (102). Persyaratan untuk mengambil kualifikasi ini biasanya adalah 120 

UCAS tariff points dan, bagi calon siswa internasional, sertifikat kualifikasi Bahasa 

Inggris. Evaluasi selama masa studi pun bervariasi, mulai dari laporan tertulis, ujian 

dengan open book, esai, projek grup, kuis, dan lain lain .  
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Biasanya program foundation degrees ditawarkan dalam bentuk program 

pembelajaran yang fleksibel disesuaikan dengan keadaan mahasiswa. Oleh karena itu, 

program ini sesuai untuk mereka yang ingin mengganti haluan karir, meningkatkan 

peluang kerja atau bagi mereka yang ingin melanjutkan ke universitas tanpa 

memandang usia dan latar belakang pendidikan (103).  

4.4.3 Tingkat Pascasarjana 

Terdapat empat tipe utama kualifikasi program pascasarjana (104): 
1. Postgraduate certificates, 

2. Postgraduate diplomas, 

3. Tingkat magister (master degree), dan 

4. Tingkat doktoral (doctorate). 

Postgraduate certificates, Postgraduate diplomas dan tingkat master disetarakan pada 

level 7 dalam Kerangka Kerja untuk Kualifikasi Pendidikan Tinggi (Framework for 

Higher Education Qualifications - FHEQ) sedangkan tingkat doktoral disetarakan pada 

level 8. Daftar FHEQ menunjukkan kesetaraan suatu jenjang pendidikan yang dapat 

ditempuh melalui program yang berbeda (lihat Lampiran A).  

Umumnya untuk diterima di program pascasarjana diperlukan ijazah tingkat sarjana 

dengan nilai 'lower second (2:2)' atau lebih. Setiap universitas atau perguruan tinggi 

memiliki persyaratan masuk tertentu.  

Postgraduate diplomas dan certificates 

Program ini dapat berupa kualifikasi akademis atau kualifikasi kejuruan. Umumnya 

diperlukan 9 hingga 12 bulan untuk menyelesaikan suatu program. Terdapat program 

studi yang sangat beragam yang biasanya dikaitkan dengan profesi khusus.  Program 

studi yang dapat dipilih berupa program dengan bidang yang baru atau memilih 

bidang-bidang yang telah dipelajari di tingkat sarjana. Dalam penilaiannya terdapat 

empat klasifikasi yaitu: distinction, merit, pass, dan fail. Sesuai dengan daftar FHEQ 

(lihat Lampiran A), program postgraduate certificates atau postgraduate 

diplomas,  selain dapat digunakan untuk bekerja, dapat juga digunakan untuk 

melanjutkan jenjang pendidikan, seperti program tingkat master (104).  

Tingkat Magister 

Program tingkat magister adalah suatu program kualifikasi akademis. Program ini 

dapat berdasarkan kegiatan riset, kuliah, atau kombinasi keduanya. Walaupun 

bervariasi tergantung jurusannya, umumnya program master dapat diselesaikan 

dalam kurun waktu satu tahun. Di akhir program, umumnya mahasiswa diwajibkan 
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membuat disertasi (dissertation). Gelar tingkat master termasuk antara lain: Master of 

Arts (MA), Master of Science (MSc), Master of Business Administration (MBA), Master of 

Law (LLM), Master of Education (MEd), Master of Philosophy (MPhil), dan Master of 

Research (MRes). Dalam penilaian akhir program master terdapat beberapa klasifikasi 

yaitu: distinction, merit, pass, dan fail. 

Beberapa program tingkat magister, seperti magister bidang bisnis administrasi atau 

hukum, mempersiapkan mahasiswa untuk terjun ke lapangan kerja tertentu. Di lain 

pihak, program magister dengan penekanan kegiatan penelitian dapat mempersiapkan 

mahasiswanya untuk melanjutkan ke tingkat doktoral (104). 

Tingkat Doktoral 

Kualifikasi tingkat doktoral membuka kesempatan mahasiswa untuk melakukan 

penelitian secara orisinil. Umumnya diperlukan paling tidak 3 tahun untuk 

menyelesaikan suatu program. Selama program, mahasiswa diharapkan untuk bekerja 

secara independen dengan bimbingan dosen pembimbing yang memberi nasihat 

sejalan dengan arah penelitian dan tenggat waktu program studi. Umumnya program 

doktoral menawarkan kualifikasi Doctor of Philosophy (PhD atau DPhil). Sistem 

penilaian umumnya berupa hasil saja, yaitu lulus atau gagal. Kualifikasi doktoral 

ditawarkan oleh universitas yang memiliki program penelitian (104). 

Varian lain dari kualifikasi Doktoral di UK adalah Engineering Doctorate (EngD). Riset 

yang dilakukan melibatkan permasalahan bisnis yang nyata. Sehingga, kualifikasi ini 

melibatkan rekanan industri. Kira-kira 75% dari waktu yang ada digunakan untuk 

bekerja langsung dengan industri terkait (105). 

Lalu, apa perbedaannya dengan PhD? Berikut beberapa di antaranya. 

Tabel 11. Perbedaan antara PhD dan EngD (105). 

Subjek PhD EngD 

Karir Academic researcher 
Bisnis, Industri dan semua 
institusi non-akademik 

Basis Universitas Industri 

Sifat riset Abstrak atau teoritis Aktivitas bisnis 

Pembelajaran Aktivitas riset 
Aktivitas riset dan mengambil 
kelas-kelas tertentu 



 

 

61 Sistem Ujian dan Kualifikasi Pendidikan di Inggris 

A
t

d
i

k
b

u
d

l
o

n
d

o
n

.
c

o
m

 

4.4.4 BTEC Higher National Certificates (HNCs) dan BTEC  Higher National 

Diplomas (HNDs) 

HNC dan HND adalah program pendidikan kejuruan berbasis kerja di tingkat 

pendidikan tinggi yang disediakan oleh perguruan tinggi (higher education college) dan 

sekolah tinggi lanjutan (further education college). Jika program sarjana diarahkan 

untuk terfokus memperoleh ilmu pengetahuan, HNC dan HND didesain untuk 

memberikan keahlian kepada mahasiswa untuk menggunakan ilmu pengetahuan 

secara efektif pada suatu pekerjaan tertentu. Program HNC dan HND disediakan di 

lebih dari 400 universitas dan sekolah tinggi lanjutan (further education college). HNC 

dapat ditempuh selama 1 tahun, sedangkan HND memerlukan waktu tempuh 2 tahun. 

HNC dan HND disetarakan pada tingkat 5 dalam Kerangka Kerja Kualifikasi Nasional 

(National Qualification Framework - NQF). Sedangkan dalam Kerangka Kerja Kualifikasi 

dan Kredit (Qualificationand Credit Framework - QCF) HNC berada di tingkat 4, 

sedangkan HND di tingkat 5.  Program studi yang tercakup dalam HNC dan HND antara 

lain: pertanian, komputer dan teknologi informasi, konstruksi dan teknik sipil, teknik, 

kesehatan, bisnis dan manajemen, olah raga dan sebagainya. Untuk mengambil 

program HNC atau HND diperlukan kualifikasi sebelumnya, sebagai contoh: HND 

umumnya memerlukan nilai satu A-Level (atau yang setara). 

Program HNC dan HND didesain untuk pendidikan keahlian khusus yang mendukung 

bidang pekerjaan tertentu, sehingga lulusannya bisa melanjutkan ke jenjang karir. 

Program ini bisa juga digunakan untuk menaiki jenjang sebagai batu loncatan karir 

dengan mengantongi status profesional. Di lain pihak, lulusan HNC atau HND dapat 

melanjutkan ke tingkat sarjana dengan syarat mengambil beberapa mata kuliah 

tambahan. Setelah program HNC, mahasiswa dapat masuk di tahun kedua tingkat 

sarjana, sedangkan untuk HND dapat masuk ke tahun kedua atau tahun ketiga (97). 

Diploma of higher education  

Diploma of higher education setara dengan HND. Program ini terakreditasi sebagai 

kualifikasi profesional. Umumnya diperlukan dua tahun untuk menyelesaikan program 

ini. Terdapat banyak bidang yang tercakup di dalamnya seperti misalnya akuntansi, 

konstruksi, teknik, keperawatan, ilmu pasti, teknologi dan desain tekstil. 

Lulusan diploma of higher education dapat melanjutkan ke tingkat sarjana dengan 

syarat menyelesaikan beberapa mata kuliah tambahan. Program diploma of higher 

education setara dengan tingkat 5 dalam Kerangka Kerja untuk Kualifikasi Pendidikan 

Tinggi (Framework for Higher Education Qualifications - FHEQ) (lihat Lampiran A) (97). 
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Certificate of higher education 

Certificate of higher education adalah program kualifikasi yang lebih bersifat akademis 

dibandingkan muatan kejuruannya. Untuk menyelesaikan suatu program, umumnya 

diperlukan satu tahun. Program ini setara dengan HNC dan berada pada tingkat 4 

dalam tabel kualifikasi FHEQ (lihat Lampiran A) (97). 
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5. Sistem Penjaminan Mutu 

Mutu sebuah sekolah ditentukan oleh beberapa hal. Dua hal yang seringkali dijadikan 

tolak ukur adalah kualitas dari guru/staf pengajar dan kelembagaan di dalam sekolah 

itu sendiri. Di Inggris, khususnya England, terdapat lembaga-lembaga yang khusus 

menangani kontrol mutu dari guru dan kelembagaan di dalam sekolah itu, yaitu: NCTL 

atau National College for Teaching and Leadership dan Ofsted atau Office for Standards 

in Education, Children’s Services and Skills (106, 107). Di Scotland, dua lembaga yang 

serupa adalah the General Teaching Council for Scotland atau GTCS dan Education 

Scotland. Di Irlandia Utara, dua lembaga yang serupa adalah the General Teaching 

Council for Northern Ireland atau GTCNI dan Education and Training Inspectorate atau 

ETI. Di Wales, dua lembaga yang serupa adalah the General Teaching Council for Wales 

atau GTCW dan Estyn (108–110). 

Bagian ini akan membahas mengenai kontrol mutu yang dilakukan oleh Departemen 

for Education atau DfE, melalui dua lembaga yang telah disebutkan sebelumnya, 

terhadap guru dan kelembagaan di dalam sekolah di England. Pembahasan juga 

mencakup lembaga khusus kontrol mutu untuk universitas yang bernama The Quality 

Assurance Agency for Higher Education atau disingkat QAA. 

5.1 Penerimaan dan Pembinaan Guru/Staf Pengajar 

Guru/Staf pengajar di England tidak tergolong pegawai negeri sipil (civil servants), 

namun direkrut oleh pemerintah daerah atau lembaga yang tergantung jenis 

sekolahnya. Guru di lembaga swasta merupakan pegawai dari lembaga tersebut. 

Jumlah guru yang mengajar di sekolah yang dikelola oleh pemerintah daerah dan 

akademi tertanggal November 2012 adalah sebanyak 442.000, terdapat kenaikan 

sebesar 2,6% dari November 2011. Jika digabung dengan jumlah tenaga pengajar 

lainnya seperti asisten guru, staf pendukung dan tambahan di sekolah, maka 

jumlahnya menjadi 899.000 dan ini tersebar di 24.328 sekolah (data per Januari 2013), 

mulai dari nursery hingga sekolah-sekolah pada jenjang pendidikan sekunder (111). 

Terdapat sebutan khusus untuk tenaga kerja di sekolah ini, yaitu FTE (Full-Time 

Employee) school workforce (112).  

Mayoritas dari guru yang terdata, sekitar 96%, adalah qualified teacher dengan 

kualifikasi tingkat sarjana atau lebih tinggi (112). Data terkait juga menyebutkan 

bahwa gaji bersih rata-rata yang mereka terima per tahun adalah sebesar ₤37.600. 
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Untuk menjadi guru di England dan Wales, seseorang diwajibkan untuk memiliki 

sertifikat QTS atau Qualified Teacher Status yang diterbitkan oleh The National College 

for Teaching and Leadership (NCTL), sebuah lembaga eksekutif DfE. Hal yang sama juga 

berlaku di Scotland, dengan sertifikat Teaching Qualification (TQ), dan Irlandia Utara 

(113). Hanya saja lembaga yang menerbitkan sertifikatnya berbeda. Sertifikat ini 

didapatkan setelah mengikuti Initial Teacher Training atau ITT yang diadakan juga 

oleh NCTL. Di Scotland dan Irlandia Utara, pelatihan serupa dinamakan Initial Teacher 

Education atau ITE.  

Selanjutnya, dipaparkan mengenai syarat untuk mengajar dan pembinaan yang akan 

didapat oleh para guru selama aktif mengajar di sekolah. 

5.1.1 Persyaratan Mengajar di Jenjang Pendidikan Primer dan Sekunder 

Untuk mengajar di sekolah pemerintah (maintained schools), staf pengajar diwajibkan 

memiliki sertifikasi QTS yang didapatkan setelah mengikuti ujian dan ITT. Selain itu, 

ada beberapa persyaratan dasar terkait riwayat pendidikan para calon guru (lihat 

Tabel 12). 

Tabel 12. Persyaratan dasar untuk mengajar di sekolah pemerintah di England dan 
Wales (114). 

Kualifikasi 
Nilai yang 

dibutuhkan 

GCSE (atau yang setara) dalam mata pelajaran Bahasa Inggris C 

GCSE (atau yang setara) dalam mata pelajaran Matematika C 

GCSE (atau yang setara) dalam mata pelajaran sains, jika ingin 
mengajar di jenjang pendidikan primer atau Key Stages 2/3 

C 

Gelar Sarjana UK, jika ingin mengambil postgraduate teacher 
training course 

Pass 

Khusus bagi para pemegang gelar sarjana, persyaratan dasar yang dibutuhkan hanya 

Pass. Namun, akhir-akhir ini terdapat penekanan pada predikat dari gelar sarjana yang 

dimiliki. Hal ini dapat menjadi indikator kesuksesan saat mengikuti ITT dan 

perekrutan untuk profesi mengajar. Data statistik yang bersumber dari Training and 

Development Agency for Schools (TDA) memperlihatkan sebaran calon guru yang 

mendapatkan dan tidak mendapatkan QTS serta tingkat perekrutan postgraduate 

secondary trained untuk postgraduate berdasarkan predikat gelar sarjana yang 
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dimiliki, lihat Tabel 13 dan 14. Kedua tabel ini menunjukkan data statistik peserta ITT 

yang mendapatkan dan tidak mendapatkan QTS serta tingkat keterserapan pasca ITT 

berdasarkan predikat gelar sarjana yang dimiliki. Data ini diambil diantara rentang 

waktu tahun ajaran 1998/1999 hingga 2009/2010. 

Tabel 13. Pemegang gelar sarjana dalam peraihan QTS (115). 

Award Mendapatkan QTS 
Tidak Mendapatkan 

QTS 
Total 

1st 
10.741 1.290 12.031 

89% 11% 100% 

2:1 
64.268 7.545 71.813 

89% 11% 100% 

2:2 
42.149 7.434 49.583 

85% 15% 100% 

3rd 
4.927 1.441 6.368 
77% 23% 100% 

Tabel 14. Tingkat perekrutan postgraduate secondary trained yang tengah berada di 
dalam masa percobaan (Newly Qualified Teachers atau NQTs) (115). 

Tahun 
pertama 

selepas ITT 

1st 2:1 2:2 3rd 

81% 81% 75% 73% 

Dapat terlihat dari kedua tabel, memiliki kualitas gelar sarjana yang baik, i.e. 1st atau 

2:1, dapat menaikkan peluang untuk mendapatkan QTS dan lebih cepat direkrut 

selepas ITT, saat masa percobaan atau induction. Hal ini sejalan dengan keinginan 

sekolah untuk menyediakan pendidikan dengan kualitas yang terbaik dan realisasinya 

adalah dengan merekrut staf pengajar yang terbaik juga.  

Sekilas Mengenai ITT 

ITT tersedia di pusat-pusat pelatihan, di sekolah atau universitas, yang ditunjuk dan 

dibiayai oleh NCTL. Oleh karena itu, lembaga ini berhak untuk melakukan pemantauan 

dan audit, serta akreditasi terhadap pusat-pusat pelatihan penyedia ITT. Terkait 

akreditasi, NCTL berhak menarik akreditasi dari penyedia ITT jika dianggap tidak 

memenuhi kriteria yang  ditetapkan oleh Secretary of State for Education (116). 

Beberapa dari kriteria tersebut, antara lain: 

 Memiliki sejumlah kerjasama dengan institusi terkait, dibuktikan dengan 

adanya perjanjian kerjasama. Bentuk kerjasamanya dapat berupa: 
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 Sekolah bekerjasama dengan institusi pendidikan tinggi yang 

terakreditasi untuk menyediakan program sarjana dan pascasarjana. 

 Beberapa sekolah yang bekerjasama, dengan atau tidak dengan 

keterlibatan dari institusi pendidikan tinggi, untuk menyediakan School-

Centered ITT (SCITT). 

 Satu atau beberapa sekolah yang bekerjasama, bisa juga bekerjasama 

dengan institusi pendidikan tinggi serta pemerintah daerah, atau lembaga 

komersial, seperti industri pada sektor tertentu, untuk menyediakan rute 

bergaji untuk mendapatkan QTS. 

 Opsi rute pelatihan yang terdiri dari sarjana atau pascasarjana, full-time atau 

paruh waktu, pembelajaran jarak jauh serta rute-rute lainnya yang bersifat 

fleksibel dan bergaji.  

Informasi mengenai penyedia ITT dapat dilihat situs web milik NCTL 

(http://dataprovision.education.gov.uk), yang secara khusus menampilkan data-data, 

seperti distribusi peserta pelatihan tingkat pendidikan primer dan sekunder, peserta 

pelatihan yang berhasil dan tidak berhasil mendapatkan QTS dan lainnya, dari 

penyedia ITT. 

Di Skotlandia, terdapat 9 universitas yang menyediakan ITT, yaitu: Universitas 

Aberdeen, Universitas Dundee, Universitas Edinburgh, Universitas Glasgow, 

Universitas Stirling, Universitas Strathclyde, Universitas Highlands and Islands, 

Universitas the West of Scotland dan Universitas Terbuka Scotland (108).  

Di Irlandia Utara, terdapat 5 universitas, yaitu: Universitas Kolej Stranmillis, 

Universitas Colleges St Mary’s, Universitas Queen’s Belfast, Universitas Ulster dan 

Universitas Terbuka Irlandia Utara (109).  

Di Wales, penyedia ITT dibagi ke dalam tiga pusat, yaitu: Pusat Tenggara Wales (terdiri 

dari Universitas Wales Institut di Cardiff dan Universitas Wales di Newport), Pusat 

Barat Daya Wales (terdiri dari Universitas Metropolitan Swansea dan Universitas 

Wales Trinity Saint David) dan Pusat Utara dan Tengah Wales (terdiri dari Universitas 

Aberystwyth dan Universitas Bangor) (110). Universtas Terbuka Wales juga 

menyediakan ITT, namun tidak termasuk ke dalam tiga pusat tersebut.  

Variasi Cara dan Rute ITT 

Terdapat beragam cara dan rute yang tersedia dalam mengikuti ITT. Berikut adalah 

pembagian cara berdasarkan waktu pengambilan pelatihannya (117): 

http://dataprovision.education.gov.uk/
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 Secara beruntun (consecutive) 

Pelatihan ini ditujukan bagi staf pengajar yang sudah bergelar sarjana. 

Pelatihan profesi ini bertujuan untuk mendapatkan dua sertifikat, yaitu:  

 Secara akademik, yaitu Professional Graduate/Postgraduate Certificate in 

Education (PCGE) 

 Secara profesional, yaitu Qualified Teacher Status atau QTS 

Biasanya, secara tradisi, program pelatihan tipe ini mempersiapkan staf 

pengajar untuk menjadi staf pengajar di tingkat sekunder. Selain itu, program 

ini juga populer sebagai jenis pelatihan untuk menjadi staf pengajar 

pendidikan di tingkat primer. 

Sebagai catatan, untuk dapat menjadi pengajar di tingkat sekunder, gelar 

yang dimiliki harus memiliki relevansi dengan subjek yang akan diajar. 

Misalnya, seorang calon guru yang akan mengajar mata pelajaran kimia harus 

memiliki gelar di bidang kimia. Penyedia pelatihan akan mengukur apakah 

pengetahuan yang dimiliki sudah cukup mumpuni atau belum, walaupun 

dinilai sudah memiliki kualitas yang pas untuk menjadi seorang guru. Jika 

belum, maka penyedia akan menyarankan untuk mengambil kursus yang 

bernama Subject Knowledge Enhancement atau (SKE) (118). 

Kursus ini diambil sebelum pelatihan dan membutuhkan waktu sekitar dua 

minggu. Beberapa akan membutuhkan waktu lebih lama, tergantung dari 

kebutuhan. Sehingga terdapat opsi untuk mengambil kursus ini secara full-

time atau paruh waktu. Subjek-subjek yang disediakan, antara lain: Kimia, 

Ilmu Komputer, Teknologi dan Desain, Matematika, Bahasa Asing Modern dan 

Fisika. 

Pemegang sertifikat QTS diperbolehkan untuk mengambil SKE, jika dirasa 

membutuhkan. Ini disebut Post-ITT SKE Courses. Dikhususkan untuk para 

guru yang masih aktif mengajar dan kembali mengajar (returning teachers). 

Subjek yang disediakan hanya Matematika, Kimia, Fisika dan Bahasa Asing 

Modern. Jumlah penyedia kursus ini tidak sebanyak yang menyediakan ITT 

(119).  

 Secara bersamaan (concurrent) 

Ini merupakan pendidikan yang melibatkan program studi berdurasi tiga 

atau empat tahun dengan pemberian gelar sarjana dan sertifikasi QTS.  

Umumnya program yang menggunakan sistem ini ditujukan bagi mereka 

yang ingin menjadi staf pengajar pendidikan di tingkat primer. Namun, ada 
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juga yang ditujukan bagi calon staf pengajar spesialis di tingkat sekunder, 

misalnya untuk mata pelajaran olahraga dan teknologi desain. Dalam hal ini 

siswa dapat memperoleh gelar seperti BA atau BSc ditambah dengan 

sertifikasi QTS. 

Di dalam pelatihan jenis ini, program pendidikan berlangsung secara 

terintegrasi, terdiri dari mata kuliah pendidikan tinggi yang digabung dengan 

teori serta praktek mengajar. 

Pembagian lainnya adalah berdasarkan basis pengambilan pelatihannya. Berikut 

beberapa diantaranya (120): 

 Basis sekolah, seperti SCITT dan Program Pelatihan School Direct (yang tidak 

bergaji dan bergaji). Berikut penjelasan masing program, 

 SCITT 

Memberikan pengalaman kepada calon guru dengan terlibat aktif 

mengajar di sekolah yang ditetapkan oleh konsorsium antara sekolah dan 

universitas yang menyediakan pelatihan ini. Calon guru tetap dibekali 

melalui pembelajaran di kelas-kelas, hanya saja porsi waktu terbesar 

adalah praktek mengajar di sekolah. Beberapa konsorsium penyedia 

SCITT, antara lain Billericay Educational Consortium dengan rekan 

Universitas Anglia Ruskin, Mid Essex SCITT Consortium dengan rekan 

sekolah Shenfield High School dan lainnya (121). 

Biasanya, pelatihan ini membutuhkan waktu satu tahun. Mengikuti tahun 

ajaran sekolah, dimulai pada bulan September dan berakhir pada bulan 

Juni. Di beberapa tempat, pelatihan dimulai lebih awal seperti The 

National SCITT di Outstanding Primary School yang dimulai pada bulan 

Agustus setiap tahunnya. 

Pendaftaran untuk SCITT dapat dilakukan melalui Graduate Teaching 

Training Registry atau GTTR. Namun, beberapa konsorsium penyedia 

pelatihan ini mengharuskan calon guru untuk melakukan pendaftaran 

langsung. Selain mendapatkan sertifikat QTS, beberapa konsorsium dapat 

memberikan gelar PGCE yang divalidasi oleh institusi perguruan tinggi 

(122). 

 School Direct 

Melalui pelatihan ini, pihak sekolah memiliki pengaruh untuk 

menentukan spesifikasi calon guru yang melakukan pelatihan, tentunya 

disesuaikan dengan kebutuhan. Di sini, sekolah secara independen 

memilih penyedia ITT. Daftar dari penyedia ITT yang terakreditasi 
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tersedia di situs web Ofsted. Penilaian-penilaian, seperti seberapa baik 

proses rekrutmen dan seleksi, kualitas pengawasan dari kerjasama untuk 

selalu memberikan yang terbaik, dan sebagainya, terdokumentasi, 

sehingga, pihak sekolah dapat memilih penyedia ITT yang dibutuhkan 

(123, 124). 

Beberapa mekanisme dari School Direct, antara lain: 

 Sekolah menentukan sendiri penyedia ITT 

Terdapat panduan untuk memudahkan pihak sekolah di dalam 

pemilihan. Panduan ini dinamakan ‘Key Questions to Shape Your School 

Direct Training Programme’ yang dipublikasi oleh NCTL (125). 

 Sekolah bersama penyedia ITT menyusun materi pelatihan yang 

dibutuhkan 

 Sekolah bersama penyedia ITT menentukan pembagian untuk 

pendanaan dari pelatihan 

 Sekolah menyediakan informasi mengenai posisi-posisi (tingkatan 

dan subjek) yang tersedia untuk perekrutan 

Hal ini untuk memastikan tingkat keterserapan para calon guru yang 

sudah terkualifikasi melalui pelatihan di sekolah terkait. 

 Seleksi dilakukan terhadap peserta pelatihan 

Dapat dilakukan secara internal, artinya pihak sekolah mengadakan 

sendiri seleksinya, memanfaatkan proses rekrutmen penyedia ITT, 

atau kombinasi dari keduanya. 

Sekolah-sekolah yang tertarik untuk bergabung di pelatihan ini 

diwajibkan untuk mengajukan permintaan ke NCTL. Sekolah-sekolah ini 

harus terlebih dahulu terdaftar sebagai lead school, artinya sekolah 

tersebut tidak termasuk ke dalam konsorsium penyedia ITT (lihat 

kembali ‘Sekilas Mengenai ITT’). Selanjutnya, NCTL yang akan 

mendistribusikan peserta pelatihan ITT ke sekolah-sekolah yang sudah 

membuat permintaan. Siklus proses dari School Direct dapat dilihat pada 

Gambar 8. 

Terdapat dua tipe program pelatihan yang dapat diajukan oleh pihak 

sekolah, yaitu (106): 

 School Direct Training Programme (tuition fee) 

Para calon guru yang ditempatkan di sekolah mendapatkan 

pendanaan yang didapat dari pinjaman untuk biaya sekolah, training 

bursaries dan beasiswa (akan dibahas di bagian ‘Pendanaan’). 

 School Direct Training Porgramme (salaried) 
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Para calon guru yang ditempatkan oleh NCTL dipekerjakan oleh 

sekolah sebagai unqualified teacher. Karena dipekerjakan, maka 

mereka berhak untuk digaji. NCTL menyediakan pendanaan kepada 

sekolah untuk menututpi biaya pelatihan dan mensubsidi gaji. 

Terdapat tambahan waktu untuk pengalaman kerja selama 3 tahun 

atau lebih bagi para calon guru. 

 

Gambar 8. Siklus proses dari School Direct (106). 

 Teach First 

Adalah sebuah organisasi pendidikan dan tidak berada di dalam lingkar 

DfE, dengan kata lain independen. Organisasi ini menyediakan sebuah 

program bernama Leadership Development Programme (126). Program ini 

serupa dengan School Direct, dimana para calon guru tidak hanya 

menerima pelatihan, namun juga dipekerjakan di sekolah terkait. 

Program yang ditawarkan berdurasi 2 tahun. Di akhir program, para 

calon guru mendapat sertifikasi PGCE. Skema pelatihan dapat dilihat pada 

Gambar 9. 

Teach First menempatkan para calon guru di daerah-daerah di England 

dan Wales. Para calon guru yang disaring untuk program ini adalah para 

top graduates dari universitas-universitas yang tergabung dalam Russels
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Gambar 9. Skema program Leadership Development Programme (127). 
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Group. Beberapa kriterianya, antara lain (126): 

 Gelar dengan penghargaan 2:1 atau lebih tinggi, 300 untuk poin UCAS 

 Memiliki kualifikasi A-Level yang memenuhi persyaratan tiap subjek 

 Nilai GCSE C untuk mata pelajaran Bahasa Inggris dan Matematika 

(Nilai C di salah satu mata pelajaran sains untuk mengajar di jenjang 

pendidikan primer) 

 Fleksibilitas untuk bekerja di mana saja 

 Berkomitmen untuk menjalankan program Leadership Development 

Programme. 

Selain persyaratan di atas, beberapa pengetahuan dan kompetensi yang 

perlu untuk dipenuhi, yaitu: empati, interaksi, pengetahuan, 

kepemimpinan, perencanaan dan pengorganisasian, penyelesaian 

masalah, evaluasi diri dan ketangguhan. Selengkapnya terkait program ini 

tersedia di situs webnya, http://graduates.teachfirst.org.uk/. 

 Basis universitas, dengan mengambil program sarjana dan pascasarjana 

(seperti yang dijelaskan pada pembagian sebelumnya). Terdapat beberapa 

durasi waktu praktek mengajar di sekolah, 

 160 hari (32 minggu) untuk program sarjana yang diselesaikan dalam 4 

tahun 

 120 hari (24 minggu) untuk program sarjana yang diselesaikan dalam 2 

atau 3 tahun 

 120 hari (24 minggu) untuk graduate trainees yang mengajar di tingkat 

pendidikan sekunder 

 90 hari (18 minggu) untuk graduate trainees yang mengajar di tingkat 

pendidikan primer 

 Basis kursus online, seperti yang disediakan oleh Universitas Terbuka 

England (The Open University) dan Hibernia College UK. 

Tahap Wawancara 

Di dalam proses aplikasi ITT, tahap wawancara akan mengevaluasi: 

 Kepribadian 

 Pengalaman bekerja dengan anak-anak muda 

 Komitmen dan antusiasme untuk mengajar subjek yang menjadi spesialisasi 

dari calon guru, serta mampu berbahasa Inggris secara jelas dan akurat  

 Keterampilan serta pengetahuan yang relevan. 

http://graduates.teachfirst.org.uk/
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Proses wawancara memakan waktu paling lama sehari penuh dan paling cepat sejam. 

Format wawancara bervariasi antar penyedia pelatihan ITT. Umumnya, wawancara 

dilakukan dengan satu orang pewawancara atau panel dan biasanya akan ada ujian 

dan tugas yang harus diselesaikan sebelumnya. Selain itu, ada kemungkinan juga untuk 

diminta berpartisipasi di recruitment exercise yang di dalamnya terdapat diskusi dan 

presentasi grup (128). 

Skill Tests 

Bagi yang mendaftar untuk memulai ITT di bulan September 2013 diwajibkan untuk 

mengikuti ujian keterampilan (skill tests) terlebih dahulu yang terdiri dari ujian literasi 

dan numerasi (Bahasa Inggris dan Matematika). Beberapa hal terkait ujian-ujian ini 

(129):  

 Ujian ini dimaksudkan untuk mengevaluasi keterampilan inti yang harus 

dimiliki oleh seorang guru, terutama pada bidang Bahasa Inggris dan 

Matematika (130, 131). Ini berlaku bagi calon guru dari semua latar belakang 

pendidikan dan spesialisasi. 

 Tidak menggantikan persyaratan untuk dapat mengikuti pelatihan, yaitu 

GCSE dengan nilai C atau yang setara (lihat Tabel 12). 

 Semua pertanyaan di dalam ujian adalah refleksi dari hal-hal yang dihadapi 

seorang guru di sekolah. 

 Terkomputerisasi dan dapat diambil di kurang lebih 150 pusat ujian di 

Inggris yang bernama Pearson Profesional Centres atau PPCs. Pusat ini 

dikelola oleh Pearson VUE yang khusus bergerak di bidang penyedia jasa 

ujian untuk sertfikasi dan lisensi (http://www9.pearsonvue.com/). 

Terdapat kesempatan untuk mengambil ujian ulang jika gagal di percobaan pertama 

(first attempt). Tetapi, sejak ditetapkan pada 1 September 2012, jumlah remidial yang 

boleh diambil per subjek hanya dua kali. Jika di percobaan kedua kembali gagal, maka 

percobaan ketiga baru bisa diambil dua tahun berikutnya. Dua tahun dinilai cukup 

untuk persiapan remidial. Walaupun gagal, calon guru masih dapat mengikuti ITT. 

Namun, sertifikat QTS akan ditahan hingga ujian ini, kedua subjek, dapat dilewati 

dengan lulus (132, 133).  

Data di tahun ajaran 2011/2012 menunjukkan, tingkat kelulusan sebesar 98,22%. Dari 

35.724 orang yang mengambil ujian, 35.087 orang lulus. Statistik tingkat kelulusan 

dari tiga kali percobaan yang diambil per subjek, Bahasa Inggris dan Matematika, 

dapat dilihat pada Tabel 15 dan 16. Total tingkat kelulusan per subjek, Bahasa Inggris 

dan Matematika, adalah 99.2% dan 98.1%. Rata-rata percobaan yang diambil per 

subjek adalah 1.24 dan 1.51 (132). 

http://www9.pearsonvue.com/
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Tabel 15. Tingkat kelulusan per pecobaan untuk subjek Matematika (132). 

Matematika Percobaan pertama Percobaan kedua Percobaan ketiga 

Semua 
peserta 

Total Lulus % Total Lulus % Total Lulus % 

36.362 29.508 81.2 6.592 2.945 89.2 3.502 1.263 92.7 

Tabel 16. Tingkat kelulusan per percobaan untuk subjke Bahasa Inggris (132). 

Bahasa 
Inggris 

Percobaan pertama Percobaan kedua Percobaan ketiga 

Semua 
peserta 

Total Lulus % Total Lulus % Total Lulus % 

35.917 30.943 86.2 4.804 3.125 94.9 1.635 865 97.3 

Pendanaan 

Terdapat tiga kategori pendanaan yang bisa didapatkan oleh para calon guru untuk 

membiayai pelatihan ITT, yaitu (134):  

1. Pendanaan berbasis employment 

Gaji adalah salah bentuk pendanaan yang bisa didapat para calon guru yang 

mengikuti pelatihan seperti School Direct. Rentang gaji minimum diatur di 

dalam Unqualified Teacher Pay Scales. Berikut perinciannya berdasarkan 

posisi, pengalaman dan lokasi (135), 

 London fringe (Berkshire, Buckinghamshire, Essex, Hertfordshire, 

Kent, Surrey dan West Sussex): ₤16.856-₤26.052 

 Outer London: ₤18.789-₤27.992 

 Inner London: ₤19.893-₤29.088 

 Daerah lainnya di England dan Wales: ₤15.817-₤25.016 

Untuk beberapa kasus, NCTL mengucurkan dananya ke sekolah untuk 

mensubsidi gaji para calon guru.  

Biasanya terdapat biaya pelatihan yang diadakan oleh penyedia ITT. 

Beberapa mendapatkan dana dari NCTL sehingga peserta tidak perlu 

membayar. Bahkan, ada beberapa sekolah tempat para calon guru bekerja 

yang bersedia untuk biaya pelatihan (136). 

2. Pendanaan program sarjana 

Khusus untuk program ini, terdapat beberapa opsi pendanaan, seperti 

pinjaman untuk biaya studi, pinjaman untuk biaya hidup dan grant untuk 
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biaya hidup. Khusus untuk yang terakhir, pendaftaran dilakukan melalui 

Student Finance England dan ada ujian yang harus diikuti oleh siswa (137).  

3. Pendanaan program pascasarjana 

Terdapat beberapa pendanaan yang sama dengan program sarjana, seperti 

pinjaman-pinjaman. Khusus untuk program ini, terdapat pendanaan yang 

bernama Training Bursaries. Bursar ini diberikan kepada para calon guru 

yang tidak dipekerjakan oleh sekolah tempat ITT diadakan. Besarannya 

tergantung dari subjek yang diajarkan, predikat atau kualifikasi pendidikan 

yang dimiliki. Tabel 17 memperlihatkan pengelompokkan untuk alokasi 

besaran pendanaan ini berdasarkan penghargaan atau kualifikasi pendidikan, 

Tabel 17. Pengelompokkan penghargaan dan kualifikasi tertinggi (138). 

Kualifikasi 
tertinggi 

1st 2:1 2:2 

PhD X   

1st class honours 
degree 

X   

Masters12  X  

2:1 honours 
degree 

 X  

2:2 honours 
degree 

  X 

Tabel 18 adalah perincian besaran pendanaan untuk tahun ajaran baru. 

Bentuk pendanaan lainnya adalah School Direct Bursary Top-Up. Berlaku 

hanya kepada para calon guru yang terlibat di dalam program School Direct. 

Selain itu, sekolah tempat mengajar memiliki 35% dari siswa yang berhak 

atas free meal. Pendanaan ini merupakaan tambahan untuk Training Bursary 

dan besarnya adalah 25% dari standar bursary. 

Beasiswa-beasiwa dari Institute of Physics atau IOP, Royal Society of Chemistry 

atau RSC, BSC (terkait Ilmu Komputer) dan Institute of Mathematics and its 

Applications atau IMA diberikan untuk para calon guru yang mengajar subjek 

terkait (lihat catatan kaki 11 -14). Besar dari beasiswa-beasiswa ini adalah 

₤20.000. Persyaratan minimum adalah 2:1 dan mereka yang sudah mendapat 

beasiswa-beasiswa ini tidak berhak atas Traning Bursaries (139). 

                                                                        
12 Tidak termasuk gelar MA yang diberikan oleh Universitas Oxford dan Cambridge. 
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Tabel 18. Besaran Training Bursaries (139). 

Training 
Bursaries 

2013/2014 

Subjek dan jenjang ITT 

Fisika, Kimia, 
Matematika13 

Bahasa 
Modern 

Matematika 
pada jenjang 

primer14 

Prioritas lain pada 
jenjang primer dan 

sekunder15 

1st ₤20.000 ₤20.000 ₤11.000 ₤9.000 

2:1 ₤15.000 ₤15.000 ₤6.000 ₤4.000 

2:2 ₤12.000 ₤12.000 0 0 

5.1.2 Persyaratan Mengajar di Jenjang Pendidikan Lanjutan dan Pendidikan 

Tinggi 

Untuk di tingkat pendidikan lanjutan (further education), staf pengajar diwajibkan 

memiliki kualifikasi profesional. Semua staf yang tugas utamanya adalah mengajar, 

memberikan pelatihan atau pendampingan terhadap murid, diwajibkan untuk 

berstatus Qualified Teacher Learning and Skills (QTLS) atau Associate Teacher Learning 

Skills (ATLS). 

Pada jenjang pendidikan tinggi (higher education), lembaga pendidikan tinggi 

memberikan pelatihan terhadap staf pengajarnya masing-masing, khususnya bagi staf 

pengajar baru. Pelatihan ini tidak diwajibkan, namun lembaga pendidikan tinggi 

berhak memasukkan syarat pelatihan ke dalam persyaratan kontrak kerja. Sertifikasi 

untuk staf pengajar di tingkat pendidikan tinggi disebut Postgraduate Certificate in 

Higher Education (PCGHE), yang diakreditasi oleh Higher Education Academy (HEA) 

(3). 

5.1.3 Menjadi Guru/Staf Pengajardi UK 

Selepas mengikuti pelatihan ITT dan mendapatkan QTS, serta lulus dalam ujian Skill 

Tests, para guru yang sudah terkualifikasi memasuki masa percobaan atau induction 

selama satu tahun ajaran atau three full school terms. Mengikuti masa percobaan ini 

adalah wajib, karena termasuk persyaratan untuk dapat mengajar di sekolah-sekolah 

                                                                        
13 Tersedia beasiswa dari organisasi terkait untuk para calon guru yang mengajar subjek ini, terutama yang 
berada pada kelompok 2:1 dan 1st. 
14 Pada 14 Juni, Secretary of State mengumumkan, para calon guru yang memiliki nilai B pada mata pelajaran 
Matematika di A-Level, terbuka kesempatan untuk mendapatkan ekstra ₤2.000 hingga menjadi maksimum 
₤11.000. 
15 Mata pelajaran yang termasuk di dalamnya: Bahasa Inggris, Geografi, Sejarah, Ilmu Komputer, Bahasa Latin, 
Bahasa Yunani, Musik, Biologi dan Olahraga. Untuk para calon guru yang mengajar Ilmu Komputer terdapat 
beasiswa dari organisasi terkait. 
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di England (140). Para guru ini memiliki sebutan tersendiri, yaitu NQTs atau New 

Qualified Teachers.  

Dua komponen yang terdapat di dalam masa percobaan (141), 

 Program profesional pengembangan diri 

 Evaluasi dengan menggunakan Teachers’ Standards (142) 

Beberapa jenis sekolah dimana masa percobaan dapat dilakukan, antara lain 

maintained school, maintained or non-maintained nursery, akademi, sekolah gratis dan 

institusi pendidikan lanjutan seperti sixht-form college. 

Masa percobaan dapat dilakukan secara penuh atau paruh waktu. Bagi yang akan 

melakukan secara paruh waktu, masa percobaan berlangsung selama dua tahun ajaran. 

Evaluasi akan diadakan pada setiap akhir school term. Evaluasi dilakukan oleh 

induction tutor atau kepala sekolah tempat guru tersebut mengajar. Masa percobaan 

hanya boleh dilakukan sekali saja. Jika hasil evaluasi tidak memenuhi standar, maka, 

tidak dapat direkrut oleh sekolah manapun di England dan namanya akan tercatat di 

dalam daftar yang gagal di masa percobaan milik NCTL (140). Tetapi, tidak akan 

kehilangan QTS. 

Disarankan, masa percobaan dimulai sesaat setelah mendapat QTS. Namun, hal 

tersebut tergantung dari kesepakatan antara lembaga terkait dengan kepala sekolah 

dan NQT. Lembaga terkait yang dimaksud akan memastikan penjaminan kualitas yang 

independen. Biasanya, lembaga ini adalah pemerintah daerah lain, pemerintah daerah 

dimana sekolah berada, Independent Schools Teacher Induction Panel (ISTIP) untuk 

NQT yang melakukan masa percobaan di sekolah swasta (termasuk di dalamnya 

akademi dan sekolah gratis) atau National Induction Panel for Teachers (NIPT) yang 

akan mulai aktif pada September 2013 (140, 143). 

Beberapa hal yang harus menjadi kesepakatan di awal antara lembaga terkait dengan 

sekolah dan NQT, 

 Posisi yang sesuai untuk masa percobaan NQT 

 Kapasitas sekolah untuk menjadi tempat melaksanakan masa percobaan dari 

NQT 

Selain itu, kepala sekolah harus memastikan bahwa akan ada kompensasi pengurangan 

waktu mengajar di sekolah terkait sebesar 10% untuk memberikan kesempatan 

kepada NQT mengembangkan keterampilan mengajar di luar kelas dan sebagai masa 

persiapan serta evaluasi.  

Di akhir masa percobaan, hasil evaluasi dari setiap tahun ajaran dikumpulkan dan 

berdasarkan itu induction tutor atau kepala sekolah membuat rekomendasi yang 
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diserahkan ke lembaga terkait. Isi dari rekomendasi menyatakan apakah progress dari 

NQT dan evaluasinya memenuhi Teachers’ Standards atau tidak. Selanjutnya, lembaga 

terkait membuat keputusan apakah NQT bisa dinyatakan lulus atau gagal atau 

membutuhkan perpanjangan dari masa percobaan. Keputusan ini lalu diserahkan 

kembali kepada kepala sekolah dan NCTL. Pihak NCTL yang akan menghubungi NQT 

terkait hasil masa percobaan yang dijalani (141). 

Mengenai Teachers’ Standards 

Berikut adalah ringkasan isi dari standar diaplikasikan di England sejak 

September 2012 (dikutip dalam bahasa Inggris). Standar ini dibuat oleh 

sekelompok kepala sekolah yang terdapat di seluruh England dan 

dikonsultasikan dengan Teaching Union. 

PREAMBLE 

Teachers make the education of their pupils their first concern, and are 

accountable for achieving the highest possible standards in work and 

conduct. Teachers act with honesty and integrity; have strong subject 

knowledge, keep their knowledge and skills as teachers up-to-date and are 

self-critical; forge positive professional relationships; and work with 

parents in the best interests of their pupils. 

PART ONE: TEACHING 

A teacher must: 

1. Set high expectations which inspire, motivate and challenge pupils 

2. Promote good progress and outcomes by pupils 

3. Demonstrate good subject and curriculum knowledge 

4. Plan and teach well structured lessons 

5. Adapt teaching to respond to the strengths and needs of all pupils 

6. Make accurate and productive use of assessment 

7. Manage behaviour effectively to ensure a good and safe learning 

environment 

8. Fulfil wider professional responsibilities 

PART TWO: PERSONAL AND PROFESSIONAL CONDUCT 

A teacher is expected to demonstrate consistently high standards of 

personal and professional conduct. The following statements define the 

behaviour and attitudes which set the required standard for conduct 

throughout a teacher’s career. 

“ 
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 Teachers uphold public trust in the profession and maintain high 

standards of ethics and behaviour, within and outside school, by:  

 treating pupils with dignity, building relationships rooted in 

mutual respect, and at all times observing proper boundaries 

appropriate to a teacher’s professional position  

 having regard for the need to safeguard pupils’ well-being, in 

accordance with statutory provisions  

 showing tolerance of and respect for the rights of others  

 not undermining fundamental British values, including 

democracy, the rule of law, individual liberty and mutual 

respect, and tolerance of those with different faiths and beliefs  

 ensuring that personal beliefs are not expressed in ways 

which exploit pupils’ vulnerability or might lead them to break 

the law.  

 Teachers must have proper and professional regard for the ethos, 

policies and practices of the school in which they teach, and 

maintain high standards in their own attendance and punctuality.  

 Teachers must have an understanding of, and always act within, 

the statutory frameworks which set out their professional duties 

and responsibilities.  

Gaji Guru/Staf Pengajar di Setiap Jenjang Pendidikan 

Data per November 2012 menunjukkan, guru-guru terkualifikasi yang bekerja di local 

authority maintained nursery and primary di England digaji antara ₤23.800-₤37.800. 

Data ini adalah untuk laki-laki dan perempuan dari umur 25 tahun ke bawah hingga 60 

tahun ke atas. Untuk data yang sama, guru-guru terkualifikasi yang bekerja di primary 

academies di England digaji antara ₤23.700-₤37.100 (112). Untuk data yang sama, per 

November 2012, guru-guru terkualifikasi yang bekerja di local authority maintained 

secondary di England digaji antara ₤23.900-₤41.100. Guru-guru terkualifikasi yang 

bekerja di secondary academies di England digaji antara ₤23.900-₤40.200 (112). 

Staf pengajar yang bekerja di jenjang pendidikan further education di England dibagi 

menjadi 4 kelompok, yaitu: unqualified lecturer, qualified lecturer, advanced teaching 

and training dan leadership and management. Skala gaji per 1 Agustus 2012 yang 

dikeluarkan oleh University and College Union atau UCU yang berbasis di Wales 

menunjukkan, untuk unqualified lecturer, kisaran gaji antara ₤18.685-₤22.854; untuk 

qualified lecturer, kisaran gaji antara ₤23.546-₤35.551; untuk advanced teaching and 
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training, kisaran gaji antara ₤35.551-₤40.007; untuk leadership dan management, 

kisaran gaji antara ₤35.551-₤88.754 (144). 

Staf pengajar akademik yang bekerja di jenjang pendidikan higher education di 

England dibagi menjadi 5 kelompok, yaitu: lecturer, senior lecturer, principal lecturer, 

researcher A dan researcher B. Skala gaji per 1 Agustus 2004 yang dikeluarkan oleh 

University and College Union atau UCU menunjukkan, untuk lecturer, kisaran gaji antara 

₤23.643-₤29.479; untuk senior lecturer, kisaran gaji antara ₤27.390-₤36.428; untuk 

principal lecturer, kisaran gaji antara ₤34.227-₤43.037; untuk researcher A, kisaran gaji 

antara ₤12.887-₤17.601; untuk researcher B, kisaran gaji antara ₤18.777-₤28.360 

(145). 

5.1.4 Pembinaan Guru di UK 

Di jenjang pendidikan primer dan sekunder, pembinaan para guru adalah tanggung 

jawab dari masing-masing sekolah. Dalam hal ini, para guru diberikan pelatihan yang 

berhubungan dengan beberapa topik seperti isu kurikulum, penentuan target dan 

evaluasi, kebutuhan khusus, kepimpinan, dan teknologi. Pelatihan biasanya diadakan 

di sekolah pada saat hari pelatihan atau di pusat pelatihan regional yang dikelola oleh 

pemerintah daerah. 

Pembinaan guru juga dapat dilakukan antar sekolah. Terdapat 200 sekolah dengan 

predikat ‘oustanding’ (yang diberikan oleh Ofsted, terdapat di sub bab 5.2) yang 

dicanangkan dan didanai oleh pemerintah sebagai Teaching Schools. Sekolah-sekolah 

ini memiliki peran utama dalam melakukan pembinaan guru di sekolah-sekolah yang 

dikelola pemerintah di England. Model ini menekankan pada kolaborasi dalam bentuk 

aliansi sekolah-sekolah (146). 

Selain melakukan pembinaan, sekolah juga bertanggung jawab melakukan evaluasi 

terdapat performa guru-gurunya. Dalam konteks figur, hal ini menjadi tanggung jawab 

kepala sekolah. Beberapa hal yang perlu diperhatikan di dalam melakukan evaluasi 

telah diatur di dalam The Education (School Teachers’ Appraisal) (England) Regulations 

2012 (147). 

Para guru juga didorong untuk mengikuti CPD atau Continuing Professional 

Development. CPD biasanya disediakan oleh institusi seperti IfL atau Institute for 

Learning. Gambar 10 menunjukkan hal-hal yang mendorong guru untuk mengambil 

CPD. Materi-materi yang diajarkan di dalam pelatihan ini mengaktualisasi 

keterampilan mengajar dan belajar.  
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Selain itu, para guru juga didorong untuk mengambil kembali pendidikan pascasarjana 

pada bidang-bidang prioritas, seperti Bahasa Inggris, Matematika, Sains dan Seni. 

Pemerintah secara khusus mengalokasikan dana sebesar £2 juta per tahunnya untuk 

menyediakan beasiswa National Scholarship Fund hingga £3.500, diberikan bagi para 

guru yang berminat. Hingga saat ini, program beasiswa ini sudah terlaksana sebanyak 

tiga kali.  

Di jenjang pendidikan tinggi, pelatihan yang diberikan lebih ke arah pengembangan 

diri untuk sukses di riset, seperti teknik riset, administrasi, keterampilan manajerial, 

pengembangan diri dan IT. Beberapa materi-materi pelatihan disediakan oleh institusi 

seperti HEA atau Higher Education Academy (148). 

 

Gambar 10. Hal-hal pendorong sehingga perlu untuk mengambil CPD (149). 

5.2 Evaluasi Mutu Sekolah 

England memilliki pengalaman yang cukup matang dalam hal evaluasi mutu sekolah 

melalui inspeksi ke sekolah-sekolah. Kegiatan ini dilakukan pertama kalinya pada 

tahun 1840. Pada tahun 1992, dibentuklah Ofsted atau Office for Standards in 

Education, Children’s Services and Skills. Ofsted termasuk lembaga non-kementerian 

yang bekerja sama dengan DfE dan melapor langsung kepada parlemen, lihat Gambar 

11. Walaupun begitu, Ofsted tetap mendapatkan pendanaan dari DfE. Prinsip mereka 

adalah ‘Ofsted reports without fear of favour’ (150). 



 

 

82 Sistem Pendidikan di Inggris 

A
t

d
i

k
b

u
d

l
o

n
d

o
n

.
c

o
m

 

 

Gambar 11. Posisi Ofsted di dalam pemerintah (150). 

Secara organisasi, Ofsted dipimpin oleh seorang HMCI atau Her Majesty’s Chief 

Inspector. Seseorang yang menduduki jabatan ini bertanggung jawab terhadap 

pelayanan inspeksi dan regulasi, membuat laporan tahunan terkait kualitas dari 

pendidikan, pelayanan anak dan keterampilan di England. Selain itu, manajemen, 

distribusi staf dan hal-hal lain terkait keberjalanan sebuah organisasi juga menjadi 

tanggung jawab HMCI. Peran lainnya yang tidak kalah penting adalah sebagai 

accounting officer dan perwakilan Ofsted dalam tanya jawab di parlemen. Bagian dari 

parlemen yang khusus untuk menangani kinerja dari Ofsted adalah Education Select 

Commitee. 

Gambar 12 menunjukkan struktur organisasi dari Ofsted. Di bawahnya terdapat 

Operation Executive Board yang memiliki peran sebagai penasehat untuk HMCI terkait 

strategi dan manajemen dari Ofsted. Melalui Operation Executive Board, HMCI dapat 

mendelegasikan sebagian tugasnya kepada Direktur Regional, terutama untuk menjaga 

kualitas inspeksi di regionalnya. Direktur Regional juga memimpin sebuah tim yang 

terdiri dari Senior HM Inspectors dan HM Inspectors untuk mempromosikan perbaikan 

melalui inspeksi (151). 

5.2.1 Tipe Sekolah yang Diinspeksi 

Ofsted membuat dua kelompok sekolah-sekolah di England yang diinspeksi, yaitu: 

maintained schools dan akademi serta sekolah swasta. Berikut adalah tipe-tipe sekolah 

termasuk di dalam kategori tersebut (152), 
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Gambar 12. Struktur Organisasi dari Ofsted (151).
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 Maintained schools dan akademi – nursery, primer, sekunder, community 

special, independent special, boarding, residential special schools, pupil referral 

units dan pendidikan pelayanan anak. 

 Sekolah swasta – sekolah yang menawarkan pendidikan untuk usia 3-18 

tahun; termasuk di dalamnya sekolah boarding dan residential special schools. 

Ofsted melakukan inspeksi terhadap maintained schools secara rutin. Seberapa sering 

sekolah diinspeksi bergantung dari perkembangan dari inspeksi terakhir. Sekolah-

sekolah yang dinilai memiliki kelemahan akan lebih sering diinspeksi. 

Selain sekolah, Ofsted juga melakukan inspeksi ke beberapa penyedia layanan Early 

Years Education, Children’s Social Care dan Training and Learning for Young People and 

Some Adults, lihat Gambar 13. 

 

Gambar 13. Cakupan kerja dari Ofsted (150). 

Terdapat tiga lembaga inspeksi independen yang melakukan inspeksi terhadap 

sekolah swasta atas permintaan dari DfE. Ketiga lembaga tersebut adalah, 

 Independent Schools Inspectorate. Bertugas untuk menginspeksi sekolah-

sekolah yang kepala sekolahnya tergabung di dalam Independent School 

Association. 

 School Inspection Service. Bertugas untuk menginspeksi sekolah-sekolah 

berada di bawah Focus Learning Trust. 

 Bridge Schools Inspectorate. Bertugas untuk menginspeksi sekolah-sekolah 

yang berhubungan dengan Christian Schools’ Trust atau Association of Muslim 

Schools. 
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Ofsted bertugas memonitor kinerja dari ketiga inspektor ini, mewakili DfE untuk 

menjamin kualitas dan konsistensi dari hasil inspeksi dan pelaporannya. Terdapat 

sebuah protokol yang secara khusus mengatur hubungan antara Ofsted dengan 

inspektor independen yang diakui (152). 

5.2.2 Kerangka Kerja Inspeksi Ofsted 

Secara singkat, inspeksi yang dilakukan oleh Ofsted melibatkan satu atau lebih 

inspektor. Hal-hal lainnya mengenai apa saja yang diinspeksi dan bagaimana inspeksi 

dilakukan telah diatur di dalam kerangka kerja inspeksi Ofsted (153).  

Hampir setiap minggunya, Ofsted melakukan ratusan inspeksi ke seluruh daerah di 

England dan mempublikasikan hasilnya dalam bentuk laporan di situs web, 

http://www.ofsted.gov.uk/ (107). Biasanya, inspeksi mengambil di waktu-waktu 

setelah lima hari kerja selama autumn term.  

Apa saja diharapkan ada pada hasil inspeksi yang dilakukan oleh Ofsted? Berikut 

beberapa di antaranya, 

 Menyediakan hasil evaluasi yang dilakukan oleh para pakar yang independen 

tentang seberapa baik sebuah sekolah untuk para orang tua. Hal ini dapat 

membantu untuk memilih sekolah bagi anak-anak mereka. 

 Menyediakan informasi kepada Secretary of State for Education dan parlemen 

tentang kinerja sekolah dan seberapa jauh standar pendidikan yang 

diimplementasikan. Hal ini ditujukan untuk menjamin bahwa standar 

minimum terpenuhi, memberikan kepercayaan kepada penggunaan uang 

publik dan akuntabilitas, serta mengindikasikan letak perbaikan yang 

diperlukan. 

 Mempromosikan perbaikan terhadap sekolah-sekolah dan sistem. 

Inspeksi yang dilakukan Ofsted melibatkan kepala sekolah, staf sekolah dan governors. 

Pandangan-pandangan dari orang tua murid, murid dan staf merupakan hal yang 

penting di dalam inspeksi. Terdapat empat poin utama inspeksi Ofstead, antara lain : 

 Capaian para murid di sekolah 

 Kualitas dari kegiatan belajar mengajar di sekolah 

 Kelakuan dan keselamatan dari murid di sekolah 

 Kualitas kepemimpinan dan manajemen di sekolah 

Ketika melakukan inspeksi, Ofsted harus mempertimbangkan hal-hal seperti spiritual, 

moral, social dan kultur dari perkembangan murid di sekolah; sejauh sekolah 

menyediakan fasilitas dan pelayanan terhadap murid-muridnya, terutama mereka 

yang memiliki kebutuhan khusus.  

http://www.ofsted.gov.uk/
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Peran kepala sekolah di dalam inspeksi dari Ofsted sangatlah krusial. Saat mendatangi 

sekolah, para inspektor akan mendatangi kepala sekolahnya terlebih dahulu. Hal ini 

terkait tanggung jawab kepala sekolah, yaitu merekrut guru-guru, mengatur kualitas 

mereka dan mengadakan pengembangan profesi bagi para guru. Jika kualitas mengajar 

di sekolah tersebut dinilai buruk, maka bukan guru-gurunya yang terancam kehilangan 

pekerjaan, namun kepala sekolah. 

Terdapat 4 kategori penilaian yang diberikan oleh Ofsted terhadap hasil inspeksinya, 

yaitu (153): 

 Outstanding dan Good (Grade 1 dan 2) 

Sekolah-sekolah yang mendapat predikat ini baru akan diinspeksi kembali 

jika terdapat temuan dari hasil evaluasi resiko (risk assessment). Evaluasi ini 

dilakukan pada sekolah berpredikat Good di tahun ketiga dari school year 

sejak inspeksi terakhir dilakukan, sedangkan pada sekolah berpredikat 

Outstanding dilakukan setiap tahun sejak inspeksi terakhir. 

Beberapa hal yang dianalisis dari hasil evaluasi resiko yang dilakukan Ofsted 

adalah: 

 Capaian akademik murid, termasuk attainment dan progres 

 Absensi dari murid 

 Keluaran dari hasil inspeksi terakhir Ofsted 

 Pandangan orang tua yang didapat dari kuesioner online 

 Keluhan dari para orang tua 

 Concern lainnya yang perlu diperhatikan oleh Ofsted 

 Requires Improvement (Grade 3) 

Sekolah yang mendapat predikat ini akan dimonitor oleh Ofsted dan 

diinspeksi ulang setelah dua tahun. Jika setelah dua tahun pertama, predikat 

masih sama, pemantauan dilanjutkan hingga dua tahun ke depan dan 

dilakukan inspeksi kembali setelah itu. Predikat dapat turun ke yang lebih 

rendah apabila hasil inspeksi setelah dua tahun yang kedua tidak dijumpai 

adanya peningkatan. Beberapa hal yang menyebabkan penurunan predikat, 

seperti sekolah tidak menyediakan pendidikan sesuai standar dan figur yang 

memimpin tidak dapat membawa sekolah ke arah perbaikan yang 

diperlukan. Selain itu, predikat ini diberikan karena empat poin utama 

inspeksi Ofsted (hal 86) membutuhkan perbaikan. 

 Inadequate(Grade 4) 

Pemantauan terhadap sekolah yang mendapat predikat ini akan dimonitor 

dan diinspeksi ulang setelah 18 bulan sejak inspeksi terakhir. Ada perlakuan 
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khusus yang dilakukan terhadap sekolah yang mendapat predikat ini. Sekolah 

yang mendapat predikat Inadequate berarti memiliki masalah yang serius. 

Gambar 14 memperlihatkan logo Ofsted beserta predikat, Oustanding dan Good, dan 

tahun inspeksi yang diberikan kepada sekolah berdasarkan hasil inspeksinya. Logo-

logo ini biasanya akan ditampilkan oleh sekolah di surat-surat resmi mereka ataupun 

secara khusus di sebuah spanduk. 

 

Gambar 14. Logo Ofsted untuk sekolah yang mendapat predikat Outstanding dan Good. 

Berdasarkan laporan yang dikeluarkan oleh Ofsted untuk tahun ajaran 2011/2012, per 

Agustus 2012, terdapat 21% sekolah yang berpredikat Outstanding, 49% sekolah yang 

berpredikat Good, 28% sekolah yang berpredikat Satisfactory dan 3% sekolah yang 

berpredikat Inadequate. Sekolah-sekolah yang diinspeksi di sini adalah maintained 

schools. Data statistik lain, per 31 Agustus 2012, untuk jenjang pendidikan primer, 

sebanyak 18% murid bersekolah di sekolah berpredikat Outstanding, 51% murid 

bersekolah di sekolah berpredikat Good, 29% murid bersekolah di sekolah berpredikat 

Satisfactory dan 2% murid bersekolah di sekolah berpredikat Inadequate. Untuk 

jenjang pendidikan sekunder, 26% murid bersekolah di sekolah berpredikat 

Outstanding, 40% murid bersekolah di sekolah berpredikat Good, 30% murid 

bersekolah di sekolah berpredikat Satisfactory dan 3% murid bersekolah di sekolah 

berpredikat Inadequate (154). 

Siapakah orang-orang yang melakukan inspeksi? Menurut kerangka kerja inspeksi 

Ofsted, HMI adalah figur yang melakukan inspeksi. Tetapi, terdapat karyawan kontrak 

sebagai tambahan yang disediakan oleh ISPs atau Inspection Service Providers.  

Sekolah akan diberitahu kapan inspeksi akan dilakkukan oleh para inspektor. 

Biasanya, inspeksi dilakukan di atau setelah pertengahan hari selama hari kerja. 
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Tetapi, HMCI memiliki hak untuk menginspeksi sekolah tanpa memberitahu terlebih 

dahulu (semacam sidak). Durasi inspeksi pada umumnya tidak lebih dari 2 hari dan 

ukuran dari tim yang melakukan inspeksi bergantung pada ukuran sekolah, baik itu 

jumlah murid maupun ukuran fisik dari bangunan sekolah. Sebelum melakukan 

inspeksi, data-data terkait sekolah yang akan diinspeksi diberikan kepada para 

inspektor, antara lain (150): 

1. Jumlah murid  

2. Presentase jumlah murid berjenis kelamin perempuan 

3. Presentase jumlah murid yang berhak atas free school meals 

4. Presentase jumlah murid yang berasal dari kelompok etnis minoritas 

5. Presentase jumlah murid yang bahasa ibunya bukan bahasa Inggris 

6. Presentase jumlah murid yang mendapat dukungan fasilitas dari sekolah 

7. Presentase jumlah murid yang mendapat SEN 

8. Presentase kestabilan 

9. School deprivation indicator 

Hal-hal teknis terkait proses inspeksi diatur secara rinci di kerangka kerja inspeksi 

Ofsted (153). Beberapa gambaran hasil inspeksi dari Ofsted dapat dilihat pada 

Lampiran D. 

5.3 Evaluasi Mutu Pendidikan Tinggi 

Terdapat sebuah lembaga yang memiliki kewenangan khusus untuk mengevaluasi 

jenjang pendidikan tinggi di UK, yaitu Quality Assurance Agency for Higher Education 

atau QAA. Lembaga ini berdiri sendiri atau independen, tidak memiliki ikatan sama 

sekali dengan pemerintah, berbentuk perusahaan, namun tidak memiliki modal saham 

(share capital) dan tidak bertujuan untuk mencari keuntungan. Bentuk ini dikenal 

dengan company limited by guarantee (155) dan banyak digunakan oleh lembaga-

lembaga amal atau projek-projek berbasis komunitas (156). Mereka yang memiliki 

porsi saham atau anggota di dalam perusahaan ini tidak disebut sebagai pemegang 

saham, melainkan penjamin (guarantor). Ketika perusahaan mengalami kerugian, 

misalnya karena kehilangan sumber pendanaan, maka para penjamin inilah yang 

menanggung. Besarnya tergantung dari jumlah yang telah disepakati di awal dan 

terdapat di dalam konstitusi perusahaan, biasanya tidak lebih dari ₤1 (156, 157). 

Selain sebagai company limited by guarantee, QAA juga terdaftar sebagai lembaga amal 

di England, Wales dan Skotlandia (158). 

5.3.1 Sumber Pendanaan dan Struktur QAA 

Sumber pendanaan dari lembaga ini adalah sebagai berikut (159): 
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1. Laporan tahunan yang dikeluarkan oleh QAA dimana universitas-universitas, 

negeri dan swasta, di Inggris mereka harus membayar biaya berlangganan 

secara tahunan 

2. Kontrak dengan lembaga pendanaan di Inggris, seperti Higher Education 

Funding Council for England (Hefce) dan Higher Education Funding Council for 

Wales (Hefcw) and Higher Education Wales (HEW) 

3. Universitas-universitas yang memerlukan supervisi dan review untuk 

masalah keimigrasiannya dimana mereka membayarkan biaya yang 

diperlukan dan annual maintenance charge 

4. Kontrak dengan the General Osteophatic Council (GOSc) dan the National 

College for Teaching and Leadership untuk Early Years Professional Status 

(EYPS) 

5. Beberapa kontrak lainnya yang berhubungan dengan konsultasi dan 

pengembangan bisnis di UK dan dunia 

Struktur organisasi QAA terdiri dari Board dan Direktorat. Masing-masing memiliki 

fungsi-fungsi tersendiri.  

Board bertanggung jawab terhadap pengembangan dari kebijakan, finansial dan 

mengawasi performa dari QAA (160). Di dalam menjalankan tugas-tugasnya, Board 

dipimpin oleh seorang chair, saat ini diperankan oleh Sir Rodney Brooke CBE, dan 

mengacu pada dokumen Code of best practice for members of the QAA Board (161). 

Terkait status QAA sebagai lembaga amal, Board berperan sebagai trustees dan 

deskripsi tugasnya dijelaskan di dalam Charities Act 2006. Sebagai perusahaan, Board 

berperan sebagai direktur dan deskripsi tugasnya dijelaskan di dalam Companies Act 

2006. Anggota Board terdiri dari perwakilan beberapa universitas di Inggris, lembaga 

pendanaan pendidikan tinggi di Inggris dan pelajar (yang saat ini hanya terdapat satu 

anggota saja) (160). Penunjukkan anggota didasarkan pada pengalaman masing-

masing orang di industri, perdagangan, ekonomi dan lainnya. 

Eksekusi dari apa yang telah dikembangkan dan ditetapkan oleh Board, dilakukan oleh 

Direktorat (162). Seorang chief executive, yang saat ini diperankan oleh Mr Anthony 

McClaran, ditugaskan untuk memimpin Direktorat. Tugas-tugas dari Direktorat 

terangkum di dalam Term of references (163). Beberapa diantaranya adalah: 

 Mengimplementasikan arahan, kebijakan dan prioritas yang telah ditetapkan 

oleh Board 

 Mengidentifikasi dan menentukan kebijakan dan strategi dalam mencapai 

tujuan kelembagaan 

 Menentukan perencanaan prioritas dan budget tahunan 

 Memfasilitasi diskusi-diskusi terkait isu-isu kelembagaan 
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Berdasarkan deskripsi di atas, Direktorat menetapkan perencanaan operasi tahunan  

untuk mencapai tujuan-tujuan strategis dan berlaku dari tahun 2011 hingga 2014. 

Terdapat empat tujuan, yaitu (164): 

1. Memastikan mahasiswa mendapatkan apa yang dibutuhkan 

2. Menjaga standar terkait kondisi Inggris yang semakin beragam 

3. Mendorong peningkatan terhadap pendidikan tinggi di Inggris 

4. Meningkatkan pemahaman publik terhadap kualitas dan standar pendidikan 

tinggi 

Di dalam perencanaan operasi tahunan, Direktorat menetapkan 3 hal pada masing-

masing tujuan strategis, yaitu: prioritas strategis, kegiatan dan indikator kesuksesan 

(165), lihat Gambar 15. 

 

Gambar 15. Contoh perencanaan operasi tahunan untuk 2012-2013 (165). 

5.3.2 Metode Review QAA 

Terdapat beberapa metode yang digunakan QAA untuk me-review pendidikan tinggi di 

Inggris. Selain itu, QAA juga melakukan review terhadap pendidikan lanjut, program-

program profesional dan foundation degrees (khusus Wales). 

Metode-metode ini berbeda di England, Skotlandia, Wales dan Irlandia Utara. Berikut 

pemaparannya (166), 

 Higher Education Review atau HER (untuk England dan Irlandia Utara) 

Metode ini akan efektif berlaku pada 2013-14 dan menggantikan metode 

Institutional Review in England and Northern Ireland (IRENI) dan Review of 

College Higher Education (RCHE) (167).  
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Terdapat dua tahapan dalam pelaksanaan metode ini, yaitu (168): 

 Tahapan pertama (Desk-based analysis). Reviewer akan mencari tahu 

terlebih dahulu infromasi dari universitas tujuan. Informasi yang 

didapat akan menentukan lama dan apa yang akan dilakukan pada 

tahapan kedua. 

 Tahadan kedua. Tahapan ini adalah kunjungan ke universitas 

tujuan. Di sana mereka akan bertemu dengan staf dan mahasiswa 

dan melakukan investigasi terhadap apa saja yang mereka lakukan. 

Metode ini dilaksanakan dengan peer-reviewers dari universitas lain. 

Sehingga, tim reviewer terdiri dari staf dan mahasiswa dari universitas lain. 

Jumlah anggota di dalam tim ini bervariasi antara 2 hingga 6 orang dan salah 

satunya selalu mahasiswa. Terdapat beberapa kriteria yang harus dimiliki 

oleh staf dan mahasiswa yang ingin bergabung (169). Untuk staf, minimal 

harus memiliki keahlian dan pengalaman setingkat senior pada bidang 

manajemen penyelenggaraan pendidikan tinggi, termasuk di dalamnya 

manajemen administrasi dari quality assurance. Mahasiswa yang memiliki 

pengalaman di dalam manajemen standar dan kualitas akademik di 

universitasnya, sebagai perwakilan mahasiswa, adalah kriteria yang dicari 

untuk tim reviewer. Tentunya, tim akan mendapatkan pelatihan agar tujuan 

dari me-review tercapai. 

Terdapat empat hal yang menjadi parameter dalam me-review (167), 

 Standar akademik, dengan salah satu dari tiga kategori hasil 

penilaian: meets UK expectations, requires improvement to meet UK 

expectations atau does not met UK expectations 

 Kualitas pembelajaran yang didapat mahasiswa 

 Informasi tentang penyelenggaran pendidikan tinggi 

 Peningkatan kesempatan belajar mahasiswa 

Tiga parameter terakhir akan mendapatkan salah satu dari empat predikat 

hasil penilaian: commended, meets UK expectations, requires improvement to 

meet UK expectations atau does not met UK expectations. Bagi universitas yang 

mendapatkan salah satu dari dua predikat penilaian yang terakhir dinilai 

tidak memuaskan dan akan ditindaklanjuti dengan tindakan-tindakan serta 

rekomendasi untuk perbaikan. Referensi penilaian ini secara lebih terinci 

terdapat di The Quality Code (170). 

Keempat parameter di atas adalah elemen inti (core elements) dari metode 

ini. Terdapat satu elemen lagi, yaitu elemen tematik (thematic elements). 



 

 

92 Sistem Pendidikan di Inggris 

A
t

d
i

k
b

u
d

l
o

n
d

o
n

.
c

o
m

 

 

Elemen tematik tiap universitas akan berbeda satu dengan yang lainnya dan 

akan berbeda setiap tahunnya dan akan diumumkan. Sebagai contoh, untuk 

tema tahun 2013-14, pengumuman dilakukan pada musim panas 2013. 

Penentuan elemen tematik bergantung dari penilaian tim reviewer, 

berdasarkan hasil evaluasi mandiri yang dilakukan universitas atau informasi 

lainnya, terhadap parameter atau area lainnya yang dirasa perlu atau worthy 

untuk dilakukan analisis lebih lanjut (167). 

Pemberitahuan kunjungan untuk review akan dilakukan QAA 52 minggu 

sebelumnya. Tabel 19 menunjukkan hal-hal yang dipersiapkan tim reviewer 

dan universitas tujuan di dalam rentang waktu tersebut. 

Tabel 19. Kegiatan-kegiatan QAA dalam 52 minggu (167). 

Minggu 
sebelum 

kunjungan 
(review visit) 

Kegiatan 

Sekitar -52 
o QAA menginformasikan tanggal kunjungan 
o Universitas tujuan mulai mencari informasi terkait apa 

saja yang harus disiapkan 

Sekitar -40 

o QAA menginformasikan jumlah anggota tim reviewer 
dan nama koordinatornya 

o Universitas tujuan menunjuk fasilitator (orang yang 
menerima kunjungan dan menyediakan yang 
dibutuhkan) dan pimpinan dari perwakilan 
mahasiswanya 

Sekitar -26 
QAA mengadakan pertemuan singkat dengan fasilitator dan 
pimpinan dari perwakilan mahasiswa 

-16 
Pertemuan persiapan antara petugas QAA dengan pihak 
universitas tujuan 

-12 

o Universitas tujuan mengunggah hasil evaluasi mandiri 
dan informasi lainnya dalam bentuk berkas elektronik 
ke QAA 

o Perwakilan mahasiwa mengunggah student submission 
(hal ini untuk membantu tim reviewer untuk memahami 
bagaimana pengalaman mahasiswa di universitas 
tujuan) 

o Tim reviewer melakukan analisa terhadap informasi-
informasi yang didapat 

-9 
Petugas QAA menginformasikan universitas tujuan jika ada 
tambahan bahan yang diperlukan 

-6 Universitas tujuan mengunggah bahan yang diperlukan 
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(jika ada) 

-4 
Tim reviewer mengadakan pertemuan membahas informasi 
yang telah didapatkan untuk selanjutnya menentukan 
durasi kunjungan 

-4 

Petugas QAA menginformasikan: 
o Durasi kunjungan 
o Garis besar informasi yang akan dicari tahu 
o Siapa yang ingin ditemui tim reviewer 
o Permintaan dokumen-dokumen lainnya 

0 Kunjungan 

Dua belas minggu setelah kunjungan, QAA akan mempublikasikan laporan 

hasil review. Sebelum dipublikasikan, draf laporan akan dikirim ke 

universitas yang di-review dan pimpinan perwakilan mahasiswa untuk 

dikoreksi. Hal ini dilakukan 6 minggu setelah kunjungan. Dua minggu setelah 

kunjungan, petugas QAA akan mengirimkan kopi dari temuan-temuan inti ke 

HEFCE, DEL dan beberapa lembaga lainnya yang relevan. Universitas juga 

memiliki satu tugas setelah kunjungan dari tim reviewer. Dalam waktu 22 

minggu, universitas harus mempublikasikan rencana aksi (action plan) di 

situs web-nya. 

Bagi universitas yang dinilai tidak memuaskan, laporan tidak akan 

dipublikasi. Dua belas minggu setelah kunjungan, QAA akan mengirimkan 

draf kedua laporan hasil review ke universitas dan pimpinan perwakilan 

mahasiswa. Mereka diberikan batas waktu hingga 16 minggu setelah 

kunjungan untuk melakukan upaya banding terhadap hasil penilaian yang 

dilakukan oleh tim reviewer. Jika tidak ada upaya banding dari universitas, 

laporan akan dipublikasi 16 minggu setelah kunjungan. Jika ada upaya 

banding dan tidak berhasil, laporan akan segera dipublikasikan di akhir 

proses. 

 Institutional Review atau IRW (untuk Wales) 

Khusus untuk Wales, QAA menyediakan pilihan bahasa ketika review 

dilakukan dalam bahasa Inggris atau Welsh (171). Universitas, termasuk di 

dalamnya pimpinan perwakilan mahasiswa, dapat mendiskusikan hal ini 

terlebih dahulu untuk preferensi bahasa. 

Metode ini juga menjadikan elemen inti sebagai parameter utama dalam 

membuat penilaian. Review terhadap elemen tematik begantung HEFCW. 

Penilaian terhadap keempat parameter sedikit berbeda dengan yang HER. 
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Keempat parameter akan mendapatkan salah satu dari empat kategori hasil 

penilaian: commended, meets UK expectations, requires improvement to meet 

UK expectations atau does not met UK expectations. Masing-masing kategori 

penilaian berujung pada tindakan yang berbeda, lihat Tabel 20. 

Tabel 20. Tindakan pada masing-masing kategori penilaian IRW (172). 

Penilaian Tindakan 

Commended dan/atau meets UK 
expectations 

Universitas memberikan rencana aksi 

Requires improvement to meet UK 
expectations 

o Jika baru sekali mendapatkan 
penilaian ini, universitas dapat 
memberikan rencana aksi disertai 
dengan laporan kemajuan di tahun 
berikutnya. 

o Jika laporan diterima tepat waktu 
dan menunjukkan adanya perbaikan, 
QAA dapat mengadakan kunjungan 
tim reviewer lagi untuk kemudian 
mengubah hasil penilaian menjadi 
meets UK expectations. 

o Jika penilaian ini sudah beberapa 
kali diberikan, HEFCW akan 
mengambil alih dan menjalankan 
UQP (Unsatisfactory Quality 
Procedures). 

Does not meet UK expectations 

o Universitas memberikan rencana 
pengembangan disertai dengan 
laporan kemajuan di 
tahunberikutnya. 

o Jika laporan diterima tepat waktu 
dan menunjukkan adanya perbaikan, 
QAA dapat mengadakan kunjungan 
tim reviewer lagi. 

o Jika hasilnya commended atau meets 
UK expectations, penilaian akan 
diubah dan review disetujui. 

o Jika tidak memenuhi kriteria dari 
kedua penilaian tersebut, HEFCM 
akan mengambil alih dan 
menjalankan UQP. 
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IRW dalam memiliki review tersendiri terhadap universitas yang memiliki 

kolaborasi dengan lembaga atau univesitas lainnya, baik itu yang di Inggris 

atau luar Inggris, dalam hal penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar 

(172). Sehingga, terdapat dua tipe review di metode ini, yaitu: standar IRW 

dan hybrid IRW. Perbedaan mendasar di antara keduanya adalah tipe yang 

kedua mengikutsertakan kunjungan ke rekanan kolaborasi dari universitas 

tujuan. Kunjungan pun hanya dibatasi hingga ketiga institusi saja (171). dan  

menunjukkan lini waktu (timeline) dari standar IRW dan hybrid IRW. 

Tabel 21. Lini waktu dari standar IRW (172). 

Waktu Bulan Kegiatan 

18 bulan sebelum 
tahun pelaksanaan 
review 

Maret 

o QAA menanyakan universitas 
tujuan terkait tanggal kunjungan 
pertama tim dan review 

o Universitas tujuan menyediakan 
kopi dari collaborative provision 
register 

o QAA menetapkan tanggal untuk 
semua review di tahun terkait 

  

QAA mengkonfirmasi tanggal untuk 
pertemuan persiapan, 
pengunggahan dokumen, kunjungan 
pertama tim dan review 

6 bulan sebelum 
tahun pelaksanaan 
review 

Maret  
(12 bulan 

kemudian) 

QAA mengkonfirmasi segala 
perubahan substantif pada metode 
review 

Sekitar 12 bulan 
sebelum pelaksanaan 
review 

 

o Briefing di universitas tujuan 
o Universitas tujuan melaporkan 

perubahan yang signifikan dari 
kolaborasi penyelenggaraan 
pendidikan 

o Universitas tujuan menunjukkan 
fasilitator dan pimpinan 
perwakilan mahasiswa 

9 bulan sebelum 
pelaksanaan review 

 

o Tipe dari review disepakati 
o QAA menkonfirmasi anggota dari 

tim reviewer dan tanggal untuk 
briefing antara tim reviewer, 
fasilitator dan pimpinan 
perwakilan mahasiswa. 

Antara 4-5 bulan 
sebelum pelaksanaan 

 
Briefing antara tim reviewer, 
fasilitator dan pimpinan perwakilan 
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review mahasiswa 

Minggu 
berjalan 

Minggu 
kumulatif 

 

-16 0 
Pertemuan persiapan antara 
universitas tujuan dengan petugas 
QAA 

-11 5 
Pengunggahan dokumen: hasil 
evaluasi mandiri dan student 
submission 

-7 9 
Tim reviewer dan QAA menganalisa 
dokumen di tempat yang terpisah 

-6 10 
Time reviewer melakukan kunjungan 
pertama ke universitas (selama 1,5 
hari) 

-5 11 

o QAA menginfomasikan 
universitas jika ada dokumen-
dokumen lainnya yang 
diperlukan serta mengkonfirmasi 
detail dari kunjungan review 

o QAA mengkonfirmasi durasi 
kunjungan 

0 16 Kunjungan untuk review 

2 18 
QAA menginformasikan universitas 
tujuan dan HEFCW terkait temuan-
temuan inti 

6 22 
QAA mengirimkan draf laporan ke 
universitas tujuan 

9 25 
Universitas tujuan melakukan 
koreksi dan mengirimkan kembali 
ke QAA untuk difinalisasi 

14 30 QAA mempublikasikan laporan 

24 40 
Universitas tujuan mempublikasikan 
rencana aksi di situs web-nya 

3 tahun  Tindak lanjut mid-review 

Dalam 6 tahun  Review berikutnya 

Tabel 22. Lini waktu dari hybrid IRW (172). 

Bagian ini sama dengan yang terdapat pada Tabel 21. 

Minggu 
berjalan 

Minggu 
kumulatif 

 



 

 

97 Sistem Penjaminan Mutu 

A
t

d
i

k
b

u
d

l
o

n
d

o
n

.
c

o
m

 

-22 0 
Pertemuan persiapan antara 
universitas tujuan dengan petugas 
QAA 

-17 5 
Pengunggahan dokumen: hasil 
evaluasi mandiri dan student 
submission 

-15 7 
QAA mengkonfirmasikan kunjungan 
ke lembaga atau universitas rekanan 

-10 12 
Batas akhir untuk mengunggah 
dokumen bagi lembaga atau 
universitas rekanan 

-7 15 
Tim reviewer dan QAA menganalisa 
dokumen di tempat yang terpisah 

-6 16 
Time reviewer melakukan kunjungan 
pertama ke universitas tujuan 
(selama 1,5 hari) 

-6 to -1  
Tim reviewer mengunjungi lembaga 
atau universitas rekanan 

-5 17 

o QAA menginfomasikan 
universitas tujuan jika ada 
dokumen-dokumen lainnya yang 
diperlukan serta mengkonfirmasi 
detail dari kunjungan review 

o QAA mengkonfirmasi durasi 
kunjungan 

0 22 Kunjungan untuk review 

2 24 
QAA menginformasikan universitas 
tujuan dan HEFCW terkait temuan-
temuan inti 

6 28 
QAA mengirimkan draf laporan ke 
universitas tujuan 

9 31 
Universitas tujuan melakukan 
koreksi dan mengirimkan kembali 
ke QAA untuk difinalisasi 

14 (termasuk 2 
minggu untuk 
alih bahasa) 

36 
QAA mempublikasikan laporan 
(dalam bahasa Inggris dan Welsh) 

24 46 
Universitas tujuan mempublikasikan 
rencana aksi di situs web-nya 

3 tahun  Tindak lanjut mid-review 

Dalam 6 tahun  Review berikutnya 

 Enhancement-led Institutional Review atau ELIR (untuk Skotlandia) 
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Di dalam buku panduannya dinyatakan bahwa metode ini berlaku di 

Skotlandia mulai tahun 2012 hingga 2016 (173). Kata enhancement pada 

nama metode ini didefinisikan secara khusus sebagai langkah-langkah yang 

diambil untuk membuat suatu peningkatan pada keefektifan dari pengalaman 

belajar mahasiswa. 

Ada beberapa hal yang menjadi elemen-elemen utama dari metode ini, antara 

lain: 

 Diskusi Tahunan 

Diskusi ini dimaksud untuk memfasilitasi sharing antara QAA 

Skotlandia dengan universitas, biasanya diwakili oleh staf dan 

perwakilan mahasiswa. Beberapa hal yang dibahas di dalam diskusi 

adalah, 

o Laporan hasil review kualitas yang dilakukan universitas di 12 

bulan ke belakang 

o Informasi tentang pengembangan keterlebitan mahasiswa di 

universitas 

o Dokumen internal yang membahas tentang metode review 

kualitas yang digunakan oleh universitas 

 Analisis Reflektif (Reflective Analysis atau RA) 

Analisis ini diberikan sebelum kunjungan untuk ELIR dan 

menunjukkan kapasitas dari universitas untuk melakukan refleksi 

dan evaluasi diri secara kritis. Pembuatan dari dokumen ini harus 

melibatkan staf dan mahasiswa di universitas tersebut. Evaluasi 

yang dilakukan adalah evidence-based. Sehingga, referensi dan bukti 

yang digunakan harus riil dan jelas.  

 Studi kasus 

Studi kasus, satu atau beberapa, disertakan bersama RA. Studi ini 

akan berguna untuk memberikan ilustrasi dari pendekatan dalam 

penyediaan pendidikan di universitas. Hal-hal yang dibahas adalah, 

o Apa yang ingin dicapai oleh universitas 

o Mengapa mereka memilih pendekatan manajemen yang 

digunakan 

o Bagaimana mereka mengevaluasi pendekatan tersebut 

o Bagaimana universitas menyesuaikan pendekatan tersebut di 

masa yang akan datang 

 Advance Information Set 
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Sama halnya dengan studi kasus, kumpulan informasi ini juga 

disertakan bersama RA. Hal ini akan bermanfaat untuk tim ELIR 

dalam menentukan area mana yang akan dieksplor lebih lanjut. 

Hal-hal yang terdapat di dalam kumpulan informasi ini adalah yang 

telah disepakati oleh QAA Skotlandia dengan universitas terkait. 

Beberapa di antaranya, 

o Pemetaan dari kebijakan dan proses-proses yang terdapat di 

dalam universitas terhadap The Quality Code 

o Laporan lengkap hasil review kualitas yang dilakukan mandiri 

selama 12 bulan ke belakang 

o Analisis dari penguji luar selama 12 bulan ke belakang 

o Analisis dari umpanbalik mahasiswa selama 12 bulan ke 

belakang 

Terdapat dua kali kunjungan yang dilakukan oleh tim reviewer(173) 

Pertemuan internal tim akan dilakukan sebelum kunjungan pertama. Fokus 

pembahasan di pertemuan tersebut adalah hal-hal yang dieksplor dari 

membaca RA, studi kasus dan advanced information set. Kunjungan pertama 

akan memakan waktu selama 2 hari. Di dalamnya akan terdapat pertemuan 

antara tim dengan staf dan perwakilan mahasiswa. Pertemuan ini akan 

membahas yang telah didapat dari pertemuan internal tim reviewer (sebelum 

kunjungan pertama). Di akhir kunjungan, tim akan memberitahu area atau 

tema yang ingin dieksplor lebih jauh di kunjungan kedua. Bersamaan dengan 

itu, pihak universitas akan diberikan draf program dari kunjungan kedua dan 

catatan tentang dokumen-dokumen yang akan diperlukan nantinya. 

Kunjungan kedua biasanya berlangsung selama 3-5 hari, bergantung dari 

area yang ingin dieksplor lebih jauh, yang muncul dari membaca RA dan 

kunjungan pertama. Kegiatan di kunjungan ini tidak hanya difokuskan untuk 

mengeksplor saja, tetapi juga melakukan enhancement-led. Selama kunjungan, 

setiap anggota tim reviewer diekspektasikan untuk membuat catatan 

terstruktur untuk nantinya didiskusikan. Di akhir kunjungan, akan disepakati 

konklusi yang didapat oleh tim reviewer bersama universitas. Draf dari 

laporan keluaran (Outcome Report) pun akan dikompilasi saat itu juga. 

Seminggu setelah kunjungan, petugas QAA akan mengirimkan surat ke 

universitas yang berisikan temuan-temuan inti oleh tim ELIR. 

Akan terdapat aktivitas lanjutan yang masih perlu dilakukan oleh universitas, 

yaitu membuat laporan tindaklanjut (Follow-up Report) untuk QAA 
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Skotlandia berisikan tindakan-tindakan yang sudah dilakukan menanggapi 

keluaran laporan dari tim ELIR. 

Terdapat tiga kategori penilaian untuk metode ELIR, yaitu (173): 

 Effectiveness 

 Limited Effectiveness 

 Not Effective 

Penilaian tersebut ini diberikan untuk beberapa parameter berikut, 

 Langkah-langkah universitas dalam pengalaman belajar mahasiswa 

dan menjaga kualitas akademiknya 

 Kapasitas dan komitmen universitas dalam medeteksi gangguan 

potensial terhadap standar akademik atau pengalaman belajar 

mahasiswa 

 Kejelasan strategi, penerapan dan evaluasi terhadap pendekatan 

yang digunakan terkait pengalaman belajar mahasiswa 

QAA Skotlandia menerbitkan 4 tipe laporan, yaitu (173): 

 Outcoume Reports 

Laporan ini merupakan produk utama dari ELIR. Berisikan temuan-

temuan utama dari kunjungan review, penilaian terhadap 3 

parameter di atas dan gambaran umum dari universitas terkait. 

 Technical Reports 

Di kunjungan kedua, setiap anggota tim reviewer membuat catatan 

terstruktur. Catatan inilah yang dijadikan sebagai Technical Reports.  

 Follow Up Reports 

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, laporan ini berisikan 

tindakan-tindakan yang sudah diambil universitas terkait hasil 

review. 

 Thematic Reports 

Laporan yang diterbitkan tahunan ini berisikan cakupan bahasan 

yang lebih spesifik dari ELIR, seperti manajemen dari evaluasi 

belajar. 

Sama halnya dengan HER dan IRW, tim reviewer untuk ELIR memiliki anggota 

sebanyak 6 orang, dengan seorang adalah mahasiswa, tiga orang adalah 

senior academic reviewer dari Inggris, seorang adalah reviewer internasional 

dan seorang koordinator (173). Dua dari tiga senior academic reviewer 
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berasal dari sektor Scottish Higher Education dan luar Skotlandia. Sebelum 

menjalankan tugasnya, para reviewer ini akan mendapatkan pelatihan. 

5.3.3 The Quality Code 

Kualitas pendidikan tinggi di Inggris dievaluasi dengan The UK Quality Code for Higher 

Education atau lebih dikenal dengan The Quality Code . Diharapkan universitas-

universitas di Inggris dapat memenuhi ekspektasi yang telah ditetapkan di dalamnya. 

Terdapat empat tujuan dari The Quality Code, yaitu (174): 

1. Menjaga standar akademik pendidikan tinggi Inggris 

2. Menjamin kualitas dari kesempatan belajar yang ditawarkan oleh pendidikan 

tinggi Inggris kepada pelajar 

3. Mendorong keberjalanan dan keteraturan dalam peningkatan pendidikan 

tinggi Inggris 

4. Memastikan ketersediaan informasi bagi publik tentang pendidikan tinggi 

Inggris 

Dari metode review yang dilaksanakan oleh QAA di England, Wales, Skotlandia dan 

Irlandia Utara, semuanya mengacu kepada referensi ini. Selain sebagai pengguna, QAA 

juga bertugas untuk menjaga dan mengembangkan The Quality Code. Referensi ini 

menggantikan referensi sebelumnya yang bernama The Academic Infrastructure pada 

tanggal 15 Desember 2011 (175, 176). Beberapa nilai-nilai utama yang mendasari The 

Quality Code, antara lain (177): 

 Semua mahasiswa diperlakukan secara adil 

 Mahasiswa memiliki kesempatan untuk berkontribusi aktif terhadap 

pembentukan pengalaman belajar mereka 

 Semua kebijakan dan proses terkait studi dan program jelas dan transparan 

 Semua kebijakan dan proses secara teratur dan efektif diawasi, dikaji dan 

ditingkatkan 

Bagi universitas, referensi ini membantu mereka dalam menjaga standar dari program 

studi dan gelar yang ditawarkan. Sehingga dapat memenuhi ekspektasi yang 

diindikasikan di dalamnya. Bagi staf yang memiliki tanggung jawab terhadap kualitas 

dan standar akademik, referensi ini berperan sebagai panduan teknis  dalam 

menetapkan kebijakan dan proses yang akan dijalankan. Terutama sekali, di saat 

mendesain sebuah program studi baru. Bagi perwakilan mahasiswa, referensi ini 

membantu mereka dalam berdiskusi tentang kualitas pembelajaran yang didapat oleh 

mahasiswa dengan pihak universitas. Terdapat ekspektasi minimum yang diharapkan 

ada dalam kualitas pembelajaran di universitas terkait. 
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The Quality Code terdiri dari tiga bagian, yaitu: Part A, Part B dan Part C. Berikut topik-

topik yang terdapat pada masing-masing bagian. 

 Part A: Setting and maintaining threshold academic standards (178) 

 A1: The national level 

 A2: The subject and qualification level 

 A3: The programme level 

 A4: Approval and review 

 A5: Externality 

 A6: Assessment of achievement of learning outcomes 

 Part B: Assuring and enhancing academic quality (179) 

 B1: Programme design, development and approval 

 B2: Recruitment, selection and admission to higher education 

 B3: Learning and teaching 

 B4: Enabling student development and achievement 

 B5: Student engagement 

 B6: Assessment of students and the recognition of prior learning 

 B7: External examining 

 B8: Programme monitoring and review 

 B9: Student complaints and acdemic appeals 

 B10: Managing higher education provision with others 

 B11: Research degree 

 Part C: Information about higher education provision (180) 

Masing-masing bagian menjelaskan keluaran yang diharapkan disertai dengan 

indikator-indikatornya. Selain itu, terdapat juga penjelasan mengapa ekspektasi ini 

penting untuk menjaga kualitas pendidikan tinggi di Inggris. 
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Lampiran 

A. Daftar Penyetaraan Kualifikasi Tingkat Nasional 

Terdapat beragam kualifikasi pendidikan di Inggris. Hal ini disebabkan tersedianya 

berbagai jalur dan jenjang pendidikan yang disesuaikan dengan minat dan tujuan 

pendidikan masing-masing yang dapat dilihat pada Gambar 3 (hal 33). Untuk 

mengelompokkan berbagai kualifikasi tersebut, dilakukan penyetaraan dalam bentuk 

kerangka kerja kualifikasi (qualification framework) yang pada dasarnya dibagi 

menjadi (181): 

1. Kerangka Kerja Kualifikasi Nasional  

(National Qualifications Framework - NQF) 

2. Kerangka Kerja Kualifikasi dan Kredit  

(Qualifications and Credit Framework - QCF) 

3. Kerangka Kerja Kualifikasi Pendidikan Tinggi  

(Framework for Higher Education Qualifications - FHEQ) 

Sistem kerangka kerja (framework) di atas mengelompokkan berbagai program yang 

berbeda latar belakang namun memiliki tuntutan syarat yang serupa terhadap peserta 

didik. Di setiap tingkatan yang sama, cakupan mata pelajaran sangat beragam juga 

waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan program studi. 

A.1 Kerangka Kerja Kualifikasi Nasional  

(National Qualifications Framework - NQF) 

NQF menyetarakan tingkat kualifikasi yang diakui di England, Irlandia Utara dan 

Wales. Hanya kualifikasi yang telah diakreditasi oleh lembaga perwakilan dari 

England, Wales dan Irlandia Utara yang dapat dimasukkan dalam tabel NQF, hal ini 

dilakukan untuk menjamin kualitas setiap kualifikasi (181). 

A.2 Kerangka Kerja Kualifikasi dan Kredit  

(Qualifications and Credit Framework - QCF) 

QCF terdiri dari penyetaraan kualifikasi kejuruan atau pendidikan berbasis kerja. 

QCF diakui di England, Wales dan Irlandia Utara. Sistem kualifikasi dibuat sehingga 

dapat dipecah menjadi satuan unit atau kredit. Peserta didik dapat mengambil unit 

atau kredit tersebut satu per satu kemudian menambahkannya untuk 

mendapatkan kualifikasi penuh. 
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Sebagai contoh, yang termasuk dalam kualifikasi kejuruan adalah National 

Vocational Qualification (NVQ), Higher National Certidicate (HNC) dan Higher 

National Diplomas (HND) (181). 

A.3 Kerangka Kerja Kualifikasi Pendidikan Tinggi  

(Framework for Higher Education Qualifications - FHEQ) 

FHEQ dibuat untuk sektor pendidikan tinggi dan memuat semua kualifikasi 

pendidikan tinggi. Termasuk di dalamnya gelar sarjana, diploma, sertifikat dan 

gelar akademis lainnya yang diberikan oleh universitas atau perguruan tinggi. 

FHEQ secara umum dibagi dan memiliki kesetaraan dengan NQF tingkat 4 sampai 

dengan 8. Penyetaraan didasarkan oleh tuntutan yang diperlukan setiap kualifikasi 

terhadap peserta didik (181).  

Tabel 23. Kualifikasi berdasarkan NQF dan QCF (181). 

Tingkat Contoh Kualifikasi NQF Contoh Kualifikasi QCF 

Pemula 

(Entry) 

- Certificates of Entry Level 

- English for Speakers of Other 

Languages (ESOL) 

- Skills for Life 

- Functional Skills at  Entry Level 

(English, Maths and ICT) 

- Awards, Certificates, and 

Diplomas at entry level 

 - Foundation Learning entry  

 - Functional Skills at  Entry Level 

1 

- GCSE grades D-G 

- Certificates and Diplomas BTEC 

Introductory  

- OCR Nationals 

- Key Skills level 1 

- Skills for Life 

- Functional Skills at  Level 1 

- BTEC Awards, Certificates, and 

Diplomas level 1 

 - Functional Skills at  level 1 

 - Foundation Learning Tier 

pathways 

 - NVQs at level 1 

2 

- GCSE grades A*-C 

- Key Skills level 2 

- Skills for Life 

- Functional Skills at  Level 2 

- BTEC Awards, Certificates, and 

Diplomas level 2 

 - Functional Skills at  level 2 

 - OCR Nationals 

 - NVQs at level 2 
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3 

- A-Level 

- GCE in applied subjects 

- International Baccalaureate 

- Key Skills level 3 

- BTEC Awards, Certificates, and 

Diplomas level 3 

 - BTEC Nationals 

 - OCR Nationals 

 - NVQs at level 3 

4 - Certificates of Higher Education 

 - BTEC Professional Diplomas 

Certificates and Awards 

 - HNCs 

 - NVQs at level 4 

5 
- HNCs dan HNDs 

- Other higher diplomas 

- HNDs 

 - BTEC Professional Diplomas, 

Certificates and Awards 

6 

- National Diploma Professional 

Production Skills 

- BTEC Advanced Professional 

Diplomas, Certificates and 

Awards 

 - BTEC Advanced Professional 

Diplomas, Certificates and 

Awards  

7 

- Diploma in Translation 

- BTEC Advanced Professional 

Diplomas, Certificates and 

Awards 

- BTEC Advanced Professional 

Diplomas, Certificates and 

Awards 

 - NVQs at level 5 (in the QCF 

framework) 

8 - Specialist awards 
- Award, Certificate and 

 Diploma at strategic direction 

Tabel 24. Kualifikasi Kerangka Kerja untuk Pendidikan Tinggi (FHEQ) (181). 

FHEQ 
Level 

Contoh Kualifikasi 

4 
- Certificates of higher education 
- Higher national certificates 



 

 

106 Sistem Pendidikan di Inggris 

A
t

d
i

k
b

u
d

l
o

n
d

o
n

.
c

o
m

 

5 
- Diplomas of higher education 
- Foundation Degrees 
- Higher national diplomas 

6 

- Bachelors degrees 
- Bachelors degrees with honours 
- Graduate certificates and diplomas 
- Professional Graduate Certificate in Education 

7 

- Masters degrees 
- Integrated masters degrees 
- Postgraduate certificates 
- Postgraduate diplomas 

8 - Doctoral degrees 
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B. Contoh-contoh Laporan Akademik dan Sertifikat Beberapa 

Kualifikasi Pendidikan di Inggris 

B.1 Contoh sertifikat GCSE  

Terlihat kedua sertifikat diterbikan oleh dua awarding bodies yang berbeda, AQA 

dan Edexcel, diterbitkan untuk satu sekolah yang sama. Begitu juga dengan mata 

pelajarannya. Istilah mix and match juga digunakan dalam pemilihan awarding 

bodies.  

 

Gambar 16. Contoh sertifikat GCSE yang diterbitkan oleh AQA 
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Gambar 17. Contoh sertifikat GCSE yang diterbitkan oleh Edexcel. 
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B.2 Contoh Laporan Akademik untuk kualifikasi AS-Level 

 

Gambar 18. Daftar nilai dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh sekolah di bulan 
Februari. 
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Gambar 19. Daftar nilai serupa dengan Gambar 18, namun yang dilakukan pada bulan 
April 
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Gambar 20. Penjelasan dari nilai-nilai yang terdapat pada Gambar 18 dan Gambar 19. 
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Gambar 21. Cover dari laporan perkembangan murid. 
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Gambar 22. Penjelasan mengenai kriteria evaluasi dan nilai-nilainya. 
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Gambar 23. Mata pelajaran kimia. 
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Gambar 24. Mata pelajaran bahasa Inggris. 
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Gambar 25. Mata pelajaran matematika lanjut. 
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Gambar 26. Mata pelajaran matematika. 
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Gambar 27. Mata pelajaran fisika. 
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B.3 Contoh sertifikat AS dan A-Level 

 

Gambar 28. Contoh Sertifikat AS-Level yang diterbitkan oleh AQA. 
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Gambar 29. Contoh sertifikat A-Level yang diterbitkan oleh AQA. 
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Berikut adalah contoh sertifikat untuk projek tambahan yang diambil saat 

mengambil AS-Level. Tema projek diserahkan kepada siswa dengan supervisi dari 

guru terkait.  

 

Gambar 30. Contoh sertifikat untuk projek tambahan saat mengambil AS-Level yang 
diterbitkan oleh AQA. 
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C. Ringkasan dari Evaluasi dan Skema Penilaian di GCSE dan A-

Level 

C.1 Edexcel GCSE in Engineering (Double Award) (2EG02): For first certification in 

2014 (182) 

1. Unit 1: Engineering Design and Graphical Communication (Unit code: 5EG01) 

 Internally assessed 

 Availability: June 

Overview of content 

 Analysing design briefs and producing design specifications and design 

solutions 

 Interpreting and producing engineering drawings 

 Presenting design solutions 

Overview of assessment 

 Students to produce a design solution for an engineered product, including 

interpreting and 

 Producing engineering drawings 

 Controlled assessment task, set by Edexcel and internally marked by 

centres 

 Centres can contextualise the task to suit local needs 

 23-33 hours required to complete the assessment 

 A total of 50 marks available 

 Task will be reviewed every two years 

2. Unit 2: Engineering Products (Unit code: 5EG02) 

 Internally assessed 

 Availability: June 

Overview of content 

 Interpreting product specifications and producing production plans 

 Selecting and using suitable tools, components and processes to safely 

produce an engineered product 

Overview of assessment 

 Students to produce a final engineered product that meets design 

requirements 
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 Controlled assessment task, set by Edexcel and internally marked by 

centres 

 Centres can contextualise the task to suit local needs 

 23-33 hours required to complete the assessment 

 A total of 50 marks available 

 Task will be reviewed every two years 

3. Unit 3: Application Technology in Engineering (Unit code: 5EM03) 

 Externally assessed 

 Availability: June 

Overview of content 

 Investigating th use of information and communication technology (ICT), 

modern and smart materials and control technology in engineering 

 Understanding the impact and advantages and disadvantages of using 

modern technology in engineering and manufacturing 

 Understanding the stages involved in manufacturing a product 

 Investigating an engineered or manufactured product that uses modern 

technology 

Overview of assessment 

 Single examination, lasting 1 hour and 30 minutes 

 A mixture of short- and long-answer questions, with a total of 110 marks 

available 

 Paper focuses on one of three chosen engineering sectors: 

o engineering fabrication 

o mechanical/automotive 

o electrical and electronic/computer/process 

o control/telecommunications 

 As this unit is shared with the Edexcel GCSE in Manufacturing (Double 

Award), centres can choose to take the paper that focuses on one of the 

three sectors within that qualification 

 Paper consists of two sections – Section A is made up of general questions 

about the chosen sector and Section B focuses on a specific product 

identified in pre-release material made available each September. 

Selain memaparkan cakupan dan evaluasi tiap unit, di dalam buku panduan mata 

pelajaran terkait terdapat juga poin-poin dari evaluasi yang dilakukan (AO atau 

Assessment Objectives) dan pembobotannya masing-masing.  
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% in GCSE 

(Double Award) 

AO1: Recall, select and communicate their knowledge and 
understanding of a range of contexts. 

30% 

AO2: Apply skills, knowledge and understanding, including 
quality standards, in a variety of contexts and to plan and carry 
out investigations and tasks, involving a range of tools, 
equipment, materials and components. 

53% 

AO3: Analyse and evaluate evidence, make reasoned judgements 
and present conclusions. 

17% 

Total 100% 

 

Nomor Unit 

Assessment Objective 

AO1 AO2 AO3 Total AOs 

Unit 1 6% 20% 4% 30% 

Unit 2 3% 24% 3% 30% 

Unit 3 21% 9% 10% 40% 

Total GCSE  
(Double Award) 

30% 53% 17% 100% 

Skema penilaian per unit dan nilai akhir GCSE adalah sebagai berikut. 

 Unit 1 & 2 

Nilai Unit A* A B C D E F G 

UMS maksimum = 90 81 72 63 54 45 36 27 18 

Bagi mereka yang mendapat nilai di bawah G, maka akan menerima nilai UMS-

nya dalam bentuk angka di antara 0-17. 

 Unit 3 

Nilai Unit A* A B C D E F G 

UMS maksimum = 

120 
110 96 84 72 60 48 36 24 



 

 

125 Lampiran 

A
t

d
i

k
b

u
d

l
o

n
d

o
n

.
c

o
m

 

Bagi mereka yang mendapat nilai di bawah G, maka akan menerima nilai UMS-

nya dalam bentuk angka di antara 0-23. 

 GCSE 

Nilai kualifikasi A*A* A*A AA AB BB BC CC CD 

UMS maksimum = 

300 
270 255 240 225 210 195 180 165 

 

Nilai kualifikasi DD DE EE EF FF FG GG 

UMS maksimum = 

300 
150 135 120 105 90 75 60 

Bagi mereka mendapat nilai di bawah GG, maka akan menerima nilai UMS-nya 

dalam bentuk angka di antara 0-59. 

C.2 Pearson Edexcel Level 3 Advanced Subsidiary (AS) and Advanced (A) GCE in 

Biology (8BI01 & 9BI01): First Examination 2014 (183)  

Bagi yang hanya ingin mengambil kualifikasi AS, hanya perlu mengambil Unit 1-3. 

Sedangkan, yang ingin mengambil kualifikasi A-Level, harus melanjutkan ke Unit 4-6.  

1. Unit 1: Lifestyle, Transport, Genes and Health, AS (Unit code: 6BI01) 

 Externally assessed 
 Availability: June 

Content summary: 

 Structure and function of carbohydrates, lipids and proteins; enzyme action 

 Structure and properties of cell membranes; passive and active transport 

 Structure and role of DNA and RNA 

 Replication; protein synthesis 

 Monohybrid inheritance 

 Gene mutations 

 Principles of gene therapy; social and ethical issues. 

Assessment: 

This unit is assessed by means of a written examination paper, which lasts 1 

hour 30 minutes. Number of marks allocated in the unit is 80. 

2. Unit 2: Development, Plants and the Environment, AS (Unit code: 6BI02) 

 Externally assessed 
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 Availability: June 

Content summary: 

 cell structure and ultrastructure of eukaryote and prokaryote cells: cell 

specialisation 

 the role of meiosis 

 genotype and environmental influence 

 stem cell research and its implications 

 biodiversity, adaptations and natural selection 

 principles of taxonomy 

 plant cell structure 

 transport of water in plants 

 uses of plant products. 

Assessment: 

This unit is assessed by means of a written examination paper, which lasts 1 

hour 30 minutes. Number of marks allocated in the unit is 80. 

3. Unit 3: Practical Biology and Research Skills, AS (Unit code: 6BI03) 

 Internally assessed 
 Availability: June 

Summary: 

Students write a report, either a record of a visit to a site of biological interest 

or a report of research into a biological topic. 

Students’ practical skills will be assessed by the teacher against criteria 

provided in the specification.  

Assessment: 

Teachers have the option of marking the report and having it moderated by 

Edexcel, or having it externally marked by Edexcel. The work must reflect the 

standard at Advanced Subsidiary level. Number of marks allocated in the unit is 

40. 

4. Unit 4: The Natural Environment and Species Survival, A2 (Unit code: 6BI04) 

 Externally assessed 
 Availability: June 

Content summary: 

 photosynthesis; energy transfer within ecosystems 

 evidence for global warming 
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 evolution through natural selection and speciation 

 nutrient recycling 

 DNA profiling and PCR 

 structure of bacteria and viruses 

 infectious diseases (eg AIDS and TB) and immunology. 

Assessment: 

This unit is assessed by means of a written examination paper, which lasts 1 

hour 30 minutes. Number of marks allocated in the unit is 90. 

5. Unit 5: Energy, Exercise and Coordination, A2 (Unit code: 6BI05) 

 Externally assessed 
 Availability: June 

Content summary: 

 ATP, glycolysis, anaerobic/aerobic respiration 

 control and functioning of heart; ventilation and cardiac output 

 homeostasis 

 the nervous system 

 impact of exercise on body, and improving performance 

 hormonal coordination 

 brain structure and development 

 imbalances in brain chemicals 

 Human Genome Project. 

Assessment: 

This unit is assessed by means of a written examination paper, which lasts 1 

hour45 minutes. Number of marks allocated in the unit is 90. 

6. Unit 6: Practical Biology and Investigative Skills, A2 (Unit code: 6BI06) 

 Internally assessed 
 Availability: June 

Summary: 

Students will complete a written report of an experimental investigation, which 

they have devised and carried out. 

Assessment: 

Teachers have the option of marking the report or having it externally marked 

by Edexcel. The work must reflect the standard expected at Advanced GCE 

level. Number of marks allocated in the unit is 45. 
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Berikut AO dan pembobotannya. 

 
% in AS % in A 

% in GCE 

AO1: Knowledge and understanding of 

science and of How Science Works 
30-34% 26-30% 30-34% 

AO2: Application of knowledge and 

understanding of science and of 

How Science Works  
34-40% 42-48% 38-44% 

AO3: How Science Works 28% 26% 27% 

Total 100% 100% 100% 

 

Nomor Unit 
Assessment Objective 

AO1 AO2 AO3 Total AOs 

Unit 1 8-9% 8-9% 3% 19-21 

Unit 2 8-9% 8-9% 3% 19-21 

Unit 3 1% 1-2% 8% 10-11 

Unit 4 7-8% 10-11% 2% 14-21 

Unit 5 6-7% 10-12% 2% 18-21 

Unit 6 - 1% 9% 10 

Total Advanced 
GCE  

30-34% 38-44% 27% 100% 

Skema penilaian per unit dan nilai akhir AS dan A-Level adalah sebagai berikut. 

 Unit 1 

Nilai Unit A B C D E 

UMS maksimum = 
120 

96 84 72 60 48 
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Bagi mereka yang mendapat nilai di bawah E, maka akan menerima nilai 

UMS-nya dalam bentuk angka di antara 0-47. 

 Unit 2 

Nilai Unit A B C D E 

UMS maksimum = 
120 

96 84 72 60 48 

Bagi mereka yang mendapat nilai di bawah E, maka akan menerima nilai 

UMS-nya dalam bentuk angka di antara 0-47. 

 Unit 3 

Nilai Unit A B C D E 

UMS maksimum = 60 48 42 36 30 24 

Bagi mereka yang mendapat nilai di bawah E, maka akan menerima nilai 

UMS-nya dalam bentuk angka di antara 0-23. 

 Unit 4 

Nilai Unit A B C D E 

UMS maksimum = 
120 

96 84 72 60 48 

Bagi mereka yang mendapat nilai di bawah E, maka akan menerima nilai 

UMS-nya dalam bentuk angka di antara 0-47. 

 Unit 5 

Nilai Unit A B C D E 

UMS maksimum = 
120 

96 84 72 60 48 

Bagi mereka yang mendapat nilai di bawah E, maka akan menerima nilai 

UMS-nya dalam bentuk angka di antara 0-47. 

 Unit 6 
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Nilai Unit A B C D E 

UMS maksimum = 60 48 42 36 30 24 

Bagi mereka yang mendapat nilai di bawah E, maka akan menerima nilai 

UMS-nya dalam bentuk angka di antara 0-23. 

 AS 

Nilai Unit A B C D E 

UMS maksimum = 
300 

240 210 180 150 120 

Bagi mereka yang mendapat nilai di bawah E, maka akan menerima nilai 

UMS-nya dalam bentuk angka di antara 0-119. 

 A-Level 

Nilai Unit A B C D E 

UMS maksimum = 
600 

480 420 360 300 240 

Bagi mereka yang mendapat nilai di bawah E, maka akan menerima nilai 

UMS-nya dalam bentuk angka di antara 0-239. 
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D. Hasil Inspeksi Ofsted 

D.1 Ringkasan hasil inspeksi 
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D.2 Saran untuk perbaikan 

Ofsted tidak hanya melakukan inspeksi saja. Dari hasil inspeksi, dilakukan evaluasi 

bersama sekolah untuk merencang beberapa perbaikan yang dapat dilakukan. 

Sehingga, ketika inspeksi dilakukan kembali, diharapkan terdapat perubahan. 
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E. Hasil Review QAA terhadap The University of Sheffield 

E.1 Temuan-temuan Utama 

 

E.2 Rencana tindakan dari The University of Sheffield 
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