DAFTAR ISI
DAFTAR ISI

i

DAFTAR SINGKATAN

iii

PENGANTAR

v

PENDAHULUAN

1

A. MANAJEMEN PENDIDIKAN

3

1. BUPATI GORONTALO, SANG PEMIMPIN PENDIDIKAN

4

2. PENYUSUNAN RENCANA DINAS PENDIDIKAN BERBASIS HAK

7

3. PEMBIAYAAN PENDIDIKAN BERBASIS FORMULA DI KABUPATEN PANDEGLANG,
BANTEN

16

4. STRATEGI KEBERLANJUTAN PROGRAM

20

a. Pembentukan Fasilitator Kecamatan di Kabupaten Boalemo

20

b. Gerakan Bintang MBS di Kecamatan Keruak, Lombok Timur

25

c. Pengimbasan Model Penguatan Kapasitas Antar Kabupaten

29

B. MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH

33

1. TRANSPARANSI JALAN, PENGGALANGAN DANA LANCAR

34

2. PAMERAN PENDIDIKAN MINI DI SEKOLAH

36

3. TRANSPARANSI BERBUAH KEPERCAYAAN MASYARAKAT

38

C. PEMBELAJARAN AKTIF, KREATIF, EFEKTIF dan MENYENANGKAN
1. KELAS AWAL

41
42

a. Berhitung dengan Alat Peraga Sederhana

42

b. Buku Besar

44

c. Belajar Sambil Bernyanyi

46

d. Pintar Menulis Lewat Strategi ‘Lihat,Ucap,Gambar dan Tulis ( LUGAT )’

48

e. Menulis Itu Mudah

50

2. KELAS ATAS

52

a. Peragaan Gunung Meletus

52

b. Asiknya memahami konsep dasar matematika dengan DIAGRAM FRAYER !

54

c. Deskripsi Sangat Disenangi oleh Siswa

56

d. Mudahnya Belajar Bilangan Bulat Dengan ‘Petak Pintar’

57

i

3. TINGKAT MENENGAH PERTAMA

60

a. Pembelajaran Berbicara (Speaking) yang Menyenangkan

60

b. Semua Berawal dari Sebuah Biodata

63

c. Hapal Rumus? Mengapa Tidak Bisa?

65

D. PERAN SERTA MASYARAKAT

67

1. ORANG TUA AKTIF, SISWA TERAMPIL

68

2. PANDAI BERBAHASA ARAB BERKAT GURU TAMU

70

3. BELAJAR PEREDARAN DARAH BERSAMA DOSEN

71

4. BERSAMA MASYARAKAT MEMBENTUK KARAKTER SISWA

73

5. SEKOLAH JUGA PUNYA BANK

74

6. MEMBUAT ALAT PERAGA SENDIRI

76

7. PENINGKATAN KAPASITAS MELALUI BUDIDAYA JAHE MERAH

78

8. SEHAT BERKAT KESETIAKAWANAN YANG TINGGI

79

9. PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM MERAIH CITA DAN HARAPAN

81

E. PENDUKUNG PEMBELAJARAN

84

1. AYO BER-KKGS

85

2. PENINGKATAN PROFESIONALISME GURU

87

3. BERKREASI LEWAT MAJALAH DINDING

89

4. ‘DURRATUL HASYIAH’ DI MTs. MANHALUL MA’ARIF DAREK

90

5. SENANG BELAJAR DI TAMAN MATEMATIKA

92

F. PENDAMPINGAN
1. PENDAMPINGAN ASYIK LHO!

95
96

DAFTAR TABEL
Tabel 1: Contoh matrik penyusunan program dan kegiatan dalam dokumen Renstra Dinas
Pendidikan di kabupaten binaan Proyek MGP-BE					

12

Tabel 2: Cuplikan Lampiran Surat Keputusan Bupati Pandeglang tentang Madrasah Diniyah
Awaliyah (MDA) dan Pembagaian Dana Hibah MDA 2010				

19

ii

DAFTAR SINGKATAN
AD/ART

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

APK

Angka Partisipasi Kasar

APM

Angka Partisipasi Murni

Balitbang
Depdiknas

Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional –
yang sekarang berubah menjadi Kementrian Pendidikan Nasional

Bappeda

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

BOS

Biaya Operasional Sekolah

DPKPA

Dinas Pengelola Keuangan dan Pendapatan

DPRD

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Fascam

Fasilitator Kecamatan

Fasda

Fasilitator Daerah

FKMD

Forum Komunikasi Madrasah Diniyah

GMB-MBS

Gerakan Menuju Bintang- Manajemen Berbasis Sekolah

IPA

Ilmu Pengetahuan Alam

IPS

Ilmu Pengetahuan Sosial

KBM

Kegiatan Belajar Mengajar

KKG

Kelompok Kerja Guru

KKGS

Kelompok Kerja Guru Sekolah

KM Kab

Konsultan Manajemen Kabupaten

LUGAT

Lihat, Ucap, Gambar dan Tulis

MBS

Manajemen Berbasis Sekolah

MDA

Madrasah Diniyah Awaliyah

MGPBE

Mainstreaming Good Practices in Basic Education

MI

Madrasah Ibtidaiyah

iii

iv

MTs

Madrasah Tsanawiyah

Musrenbang

Musyawarah Rencana Pembangunan

PAKEM

Pembelajaran yang Aktif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan.

Pemda

Pemerintah Daerah

PNPM MandiriP2DTK

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri - Percepatan
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus

PNS

Pegawai Negeri Sipil

PP

Peraturan Pemerintah

PSM

Peran Serta Masyarakat

PSP

Pusat Statistik Pendidikan

Renstra

Rencana Strategis

RKAS

Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah

RPJMD

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

RPP

Rencana Pengembangan Pembelajaran

SD

Sekolah Dasar

SDM

Sumber Daya Manusia

SK

Surat Keputusan

SKPD

Satuan Kerja Perangkat Daerah

SMA

Sekolah Menengah Atas

SMP

Sekolah Menengah Pertama

SPM

Standar Pelayanan Minimal

ToT

Training of Trainers

UPTD

Unit Pelayanan Teknis Daerah

PENGANTAR
Pembaca Yang Budiman,
Proyek Mainstreaming Good Practices in Basic Education (MGP-BE) bertujuan untuk meningkatkan
kapasitas kabupaten, sekolah dan masyarakat dalam mengarusutamakan praktik-praktik yang
baik dalam pendidikan dasar agar praktik-praktik ini dapat menjadi bagian dari prioritas rencana
program dan kebijakan pemerintah daerah kabupaten mitra.
Dari awal dimulainya kegiatan proyek pada tahun 2006 sampai dengan berakhirnya pada
Desember 2010, kabupaten mitra telah menunjukkan upaya-upaya yang nyata baik pada tingkat
praktisi pendidikan di sekolah maupun pada tingkat pengambil kebijakan di kabupaten untuk
bekerjasama melaksanakan kegiatan proyek dengan sungguh-sungguh, penuh semangat dan
kepedulian yang tinggi. Hal ini kami anggap sebagai komitmen yang kuat dari para pemangku
kepentingan di dua belas kabupaten mitra untuk bersama-sama dengan Kementerian Pendidikan
Nasional dan UNICEF berupaya meningkatkan kualitas pendidikan, khususnya pendidikan dasar,
bagi anak bangsa.
Buku “Berbagi Pengalaman Praktik Yang Baik” ini adalah kumpulan inovasi dari kabupaten mitra
MGP-BE. Kami berharap buku ini dapat menambah koleksi praktik yang baik yang sudah ada.
Kami juga berharap buku ini dapat memberi inspirasi dan dorongan kabupaten lainnya untuk
juga melaksanakan praktik-praktik yang baik dalam pengelolaan pendidikan dasar yang telah
dikembangkan dan dilaksanakan di sekolah-sekolah dan lembaga/institusi di kabupaten mitra
tersebut.
Terakhir, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh kabupaten mitra
MGP-BE yang telah bekerja keras mewujudkan tujuan proyek, juga kepada UNICEF yang telah
bersama-sama Kementerian Pendidikan Nasional mengelola pelaksanaan proyek, serta kepada Uni
Eropa atas penyediaan dukungan dana bagi pelaksanaan proyek tersebut.

Jakarta, Nopember 2010
Sekretaris Direktorat Jenderal
Manajemen Pendidikan Dasar
dan Menengah
Selaku Manajer Program,

Dr. Bambang Indriyanto
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PENDAHULUAN

Saung pertemuan antar orang tua yang dibangun berkat partisipasi masyarakat.

Kegiatan pengembangan kapasitas yang dilakukan oleh Proyek MGP-BE meliputi dua tingkat yaitu
pada tingkat pengambil kebijakan, dalam hal ini, pemerintah daerah dan jajarannya dan di tingkat
sekolah sebagai praktisi pendidikan.
Berbagai pelatihan telah diselenggarakan Proyek MGP-BE untuk sekolah binaan yang meliputi
pelatihan praktik yang baik melalui Modul Pelatihan 1, 2, 3, 4, 5 (tentang Kelas Awal dan dan Modul
6 (tentang Kelas Rangkap). Setiap selesai pelatihan, para fasilitator senantiasa mendampingi
sekolah dalam menjalankan program yang telah diperolehnya di pelatihan-pelatihan. Untuk
tingkat pemerintah daerah, pendampingan yang dilakukan meliputi penyusunan perencanaan,
dalam hal ini Renstra Dinas Pendidikan, dan tentang pembiayaan pendidikan.
Dalam perjalanannya menjalankan tugas keseharian yang berhubungan dengan peningkatan
kualitas pendidikan, pihak sekolah maupun kabupaten telah mempraktikkan beberapa kegiatan
inovatif yang sangat berharga untuk dipelajari oleh insan pendidikan di wilayah binaan program
MGP-BE khususnya dan masyarakat pendidikan di Indonesia pada umumnya. Ide-Ide inovatif
tersebut bisa dijadikan sebagai pembelajaran atau lessons learnt yang sangat bermanfaat dan
memberi inspirasi sekaligus motivasi kepada pihak yang berkecimpung di dunia pendidikan.
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Buku ini merupakan kumpulan ide-ide inspiratif yang dikumpulkan dari praktisi pendidikan
seperti guru, kepala sekolah, Dinas Pendidikan, Pemerintah Daerah setempat serta Komite Sekolah
yang secara konsisten dan penuh komitmen menjalankan perannya sehingga pengembangan
kapasitas bisa terbangun. Buku ini sarat dengan praktik-praktik yang sederhana, mudah dicontoh
dan diimplementasikan oleh siapa saja dengan memberikan sedikit perubahan yang diperlukan
disesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing.
Banyak pelajaran yang bisa digali dari buku ini. Bukan saja ide-ide pembelajaran yang dapat
diterapkan, namun bisa digali lebih lanjut bagaimana sekolah bekerjasama dengan semua
komponennya untuk memajukan kualitas pendidikan. Sementara itu, bisa juga dipelajari bagaimana
pemerintah daerah mendukung tercapainya kualitas pendidikan lewat program-program mereka.
Semoga buku yang berisikan praktik-praktik yang baik ini bisa membawa manfaat bagi pembaca.
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A
A. MANAJEMEN PENDIDIKAN
Saat ini sekolah diberikan
otonomi untuk mengatur
dirinya melalui Manajemen
Berbasis Sekolah (MBS).
Dampak dari MBS ini ternyata
sangat besar dalam hal
mendorong
percepatan
perbaikan sekolah baik dari
sisi manajemen maupun
mutu
pembelajarannya.
Di
sisi
lain,
dengan
ditetapkannya
peraturan
tentang
desentralisasi,
pemerintah daerah juga
diberi
otonomi
untuk
‘Baca Senyap’ merupakan salah satu cara untuk meningkatkan
minat baca siswa.
mengatur pemerintahannya
sendiri, termasuk sekolah
yang ada di wilayahnya. Manajemen pendidikan yang baik akan memastikan terciptanya sinergi
antara sekolah dan pemerintah daerah. Manajemen pendidikan bertujuan untuk mengatur dan
memastikan bahwa pelaksanaan pendidikan di semua tingkatan dilakukan sesuai dengan rencana
yang telah ditetapkan dan dapat mencapai tujuan pembangunan pendidikan. Sekolah memerlukan
pemerintah daerah agar selalu dapat menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan, regulasi
yang dapat memayugi kegiatan secara hukum dan koordinasi yang memastikan semua sumber
daya dapat digunakan secara efektif dan efisien.
Topik Manajemen Pendidikan dalam buku ini berisi tentang pentingnya kepemimpinan
(leadership), perencanaan, pembiayaan pendidikan dan upaya pengarusutamaan praktik yang baik
dan keberlanjutan. Di topik kepemimpinan kami menampilkan Bupati Gorontalo, David Bobihu,
dengan kebijakan yang telah diambil atas dasar kepemimpinan yang kuat yang telah berhasil
menyebarluaskan praktik yang baik ke seluruh sekolah di Kabupaten Gorontalo. Di topik Renstra,
kami menampilkan proses penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan berbasis hak yang telah
dilakukan di beberapa daerah mitra MGP-BE. Di topik Pembiayaan Pendidikan, kami menampilkan
implementasi pembiayaan pendidikan berbasis rumus di Kabupaten Pandeglang dengan
strategi yang kuat sehingga pembagian dana ke sekolah yang lebih adil dan proporsional dapat
diterapkan. Di topik Pengarusutamaan Praktik yang Baik dan Keberlanjutan, kami menampilkan
beberapa kabupaten yang telah melakukan diseminasi dan pengarusutamaan praktik yang baik
untuk sekolah di seluruh kecamatan, kabupaten bahkan antar kabupaten. Upaya-upaya yang telah
dilakukan serta hasil yang telah dicapai menandai kesiapan daerah untuk melanjutkan praktik yang
baik yang telah dirintis oleh program MGP-BE walaupun bantuan program telah berakhir.

3

A1
1. Bupati Gorontalo, Sang
Pemimpin Pendidikan
Latar Belakang
Bantuan kegiatan pengembangan kapasitas
dari program MGP-BE akan segera berakhir.
Tidak menjadi rahasia lagi bahwa keberhasilan
program ini karena dukungan berbagai
pihak, terutama faktor kepemimpinan yang
kuat dalam mendorong proses diseminasi
dan pelembagaannya. Dengan tujuan untuk
terus melembagakan praktik-praktik yang
baik, maka inovasi-inovasi yang telah berhasil
dilakukan di kabupaten perlu diintegrasikan
dalam sistem perencanaan dan penganggaran
daerah. Dengan diintegrasikannya inovasiinovasi tersebut maka akan ada jaminan
untuk terus dilaksanakan dan dikembangkan.
Jaminan formal untuk terus dilaksanakan
dan dikembangkan inilah yang disebut
”pelembagaan”.
Bupati Gorontalo tidak segan mempraktikkan

Untuk melembagakan praktik-praktik yang
pendekatan PAKEM di depan kelas.
baik sangat memerlukan kepemimpinan yang
Hal ini memicu guru-guru di Gorontalo untuk
kuat, transparan dan akuntabel. Sebaik apapun
dapat mengajar dengan cara yang lebih baik.
sebuah program, jika tidak mendapat dukungan
dari pemimpinnya, upaya hanya akan berakhir
sia-sia dan sirna tanpa bekas. Sangat bijak ungkapan yang menyatakan bahwa kepemimpinan
sangat menentukan irama kehidupan dan perjalanan panjang suatu institusi. Dalam tulisan berikut
akan dipaparkan beberapa kegiatan strategis yang telah dilakukan oleh Bupati Gorontalo, David
Bobihoe Akib, yang menggambarkan kepemimpinan yang kuat dalam rangka mengembangkan
pendidikan di Kabupaten Gorontalo.

Situasi Sebelum Praktik yang Baik
Bupati Gorontalo, David Bobihoe, dalam banyak kesempatan selalu menyatakan peran MGP-BE
di Gorontalo ibarat mesin tempel untuk sebuah perahu. Kehadiran MGP-BE telah membuat laju
pembangunan pendidikan di Gorontalo menjadi semakin cepat. Ibarat perahu yang mendapatkan
tambahan mesin yang kemudian dapat melaju demikian cepat untuk mencapai tujuan, demikian
juga MGP-BE telah membantu Kabupaten Gorontalo melaju cepat mencapai tujuan pembangunan
pendidikan.
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Gambaran Praktik yang Baik
Salah satu aspek penting dari kepemimpinan yang efektif adalah hubungan yang erat antara sang
pemimpin dan yang dipimpin. Bentuk hubungan yang terbentuk sering menentukan keberhasilan
misi sang pemimpin. Sayangnya hubungan pemimpin dan yang dipimpin ini tidak dapat dibentuk
dengan cara yang sederhana. Tanpa ide-ide cemerlang, keterlibatan, dan keberanian dari kedua
pihak, selain hubungan yang baik antara pemimpin dan pengikutnya tidak terbentuk, misi sang
pemimpin juga tidak akan tercapai. Khususnya, sang pemimpin harus melakukan upaya ekstra
untuk menjangkau para pengikutnya yang bertujuan untuk memulai dan mengembangkan
keterikatan yang sangat penting untuk pencapaian tujuan bersama.

Inisiatif dan Strategi Pelaksanaan
Dalam menjalankan kepemimpinannya, Bupati David Bobihoe membuat beberapa keputusan
berani untuk lebih mendekatkan pemerintahannya dengan rakyat. Dalam hal praktik yang baik,
juga dibuat beberapa peraturan yang dapat menjadi landasan hukum bagi Dinas Pendidikan
dan semua praktisi pendidikan di Gorontalo untuk melaksanakan dan mengembangkan praktik
yang baik.
1. “Government Mobile”. Selama 2 hari per 2 minggu Bupati mengirimkan seluruh
pelayanan lintas sektoral untuk berkantor di kecamatan. Bupati dan para pejabat yang
mengikuti kegiatan ini menginap di rumah masyarakat. Kegiatan ini dimaksudkan agar
Bupati dapat mendengar secara langsung apa yang menjadi kendala dan apa yang
diinginkan oleh masyarakat. Seluruh lapisan masyarakat diberi kesempatan seluasluasnya menyampaikan saran, kritik maupun keluhan-keluhan yang mereka hadapi
dalam rangka menerima pelayanan dari pemerintah daerah.
2. Rapat Akbar Pendidikan. Dua kali setahun di Gorontalo diadakan Rapat Akbar Pendidikan.
Seluruh unsur yang berkepentingan dalam dunia pendidikan diundang untuk menghadiri
rapat ini. Dalam kegiatan ini Bupati menggali aspirasi dari guru dan tenaga kependidikan
lainnya agar penyelenggaraan pendidikan menjadi lebih baik. Biasanya ajang ini menjadi
ajang keluh kesah guru untuk berbagi masalah dengan Bupati. Kegiatan ini juga membuat
setiap program pendidikan diketahui oleh masyarakat pendidikan di Gorontalo sehingga
memunculkan akuntabilitas dalam pelaksanaannya.
3. Perda Pendidikan. Salah satu strategi terpenting di Gorontalo adalah lahirnya Peraturan
Daerah (Perda) No. 1 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan pendidikan. Dari Perda ini
kemudian dibuat beberapa Peraturan Bupati (Perbup) yang mengatur pelaksanaan
pendidikan, misalnya Perbup tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), tentang Rencana
Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS), tentang Pengabungan Sekolah (Regrouping),
tentang sekolah Kelas Rangkap (Multigrade), tentang sertifikasi dan kualifikasi. Bahkan
untuk lebih memastikan proses pelembagaan praktik baik, akan disusun beberapa
Peraturan Bupati tentang praktik baik, yaitu tentang PAKEM, MBS, PSM, revisi perbup
standar pelayanan minimum yang menyesuaikan dengan permendiknas terbaru, serta
tentang laporan keuangan sekolah terpadu (integrated financial reporting).
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4. Bupati berkunjung ke sekolah. Dalam berbagai kesempatan, Bupati Gorontalo
menyempatkan diri berkunjung ke sekolah untuk mengamati secara langsung
kegiatan pembelajaran dan memberi motivasi kepada siswa dan guru. Dalam program
“Government Mobile”, sekolah di semua kecamatan mendapat kesempatan lebih banyak
untuk dikunjungi Bupati. Bahkan di beberapa sekolah, Bupati sempat menunjukkan
kemampuan mengajar di kelas dengan PAKEM.

Hasil Praktik yang Baik
Saat ini seluruh sekolah di Gorontalo telah mendapat pelatihan PAKEM, MBS dan PSM dari Modul
Pelatihan Praktik yang baik MGP-BE. Berkat kepemimpinan serta pengimbasan praktik baik
yang dilakukan oleh Pemda dan masyarakat, pelatihan memberikan hasil yang sangat positif
bagi peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Gorontalo. Tolok ukurnya antara lain dapat
dilihat dari meningkatnya angka APK dan APM Kabupaten Gorontalo. Hasil Ujian Nasional juga
menunjukkan hasil yang memuaskan baik untuk tingkat SD, SMP dan SMA yang selama 3 tahun
terakhir mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Bahkan dalam Ujian Nasional tahun 2010,
Kabupaten Gorontalo meraih nilai tertinggi dalam angka kelulusan di Provinsi Gorontalo. Hal ini
tentu sangat membanggakan, karena keberhasilan yang dicapai merupakan buah dari kolaborasi
yang nyaris sempurna dengan kepemimpinan sebagai salah satu faktor kunci keberhasilannya.
Atas keberhasilan ini pula, Bupati Gorontalo sering diundang oleh Kementerian Pendidikan Nasional
RI untuk menjadi pembicara di tingkat nasional, memaparkan berbagai strategi pendidikan yang
sedang, telah dan akan dilaksanakan.

Hikmah Pembelajaran
Upaya yang telah dilakukan di Kabupaten Gorontalo dalam melaksanakan praktik baik ini
menunjukkan bahwa kontinuitas pelaksanaan praktik baik dapat terjaga dan terjamin kualitasnya
jika mendapatkan dukungan penuh dari Bupati selaku pemimpin di daerah. Kolaborasi dengan
legislatif serta komitmen segenap pemangku kepentingan terkait merupakan upaya strategis
untuk mendukung keberhasilan pelaksanannya. Keharmonisan hubungan antara Pemda dan DPRD
merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan dalam melaksanakan praktik baik. Hampir semua
program pendidikan di Gorontalo yang diajukan ke DPRD mendapatkan dukungan baik dari sisi
kebijakan maupun dana. Perhatian DPRD secara kelembagaan sangat tinggi terhadap pendidikan,
bahkan beberapa ide awal tentang pengembangan program pendidikan berasal dari DPRD. Tidak
heran jika DRRD Kabupaten Gorontalo sering dijuluki legislatif yang cinta pendidikan.

Dra. Lilian Rahman, M.Pd
Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Gorontalo
Jl. Gunung Boliohuto No. 227, Limboto, Gorontalo
Telp.: 0435-881328, Fax.: 0435-882237
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2. Penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Berbasis Hak
Latar Belakang
Dinas
Pendidikan
adalah
perangkat
daerah
yang
memiliki tingkat kompleksitas
paling tinggi. Dibandingkan
dengan SKPD lainnya, jumlah
sasaran, sumber daya manusia
(lebih dari 60% dari jumlah PNS),
maupun aset, dan anggaran
yang dikelola oleh Dinas
Pendidikan sangatlah besar.
Hal ini berdampak pada sistem
perencanaan yang diperlukan. Siswa dilibatkan dalam penyusunan Renstra sebagai pemangku
Sebagian dari kabupaten dan kebijakan utama.
kota telah menyusun Renstra
SKPD berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 dan Surat Edaran Departemen Dalam Negeri
No. 050/2002/SJ, sebagian hanya berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004, dan sebagian
besar belum menyusun renstranya berdasarkan salah satu dari ketentuan tersebut.
Selain itu, kabupaten/kota menangani banyak urusan wajib di bidang pendidikan, mulai dari
pengembangan silabus/kurikulum tingkat satuan pendidikan, sarana pembelajaran, aspek
pedagogik (kegiatan belajar mengajar), penilaian pembelajaran, sistem informasi manajemen
pendidikan, sampai dengan pengembangan sumber daya manusia. Dilihat dari jenjang pendidikan,
berdasarkan PP No. 38 Tahun 2007 tentang pembagian kewenangan antara pemerintah dan
pemerintah daerah, urusan wajib daerah kabupaten/kota dalam bidang pendidikan mencakup
pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan non-formal.
Selain besar dan luasnya bidang pendidikan, kondisi pendidikan juga masih jauh di bawah standar
yang telah ditetapkan. Untuk itu, diperlukan suatu sistem perencanaan pendidikan yang dapat
mengatasi berbagai permasalahan tersebut.
Penyusunan Renstra sebagai perencanaan berbasis hak dimaksudkan untuk memenuhi UndangUndang No 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Penyusunan program berbasis hak menuntut
sebuah ‘transisi psikologis’ para aparat pemerintah. Aparat pemerintah harus tidak lagi memandang
diri mereka sebagai ‘pemegang kekuasaan’, melainkan harus memandang diri mereka sebagai
‘penyedia layanan’. Aparat pemerintah didefinisikan sebagai ‘pemangku kewajiban’ atau ‘duty
bearers’ atau ‘mereka yang bertanggungjawab untuk memenuhi pelayanan kepada warga negara’,
dan warga negara dipandang sebagai ‘pemegang hak untuk menuntut’. Warga negara diartikan
sebagai pemegang hak untuk menuntut karena undang-undang (kerangka hukum lainnya)
menjamin hak-hak mereka, yang harus dipenuhi oleh pemangku kewajiban melalui pelayanan
yang diberikan kepada masyarakat.
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Yang menjadi pertanyaan berikutnya
adalah
bagaimana
menyusun
perencanaan pendidikan agar semua
anak Indonesia mendapatkan haknya
akan pendidikan? Aparat pemerintah
pada semua tingkatan, dilihat sebagai
pemangku kewajiban, memiliki tugas
memenuhi hak-hak anak, khususnya
anak yang kurang beruntung,
menyediakan layanan semaksimal
mungkin dengan sumber daya yang
ada. Pada titik ini pada umumnya
pembuatan prioritas diperlukan terkait
dengan keterbatasan sumber daya
Melalui pendekatan partisipatif, peserta diajak untuk dapat
atau pilihan-pilihan pembangunan.
memecahkan masalah yang dihadapinya.
Menyelesaikan kesulitan penetapan
prioritas pembangunan hanya dapat
dilakukan melalui proses perencanaan berbasis hak yaitu apabila para aparat menyadari dengan
sungguh-sungguh sebagai pemangku kewajiban dan warga negara sebagai pemegang hak.

Situasi Sebelum Praktik yang Baik
Dinas Pendidikan sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) juga diwajibkan untuk
menyusun Rencana Strategis pembangunan sektor pendidikan untuk periode lima tahunan,
sebagai bentuk penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Namun
pada kenyataannya masih banyak kabupaten/kota yang belum mampu menyusun dokumen
perencanaan tersebut dengan baik dan partisipatif. Kapasitas para pemangku kepentingan dalam
hal renstra sangat bervariasi. Ada yang sudah memahami, namun ada pula yang sama sekali belum
memahami. Hal ini menyebabkan beberapa kabupaten/kota menggunakan jasa konsultan atau
menugaskan beberapa staf saja untuk menyusun dokumen renstra, sehingga banyak daerah yang
belum menyusun dokumen perencanaan secara partisipatif, sehingga kurang bisa memenuhi atau
menjawab kebutuhan nyata di daerah sesuai dengan prinsip pemenuhan hak berdasarkan hak
anak. Sebagai hasilnya, dokumen Renstra Dinas Pendidikan kurang dipahami oleh hampir semua
pemangku kepentingan, bahkan oleh pemangku kepentingan di Dinas Pendidikan. Rencana kerja
tahunan yang seharusnya mengacu pada Renstra seringkali juga tidak sesuai dengan dokumen
renstra. Akibatnya, capaian kinerja Dinas Pendidikan sulit diukur.
Masalah penting lainnya yang terkait dengan penyusunan renstra adalah tersedianya data yang
akurat. Karena tidak tersedianya data yang akurat sering kali terjadi kesalahan analisa isu strategis
dan kemudian menyebabkan kesalahan dalam menetapkan program dan kegiatan. Apabila hal ini
terjadi terus menerus, tujuan pembangunan pendidikan tidak dapat tercapai.
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Gambaran Praktik yang Baik
Pendekatan pembangunan berbasis hak adalah upaya menggabungkan hak asasi manusia dan
pembangunan manusia dalam aktivitas pembangunan. Dalam pendekatan pembangunan berbasis
hak, masyarakat ditempatkan sebagai pemegang hak (right holder), sementara pemerintah adalah
pemangku kewajiban (duty bearer) dan lembaga non pemerintah adalah pemangku kewajiban
yang kedua setelah pemerintah (secondary duty bearer). Perencanaan pembangunan berbasis hak
diartikan sebagai rencana, kebijakan dan proses pembangunan yang dikaitkan ke dalam sistem
hak dan sejalan dengan kewajiban yang telah disepakati oleh hukum nasional dan internasional

Pemerintah
hendaknya
menjadi
‘penyedia
layanan’ agar
semua anak
Indonesia bisa
mendapatkan
haknya akan
pendidikan.

(Panduan Pelaksanaan Perencanaan, Pelaksanaan Analisa Situasi Ibu dan Anak/ASIA, Departemen
Dalam Negeri Tahun 2009).
Penerapan pendekatan pembangunan berbasis hak dalam penyusunan Renstra Dinas Pendidikan
tidak hanya dilihat dari kualitas dokumennya saja, melainkan ditunjukan pula dalam proses
penyusunannya. Pendekatan yang dilakukan adalah dengan melibatkan perwakilan siswa dan
orang tua sebagai pihak paling berkepentingan dan bertangungjawab terhadap anak, yang
terwadahi dalam Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Organisasi masyarakat yang peduli dengan
anak-anak dan pendidikan juga dilibatkan. Standar Pelayanan Minimal (SPM) digunakan karena
SPM merupakan alat ukur hak-hak masyarakat dan anak-anak yang wajib dipenuhi oleh negara
(pemerintah). Juga dilakukan pemutakiran data terkait pelayanan pendidikan dan pengembangan
alternatif kegiatan yang mengacu pada pemenuhan hak-hak anak secara komprehensif.
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Inisiatif dan Strategi Pelaksanaan
1. Data yang akurat. Beberapa kabupaten binaan MGP-BE melakukan usaha yang serius
untuk menyediakan data yang akurat. Kabupaten Maluku Tenggara melakukan validasi
ulang untuk semua data pendidikan dengan melakukan konfirmasi ulang dengan Cabang
Dinas Pendidikan Kecamatan bahkan dengan sekolah. Suatu tim khusus dibentuk untuk
melakukan kegiatan ini. Sebagai usaha untuk mempertahankan data yang selalu terbarui,
sistem laporan bulanan dari sekolah ke Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan diperbarui dan
dipertahankan ketepatan waktunya.
Di Kabupaten Gorontalo sejak tahun 2007 membuat Geographi Informatica System (GIS).
Usaha ini dimulai dengan mengirimkan dua orang staf bagian pendataan Dinas Pendidikan
untuk magang kerja di Pusat Statistik Pendidikan (PSP), Balitbang Kementerian Pendidikan
Nasional untuk mempelajari cara pembuatan program pendataan dan koleksi data. Saat ini
di setiap Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan ditugaskan dua orang sebagai operator data
yang bertujuan untuk menjaga agar data tetap terbarui.
Di Kabupaten Rokan Hulu Riau dilakukan pembenahan data. Dahulu data pendidikan di
Rokan Hulu tersebar di tiap-tiap bidang. Data guru ada di bagian kepegawaian, data siswa
ada di tiap-tiap bidang. Data siswa sekolah dasar ada di bagian pendidikan dasar dan data
siswa sekolah menengah ada di bagian pendidikan menengah. Sejak tahun 2009 diadakan
pembenahan dimana semua data dikumpulkan di bagian khusus data yaitu Kasi Pendataan
Dinas Pendidikan. Setiap enam bulan sekali dilakukan pertemuan untuk melakukan validasi
data.
2. Lokakarya yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Untuk menjamin aspirasi
pemangku kepentingan dapat ditampung, dilakukan serangkaian lokakarya yang melibatkan
pemangku kepentingan. Setelah draf profil pendidikan selesai disusun, Lokakarya
Pemangku Kepentingan dilaksanakan. Lokakarya ini bertujuan untuk menjaring aspirasi
pemangku kepentingan tentang isu-isu strategis pendidikan, menetapkan visi, misi, tujuan,
strategi, kebijakan, program dan kegiatan. Di kabupaten Maluku Tenggara, lokakarya ini juga
melibatkan siswa yang selama ini sering dilupakan sebagai pihak utama penerima layanan.
Para pemangku kepentingan yang terlibat dalam lokakarya menyatakan dihargai karena
dilibatkan dalam proses penyusunan dan timbul komitmen untuk ikut serta menyukseskan
pelaksanaan renstra.
Lokakarya untuk menentukan dokumen renstra yang akan digunakan Dinas Pendidikan
adalah Lokakarya Konsultasi Publik. Konsultasi publik merupakan salah satu rangkaian
proses penyusunan Renstra Dinas Pendidikan untuk menguji apakah dokumen Renstra yang
disusun sudah benar-benar menampung kepentingan berbagai pihak di dunia pendidikan.
3. Tim Penyusun Renstra Dinas Pendidikan. Tim inti penyusun renstra disebut Kelompok
Kerja Penyusun Renstra. Anggota tim ini terdari dari perwakilan semua bidang yang ada
di Dinas Pendidikan. Tujuannya adalah agar semua pihak di Dinas Pendidikan ikut terlibat
dalam penyusunan, tidak seperti sebelumnya dimana renstra hanya disusun oleh beberapa
orang sehingga isu terpenting dari setiap bidang tidak tertuang dalam renstra. Kelompok
berikutnya adalah Tim Pengarah. Tim ini terdiri dari Bappeda, Anggota DPRD yang relevan,
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perwakilan
Kementerian
Agama Kabupaten, Dewan
Pendidikan dan organisasi
atau personal yang dianggap
berpengaruh kuat dalam
pembangunan pendidikan
di kabupaten. Pembentukan
tim pengarah bertujuan agar
proses politis dan partisipasi
dapat terjadi sejak awal
penyusunan renstra. Hal ini
untuk mengatisipasi apabila
ada program di dalam
renstra yang membutuhkan
keputusan politis, hal ini
dapat dilakukan sejak dini.

Lokakarya dengan pemangku kepentingan untuk penyusunan
Renstra Kabupaten Rokan Hulu, Riau.

Di Kabupaten Pandeglang
tim penyusun renstra telah
menunjukkan hasil komunikasi politik yang baik sehingga beberapa program kegiatan
baru yang membutuhkan pendekatan politik dapat disepakati dengan mudah. Di Maluku
Tenggara, Tim Penyusun Rentra melakukan advokasi ke komisi bidang pendidikan DPRD dan
menghasilkan draf renstra yang disepakati dengan dukungan penuh dari DPRD.

Hasil Praktik yang Baik
Saat ini seluruh kabupaten binaan MGP-BE telah memiliki dokumen Renstra Dinas Pendidikan
yang baru untuk kabupaten yang periode renstranya telah habis. Bagi kabupaten yang dokumen
renstranya baru saja selesai disusun telah dilakukan reviu. Proses penyusunan renstra telah berhasil
meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan dari masyarakat terhadap pemerintah daerah,
khususnya terhadap Dinas Pendidikan. Proses ini juga meningkatkan rasa memiliki bagi pemangku
kepentingan terhadap program kegiatan yang telah disusun.
Dari sisi isi, dokumen renstra telah mencakup pikiran atau masukan dari pemangku kepentingan.
Program dan kegiatan juga mengacu pada pemenuhan Standar Pelayanan Minimal. Misalnya,
Renstra Dinas Pendidikan di Kabupaten Kuantan Singingi mencantumkan program pencapaian
SPM pada akhir tahun 2013. Renstra Dinas Pendidikan di Kabupaten Boalemo mencantumkan
program pemberian beasiswa yang mencakup beasiswa untuk siswa miskin, beasiswa transisi,
beasiswa retrival dan beasiswa untuk siswa berbakat dan berprestasi. Renstra Dinas Pendidikan
di Kabupaten Maluku Tenggara memunculkan program penyediaan buku teks yang telah
tersertifikasi untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA dan IPS untuk seluruh SD/
MI dengan perbandingan satu set per siswa. Contoh matriks penyusunan program dan kegiatan
dalam dokumen Renstra Dinas Pendidikan di kabupaten binaan Proyek MGP-BE dapat dilihat di
Tabel 1.
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ISSUE
STRATEGIS

Penerapan
Kurikulum di
Sekolah yang
efektif dan
efisien

Masih banyak
guru belum
memenuhi
jam kerja

Tata Kelola

Akses

Belum
meluasnya
akses dan
pemerataan
pendidikan

Kabupaten Pandeglang

Masih banyak
sekolah
yang belum
memenuhi
SPM

Akses

Kabupaten Rokan Hulu

Mutu

Kabupaten Kuantan Singingi

PILAR
PENDIDIKAN

Terwujudnya
pendidikan yang
terjangkau dan
berkualitas

Visi

Meningkatkan akses
dan pemerataan
Pendidikan Dasar

Meningkatkan
kualitas manajemen
pendidikan

Mengembangkan
Proses Pembelajaran
yang aktif, kreatif
dan menyenangkan

Misi

Meningkatnya APM
SD sederajat menjadi
99% dan APK SMP
sederajat menjadi
102%

Memenuhi rasio jam
mengajar untuk SD/
MI 36 Jam Perminggu
(4298)

Terlengkapinya buku
pelajaran SMA
114

9,079

Terlengkapinya buku
pelajaran SMP sesuai
SPM

Guru

Paket

Paket

Orang

770

11,685

Guru

4,184

7,641

7,953

54,705

5,766

3,423

Jumlah

38

Target

Jumlah

Satuan

Sekarang

Kondisi

Terlengkapinya buku
pelajaran di SD sesuai
SPM

Pada 2015 semua
SMA/SMK sudah
mengembangkan
CTL/PAKEM

Pada 2015 semua SD/
SMP mengadopsi
metoda PAKEM

Sasaran

Guru

Paket

Paket

Paket

Orang

Guru

Satuan

Rehabilitasi Ruang
Kelas, Penyediaan
lahan, Penambahan
Ruang Kelas Baru,
pembangunan USB
dan pengembangan SD-SMP Satu
Atap

Pendistribusian
Guru di setiap jenjang pendidikan

Penambahan buku
paket siswa SMA

Penambahan buku
paket siswa SMP

Penambahan buku
paket siswa SD

Pengembangan
Comprehensif
Teaching & learning
(CTL/PAKEM) SMA/
SMK

Penerapan
Pembelajaran
Aktraktif,
Komunikatif,
Efisien dan
Menyenangkan

Strategi

Memeratakan
guru mata pelajaran sejenis

Penuntasan
Wajib Belajar
Pendidikan
Dasar Sembilan
Tahun

Program Manajemen Pelayanan
Pendidikan

Program
pendidikan
menengah

Program wajib
belajar 9 tahun

Program
Pendidikan
Menengah

Pengalokasi dana
dari APBD

Peningkatan
prasarana pendidikan

Program
Wajib Belajar
Pendidikan
Dasar Sembilan
Tahun

Program

Peningkatan
Mutu Pengelolaan
KBM di sekolah

Kebijakan

Tabel 1:
Contoh matriks penyusunan program dan kegiatan dalam dokumen Renstra Dinas Pendidikan di kabupaten binaan Proyek MGP-BE

1)Rehabilitasi sedang/berat ruang
kelas sekolah, 2) Pembangunan
gedung sekolah (SMP), 3)Penyediaan
bantuan operasional sekolah (BOS)
jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS
serta pesantren Salafiyah dan satuan
pendidikan Non-Islam setara SD
dan SMP

Penerapan sistem informasi manajemen pendidikan (Updating data dan
distribusi)

Pengadaan buku dan alat tulis siswa
SMA (1PAket=6Mapel)

Pengadaan buku dan lat tulis siswa
SMP (1Paket=5Mapel)

Pengadaan buku dan alat tulis siswa
SD (1Paket=4Mapel)

Pelatihan kompetensi tenaga
pendidik (CTL/PAKEM) untuk SMA/
SMK

Pelatihan kompetensi tenaga
pendidik (CTL/PAKEM) untuk SD/SMP

Kegiatan

Kabupaten Lebak

Tersedianya Layanan
Pendidikan Yang
Bermutu Dalam
Rangka Mewujudkan
Masyarakat Lebak
Yang Cerdas, Berdaya
Saing Dan Berakhlak
Mulia Berbasis Pembangunan Perdesaan
Pada Tahun 2014”

Mengembangkan
pembinaan pendidikan prasekolah dan
pendidikan dasar;

Mendorong sekolah untuk berupaya
menyediakan 1
(satu) set buku teks
mata pelajaran
untuk setiap siswa

Mendorong
sekolah untuk
meningkatkan
rata-rata nilai ujian
siswa SD

Pada tahun 2014
rasio buku teks
terhadap siswa SD
meningkat dari 1 : 5
menjadi 1 : 1.

Pada tahun 2014
rata-rata nilai ujian
siswa SD naik dari 6
menjadi minimal 7.

Pemerintah mendorong setiap
sekolah untuk
menyelenggarakan try out lokal

Pelatihan kompetensi tenaga pendidik khusus guru kelas 6

Pelatihan kompetensi tenaga pendidik (CTL/PAKEM) untuk SD/SMP

Pembinaan KKG

Pengadaan alat peraga mata
pelajaran

Pengadaan buku - buku perpustakaan.

Pengembangan materi belajar
mengajar dan metode pembelajaran
dengan menggunakan teknologi
informasi dan komunikasi

Pengadaan buku teks mata pelajaran
(5 mata pelajaran)

Pembinaan kelembagaan sekolah
dan manajemen sekolah dengan
penerapan manajemen berbasis
sekolah (MBS) di satuan pendidikan
dasar

Menyediakan
anggaran untuk
sosialisasi SPM

Sosialisasi efesiensi
sekolah dasar dengan jumlah siswa
per sekolah sesuai
dengan SPM

Pada tahun 2014
efisiensi sekolah
dasar meningkat
dengan jumlah siswa
per sekolah antara
180 - 240 siswa.

Menyediakan
anggaran untuk
pengadaan buku
teks mata pelajaran bagi SD

Pembangunan Ruang Kelas Baru

Menyediakan
anggaran pembangunan ruang
kelas baru

Rehabilitasi ruang kelas SD/MI yang
rusak ringan sebanyak 17,28 % dan
ruang kelas yang rusak berat sebanyak 5,78 %.

Menambah daya
tampung murid
melalui penambahan ruang kelas
baru

Program Wajib
Belajar Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun

Meningkatkan
rasio ruang kelas SD
terhadap rombel dari
0.85 pada tahun 2007
menjadi 1.00 pada
tahun 2014

Menyediakan
dana bantuan
pemeliharaan
gedung sekolah

Melakukan rehabilitasi ruang kelas SD
yang rusak ringan
dan rusak berat

Pada tahun 2014,
ruang kelas SD yang
rusak ringan dan rusak berat 99% selesai
diperbaiki.

A2
Hikmah Pembelajaran
Proses penyusunan Renstra Dinas Pendidikan yang dilakukan secara partisipatif umumnya
mendapat tanggapan positif baik dari pihak Pemerintah Daerah, khususnya Dinas Pendidikan
maupun masyarakat. Keterlibatan para pemangku kepentingan telah meningkatkan semangat
bagi mereka untuk lebih mempedulikan isu-isu pendidikan. Keterlibatan masyarakat juga telah
terbukti mampu meningkatkan kepercayaan dan kepedulian masyarakat.
Terjadinya interaksi intensif antara anggota DPRD dan tim penyusun renstra telah memperbaiki
komunikasi politis antara legislatif dan eksekutif dan meningkatkan rasa saling percaya antara
kedua lembaga.

Kabupaten Maluku Tenggara, atas inisiatif dari Bappeda, telah menyebarluaskan pendekatan
penyusunan Renstra Dinas Pendidikan ke SKPD lainnya. Upaya awal dilakukan dengan cara
sosialisasi di forum Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di kecamatan dan
saat ini dokumen Renstra Dinas Pendidikan telah digandakan dan disebarluaskan ke seluruh
SKPD agar dapat menjadi contoh. Dinas Kesehatan Kabupaten Kuantan Singingi, Riau
juga telah menggunakan pendekatan penyusunan Rentra Dinas Pendidikan sebagai buah
proses partisipasi. Kepala Bidang Sumber Daya Manusia Dinas Kesehatan Kuantan Singingi,
setelah menghadiri Lokakarya Pemangku Kepentingan, kemudian melakukan upaya agar
pendekatan penyusunan Renstra Dinas Pendidikan di tiru oleh Dinas Kesehatan.
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H. Masril, M.M

Zubair Pomalinggo, S.Pd, M.Pd

Kepala Bidang Pendidikan Dasar
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
Kabupaten Rokan Hulu
Komplek Perkatoran Pemda, Jl. Tuanku Tambusai
Km.4 No. 129
Pasir Pangarayan, Rokan Hulu, Propinsi Riau
Telp: 0762-91113/91102

Kepala Sub Bidang Perencanaan
Dinas Pendidikan Nasional Kab. Gorontalo
Jl. Gunung Boliohuto No. 227,
Limboto, Gorontalo
Telp: 0435-881328, Fax.: 0435-882237
HP: 0852-40977291

Zubirman, S.Pd, M.Pd
Kepala Bidang Pendataan dan Perencanaan
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
Kabupaten Kuantan Singingi
Komplek Perkantoran Pemda, Taluk Kuantan,
Propinsi Riau
Telp.: 0760-561611, Fax.: 0760-561622
HP: 0813-65611844

Drs. Abdurahman
Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
Kabupaten Pandeglang
Jl. Jendral Sudirman No. 2 Cikupa, Pandeglang,
Banten
Telp/Fax: 0253-201330/201300

Drs. Abdul Waris, M.Pd
Kepala Dinas Pendidikan Kab. Boalemo
Jl. Ki Hajar Dewantoro No. 01,
Tilamuta, Boalemo, Gorontalo
Telp/Fax: 0443-211039

Dr. Fahry Rahayaan
Kepala Sub Bagian Perencanaan Ekonomi,
Bappeda Maluku Tenggara
Jl. Jendral Sudirman, Langgur,
Maluku Tenggara
Telp/Fax.: 0916-23079/23497
HP: 0852-17564399
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3. Pembiayaan Pendidikan Berbasis Formula di
Kabupaten Pandeglang, Banten
Latar Belakang
Lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun
2000 tentang Otonomi Daerah dengan
konsep desentralisasinya berdampak
pada pemberian tanggung jawab kepada
pemerintah daerah untuk ikut berperan
merencanakan
pencapaian
tujuan
Pendidikan Nasional yang telah digariskan
oleh pemerintah (Kementerian Pendidikan
Nasional). Konsekuensi logis dari UndangUndang ini adalah terciptanya paradigma
baru di kalangan pejabat-pejabat daerah
dalam mengambil dan memutuskan kebijakan daerah guna menopang keberhasilan kebijakan
nasional. Ini termasuk kebijakan dalam hal pemberian biaya operasional pendidikan untuk sekolahsekolah di kabupaten.
Banyak kabupaten di Indonesia yang telah memutuskan pemberian dana operasional pendidikan
untuk sekolah di wilayahnya. Kebijakan ini mengikuti kebijakan BOS dari pemerintah yang telah
dimulai sejak tahun 2005. Banyak kabupaten menggunakan pendekatan yang sama dengan BOS
yakni berdasarkan jumlah siswa. Namun, ada juga kabupaten yang memutuskan memberikan
dana dengan jumlah yang sama untuk setiap sekolah di jenjang yang sama.
Pemberian dana operasional sekolah berbasis formula bertujuan membantu kabupaten membuat
rumusan agar pemberian dana ke sekolah lebih adil dan proporsional. Dengan menggunakan
rumusan yang tepat, sekolah dengan kebutuhan dana lebih besar untuk melayani siswa akan
mendapatkan dana yang lebih besar. Begitu juga sebaliknya. Rumusan dana operasional ke sekolah
(Formula Funding) dapat juga digunakan untuk mencapai tujuan tertentu misalnya peningkatan
mutu, pencapaian SPM, serta pemerataan pendidikan. Uraian di bawah adalah contoh praktik yang
baik tentang kebijakan Kabupaten Pandeglang tentang rumusan pemberian dana operasional
untuk Madrasah Diniah Awaliyah (MDA).

Situasi Sebelum Praktik yang Baik
1. Latar belakang berdirinya MDA. Pada tahun 2007, Dinas Pendidikan Kabupaten
Pandeglang sangat menyadari bahwa proses pembelajaran yang berorientasi terhadap
pengembangan ketiga kemampuan yakni IQ (Intellegence Quotient), EQ (Emotional
Quotient), dan SQ (Spritual Quotient) tidak mungkin dilaksanakan oleh sekolah dasar,
karena pembelajaran berbasis agama sangat minim. Guna mengakomodasi tingkat
pencapaian pembelajaran, tidak ada pilihan lain selain berkolaborasi dengan Kantor
Kementerian Agama Pandeglang melalui pendidikan nonformal dengan jalur Madrasah
Diniyah Awaliyah (MDA) yang dikelola oleh masyarakat. Dalam konteks ini, MDA akan
berkolaborasi dengan SD-SD yang ada dan berdekatan di daerah itu.
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2. Kebijakan pemberian dana operasional MDA dari APBD. Sebagai wujud perhatian
Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang terhadap keberadaan MDA diterbitkan
Peraturan Daerah Nomor 27 tahun 2007 dan SK Bupati Nomor 1 tahun 2008 tentang
Program Wajib Belajar Diniyah. Ada beberapa isi Perda yang sangat sesuai dengan
pengembangan MDA, yaitu: (1) Ada bantuan operasional MDA sebesar 5 milyar, dan (2)
Dana sebesar itu akan dibagi rata kepada 824 MDA yang ada di Kabupaten Pandeglang.
Berdasarkan perhitungan secara rinci, setiap MDA mendapat dana sebesar Rp. 5.4
juta pertahun digunakan untuk dana operasional sebesar Rp. 3 juta serta honor guru
sebanyak 4 orang masing-masing Rp. 50.000 per bulan.
Pembiayaan pendidikan melalui konsep adil dan merata seperti di atas ternyata
menurunkan motivasi penyelenggara pendidikan di MDA untuk bersaing meningkatkan
kemajuan MDA. Karena dana operasional yang diberikan dari Pemda jumlahnya sama
rata, MDA yang belum ada gedungnya, yang hanya ada papan nama MDA saja sudah
dapat menerima dana dari kabupaten. Dampak buruk kemudian adalah munculnya
banyak MDA baru sehingga jumlah MDA di tahun awal tahun 2010 (terdaftar 900 MDA)
lebih banyak dari pada SD (866 SD).

Gambaran Praktik yang Baik
Dengan konsep penyaluran dana berbasis formula yang adil dan proporsional, maka total
dana untuk MDA yang telah ditetapkan di APBD 2010 sebesar 5 Milyar didistribusikan dalam 2
komponen, yaitu 40% dibagi sama rata untuk semua MDA dan 60% berdasarkan variabel. Variabel
yang digunakan adalah jumlah siswa (40%), jumlah guru (10%), dan jumlah kelas (10%). Dengan
rumusan seperti ini kisaran dana yang akan diterima oleh MDA meliputi 5.4 juta terendah, 11.2 juta
tertinggi, dengan rata-rata 6.4 juta. Dibandingkan distribusi sama rata 5.4 juta per MDA per tahun,
pembagian seperti ini menjadi lebih proporsional.

Inisiatif dan Strategi Pelaksanaan.
Di Kabupaten Pandeglang, proses perumusan pembiayaan pendidikan dari pengenalan pertama
tentang rumus pembiayaan pendidikan sampai dengan kebijakan yang ditetapkan dengan surat
keputusan Bupati tidak membutuhkan waktu yang lama. i Ini dapat dicapai dengan menggunakan
strategi yang tepat danmomentum yang ada.
Di awal tahun 2010 jumlah MDA di Pandeglang berkembang sedemikian cepat sehingga melebihi
jumlah sekolah dasar yang ada. Dengan kondisi seperti ini Dinas Pendidikan bekerja sama dengan
Kantor Depag Kabupaten, Bappeda, Bagian Sosial dan Dinas Pengelola Keuangan dan Pendapatan
(DPKPA) memutuskan membentuk tim verifikasi untuk melakukan pendataan jumlah MDA yang
benar-benar ada. . Kerjasama juga dilakukan dengan Forum Komunikasi Madrasah Diniyah (FKMD)
sebagai organisasi perkumpulan MDA yang ada di Pandeglang.
Strategi penerapan formula funding diuraikan sebagai berikut:
1. Memanfaatkan kegiatan yang sudah ada. Pada awal inisitif ini dimulai, Tim Verifikasi
MDA hanya bertugas mendata ulang dan menertibkan MDA yang ada. Dengan adanya
ide untuk menerapkan pembagian dana ke MDA berbasis formula, tugas Tim Verifikasi
di perluas meliputi:
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a. menyusun draf surat keputusan (SK) Bupati untuk merubah SK Bupati yang
sudah ada terkait dengan MDA dan pemberian dana operasional ke MDA
b. menyusun draf sistem pembagian anggaran
c. menyusun materi dan jadwal sosisalisasi ke MDA
2. Kerja sama dengan FKMD. FKMD adalah pihak pertama di luar Pemda yang mendapat
sosialisasi tentang formula funding untuk MDA yang dilakukan oleh Tim Verifikasi
MDA. Setelah meyakinkan FKMD, penyusunan sistem pembagian anggaran berbasis
formula ke MDA dibuat bersama-sama antara Tim Verifikasi dengan FKMD. Kerjasama
ini akhirnya memudahkan pada saat menjawab pertanyaan MDA di acara sosialisasi
karena usulan-usulan dari MDA telah ditampung melalui FKMD dan tertuang dalam
rumusan yang dibuat bersama.
3. Proses penetapan dengan SK Bupati. Hasil verifikasi MDA dan draf SK Bupati yang
berisi tentang perubahan SK Bupati lama tentang MDA yang menyangkut pembagian
dana operasional MDA diserahkan kepada Bupati untuk ditanda tanggani. Advokasi
dilakukan bersama-sama oleh Dinas Pendidikan, Kantor Kementerian Agama Kabupaten,
DPKPA dan FKMD. Bupati sangat menyetujui draf pembagian dana ke MDA yang baru
karena beberapa waktu sebelumnya MDA melakukan protes karena total anggaran
untuk MDA tahun 2010 (5 Milyar) turun dari tahun 2009 (5.4 Milyar). Bupati berpendapat
dengan pembagian dana berbasis formula akan lebih mudah menjelaskan kepada MDA
karena lebih proporsional.
4. Tahapan sosialisasi. Berbekal SK Bupati yang sudah jadi, Tim melakukan sosialisasi.
Materi yang disampaikan saat sosialisasi meliputi dasar-dasar perubahan sistem
anggaran dari Pemda ke MDA (Oleh Dinas Pendidikan), kurikulum MDA dan operasional
MDA (oleh Kementerian Agama Kabupaten),tata cara pengajuan anggaran, dan
penyampaian laporan pertanggung jawaban keuangan dari DPKPA. Rumusan baru
pembagian dana ke MDA dibagikan terlebih dahulu kepada MDA sebelum sosialisasi.

Hasil Praktik yang Baik
1. Perubahan rumus pemberian bantuan dana MDA yang semula adil dan merata menjadi
adil dan proporsional berdampak pada MDA secara langsung. Hal ini ditunjukkan
dengan meningkatnya kinerja.
2. Kinerja Kepala MDA dan guru terpacu untuk bersaing lebih ketat guna meningkatkan
jumlah siswa dan mutu pembelajaran.
3. Terjadinya persaingan positif di tingkat MDA untuk mengejar kuantitas dan kualitas
pendidikan, yang pada akhirnya akan meningkatkan mutu sumber daya manusia (SDM)
di Kabupaten Pandeglang.
4. Tidak ada lagi kecemburuan sosial.
5. Tidak ada lagi muncul MDA-MDA baru

Hikmah Pembelajaran
Alokasi pembiayaan pendidikan secara adil dan proporsional dengan menggunakan rumusan
yang tepat ternyata sangat membantu perkembangan MDA secara profesional.
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Tabel 2:
Cuplikan Lampiran Surat Keputusan Bupati Pandeglang tentang Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA) dan Pembagian Dana Hibah MDA 2010
Daftar Nama MDA Kabupaten Pendeglang Hasil Verifikasi Tahun 2010, dan Rincian Pembagian Dana Hibah APBD 2010
Jumlah Siswa

NO

NAMA MDA

∑

Jumlah Rombel

%
dari
Total
Siswa
Kab

∑

Jumlah Guru

% dari
Total
Rombel
Kab

∑

%
dari
Total
Guru
Kab

Pagu Anggaran 2010: 5,000,000,000

Jumlah Alokasi Per MDA

Jumlah MDA: 863
40% dibagi
berdasar Jml
SISWA

10% dibagi
berdasar Jml
ROMBEL

10% dibagi
berdasar Jml
GURU

40 % dibagi
berdasar Jml
MDA

2,000,000,000

500,000,000

500,000,000

2,000,000,000

Riil

Pembulatan

KECAMATAN PANDEGLANG
1

MDA
Mabdail
Falah

137

0.24

4

0.12

4

0.12

4,773,602

586,510

579,374

2,317,497

8,256,984

8,265,000

2

MDA AlHalim

37

0.06

4

0.12

4

0.12

1,289,221

586,510

579,374

2,317,497

4,772,603

4,778,000

3

MDA
Attaqwa
Jajaway

60

0.10

4

0.12

4

0.12

2,090,629

586,510

579,374

2,317,497

5,574,010

5,580,000

4

MDA
Addiyah

105

0.18

3

0.09

4

0.12

3,658,600

439,883

579,374

2,317,497

6,995,354

7,002,000

5

MDA YPI
Cikondang

137

0.24

4

0.12

4

0.12

4,773,602

586,510

579,374

2,317,497

8,256,984

8,264,000

6

MDA ArRohman 1

194

0.34

4

0.12

4

0.12

6,759,700

586,510

579,374

2,317,497

10,243,081

10,252,000

7

MDA ArRohman 3

113

0.20

4

0.12

4

0.12

3,937,351

586,510

579,374

2,317,497

7,420,732

7,427,000

8

MDA Nurul
Huda

46

0.08

4

0.12

4

0.12

1,602,815

586,510

579,374

2,317,497

5,086,197

5,091,000

9

MDA
Miftahul
Huda

93

0.16

4

0.12

4

0.12

3,240,475

586,510

579,374

2,317,497

6,723,856

6,730,000

10

MDA AlHidayah

107

0.19

4

0.12

4

0.12

3,728,288

586,510

579,374

2,317,497

7,211,670

7,218,000

11

MDA AlFalah

94

0.16

4

0.12

4

0.12

3,275,318

586,510

579,374

2,317,497

6,758,700

6,765,000

Total Jumlah
Tingkat
Kecamatan

2,029

4

97

3

100

2,90

70,698,096

14,222,874

14,484,357

57,937,428

157,342,754

157,492,000

Total Jumlah
Tingkat
Kabupaten

57,399

100

3,410

100

3,452

100

2,000,000,000

500,000,000

500,000,000

2,000,000,000

5,000,000,000

5,004,847,000

dst….

Suparjiyati, S.Pd., M.Si.
Kasi Kurikulum Bidang Pendidikan TK/SD
Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang
Jl. Jend. Sudirman Komplek Perkantoran Cikupa No.2
Pandeglang, Banten
Telp.: 0253-201300/201330, HP: 0812-9018533
E-mail: Zie_UPT@yahoo.co.id
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4. STRATEGI KEBERLANJUTAN PROGRAM
Pada umumnya, bantuan donor terhadap program pendidikan melalui berbagai proyek dapat
berhasil selama proyek masih berlangsung. Hal ini dapat dijelaskan karena bantuan teknis yang
intensif serta bantuan dana dari proyek terhadap pemerintah daerah di mana proyek pendidikan
dilaksanakan. Suatu program bantuan donor dapat dikatakan berhasil jika pemda berkomitmen dan
siap untuk meneruskan program tersebut setelah bantuan donor berakhir. Kunci keberhasilannya
terletak pada beberapa hal, diantaranya adalah komitmen pemda, kapasitas sumber daya serta
peraturan pemda yang mendukung pelaksanaan program. Bab Starategi Keberlanjutan Program
praktik yang baik memuat tiga pengalaman dari kabupaten yang merupakan bagian dari proses
persiapan kabupaten untuk melanjutkan program yang telah dirintis oleh MGP-BE .

a. Pembentukan Fasilitator Kecamatan di Kabupaten Boalemo
Latar Belakang
Pada awal kegiatan MGP-BE di
Boalemo. dipilih 20 orang fasilitator
daerah (Fasda) yang merupakan tim
inti untuk pengembangan mutu
pendidikan. Tugas tim Fasa, setelah
menerima Pelatihan untuk Pelatih Inti
(ToT), antara lain adalah memfasilitasi
pelatihan daerah tentang praktik yang
baik dalam manajemen pendidikan
termasuk peran serta masyarkat dan
metode pembelajaran yang terdapat
dalam Modul Pelatihan 1,2,3 dan 4
serta Modul Kelas Awal dan Modul
Kelas Rangkap. Selain itu, Fasda juga
melakukan pendampingan terhadap
42 sekolah binaan di dua kecamatan
yakni Paguyaman dan Tilamuta.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Boalemo Abdul Waris S.Pd.,
M.Pd. membuka kegiatan ToT Fascam.

Dalam pelaksanaan pengarusutamaan praktik yang baik melalui proyek MGP-BE di Boalemo, Fasda
telah terbukti menjadi ujung tombak yang sangat berperan penting dalam melaksanakan pelatihan
dan mengaplikasikan materi-materi yang terdapat di dalam modul pelatihan praktik yang baik,
khususnya di kecamatan binaan.
Dalam perkembangannya, pengelola pendidikan di lima kecamatan non binaan (Kepala Cabang
Dinas Kecamatan, kepala sekolah, guru dan pengawas) menyampaikan rasa cemburunya’karena
sekolah-sekolah mereka tidak mendapat pelatihan praktik yang baik yang dirintis melalui proyek
MGP-BE. Karena banyaknya permintaan dari sekolah non binaan untuk mendapatkan pelatihan
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praktik yang baik meski dengan dana swadaya, Fasda, dengan jumlah yang terbatas, kewalahan
memenuhi permintaan untuk melatih dan mendampingi SD/MI dan SMP/MTs non binaan di seluruh
kabupaten Boalemo. Dengan latar belakang ini, lahirlah gagasan untuk melakukan rekrutmen
Fasilitator Kecamatan (Fascam) yang awalnya disebut ‘Fasda lapis 2’.

Situasi Sebelum Praktik yang Baik
Secara administratif Kabupaten Boalemo
terdiri dari tujuh kecamatan dan 83 Desa.
Dari tujuh kecamatan ini, hanya dua yang
menjadi binaan proyek MGP-BE. Dengan
keinginan untuk meningkatkan mutu
pendidikan, kecamatan di luar binaan MGPBE pun mengajukan permintaan agar sekolah
mereka juga diberi pelatihan pengimbasan
dari kecamatan binaan. Fasda mengalami
kesulitan mengatur jadwal antara permintaan
atas pelatihan diseminasi dan kegiatan
pelatihan/pendampingan reguler ke sekolah
Peserta ToT Fascam dalam kerja kelompok
binaan dan tugas pokok mereka sehari-hari
sebagai guru, kepala sekolah, Kepala Cabang
Dinas Kecamatan dan Pengawas. Ditambah lagi kesulitan akses pada beberapa kecamatan yang
relatif jauh dan secara geografis berada di kawasan pegunungan dan kepulauan.
Keterbatasan jumlah Fasda dan kesulitan mengatur jadwal pelatihan berakibat menurunnya mutu
pelatihan. Untuk mengejar target jumlah sekolah yang harus dilatih, program ‘potong kompas’
pun dijalankan dengan menggabungkan materi dari Modul 1 dengan Modul 2 pada ToT Fascam.
Idealnya Modul 1 dilatihkan terlebih dulu, dilanjutkan dengan pendampingan ke sekolah sambil
Fascamnya menimba pengalaman di sekolah masing-masing, barulah kemudian Modul 2 dilatihkan
pada kesempatan berikut. Format pelatihan yang baik akhirnya dapat dilaksanakan pada pelatihan
berikutnya dan demikian seterusnya.

Gambaran Praktik yang Baik
Proses Pembentukan Fascam di Boalemo
Bekerja sama dengan Kepala UPTD disemua kecamatan, Dinas Pendidikan menugaskan untuk
memilih 14 orang yang berasal dari guru, kepala sekolah dan pengawas yang memiliki semangat
inovasi, komitmen, kemampuan melakukan diseminasi dan dapat membagi waktu untuk ditetapkan
menjadi Fascam. Calon Fascam ini kemudian dilatih di ToT untuk Fascam yang diselenggarakan
oleh Dinas Pendidikan Kabupaten dengan difasilitasi oleh Fasda. Pelaksanaan ToT diusahakan
semirip mungkin dengan ToT yang diperoleh oleh Fasda dari Proyek MGP-BE yaitu ada harmonisasi
sebelum pelaksanaan ToT, praktik mengajar, dan refleksi kegiatan setiap hari pelatihan.
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SDN 05 Dulupi, salah satu contoh sekolah hasil pengimbasan pelatihan
MBS dan PAKEM di Kabupaten Boalemo

Selanjutnya Fascam diberi
kesempatan untuk melatih
di Diklat Kompetensi PAKEM
untuk seluruh sekolah di
Boalemo
dengan
dana
dari APBD kabupaten yang
diselenggarakan dalam tiga
gelombang pelatihan. Untuk
menjaga agar proses transfer
ilmu dan keterampilan antara
Fasda dan Fascam dapat
terus berjalan maka di setiap
kegiatan pelatihan MGP-BE
di Boalemo yang melibatkan
Fasda maka Fascam juga ikut
dilibatkan. Misalnya, Fascam
dilibatkan
di
pelatihan
daerah untuk modul kelas
awal, pendampingan dan
modul kelas rangkap yang
semua diselenggarakan di
tahun 2010.

Kehadiran Fascam yang direkrut dan bertugas di setiap kecamatan dengan perbandingan antara
jumlah sekolah dengan fasilitator yang relatif semakin berimbang, berguna untuk mempercepat
pengarusutamaan praktik yang baik di kabupaten Boalemo. Ini karena Fascam dapat langsung
memberikan dukungan teknis kepada guru, kepala sekolah, komite sekolah secara cepat dengan
mendatangi sekolah.
Hal lain yang juga sangat penting dalam pengarusutamaan praktik yang baik adalah pendampingan
yakni dukungan teknis yang diberikan fasilitator terhadap praktisi pendidikan dalam menerapkan
keterampilan yang baru diperoleh mereka. Pelatihan hanyalah media untuk mendapatkan informasi
sedangkan perubahan yang diharapkan terjadi di sekolah sangatlah erat hubungannya dengan
pendampingan yang dilakukan oleh fasilitator. Besarnya perubahan yang terjadi tergantung pada
keefektifan program pendampingan yang dilakukan oleh Fasda dan Fascam. Jumlah fasilitator
yang mencukupi akan lebih memudahkan pelaksanaan pendampingan ke sekolah.

Inisiatif dan Strategi Pelaksanaan
Pembentukan Fascam di Kabupaten Boalemo merupakan upaya perencanaan dan penyelenggaraan
pendidikan karena sangat berkaitan dengan upaya peningkatan Kualitas (Mutu), Akses (Kuantitas),
Relevansi (Keperluan) dan Efisiensi (Ketepatan) serta dapat diupayakan keberlanjutannya. Hal ini
juga menunjukkan komitmen yang kuat dari Bupati dan DPRD Boalemo untuk melembagakan
praktik baik di seluruh kabupaten Boalemo.
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Strategi Pelaksanaan
1. Satuan Tugas (Satgas) MGP-BE Kabupaten Boalemo selalu berusaha memberikan
informasi terbaru tentang kegiatan MGP-BE kepada Bupati dan DPRD. Dalam
setiap prosesi pembukaan kegiatan MGP-BE, Satgas senantiasa berupaya menghadirkan
Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD Boalemo untuk membuka acara, sehingga pemahaman
Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD Boalemo selalu terbarui mengenai praktik yang
baik dan secara historis-emosional tercipta efek psikologis untuk ‘memperhatikan’
perkembangan praktik baik. Strategi ini memudahkan pembentukan komitmen bagi
Bupati dan DPRD dan akhirnya memudahkan pembuatan anggaran di APBD.
2. Memasukkan kegiatan di APBD. Dinas Pendidikan memasukkan kegiatan ToT Fascam
dan pelatihan PAKEM (disebut Diklat Kompetensi) dalam APBD 2009 dan 2010.
3. Membentuk sekolah uji coba. Sebelum adanya inisiatif pembentukan Fascam,
untuk seluruh kecamatan dilakukan uji coba pelatihan di satu kecamatan non binaan
yaitu kecamatan Dulupi di pertengahan tahun 2009. Hasil dari Kecamatan Dulupi
menjadi bahan pertimbangan bagi Fasda dan seluruh jajaran Dinas Pendidikan untuk
membentuk formulasi Fascam. Pengalaman dari Kecamatan Dulupi yang terbukti
dengan cepat dapat menjalankan praktik yang baik sama dengan sekolah binaan telah
mendorong Dinas Pendidikan untuk segera membentuk Fascam.
4. Membentuk Asosiasi Fasilitator Pendidikan. Pada tahapan lanjutan di Boalemo
telah dibentuk organisasi untuk Fasda dan Fascam disebut dengan Asosiasi Fasilitator
Pendidikan serta membuat anggaran dasar dan rumah tangga (AD/ART) untuk organisasi
tersebut. Asosiasi Fasilitator Pendidikan adalah wadah kegiatan untuk Fasda apabila
proyek MGP-BE telah selesai. Dalam AD/ART disebutkan “Asosiasi Fasilitator Pendidikan
adalah wadah yang menghimpun Fasilitator Daerah, Fasilitator Kecamatan, Focalpoint
yang dijiwai komitmen membangun pendidikan dalam rangka mengarusutamakan praktik
baik di bidang pendidikan”. Focalpoint adalah personel yang ditunjuk disetiap sekolah
sebagai penghubung antara Fasda dan Fascam untuk memperlancar pelaksanaan
pelatihan, pendampingan dan monitoring sekolah.

Hasil Praktik yang Baik
1. Seluruh kecamatan di Boalemo telah memiliki fasilitator kecamatan yang bertugas untuk
meyebarluaskan praktik yang baik. Ditambah dengan Fasda maka jumlah Fasilitator
Pendidikan di Boalemo berjumlah 90 orang.
2. Asosiasi Fasilitator Pendidikan telah menyusun AD/ART.
3. Seluruh sekolah di tingkat pendidikan dasar yaitu SD/MI dan SMP/MTs di kabupaten
Boalemo telah mendapatkan pelatihan Modul 1 Praktik yang Baik dari MGP-BE dan
telah diterapkan di sekolah masing-masing.
4. Di setiap kecamatan telah dibentuk koordinator Fascam.

23

A4 a
Hikmah Pembelajaran
1. Fasda dan Fascam telah terbukti menjadi ujung tombak penyebarluasan praktik yang
baik di sekolah yaitu tentang pelaksanaan MBS, PSM dan PAKEM dan menjadi aset yang
sangat berharga bagi kemajuan pendidikan di Kabupaten Boalemo.
2. Pembentukan fasilitator pendidikan bukanlah hal yang sulit untuk dikembangkan di
kabupaten apabila jajaran Dinas Pendidikan memiliki strategi advokasi yang memadai
terutama terhadap DPRD selaku ‘pemegang hak’ legislasi anggaran untuk mendukung
dan memiliki komitmen dalam pengarusutamaan praktik yang baik.
3. Kebijakan Pemda Boalemo dengan merekrut 70 FASCAM melalui dana APBD tahun 2010,
yang akan memberikan pelatihan sekolah di lima kecamatan non binaan menunjukkan
komitmen yang kuat dari Bupati dan DPRD Boalemo untuk melembagakan praktik yang
baik di seluruh kabupaten Boalemo.
4. Tingginya jiwa kepemilikan pemangku kepentingan di Boalemo terhadap praktikpraktik baik di bidang pendidikan.

CATATAN: Tidak hanya Boalemo yang telah berhasil melembagakan Fasilitator Daerah
untuk menjaga keberlanjutan program. Hampir di semua kabupaten binaan, tim
fasilitator telah dilembagakan dan namanya bervariasi dari kabupaten ke kabupaten.
Di Kuantan Singingi, Riau, lembaga Fasda di sebut Prospek (Poros Reformasi Pendidikan
Kuansing) yang berfungsi sebagai yayasan yang akan terus mengembangkan PAKEM
dan MBS di Riau. Di Kabupaten Pandeglang lembaga Fasda disebut Paguyuban
Fasilitator Daerah dan dipayungi dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan. Di
Kabupaten Pandeglang juga telah terbentuk fasilitator untuk setiap kecamatan.

Sofyan Utiarahman, S.Pd., M.Pd.
Kasi Kurikulum Bidang Pendidikan Dasar
Dinas Pendidikan Kabupaten Boalemo, Gorontalo
Jl. Ki Hajar Dewantara No.1, Tilamuta,
Boalemo, Gorontalo
Telp./Fax.: 0443-211039
HP: 0852-56889877
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b. Gerakan Menuju Bintang MBS di Kecamatan Keruak Lombok Timur

Latar Belakang
Seperti umumnya, pelaksanaan suatu proyek tidak dapat mengambil seluruh sekolah untuk
menjadi binaan bahkan di level kecamatan. Hal ini kemudian menimbulkan kecemburuan antar
sekolah dalam arti yang positif. Sekolah yang tidak dibina suatu proyek juga berkeinginan
mendapat binaan yang serupa agar perkembangan sekolahnya juga cepat.
MGP-BE adalah salah satu proyek yang dapat menunjukkan dampak dengan tepat di sekolah
binaan dalam waktu yang singkat dan dengan cara yang lebih mudah. Hal ini telah menginspirasi
Kecamatan Keruak Lombok Timur yang dimotori oleh Kantor UPTD Pendidikan Kecamatan untuk
membuat gerakan agar praktik yang baik yang disebarkan melalui MGP-BE tidak hanya untuk
sekolah binaan tetapi untuk semua sekolah di Keruak.

Situasi Sebelum Praktik yang Baik
Sebelum Gerakan Menuju Bintang MBS (GMB-MBS) diterapkan di Kecamatan Keruak, pelaksanaan
Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) hanya diterapkan di sekolah binaan MGP-BE saja. Manajemen
sekolah masih relatif tertutup, guru-guru dan masyarakat seakan-akan tidak perlu tahu tentang
anggaran sekolah (otoriter/tertutup) dan program kegiatan sekolah lainnya. Sementara itu,
pembelajaran di kelas masih terpusat pada guru, guru adalah sumber belajar utama bagi siswa,
lebih banyak kegiatan belajar bertujuan agar siswa menghafal, dan tugas yang diberikan pada
siswa banyak menggunakan pertanyaan yang sifatnya tertutup (hanya memerlukan satu jawaban
saja). Akibatnya, kemampuan berbahasa, keterampilan memecahkan masalah, dan kreativitas
siswa kurang memuaskan.
Untuk merubah pola mengajar guru agar lebih terfokus pada siswa bukanlah pekerjaan gampang.
Tentu diperlukan biaya, tenaga, waktu dan pikiran yang memadai. Kehadiran Proyek MGP-BE telah
memberikan inspirasi untuk merubah pola pikir para pendidik di Keruak dengan cara yang lebih
efektif dan efesien. GMB-MBS diperlukan untuk diseminasi dan pengarusutamaan praktik yang
baik pada SD/MI, SMP/MTs non binaan MGP-BE di Kecamatan Keruak.

Gambaran Praktik yang Baik
GMB-MBS di Keruak adalah gerakan evaluasi diri tentang manajemen sekolah dan pembelajaran
yang dilakukan oleh seluruh sekolah di Kecamatan Keruak di tingkat SD/MI dan SMP/MTs dengan
mengunakan instrumen yang telah disusun oleh Panitia GMB-MBS. Dari hasil evaluasi diri, sekolah
akan mendapatkan bintang berdasarkan nilai yang telah ditetapkan. Nilai tertinggi adalah 4
bintang dan nilai terendah adalah 1 bintang. Selanjutnya untuk memberikan motivasi bagi sekolah
dalam persaingan yang sehat, nilai bintang sekolah diumumkan di Hari Pendidikan Nasional pada
2 Mei 2010. Sekolah dengan nilai bintang 4 mendapatkan piala bergilir dan sekolah dengan nilai
3 mendapatkan piala tetap.
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Inisiatif dan Strategi Pelaksanaan
GMB-MBS di Kecamatan Keruak dimotori
oleh Fasda MGP-BE di Kecamatan Keruak
dengan dukungan penuh dari Kepala
UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan
Keruak. Selanjutnya dibentuk panitia
untuk melaksanakan kegiatan ini yang
bertugas sebagai berikut:
1. Merumuskan indikator
keberhasilan sekolah berdasarkan
prinsip MBS.
2. Melakukan identifikasi indikator
yang belum tercapai.
3. Merancang pelatihan dan
melaksanakan pelatihan yang
diperlukan untuk mencapai
indikator keberhasilan.

Siswa memperhatikan percobaan yang dilakukan dalam
pelajaran IPA kelas 3 SDN 4 Selebung Ketangga.

4. Menyusun instrumen evaluasi diri untuk GMB-MBS.
5. Melakukan sosialisasi instrumen evaluasi GMB-MBS.
6. Melakukan evalusi instrumen GMB-MBS yang telah diisi sekolah.
7. Menetapkan bintang sekolah.
Gerakan ini berhasil dengan baik karena ada kerjasama lintas sektoral yang erat antara UPTD
Dinas Pendidikan Kecamatan Keruak dengan Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur
yang memberikan dukungan penuh untuk madrasah dan juga mengirimkan Pengawas Madrasah
sebagai salah satu unsur panitia.
Dukungan sekolah dan madrasah juga sangat besar di kegiatan ini karena keperluan dana pelatihan
dan penyelenggaraan evaluasi diri dalam rangka GMB-MBS semua ditanggung oleh sekolah.

Hasil Praktik yang Baik
Dari instrumen GMB-MBS ditetapkan nilai bintang tertinggi adalah 4. Hasil yang dicapai sekolah
adalah sebagai berikut:
SD/MI yang mendapat bintang 3 = 9 sekolah
SD/MI yang mendapat bintang 2 = 23 sekolah
SD/MI yang mendapat bintang 1 = 2 sekolah
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SMP/MTs yang mendapat bintang 3 = 4 sekolah
SMP/MTs yang mendapat bintang 2 = 1 sekolah
SMP/MTs yang mendapat bintang 1 = 7 sekolah

Suasana KBM di kelas I SDN 2 Selebung Ketangga, siswa sedang menuliskan hasil diskusi kelompoknya untuk
dipresentasikan di depan kelas.

Saat ini belum ada sekolah di Keruak yang mendapatkan bintang 4 tetapi dengan hasil seperti
ini Kecamatan Keruak memiliki peta kondisi sekolah yang dapat digunakan sebagai acuan dalam
membuat program perbaikan sekolah. Hanya sedikit SD/MI dan SMP/MTs di keruak yang tidak
mendapatkan bintang. Untuk sekolah yang tidak mendapatkan bintang maupun sekolah yang
mendapatkan bintang 1 dan 2 dapat ditentukan jenis-jenis pelatihan yang lebih sesuai agar sekolah
dapat meraih bintang yang lebih tinggi.
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Hikmah Pembelajaran
1. Meningkatkan kemampuan kemangku kepentingan pendidikan dalam mengelola
sekolah dengan Manajemen Berbasis Sekolah.
2. Menambah pengetahuan dan wawasan serta keterampilan kepala sekolah, guru dan
Komite tentang Manajemen, PAKEM dan PSM menuju pembelajaran yang lebih baik.
3. Meningkatkan kreatifitas guru dalam mengembangkan proses pembelajaran.

Caya Khaerani, S.Pd
Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Keruak
Jl. Raya Selong, Keruak, Lombok Timur
Nusa Tenggara Barat
HP: 0818-05709735

H. Lalu Muh. Nursalim
Guru di SDN 4 Selebung Ketangga, Keruak, Lombok Timur
Nusa Tenggara Barat
Koordinator Fasda MGP-BE Kecamatan Keruak
Sekretaris GMB-MBS
HP: 0817-5780998
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c. Pengimbasan Model Penguatan Kapasitas Antar Kabupaten: Dari
Kabupaten Lampung Tengah ke Lampung Utara

Latar Belakang
Upaya untuk menyebarluaskan praktik
yang baik memerlukan strategi yang
memadai. Kita ketahui bersama
telah banyak muncul inovasi dalam
pengembangan dunia pendidikan baik
yang menyangkut pembelajaran di kelas
maupun manajemen sekolah. Inovasi
di tingkat sekolah dapat ditularkan
dalam radius paling jauh dalam satu
kecamatan sementara inovasi di tingkat
kabupaten kadangkala sulit diketahui
oleh kabupaten lainnya. Hal ini selain
disebabkan karena adanya egoisme
masing-masing institusi juga karena
tidak tersedianya media dan pihak yang
menjembatani penyebarluasan praktik
yang baik.

Guru mempraktikkan kegiatan waktu ToT.

Situasi Sebelum Praktik yang Baik
Di tahun yang bersamaan dengan mulainya MGP-BE di Propinsi Lampung, Kabupaten Lampung Utara
juga mendapatkan binaan dari PNPM Mandiri-P2DTK. Pada saat itu banyak program yang disusun
terfokus pada pembangunan fisik. Hal ini bukanlah kesengajaan. Untuk mencari suatu model kegiatan
pengembangan kapasitas memang tidak mudah. Kesulitan utama adalah untuk mendapatkan
informasi. Bahkan setelah mendapat informasi tentang model kegiatan, masih diperlukan tahap
untuk mempelajari bagaimana pelaksanaan yang sebenarnya dari kegiatan tersebut.
Alasan berikutnya adalah mahalnya biaya pelatihan. Dulu pengadaan pelatihan pengembangan
kapasitas harus mendatangkan narasumber minimal dari Universitas yang pada umumnya ada di
ibu kota propinsi. Hal ini berdampak pada mahalnya biaya transportasi, tambahan biaya penginapan
dan honorarium yang tinggi. Tentu saja ini semua membuat beban kabupaten menjadi bertambah
berat. Jika pelatih harus didatangkan dari Jakarta (pusat), beban kabupaten akan semakin berat.
Faktor lain adalah tidak tersedianya contoh yang dekat yang dapat dilihat secara langsung. Apabila
ingin kabupaten ingin melakukan studi banding, banyak kabupaten dari Sumatera atau bagian
Indonesia lainnya memilih Jawa sebagai tempat kunjungan. Tentu saja ini memakan biaya yang
tidak sedikit.
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Kedekatan antara Kabupaten Lampung Tengah dan Lampung Utara menjadi nilai lebih tersendiri.
Kabupaten Lampung Tengah yang mendapat binaan dari MGP-BE dapat menjadi narasumber yang
baik bagi Lampung Utara.

Gambaran Praktik yang Baik

Sumber daya manusia untuk pengembangan mutu
pendidikan (Fasda) di di Lampung Utara dan Lampung
Tengah

Dimulai dengan komunikasi sederhana
antar dua kabupaten, telah terbentuk
kerjasama yang baik untuk saling bertukar
informasi tentang pelaksanaan PAKEM,
MBS dan PSM antara Kabupaten Lampung
Tengah dan Lampung Utara sehingga
Kabupaten Lampung Utara yang bukan
binaan MGP-BE dapat ikut serta memiliki
fasilitator daerah, melakukan pelatihan
sendiri dan menerapkan PAKEM, MBS
dan PSM dibeberapa sekolah yang telah
ditunjuk.

Inisiatif dan Strategi Pelaksanaan
Bermulanya inisiatif ini diawali dengan adanya komunikasi antara project officer MGP-BE
Lampung Selatan dengan Konsultan Manajemen Kabupaten (KM Kab) bidang Pendidikan PNPM
Mandiri-P2DTK Lampung Utara. Saat itu Lampung Utara sedang mencari bentuk usulan kegiatan
bidang pendidikan yang mengarah pada peningkatan mutu pendidikan (bukan yang bersifat
pembangunan fisik). Selanjutnya, KM Kabupaten mengajak beberapa pejabat di Dinas Pendidikan
Lampung Utara serta Tim Teknis Kabupaten dan juga beberapa Fasilitator Kecamatan (FK) program
PNPM Mandiri-P2DTK untuk melakukan studi banding ke beberapa sekolah model binaan MGP-BE
di Lampung Tengah.
1. Studi banding. Salah satu strategi untuk memahami perubahan adalah melihat secara
langsung apa yang terjadi di sekolah binaan MGP-BE. Pengelola proyek MGP-BE
merekomendasikan pada Lampung Utara untuk melakukan kunjungan studi banding
ke beberapa sekolah binaan agar melihat perubahan yang terjadi di sekolah binaan.
Beberapa sekolah yang dikunjungi adalah SD Franciscus Kalirejo, SDN 3 Kalirejo dan
SMPN 1 Kalirejo. Sekolah binaan MGP-BE yang dipilih sebagai sasaran studi banding
tersebut adalah sekolah yang telah menunjukkan indikator perkembangan yang
menonjol baik dari sisi pembelajaran di kelas, pemasangan pajangan yang semarak
dan perkembangan peran serta masyarakat yang tinggi. Kunjungan studi banding
ini berdampak sangat positif bagi tim dari Lampung Utara karena mulai terbentuk
gambaran perubahan sekolah di Lampung Utara apabila juga ikut serta melaksanakan
praktik yang baik.
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2. Berpartisipasi dalam pelatihan MGP-BE. Tim dari Lampung Utara juga memutuskan
melihat proses ToT Fasilitator Daerah yang dilaksanakan MGP-BE untuk wilayah Propinsi
Lampung, pelatihan di tingkat sekolah dan proses pendampingan untuk mendapatkan
gambaran yang lebih nyata. Bahkan dua orang yang dikirim mengikuti ToT kemudian
diangkat menjadi Fasilitator daerah Lampung Utara sebagai cikal bakal pembentukan
Fasilitator Kabupaten.
3. Pelaksanaan ToT untuk fasilitator Lampung Utara. Fasilitator daerah dari Lampung
Tengah berjumlah lima orang berperan sebagai tutor di kegiatan ini. Skema/format
pelatihan penatar inti untuk fasilitator Lampung Utara dilaksanakan sama dengan
ToT yang diselenggarakan untuk Fasda MGP-BE yaitu meliputi pemodelan PAKEM,
simulasi pembelajaran dan praktik mengajar. Pemodelan PAKEM dilaksanakan dengan
menggunakan alat-alat sederhana, yang mudah dilihat dari lingkungan pelatihan saat
itu, dan sebanyak mungkin melibatkan peserta. Di pelatihan ini peserta juga lebih
banyak melakukan diskusi dan presentasi sebagaimana kebiasaan pelatihan di MGPBE. Dengan tujuan agar pelaksanaan pelatihan sekolah terjamin kualitasnya, Fasda
Lampung Tengah juga ikut saat pelatihan untuk sekolah model.

Hasil Praktik yang Baik
1. Telah dilatih 24 orang Fasilitator PAKEM, MBS, PSM di Kabupaten Lampung Utara
2. Terdapat 8 SD dan 6 SMP yang menyebar di 6 kecamatan, yang dijadikan sekolah model
penerapan PAKEM, MBS, PSM, dengan cara dijadikan sekolah binaan PNPM MandiriP2DTK. Kepala Sekolah dan seluruh gurunya dan perwakilan sudah di latih PAKET Modul
1 Praktik yang Baik dari MGP-BE.
3. Geliat penerapan PAKEM, MBS, PSM sudah mulai terlihat di sekolah-sekolah tersebut.
Beberapa sekolah menunjukan prestasi dengan bertambahnya minat masyarakat ke
sekolah binaan serta meningkatnya jumlah pendaftar siswa baru pada tahun ajaran
baru (SDN 02 Semuli Raya).
4. Pendampingan (bantuan teknis kepada praktisi pendidikan dalam menerapkan
keterampilan yang diperoleh mereka dalam pelatihan ke sekolah/kelas mereka) oleh
Fasilitator juga sudah berjalan.

Hikmah Pembelajaran
1. Penyebarluasan penerapan PAKEM, MBS dan PSM dilakukan dengan menggunakan
berbagai sumber dana yang ada, utamanya PNPM Mandiri yang tersebar di seluruh
Indonesia.
2. Mmodel komunikasi yang tepat dan contoh penerapan yang sederhana dapat
meningkatkan minat kabupaten yang semula tidak dibina oleh proyek untuk ikut
menerapkan PAKEM, MBS dan PSM.

31

A4 c
Ratno, S.Pd.
Guru SMPN 1 Terbanggi Besar, Lampung Tengah
Fasilitator Daerah Lampung Tengah
HP: 0815-40872579

Drs. Imaudi, M.Pd.
Pengawas Dinas Pendidikan Lampung Utara,
Propinsi Lampung
HP: 0856-69754710

Agus Kusmanjaya, S.Pd.
Kepala SDN 02 Semuli Raya
Kabupaten Lampung Utara
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B. MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH

Inovasi Kepala Sekolah SDN2
Isimu Selatan, Gorontalo, yang
memanfaatkan pagar sekolah untuk
digambar berbagai bentuk.

Keberhasilan peningkatan kualitas pendidikan di sekolah tidak terlepas dari peran manajemen
sekolah yang memiliki program berfokuskan kepada pembelajaran. Segala bentuk upaya dalam
perencanaan program, dari implementasi sampai evaluasi program haruslah selalu mengacu
kepada kepentingan kualitas pembelajaran.
Peran seorang Kepala Sekolah menjadi sentral karena dari sosoknya akan tercermin pelaksanaan
program pengembangan sekolah yang mengutamakan mutu pendidikan di sekolahnya. Wawasan,
tekad serta integritas seorang Kepala Sekolah dapat membawa keberhasilan tercapainya tujuan
pendidikan. Lebih dari itu, yang terpenting dari peran Kepala Sekolah adalah kemampuannya dalam
memotivasi seluruh komunitas sekolah menjadi masyarakat pembelajar yang ikut berpartisipasi
dalam mengembangkan program peningkatan kualitas pendidikan.
Semangat transparansi dan partisipatif merupakan modal utama dalam menjalankan perannya
sehingga seluruh komponen yang berkepentingan dapat ikut serta menjaga dan mengembangkan
visi dan misi sekolah. Beberapa langkah inovatif diperlukan dalam menjalankan manajemen yang
transparan sehingga dapat memupuk kepercayaan masyarakat terhadap sekolah.
Manajemen Berbasis Sekolah diharapkan dapat secara independen menentukan sendiri
kebutuhannya namun dapat dipertanggungjawabkan dan akuntabel. Keterbukaan sosok seorang
pemimpin memberi kontribusi terhadap budaya sekolah yang mengedepankan partisipasi
pemangku kepentingannya.
Seorang Kepala Sekolah yang memiliki kepemimpinan kurikulum selalu jeli dalam melihat
permasalahan proses pembelajaran dan kondisi kurikulum yang ada di sekolahnya. Seyogyanya
seorang Kepala Sekolah tidaklah melulu menitikberatkan pekerjaannya dalam hal administrasi
saja, namun menitikberatkan kepada hal penting yaitu bagaimana kurikulum dikembangkan,
pelatihan dan pendampingan guru, pengembangan program penilaian dan hal lainnya yang erat
hubungannya dengan pengajaran.
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1. Transparansi Jalan, Penggalangan Dana Lancar
Sejak disiarkannya iklan tentang sekolah gratis di media elektronik atau pun media cetak,
masyarakat tidak mau lagi mengeluarkan dana untuk pendidikan sekolah anaknya dengan alasan
sekolah telah didanai oleh pemerintah. Hal ini menjadikan pihak sekolah yang ingin maju atau
berprestasi terhambat karena ternyata dana BOS belum mencukupi kebutuhan sekolah sedangkan
masyarakat (wali siswa) sulit untuk ditarik dananya.
Program MGP-BE melalui kegiatan MBS (Manajemen Berbasis Sekolah) menyosialisasikan sistem
transparansi pendapatan dan penggunaan dana sekolah lewat pajangan. Semua yang ada
hubungannya dengan program sekolah dan anggaran, pembiayaannya harus transparan dan
dipajang di tempat strategis agar mudah diakses oleh publik.
SMP Negeri 2 Sragi, Lampung Selatan menerapkan sistem pajangan ini. Program sekolah, tata
tertib sekolah, program kerja kepala sekolah, rencana anggaran pendapatan belanja sekolah dan
revisinya (bila terjadi) semua dipajang di tempat strategis. Begitu warga atau tamu datang ke SMP
Negeri 2 Sragi yang pertama tampak adalah pajangan tersebut.
Pemajangan itu sangat positif karena semua warga sekolah menjadi percaya dan nyaman. Mereka
yang kurang paham dapat menanyakan langsung kepada kepala sekolah, bendahara, ketua
komite atau siapa saja yang berwenang terhadap isi pajangan tersebut. Siswa pun boleh protes
atau memberikan usulan jika ada program yang belum dilaksanakan.

Untuk menciptakan suasana tersebut ada beberapa tahapan yang dilakukan antara lain:
• Semua kebutuhan sekolah bersumber dari warga sekolah yang dituangkan pada rapat
koordinasi warga sekolah dengan kepala sekolah.
• Kepala sekolah membawa usulan atau permintaan kebutuhan warga sekolah dalam
rapat dengan pengurus komite sekolah.
• Komite sekolah merencanakan program sekolah atas usulan kepala sekolah yang
dibawa pada rapat bersama seluruh wali siswa.
• Komite sekolah memaparkan penerimaan dana BOS dan program sekolah. Wali siswa
diminta untuk berpartisipasi menyumbangkan dana guna menutupi kekurangan dana
tersebut.
• Secara mufakat wali siswa menyetujui penambahan dana guna kelangsungan program
sekolah
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Salah satu bentuk transparansi
sekolah : RPS dan RAPBS
dipajangkan agar warga
sekolah dapat membacanya.

IDE- IDE
MEDIA TRANSPARANSI :
• Buletin
• Presentasi
• Pameran pendidikan
• Surat

Penggalangan dana di luar dana BOS ternyata tidak
sulit dilakukan asalkan pihak sekolah menerapkan
transparansi penggunaan dananya. Salah satunya
adalah dengan cara memajangkan program sekolah dan
anggaran yang dibutuhkan di tempat yang strategis.
Pengalaman ini berdampak sangat positif dan dapat
dikembangkan oleh teman–teman yang mempunyai
program seperti kami. SELAMAT MENCOBA !

Suhartono, S.Pd.
SMP Negeri 2 Sragi
Jl. Raya Sragi, Desa Baktirasa, Kecamatan Sragi,
Kabupaten Lampung Selatan
HP: 0812-72594888
E-mail: Suhartono64@yahoo.co.id
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2. Pameran Pendidikan Mini di Sekolah

Setiap siswa memiliki potensi sesuai dengan minat dan bakatnya, tetapi kadang-kadang sulit
mengekspresikannya, padahal guru dapat menggali potensi masing-masing siswa. Mengetahui
minat dan bakat siswa akan menunjang kegiatan guru dalam melaksanakan KBM sehingga
dengan mudah guru dapat mengembangkannya. Hal ini juga terjadi di sekolah MI NW Keruak
yang dipimpin oleh H. Saaduddin Al Khairi selaku Kepala Madrasah. Pada mulanya siswa kurang
bergairah untuk belajar, apalagi membuat sesuatu dan bekerja menghasilkan sebuah produk,
sehingga guru sulit mengetahui potensi masing-masing siswa untuk dikembangkan. Tetapi
akhirnya mereka berlomba-lomba atau termotivasi untuk belajar, berbuat dan bekerja karena hasil
karyanya dihargai melalui pajangan keliling baik di dalam kelas maupun melalui pameran mini
hasil karya siswa di sekolah, sehingga hal ini menjadi sangat menyenangkan bagi siswa.

Langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut :
• Siswa diberi tugas untuk membuat karya sesuai dengan bakatnya dan sesuai dengan
materi pelajaran pada saat itu.
• Tugas tersebut dapat dilakukan baik secara perseorangan dan atau secara
berpasanagan.
• Siswa menyiapkan kertas sesuai dengan tugas.
• Usai melakukan tugas, setiap siswa menunjukkan atau membacakan dan menjelaskan
hasil karyanya di muka kelas.
• Siswa memperbaiki hasil karyanya berdasarkan masukan dari temannya.
• Setelah semua melaporkan hasil karyanya dan melakukan perbaikan yang dirasa
perlu, selanjutnya dilakukan pemajangan.
• Papan pajangan setiap saat dapat dipindah agar kelas menjadi hidup dan menarik.
• Satu kali dalam tiga bulan, sekolah melakukan pameran mini hasil karya siswa.
• Hasil karya siswa dinilai dan diberi peringkat serta diberikan hadiah baik secara
perseorangan maupun kelas.
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Kegiatan ini sungguh menyenangkan bagi siswa. Karya mereka sederhana tapi mereka bangga
karena hasil karyanya dilihat dan dibaca orang lain. Mereka saling berebut untuk melihat dan
membaca hasil karya temannya, terutama pada saat pameran mini hasil karya siswa antar kelas.
Mereka sangat bersemangat untuk mendapat nilai tertinggi, karena mereka tahu hasil karyanya
akan dinilai dan akan mendapat hadiah. Kegiatan pembelajaran betul-betul berpusat pada siswa.
Sekolah jadi biasa mengidentifikasi minat dan bakat siswa untuk dikembangkan. Berdasarkan hasil
dari papan pajangan beroda, sekolah kemudian mengembangkannya lagi dengan membuat sudut
dan perpustakaan mini beroda.

H. Saaduddin Al Khairi
Batu Rimpang, Desa Periapan Keruak
Kec. Keruak, Kab. Lombok Timur
Telp. Sekolah: 081755796122
HP: 0813-53445047
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3. Transparansi Berbuah Kepercayaan Masyarakat

Dengan adanya dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) partisipasi masyarakat dalam pendidikan
praktis terhenti. Apa lagi setelah adanya kebijakan sekolah gratis dari Menteri Pendidikan yang
kemudian disusul dengan kebijakan Pemerintah Daerah setempat yang melarang sekolah
memungut biaya dari wali siswa dalam bentuk apapun.
Karena terbentur biaya, sekolah tidak berani membuat program selain program-program yang bisa
di danai oleh dana BOS.

Bapak Irwan Effendi kepala Dinas
Pendidikan provinsi Riau sedang
berbincang-bincang dengan
paguyuban kelas di pondok
paguyuban SDN 002 Singingi,
Kuansing.

Tidak ingin sekolahnya berhenti berkreativitas, Missuryati S.Pd., Kepala SDN 002 Muara Lembu,
Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi, Riau, menyadarkan komite di sekolahnya
tentang keterbatasan dana BOS, menjelaskan tentang program sekolah, masalah yang dihadapi
sekolah dan juga tentang prestasi sekolah. Jika ada bantuan dari pemerintah atau dari mana saja,
pertanggungjawaban keuangan juga dibagikan kepada komite sekolah. Jika ada kegiatan sekolah,
komite sekolah selalu dilibatkan. Termasuk jika ada kunjungan keluar sekolah, bukan guru saja
yang ikut berpartisipasi, tapi komite sekolah juga disertakan. Keterbukaan atau berbagi informasi
ini tidak hanya dilakukan kepada komite sekolah tetapi juga kepada Kepala Desa, Bapak Camat,
pejabat pemerintah kabupaten serta alumni yang berhasil.
Alhasil di tahun ajaran 2009/2010 sekolah dan komite berhasil membangun pagar keliling
sekolah senilai 75 juta rupiah dan membangun musolah senilai 64 juta rupiah. Untuk tahun ajaran
2010/21011 komite dan paguyuban kelas sudah merencanakan untuk membangun lapangan
voli, menyelesaikan pembangunan pagar dan penyelesaian akhir musolah senilai 60 juta rupiah.
Semangat komite sekolah mencari uang bertambah ketika paguyuban kelas menjadi bagian dari
struktur komite sekolah. Ketua paguyuban adalah anggota komite sekolah.
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Kepedulian masyarakat terhadap pendidikan tidak hanya terbatas pada memberikan sumbangan
finansial untuk pembangunan tetapi juga untuk hal-hal kecil dan mengharukan. Misalnya, kalau di
sekolah ada kegiatan sampai sore hari, biasanya tanpa diminta ada anggota paguyuban menawarkan
membawakan makan siang untuk guru. Kerja sama komite sekolah dan paguyuban kelas tampak
dalam pembangunan pondok baca, tersedianya air minum dan kipas angin di setiap kelas sehingga
siswa tidak lagi kehausan dan kepanasan. Apabila ada warga sekolah yang mendapat musibah
kedukaan, biasanya paguyuban kelas yang berupaya mencari dana untuk disumbangkan. Guru
tidak disibukkan lagi dengan kegiatan lainnya selain dari kegiatan pokoknya, yaitu mengajar.
Keterbukaan terhadap wali siswa, komite sekolah, pejabat dan tokoh masyarakat bisa menimbulkan
rasa simpati dan kepercayaan yang tinggi terhadap sekolah. Jika sudah demikian mereka akan rela
memberikan sumbangan dengan tulus.

Missuryati S.Pd.
Kepala Sekolah SDN 002 Singingi
Kec. Singingi, Kab. Kuantan,
Singingi, Riau
HP: 0812-7573462
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C. PEMBELAJARAN AKTIF, KREATIF, EFEKTIF
DAN MENYENANGKAN
Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif
dan Menyenangkan (PAKEM)
menuntut para guru agar terus
berinovasi di lapangan. Dampak
dari PAKEM telah memperlihatkan
meningkatnya minat siswa dalam
belajar dan meningkatkan prestasi
belajar mereka. Dengan PAKEM,
siswa
memiliki
kesempatan
untuk bereksplorasi, menemukan
jawaban-jawaban dari pertanyaan
yang selalu muncul di benaknya.
Guru memiliki kesempatan untuk
lebih kreatif dalam mendesain
rencana pembelajaran.
Para
siswa tidak harus belajar di dalam
kelas. Mereka dapat diajak ke luar
kelas apabila dibutuhkan.

Observasi binatang pada saat pelajaran Bahasa Indonesia.

Belajar dengan PAKEM bukanlah hanya sekedar mengajak siswa belajar dengan menyenangkan
saja, namun lebih dari sekedar itu. Siswa dituntut untuk belajar mandiri, dapat memecahkan
masalah dan guru dituntut membuat pembelajaran yang menantang. PAKEM tidak identik dengan
belajar dalam kelompok jika kegiatan siswa hanya mencatat materi dari papan tulis, atau jika siswa
hanya duduk, diam dan mendengarkan penjelasan guru. PAKEM memberi kesempatan kepada
siswa untuk bertanya, menjawab pertanyaan, memberi penjelasan, memberi pendapat, bahkan
mereka suatu saat bisa diberi kesempatan untuk mengajari temannya sendiri. Pengaturan tempat
duduk berkelompok dapat memfasilitasi diskusi antar anak secara efektif.
Pembelajaran di sekolah, selain memiliki tujuan untuk mengembangkan akademik, juga bertujuan
untuk mengembangkan keterampilan bersosialisasi dan keterampilan emosi. Hal ini sangat
penting untuk diperhatikan sekolah mengingat siswa perlu berkembang menjadi pribadi yang
seimbang. Pembelajaran yang hanya berpusat kepada guru sulit untuk mengembangkan ke tiga
hal tersebut.
Dengan mengajak siswa aktif berdiskusi, mereka secara tidak langsung diajak untuk
mengembangkan keterampilan berkomunikasi dan mengembangkan keterampilan berpikir kritis.
Hal tersebut tentunya akan diperoleh apabila guru di kelas mengembangkan berbagai strategi
pengajaran yang dapat membuka wawasan siswanya.
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1. Kelas Awal
a. Berhitung dengan Alat Peraga Sederhana
Pelajaran matematika sering dihindari siswa. Hal ini dapat terjadi karena proses pembelajarannya
yang menoton, banyak penjelasan/ceramah dari guru dan sering tidak memanfaatkan alat peraga
atau alat bantu mengajar. Akibatnya, prestasi belajar siswa pada mata pelajaran ini menjadi
rendah.
Padahal, penguasaan konsep operasi hitung sangat penting dimiliki oleh siswa di kelas awal
untuk menjadi dasar di kelas atas. Inilah yang dipikirkan oleh Sriyanti DaI, Guru Kelas I SDN
12 Tilamuta,Boalemo. Ia memikirkan bagaimana mengajarkan konsep penjumlahan dengan
memanfaatkan alat bantu yang tidak dibeli di toko atau ditempat lain. Akhirnya digunakan bijibijian, lidi dan kerikil untuk belajar berhitung.

Langkah yang dilaksanakan oleh Bu Sriyanti adalah sebagai berikut.
Misalnya: Penjumlahan menghasilkan 20
• Alat bantu seperti biji-bijian dibagikan kepada masing-masing siswa (sejumlah bilangan
yang diajarkan) dan diletakkan di atas meja masing-masing.
• Siswa mengambil sebagian biji-bijian yang ada di meja masing-masing (jumlahnya
tidak ditentukan).
• Siswa menghitung biji-bijian yang telah diambil dan diletakkan kembali di atas meja
secara terpisah dari sisa biji-bijian yang dibagikan tadi.
• Siswa menghitung sisa biji-bijian lainnya.
• Siswa menulis di buku jumlah setiap biji-bijian yang dihitungnya.
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Siswa melakukan kegiatan tersebut secara berulang, dengan catatan jumlah biji-bijian yang diambil
harus berbeda dengan jumlah bii-bijian yang sudah diambil sebelumnya.
Hasilnya sangat bagus. Jawaban yang dihasilkan beragam. Siswa pun tidak merasa bosan, sebab
tidak lagi mendengar ceramah guru. Mereka melakukan sendiri, tentunya dengan bimbingan guru.
Siswa memahami bahwa proses penjumlahan menghasilkan angka 20 terdiri dari lebih dari satu
operasi penjumlahan. Hal ini memudahkan siswa memahami konsep penjumlahan.
Dengan waktu yang tersedia, siswa menghasilkan karya yang berbeda-beda. Hasil karya yang
berbeda-beda ini disatukan oleh guru pada kertas manila, tentu dibuat lebih menarik. Kertas
manila tersebut dipajang di dinding untuk menjadi bahan pelajaran bagi siswa di kelas. Siswa
dapat melihat dan belajar dari hasil karyanya sendiri atau dari hasil karya temannya.
Kegiatan ini membuat siswa senang belajar matematika, tidak merasa bosan dan cepat memahami.
Ternyata belajar dengan Pakem tidak membutuhkan alat bantu yang mahal. Cukup menggunakan
apa yang ada di sekitar sekolah.

IDE PENGEMBANGAN
KEGIATAN:
• Siswa dapat menuliskan
bentuk-bentuk penjumlahan
dan pengurangan dari
bilangan-bilangan yang
dibagikan guru.

Sriyanti Dai
SDN 12 Tilamuta,
Desa Limbato, Kecamatan Tilamuta,
KP. 96261, Boalemo, Gorontalo
HP: 0852-98723141
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b. Buku Besar
Dalam pembelajaran di kelas awal, terkadang guru merasa kesulitan dalam penyampaikan materi
pelajaran. Siswa cenderung bermain dan tidak fokus pada pelajaran. Solusinya adalah dengan
membuat Buku Besar sebagai sarana belajar. Buku Besar merupakan salah satu alternatif referensi
yang dapat dipakai selain buku paket.

Langkah-langkah membuat Buku Besar:
• Memilih tema dan judul
• Menentukan gambar yang sesuai. Gambargambar di dalam buku besar harus menarik
dan jelas. Bagaimana untuk guru yang tidak
bisa menggambar? Ada cara mudah untuk
mewujudkannya, dengan foto copy diperbesar
gambar yang kita pilih kemudian diberi warna
yang menarik.
• Mencantumkan kalimat untuk memperjelas
maksud dari setiap gambar. Kalimat harus jelas
dan mudah dibaca oleh seluruh siswa di kelas.
• Ketentuan Buku Besar:
Kelas I: 3 lembar kertas karton dilipat jadi 2
(menjadi 6 halaman)
Kelas II: 4 lembar karton
Kelas III: 5 lembar karton
• Satu buku besar dapat menjadi sumber belajar untuk
beberapa mata pelajaran (tematik).

Buku besar dipergunakan untuk
membantu membaca di kelas awal.

Hasilnya luar biasa:
• Siswa menjadi fokus belajar
• Siswa lebih bersemangat
• Siswa senang belajar/sekolah
• Siswa mudah menerima materi
• Siswa dapat menghasilkan produk yang bervariasi dan kreatif
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Keuntungan bagi guru:
• Guru dapat dengan mudah menyampaikan materi
• Guru kreatif dan inovatif
• Guru disenangi dan dirindukan oleh siswa

IDE PENGGUNAAN BUKU BESAR :
• Dapat dipergunakan satu unit/tema
• Disampul plastik agar awet
• Dipergunakan di tahun berikutnya untuk
tema yang sama
• Disimpan di perpustakaan kelas
• Ide cerita dapat didiskusikan dengan siswa

C. Selli Handayani
SD Fransiskus Kalijero, Lampung Tengah
Jl. Cindelaras No.1, Kalijero,
Lampung Tengah
Telp. Sekolah: 0729-370297
E-mail: selyhandayani@ymail.com
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c. Belajar Sambil Bernyanyi
“ Bu Guru …….. gak bisa”, “ Bu Guru……. susah.”
Kalimat tersebut sering kita dengar saat siswa kelas I mulai belajar materi yang sulit. Tak jarang
guru kelas awal mengeluh, lelah, jengkel dan sedih menyaksikan siswa/wi tidak memahami materi
yang disampaikannya.
Lalu guru mencari ide bagaimana mengajarkan materi pembelajaran agar siswa mudah menerima
dan memahaminya.
Dimulai saat menyusun RPP. Guru mulai memikirkan kegiatan pembuka yang menarik, membuat
siswa bersemangat dan senang. Selain itu kegiatan pembuka yang dapat menggambarkan isi
materi pelajaran.
BERNYANYI dan BERGERAK. Itu jawabannya. Saat menyusun RPP guru merencanakan/ memilih
lagu yang sesuai dengan materi. Tetapi sulit menemukan lagu yang sesuai. Bila tidak menemukan
lagu yang sesuai, carilah lagu yang mudah dihafal kemudian diganti syair lagunya.

Contohnya:
1. Mengajarkan tentang : Jengkal, depa dan langkah (satuan panjang tidak baku), mata pelajaran
Matematika kelas I semester Genap. Guru memilih lagu “NAIK-NAIK KE PUNCAK GUNUNG”
syair diganti menjadi:

}

Coba kawan

2X
Cobalah tebak 		
Bagaimana mengukur panjang
Aku tahu ini jengkal
Ini depa

		

}

2 X sambil diperagakan

Dan ini langkah

BELAJAR DAN MUSIK:
FAKTA TENTANG
• Lagu/musik dapat meningkatkan potensi
belajar siswa 5x lebih besar
• Lagu/musik mengaktifkan otak kiri dan
kanan
• Lagu/musik dapat membantu mengingat
informasi
• Perasaan senang dapat memotivasi belajar
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2. Mengajar tentang : Huruf besar, mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas I semester Ganjil.
Guru memilih lagu “HUJAN”
Tik.. tik …tik
Bunyi hujan di atas genting …… dan seterusnya syair diganti menjadi:
Yo ayo
Kita menulis huruf besar kalimat
Di awal kalimat janganlah lupa
Nama orang, hari dan bulan
Gunung dan sungai
Jalan dan kota.

Dengan bernyanyi dan bergerak, siswa menjadi gembira, bersemangat, percaya diri dan ingin
belajar lebih lama. Hal ini membuktikan bahwa otak kanan siswa mulai terjamah oleh proses
pembelajaran. Siswa merasa tidak terbebani untuk menghafal deretan pengetahuan yang mungkin
dirasa berat bila tanpa bernyanyi. Dengan bersenandung siswa belajar mengingat materi yang
diberikan guru. Lagu menjadi jembatan keledai untuk materi pelajaran yang sulit dan membebani
siswa. Kelas menjadi hidup, terjalin keakraban antara guru dan siswa.

C. Selli Handayani
SD Fransiskus Kalijero, Lampung Tengah
Jl. Cindelaras No.1, Kalijero,
Lampung Tengah
Telp. Sekolah: 0729-370297
E-mail: selyhandayani@ymail.com
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d. Pintar Menulis Lewat Strategi ‘Lihat, Ucap, Gambar dan Tulis (LUGAT)’
Pengalaman belajar siswa kelas satu dapat menentukan sikap belajarnya di kelas berikutnya. Oleh
sebab itu, guru dituntut untuk selalu memikirkan strategi yang sesuai dengan kebutuhan mereka
agar siswanya dapat memperoleh pengalaman belajar yang positif. Pengalaman belajar yang
cukup kontekstual dan bermakna bagi siswa dapat membantu mereka lebih suka belajar karena
mereka diajak untuk beraktivitas sesuai dengan apa yang mereka alami dan pahami.
Pada saat siswa belajar bahasa tulis, keterampilan berbahasa lisan sangatlah membantu
keterampilan berbahasa tulisan. Kemampuan mengenal dan mengucapkan benda, tumbuhan,
hewan, temannya atau apa saja yang mereka dengar, rasakan dan lihat merupakan modal bagi
siswa dalam belajar bahasa tulis.
Berdasarkan pemikiran di atas dan ditambah lagi dengan situasi lingkungan siswa yang rata – rata
kepedulian orang tuanya terhadap proses pembelajaran di sekolah sangat kurang, Muslihan, guru
kelas I SDN 6 Tanjung Luar, Kecamatan Keruak, Lombok Timur, NTB mencoba strategi LIHAT, UCAP,
GAMBAR dan TULIS ( LUGAT ) untuk mempercepat penguasaan membaca dan menulis.

Berikut proses pembelajaran yang secara umum dilakukan:
• Siswa diajak untuk menyebutkan apa saja (satu benda) yang mereka lihat, rasa atau
dengar di sekelilingnya.
• Siswa diajak mengucapkannya berulang–ulang.
• Siswa diminta menggambarnya pada kertas yang sudah disiapkan.
• Guru menyiapkan kartu huruf di setiap meja.
• Siswa memilih satu kartu huruf yang menunjukkan huruf awal dari gambarnya dan
meletakkannya di bawah gambarnya.
• Terakhir siswa meniru tulisan yang ditulis dibawah gambar.

Hasilnya cukup baik. Siswa senang menulis karena mereka menulis berdasarkan yang dilihatnya,
bukan berdasarkan benda yang diucapkan gurunya saja. Pada tiga bulan pertama semester satu,
siswa yang dikategorikan lancar membaca dan menulis berkisar antara 25 % - 40%. Yang paling
penting dari proses di atas adalah siswa merasa senang belajar.
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IDE-IDE TAMBAHAN (DISESUAIKAN DENGAN KEMAMPUAN)
• Siswa menuliskan huruf depan dari gambar-gambar yang digunting dari majalah
bekas.
• Siswa menulis namanya dengan ukuran besar, menggunting tiap hurufnya dan
menggambar benda atau apa saja yang dimulai dari huruf-huruf yang ada di
namanya. Misalnya: ADI (A-ayam, D-dasi, I-ikan)

B b

• Guru membuat huruf B atau b berukuran besar dan meminta siswa menggunting
gambar yang dimulai dengan huruf tersebut lalu menempelnya di dalam huruf.
• Setiap hari guru bercerita dengan tokoh yang dimulai dengan huruf tertentu,
misalnya bercerita tentang burung sambil membawa gambar dan hurufnya.

Ahsan, S.Pd.
FF MGP-BE
Lombok Timur
Nusa Tenggara Timur
HP: 0819-97833616
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e. Menulis Itu Mudah
Banyak siswa yang sering mengeluh pada
saat gurunya meminta mereka untuk
menulis. Kegiatan ini menjadi kegiatan
yang dihindari sebagian siswa mengingat
betapa sulitnya bagi mereka menorehkan
penanya. Padahal kita semua tahu bahwa
menulis adalah kegiatan berbahasa
produktif yang sangat penting dalam
proses belajar siswa. Kegiatan menulis
sangat menunjang kegiatan belajar anak
di setiap mata pelajaran.

Pengalaman berbelanja menjadi ide bagi siswa untuk
menulis.

Hal ini pun terjadi di kelas Ibu Enok,
Guru kelas 3 SDN Cililitan III, Pandeglang,
Banten. Awalnya siswanya banyak
mengeluh jika diberi tugas untuk
menulis. Namun akhirnya mereka malah
jadi termotivasi untuk berkarya setelah
Ibu Enok menemukan ide bagaimana
kegiatan menulis menjadi kegiatan yang
menyenangkan.

Berikut adalah langkah-langkah yang telah dilakukannya:
• Mengajak siswa saling bercerita tentang pengalaman berbelanja secara lisan.
• Memberikan pertanyaan acuan untuk membantu siswa bercerita.
• Menyiapkan kertas bergaris.
• Menyiapkan kertas kosong dan diletakkan di atas kertas bergaris untuk menghasilkan
tulisan yang rapi dan rata.
• Meminta siswa membacakan tulisannya kepada teman untuk dikomentari.
• Meminta siswa untuk memperbaiki tulisannya berdasarkan masukkan teman apabila
dirasa perlu.
• Mengumpulkan tulisan semua siswa menjadi satu.
• Menyimpan tulisan siswa di sudut baca

50

C1 e
Nah, hasilnya sungguh diluar dugaan. Tulisan mereka ternyata sangat rapi dan enak dibaca. Apa
yang terjadi? Siswa berebut untuk membaca hasil karya temannya. Kegiatan menulis akhirnya
menjadi kegiatan yang menyenangkan dan mereka bersemangat untuk mendapatkan hasil
terbaiknya karena mereka tahu bahwa tulisannya akan dibaca juga oleh temannya. Sekolah pun
sudah bisa menghasilkan para calon penulis yang siap mengisi sudut baca mereka dengan karyakaryanya.

KEGIATAN LANJUTAN
• Kegiatan di atas dapat dilanjutkan dengan
meminjamkan hasil tulisan siswa kepada
kelas lain sehingga siswa satu sekolah dapat
menikmati ceritanya. Hal ini dapat menjadi
contoh bagi kelas lainnya untuk melakukan
hal yang sama.

Enok Hasanah, S.Pd.
SDN Cililitan 3
Kec. Picung, Kab. Pandeglang
HP: 0813-11159671
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2. Kelas Atas
a. Peragaan Gunung Meletus
Di Riau untuk menjelaskan tentang letusan gunung api kepada siswa sangat sulit karena di Riau
tidak terdapat gunung api. Riau adalah dataran lahan gambut, sehingga gunung atau bukit pun
tidak terdapat disana, apalagi gunung api.
Menyadari kesulitan ini, Menuk Rianti, Guru IPS MTS Al Hidayah Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan
Singingi mencoba untuk membuat alat peraga dengan membuat miniatur gunung api. Pasir
dibentuk menyerupai gunung yang di dalamnya ditanam minuman sprite dalam bungkusan yang
diikat dengan karet.
Untuk memeragakan letusan gunung
api, miniatur gunung tersebut
ditempatkan di tempat panas jika
cuaca cerah. Namun jika cuaca
mendung, miniatur gunung api bisa
disulut dengan api, maka sprite akan
meletus, menyemburkan pasir dan
sprite akan meleleh menyerupai lahar
yang mengalir dari perut gunung
api.
Setelah peragaan ini guru menjelaskan
dengan teliti dampak positit dan
negatif dari letusan gunung api.
Dengan peragaan ini proses belajar
mengajar menjadi lebih mudah
baik bagi guru maupun siswa. Guru
mudah menjelaskannya dan siswa
gampang memahaminya.

Percobaan membuat gunung meletus
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Bagaimana Membuat Model Gunung Api
Bahan yang dibutuhkan:
• Botol aqua
• 60 ml air
• 1 sendok baking soda
• 1/4 cangkir cuka
• Pewarna makanan warna oranye
• Beberapa tetes sabun cair
• Tisu 1 kotak kecil
Membuat letusan
Masukan air, sabun cair, pewarna makanan dan cuka ke dalam botol. Bungkus baking soda
dengan tissue dan masukkan ke dalam botol. Model gunung api akan meletus.
Membuat gunung
Agar terlihat lebih menarik, kita bisa membuat gunung dari bahan-bahan berikut: 6
mangkuk terigu, 2 mangkuk garam, 4 sendok minyak sayur, dan 2 mangkuk besar air.
Campurkan semua bahan, aduk sampai rata dan licin. Tutuplah botol aqua dengan campuran
tersebut yang dibentuk menyerupai gunung. Lubang botol bisa berfungsi sebagai lubang
gunung yang akan meletus. Bahan ini bisa bertahan lama.
PENTING: SEBELUM MENCOBA DENGAN SISWA, GURU DIHARAPKAN MENCOBANYA
TERLEBIH DULU. HATI-HATI DENGAN BAHAN-BAHAN YANG ADA. JANGAN SAMPAI
MENGENAI MATA.

Menuk Rianti
MTS Al Hidayah
Singingi Hilir,
Kuantan Singingi, Riau
HP: 0813-78125674
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b. Asyiknya Memahami Konsep Dasar Matematika dengan
DIAGRAM FRAYER!
Sejarah kurang diminatinya
pelajaran matematika pernah
terjadi di kelas bapak M.
Sholihin, guru kelas 5.B SDN 1
Poncowarno Kecamatan Kalirejo
Kabupaten Lampung Tengah.
Awalnya siswa banyak yang
kurang nyambung dengan
materi awal di kelas 5 karena
mereka banyak yang lupa
dengan konsep-konsep materi
pada kelas sebelumnya yang
sebenarnya sudah pernah
diajarkan. Namun akhirnya
mereka jadi antusias dalam
proses belajar matematika
setelah bapak M. Sholihin
menerapkan ide bagaimana
membuat siswa termotivasi
dan mampu menemukan/
menyimpulkan materi dengan
caranya sendiri menggunakan
diagram FRAYER.

Belajar konsep pecahan sederhana
dengan menggunakan diagram
Frayer.

MANFAAT

DIAGRAM
FRAYER

• Mengembangkan berpikir tingkat tinggi
• Memahami konsep dengan cara yang
menyenangkan
• Dapat digunakan untuk individu, kelompok
kecil, atau kelompok besar
• Belajar lewat persamaan dan perbedaan
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Berikut adalah langkah-langkah yang telah dilakukannya :
• Meminta siswa mengingat konsep perkalian dengan menggunakan jari tangan.
• Memberikan pertanyaan acuan untuk membantu siswa menyebut dan menunjukkan
pecahan senilai dengan melingkari angka yang atas dijadikan sebagai pembilang dan
angka yang bawah sebagai penyebut pada tabel perkalian.
• Membagikan tabel perkalian 1 sampai 10.
• Menyiapkan format diagram Frayer.
• Meminta siswa mengamati, menemukan pecahan yang senilai dari tabel perkalian dan
hasil pengamatannya di tulis pada diagram Frayer yang mencakup contoh pecahan
senilai, contoh bukan pecahan senilai, ciri-ciri pecahan senilai, dan definisi/pengertian
pecahan senilai.
• Meminta siswa mempresentasikan hasil pengamatannya kepada teman untuk
dikomentari.
• Meminta siswa untuk memperbaiki hasil pengamatannya berdasarkan masukan dari
teman apabila dianggap perlu.

Wah, hasilnya sungguh menggembirakan. Karya mereka sangat bagus dan mudah dipahami.
Nah, apa yang terjadi ? Ternyata bukan hanya para siswa yang antusias bergiliran untuk menggali
informasi membaca hasil karya temannya, tetapi para dewan guru kelas lain juga termotivasi
untuk membacanya. Kegiatan untuk memahami konsep dasar matematika dengan menggunakan
diagram Frayer akhirnya menjadi kegiatan yang menyenangkan dan mereka sangat bersemangat
untuk belajar matematika dan memahami konsep-konsep dasar matematika lebih lanjut karena
mereka tahu kalau sampai salah memahami konsep dari awal maka kedepannya akan lebih keliru
dalam penerapannya. Matematika pun sekarang bukan lagi dianggap sebagai pelajaran yang
menakutkan bagi siswa.

• Kegiatan di atas dapat dilanjutkan dengan
menerapkan pada mata pelajaran lain selain
matematika dan pada kegiatan KKG guru
matematika sebagai pemantapan konsep
untuk menghindari terjadinya miskonsep
pada pengetahuan yang diterima siswa.

M. Solihin, S.Pd.
SDN 1 Poncowarno
Kecamatan Kalijero
Kab. Lampung Tengah
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c. Deskripsi Sangat Disenangi oleh Siswa
Kadang siswa menjadi bingung dengan tugas untuk mendiskripsikan
benda. Namun cara yang dilakukan oleh Hermina Hursepuny, S.Pd.,
guru SD Negeri 2 Masohi bisa menjadi inspirasi bagi kita.

Langkah-langkah kegiatan yang dilakukan adalah :
• Siswa diajak membuka kamus Bahasa Indonesia untuk
menemukan arti dari kata diskripsi.
• Guru bersama siswa menyimpulkan arti dari kata diskripsi.
• Siswa menggambar tumbuhan yang akan didiskripsikan.
• Guru membagi nomor kepada masing-masing kelompok
disertai dengan pertanyaan.
• Siswa nomor satu menyelesaikan pertanyaan nomor satu
dan siswa nomor dua menjawab pertanyaan kedua dan
seterusnya.
• Setelah itu siswa secara berpasangan memberikan
penjelasan tentang apa yang ditulis berdasarkan hasil
diskripsi.
• Pasangan yang satu menceritakan kembali apa yang
didengar dari temannya dan sebaliknya.
• Semua anggota kelompok menempelkan hasil kerja
sebagai pajangan.

Ternyata siswa sangat bersemangat dan ingin belajar terus tentang bagaimana mendiskripsikan
ciri khusus tumbuhan karena mereka telah mengetahui arti diskripsi.

Hermina Hursepuny, S.Pd.
SD Negeri 2 Masohi
Jl. Dr. G.A. Siwabessy
Telp. Sekolah: 0914-21392
E-mail: minpuny@yahoo.com
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d. Mudahnya Belajar Bilangan Bulat dengan ‘Petak Pintar’
Salah satu materi yang membuat siswa kelas
V SDN 7 Selebung Ketangga, Kecamatan
Keruak, Lombok Timur kesulitan dalam belajar
matematika adalah materi penjumlahan dan
pengurangan bilangan bulat. Guru selama ini
mengajar dengan menggunakan garis bilangan,
namun hal tersebut masih belum mampu
membuat siswa memahami konsep penjumlahan
dan pengurangan bilangan bulat tersebut.
Ahmadin, guru di kelas itu berusaha untuk
mencari jalan keluar agar siswa-siswanya senang
belajar matematika dan mudah memahami
konsep tersebut.
Setelah berdiskusi dengan
Kepala Sekolah dan fasilitator, akhirnya ditemukan
sebuah alat untuk mempermudah dan membuat
siswa senang mempelajari konsep penjumlahan
dan pengurangan bilangan bulat. Alat itu diberi
nama Petak Pintar.
Alat dan bahan yang digunakan untuk membuat
alat peraga ini adalah: Kertas HVS, spidol untuk Belajar bilangan bulat dengan menggunakan Petak
membuat garis petak, dan batu krikil minimal 20 Pintar
atau daun-daunan atau biji-bijian.

Berikut langkah-langkah yang telah dilakukan Pak Ahmadin bersama siswa di kelasnya:
• Secara berpasangan siswa membuat petak-petak sebanyak dua kolom di atas kertas
HVS yang disediakan. Satu kolom untuk bilangan positif, dan satu kolom lagi untuk
bilangan negatif. Jumlah petak dalam satu kolom minimal sepuluh dan maksimal tidak
ada batasnya, tergantung ukuran petak dan panjang kertas.
• Siswa mencari batu kerikil atau daun-daunan, atau biji-bijian.
• Siswa mengambil dua macam benda yang berbeda dan menentukan benda mana yang
akan dijadikan bilangan positif dan mana yang akan dijadikan bilangan negatif.
• Guru memberikan soal kepada siswa, misalnya 5 + (-3). Siswa menyimpan 5 bunga
(representasi bilangan positif ) dan menyimpan 3 kerikil (representasi bilangan
negatif ).
• Siswa diinformasikan bahwa apabila satu bunga bertemu dengan satu kerikil hasilnya
akan nol.
• Siswa mengambil pasangan benda yang hasilnya nol dan menghitung yang tersisa.
Maka akan diperoleh sisa 2 bunga, yang berarti hasilnya adalah 2.
• Selanjutnya guru memberi soal yang berbeda.
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Cara menggunakan alat peraga ini dalam pembelajaran:
1. Guru memberikan contoh cara penggunaan alat peraga ini.
2. Secara berkelompok siswa diberikan tugas menghitung hasil penjumlahan dan
pengurangan bilangan bulat dengan menggunakan alat peraga ini.
3. Hasil penghitungan tiap kelompok dibuktikan kebenarannya di depan kelas secara
bergilir.
Hasil belajar penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dengan alat peraga ini membuat siswa
senang belajar dan lebih mudah memahami konsep penjumlahan dan pengurangan bilangan
bulat.

Selamet Riyadi
Fasilitator Pendamping
SDN 7 Selebung Ketangga
Kec. Keruak, Kab. Lombok Timur
HP: 0817-57702
E-mail: selamet_ryd@yahoo.com
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Penjelasan Lebih Lanjut
Pembelajaran bilangan bulat positif dan negatif dapat dilakukan dengan menggunakan
beberapa model:
1. Menggunakan garis bilangan
... -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ...
Penjumlahan dengan menggunakan garis bilangan dapat ditunjukkan dengan arah
berjalan ke kanan atau ke kiri. Kalau dijumlahkan dengan bilangan bulat positif, maka kita
akan bergerak ke kanan, sebaliknya, apabila ditambah dengan bilangan bulat negatif, kita
berjalan ke arah kiri.
Contoh :
5 + (-6) artinya kita mulai dari 5, dan bergerak sebanyak 6 langkah ke kiri.
-9 + 5 artinya, kita mulai dari -9, dan bergerak 5 langkah ke kanan.

2. Menggunakan benda atau simbol
Langkah berikut dapat menggunakan bola yang diberi simbol + atau –Bisa juga hanya
menggunakan symbol.
Contoh :

+++++
---

-------+++

Menunjukkan 5 + (-3)
Setiap pasangan plus-minus menjadi nol,
jadi hasilnya adalah positif 2.

Menunjukkan (-8) + 3
Setiap pasangan plus-minus menjadi nol,
jadi hasilnya adalah -5.

Contoh pengurangan:

+++++
5 − (-3)
Kita tidak dapat mengambil tiga
bola negatif, jadi perlu menambah
tiga pasangan bola negatif-positif
(berjumlah 0).

+++++ +++
--Sekarang ambil 3 bola negatif, sisanya +8.
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3. Tingkat Menengah Pertama
a. Pembelajaran Berbicara (Speaking) yang Menyenangkan
Dari pengamatan Ibu Rita, guru bidang studi Bahasa Inggris, banyak ditemui siswa kelas VII B SMPN
2 Rambah Hilir mempunyai minat yang rendah untuk berbicara dalam bahasa Inggris. Setelah
melakukan penelitian secara sederhana pada tahun 2008/2009 maka ditemukanlah penyebab dari
rendahnya motivasi siswa untuk berbicara, yaitu faktor dari luar dan faktor dari dalam (dari diri siswa
itu sendiri). Faktor dari luar terkait dengan cara guru mengajar dan metode yang digunakannya.
Sedangkan faktor dari dalam menyangkut kosa kata yang kurang dimiliki oleh siswa untuk
mengekspresikan ide yang ada dalam pikirannya. Selain itu beberapa siswa mengaku malu untuk
berbicara karena takut salah.
Setelah Ibu Rita mendapatkan pelatihan dari program Mainstreaming Good Practices in Basic
Education (MGP-BE), ia berusaha untuk menggunakan metode yang berfariasi dalam pembelajaran,
diantaranya menerapkan penggunaan permainan Half Crossword Puzzle untuk pembelajaran
Speaking (berbicara). Kegiatan ini dapat digunakan untuk mereviu kosa kasa dari sebuah tema
atau beberapa tema yang telah dipelajari ataupun untuk mereviu konsep karena kegiatan ini
membutuhkan keterampilan mendeskripsikan atau menjelaskan sesuatu. Berikut contoh Half
Crossword Puzzle yang sudah dimodifikasi dan kosa katanya terkait tema.

SIDE A

8
9

Topic:
Ocupations and things around us.

p e t s s p r a y e r
10

11

12

h a i r d r a y e r

1

2

3

4

w a t e r i n g c a n

5

s p a d e
6

7

h o e
15

s i c k l e

13

s h e a r s
14
t a i l o r
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SIDE B

m
e
c
10
h
a
n
i
c
8

9

Topic:
Ocupations and things around us.

1

2

3

t
e
a
c
7
h
e
r

f
o
r
k

13

4

n
u
r
5
s
e

r
a
k
e

11

12

d
r
i
v
e
r

6

d
e
n
t
i
s
14
t

15

s
t
o
v
e

Dari pengamatan guru disaat mendampingi setiap kelompok, ada peningkatan minat siswa untuk
berbicara dan rasa malu mereka berkurang.

Berikut langkah-langkah penggunaan Half Crossword Puzzle dalam pembelajaran
Speaking (berbicara):
• Guru menyiapkan Half Crossword Puzzle yang kosa katanya disesuaikan dengan tema.
• Guru membagikan Half Crossword Puzzle kepada setiap kelompok. Di dalam kelompok,
2 orang mendapatkan bagian A dan dua orang lagi mendapatkan bagian B. Kemudian
mereka berlatih.
• Guru mendampingi setiap kelompok dan memberikan bantuan kalau ada siswa yang
kesulitan memberikan deskripsi terhadap kosa kata yang ada.
• Kemudian mereka presentasi di depan kelas dengan menggunakan Half Crossword
Puzzle yang kosa katanya tidak sama dengan yang mereka latihkan di kelompok tadi,
tapi temanya tetap sama. Mereka punya waktu 2 menit untuk tampil.
• Disaat siswa tampil, guru bisa memberikan penilaian dengan menggunakan rubrik
penilaian Speaking.

61

C3 a
Berikut contoh hasil percakapan dari dua orang siswa.
Side A (Putri)			

Side B (Elkana)

			
Putri

: Please describe number 1 down

Elkana : A utensil you use to eat
Putri

: Fork

Elkana : You are right. Please describe number 2 across!
Putri

: A tool to water the flower

Elkana : Watering can
Putri

: You are right. Please describe number 4 down

Elkana : Mmh.. The person wears a white uniform, working in hospital
Putri

: Doctor

Elkana : No, try again, this person helps the doctor
Putri

: Oh, Nurse

Elkana : Right, please describe number seven across!
Putri

: Pass

Elkana : Ok number 5 across!
Putri

: If you want to dig a hole, you use this tool.

Elkana : Hoe
Putri

: You need five letters

Elkana : Oh yeah sorry, is it spade?
Putri

: Yes you are right.

Minat siswa untuk berbicara sudah meningkat meski tidak signifikan. Ibu Rita terus mencari solusi
dan melakukan revisi agar minat siswa untuk berbicara lebih meningkat lagi.

Rita
SMPN 2 Rambah Hilir,
Jl. Semarang, Pasir Jaya
HP: 0812-67668578
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b. Semua Berawal dari Sebuah Biodata
Pembelajaran pada kelas VII semester 1 lebih
menitik beratkan kepada teks interaksional
dari pada jenis teks yang lain. Pada umumnya
siswa mengalami pembelajaran yang kurang
bermakna. Kegiatan pembelajaran untuk teks
interaksional sebagaimana tertulis dalam buku
ajar semuanya relative seragam. Diawali dengan
memperkenalkan ungkapan-ungkapan target,
pelatihan pengucapan ungkapan target, secara
berpasangan siswa mendemonstrasikannya
dengan membacakan dialog yang tertulis
dalam buku ajar.

Kegiatan wawancara

Hanya sampai disana dan seperti itu yang
berjalan pada umumnya
Merasakan sesuatu yang tidak maksimal, Ridwan, guru bahasa Inggris SMPN 3 Waypengubuan l,
Lampung Tengah, mencari satu kegiatan yang lebih bermakna dalam komunikasi. Kunci komunikasi
adalah terdapatnya kesenjangan (gap) informasi. Ia menggunakan biodata dalam salah satu
pembelajarannya. Dengan biodata seperti ini, semuanya dapat dielaborasi.
Biodata

Name		

: ………………………………………………………

Address		

: ………………………………………………………

Age		

: ………………………………………………………

Date of birth

: ………………………………………………………

Place of birth

: ………………………………………………………

School		

: ………………………………………………………

Grade		

: ………………………………………………………

Favorite subject : ………………………………………………………
Favorite drink

: ………………………………………………………

Favorite food

: ………………………………………………………

Hobbies		

: ………………………………………………………

Number of brothers : ………………………………………………………
Number of sisters : ………………………………………………………
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Langkah elaborasi untuk mewawancari teman adalah:
• Tiap siswa diberi formulir biodata yang belum diisi
• Dengan cara diskusi pleno, guru memberikan contoh bagaimana membaca kata-kata
tersebut dengan benar dan memastikan bahwa siswa mengerti artinya.
• Secara pleno siswa diajak berdikusi dengan mengajukan pertanyaan, “Apa yang harus
kalian katakan agar dapat mengisi form kosong ini? Pertanyaan untuk tiap item bisa
saja seperti berikut:
• What is your name?

• When were you born?

• Where do you live?

• Where were you born?

• How old are you?

• Dan seterusnya.

• Siswa diberi waktu yang cukup untuk berlatih untuk memperlancar pertanyaanpertanyaan. Variasikan kegiatan ini agar siswa tidak jenuh; bisa berpasangan, bertiga,
juga dapat memanfaatkan lingkaran dalam dan luar.
• Berikutnya adalah kegiatan wawancara. Tiap siswa bisa saja diberi form kosong 3
atau 4 form. Dengan demikian tiap siswa harus mewawancarai sampai 3 atau 4 orang
yang berbeda dengan jenis kelamin yang berbeda. Tagihanya adalah siswa diminta
mengenalkan teman berdasarkan data hasil wawancara dan menuliskannya.

Siswa mengembangkan informasi dari
biodata ke bentuk narasi.

Kegiatan Lanjutan:
• Dengan memanfaatkan isi biodata,
siswa juga dapat mengembangkannya
menjadi kegiatan menulis. Biodata juga
kemudian dimanfaatkan untuk kegiatan
memperkenalkan orang lain. Ternyata
dari sebuah formulir dapat dibuat suatu
pembelajaran yang sangat berbeda, baik
tingkat aktifitas siswa, kebermaknaan, dan
hasil.
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Ridwan
SMPN 3 Waypengubuan
(Sekolah Imbas)
Lampung Tengah
HP: 0852-39000248
E-mail:
ridwanlamteng@gmail.com

C3 c
c. Hapal Rumus? Mengapa Tidak Bisa?
Hapal rumus merupakan salah satu keharusan dalam belajar matematika. Namun proses
pembelajaran yang hanya meminta siswa menghapalkan rumus tertentu tanpa tahu dari mana
asalnya membuat mereka cepat hapal namun juga cepat lupa. Ratno, seorang guru SMPN
1 Terbanggi Besar, Lampung tengah, membuat para siswa senang belajar matematika dan
menemukan rumus luas lingkaran setelah mereka melakukan eksplorasi dengan bentuk.

Berikut langkah-langkah yang dilakukan Ratno dalam pembelajaran tersebut.
• Guru menyiapkan lingkaran untuk dibagi menjadi 16 juring yang sama.
• Dengan memanfaatkan kooperatif jigsaw siswa yang mendapat tugas yang sama
mengerjakan tugas di kelompok ahli untuk menyusun juring-juring lingkaran
membentuk jajargenjang, persegipanjang, segitiga samakaki, dan trapezium.
• Selanjutnya, masih dalam kelompok ahli, siswa menentukan rumus luas masing-masing
bangun yang dihasilkan.
• Kemudian, siswa kembali ke kelompok asal untuk berbagi hasil yang diperoleh dari
kelompok ahli.
• Dalam kelompok asal siswa menyimpulkan luas lingkaran; L= πr2.
• Kegiatan diakhiri dengan presentasi kesimpulan dari beberapa kelompok ditambah
dengan penguatan guru.

Dengan melakukan langkah pembelajaran seperti di atas diperoleh:
• Pada kelompok ahli siswa menemukan satu konsep luas lingkaran dari bangun-bangun
tersebut.
• Di kelompok asal mereka berbagi konsep yang diperoleh sesuai dengan hasil dari
kelompok ahli.
• Masing-masing siswa lebih yakin bahwa luas lingkaran adalah πr2, karena dari beberapa
konsep segi empat dan segi tiga menghasilkan rumus luas lingkaran.

Menyenangkan sekaligus menantang bukan?
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Hasil eksplorasi siswa dengan lingkaran

Ratno
SMPN 1 Terbanggi Besar,
Lampung Tengah
Telp. Sekolah: 07257521080
HP: 0815-40872579
E-mail: aratno@yahoo.co.id
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D
D. PERAN SERTA MASYARAKAT
Penelitian membuktikan bahwa anak-anak akan berkembang dengan baik apabila orang tua
memahami sekolah di mana anak-anaknya belajar dan para guru dapat menghargai pandangan
serta kontribusi orang tua.
Pernyataan di atas memberi gambaran kepada kita semua betapa pentingnya partisipasi orang tua
dalam meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah. Banyak sekolah yang masih belum menyadari
potensi para orang tua dalam kaitannya dengan kualitas pendidikan. Demikian pula sebaliknya,
tidak sedikit orang tua yang kurang memahami apa yang terjadi dengan sekolah anak-anaknya.
Kondisi yang kurang harmonis ini bisa menyebabkan terjadinya miskomunikasi antara kedua belah
pihak.

Orang tua membantu pembuatan
lapangan olah raga.

Untuk menghindari hal seperti di atas, perlu kiranya pihak sekolah dan pihak orang tua memiliki
kesadaran bahwa pendidikan bukan hanya tanggung jawab sekolah saja melainkan tanggung
jawab bersama. Bekerjasama dalam memajukan pendidikan artinya adalah saling memahami
bahwa perkembangan anak adalah menjadi focus perhatian bersama. Segala sesuatu yang
dilakukan dan dipikirkan haruslah mengacu kepada kepentingan tersebut.
Upaya-upaya yang dilakukan oleh orang tua dalam hubungannya dengan kualitas pendidikan
dapat berdampak positif terhadap kelancaran kegiatan pendidikan. Hubungan yang harmonis
antara manajemen sekolah, guru dan orang tua dapat meningkatkan perkembangan komunitas
belajar di sekolah sehingga visi dan misi sekolah dapat dipahami bersama.
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1. Orang Tua Aktif, Siswa Terampil
Keterampilan, Kesenian dan Budaya adalah mata pelajaran yang kurang mendapat perhatian dari
guru kelas. Guru kelas lebih memperhatikan lime mata pelajaran utama: IPA, IPS, Matematika,
Bahasa Indonesia dan Agama. Karena mata pelajaran Keterampilan, Seni dan Budaya dianggap
kurang penting, maka guru yang mengajar pun tidak melakukan persiapan serius. Semuanya
dilakukan secara improvisasi. Seorang guru ketika ditanya bagaimana persiapannya untuk
mengajar Keterampilan, jawabnya selalu “tidak terlalu repot, paling-paling anak-anak disuruh
membuat sapu dari lidi sawit.”

Ibu anggota
paguyuban sedang
mengajar seni
merangkai bunga

Jawaban itu menunjukkan pelajaran Keterampilan, Kesenian dan Budaya sungguh tidak menarik
karena materi dan strategi pembelajarannya tidak disiapkan oleh guru, kecuali ada guru khusus di
sekolah. Celakanya lagi kalau mata pelajaran utama belum mencapai target, maka waktu untuk
pelajaran Keterampilan, Seni dan Budaya sering dipakai untuk menuntaskan mata pelajaran
utama.
SDN 013 Bukit Pedusunan, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi, Riau pun
demikian. Sekolah ini hanya memiliki tujuh guru termasuk Kepala Sekolah. Karena ada enam
rombongan belajar, maka tidak ada guru khusus, semuanya guru kelas. Pelajaran Keterampilan,
Kesenian dan Budaya diberikan oleh guru kelas. Maka nasib pelajaran ini pun seperti yang
digambarkan di atas.
Namun sejak 2009, SDN ini sudah mulai menjalan program paguyuban kelas. Setiap hari selalu ada
enam orang tua siswa yang hadir di sekolah secara bergantian. Biasanya yang hadir kebanyakan
ibu-ibu.
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Karena tidak memiliki guru khusus untuk pelajaran Keterampilan, Seni dan Budaya, maka kepala
sekolah berinisiatif meminta ibu-ibu anggota paguyuban kelas untuk mengajar. Ide ini disambut
baik oleh ibu-ibu paguyuban. Mereka senang dan bangga bisa mengajar seperti ibu guru meskipun
tidak dibayar.
Karena orang tua siswa anggota paguyuban itu mempunyai kemampuan yang beraneka ragam,
maka keterampilan yang diterima oleh siswa pun bermacam-macam pula seperti memainkan
rebana, tari pencak silat melayu, seni merangkai bunga, dan keterampilan memasak. Siswa
sekarang merasa senang karena mereka bisa memperlajari bermacam-macam keterampilan dan
bertemu dengan banyak orang yang berbeda.
Karena orang tua siswa itu sifatnya hanya membantu maka mereka tidak bertanggung jawab
penuh terhadap mata pelajaran. Yang bertanggung jawab tetap guru kelasnya. Ibu-ibu paguyuban
yang membantu itu tidak menyiapkan Silabus dan RPP. Mereka hanya mengajar saja. Di sini perlu
koordinasi yang baik antara guru kelas dan paguyuban agar guru kelas bisa menyiapkan silabus
dan RPP nya.
Asniwati, Kepala Sekolah SDN 013 Bukit Pedusunan sekarang puas dengan idenya. “Sekarang kalau
ada lomba rebana tingkat kecamatan atau kabupaten, kami lebih berani tampil,” katanya mantap.
Ternyata partisipasi dan perhatian orang tua siswa akan semakin besar jika mereka diberi
kesempatan dan dihargai jerih payahnya.

Asniwati
SDN 013 Bukit Pedusunan
Kec. Kuantan Mudik, Riau
HP: 0813-65665938
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2. Pandai Berbahasa Arab Berkat Guru Tamu

Anak sedang belajar bahasa Arab di luar
kelas

Hidup di era global seperti sekarang, kemampuan untuk berkomunikasi dengan bahasa asing
merupakan suatu keharusan. Pengenalan bahasa asing yang dilakukan sejak dini akan membuat
siswa menjadi lebih mudah nantinya dalam menguasai bahasa asing tersebut. Bahasa Arab sebagai
salah satu bahasa pergaulan internasional dipilih untuk mulai di ajarkan di SDN Ciuyah 3 sebagai
bekal bagi siswa disini untuk menghadapi era globalisasi.
Dengan memanfaatkan banyaknya masyarakat sekitar sekolah (anggota Komite Sekolah) yang
menguasai Bahasa Arab, pihak sekolah meminta Komite Sekolah untuk turut aktif memberikan
pelajaran dasar Bahasa Arab. Pelajaran Bahasa Arab diajarkan di SDN Ciuyah 3 kepada siswa dari
kelas 1 hingga kelas 6.
Sekali dalam tiap minggu, ada anggota masyarakat di sekitar sekolah yang diminta untuk mengajar
Bahasa Arab di kelas. ‘Guru baru’ itu dengan didampingi oleh guru kelas menerangkan dasar-dasar
berbahasa Arab mulai dari pengenalan huruf Hijaiyah (huruf Arab), cara membacanya hingga
berkomunikasi sederhana menggunakan Bahasa Arab. Proses ini sudah berlangsung selama dua
tahun. Setelah satu tahun pertama sekolah tidak membayar biaya apapun kepada guru Bahasa
Arab tersebut, sekarang sekolah berniat mengangkat guru itu menjadi tenaga honorer di sekolah.
Hal ini dimaksudkan untuk menjamin kelangsungan pelajaran Bahasa Arab di lingkungan SDN
Ciuyah 3.
Hasilnya, sekarang banyak siswa di SDN Ciuyah 3 yang mahir membaca dan menulis Huruf Arab
dan tak sedikit siswa yang dapat berkomunikasi dengan Bahasa Arab.
Bapak Rifai
SDN Ciuyah 3
Jl. Raya Cipanas Km.14,
Desa Ciuyah,
Kec. Sajira, Kab. Lebak
Telp.: 0252-5283205
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3. Belajar Peredaran Darah Bersama Dosen
Hermina Hursepuny S.Pd. adalah seorang guru kelas V di SD Negeri 2 Masohi. Ia juga merupakan
salah seorang fasilitator program MGP-BE dan terkadang harus meninggalkan kelasnya apabila
ada kegiatan. Suatu hari Bu Hermina harus meninggalkan siswanya karena ada kegiatan dari
program MGP-BE. Padahal proses pembelajaran saat itu menuntut adanya seorang guru. Setelah
menyampaikan permasalahan tersebut kepada pihak Kepala Sekolah, timbullah ide untuk
bekerjasama dengan salah satu orang tua siswa untuk menjadi narasumber di kelasnya. Kebetulan
saat itu materi yang harus dibahas adalah materi peredaran darah. Bu Hermina teringat akan salah
satu orang tua siswa yang bernama Ibu P. Latuihamallo yang bekerja sebagai dosen pada Akademi
Keperawatan (AKPER) Masohi.
Setelah usulnya disetujui oleh Kepala
Sekolah, beliau segera menghubungi dosen
tersebut dan menyampaikan permasalahan
yang dihadapi dan niatnya untuk meminta
kehadirannya sebagai‘guru tamu’. Kebetulan
Ibu Dosen tersebut menyetujui untuk
datang sesuai waktu yang telah disepakati.
Di hari yang telah ditetapkan, Ibu
Latuihamallo datang dengan membawa
peralatan stetoskop. Beliau menerangkan
dengan gamblang tentang proses peredaran
darah dan meminta setiap siswa untuk
mencoba stetoskop yang dibawanya. Siswa
memperagakan langsung cara menghitung
denyut jantung temannya. Sesudah itu Ibu
Dosen memperlihatkan susunan peredaran
darah melalui gambar.
Siswa praktik menggunakan stetoskop pada saat belajar
bersama dosen
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Berikut adalah langkah-langkah kegiatan yang dilakukan:
1. Memberikan pertanyaan sebagai motivasi bagi siswa.
2. Meminta siswa memperagakan cara menghitung denyut jantung teman dengan
menggunakan stetoskop.
3. Menunjukkan bagian-bagian peredaran darah lewat gambar.
4. Memperagakan peredaran darah bersih dan darah kotor.

Pengalaman mengajar di sekolah dasar merupakan pengalaman yang tidak terlupakan bagi Ibu
Latuihamallo. Pemanfaatan tenaga dan pikiran orang tua siswa dalam pembelajaran memberikan
contoh yang positif bagi orang tua lain yang ingin berpartisipasi di sekolah.
Siswa memperoleh keuntungan dengan belajar langsung dari nara sumber karena mereka bisa
mendapat informasi lengkap tentang materi yang sedang dipelajari.

Ibu Hermina Hursepuny, S.Pd.
SD Negeri 2 Masohi
Jl. Dr. G.A. Siwabessy
Telp. Sekolah: 0914-21392
E-mail: minpuny@yahoo.com
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4. Bersama Masyarakat Membentuk Karakter Siswa
Untuk membentuk karakter bangsa memang harus dimulai sejak dini. Siswa di SDN Margawangi
1, Kampung Kikenot, Desa Margawangi, Kecamatan Leuwidamar, Lebak setiap Jumat pagi
mendapatkan siraman rohani dari uztad yang berasal dari masyarakat sekitar. Uztad memberikan
tausiyah untuk membentuk karakter siswa.
Program ini terwujud berkat adanya kerjasama antara sekolah dan Komite. Sekolah melalui
Komite mengundang uztad, kiai dan guru ngaji dari masyarakat sekitar untuk memberikan kuliah
umum yang berkaitan dengan pembentukan karakter/ akhlak siswa setiap hari Jumat pagi dari
pukul 07.30 hingga 08.00. Seluruh siswa dari kelas 1 hingga kelas 6 diminta untuk berkumpul
di halaman sekolah, masing-masing dengan didampingi guru kelasnya. Uztad akan memberikan
tausiyah agama yang bertujuan untuk membentuk karakter siswa. Setelah ceramah ada kuis untuk
siswa. Kegiatan ini sudah berjalan selama 3 tahun dan didanai dari dana BOS yang diambil dari
pos kegiatan extra kurikuler.
Dari pengakuan beberapa orang tua siswa, anaknya sekarang lebih rajin beribadah dan
mempraktikkan doa-doa yang selama ini diajarkan di sekolah. Sikap anak terhadap orang tua juga
menjadi lebih baik. Sekolah ini juga menjadi juara III tingkat kabupaten untuk lomba Baca Tulis
Al Qur’an (BTA) dan tahun 2009 siswa
sekolah ini juga menjadi juara I lomba
Pemilihan Da’i Cilik (Pildacil) tingkat
kecamatan Leuwidamar.
Pelajaran agama yang selama ini lebih
banyak teori dan diajarkan di dalam
kelas, ternyata dapat di buat variasinya
dengan ceramah/kuliah umum di
luar kelas dengan mendatangkan
uztad dari masyarakat sekitar. Siswa
memperoleh pemahaman agama yang
lebih mendalam.
Pengajian bersama guru tamu di hari Jumat.

Dayat
SDN Margawangi 1
Kp. Kikenot, RT.02, RW.02
Desa Margawangi,
Kec. Leuwidamar, Kab. Lebak
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5. Sekolah Juga Punya Bank
Sesuatu yang lumrah jika suatu Perseroan Terbatas (PT) atau Badan Usaha Milik Negara
(BUMN) memiliki Bank, tetapi bagaimana jika sekolah memiliki Bank?

“Imposible” kata orang jika sebuah Sekolah Dasar
(SD) terpencil di Kabupaten Gorontalo bisa
memiliki sebuah Bank Sekolah. Tetapi Peran Serta
Masyarakat (PSM) ternyata mampu mengubah
yang tidak mungkin menjadi sesuatu hal yang
mungkin. Inilah bukti kekuatan dari salah satu
pilar MBS yang ternyata mampu mewujudkan
berdirinya Bank Sekolah dan menjadi wadah
untuk memotivasi siswa menabung sisa uang
jajannya.

Ketua Komite SDN 1 Gandasari Kecamatan Tolangohula
selaku ketua pengelola Bank Sekolah menyerahkan
secara simbolis Uang Tabungan Siswa kelas VI yang telah
menamatkan pendidikannya kepada salah seorang
perwakilan orang tua siswa.

Bank Sekolah mungkin istilah yang tidak
akan pernah ada, jika program MGP-BE tidak
melakukan pembinaan terhadap SDN 1
Gandasari yang terletak di sebuah desa terpencil
bernama Gandasari di bilangan Kecamatan
Tolangohula Kabupaten Gorontalo. Dengan
semangat dan keberanian mengambil resiko
akhirnya orang tua siswa yang tergabung dalam
paguyuban kelas di SDN 1 Gandasari membuat
Bank Sekolah.

Ide ini berawal dari paguyuban kelas VI yang
memrogramkan tabungan siswa. Program ini
digagas karena sebagian orang tua mengalami
kesulitan dana bagi anaknya yang akan
melanjutkan ke SMP. Sementara dalam kesehariannya siswa memiliki uang jajan yang lebih dari cukup
sehingga memungkinkan untuk di tabung. Program ini menarik simpati dari pengurus paguyuban kelas
lainnya dan sepakat untuk menjadikan tabungan siswa sebagai program sekolah serta mendirikan Bank
Sekolah sebagai tempat untuk menyimpan uang.
Hasil rapat antara pengurus paguyuban kelas pada bulan Pebruari 2009 menyepakati untuk membentuk
Bank Sekolah. Dalam rapat tersebut disepakati bahwa yang mengelola bank yaitu orang tua siswa yang
tergabung dalam pengurus paguyuban kelas.
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Bank Sekolah ini memberikan kesempatan kepada semua siswa untuk menjadi nasabah dan menerima
tabungan minimal Rp 500,- dari sisa uang jajan. Bank Sekolah ini khusus melayani siswa yang akan
menabung pada jam istirahat. Meski masih menggunakan sistem administrasi manual, Bank Sekolah ini
memiliki administrasi keuangan yang baik dan sangat transparan.
Bank Sekolah di SDN 1 Gandasari ini selain menerima tabungan siswa juga mengembangkan usahanya
melalui jasa peminjaman kepada orang tua siswa dengan bunga 2%. Bunga dari uang yang dipinjamkan
digunakan untuk keperluan sekolah.
Dengan demikian, SDN 1 Gandasari memiliki sumber dana tambahan selain BOS dan sumber dana lain.
Sesuai aturan yang disepakati, setiap siswa yang menjadi nasabah dapat menarik kembali seluruh uang
tabungan setelah lulus kelas VI tanpa bunga. Untuk memotivasi agar siswa menabung setiap minggu,
pengelola Bank Sekolah mengumumkan siswa yang memiliki saldo tabungan tertinggi. Hal ini menjadikan
siswa bersemangat untuk menabung di Bank Sekolah.
Sampai dengan bulan Agustus 2010 Bank SDN 1 Gandasari mengelola tabungan siswa sebesar Rp.
30.112.000,-. Kehadiran Bank Sekolah ini memberikan dampak yang sangat positif dan memotivasi siswa
untuk menabung. Semua siswa sekarang telah mempunyai tabungan pada Bank Sekolah tersebut.

Ibu Ardin Laidingo, S.Pd.
Desa Gandasari
Kec. Tolangohula, Kab. Gorontalo
HP: 0852-40203808
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6. Membuat Alat Peraga Sendiri
Banyak guru yang mengeluh karena siswanya
kurang tertarik pada pelajaran Geografi.
Bagaimana caranya agar siswa mau menyimak
pelajaran ketika guru menerangkan pelajaran
Geografi dengan menggunakan peta?
Sebagai anggota paguyuban kelas yang sering
mengikuti pelajaran di kelas, pak Dedi Iskandar
memerhatikan banyak siswa yang cuek dan
tidak tertarik ketika guru menerangkan
pelajaran Geografi suatu wilayah dengan
menggunakan peta kertas biasa. Hal ini
menginspirasi pak Dedi, Komite Sekolah
SDN Parungsari II, Kabupaten Lebak untuk
membuat peta timbul supaya siswa lebih aktif
dan tertarik pada pelajaran Geografi. Maka
mulailah pak Dedi berkreasi dengan membuat
peta timbul.

Peta timbul yang dibuat oleh orang tua siswa

Untuk membuat peta timbul dibutuhkan alat-alat sebagai berikut:
• Bambu sebagai bingkainya
• Tripleks sebagai alasnya
• Serbuk gergaji kayu sebagai bahan utama pembuat peta
• Lem kayu untuk merekatkan setiap bagian
• Pewarna kain (wantek) untuk memberi warna setiap wilayah dengan warna yang
berbeda
• Lampu LED, kabel dan saklar untuk menunjukkan lokasi suatu wilayah
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Supaya siswa lebih aktif dan lebih tertarik dengan pelajaran geologi, maka dibuatkan peta timbul
yang membagi wilayah kabupaten Lebak per kecamatan. Setiap kecamatan diwakili dengan satu
warna tertentu yang membedakan dengan kecamatan lain. Kecamatan yang kaya akan sumber
daya alam diberi lampu yang dapat dinyalakan dengan saklar yang terdapat di bagian bawah peta
yang dilengkapi pula dengan deskripsi lokasi dan kandungan sumber daya alamnya.
Guru akan menggunakan peta timbul ini untuk menerangkan kepada siswanya letak daerah-daerah
yang menghasilkan sumber daya alam berikut ibu kota kecamatannya, misalnya, dimana letak
kecamatan Cikotok yang menghasilkan emas. Kemudian guru dapat meminta siswa untuk maju
ke depan bergantian menerangkan kepada teman-temannya letak wilayah yang menghasilkan
sumber daya alam tertentu atau letak wilayah-wilayah tertentu.
Hasilnya sungguh diluar dugaan. Dengan biaya murah, siswa dapat lebih mudah memahami
dan menggambarkan suatu wilayah. Siswa juga dapat menunjukkan suatu wilayah dengan
menerangkan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Selain itu, sekolah memiliki alat
peraga IPA/ IPS yang sangat berguna untuk pembelajaran di kelas.
Karena memudahkan dalam belajar, maka peta timbul ini kemudian juga digunakan oleh beberapa
sekolah lain di lingkungan Parungsari, Kabupaten Lebak. Luar Biasa!

Ibu Euis Siswaningsih
Guru SD Parungsari II

Bapak Dedi Iskandar
Komite Sekolah SDN Parungsari II
SDN Parungsari II
Desa Parungsari,
Kec. Sajira, Kab. Lebak
Telp.: 0252-5283201
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7. Peningkatan Kapasitas Melalui Budidaya Jahe Merah
SDN Sindangsari 1, Kampung Sanding, Desa
Sindangsari, Kecamatan Sajira, Lebak memiliki
lahan kosong di sekolahnya. Sebagai Kepala
Sekolah, Sofyan memikirkan bagaimana
memanfaatkan lahan tersebut. Akhirnya,
bekerjasama dengan Dinas Perkebunan dan
Kehutanan setempat diadakanlah program
penanaman jahe merah. Mengapa jahe
merah? Sebab tanaman itu sangat bermanfaat
untuk pengobatan.
Kegiatan budidaya jahe merah ini dilakukan
secara bertahap. Mulanya Dinas Perkebunan
dan Kehutanan memberikan penyuluhan
Komite, guru dan siswa sedang menyiapkan lahan
mengenai budidaya jahe merah yang
dilanjutkan dengan pembuatan proyek
percontohan dengan memanfaatkan lahan kosong disamping sekolah yang berukuran 20 x 30
meter. Siswa, guru dan Komite terlibat langsung mulai dari membuat persemaian, menggali lahan
hingga mengukur jarak tanam bibit jahe merah.
Kegiatan budidaya jahe merah ini menjadi kegiatan pembelajaran bagi siswa di luar kelas yang
akan turut meningkatkan kapasitas siswa. Siswa dapat menulis karangan untuk pelajaran
Bahasa Indonesia, atau untuk pelajaran IPA karena siswa kelas 6 mendapat pelajaran mengenai
pengembangbiakan mahkluk hidup dan tumbuhan seperti biji dan tunas. Selain itu hasil budidaya
dapat dijual dan uangnya dapat dimanfaatkan oleh sekolah untuk mendukung kegiatan belajar
mengajar di sekolah.
Ternyata kerjasama antara Komite, masyarakat dan sekolah dapat membantu sekolah memanfaatkan
lahan untuk mendorong guru memanfaatkan apa yang dimiliki sekolah, serta meningkatkan
kapasitas siswa, guru dan Komite Sekolah.

Bapak Sofyan
SDN Sindangsari 1
Kp. Sanding, Desa Sindangsari
Kec. Sajira, Kab. Lebak
HP: 0813-99188746
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8. Sehat Berkat Kesetiakawanan yang Tinggi
Kondisi sosial ekonomi warga Lebak yang sebagian besar dari kalangan kurang mampu, membuat
siswa tidak mempunyai jaminan kesehatan dari orang tua. Sehingga jika ada siswa yang sakit,
seringkali tidak terobati dengan baik oleh dokter/ mantri kesehatan. Hal ini membuat siswa perlu
waktu lebih lama untuk sembuh yang pada akhirnya membuat angka tidak masuk sekolah menjadi
tinggi.
Sekolah bersama-sama dengan Komite menyosialisasikan kepada orang tua siswa tentang
pentingnya dana JPKS-Jaminan Pelayanan Kesehatan Siswa, untuk membantu siswa yang kurang
mampu agar mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai dari dokter/mantri kesehatan
yang ada di Puskesmas. Dana dikumpulkan dari orang tua siswa dengan jumlah yang bervariasi
untuk tiap sekolah. Misalnya, di SDN Ciuyah 3 besarnya JPKS adalah Rp.1.000,- per siswa, di SDN
Sajira Mekar Rp.2.000,- per siswa termasuk dana sosial. S edangkan di SDN Margawangi 1 besarnya
JPKS adalah Rp.1.000,- per siswa dan sekolah memberikan tambahan Rp.500,- per siswa yang
diambil dari dana BOS. Dana tersebut dikelola oleh Komite dan bendahara sekolah.

Program cuci tangan massal
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Dengan dana tersebut, sekolah mampu bekerjasama dengan Puskesmas setempat untuk
menyediakan layanan kesehatan bagi siswa. Siswa yang sakit dirujuk ke Puskesmas setempat
dan akan mendapatkan layanan kesehatan secara gratis. Nantinya Puskesmas akan menagih
setiap pengobatan yang dilakukan ke sekolah setiap akhir bulan yang besarnya Rp.3,000 per
siswa. Puskesmas juga dijadwalkan untuk hadir ke sekolah 1x dalam seminggu guna memberikan
penyuluhan kesehatan kepada siswa mengenai, pemberian vitamin tambahan, pemberian obat
cacing, penyuluhan kesehatan lingkungan, kebersihan badan, cuci tangan dengan sabun, sikat
gigi massal, pemeriksaan gigi, immunisasi TT untuk kelas 1 sampai kelas 6, dan khusus untuk kelas
6 dilakukan pemeriksaan golongan darah.
Berkat program tersebut, akhirnya jarang siswa tidak masuk karena sakit sebab siswa mendapatkan
akses pelayanan kesehatan yang baik dan cepat. Selain itu, siswa mempunyai rasa empati sosial
terhadap sesama.

Bapak Rifai
Kepala Sekolah SDN Ciuyah 3
SDN Ciuyah 3
Jl. Raya Cipanas Km.14,
Desa Ciuyah, Kec. Sajira, Kab. Lebak
Telp: 0252-5283205

Ibu Nurbeti
Guru SDN Sajira Mekar
SDN Sajira Mekar,
Kp. Sajira Timur, Desa Sajira Mekar
Kec. Sajira, Kab. Lebak
HP: 0852-19108187

Bapak Dayat
Kepala Sekolah SDN Margawangi 1
SDN Margawangi 1
Kp. Kikenot, RT.02, RW.02
Desa Margawangi
Kec. Leuwidamar, Kab. Lebak
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9. Peran Serta Masyarakat dalam Meraih Cita dan Harapan
Madrasah Ibtidaiyah (MI) Nahdatul Wathan 2 Talun adalah Madrasah yang sangat jauh letaknya dari
pusat keramaian kota bahkan terkesan berada di tempat yang sangat terpencil. MI tersebut berada
di area perkebunan dan persawahan serta rumah penduduk yang saling berjauhan. Sekolah Dasar
Negeri di daerah itu pun letaknya sangat jauh.
Awal berdirinya MI Nahdatul Wathan 2 Talun sangat memprihatinkan. Dimulai dengan ruang
belajar yang berpagarkan bambu, beratapkan daun kelapa dan berlantaikan tanah yang berdebu.
Siswanya tidak terlalu banyak dan hanya diajar oleh tiga orang guru. Melihat keinginan masyarakat
dan anak-anak untuk bersekolah begitu tinggi, maka H.Zainal Muttaqien, perintis utama berdirinya
MI Nahdatul Wathan 2 Talun, mulai mengajak tokoh masyarakat dan orang tua siswa bergotong
royong membangun sekolah untuk kegiatan belajar anak-anak mengingat pendidikan adalah
tanggung jawab bersama semua komponen bangsa.
Partisipasi masyarakat untuk membangun MI Nahdatul Wathan 2 Talun sangat besar. Hal itu
ditandai dengan keterlibatan masyarakat sebagai donatur tetap sebanyak 150 orang yang masingmasing menyumbangkan Rp.5.000,- per orang setiap bulannya. Selain itu ada juga sumbangan
spontan berupa Lontaran Amal seusai pengajian rutin setiap Jum’at yang oleh pengurus komite
sekolah diberi nama Jum’at Beramal.
Untuk menambah kesejahteraan guru dan pegawai sekolah, ketua komite Madrasah membagi lahan
untuk digarap secara bergiliran. Masing-masing guru mendapat jatah 30 are setiap tahun. Strategi
ini dilakukakan agar guru-guru dan pegawai sekolah termotivasi melaksanakan tugasnya seharihari. Guru-guru yang belum mendapat bagian menggarap lahan akan mendapatkan 25 persen
gabah hasil pertanian dari guru-guru yang mendapat jatah menggarap lahan. Rasa kekeluargaan
dan gotong-royong yang tinggi dari semua komponen sekolah telah memberi kontribusi yang
cukup baik bagi perkembangan dan kemajuan MI Nahdatul Wathan 2 Talun.

Gedung sekolah direnovasi
dengan bantuan orang tua.
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Berkat kerjasama dan partisipasi aktif masyarakat maka MI Nahdatul Wathan 2 Talun berhasil
membangun dua ruang belajar dan satu ruang tata usaha. Namun secara mengejutkan, masyarakat
berbondong-bondong datang untuk menyumbangkan bahan-bahan bangunan seperti kayu, batu
bata, pasir dan semen, hingga sampai saat ini MI Nahdatul Wathan 2 Talun telah memiliki 6 ruang
belajar, 1 ruang kepala sekolah dan 1 ruang tata usaha.
Sehabis panen H. Zainal Muttaqien selaku perintis berdirinya Madrasah bersama pengurus Komite
Sekolah dan masyarakat sekitar bersama-sama mengumpulkan dana untuk membeli lahan
pertanian. Saat ini MI Nahdatul Wathan 2 Talun telah memiliki lahan pertanian seluas 3 hektar yang
terdiri dari 1,75 hektar lahan produktif. Lahan tersebut di kerjakan oleh masyarakat dengan sistem
bagi hasil dengan 75% nya untuk sekolah. Hasil lahan tersebut digunakan untuk membayar honor
guru-guru dan biaya operasional Madrasah.
Untuk memenuhi kebutuhan mebel sekolah, wali siswa menyumbangkan kayu yang pengerjaannya
di lakukan oleh dewan guru. Masing-masing guru kelas diberi tanggung jawab untuk melengkapi
ruang kelasnya termasuk keindahan di dalam dan di halaman kelas. Dari segi fisik, MI Nahdatul
Wathan 2 Talun sudah cukup memadai. Kondisi seperti inilah yang membuat komite sekolah
bersama kepala sekolah dan tokoh masyarakat dengan pemangku kepentingan pendidikan serta
semua komponen sekolah merasa bangga, sehingga proses pembelajaran berlangsung efektif.
Prestasi Madrasah terus meningkat. MI Nahdatul Wathan 2 Talun berhasil meluluskan siswanya
100% setiap tahun.
Menyadari sekolah tidak dapat berjalan efektif tanpa partisipasi masyarakat, maka Ketua Komite
Sekolah H. Kedan S.Pd dan Kepala Sekolah Hairul Hadi S.Pd.I terus membangun kesadaran
masyarakat melalui kegiatan rapat-rapat koordinasi guna mendukung program kerja sekolah.
Semua kerja keras itu telah mengubah kondisi masyarakat setempat dalam berpartisipasi untuk
memajukan sekolah dan menumbuhkan hikmah sebagai berikut:
• Tumbuh kesadaran bersama diantara seluruh warga sekolah dan masyarakat, komite
sekolah dan tata usaha, tokoh agama dan tokoh masyarakat.
• Terciptanya kebiasaan sekolah untuk menyusun sebuah program kerja yang berbasis pada
peningkatan prestasi belajar mengajar dan hasilnya.
• Adanya kebiasaan sekolah untuk menyusun bersama RKS dan RAKS yang melibatkan
komite sekolah dan masyarakat.
• Sekolah mulai berani mengambil keputusan yang sesuai kebutuhan, kemampuan dan
keadaan sekolah yang berbeda dari kebiasaan lama.
• Sekolah mulai berani bertanggung jawab kepada masyarakat selaku pemangku kepentingan
pendidikan dalam setiap kegiatan sekolah.
• Partisipasi masyarakat telah memberikan hasil yang menggembirakan, seperti:
• Ruang belajar dapat disediakan sesuai kebutuhan madrasah.
• Biaya opersional sekolah dapat ditanggung dari hasil pengolahan lahan sekolah dan
partisipasi masyarakat.
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• Terbentuknya Paguyuban Kelas. Peralatan KBM di kelas dilengkapi sendiri oleh siswa melalui
gerakan sumbangan buah kelapa hasil perkebunan dan sumbangan uang sebesar Rp.500,setiap bulan bagi siswa yang tidak punya pohon kelapa.
• Adanya peningkatan hasil belajar siswa baik akademik maupun non akademik.
• RKS-RAKS disusun bersama komponen sekolah, komite sekolah dan masyarakat, dan
hasilnya dipajangkan.
• Kepala sekolah, komite sekolah dan guru-guru semakin dekat dan mudah untuk mengajak
orang tua siswa jika mereka dibutuhkan oleh sekolah.
• Masyarakat dan orang tua siswa menjadi lebih percaya kepada sekolah, guru dan komite
sekolah. Semua merasa lebih dekat dan rasa kekeluargaan semakin erat.

H. Kedan, S.Pd.I
Ketua Komite Madrasah

Hairul Hadi, S.Pd.I
Kepala MI NW 2 Talun

Suhaili, S.Pd.I
Guru MI NW 2 Talun
Dasan Galih, Desa Prngga Jurang Utara
Kec. Montong Gading, Kab. Lombok Timur
HP: 0818-8549476
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E. PENDUKUNG PEMBELAJARAN

Guru-guru SD sedang
berdiskusi tentang
belajar kooperatif

Tidak selamanya guru-guru bisa didampingi terus menerus oleh para fasilitator daerah dalam
menghadapi permasalahan di lapangan. Media KKG atau Kelompok Kerja Guru-Guru SD, MGMP
(Musyawarah Guru Mata Pelajaran) untuk guru SMP sangat membantu para guru untuk berdiskusi
atau saling tukar informasi mengenai permasalahan yang ditemui pada saat mereka mengajar.
Kegiatan serupa juga dapat dilakukan di sekolah yang mengumpulkan guru-guru di sekolah. Hal
ini sangat membantu guru dalam hal waktu dan tentunya peranan Kepala Sekolah sangat penting
dalam mengkoordinir segala kegiatan yang akan dilakukan.
Program pengembangan di sekolah yang bertujuan untuk mengembangkan kualitas pendidikan
perlu juga ditunjang oleh kegiatan-kegiatan yang sifatnya bukan hanya kegiatan mata pelajaran
saja. Program pengembangan ini akan sangat membantu program setiap mata pelajaran yang
sudah dirancang bersama di sekolah.
Di bagian ini akan disampaikan contoh-contoh kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan
pengembangan guru atau pun kegiatan-kegiatan untuk memberikan motivasi terhadap siswa
sehingga kualitas pembelajaran semakin baik.
Program–program tersebut dapat diaplikasikan di sekolah mana saja dengan memperhatikan
kondisi sekolah masing-masing dan bisa dikembangkan sesuai kebutuhan dan kemampuan
sekolah.
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1. Ayo Ber-KKGS
SDN 1 Ungga merupakan salah satu sekolah sasaran binaan MGP-BE yang terletak di jantung desa
Ungga Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah. SDN 1 Ungga sekarang di bawah
pimpinan Kepala Sekolah Alsan, A.Md., dengan jumlah guru 14 orang (6 PNS) dan jumlah siswa
131 orang ( 61 laki-laki, 70 perempuan).
Sekolah ini awalnya biasa-biasa saja tetapi kehadiran MGP-BE telah merubah keadaan sekolah
tersebut menjadi lebih baik dan bersemangat. Terbukti sekolah ini telah berhasil melaksanakan
program KKGS (Kelompok Kerja Guru Sekolah) yang pertama di Kecamatan Praya Barat Daya.

Guru berkumpul untuk berdiskusi atau tukar pikiran

Kegiatan ini merupakan tindak
lanjut dari pelatihan tingkat sekolah
program MGP-BE modul 4 dan
berkat dorongan pendampingan
rutin oleh Fasilitator Daerah
(FASDA) Kecamatan Praya Barat.
Kegiatan KKGS tersebut telah
berjalan sejak Tahun Pelajaran
2009/2010 sampai sekarang.
SDN 1 Ungga memiliki berbagai
permasalahan yang belum tuntas
terutama yang berkaitan dengan
pembelajaran. Masalah-masalah
tersebut dapat terselesaikan
satu demi satu melalui kegiatan
KKGS. Menurut beberapa guru di
sekolah tersebut, kegiatan KKGS di
SDN 1 Ungga sangat membantu
guru-guru dalam menyelesaikan
permasalahan yang dihadapi.

KKGS di SDN 1 Ungga dilaksanakan secara rutin setiap hari Sabtu di akhir jam pelajaran yang diikuti
oleh kepala sekolah dan semua guru, terkadang dihadiri pula oleh FASDA. KKGS ini dilaksanakan
secara sederhana, tidak formal, tetapi mempunyai prinsip ingin menuntaskan masalah dengan
pola kebersamaan. Setiap hari Sabtu kepala sekolah dan semua guru kompak untuk tidak pulang
lebih cepat atau pulang bersama siswanya. Dasar dari kegiatan ini adalah Program Kerja KKGS
yang disusun secara partisipatif, sesuai dengan masukan dan keinginan dari semua dewan guru.
Nara sumber kegiatan ini berasal dari pengawas, FASDA, bahkan yang lebih sering dan menarik
lagi berasal dari guru di sekolah itu sendiri. Salah satu guru pemandu yang mempunyai kemauan
dan spirit lebih adalah Juansyah. Berkat kegigihan dan keseriusannya, kegiatan KKGS ini berjalan
dengan lancar dan terprogram sesuai harapan bersama.
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Peran FASDA dan kepala sekolah dalam kegiatan ini sangat penting dalam mendorong guru-guru
untuk melaksanakan kegiatan KKGS dengan sebaik-baiknya sehingga program ini diharapkan
dapat diikuti dan dilaksanakan oleh sekolah lain. Dampak dari kegiatan ini dirasakan sangat besar
terutama dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dan adanya semangat kekeluargaan dan
kebersamaan dalam satu komunitas SDN 1 Ungga. Kunci utama suksesnya KKGS adalah adanya
kemauan untuk maju dan komitmen terhadap hal kesepakatan bersama yang telah dituangkan
dalam program dan agenda kegiatan KKGS.

Materi Untuk KKGS
• Perilaku siswa
• Disiplin
• Pembelajaran Efektif
• Kegiatan awal dan akhir pembelajaran yang menantang siswa
• Rubrik
• Kegiatan membaca di kelas awal dan kelas atas
• Perpustakaan kelas dan programnya
• Media untuk menulis

Imam Zazuli
Fasda MGP-BE
Lombok Tengah
E-mail: misimam72@gmail.com
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2. Peningkatan Profesionalisme Guru

Guru mapel bertemu untuk
membicarakan ide-ide pembelajaran.

Peningkatan kompetensi guru merupakan suatu kegiatan yang harus dilakukan secara terus
menerus, dengan tidak menunggu kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat maupun
daerah. Meningkatnya mutu pendidikan di suatu sekolah tergantung pada kompetensi yang dimiliki
oleh guru di sekolah itu. Kompetensi guru di suatu sekolah dapat meningkat tergantung pada
manajemen dari sekolah itu sendiri. Oleh sebab itu agar kompotensi guru senantiasa ditingkatkan
maka sekolah perlu melaksanakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kompetensi guru yang
salah satunya adalah pelatihan internal. Pelatihan ini dimaksudkan agar hal-hal baru yang diperoleh
sesuai perkembangan pendidikan dapat diberikan kepada guru. Sedangkan segala kekurangan
dan kelemahan perangkat pembelajaran yang digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran
dapat dianalisis untuk dicarikan solusi terbaik agar dapat diperbaiki dan digunakan pada tahun
pelajaran selanjutnya.
Setelah dilakukan analisa ternyata mata pelajaran yang masih punya beberapa kekurangan/
kelemahan dalam penyusunan indikator, model pembelajaran, dan beberapa kegiatan lainnya
dalam proses pembelajaran adalah mata pelajaran yang gurunya belum diikutsertakan dalam
kegiatan MGP-BE. Mereka adalah guru yang belum mengikuti pelatihan pengimbasan di sekolah
dan guru yang baru diangkat (Calon Pegawai Negeri Sipil).
Pelatihan internal ini selain memperkaya guru yang pernah mengikuti kegiatan MGP-BE, juga
memantapkan guru yang sudah mengikuti pengimbasan di sekolah maupun melatih guru yang
belum mengikuti kegiatan sama sekali. Dari hasil kegiatan tersebut ternyata guru lebih memahami
Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan (PAKEM) sehingga diharapkan semua guru
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dapat melaksanakan proses pembelajaran sesuai hasil pelatihan yang telah diikutinya di sekolah.
Selanjutnya, melaporkan hasil kegiatannya pada akhir tahun pelajaran untuk dianalisa kekurangan
dan kelemahannya untuk kemudian diperbaiki, sehingga terjadi peningkatan kompetensi guru
yang nantinya akan berdampak pada peningkatan kompetensi siswa.
Untuk mencapai hasil yang baik dalam pelatihan guru secara internal di sekolah maka beberapa
hal yang harus dilakukan adalah:
• Analisis perangkat pembelajaran yang telah dilaksanakan di kelas termasuk, indikator,
materi pembelajaran, model pembelajaran, instrumen penilaian, dan keterampilan
bertanya guru.
• Melakukan perbaikan perangkat pembelajaran yang belum sesuai.
• Melatih guru yang belum mengikuti pengimbasan MGP-BE di sekolah dan guru yang
baru diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
• Mengkolaborasikan hasil kegiatan MGPBE dengan kegiatan bermutu yang
dilaksanakan oleh LPMP Maluku sehingga tidak membingungkan guru.
Kegiatan ini ternyata membuahkan hasil yang baik bagi guru sehingga dapat menerapkannya di
kelas.

Ide-Ide Program Pengembangan Guru
• ‘Program 30 menit’. Guru per kelas, misalnya kelas awal, berkumpul dua minggu sekali
untuk curah pendapat tentang pengalaman belajar yang berhasil. Materi diskusi bisa
disesuaikan dengan kebutuhan.
• Pameran Pendidikan. Sekolah mengadakan pameran RPP dan hasil karya siswa setiap
semester. Setiap guru memberikan komentar terhadap apa yang dilihatnya.
• Kepala Sekolah mengambil satu hasil karya siswa dan membicarakannya dengan
seluruh guru. Apa yang bisa diperbaiki atau dicontoh dari kegiatan guru tersebut.

L. Leuwol
SMP Negeri 1 Masohi,
Kec. Kota Masohi
Kab. Maluku Tengah, Maluku
Telp. Sekolah: 0914-21205
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3. Berkreasi Lewat Majalah Dinding
Selama ini siswa-siswi di SDN 013 Bukit Pedusunan, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten
Kuantan Singingi, Riau hanya memiliki kesempatan menulis pada saat gurunya meminta mereka
untuk mengarang. Winra, Guru SDN 013 Bukit Pedusunan mencari cara agar siswanya memiliki
kesempatan lebih untuk berkreasi dalam bidang menulis. Ia ingin membuat majalah dinding.
Namun tampaknya membuat majalah dinding itu sulit apa lagi untuk siswa Sekolah Dasar.
Namun setelah mengikuti pelatihan menulis artikel yang diselenggarakan oleh program MGPBE di Pekanbaru, ia langsung membagikan pengalamannya kepada kepala sekolah dan dewan
guru serta mengajukan ide untuk membuat majalah dinding bagi siswa. Mereka sangat tertarik
dengan ide tersebut dan sepakat untuk segera melaksanakannya. Disepakati pula agar setiap guru
bertanggung jawab untuk mengelola majalah dinding di kelasnya masing-masing.
Setiap karya siswa yang baik selain dipajang di dalam kelas juga dipajang di luar kelas. Karena
hasil karyanya dipajangkan, siswa terdorong untuk menghasilkan karya-karya yang lebih baik lagi.
Dengan cara ini majalah dinding bisa diganti setiap 2 minggu. Disini sangat dituntut kerajinan
guru kelas untuk mendorong siswa menghasilkan karya dan kemudian menyeleksinya untuk
ditempelkan di majalah dinding kelasnya. Dengan adanya majalah dinding di setiap kelas, kreatifitas
siswa untuk menulis tersalurkan.

Ide-Ide untuk Majalah Dinding
Majalah dinding di SD dan di SMP memiliki perbedaan mendasar, baik dari segi isi maupun
penayangannya. Di Sekolah Dasar siswa diharapkan dapat membaca apa yang ditempelkan,
oleh sebab itu bahan-bahan yang ditayangkan harus menarik, rapi dan enak dibaca serta
sesuai dengan konteksnya. Berikut adalah ide materi Majalah Dinding:
• Rangkuman cerita yang dibaca anak.
• Pengalaman anak berlibur.
• Surat untuk Kepala Sekolah.
• Pelajaran yang menarik bagi siswa.
• Karangan sesuai dengan topik yang sedang dibahas.
• Pendapat siswa tentang sekolah.
• Pendapat siswa tentang kejadian-kejadian yang sedang terjadi, misalnya : tsunami,
gempa bumi.
• Ajakan siswa untuk berhemat, hidup bersih, menjaga kesehatan.

Asniwati
SDN 013
Bukit Pedusunan
Kab. Kuantan Singingi, Riau
HP: 0813-65665938
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4. ‘Durratul Hasyiah’ di MTs. Manhalul Ma’arif Darek
MTs. Manhalul Ma’arif Darek merupakan
salah satu madrasah swasta sasaran binaan
Program MGP-BE di kecamatan Praya Barat
Daya kabupaten Lombok Tengah. Madrasah
ini berdiri sejak 25 tahun yang lalu, persisnya
tanggal 14 Agustus 1985 di desa Darek, yang
juga merupakan ibu kota kecamatan Praya
Barat Daya dengan status terakreditasi tahun
2006.
MTs. Manhalul Ma’arif Darek saat ini dipimpin
oleh Basrun, S.Ag selaku Kepala Madrasah
telah melaksanakan salah satu program yang
baik di pendidikan dasar yaitu kegiatan
baca senyap. Kegiatan baca senyap ini diberi
nama “Durratul Hasyiah”, “DH” atau “Mencari
Mutiara Ilmu” mulai diimplementasikan sejak
madrasah tersebut mendapatkan pelatihan
tingkat sekolah program MGP-BE modul 4.
Kegiatan ini dilaksanakan secara rutin setiap
hari Kamis selama 30 menit, dari pukul 07.00 –
07.30 WITA dengan memanfaatkan sepanjang
Kegiatan membaca senyap yang diikuti oleh seluruh
teras
depan madrasah sebelah timur dan barat.
anggota sekolah.
Semua warga sekolah (siswa, guru, pegawai
dan kepala madrasah) mengikuti dengan serius
kegiatan DH ini. Untuk memaksimalkan kegiatan ini Mahsun, S.Ag. dan Juaeriyah, S.Pd. selaku
koordinator kegiatan mempersiapkan segala sesuatunya, mulai dari kebersihan tempat baca,
buku-buku yang akan dibaca sampai pada hasil (output) yang diharapkan.
Setiap siswa diwajibkan untuk membaca buku apa saja, baik fiksi maupun non fiksi dari koleksi
perpustakaan madrasah dan setelah selesai membaca siswa mengisi jurnal DH. Pasca kegiatan DH,
yaitu setelah 3 (tiga) kegiatan baca/pertemuan setiap siswa diwajibkan untuk membuat laporan
tugas yang berupa ringkasan dari isi buku yang telah dibacanya dan tugas tersebut dikumpulkan
dan diperiksa oleh koordinator pelaksana kegiatan. Selanjutnya tugas-tugas siswa oleh koordinator
kegiatan diserahkan ke wali kelas masing-masing sesuai dengan tugas/buku yang dibacanya untuk
didokumentasikan dan sebagai bahan penilaian tugas harian siswa.
Bagi guru dan pegawai kegiatan baca senyap ini merupakan hal yang menarik untuk diikuti,
dan dibiasakan. Buku-buku yang akan dibaca oleh guru/pegawai pada saat kegiatan DH dapat
memanfaatkan buku-buku koleksi perpustakaan madrasah atau buku-buku yang dibawa sendiri
dari rumah.
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Kegiatan DH ini dirasakan sangat bermanfaat bagi sekolah, guru, siswa dan orang tua. Adapun
manfaatnya adalah sebagai berikut :
1. Bagi sekolah diharapkan dapat meningkatkan prestasi hasil Ujian Nasional dan
pemanfaatan buku-buku yang ada di perpustakaan;
2. Bagi Kepala Madrasah, guru dan pegawai memberikan contoh dan pembiasaan kepada
siswa bahwa membaca itu penting untuk menambah wawasan dan pengetahuan;
3. Bagi siswa dapat meningkatkan minat baca dan memaksimalkan pemanfaatan sudut
baca atau perpustakaan madrasah;
4. Bagi orang tua, adanya perubahan prilaku anak di rumah yang gemar membaca dan
belajar.

MEMBACA SENYAP
Adalah kegiatan membaca yang dilakukan tanpa bersuara.
Tujuan
• Siswa memberlakukan kegiatan membaca sebagai kebiasaan
• Siswa menyadari bahwa informasi bisa diperoleh dari bahan bacaan
• Siswa menyadari bahwa kegiatan membaca menyenangkan

Imam Zazuli
Fasda MGP-BE
Lombok Tengah
E-mail: misimam72@gmail.com
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5. Senang Belajar di Taman Matematika

Taman Matematika di SDN 02 Isimu Selatan, Kecamatan
Tibawa, Kabupaten Gorontalo

“Matematika membosankan”, ungkapan ini tidak terdengar lagi dari siswa SDN 2 Isimu Selatan
Kabupaten Gorontalo seiring hadirnya Taman Belajar Matematika di sekolah ini. Ungkapan tersebut
sekarang berganti menjadi “saya senang matematika dan saya ahli matematika.” Ini bukti dari
keceriaan siswa yang belajar matematika.
Sebelum adanya Taman Matematika, sebagian besar konsep matematika tersaji secara abstrak.
Sifat abstrak ini menyebabkan banyak siswa mengalami kesulitan dalam belajar matematika.
Dalam konteks ini siswa kurang memahami konsep dasar dari materi yang dipelajarinya, sehingga
pembelajaran menjadi kurang bermakna. Implikasinya kebanyakan siswa mengalami kesulitan
mengaplikasikan matematika ke dalam situasi kehidupan nyata.
Gagasan membuat Taman Matematika muncul dari pemikiran bahwa obyek matematika sifatnya
abstrak dan tidak dapat diamati dengan pancaindra. Karena itu wajar apabila matematika tidak
mudah dipahami oleh siswa. Gagasan ini pertama kali dimunculkan dalam rapat evaluasi program
antara guru, kepala sekolah dan komite sekolah pada tahun 2009 dan mendapat dukungan
sepenuhnya dari komite dan orang tua siswa. Taman Matematika ini dibuat selama 1 bulan dengan
menggunakan dana dari berbagai sumber baik dana komite sekolah, paguyuban kelas, serta dana
rutin sekolah.
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Taman Matematika di SDN 2 Isimu Selatan berisi alat peraga dan sarana penunjang matematika
antara lain papan tulis, penggaris kartu mainan, Lembar Kerja (LK) Lembar Tugas (LT), aturan
permainan matematika dan hal lain yang terkait dengan pemanfaatan dan perawatan alat peraga
matematika. Di taman ini siswa dapat mempelajari suatu konsep matematika dengan belajar
langsung melalui benda-benda nyata (kongkrit), sehingga mampu mengkontekstualisasi antara
pemikiran mereka dan konsep materi yang sedang dipelajari.
Taman Matematika berukuran 6 x 8 m dan merupakan ruang terbuka yang dilengkapi dengan
bangsal yang memiliki pagar pengaman. Ruang terbuka dijadikan sebagai tempat praktik/
pembelajaran sedang bangsal digunakan sebagai tempat penyimpanan alat peraga.
Di Taman Matematika ini siswa lebih leluasa mengunakan alat peraga, seperti menggunakan alat
ukur, menggunakan meteran untuk mengukur panjang, mengukur volume bangun-bangun ruang
dengan mengisi air atau pasir di bangun-bangun ruang. Dalam prosesnya siswa tidak perlu merasa
khawatir ruang kelas akan kotor, karena taman dirancang sedemikian rupa sehingga aktivitas
matematika dapat dilakukan secara lebih leluasa.

Anak-anak sedang belajar di Taman Matematika di SDN 02 Isimu Selatan, Kecamatan
Tibawa, Kabupaten Gorontalo

Taman Matematika dilengkapi pula dengan fasilitas seperti: bangun datar luasan , bangun datar
rangka, bangun ruang masif, bangun ruang transparan, bangun ruang rangka , luas jajargenjang
model, luas layang-layang, luas lingkaran, luas segitiga lancip, papan berpaku, peraga satuan
yang berfungsi untuk memperagakan bilangan dan operasi sederhana pada bilangan asli seperti
penjumlahan dan pengurangan, peraga kumpulan berfungsi memahami konsep relasi antara dua
bilangan, peraga perkalian berfungsi memahami konsep perkalian, serta masih banyak lagi alat
peraga lain yang mendukung pencapaian kompetensi siswa dalam proses belajar matematika.
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Bangun ruang dan bangun datar yang digunakan
dalam mengeksplorasi konsep matematika di
Taman Matematika

Contoh alat peraga di Taman
Matematika di SDN 02 Isimu Selatan,
Kec. Tibawa, Kabupaten Gorontalo

Kehadiran Taman Belajar Matematika mampu merubah suasana belajar mengajar yang didominasi
oleh ‘chalk and talk’ alias kapur dan ceramah guru ke arah suasana yang dinamis. Dalam proses
pembelajaran, siswa memperoleh kesempatan untuk menemukan kembali (to reinvent) matematika
melalui bimbingan guru dan bahwa penemuan kembali (reinvention) ide dan konsep matematika
tersebut dimulai dengan merancang bangun melalui Taman Matematika. Perubahan peran dari
teacher-centered menjadi student-centered juga sangat jelas terlihat. Pembelajaran semakin realistik
karena menekankan pada penyajian situasi masalah dalam konteks yang dapat dibayangkan
oleh siswa. Kini matematika tidak lagi menjadi momok bagi siswa. Matematika sekarang adalah
pelajaran yang menyenangkan dan selalu dirindukan siswa.

Ruwaidah Aliyu, S.Pd.
SDN 2 Isimu Selatan
Kec. Tibawa
Kab. Gorontalo
HP: 0852-56612986
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F. PENDAMPINGAN

Diskusi RPP pada saat
pendampingan

Keberhasilan suatu program bukanlah terletak pada pelatihan, namun bagaimana program tersebut
bisa berjalan dan diterapkan. Pendampingan merupakan suatu kegiatan saling membelajarkan
antara yang didampingi dengan yang mendampingi. Mereka yang menerima materi di pelatihan
terkadang menemui kesulitan dalam penerapannya di lapangan, dan pendampingan dapat
membantu mereka dalam mencari solusi atau jawaban.
Keberhasilan suatu pendampingan terletak pada seberapa kontekstual antara materi pendampingan
dengan kebutuhan. Selain itu, cara memberikan pendampingan cukup menentukan apakah
pendamping akan diterima atau didengar oleh mereka yang didampingi.
Praktik pendampingan setelah pelatihan merupakan kebutuhan yang tidak bisa ditawar-tawar.
Guru di sekolah akan merasakan kebutuhan yang begitu besar terhadap pendampingan guna
memperbaiki kualitas pembelajaran. Pendampingan dapat dilakukan oleh siapapun, mulai dari
pengawas, kepala sekolah sampai pendampingan yang dilakukan oleh guru senior atau antar
guru.
Untuk keberhasilan pendampingan, strategi pelaksanaannya perlu disesuaikan dengan kebutuhan
guru sehingga pendampingan yang dilakukan dapat memberikan manfaat yang begitu besar
terhadap mereka khususnya dan peningkatan kualitas pendidikan pada umumnya.
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1. Pendampingan Asyik, Lho!
Salah satu kegiatan program MGP-BE adalah Program Pendampingan. Pendampingan dimaksud
adalah datang ke sekolah untuk melihat langsung praktik yang baik, melihat dari dekat apa yang
dilakukan oleh Kepala Sekolah, Guru, dan Komite Sekolah untuk mengatasi dan memecahkan
masalah secara bersama.
Raymon Moriolkosu, S.Pd. adalah seorang fasilitator MGP-BE dari Maluku Tenggara yang telah
mengikuti pelatihan pendampingan dan berusaha menerapkannya di lapangan.
Awalnya, Kepala Sekolah, Guru, Komite Sekolah enggan sekali untuk didampingi karena
beranggapan bahwa mereka dinilai. Padahal pendampingan dimaksudkan untuk menemukan
apa masalah yang dihadapi dan bagaimana memecahkan masalah tersebut.
Program MGP-BE lebih mengedepankan pendampingan ketika selesai melakukan Pelatihan dan
terus dilakukan mulai dari modul 1 sampai dengan modul 4. Manfaatnya sangat dirasakan oleh
Kepala Sekolah, Guru, Komite dan Siswa, yaitu bahwa ada bantuan teknis dari Fasilitator Daerah
kepada pemangku kepentingan dimaksud.
Ternyata pendampingan yang dilakukan oleh
Fasilitator Daerah sangat berhasil. Terbukti
sekolah begitu antusias untuk didampingi dan
terus meminta fasilitator untuk memfasilitasi
kegiatan-kegiatan sekolah sehingga Fasilitator
Daerah tidak punya waktu lagi.

Pendamping dan guru sedang berdiskusi tentang
proses pembelajaran .
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Prilaku Kepala Sekolah, Guru, Komite Sekolah
maupun siswa yang pada awalnya tidak optimal.
Belum ada perencanaan, berproses, melakukan
evaluasi dan membuat rencana tindak lanjut,
namun sekarang terjadi pergeseran positif menuju
perencanaan bersama, pelaksanaan, evaluasi
serta rencana tindak lanjut. Pengembangan
sekolah, pembelajaran maupun perencanaan
partisipasi masyarakat terhadap pendidikan
semakin bertumbuh dan berkembang.
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Fasilitator Daerah ditantang untuk berusaha mengatur dan memaksimalkan waktunya dalam
pendampingan. Untuk mengatasi tugas itu solusinya adalah melakukan pelatihan pengawas
untuk membantu melakukan pendampingan sebagai tugas pokoknya. Selain itu melakukan
seleksi fasilitator lapis bawah untuk mengefektifkan pendampingan di sekolah masing-masing.
Harapannya agar Kepala Sekolah, Guru, Komite Sekolah bertumbuh dan berkembang serta
bermutu.

Fakta Tentang Pendampingan
• Pendampingan adalah suatu upaya untuk membuka jalan seseorang dalam belajar
sehingga potensinya dapat berkembang maksimal lewat proses belajar, bukan
mengguruinya. (Timothy Gallwey)
• Pendampingan meningkatkan kinerja guru dengan semangat saling belajar dan
membelajarkan antara pendamping dengan yang didampingi
• Pendampingan meningkatkan kinerja guru empat kali lebih cepat dibandingkan
dengan hanya memberi training saja
• Pendampingan memberi solusi terhadap keterbatasan yang dimiliki dengan lebih
fokus
• Pendampingan membentuk pribadi yang reflektif

Peran Pendamping
• Memecahkan masalah - pendamping sebagai pencari solusi, bukan bagian dari
masalah,
• Meningkatkan kinerja – pendamping sebagai pemberi umpan balik,
• Mengembangkan orang lain – pendamping sebagai guru dan pengarah.
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Strategi Pendampingan
• Observasi - Pendamping bersifat pasif pada saat proses pembelajaran, hanya mencatat
fakta-fakta yang terjadi pada saat guru mengajar.
• Modeling - Pendamping menjadi contoh bagi guru dalam membawakan materi.
• Pemodelan dapat dilakukan penuh atau hanya bagian tertentu saja dari keseluruhan
langkah-langkah mengajar.
• Team Teaching - Pendamping dan guru secara bergantian mengajar di depan kelas.
Pembagian tugas dilakukan pada saat pendampingan perencanaan pembelajaran
dilakukan
• Diskusi Kelompok - Pendamping dan beberapa guru berkumpul untuk saling
berbagi hasil temuan dari fokus pendampingan. Guru yang mengikuti kegiatan
terdiri dari guru yang sedang didampingi dan mereka yang tidak didampingi. Hasil
pendampingan dapat bermanfaat bagi seluruh guru yang menghadiri kegiatan dan
waktu akan lebih efektif bagi si pendamping.

Raymon Moriolkosu S.Pd.
Fasilitator Daerah Maluku
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