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Kata Pengantar
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasiona (UUSPN), Pasal 51, Ayat (1) menyatakan bahwa
“Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan Lebih lanjut
hal tersebut dijabarkan kedalam Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendididikan yang
pada pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah
menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, keterbukaan dan akuntabilitas.
Hal lebih khusus yang terkait dengan manajemen sekolah digariskan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 19
Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan. Pasal 1 ayat (1) peraturan menteri ini menetapkan bahwa setiap
satuan pendidikan wajib memenuhi standar pengelolaan pendidikan yang berlaku secara nasional berdasarkan standard
pelayanan minimal dengan prinsip manajelen berbasis sekolah/ madrasah.
Sejalan dengan itu, salah satu tujuan jangka menengah pembangunan pendidikan nasional yang tertuang dalam Rencana
Strategis (RENSTRA) DEPDIKNAS 2005-2009 adalah “meningkatnya efektifitas dan efesiensi manajemen pelayanan
pendidikan melalui peningkatan pelaksanaan manajemen berbasis sekolah, peran serta masyarakat dalam pembangunan
pendidikan, serta efektifitas pelaksanaan otonomi dan desentralisasi pendidikan termasuk otonomi keilmuan”. RENSTRA
Departemen Pendidikan Nasional tahun 2005-2009, Kementrian Pendidikan Nasional (KEMDIKNAS) 2010-2014 yang
menargetkan 90% SD sudah akan melaksanakan MBS dengan baik pada akhir tahun 2014.
“Program “Creating Learning Communities for Children (CLCC)” yang mendukung program manajemen berbasis sekolah
dan karenanya dikenal sebagai “Program MBS”, adalah program kerjasama Kementrian Pendidikan Nasional dalam hal ini
(Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah yang secara operasional dilaksanakan oleh Direktorat
Pembinaan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar) dengan UNESCO dan UNICEF. Program ini telah dirintis sejak
pertengahan tahun 1999, dan menggarap tiga aspek yaitu (1) Manajemen Sekolah, (2) Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif,
dan Menyenangkan (PAKEM), dan (3) Peran Serta Masyarakat.
Panduan Advokasi dan Lokakarya Penyusunan Rencana Kegiatan, Anggaran dan Supervisi dan Monitoring program MBS
ini merupakan hasil kegiatan Program MBS/ CLCC Fase 2. Panduan ini berisi materi untuk melakukan advokasi program MBS
dan lokakarya perencanaan kegiatan, penggarapan, supervise dan monitoring program. Panduan advokasi dan lokakarya
ini diharapkan dapat digunakan bagi para pemangku kepentingan program MBS khususnya di tingkat kabupaten/
kota, untuk membantu mereka dalam penyebarluasan program serta pengembangan kapasitas dalam perencanaan,
pelaksanaan, supervise dan monitoring.
Kami menyampaikan penghargaan kepada semua mitra kerja, Tim CLCC/ MBS, lembaga Internasional, dan lembaga donor
yang telah membantu dalam menembangkan Panduan Advokasi dan Lokakarya ini. Semoga panduan ini dapat dimanfaatkan
untuk mendukung pengembangan dan perluasan program MBS seperti yang ditargetkan dalam RENSTRA KEMDIKNAS
2010-2014 dan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2010.

Jakarta, Februari 2010
Direktur Pembinaan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar

Drs. Mudjito AK, Msi
NIP 19560415.1982.031.002
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DAFTAR ISTILAH			
•

•

Gugus sekolah

Guru

pendidik profesional dengan tugas utama mendidik,
mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan
mengevaluasi peserta didik pada satuan pendidikan anak usia
dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan
menengah.
wadah kegiatan profesional bagi guru SD/MI/SDLB di tingkat
gugus sekolah yang terdiri dari sejumlah guru dari sejumlah
sekolah.

•

Kelompok Kerja
Guru (KKG)

wadah kegiatan profesional bagi kepala SD/MI/SDLB di tingkat
gugus sekolah yang terdiri dari sejumlah kepala sekolah dari
sejumlah sekolah

•

Kelompok Kerja
Kepala Sekolah
(KKKS)

wadah koordinasi bagi komite sekolah SD/MI/SDLB di tingkat
gugus sekolah yang terdiri dari sejumlah anggota dan
pengurus komite sekolah dari sekolah anggota gugus sekolah.

•

Forum Komite
Sekolah

sekolah dengan persyaratan tertentu yang layak dijadikan
tempat penyelenggaraan kegiatan KKG.

•

Sekolah Inti

tata kelola struktur kepengurusan, keanggotaan, dan legalitas
administrasi KKG.

•

Organisasi KKG

tata kelola sumber dana, penggunaan, dan
pertanggungjawaban penggunaan dana KKG.

•

Pembiayaan KKG

•

Pengelolaan KKG
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Bab 1

GUGUS SEKOLAH WADAH
IMPLEMENTASI MANAJEMEN

A. Latar Belakang

P

ada awalnya Kelompok Kerja Guru (KKG) merupakan organisasi perkumpulan beberapa guru yang memiliki
permasalahan relatif sama dan berupaya bersama-sama mengatasinya atas inisiatif mereka sendiri. Banyak hasil,

temuan, dan inovasi cemerlang lahir melalui forum ini. Di sisi lain, pada waktu terdahulu banyak program peningkatan
mutu guru berupa kegiatan penataran yang seringkali kurang mengakar kepada kebutuhan guru dalam peningkatan
kompetensinya. Wadah pembinaan guru secara resmi belum ada. Kondisi semacam ini mendorong jajaran pendidikan
untuk melegalitaskan kelompok kerja guru sebagai wadah resmi non formal yang merupakan gerakan mandiri kelompok
guru untuk meningkatkan kompetensinya.
Beberapa tahun kemudian terjadi perubahan mendasar pada pengorganisasian KKG agar menjadi wadah yang lebih
optimal untuk peningkatan kompetensi guru. Semua guru, baik yang berstatus PNS atau non PNS, guru kelas maupun
guru mata pelajaran, dapat bergabung dalam satu kelompok kerja guru. Pada praktiknya mereka biasanya membentuk
beberapa kelompok kecil lagi seperti kelompok guru kelas I, kelompok guru kelas II, kelompok guru kelas III, kelompok
guru kelas IV, kelompok guru kelas V, kelompok guru kelas VI, ditambah beberapa kelompok guru mata pelajaran seperti
kelompok guru Pendidikan Agama, kelompok guru Pendidikan Jasmani dan Olah Raga, dan lainnya.
Pengelompokan ini bersifat fleksibel dan memungkinkan berbagai variasi sesuai dengan kegiatan yang dilakukan. Tidak
tertutup kemungkinan untuk kembali dalam satu kelompok utuh dalam satu KKG ketika kegiatan bersifat umum untuk
semua kelompok yang ada.
Pembelajaran yang baik oleh guru perlu didukung manajemen sekolah yang handal oleh kepala sekolah dan ditopang
partisipasi masyarakat khususnya oleh komite sekolah. Oleh karena itu, bidang pembinaan kegiatan gugus semakin
meluas. Sesama kepala sekolah perlu mengasah kompetensi diri dalam wadah Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) dan
pengurus komite sekolah terlibat dalam Forum Komite Sekolah di tingkat kecamatan. Ketiga kelompok ini meleburkan diri
dalam satu pusat kegiatan guru dalam wadah gugus sekolah.
KKG sebagai bagian integral dari gerakan mandiri guru dalam meningkatkan mutu pendidikan merupakan suatu lembaga
yang sudah selayaknya menjadi tumpuan dalam penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi anggota dalam hal
peningkatan kompetensi. KKG berkewajiban membantu Pemerintah dan guru meningkatkan kompetensi guru dan kepala
sekolah di bidang akademik, profesional, pedagogik, maupun kepribadian, dengan cara meningkatkan dan memperluas
kerja sama harmonis, semangat belajar dan berinovasi, serta peningkatan dedikasi dan kecintaan terhadap tugasnya.
KKKS merupakan kelompok kepala sekolah dalam meningkatkan kemampuan mereka di bidang pengelolaan sekolah.
KKKS berkewajiban membantu sesama kepala sekolah dalam satu gugus sekolah mengembangkan manajemen sekolah
yang partisipatif, akuntabel, transparan, dan otonom. Peningkatan kompetensi kepala sekolah akan berdampak terhadap
kualitas penyelenggaraan sekolah.
Forum Komite Sekolah adalah wadah tempat beberapa pengurus komite sekolah dari beberapa sekolah anggota gugus
sekolah saling bertukar pengalaman dan mencari ide-ide segar untuk membantu penyelenggaraan sekolah. Melalui forum
komite sekolah, para pengurus sekolah bisa mendapatkan informasi mutakhir tentang perkembangan pendidikan. Mereka
juga bisa saling bercurah pendapat, berdiksui tentang berbagai hambatan yang ditemui selama melakukan tugas sebagai
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pengurus komite sekolah.
Mengingat adanya banyak kesamaan dalam upaya menggerakkan KKKS,KKG, dan forum komite sekolah, maka pada
penjelasan berikutnya secara lengkap akan diuraikan pelaksanaan hanya Kelompok Kerja Guru (KKG) saja. Untuk kegiatan
Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) dan forum komite sekolah dapat mengacu kepada model pengembangan di
Kelompok Kerja Guru (KKG).

B. Dasar Hukum
1.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

2.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

3.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

4.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.

5.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah.

6.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan
Kompetensi Guru.

7.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan.

8.

Pedoman Pengelolaan Gugus Sekolah, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan (1996)

9.

Rambu-rambu Pengembangan Kegiatan kelompok Kerja Guru (KKG) danMusyawarah Guru mata pelajaran
(MGMP), Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Departemen Pendidikan
Nasional (2009)

10. Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Kelompok Kerja Guru (KKG) dan Musyawarah Guru Mata palajaran
(MGMP), Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Departemen Pendidikan
Nasional (2009)
11. SK Dirjen Dikdasmen No. 070/C/Kep/I/93 tanggal 7 April 1993 tentang Pengelolaan Gugus Sekolah.

C. Tujuan
Panduan ini disusun sebagai pelengkap dokumen yang mengatur tentang penyelenggaraan gugus sekolah dasar
berupa Rambu-rambu Pengembangan Kegiatan Kelompok Kerja Guru (KKG) dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran
(MGMP) SMP serta Prosedur Operasi Penyelenggaraan Kelompok Kerja Guru (KKG) SMP dan Musyawarah Guru Mata
Pelajaran (MGMP) yang telah diterbitkan oleh Departemen Pendidikan Nasional (2009). Tujuan khusus yang diharapkan
adalah untuk:
1.

Meningkatkan wawasan/ pengetahuan, dan keterampilan semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan
gugus sekolah dalam menjaring berbagai permasalahan kegiatan gugus serta mencari alternatif solusinya

2.

Meningkatkan kemampuan mendata kompetensi dasar yang perlu dikembangkan dalam kegiatan gugus sekolah,
melaksanakan kegiatan gugus sekolah menggunakan strategi, metode/pendekatan, media, dan sumber belajar
yang dapat mendukung efektifitas pelaksanaan dan keberlanjutan 3 pilar MBS di sekolah.

10
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3.

Meningkatkan budaya kerja gugus sekolah yang berbasis kebutuhan peserta, mandiri, terprogram, dan terukur.

4.

Meningkatkan kemampuan guru dan kepala sekolah dalam mengelola perencanaan, proses, serta hasil pendidikan
dan pembelajaran yang berfokus kepada peningkatan hasil belajar peserta didik dalam rangka mewujudkan
pelayanan pendidikan yang berkualitas, dan

5.

Meningkatkan interaksi positif kepala sekolah, guru, dan komite sekolah dalam pelaksanaan manajemen berbasis
sekolah yang partisipatif, akuntabel, transparan, dan mandiri.

D. Tantangan
1.

Keberadaan gugus sekolah bervariasi. Di daerah intervensi program yang secara geografis relatif mudah
dijangkau dan memiliki sumber daya yang cukup, pelaksanaan KKG dan KKKS umumnya berjalan baik dan
telah menghasilkan contoh-contoh yang dapat ditiru oleh daerah lain. Sebaliknya, di daerah yang mempunyai
kondisi geografis sulit dan sumber daya terbatas, kegiatan KKG/KKKS masih menghadapi banyak tantangan dan
kelemahan. Sekolah-sekolah yang berada dalam satu gugus lokasinya sangat berjauhan sehingga menyulitkan
komunikasi dan koordinasi antar sekolah. Sekolah-sekolah jarang bertemu yang mengakibatkan kegiatan gugus
tidak dapat berjalan rutin. Dalam kondisi seperti ini tentu saja sulit mengharapkan adanya perencanaan dan
manajemen kegiatan gugus yang terstruktur dan terukur;

2.

Terbatasnya pelatihan yang membahas manajemen gugus sekolah secara khusus sehingga menghambat kinerja
dan pengembangan gugus sekolah;

3.

Kurangnya dukungan dari pemangku kepentingan terhadap kegiatan gugus..

4.

Kurangnya wadah yang mengakomodir peningkatan kompetensi berbasis kebutuhan guru dan kepala sekolah
terhadap pengembangan kariernya, khususnya berkaitan dengan kegiatan peneltian tindakan kelas/sekolah.

E. Prinsip
Pelaksanaan gugus sekolah menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut
1.

Pelaksanaan gugus sekolah didasarkan pada potensi, perkembangan dan kondisi anggota gugus sekolah untuk
menguasai kompetensi yang berguna bagi dirinya, sekolah, dan peserta didik dalam melaksanakan tugas sebagai
guru atau kepala sekolah

2.

Program kegiatan disusun secara partisipatif dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada anggota
baik secara langsung maupun tidak langsung.

3.

Pelaksanaan gugus sekolah bersifat perbaikan, pengayaan, dan/atau percepatan dan pengembangan sesuai
dengan upaya peningkatan kompetensi guru dan kepala sekolah dalam berbagai dimensi pendidikan.

4.

Gugus sekolah dilaksanakan dalam suasana hubungan peserta yang saling menerima dan menghargai, akrab,
terbuka, dan hangat, dengan prinsip tut wuri handayani, ing madia mangun karsa, ing ngarsa sung tulada (di
belakang memberikan daya dan kekuatan, di tengah membangun semangat dan prakarsa, di depan memberikan
contoh dan teladan).

5.

Gugus sekolah dikelola secara demokratis (dari, oleh, dan untuk kepentinggan anggota), mandiri, dan edukatif
(bermuatan nilai-nilai kependidikan yang mengacu kepada berbagai upaya peningkatan mutu)

6.

Kurikulum dilaksanakan dengan mendayagunakan kondisi alam, sosial dan budaya serta kekayaan daerah untuk
keberhasilan pendidikan dengan muatan seluruh bahan kajian secara optimal.
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7.

Gugus sekolah menampung semua pihak yang ada dalam wilayah gugus meliputi kepala sekolah, guru kelas,
dan guru mata pelaran serta diselenggarakan dalam kesetaraan, keseimbangan, keterkaitan, dan kesinambungan
yang cocok dan memadai antarkomponen tersebut.

12
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Bab 2

GUGUS SEKOLAH SEBAGAI
PUSAT KEGIATAN GURU

G

ugus sekolah merupakan wadah pengembangan profesional guru dalam bentuk kegiatan Kelompok Kerja Guru (KKG),
Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS), dan Forum Komite Sekolah Tingkat Gugus sekolah dari beberapa sekolah

yang letaknya berdekatan dan mudah dijangkau. Sebagai wadah yang mempersatukan beberapa kelompok kerja, Gugus
sekolah tentunya harus memiliki beberapa program yang bersifat umum dan koordinatif.
Program umum meliputi berbagai kegiatan yang memungkinkan dilaksanakan secara serentak baik di KKG,KKKS, maupun
di Forum Komite Sekolah seperti sosialisasi kebijakan Pemerintah yang baru dan harus diketahui semua pihak, lomba
kompetensi guru dan kepala sekolah, dsb. Sedangkan program koordinasi penyerasian program yang dilakukan di KKG,
KKKS, dan Forum Komite Sekolah berfokus kepada peningkatan hasil belajar siswa. Kegiatan yang dilakukan contohnya
sinkronisasi penyusunan program yang telah disusun di KKG, KKKS, dan forum Komite Sekolah; penyusunan jadwal kegiatan,
pameran terbuka, dsb.
Untuk meningkatkan efesiensi dan efektifitas kegiatan, sebaiknya gugus sekolah berkantor di SD inti. Adapun pengurus
gugus dapat dipilih dari berbagai unsur yang berasal dari kepala sekolah, guru dan komite sekolah dengan kepala SD inti
sebagai ketuanya.
Dalam perannya sebagai wadah pengembangan profesional guru, kepala sekolah dan komite sekolah, gugus sekolah
memiliki fungsi strategis sebagai berikut.
1. Bengkel Kerja ( kata kunci: memperbaiki, merawat)
Banyak hal yang mempengaruhi guru agar dalam sukses dalam melaksanakan tugasnya. Keberagaman situasi dan
kondisi, kemampuan guru, dan pendukung lainnya ikut menentukan kualitas hasil pembelajaran di sekolah-sekolah.
Tantangan guru dan kepala sekolah di beberapa daerah dilatarbekangi oleh tingkat kesulitan yang berbeda. Untuk itu,
diperlukan wadah diskusi para guru dan kepala sekolah. Di KKG kita dapat mendengar kisah sukses pembelajaran pada
topik tertentu, diskusi mengatasi kesulitan pembelajaran, atau kegiatan lainnya yang dapat memperbaiki kesulitan
pelaksanaan pembelajaran.
Pertanyaan pemandu:

apa saja yang perlu diperbaiki/dirawat dalam perencanaan, proses, hasil, maupun

pengembangan kegiatan guru dan kepala sekolah?
2. Pengendali Mutu (kata kunci: standarisasi)
Tujuan umum yang hendak dicapai Pemerintah melalui kegiatan gugus dapat dilihat pada motto maju bersama melalui
gugus sekolah sebagai pilihan tepat untuk saling curah hasil antarpelaku pembelajaran sehingga semua guru/kepala
sekolah di gugus tersebut mencapai standar kompetensi minimal yang relatif merata.
Pertanyaan pemandu: mutu apa saja yang perlu dikendalikan, bagaimana cara mengendalikannnya, dan apa
bentuk pengendaliannya?
3. Produsen/Pabrik Pembelajaran (kata kunci: menghasilkan sesuatu)
Kata ‘Kerja’ dalam Kelompok Kerja Guru dan Kelompok Kerja Kepala Sekolah menyiratkan pentingnya aktivitas nyata
para pelakunya dalam wadah gugus sekolah. Banyak pekerjaan yang dapat dilakukan guru di gugus sekolah seperti
membuat rencana pelaksanaan pelajaran, lembar kerja, bahan ajar, dsb. Dengan demikian, guru, kepala sekolah,
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maupun komite sekolah dapat merancang beberapa sarana pendukung yang menunjang kesuksesan pelaksanaan
tugasnya di gugus sekolah.
Pertanyaan pemandu: siapa penggunanya, apa saja yang perlu dibuat, dan bagaimana cara menghasilkannya?
4. Pusat Informasi (kata kunci: issu terkini)
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terus berkembang. Seiring dengan perkembangan tersebut,
Pemerintah terus menggulirkan berbagai regulasi baru untuk memutakhirkan pengelolaan pendidikan. Gugus sekolah
sebagai wadah guru, kepala sekolah, dan pengurus komite sekolah menjadi salah satu pilihan tepat untuk menjadi
penyampai informasi tersebut.
Pertanyaan pemandu: informasi apa yang perlu disampaikan, bagaimana cara menyampaikan, media apa yang
akan digunakan?
5. Pusat Penelitian dan Pengembangan Profesi Guru (kata kunci: penelitian, pengembangan)
Penelitian tindakan kelas oleh guru dan penelitian tindaklan sekolah oleh kepala sekolah menjadi suatu keharusan
dalam upaya peninghkatan kemampuan profesionalnya. Pelaksanaan berbagai penelitian ini dipengaruhi oleh banyak
hal terutama kemauan dan kemampuan dari pelakunya. Gugus sekolah merupakan wahana tepat untuk meningkatkan
kemampuan guru dan kepala sekolah dalam hal melakukan penelitian. Interaksi sosial beberapa guru dalam KKG dan
kepala sekolah dalam KKKS menjadi pemicu motivasi bersama untuk melakukan berbagai penelitian. Di gugus sekolah
mereka dapat melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan penulisan hasil penelitian dengan topik, sasaran, dan teknik
yang berbeda satu dengan lainnya.
Pertanyaan pemandu: apa saja yang perlu diteliti, siapa yang terlibat dalam penelitian, apa dampak penelitian, dan
bagaimana melakukannya?
6. Pusat Pendidikan dan Pelatihan (kata kunci: berlatih)
Jumlah guru dan kepala sekolah yang relatif banyak menyulitkan pemberian layanan peningkatan kompetensi dalam
bentuk pendidikan maupun pelatihan. Terlebih lagi pendidikan dan pelatihan untuk para pengurus komite sekolah
hampir jarang dilakukan. Pemanfaatan gugus sekolah sebagai tempat pendidikan dan pelatihan untuk guru, kepala
sekolah, dan pengurus gugus sekolah merupakan pilihan tepat untuk memfokuskan sasaran pelatihan. Di samping itu,
kegiatan gugus sekolah yang sudah berjalan secara aktif akan mampu melakukan berbagai pendidikan dan peletihan
mandiri sesuai dengan kebutuhannya.
Pertanyaan pemandu: apa yang perlu dilatihkan untuk meningkatkan kompetensi, bagaimana melakukannya, dan
siapa yang akan melatihkan?

7.

Bimbingan dan Konseling Pembelajaran (kata kunci: kasus pembelajaran)
Kompetensi pedagogik guru menuntut adanya potensi untuk memahami karakteristik peserta didik dari aspek fisik,
moral, spiritual, sosial, kultural, emosional dan intelektual. Variasi perilaku siswa dalam pembelajaran ikut menentukan
pencapaian ketuntasan belajar baik tuntas individu maupun klasikal. Banyak hal yang perlu didiskusikan para guru
untuk meningkatkan kemampuan dirinya dalam mengelola berbagai masalah terkait dengan perilaku siswa dalam
belajar.
Pertanyaan pemandu: apa bentuk penyimpangan belajar siswa, bagaimana mengatasinya, dan siapa yang perlu
dilibatkan?
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8. Ruang Pamer Contoh Pembelajaran yang Baik (kata kunci: contoh-contoh pembelajaran yang
baik)
Sukses pembelajaran oleh guru menghasilkan strategi, kiat, teknik, alat, dsb yang menjadi bentuk pengalaman terbaik
(best practice). Banyak kreativitas dan inovasi lahir melalui pengalaman pembelajaran yang baik. Semua hasil kinerja
ini perlu didokumentasikan sehingga guru lain dapat menggunakan, mengembangkan, dan bahkan menciptakan hal
baru berdasarkan contoh yang ada. Oleh karenanya, semua hasil kinerja guru, kepala sekolah, atau komite sekolah
yang secara nyata telah mencapai hasil baik dan teruji perlu disimpan di gugus sekolah.
Pertanyaan pemandu: apa saja yang perlu dijadikan contoh dalam pembelajaran yang baik, bagaimana
memajangkannya, di mana akan dipajangkan/disimpan?

IMPLEMENTASI PENGUATAN MANAJEMEN SEKOLAH, PAKEM, DAN
PERAN SERTA MASYARAKAT MELALUI GUGUS SEKOLAH

FA Petunjuk Teknis.indd 15

15

10/26/10 1:50:16 PM

Bab 3

PEMBERDAYAAN KELOMPOK
KERJA GURU (KKG)

A. Penyusunan Program Kerja

P

rogram kerja Gugus sekolah dimulai dari kegiatan penilian atau kegiatan identifikasi aspek-aspek yang dijadikan
masukan bagi penyusunan program tersebut. Kegiatan penilian ini meliputi (1) penilaian profil kompetensi guru

anggota gugus sekolah, (2) penilaian kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh guru agar dapat melaksanakan tugas
dengan baik; dan (3) penilaian kebutuhan atau masalah guru yang menyangkut perencanaan, pelaksanaan, penilaian,
kegiatan tindak lanjut, dan pengembangan profesi sebagai landasan untuk memberikan layanan mendidik, mengajar dan
melatih sehingga mampu meningkatkan prestasi belajar siswa. Program Kelompok Kerja Guru (KKG) dapat disusun secara
jangka panjang untuk 4 tahun, menengah 1-2 tahun dan pendek selama satu semester dalam bentuk rencana aksi.
Secara umum program Kelompok Kerja Guru (KKG) hendaknya berdampak langsung terhadap peningkatan hasil belajar
siswa dan berbasis kebutuhan nyata guru sesuai dengan tuntutan kompetensi dan tingkat pencapaiannya. Secara khusus
program kerja yang terimplementasi dalam bentuk kegiatan mengacu kepada beberapa rambu-rambu:
1.

Kompetensi ideal guru baik kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, maupun profesional agar dapat
melaksanakan tugas dengan baik

2.

Mempertimbangkan kebutuhan peserta sehingga dapat meningkatkan kepemilikan program dan partisipasi
anggota dalam kegiatan yang dilakukan.

3.

Sesuai dengan situasi dan kondisi gugus sekolah, khususnya berkaitan dengan ketersediaan sumber daya dan
dana sehingga memiliki tingkat keterlaksanaan tinggi.

4.

Mendukung pengembangan manajemen yang meliputi PAKEM, manajemen sekolah, dan peningkatan peran serta
masyarakat yang dilakukan secara bersama-sama dengan komponen lainnya yaitu kepala sekolah, dan komite
sekolah.

5.

Kegiatan dirumuskan dengan strategi ‘ SMART’ yaitu spesific (pokok masalah yang dijadikan kegiatan dalam
penyusunan program kerja bersifat spesifik, jelas dan terfokus pada pencapaian tujuan), measurable (kegiatankegiatan yang dipilih dapat diukur pencapaiannya), achievable (kegiatan-kegiatan yang dilaksankan disesuaikan
dengan berbagai kondisi di gugus sekolah/sekolah), realistics (kegiatan-kegiatan yang dipilih sesuai dengan
kenyataan, sesuai dengan kebutuhan dan keadaan sekolah dalam pencapaian hasilnya.),dan time bound (jelas
target waktu pencapaian dalam setiap langkah kegiatan).

6.

Menguatkan, mengembangkan, memperkaya, dan mempraktikkan seluruh teori yang telah diperoleh selama
mengikuti pelatihan di berbagai tempat.

Kerangka program kerja sekurang-kurangnya memuat beberapa hal mendasar terkait dengan rencana kegiatan yang
akan dilakukan di Kelompok Kerja Guru (KKG) seperti visi, misi dan tujuan; identifikasi kebutuhan peningkatan kompetensi
guru; program kerja KKG , serta rencana pelaksanaannya. Banyak model kerangka lengkap program kerja yang dapat kita
gunakan. Berikut contoh kerangka Program Kerja Kelompok Kerja Guru (KKG) yang dikembangkan oleh Direktotar Jenderal
Peningkatan Mutu Pendidika dan Tenaga Kependidikan. Untuk lengkapnya lengkap silakan membaca Buku 2 Prosedur
Operasional Standar Penyelenggaraan Kelompok Kerja Guru (KKG) dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran(MGMP).
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Contoh kerangka (alternatif)

Halaman Sampul
Halaman Pengesahan
Kata Pengantar
Daftar Isi
BAB I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Tujuan
C. Manfaat
BAB II. PROGRAM KEGIATAN
A. Visi dan Misi
B. Identifikasi Kebutuhan Peningkatan Kompetensi Guru
C. Program Kerja KKG
BAB III. RENCANA PELAKSANAAN PROGRAM KKG
BAB IV. PENUTUP
Lampiran

Seluruh bagian dari kerangka kerja di atas tidak akan dibahas secara mendetail dalam Petunjuk Teknis ini. Hal ini dimaksudkan
untuk membuka seluas-luasnya kreativitas pengguna dikarenakan adanya berbagai kemungkinan variasi di setiap
Kelompok Kerja Guru (KKG) seiring dengan perbedaan situasi dan kondisi daerah. Secara khusus bagian berikutnya hanya
akan membahas teknik identifikasi peningkatan kompetensi guru, program kerja KKG, dan penjadwalan pelaksanaanya.
Kerangka pemikiran pokok ini akan menjadi inti kerangka lengkap program kerja Kelompok Kerja Guru (KKG).
Alur kerja penyusunan program kerja dilakukan melalui mekanisme berikut:

Tahap 1: Mengidentifikasi standar kompetensi ideal guru.
Banyak kompetensi yang harus/perlu dikuasai guru agar menopang kelancaran pelaksanaan tugasnya dan mencapai hasil
optimal. Kompetensi ini dapat dibaca pada beberapa aturan normatif maupun kegiatan operasional yang telah dilakukan
terkait dengan peningkatan kompetensi guru seperti Standar Kompetensi Guru SD/Mi menurut Permendiknas Nomor 16
tahun 2007 (sebagai materi kegiatan pokok), dan Standar Kompetensi Kepala SD/MI menurut Permendiknas Nomor 13
tahun 2007, berbagai program pelatihan yang dikembangkan oleh program CLCC atau MBS, Keputusan Menteri Pendidikan
Nasional RI Nomor 44/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, serta dokumen lainnya yang relevan sebagai
kegiatan pendukung (baca di lampiran).
Mengapa KKG perlu mengembangkan kegiatan yang dilakukan oleh kepala sekolah dan komite sekolah sebagai pendukung
kegiatannya? Hal ini tidak terlepas dari pelaksanaan manajemen berbasis sekolah yang memiliki 3 pilar yaitu manajemen
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sekolah (oleh kepala sekolah), PAKEM (oleh guru), dan peningkatan peran serta masyarakat (oleh komite sekolah). Ketiga
pilar ini hendaknya saling mendukung dalam bentuk program dan kegiatan nyata. Sinergi program yang dilakukan ketiga
pilar tersebut berfokus kepada peningkatan hasil belajar siswa dalam upaya peningkatan mutu pendidikan.

Tahap 2: Menetapkan rincian program yang disusun berdasarkan perbedaan/gap antara kompetensi
guru secara nyata dan menurut standar dikaitkan dengan fungsi gugus sekolah.
Hakekat pokok penyelenggaraan Kelompok Kerja Guru (KKG) adalah mengatasi permasalahan yang dihadapi guru yang
dilakukan bersama-sama dengan beberapa guru lainnya melalui berbagai kegiatan, oleh karena itu seluruh kegiatan yang
dilakukan hendaknya berbasis kebutuhan guru yang digali dari, oleh, dan untuk guru. Ada beberapa cara yang dapat
dilakukan dalam menjaring permasalahan untuk dijadikan kegiatan dalam KKG, seperti curah pendapat, angket bebas,
kuesioner, kartu masalah, hasil pemantauan kinerja guru oleh atasannya,dsb.
Di beberapa daerah, terlebih lagi adanya pengaruh budaya setempat yang menganggap ’tabu’ untuk mengungkapkan
kekurangan diri akan menyulitkan penjaringan masalah (need assessment) ini. Hal ini tentunya akan mempersulit kerja
pengurus Kelompok Kerja Guru (KKG) untuk menyusun program yang benar-benar menyentuh kebutuhan guru anggota
KKG. Penggalian kesenjangan dapat dilakukan melalui uji ketercapaian standar kompetensi dan pencapaian indikator
implementasi manajemen berbasis sekolah yang ditetapkan oleh program CLCC/MBS.
Untuk memunculkan ide penggalian masalah yang bersumber dari standar kompetensi dan indikator keberhasilan
sebagaimana ditetapkan oleh CLCC/MBS, kita dapat membuat tabel persilangan antara kompetensi guru/indikator
keberhasilan MBS dan fungsi gugus. Hasil penjaringan masalah (need assessment) disusun menjadi usulan rencana
kegiatan.
Gambaran pemikiran dasar tentang konsep penyilangan kedua hal pokok ini sebagai berikut:

Apa fungsi Gugus Sekolah?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Bengkel kerja
Pengendali mutu
Produsen/Pabrik Pembelajaran
Pusat penelitian dan pengembangan
profesi guru
Pusat informasi
Pusat pendidikan dan pelatihan
Bimbingan dan konseling
pembelajaran
Ruang pamer contoh pembelajaran
yang baik

Hal apa yang mencerminkan standar
kompetensi ideal guru?
• Permendiknas nomor 16 tahun 2007
tentang standar kompetensi guru
• Permendiknas nomor 13 tahun 2007
tentang standar kepala sekolah/
madrasah
• Rincian tugas dan unsur yang dinilai
dalam pemberian angka kredit
jabatan guru (Keputusan Menpan
nomor 84 tahun 1993)
• dll

Kemampuan guru apa saja yang perlu
dikembangkan di KKG?
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Tabel 1: Penjaringan masalah di KKG
Fungsi Kompetensi

Menyusun
rancangan pembelajaran yang lengkap,
baik untuk kegiatan
didalam kelas,
laboratorium, dan di
lapangan. (1)

Melakukan kegiatan
karya tulis/karya
tulis ilmiah di bidang
pendidikan(2)

Menyusun
perencanaan sekolah/
madrasah untuk
berbagai tingkatan
perencanaan. (3)

Mendorong
tumbuhnya
perhatian dan
komitmen
masyarakat
terhadap

Lembar Kerja Siswa
(LKS) (5)

Bengkel kerja

Menelaah dan
memper-baiki
RPP yang telah
dilaksanakan

Memperbaiki
kekeliru-an dalam
penulisan penelitan
tindakan kelas

-----

-----

Menelaah dan
memperbaiki LKS
yang telah ditulis
dalam RPP dan
dilaksa-nakan

Pengendali mutu

Membuat RPP
minggu

Menulis hasil
penelitian tindak-an
kelas bersama

-----

-----

-----

Produsen/ pabrik
pembelajaran

Merancang RPP
sebagai bagian
langkah dalam PTK

Merancang
penelitian tindakan
kelas

-----

-----

Membuat LKS yang
menarik dan

Pusat
penelitian dan
pengembangan
profesi guru

Sosialisasi
Permendiknas no:
41 tahun 2007
tentang standar
proses

Sosialisasi tentang
lesson study dan
penelitian tindakan
kelas

-----

-----

Merancang LK
sebagai kajian
dalam PTK

Pusat informasi

Pelatihan teknik
penyusunan RPP
yang menarik
dan menantang
sesuai dengan
Permendiknas
nomor 41 tahun
2007

Sosialisasi tentang
lesson study dan
penelitian tindakan
kelas

-----

Sosialisasi tentang
peran komite
sekolah dalam
membantu kegiatan
sekolah

-----

Pusat Pendidikan
dan Pelatihan

Pelatihan teknik
penyusunan RPP
yang menarik
dan menantang
sesuai dengan
Permendiknas
nomor 41 tahun
2007

Pelatihan lesson
study

-----

-----

Refresh penyusunan
lembar kerja
yang menarik
dan menantang
sesuai dengan
Permendiknas
nomor 41 tahun
2007

Bimbingan
dan konseling
pembelajaran

-----

Pendataan kasus
kesulitan belajar
siswa

Mendata kesulitan
relajar siswa

Mendata kiat sukses
meli-batkan komite
dan orang tua siswa
dalam bimbingan
belajar siswa

-----

Ruang pamer
contoh
pembelajaran
yang baik

Pengumpulan,
seleksi, dan penyimpanan contoh RPP
yang baik dan telah
teruji

Pengumpulan,
seleksi, dan penyimpanan contoh PTS
yang benar

-----

-----

Pengumpulan,
seleksi, dan penyimpanan contoh
lembar kerja yang
baik dan telah teruji

Pelatihan teknik
penelitian tindakan
kelas

Keterangan :
(1) Contoh kegiatan KKG yang dikembangkan dari salah satu kompetensi guru yang terdapat dalam Permendiknas
nomor 16 tahun 2007 tentang standar kompetensi guru .
(2) Contoh kegiatan KKG yang dikembangkan dari salah satu kompetensi guru yang terdapat dalam Kepmenpan
nomor 84/1993 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.
(3) Contoh kegiatan KKG yang dikembangkan dari salah satu kompetensi kepala sekolah yang terdapat dalam
Permendiknas nomor 13 tahun 2007 tentang standar kompetensi kepala sekolah/madrasah

IMPLEMENTASI PENGUATAN MANAJEMEN SEKOLAH, PAKEM, DAN
PERAN SERTA MASYARAKAT MELALUI GUGUS SEKOLAH

FA Petunjuk Teknis.indd 19

19

10/26/10 1:50:17 PM

(4) Contoh kegiatan KKG yang dikembangkan dari salah satu kompetensi guru dalam bekerja sama dengan komite
sekolah yang terdapat dalam Permendiknas nomor 044/U/2002 tentang Dewan Sekolah dan Komite Sekolah
(5) Contoh program pelatihan pelatihan yang dilakukan di CLCC

Seluruh hasil pemikiran di atas dimasukkan ke dalam angket jaring pendapat guru tentang kegiatan KKG yang mereka
butuhkan.Angket ini disebarkan ke seluruh guru angggota KKG. Bentuk angket dapat disusun seperti contoh berikut.
Tabel 2 : Usulan kegiatan Kelompok Kerja Guru
		

Nama
No

:			

Alamat Sekolah: ...........................

Kegiatan yang diusulkan

Usulan
Ya

Tidak

1
2
3
4
5

Sosialisasi Permendiknas no: 41 tahun 2007 tentang standar proses
Sosialisasi tentang lesson study dan penelitian tindakan kelas
Pelatihan lesson study
Pelatihan teknik penelitian tindakan kelas
Pelatihan teknik penyusunan RPP yang menarik dan menantang sesuai
dengan Permendiknas nomor 41 tahun 2007
6
Mendata kasus kesulitan belajar siswa dan alternatif solusinya
7
Merancang penelitian tindakan kelas
8
Merancang RPP sebagai bagian langkah dalam PTK
9
Membuat RPP minggu berikutnya
10
Menelaah dan memperbaiki RPP yang telah dilaksanakan
11
Pengumpulan, seleksi, dan penyimpanan contoh RPP yang baik dan
telah teruji
12
Menulis hasil penelitian tindakan kelas bersama
13
Memperbaiki kekeliruan dalam penulisan penelitan tindakan kelas
14
Pengumpulan, seleksi, dan penyimpanan contoh PTS yang benar
15
Menyusun profil siswa, pembelajaran, dan hasil belajar
16
Menyusun rencana pembelajaran pekan yang akan datang.
17
Mendata kiat sukses melibatkan komite dan orang tua siswa dalam
bimbingan belajar siswa
Kegiatan lain yang diusulkan:
1
2
3
4
5
							
							

. . . . . . . . ,. . . . . . 200. .

							

Yang mengusulkan,

							

_________________
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Tahap 3: Menentukan Skala Prioritas
Hasil angket yang terkumpul,dibuatkan rekapitulasi sehingga tergambar kebutuhan nyata semua guru anggota Kelompok
Kerja Guru (KKG). Hitung banyak peminat atas program yang ditawarkan atau usulan program baru yang diajukan guru
untuk menentukan skala prioritas. Cara lain dapat ditempuh melalui penggalian masalah melalui pelaksanaan KKG Mini di
sekolah (baca keterangan tentang KKG mini pada Bab tentang Pelaksanaan Gugus Sekolah). Pertimbangkan porsi waktu
yang diperlukan untuk melaksanakan setiap kegiatan di atas. Apakah kegiatan itu dilakukan dalam waktu tertentu atau terus
menerus. Berapa banyak waktu yang diperlukan untuk melaksanakannya perlu dirancang dengan cermat. Perencanaan
waktu ini didasarkan kepada keluasan program, tingkat kemendesakan (urgensi), dan sarana pendukung yang tersedia.
Skala prioritas hendaknya juga mempertimbangkan urutan logis pelaksanaan dan besar pengaruh kegiatan tersebut
terhadap peningkatan hasil belajar siswa Contoh rekapitulasi berdasarkan kasus di atas seperti daftar berikut (50 orang
guru sebagai responden).
Tabel 3 : Penentuan skala prioritas
No

Kegiatan yang diusulkan

Frekwensi
Pemilih

Prioritas

1

Sosialisasi Permendiknas no: 41 tahun 2007 tentang standar
proses

48

2

2

Sosialisasi tentang lesson study dan penelitian tindakan kelas

41

7

3

Pelatihan lesson study

42

6

4

Pelatihan teknik penelitian tindakan kelas

38

5

Pelatihan teknik penyusunan RPP yang menarik dan menantang
sesuai dengan Permendiknas nomor 41 tahun 2007

49

1

6

Mendata kasus kesulitan belajar siswa dan alternatif solusinya

24

12

7

Merancang penelitian tindakan kelas

44

4

8

Merancang RPP sebagai bagian langkah dalam PTK

36

9

Membuat RPP minggu berikutnya

43

10

Menelaah dan memperbaiki RPP yang telah dilaksanakan

45

11

Pengumpulan, seleksi, dan penyimpanan contoh RPP yang baik
dan telah teruji

26

11

12

Menulis hasil penelitian tindakan kelas bersama

42

4

13

Memperbaiki kekeliruan dalam penulisan penelitan tindakan
kelas

41

4

14

Pengumpulan, seleksi, dan penyimpanan contoh PTS yang benar

34

9

15

Menyusun profil siswa, pembelajaran, dan hasil belajar

21

14

16

Sosialisasi tentang peran komite sekolah dalam membantu

48

3

49

2

kegiatan sekolah
17

Mendata kiat sukses melibatkan komite dan orang tua siswa
dalam bimbingan belajar siswa

5

Usulan (diperoleh dari angket atau masukan guru berdasarkan kesulitan yang dihadapi ketika
melakukan KKG mini di sekolah)
1

Pembuatan alat peraga mandiri

17

15

2

Praktik penggunaan alat peraga

17

15

3

Merancang skenario pembelajaran yang bervariasi dan menarik

39

8

4

Penyusunan soal untuk ulangan tengah semester

32

10

5

Cara cepat membimbing siswa membaca di kelas awal

2

16
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Tahap 4: Menyusun Program Kerja.
Program kerja disusun dengan mengangkat isu-isu yang dikehendaki peserta sesuai dengan skala prioritas ditambah
beberapa kegiatan lain yang dipandang perlu oleh pengurus. Kegiatan bisa juga dilaksanakan dengan menggunakan
tema-tema tertentu sebagai pemusat kegiatan.Misalnya bulan Desember digunakan tema penilaian sehingga pada bulan
ini seluruh kompetensi guru yang berkaitan dengan penilaian dibahas seperti kisi-kisi, rubrik, penilaian berbasis kelas, dsb.
Tema ini merupakan rincian lanjutan dari kegiatan yang sudah diidentifikasi terkait dengan materi peningkatan kompetensi
yang ada. Tema secara spesifik dapat dirumuskan dalam bentuk materi untuk setiap komponen program.
Struktur program kegiatan KKG menurut Buku 1 tentang Rambu-rambu Pengembangan Kegiatan Kelompok Kerja Guru
(KKG) dan Musyawarah Guru Mata pelajaran (MGMP) menjelaskan bahwa kegiatan yang dilakukan terdiri dari program
umum, program inti/pokok, dan program penunjang dengan uraian sebagai berikut.
a.

Program umum adalah program yang bertujuan untuk memberikan wawasan kepada guru tentang kebijakankebijakan pendidikan di tingkat daerah sampai pusat, seperti kebijakan terkait dengan sertifikasi guru, standar
kompetensi guru, akreditasi sekolah, dsb.

b. Program inti adalah program-program utama yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas kompetensi dan
profesionalisme guru. Program inti dapat dikelompokkan ke dalam program rutin dan program pengembangan.
Contoh Program Rutin:
1)

Berbagi pengalaman tentang pengelolaan pembelajaran pekan terakhir

2)

Persiapan pembelajaran pekan yang akan datang
a.

Menyusun rencana pembelajaran pekan yang akan datang atau menyempurnakan rencana pembelajaran yang telah
disusun dalam pelatihan/In-Service Training.

b.

Membuat dan mencobakan bahan-bahan atau alat peraga dan alat bantu mengajar.

c.

Uji coba praktik pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam

d.

Menyusun alat evaluasi

e.

Peer teaching/micro teaching

f.

Dan kegiatan lainnya

3) Pelatihan terkait dengan penguasaan materi, metode, dan strategi yang mendukung keberhasilan tugas
mengajar
Program pengembangan terdiri dari

c.

1)

Penelitian Tindakan Kelas/Studi Kasus/Lesson Study.

2)

Seminar, lokakarya, dan diskusi panel.

3)

Program lain yang sesuai dengan kebutuhan setempat.

Program penunjang bertujuan untuk menambah pengetahuan dan keterampilan peserta KKG dengan materimateri yang bersifat penunjang seperti keterampilan menggunakan komputer, peningkatan motivasi kerja,
strategi implementasi nilai dalam kehidupan di sekolah (contoh kantin kejujuran), dll.
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Dengan demikian dapat mengelola program kerja (untuk kasus di atas) seperti yang dijabarkan di bawah ini.
Tabel..4: Contoh Program Kerja KKG
PROGRAM KERJA KKG TAHUN PELAJARAN ..../....
No

Program

1
1.1

PROGRAM UMUM
Sosialisasi Permendiknas no: 41

1.2
1.3
2
2.1.

tahun 2007 tentang standar proses
…………………………………….
…………………………………….
PROGRAM INTI
Pelatihan teknik penelitian tindakan

2.2.

kelas
Pelatihan teknik penyusunan RPP

Pelaksanaan pada bulan

Alokasi
Waktu

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

......
......
......
......
......

yang menarik dan menantang
sesuai dengan Permendiknas
2.3.

nomor 41 tahun 2007
Merancang RPP sebagai bagian

2.4.
2.5.
2.6.
2.7
3
3.1

langkah dalam PTK
Membuat RPP minggu berikutnya
...........................................
..........................................
..........................................
PROGRAM PENUNJANG
Pelatihan teknik penyusunan RPP

......
......
......
......
......
......

yang menarik dan menantang
sesuai dengan Permendiknas
3.2

nomor 41 tahun 2007
Merancang RPP sebagai bagian

......

3.3
3.4

langkah dalam PTK
Membuat RPP minggu berikutnya
Pelatihan program excel

......
......

3.5

(komputer)
Pembuatan sistem penilaian

......

3.6
3.7
3.8

menggunakan komputerisasi
...................................................
..............................................
...............................................

......
......
......

Tahap 5: Menyusun Silabus Kegiatan KKG
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Penyusunan silabus kegiatan KKG merupakan bagian dan kegiatan perencanaan gugus sekolah.. Kegiatan ini dapat
berbentuk rapat kerja,Iokakarya atau bentuk kegiatan lain yang mematangkan semua harapan,keinginan,dan gagasan
pembaharuan yang telah dirumuskan dalam program kerja. Silabus mendetailkan setiap kegiatan sehingga dapat
dengan mudah dipahami semua pihak dan diaplijasikan dalam kegiatan KKG. Silabus disusun setiap tahun sebelum
tahun pembelajaran baru.Tahap kegiatan penyusunan silabus kegiatan KKG secara garis besar meliputi: (1) Penyiapan dan
penyusunan draf; (2) Reviu dan revisi; serta (3) Finalisasi.
Tabel.5: Contoh Silabus Kegiatan
SILABUS
KKG ................... Tahun pelajaran 2008/2009
No
1

2

Program
Sosialisasi
Permendiknas no:
41 tahun 2007
tentang standar
proses

Pelatihan teknik
penelitian tindakan
kelas

Kompetensi
Dasar/Indikator
Keberhasilan

Kegiatan

Memahami isi
Permendiknas no: 41
tahun 2007 tentang
standar proses

1. Mengindentifi-kas isi
Permendiknas No 41
tahun 2007 tentang
standar proses

Permendiknas
No 41 tahun
2007 tentang
standar proses

• Mengidentifikasi kegiatan
pembelajaran
sesuai dengan isi
Permendiknas No
41 tahun 2007

2. Memetakan langkah
pembelajaran
sesuai dengan isi
Permendiknas No 41
tahun 2007 tentang
standar proses

Contoh Rencana
Pelaksanaan
Pembelajaran

• Menyusun langkah
pembelajaran
sesuai dengan
Permendiknas No
41 tahun 2007
tentang standar
proses

3. Menyusun
contoh langkah
pembelajaran
sesuai dengan
Permendiknas No 41
tahun 2007 tentang
standar proses

Terampil melakukan
penelitian tindakan
kelas

1. Mengidentifi-kasi
langkah dalam
penelitian tindakan
kelas

• Menentukan
masalah dalam
penelitian kelas
• Menyusun siklus
penelitian tindakan
kelas
• Menyusun laporan
hasil penelitian
tindakan kelas
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2. Mendata
permasalahan dalam
pembelajaran.

Alat dan
Sumber

Petunjuk Teknis
Penelitian
Tindakan Kelas

Waktu
4 x 45’

4 x 45’

Model-model
Pembelajaran

3. Menyusun desain
penelitian tindakan
kelas
4. Menuliskan contoh
laporan penelitian
tindakan kelas
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No

Program

4

Membuat RPP
minggu berikutnya

Kompetensi
Dasar/Indikator
Keberhasilan
Terampil menyusun
RPP yang baik
sesuai dengan
Permendiknas no 41
tahun 2007
• Menentukan
tujuan
pembelajaran

Kegiatan
1. Menyusun RPP
2. Mendemontrasikan
RPP
3. Memperbaiki RPP
berdasarkan saran
teman

• Merumuskan
langkah
pembelajaran
• Menyusun lembar
kerja

Alat dan
Sumber
Permendiknas
No 41 tahun
2007 tentang
standar proses

Waktu
4 x 45’

Contoh Rencana
Pelaksanaan
Pembelajaran
yang baik dan
telah teruji
keberhasilannya
Model-model
Pembelajaran

• Menyusun
penilaian

Tahap 6: Menetapkan Nara Sumber.
Nara sumber sebagai fasilitator dalam kegiatan gugus sekolah dapat berasal dari internal gugus maupun eksternal.
Fasilitator yang berasal dari dalam biasanya para guru/kepala sekolah/anggota komite sekolah yang tergabung dalam
kelompok pemandu. Selain hal itu, guru yang tidak menjadi pemandu bisa dipilih sebagai fasilitator kegiatan apabila
memiliki keahlian/kemampuan tertentu terkait dengan kegiatanm gugus atau mereka yang baru saja mengikuti pendidikan
atau kegiatan lainnya di berbagai tingkatan. Fasilitator eksternal bisa berasal dari pengawas sekolah, guru, atau praktisi
pendidikan lainnya yang memiliki kompetensi sesuai dengan kegiatan yang dilakukan.

Tahap 7: Mengatur jadwal Kegiatan
Jadwal kegiatan gugus sekolah sebaiknya diatur bersama antara pengurus gugus sekolah, KKG, KKKS, forum komite sekolah
dan guru-guru dari sekolah anggota. Hal ini penting dilakukan agar dapat meningkatkan partisipasi kehadiran anggota
dan kepastian jadwal kegiatan dan rincian kegiatan yang akan dilakukan.
Di beberapa gugus sekolah yang sudah mampu meningkatkan partisipasi kehadiran anggota terlebih dahulu
menyeragamkan jadwal pelajaran di masing-masing sekolah anggota. Dengan penyamaan jadwal pelajaran di sekolahsekolah anggota gugus, seorang guru yang memiliki tugas sama (misalnya guru kelas atau mata pelajaran) akan lebih
mudah mengatur jadwal pertemuan di gugus. Jam kosong (dikarenakan diisi oleh guru lain sesuai jadwal pelajaran) dapat
mereka gunakan untuk melakukan pertemuan gugus tanpa mengganggu jam belajar siswa.

Tahap 8: Menyusun Anggaran Pendapatan dan pembiayaan.
Sumber dana penyelenggaraan kegiatan gugus sekolah merupakan salah satu hal penting bagi kelancaran pelaksanaan
kegiatannya. Secara legal formal di beberapa daerah masih belum ada dana alokasi khusus yang menganggarkan kegiatan
gugus sekolah. Dengan demikian perlu kebersamaan dari semua sekolah anggota gugus untuk membiayai bersama
kegiatan ini dengan fokus meningkatkan kemampuan profesional guru.
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Sumber dana kegiatan KKG dapat berasal dari
1.

Iuran Anggota,

2.

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS),

3.

Komite Sekolah/Dewan Pendidikan,

4.

Dinas Pendidikan Provinsi atau Kabupaten/Kota,

5.

Departemen Pendidikan Nasional,

6.

Hasil Pamasaran Kegiatan Usaha Organisasi, dan

7.

Sumber lainnya yang syah serta tidak mengikat.

Kegiatan KKG ada yang menyerap dana besar, ada pula yang terbatas disesuaikan dengan situasi dan kondisi daerah
dan tingkat kebutuhan program/kegiatan yang akan dilakukan. Banyak peserta, kebutuhan sarana pendukung, dan nara
sumber menentukan besar kebutuhan dana.

Tahap 9: Mengelola Kegiatan, Tempat, dan Peserta
a.

Mengelola Kegiatan
Kegiatan Gugus sekolah dilaksanakan secara terjadwal, rutin, berkala, dan berkesinambungan. Kegiatan gugus sekolah
dapat dilakukan dalam bentuk tatap muka, penugasan, kegiatan praktik, dan kegiatan lainnya yang mendukung.
Semua itu dimaksudkan untuk mencapai peningkatan standar kompetensi profesional peserta.
1) Kegiatan Tatap Muka
Kegiatan tatap muka adalah kegiatan gugus sekolah yang berupa proses interaksi antara peserta gugus secara
langsung di suatu tempat dan waktu tertentu. Beban kegiatan tatap muka ditetapkan dalam suatu satuan waktu
dengan mempertimbangkan unsur efektivitas dan efisiensi, misalnya 1 (satu) hari dalam seminggu dengan alokasi
tatap muka selama 2 (dua) jam setiap tatap muka.
2) Penugasan
Penugasan adalah kegiatan gugus sekolah yang berupa pendalaman materi kegiatan yang dilakukan gugus oleh
peserta sebagai pendukung kegiatan tatap muka.
3) Praktik
Praktik adalah kegiatan gugus sekolah yang menuntut peserta untuk menerapkan/ mengujicobakan konsep,
prinsip, prosedur, dan keterampilan dalam situasi nyata atau buatan secara terprogram dan terbimbing/mandiri.
Hal ini dilakukan untuk mendorong guru menerpkan semua teori yang telah diperoleh selama tatap muka.

4) Kegiatan Penunjang
Kegiatan penunjang berupa berbagai kegiatan yang perlu dilakukan gugus sekolah untuk memperluas wawasan
dan memberikan penguatan terhadap kegiatan tatap muka, penugasan, atau praktik. Bentuk kegiatan penunjang
dapat dirancang di dalam gugus sekolah ataupun di luar. Kegiatan di dalam gugus sekolah berupa seminar,
pameran pendidikan, lomba siswa, dsb. Kegiatan di luar gugus bisa berupa studi banding ke gugus sekolah lain
atau kegiatan lainnya.
Kegiatan penunjang dapat digunakan sebagai inspirasi penyusunan kegiatan gugus sekolah atau refleksi atas
kegiatan yang telah dilakukan. Dengan berbagai kegiatan baru seperti seminar, pelatihan, workshop, lokakarya,
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dan atau studi banding tentu banyak temuan baru didapatkan. Temuan-temuan tersebut diolah menjadi program
kegiatan gugus sekolah dan sekaligus sebagai kegiatan tindak lanjut atas kegiatan yang telah diikuti. Sedangkan
pameran hasil karya, lomba siswa, pemilihan guru berprestasi, dsb merupakan dampak dan refleksi atas kegiatan
yang telah dilaksanakan sebelumnya.
Kegiatan peserta dapat berupa tatap muka, penugasan, praktik atau kegiatan pendukung lainnya. Kegiatan-kegiatan ini
tidak berdiri sendiri, tetapi saling mendukung satu sama lainnya sehingga guru mendapatkan pengalaman utuh dalam
mengembangkan kompetensinya.
Tabel 6: Contoh kasus keterpaduan kegiatan-kegiatan tersebut adalah
Kegiatan yang dilakukan peserta/gugus sekolah
Kegiatan
Tatap muka
Melakukan
Penelitian
Tindakan Kelas

Menyusun RPP
menggunakan
teknik Jigsaw

Penugasan
Mempelajari
teknik Jigsaw
Menuliskan hasil
praktik

Praktik
Mempraktikkan
desain
pembelajaran yang
telah dirancang

Pendukung
Pelatihan
Penelitian
Tindakan Kelas

b. Mengelola Tempat Kegiatan
Ada beberapa alternatif pengaturan tempat penyelenggaraan kegiatan Kelompok Kerja Guru (KKG) seperti KKG Mini di
sekolah,KKG Reguler, dan lintas gugus sekolah. Semua bentuk pengelolaan ini mempunyai dampak positif dan negatif.
Pengaturan yang bervariasi di antara pilihan-pilihan tersebut merupakan langkah bijak untuk menutupi kelemahan dan
menggairahkan kehadiran peserta.
1) KKG mini yang dilaksanakan di sekolah menjadi salah satu cara efektif untuk menjaring permasalahan riil guru
dan mengatasi kemacetan pelaksanaan KKG di gugus sekolah. Banyak hal yang dapat dilakukan di KKG mini..
Program disusun secara sederhana sesuai kesepakatan dengan guru di sekolah tersebut. Berikut contoh program
yang telah dilakukan di salah satu sekolah dengan hasil baik.
Tabel 7: Contoh kegiatan di KKG Mini
No

Hari/Tanggal

Kegiatan

1

Sabtu, 14-07-07

Menyusun program semester

Ani

2

Sabtu, 21-07-07

Menyusun program semester (lanjutan)

Budi

3

Sabtu,28-07-07

Membuat alat peraga “Buku Besar.

Citra

4

Sabtu,04-08-07

Membuat alat peraga IPA tentang siang malam.

Dewi

5

Sabtu,10-08-07

Inovasi pembiasaan berani bertanya.

Edy

6

Sabtu,25-08-07

Membuat alat peraga kata-kalimat.

Fitri

7

Sabtu,08-09-07

Analisis karya siswa.

Gani

8

Sabtu,03-11-07

Tehnik pengelolaan kelas.

Ani

9

Sabtu,10-11-07

Mewujudkan sekolah ramah anak.

Budi

10

Sabtu,17-11-07

Membuat alat bantu pecahan.

Edy

11

Sabtu,08-12-07

Format penilaian

Budi

12

Sabtu,15-12-07

Alat peraga Matematika mata uang.

Citra

13

Sabtu,05-01-08

Tehnik menghitung cepat.

Gani

14

Sabtu,09-01-08

Porto folio

Dewi

15

Sabtu,16-02-08

Tehnik pengelolaan kelas.

Ani
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Kegiatan yang mereka lakukan cukup sederhana. Pada suatu waktu mereka berdiskusi untuk kepentingan semua guru.
Pada waktu lainnya, mereka membuat sesuatu yang diperlukan oleh seorang guru.

2) KKG reguler, dilakukan dengan melibatkan semua guru anggota KKG di suatu tempat yang telah disepakati bersama.
Kegiatan yang dilakukan sesuai dengan program kerja Kelompok Kerja Guru (KKG). Pelaksanaannya dapat menetap
(statis) di sekolah inti atau berpindah-pindah tempat di antara sekolah anggota gugus sekolah (dinamis).

3) KKG Lintas Gugus Sekolah, dilakukan dengan melibatkan beberapa gugus yang relatif berdekatan. Pelaksanaan
kegiatan di lintas gugus sekolah diawali dengan kesepakatan bersama beberapa pengurus KKG di beberapa gugus
sekolah. Contoh KKG guru kelas I di gugus sekolah A akan mengadakan kegiatan/pertemuan gugus dan pada saat yang
bersamaan KKG guru kelas I dari gugus B juga akan mengadakan kegiatan/pertemuan gugus. Kedua KKG guru kelas
I yang berasal dari dua gugus berbeda ini dapat melakukan kegiatan bersama secara insidental sesuai kesepakatan.
Meskipun pengaturan kesepakatan, jadwal, dan kegiatan sedikit memerlukan kerja ekstra tetapi kegiatan ini dapat
memberikan spirit bagi anggota KKG. Bentuk kerja sama tidak harus tetap, tetapi pada kesempatan lain dapat dilakukan
kegiatan bersama dengan anggota KKG yang berasal dari gugus lain.

Tabel 8: Contoh keterpaduan pelaksanaan kegiatan gugus antara masalah yang dibahas dengan tempat
kegiatan (model yang diangkat tentang penelitian tindakan kelas)
No

1

2

3

4
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Pengelolaan
Peserta

Alternatif Kegiatan

Satu masalah, satu
lokasi

•
•
•
•
•
•
•

Sepakati satu sekolah/kelas yang akan dijadikan objek penelitian
Kumpulkan permasalahan pembelajaran
tetapkan satu masalah yang akan diteiliti
Diskusikan berbagai alternatif solusi.
Tetapkan satu alternatif terpilih
Rancang bersama skenario penelitian yang akan dilakukan
Lakukan penetian tindakan kelas bersama di satu sekolah/kelas

Satu masalah,
banyak lokasi

•
•
•
•
•
•

Kumpulkan permasalahan pembelajaran dari semua sekolah
tetapkan satu masalah yang akan diteiliti
Diskusikan berbagai alternatif solusi.
Tetapkan satu alternatif terpilih
Rancang bersama skenario penelitian yang akan dilakukan
Lakukan penetian tindakan kelas di beberapa sekolah dengan masalah dan
alternatif solusi yang sama

Banyak masalah,
satu lokasi

•
•
•
•
•
•
•

Sepakati satu sekolah yang akan dijadikan objek penelitian
Kumpulkan permasalahan pembelajaran dari setiap kelas/guru
tetapkan satu masalah di setiap kelas yang akan diteiliti
Diskusikan berbagai alternatif solusi.
Tetapkan satu alternatif terpilih di setiap kelas
Rancang bersama skenario penelitian yang akan dilakukan
Lakukan penetian tindakan kelas di beberapa kelas pada satu sekolah.

Banyak masalah
banyak lokasi

•
•
•
•
•
•

Kumpulkan permasalahan pembelajaran dari setiap sekolah/guru
tetapkan masalah di setiap kelas yang akan diteiliti
Diskusikan berbagai alternatif solusi.
Tetapkan satu alternatif terpilih di setiap kelas
Rancang bersama skenario penelitian yang akan dilakukan
Lakukan penetian tindakan kelas di beberapa kelas pada satu sekolah.
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c. Mengelola Peserta
Pengelolaan peserta/guru dalam mengikuti kegiatan di KKG tidak berbeda dengan pengelolaan siswa dalam pembelajaran.
Di samping kegiatan individu, mereka dapat juga melakukan kegiatan kelompok dalam bentuk kegiatan kooperatif. Banyak
model yang ditawarkan dalam kegiatan kooperatif selama ini seperti Jigsaw, STAD, Think Pair and Share, Group Investigation,
dsb (silakan baca buku Pembelajaran Kooperatif ) dengan mempertimbangkan karakteristik belajar yang sesuai dengan
orang dewasa.

Tahap 10: Melaporkan Kegiatan
Pada setiap akhir kegiatan (semester atau tahun) pengurus KKG wajib melaporkan kegiatannya yang didanai secara
bersama-sama oleh seluruh sekolah yang menjadi anggota gugus melalui kegiatan peningkatan kemampuan profesional
guru kepada pihak-pihak tertentu. Laporan kegiatan KKG dapat berupa print out laporan yang dilampiri CD yang berisi filefile laporan dan gambar/foto kegiatan, ataupun dalam VCD.
Format laporan kegiatan memuat tentang


Latar belakang



Tujuan



Rincian kegiatan yang telah dilakukan



Hasil dan manfaat yang telah dicapai



Rekap penggunaan dana

Laporan pelaksanaan kegiatan gugus sekolah tertama diberikan kepada sekolah anggota sebagai bentuk
pertenggungjawaban atas dana yang diterima oleh KKG, gugus sekolah, pengawas sekolah dan kepala UPTD Pendidikan
Kecamatan sebagai bahan monitoring, evaluasi, dan pembinaan berikutnya.serta arsip gugus sekolah.
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Bab 4

PEMBERDAYAAN KELOMPOK
KERJA KEPALA SEKOLAH (KKKS)

K

egiatan yang dilakukan di Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) tidak jauh berbeda dengan kegiatan di Kelompok
Kerja Guru (KKG).Perbedaan keduanya terletak pada bidang pengembangan dan kegiatan yang dilakukan. Program

KKG terfokus pada bagaimana guru melaksanakan PAKEM dengan benar dan didukung dengan kegiatan penopang untuk
membantu kepala sekolah dalam mengembangkan manajemen sekolah dan peningkatan partisipasi masyarakat. KKKS
meletakkan program pengembangan manajemen sekolah sebagai fokus dan mendukung pelaksanaan PAKEM serta
peningkatan partisipasi masyarakat. Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan oleh kepala sekolah di antaranya berbagi
pengalaman tentang mengelola sekolah, menyusun Rencana Kerja Sekolah, menyusun Rencana Kegiatan dan anggaran
Sekolah, merumuskan solusi masalah guru yang tidak terpecahkan di KKG, sosialisasi penggunaan dana BOS, kontroversi
seputar pengelolaan pendidikan gratis, dsb
Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) sebaiknya melakukan hal yang sama dengan Kelompok Kerja guru untuk menjaring
permasalahan, menjaring pendapat pesertta, dan menyusun program yang berbasis kebutuhan nyata peserta. Begitu
pula pelaksanaan KKKS tidak terlalu jauh berbeda dengan pelaksanaan Kelompok Kerja Guru.Perbedaan tergambar pada
program kerja dari masing-masing kelompok kerja.
Dalam menyusun program kerja Kelompok Kerja kepala Sekolah (KKKS), dapat menggunakan alur pikir berikut.

Apa fungsi Gugus Sekolah?
1. Bengkel kerja
2. Pengendali mutu
3. Produsen/Pabrik Pembelajaran
4. Pusat penelitian dan
pengembangan profesi guru
5. Pusat informasi
6. Pusat pendidikan dan pelatihan
7. Bimbingan dan konseling
pembelajaran
8. Ruang pamer contoh
pembelajaran yang baik

Hal apa yang mencerminkan standar
kompetensi ideal kepala sekolah?
• Permendiknas nomor 13 tahun 2007
tentang standar kepala sekolah/
madrasah (fokus utama)
• Permendiknas nomor 16 tahun 2007
tentang standar kompetensi guru
• Rincian tugas dan unsur yang dinilai
dalam pemberian angka kredit
jabatan guru (Keputusan Menpan
nomor 84 tahun 1993)
• dll

Kemampuan guru apa saja yang
perlu dikembangkan di KKKS?
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Tabel 9: Penjaringan masalah di KKKS

Fungsi Kompetensi

Membuat perencanaan program supervisi akademik dalam rangka peningkatan

Bengkel kerja

Menelaah dan memper-baiki RKS/ RKAS yang telah dilaksana-kan, terutama
terkait dengan pemberian input pedagogis terhadap guru

Pengendali mutu

Menyusun kriteria dan indikator supervisi akademik yang disesuai-kan dengan
kondisi spesifik sekolah dan guru masing-masing

Produsen/ pabrik pembelajaran

Membuat rencana aksi penyusunan program supervisi akademik untuk

Pusat penelitian dan
pengembangan profesi guru

--------

Pusat informasi

--------

Pusat Pendidikan dan Pelatihan

Pelatihan teknik penyusunan program supervisi akademik dalam rangka
peningkatan profesionalis-me guru

Bimbingan

--------

Ruang pamer contoh
pembelajaran

Pengum-pulan, seleksi, dan penyim-panan contoh RPS/ RKS terkait dengan
program supervisi akade-mik yang baik dan telah teruji
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Bab 5

PEMBERDAYAAN FORUM KOMITE SEKOLAH
TINGKAT GUGUS/KECAMATAN

K

omite sekolah bersifat unik dikarenakan keberadaannya terlepas dari struktur resmi birokrasi tetapi menjadi bagian
penting kesuksesan penyelenggaraan pendidikan. Beberapa regulasi/aturan yang mewadahi Komite Sekolah belum

didukung arahan pelaksanaan yang jelas.
Ide penguatan fungsi Komite Sekolah tersurat dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program
Pembangunan Nasional (Propenas) 2000-2004. Undang-undang tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan
Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tanggal 2 April 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.
Peran Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah menurut Permendiknas tersebut adalah (1) sebagai advisory agency (pemberi
pertimbangan), (2) supporting agency (pendukung kegiatan layanan pendidikan), (3) controlling agency (pengontrol
kegiatan layanan pendidikan), dan (4) mediator atau penghubung komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah
Ada banyak rumusan tentang kegiatan yang seharusnya dilakukan oleh Komite Sekolah/Dewan Sekolah dalam
keikutsertannya meningkatkan hasil belajar siswa. Berikut disajikan salah satu rumusan penjabaran peran dan fungsi Komite
Sekolah ke dalam bentuk kegiatan operasional yang dikutip dari Pendidikan dan Pelatihan Whole District Development
Program – Whole School Development Program AUSTRALIA-INDONESIA BASIC EDUCATION PROGRAM.
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Tabel 10: Peran dan Fungsi Komite Sekolah
No
1

Peran
Pemberi pertimbangan
(advisory)

Fungsi
1.1 Memberikan masukan,
pertimbangan, dan
rekomendasi kepada satuan
pendidikan mengenai:
•
kebijakan dan program
pendidikan
•
RAPBS
•
Kriteria kinerja satuan
pendidikan

Kegiatan
a.
b.
c.

d.
e.
f.

1.2 Pelaksanaan Program

Kurikulum

PBM
•
Penilaian

a.

1. 3. Pengelolaan Sumber daya
Pendidikan

SDM

Sarpras

Anggaran

a.

b.

b.
c.
d.

2

Badan Pendukung
(Supportinng Agency)

2.1 Pengelolaan Sumber Daya

a.
b.
c.

2. 2 Pengelolaan Sarana dan
Prasarana

a.
b.
c.

2. 3 Pengelolaan Anggaran

a.
b.
c.
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Mengadakan pendataan kondisi sosial ekonomi
keluarga peserta didik dan sumber daya pendidikan
dalam masyarakat
Menganalisis hasil pendataan sebagai pemberian
masukan, pertimbangan, dan atau rekomendasi
kepada sekolah
Menyampaikan masukan, pertimbangan, dan atau
rekomendasi secara tertulis kepada sekolah, dengan
tembusan kepada dinas pendidikan dan dewan
pendidikan
Memberikan pertimbangan kepada sekolah dalam
rangka pengembangan kurikulum muatan local
Memberikan pertimbangan kepada sekolah untuk
meningkatkan proses pembelajaran
Memberikan masukan dan pertimbangan kepada
sekolah dalam penyusunan visi, misi, tujuan,
kebijakan, dan kegiatan sekolah
Memberikan masukan terhadap proses pengelolaan
pendidikan di sekolah.
Memberikan masukan terhadap proses pembelajaran
kepada para guru.
Identifikasi potensi sumber daya pendidikan dalam
masyarakat.
Memberikan pertimbangan tentang tenaga
kependidikan yang dapat diperbantukan di sekolah.
Memberikan pertimbangan tentang sarana dan
prasarana yang dapat diperbantukan di sekolah.
Memberikan pertimbangan tentang anggaran yang
dapat dimanfaatkan di sekolah.
Memantau kondisi ketenagaan pendidikan di sekolah.
Mobilisasi guru sukarelawan untuk menanggulangi
kekurangan guru di sekolah.
Mobilisasi tenaga kependidikan non guru untuk
mengisi kekurangan di sekolah.

Memantau kondisi sarana dan prasarana yang ada di
sekolah.Mobilisasi bantuan sarana dan parasarana
sekolah.
Mengkoordinasi dukungan sarana dan parasarana
sekolah
Mengevaluasi pelaksanaan dukungan sarana dan
prasarana sekolah
Memantau kondisi anggaran pendidikan di sekolah.
Memobilisasi dukungan terhadap anggaran
pendidikan di sekolah.
Mengkoordinasikan dukungan terhadap anggaran
pendidikan di sekolah.Mengevaluasi pelaksanaan
dukungan anggaran di sekolah.
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No
3

Peran
Badan Pengontrol
(Controlling Agency

Fungsi

Kegiatan

3.1 Mengontrol perencanaan
pendidikan di sekolah

a.
b.
c.
d.
e.

3.2 Memantau pelaksanaan
program sekolah

a.
b.
c.
d.
e.

4

Badan Penghubung
(Mediator Agency)

Mengontrol proses pengambilan keputusan di
sekolah.
Mengontrol kualitas kebijakan di sekolah.
Mengontrol proses perencanaan pendidikan di
sekolah
Pengawasan terhadap kualitas perencanaan sekolah
Pengawasan terhadap kualitas program sekolah.

Memantau organisasi sekolah
Memantau penjadwalan program sekolah
Memantau alokasi anggaran untuk pelaksanaan
program sekolah.
Memantau sumber daya pelaksana program sekolah.
Memantau partisipasi stake-holder pendidikan dalam
pelaksanaan program sekolah.

3.3 Memantau out put pendidikan

a.
b.
c.
d.

Memantau hasil ujian akhir.
Memantau angka partisipasi sekolah
Memantau angka mengulang sekolah
Memantau angka bertahan di sekolah.

4.1 Perencanaan

a.

Menjadi penghubung antara Komite Sekolah dengan
masyarakat, Komite Sekolah dengan sekolah, dan
Komite Sekolah dengan Dewan Pendidikan.
Mengidentifikasi aspirasi masyarakat untuk
perencanaan pendidikan.
Membuat usulan kebijakan dan program pendidikan
kepada sekolah

b.
c.

4.2 Pelaksanaan program

a.
b.
c.
d.

4. 3 Pengelolaan sumber daya
pendidikan

a.
b.
c.
d.

Mensosialisasikan kebijakan dan program sekolah
kepada masyarakat
Memfasilitasi berbagai masukan kebijakan program
terhadap sekolah
Menampung pengaduan dan keluhan terhadap
kebijakan dan program sekolah
Mengkomunikasikan pengaduan dan keluhan
masyarakat terhadap sekolah

Mengidentifikasi kondisi sumber daya di sekolah
Mengidentifikasi sumber-sumber daya masyarakat
Memobilisasi bantuan masyarakat untuk pendidikan
di sekolah
Mengkoordinasikan bantuan masyarakat

Alternatif lain selain mengikuti pola penyusunan program yang dilakukan di KKG dan KKPS, kita dapat menjaring
permasalahan yang dapat dijadikan topik kegiatan di Forum Komite Sekolah Tingkat Gugus melalui penggunakan diagram
Fishbone atau ishihara (Dikutip dari Buku Keterampilan Berfikir Untuk Keputusan Manajemen, Sabarguna:2006). Model
ini merupakan alat untuk mengidentifikasi penyebab yang beragam terhadap hasil, atau masalah. Langkah pokok dalam
pengembangan model ini adalah:
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a.

Tentukan hasil/pokok yang hendak dijadikan fokus pembahasan, misalnya “hasil belajar siswa kurang optimal”

b.

Identifikasikan beberapa penyebab umum ditinjau dari peran komite sekolah seperti fungsi advisory agency
(pemberi pertimbangan), supporting agency (pendukung kegiatan layanan pendidikan), controlling agency
(pengontrol kegiatan layanan pendidikan), dan mediator atau penghubung komunikasi antara masyarakat dengan
pemerintah

c.

Uraikan hal-hal spesifik yang dapat dilakukan oleh Komite Sekolah sesuai dengan fungsinya dan fokus masalah
yang hendak diperbaiki.(bisa dikembangkan dari daftar kegiatan di atas atau lainnya)

Apabila kerangka pikir di atas diuraikan dalam bentuk diagram fishbone (kerangka tulang ikan) akan tergambar seperti
berikut.

advisory agency
(pemberi pertimbangan)

•

•

•

supporting agency
(pendukung kegiatan layanan
pendidikan)
• Menjadi guru pendamping
di kelas
• Melaksanakan “Jam Wajib
Belajar siswa di rumah”
• .........................................

Memberikan pertimbangan
kepada sekolah untuk
meningkatkan proses
pembelajaran
Memberikan pertimbangan  
pemanfaatan dana untuk
peningkatan layanan tambahan
jam belajar siswa
.........................................

Hasil Belajar Siswa
kurang optimal
•

•
•

Memantau alokasi
anggaran untuk
peningkatan mutu hasil
belajar siswa.
Memantau sumber daya
pelaksana  program
sekolah.
.................................

controlling agency
(pengontrol kegiatan
layanan pendidikan)

•

Mensosialisasikan
kebijakan dan program  
pelaksanaan “Jam Wajib
Belajar” siswa kepada
masyarakat
• .........................................

mediator atau
penghubung komunikasi
antara masyarakat

Seluruh rumusan program yang ‘muncul’ dalam diagram tulang ikan di atas dapat dijadikan program pembahasan di
Forum Komite Sekolah tingkat gugus. Materi bahasan disesuaikan dengan kebutuhan peserta, seperti bagaimana cara
melakukannya, langkah-langkah yang perlu ditempuh oleh komite sekolah, masing-masing sekolah, bentuk komunikasi
efektif dengan guru dan kepala sekolah untuk mewujudkan program, dsb.
Dalam pelaksanaannya meskipun kegiatan yang dilakukan oleh Forum komite sekolah tidak seutuh kegiatan di KKG
dan KKKS tetapi bentuk-bentuk alternatif pengelolaan kegiatan, tempat, maupun peserta dapat meniru pengelolaan
di KKG. Peserta yang mengikuti Forum Komite sekolah adalah pengurus (perwakilan) dari komite sekolah yang masih
aktif menjabat. Sebaiknya keberadaan anggota forum komite sekolah ini bersifat tetap dan tidak berganti-ganti. Hal ini
dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan program kerja.
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Bab 6

PENUTUP

S

alah satu misi kerja pembangunan pendidikan 2010-2014 sebagaimana dipaparkan dalam Rembug Nasional 2009
adalah Penguatan Tata Kelola, Sistem Pengendalian Manajemen, dan Sistem Pengawasan Intern. Gugus sekolah sebagai

salah satu media peningkatan kinerja pendidikan perlu menata diri baik dalam program maupun pelaksanaannya. Dengan
memperbaiki tata kelolola gugus sekolah tentu akan berdampak positif terhadap peningkatan hasil belajar siswa.
Gugus sekolah sebagai pusat kegiatan para kepala sekolah, guru, dan komite sekolah membangun kemajuan pendidikan
di tingkat gugus. Ketiga komponen ini saling bersinergi mencapai tujuan yang sama yaitu peningkatan hasil belajar siswa.
Kegiatan gugus sekolah dilaksanakan dengan pola kegiatan beragam sesuai dengan ranah yang menjadi tanggung
jawab masing-masing komponen dan variasi penyelenggaraanya. Program dan kegiatan Kelompok Kerja Kepala Sekolah
mengacu kepada peningkatan kompetensi manajerial. Program dan kegiatan Kelompok Kerja Guru berfokus kepada
peningkatan kompetensi akademik. Forum Komite Sekolah mengembangkan kompetensi diri dalam memberdayakan
perannya sebagaimana yang diamanatkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 Tanggal 2
April 2002 tentang Acuan Pembentukan Komite Sekolah.
Peningkatan kinerja gugus sekolah sebagai wadah implementasi manajemen sekolah, PAKEM dan peran serta masyarakat
perlu dilakukan dalam rangkaian tata kelola manajemen yang baik. Program kerja disusun berbasis kebutuhan peserta
yang disesuaikan dengan kompetensinya. Pengelolaan kegiatan, tempat, sumber belajar, dan bentuk hasil kerja dikelola
secara bervariasi untuk meningkatkan partisipasi anggota dan pencapaian kompetensi secara merata.
Akhirnya, sebaik apapun perencanaan yang dilakukan tanpa ada motivasi, semangat, dan kesungguhan para pelakunya
mustahil akan mencapai hasil optimal. Untuk itu, diperlukan kesadaran dan hasrat dari setiap individu yang terlibat dalam
kegiatan gugus sekolah untuk senantiasa mengupgrade diri menuju kondisi terbaik. Hasil belajar siswa akan mencapai
hasil baik apabila didukung oleh guru yang cerdas, kreatif, terampil, berwawasan mutu, tidak alergi terhadap perubahan
dan senantiasa mengaplikasikannya dalam pembelajaran. Di samping itu kepala sekolah selaku pengelola sekolah perlu
mendukung seluruh kegiatan dengan manajemen yang handal. Komite sekolah dan masyarakat sekitar merupakan
lingkungan tempat siswa berinteraksi terlama dari waktu mereka yang tersedia dan memberikan pengaruh besar terhadap
tumbuh kembang siswa. Ketiga pilar tersebut diharapkan saling berkoordinasi, berkorelasi, dan berkomunkasi dalam satu
wadah yaitu gugus sekolah.
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LAMPIRAN
1. Daftar Rincian tugas dan unsur yang dinilai dalam pemberian angka kredit jabatan guru (dikutip
dariKeputusan Menpan nomor 84 tahun 1993)

No
I

Unsur
PENDIDIKAN

Sub Unsur
Mengikuti pendidikan sekolah dan memperoleh gelar/ijazah/akta
Mengikuti pendidikan dan pelatihan kedinasan dan memperoleh Surat Tanda
Tamat Pedidikan dan Pelatihan (STTPL)

II

PROSES BELAJAR MENGAJAR ATAU
BIMBINGAN

1. Proses Belajar mengajar
1)

Melaksknakan penyusunan program pengajaran atau praktik

2)

Melaksnakan penyajian program pengajaran atau prktik

3)

Melaksanakan evaluasi belajar atau praktik

4)

Melaksanakan analisis hasil evaluasi belajar atau praktik

5)

Melaksanakan dalam penyusunan dan pelaksanaan program perbaikan
dan pengayaan

6)

Melaksanakan dalam penyusunan dan pelaksanaan program bimbingan
dan konseling di kelas yang menjadi tanggungjawabnya (khusus guru
kelas)

7)

Membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler

2. Prosee bimbingan (Khusus untuk guru bimbingan dan konseling)
3. Melaksanakan tugas tertentu di sekolah
4. Melaksanakan tugas di wilayah terpencil
III

PENGEMBANGAN PROFESI

1. Melaksnakan kegiatan karya tulis/karya i;,iah di bidang pendidikan
2. Menekukan teknologi tepat gunaMembuat alat pelajaran/alat peraga atau alat
bimbingan
3. Menciptakan karya seni
4. Mengikuti kegiatan pengembangan kurikulum

IV

PENUNJANG PROSES BELAJAR
MENGAJAR ATAU BIMBINGAN

1. Pengabdian pada masyarakat
2. Pendukung pendidikan
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2. Standar Kompetensi Guru SD/MI menurut Permendiknas Nomor 16 tahun 2007

No

KOMPETENSI INTI GURU

KOMPETENSI GURU KELAS SD/MI
Kompetensi Pedagodik

1

Menguasai karakteristik peserta
didik dari aspek fisik, moral, sosial,
kultural, emosional dan intelektual.

•
•
•
•

2

Menguasai teori belajar dan
prinsip-prinsip pembelajaran yang
mendidik.

•
•
•

3

Mengembangkan kurikulum yang
terkait dengan mata pelajaran/bidang pengembangan yang diampu.

•
•
•
•
•
•

4

Menyelenggarakan pembelajaran
yang mendidik.

•
•
•
•
•
•
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Memahami karakteristik peserta didik usia sekolah dasar yang
berkaitan dengan aspek fisik, intelektual, sosial-emosional, moral,
spritual, dan latar belakang sosial budaya.
Mengidentifikasi potensi peserta didik usia sekolah dasar dalam
lima mata pelajaran SD/MI.
Mengidentifikasi kemampuan awal peserta didik usia sekolah dasar
dalam lima mata pelajaran SD/MI.
Mengidentifikasi kesulitan peserta belajar usia sekolah dasar dalam
lima mata pelajaran SD/MI.
Memahami berbagai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran
yang mendidik terkait dengan lima mata pelajaran SD/MI.
Menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode dan teknik
pembelajaran yang mendidik secara kreatif dalam lima mata pelajaran SD/MI.
Menerapkan pendekatan pembelajaran tematis, khususnya di kelaskelas awal SD/MI.
Memahami prinsip-prinsip pengembangan kurikulum.
Menentukan tujuan lima mata pelajaran SD/MI.
Menentukan pengalaman belajar yang sesuai untuk mencapai
tujuan lima mata pelajaran SD/MI.
Memilih materi lima mata pelajaran SD/MI yang terkait dengan
pengalaman belajar dan tujuan pembelajaran.
Menata materi pembelajaran secara benar sesuai dengan pendekatan yang dipilh dan karakteristik peserta didik usia SD/MI.
Mengembangkan indikator dan instrumen penilaian.
Memahami prinsip-prinsip perancangan pembelajaran yang mendidik.
Mengembangkan komponen-komponen rancangan pembelajaran.
Menyusun rancangan pembelajaran yang lengkap, baik untuk kegiatan didalam kelas, laboratorium, dan di lapangan.
Melaksanakan pembelajaran yang mendidik di kelas, di laboratorium, dan di lapangan.
Menggunakan media pembelajaran sesuai dengan karakteristik
peserta didik dan lima mata pelajaran SD/MI untuk mencapai tujuan
pembelajaran secara utuh.
Mengambil keputusan transaksional dalam lima mata pelajaran SD/
MI sesuai dengan situasi yang berkembang.

5

Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran.

emanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran.

6

Memfasilitasi pengembangan
potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi
yang dimiliki.

•
•

Menyediakan berbagai kegiatan pembelajaran untuk mendorong
peserta didik mencapai prestasi belajar secara optimal.
Menyediakan berbagai kegiatan pembelajaran untuk mengaktualisasikan potensi peserta didik, termasuk kreativitasnya.
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No
7

8

KOMPETENSI INTI GURU

KOMPETENSI GURU KELAS SD/MI

Berkomunikasi secaar efektif, empatik dan santun dengan peserta
didik.

•

Menyelenggarakan penilaian dan
evaluasi proses dan hasil belajar.

•

•

•
•
•
•
•
•
9

Memanfaatkan hasil penilaian dan
evaluasi untuk kepentingan pembelajaran.

•
•
•
•

10

Melakukan tindakan reflektif untuk •
peningkatan kualitas pembelajaran. •

Memahami berbagai strategi berkomunikasi yang efektif, empatik
dan santun, baik secara lisan maupun tulisan.
Berkomunikasi secara efektif, empatik dan santun dengan peserta
didik dengan bahasa yang khas dalam interaksi pembelajaran yang
terbangun secara siklikal dari (a) penyiapan kondisi psikologi peserta
didik, (b) memberikan pertanyaan atau tugas sebagai undangan
kepada peserta didik untuk merespon, (c) respon peserta didik, (d)
reaksi guru terhadap respon peserta didik, dan seterusnya.
Memahami prinsip-prinsip penilaian dan evaluasi proses dan hasil
belajar sesuai dengan karakteristik lima mata pelajaran SD/ MI.
Menentukan aspek-aspek proses dan hasil belajar yang penting
untuk dinilai dan dievaluasi sesuai dengan karakteristik lima mata
pelajaran SD/MI.
Menentukan prosedur penilaian dan evaluasi proses dan hasil
belajar.
Mengembangkan instrumen penilaian dan evaluasi proses dan hasil
belajar.
Mengadministrasikan penilaian proses dan hasil belajar secara
berkesinambungan dengan menggunakan berbagai instrumen.
Menganalisis hasil penilaian proses dan hasil belajar untuk berbagai
tujuan.
Melakukan evaluasi proses dan hasil belajar.
Menggunakan informasi hasil penilaian evaluasi untuk menentukan
ketuntasan belajar.
Menggunakan informasi hasil penilaian evaluasi untuk merancang
program remedial dan pengayaan.
Mengkomunikasikan hasil penilaian dan evaluasi kepada pemangku
kepentingan.
Memanfaatkan informasi hasil penilaian dan evaluasi pembelajaran
untuk meningkatan kualitas pembelajaran.
Melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan.
Memanfaatkan hasil refleksi untuk perbaikan dan pengembangan
lima mata pelajaran SD/MI.

Kompetensi Kepribadian
11

Bertindak sesuai dengan norma
agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia.

•

12

Menampilkan diri sebagai pribadi
yang jujur, berakhlak mulia, dan
teladan bagi peserta didik dan
masyarakat.

•
•
•

Berperilaku jujur, tegas dan manusiawi.
Berperilaku yang mencerminkan ketakwaan dan akhlak mulia.
Berperilaku yang dapat diteladani oleh peserta didik dan anggota
masyarakat di sekitarnya.

13

Menampilkan diri sebagai pribadi
yang mantap, stabil, dewasa, arif,
dan berwibawa.

•
•

Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil.
Menampilkan diri sebagai pribadi yang dewasa, arif dan berwibawa.

14

Menunjukan etos kerja, tanggung
•
jawab yang tinggi, rasa bangga
•
menjadi guru, dan rasa percaya diri. •

•
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Menghargai peserta didik tanpa membedakan keyakinan yang dianut, suku, adat-istiadat, daerah asal, dan gender.
Bersikap sesuai dengan norma agama yang dianut, hukum dan
norma sosial yang berlaku dalam masyarakat, serta kebudayaan
nasional Indonesia yang beragam.

Menunjukan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi.
Bangga menjadi guru dan percaya pada diri sendiri.
Bekerja mandiri secara profesional.

39
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No

KOMPETENSI INTI GURU

15

Menjunjung tinggi kode etik profesi
guru.

KOMPETENSI GURU KELAS SD/MI
•
•
•

Memahami kode etik profesi guru.
Menerapkan kode etik profesi guru.
Berperilaku sesuai dengan kode etik guru.

Kompetensi Sosial
16

Bersikap inklusif, bertindak
•
obyektif, serta tidak diskriminatif
karena pertimbangan jenis kelamin, •
agama, ras, kondisi fisik, latar
belakang keluarga, dan status sosial
ekonomi.

Bersikap inklusif dan obyektif terhadap peserta didik, teman sejawat
dan lingkungan sekitar dalam melaksanakan pembelajaran.
Tidak bersikap diskriminatif terhadap peserta didik, teman sejawat,
orang tua peserta didik dan lingkungan sekolah karena perbedaan
agama, suku, jenis kelamin, latar belakang keluarga, dan status
sosial-ekonomi.

17

Berkomunikasi secara efektif, empatik dan santun dengan sesama
pendidik, tenaga kependidikan,
orang tua, dan masyarakat.

Berkomunikasi dengan teman sejawat dan komunitas ilmiah lainnya
secara santun, empatik, dan efektif.
Berkomunikasi dengan orang tua peserta didik dan masyarakat
secara santun, empatik, dan efektif tentang program pembelajaran
dan kemajuan peserta didik.
Mengikutsertakan orang tua peserta didik dan masyarakat dalam
program pembelajaran dan dalam mengatasi kesulitan belajar
peserta didik.

•
•
•

18

19
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Beradaptasi di tempat bertugas
diseluruh wilayah Republik Indonesia yang memiliki keragaman sosial
budaya.

•
•

Berkomunikasi dengan komunitas
•
profesi sendiri dan profesi lain
secara lisan dan tulisan atau bentuk
lain.
•

Beradaptasi dengan lingkungan tempat bekerja dalam rangka meningkatkan efektivitas sebagai pendidik, termasuk memahami bahasa
daerah setempat.
Melaksanakan berbagai program dalam lingkungan kerja untuk
mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan di daerah
yang bersangkutan.
Berkomunikasi dengan teman sejawat, profesi ilmiah, dan komunitas ilmiah lainnya melalui berbagai media dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan.
Mengkomunikasikan hasil-hasil inovasi pembelajaran kepada komunitas profesi sendiri secara lisan dan tulisan atau bentuk lain.
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No

KOMPETENSI INTI GURU

KOMPETENSI GURU KELAS SD/MI
Kompetensi Profesional

20

Menguasai materi, stuktur,
konsep,dan pola pikir keilmuan
yang mendukung mata pelajaran
yang diampu.

Bahasa Indonesia
Memahami hakikat bahasa dan pemerolehan bahasa
Memahami kedudukan, fungsi dan ragam bahasa Indonesia.
Menguasai dasar-dasar dan kaidah bahasa Indonesia sebagai rujukan
penggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.
Memiliki keterampilan berbahasa Indonesia (menyimak, berbicara, membaca dan menulis)
Memahami teori dan genre sastra Indonesia.
Mampu mengapresiasi karya sastra Indonesia, secara reseptif dan
produktif.
Matematika
Menguasai pengetahuan konseptual dan prosedural serta keterkaitan
keduanya dalam konteks materi aritmatika, aljabar, geometri, trigonometri, pengukuran, statistika, dan logika matematika.
Mampu menggunakan matematisasi horizontal dan vertikal untuk menyelesaikan masalah matematika dan masalah dalam dunia nyata.
Mampu menggunakan pengetahun konseptual, prosedural, dan
keterkaitan keduanya dalam pemecahan masalah matematika, serta
penerapannya dalam kehidupan sehari-harinya.
Mampu menggunakan alat-alat peraga, alat ukur, alathitung, dan piranti
lunak komputer.
IPA
Mampu melakukan observasi gejala alam baik secara langsung maupun
tidak langsung.
Memanfaatkan konsep-konsep dan hukum-hukum ilmu penetahun alam
dalam berbagai situasi kehidupan sehari-hari.
Memahami struktur ilmu pengetahuan alam, termasuk hubungan fungsional antar konsep yang berhubungan dengan mata pelajaran IPA.
IPS
Menguasai materi keilmuan yang meliputi dimensi pengetahuan, nilai
dan keterampilan IPS.
Mengembangkan materi, stuktur, dan konsep keilmuan IPS.
Memahami cita-cita, nilai, konsep, dan prinsip-prinsip pokok ilmu-ilmu
sosial dalam konteks kebhinnekaan masyarakat Indonesia dan dinamika
kehidupan global.
PKn
Menguasai materi keilmuan yang meliputi dimensi pengetahuan, sikap,
nilai dan perilaku yang mendukung kegiatan pembelajaran PKn.
Menguasai konsep dan prinsip kepribadian nasional dan demokrasi
konstitusional Indonesia, semangat kebangsaan dan cinta tanah air serta
bela negara.
Menguasai konsep dan prinsip perlindungan, pemajuan HAM, serta
penegakan hukum secara adil dan benar.
Menguasai konsep, prinsip, nilai, moral dan norma kewarganegaraan
Indonesia yang demokratis dalam konteks kewargaan negara dan dunia.

21

Menguasai standar kompetensi dan Memahami standar kompetensi lima mata pelajaran SD/MI.
kompetensi dasar mata pelajaMemahami kompetensi dasar lima mata pelajaran SD/MI.
ran/ bidang pengembangan yang
Memahami tujuan pembelajaran lima mata pelajaran SD/MI.
diampu.
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No

KOMPETENSI INTI GURU

22

Mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif.

KOMPETENSI GURU KELAS SD/MI
Memilih materi lima mata pelajaran SD/MI yang sesuai dengan tingkat
perkembangan peserta didik.
Mengolah materi lima mata pelajaran SD/MI secara integratif dan kreatif
sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik.

23

Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan
melakukan tindakan reflektif.

Melakukan reflektif terhadap kinerja sendiri secara terus menerus.
Memanfaatkan hasil reflektif dalam rangka peningkatan keprofesionalan
Melakukan penelitian tindakan kelas untuk peningkatan keprofesionalan
Mengikuti kemajuan zaman dengan belajar dari berbagai sumber

24
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Memanfaatkan teknologi informasi
dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri.

Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam berkomunikasi.
Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengembangan diri
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3. Standar Kompetensi Kepala SD/Mi menurut Permendiknas Nomor 13 tahun 2007

NO
1.

DIMENSI KOMPETENSI
Kepribadian

KOMPETENSI
Berakhlak mulia, mengembangkan budaya dan tradisi akhlak mulia, dan menjadi
teladan akhlak mulia bagi komunitas di sekolah/madrasah.
Memiliki integritas kepribadian sebagai pemimpin.
Memiliki keinginan yang kuat dalam pengembangan diri sebagai kepala sekolah/
madrasah.
Bersikap terbuka dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.
Mengendalikan diri dalam menghadapi masalah dalam pekerjaan sebagai kepala
sekolah/madrasah.
Memiliki bakat dan minat jabatan sebagai pemimpin pendidikan.

2.

Manajerial

Menyusun perencanaan sekolah/ madrasah untuk berbagai tingkatan
perencanaan.
Mengembangkan organisasi sekolah/ madrasah sesuai dengan kebutuhan.
Memimpin sekolah/madrasah dalam rangka pendayagunaan sumber daya
sekolah/madrasah secara optimal.
Mengelola perubahan dan pengembangan sekolah/madrasah menuju organisasi
pembelajaran yang efektif.
Menciptakan budaya dan iklim sekolah/madrasah yang kondusif dan inovatif bagi
pembelajaran peserta didik.
Mengelola guru dan staf dalam rangka pendayagunaan sumber daya manusia
secara optimal.
Mengelola sarana dan prasarana sekolah/ madrasah dalam rangka pendayagunaan
secara optimal.
Mengelola hubungan sekolah/madrasah dan masyarakat dalam rangka pencarian
dukungan ide, sumber belajar, dan pembiayaan sekolah/madrasah.
Mengelola peserta didik dalam rangka penerimaan peserta didik baru dan
penempatan dan pengembangan kapasitas peserta didik.
Mengelola pengembangan kurikulum dan kegiatan pembelajaran sesuai dengan
arah dan tujuan pendidikan nasional.
Mengelola keuangan sekolah/madrasah sesuai dengan prinsip pengelolaan yang
akuntabel, transparan, dan efisien.
Mengelola ketatausahaan sekolah/ madrasah dalam mendukung pencapaian
tujuan sekolah/madrasah.
Mengelola unit layanan khusus sekolah/madrasah dalam mendukung kegiatan
pembelajaran dan kegiatan peserta didik di sekolah/madrasah.
Mengelola sistem informasi sekolah/ madrasah dalam mendukung penyusunan
program dan pengambilan keputusan.
Memanfaatkan kemajuan teknologi informasi bagi peningkatan pembelajaran dan
manajemen sekolah/madrasah.
Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan
sekolah/madrasah dengan prosedur yang tepat, serta merencanakan tindak
lanjutnya.
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3.

Kewirausahaan

Menciptakan inovasi yang berguna bagi pengembangan sekolah/madrasah.
Bekerja keras untuk mencapai keberhasilan sekolah/madrasah sebagai organisasi
pembelajaran yang efektif.
Memiliki motivasi yang kuat untuk sukses dalam melaksanakan tugas pokok dan
fungsinya sebagai pemimpin sekolah/madrasah.
Pantang menyerah dan selalu mencari solusi terbaik dalam menghadapi kendala
yang dihadapi sekolah/madrasah.
Memiliki naluri kewirausahaan dalam mengelola kegiatan produksi/jasa sekolah/
madrasah sebagai sumber belajar peserta didik.

4.

Supervisi

Merencanakan program supervisi akademik dalam rangka peningkatan
profesionalisme guru.
Melaksanakan supervisi akademik terhadap guru dengan menggunakan
pendekatan dan teknik supervisi yang tepat.
Menindaklanjuti hasil supervisi akademik terhadap guru dalam rangka peningkatan
profesionalisme guru.

5.

Sosial

Bekerja sama dengan pihak lain untuk kepentingan sekolah/madrasah.
Berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.
Memiliki kepekaan sosial terhadap orang atau kelompok lain.

44
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4. Daftar Pelatihan yang dilakukan oleh CLCC untuk Meningkatkan kinerja sekolah

No

Mata Diklat

1. MATA DIKLAT UMUM
1.1.

Pengelolaan Pelatithan CLCC Fase 2/MBS

1.2.

Andragogi

1.3.

Apa Mengapa, dan Bagaimana Melaksanakan Kegiatan KKG/KKKS/KKPS

2. MATA DIKLAT INTI
2.1

PILAR 1: PAKEM
2.1.1

Desain PAKEM 1

2.1.1.1.

Apa, Mengapa PAKEM

2.1.1.2.

Mengembangkan PAKEM

2.1.1.3.

Keterampilan Bertanya

2.1.1.4.

Lembar Kerja Siswa (LKS)

2.1.1.5.

Pemanfaatan Sumber Belajar

2.1.1.6.

Pengelolaan Siswa

2.1.1.7

Pengorganisasian Kelas

2.1.1.8.

Pajangan (1) : Apa, Mengapa,dan Bagaimana

2.1.1.9.

Karakteristik Mata Pelajaran

2.1.1.10.

Penilaian (1): Penilaian, Evaluasi dan Pelaporan/Asesmen Berimbang ,Jenis Asesmen

2.1.1.11.

Latihan/Praktik Mengajar (1)

2.1.1.12.

Peran KS dan PS dalam Memimpim Proses Pembinaan Profesional

2.1.1.13.

Kajian PAKEM di dalam KKG/KKKS/KKPS di Gugus

2.1.2.

Desain PAKEM 2

2.1.2.1.

Identifikasi Kesulitan Belajar

2.1.2.2.

Teknik Pemberian Bantuan dan Umpan Balik

2.1.2.3.

Pembelajaran Yang Mendidik Murid Mengembangkan Potensi Diri

2.1.2.4.

Pajangan (2): Meningkatkan Kualitas Pajangan

2.1.2.5.

Pembelajaran Kelompok/Kooperatif

2.1.2.6.

Pengembangan Pembelajaran (Variasi Pembelajaran)

2.1.2.7.

Penilaian (2): Rubrik/Kriteria Penilaian

2.1.2.8.

Kurikulum Berbasis Kompetensi/Pengembangan Kurikulum/ Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dan Perangkat
Pembelajaran

2.1.2.9.

Latihan/Praktik Mengajar (2)

2.1.2.10

Teori Pendampingan Pembelajaran/Pendampingan PAKEM

2.1.3.

Desain PAKEM 3

2.1.3.1.

Jurnal Belajar

2.1.3.2.

Unit Khusus Mata Pelajaran
Kelas Awal: Mengembangkan Kemampuan Membaca dengan Buku Besar;
BI: Mengajar Menggunakan Jenis Teks;
IPS: Menggunakan Pendekatan Keterampilan Informasi;
IPA: Bekerja Secara Ilmiah;
Mat: Pemecahan Masalah/ Problem Solving.
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No

Mata Diklat

2.1.3.3.

Pajangan (3): Memanfaatkan Pajangan Sebagai Sumber Belajar

2.1.3.4.

Penilaian (3): Pengembangan Soal dan Analisisnya

2.1.3.5.

Pengembangan dan Pemanfaatan Perpustakaan dan Sudut Baca

2.1.3.6.

Pendalaman Materi Pelajaran Sekolah Dasar
Bahasa Indonesia
Matematika
Ilmu Pengetahuan Alam
Ilmu Pengetahuan Sosial
Kelas Awal

2.2.

PILAR 2: PERAN SERTA MASYARAKAT (PSM)
2.2.1.

Pengertian. Latar Belakang dan Dasar Hukum Peran Serta Masyarakat (PSM)

2.2.2.

Pengalaman Sekolah dalam Melibatkan Peran Serta Masyarakat untuk Mewujudkan Sekolah Ramah Anak

2.2.3.

Manfaat, Jenis dan Cara Mendorong PSM

2.2.4.

Strategi Membangun Kemitraan dengan Pihak Luar

2.2.5.

Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan dan Pembelajaran

2.2.6.

Kreativitas dan Strategi Menghimpun Berbagai Sumber Daya

2.2.7.

Transfaransi dan Akuntabilitas Publik

2.2.8.

Pengembangan Peran Komite Sekolah

2.2.9.

Peran Serta Masyarakat dalam “ era “ Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

2.2.10.

Penyusunan Proposal dalam Rangka Kerjasama dengan Pihak Luar

2.3.

PILAR 3: MANAJEMEN SEKOLAH
2.3.1.

Ciri-Ciri Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

2.3.2.

Kunjungan Sekolah

2.3.3.

Dasar Hukum Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH), Pendidikan Nilai
Pacasila (PNP), Sekolah Ramah Anak (SRA) dan Pendidikan Inklusi

2.3.4.

Kaji Ulang Program Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

2.3.5.

Pengembangan Kultur Sekolah (Integrasi PKH, CAPS dan PI ke Dalam Manajemen Berbasis Sekolah)

2.3.6.

Analisis Kebijakan Sekolah

2.3.7.

Kepemimpinan dan Manajemen Sekolah

2.3.8.

Penyusunan Rencana Kerja Sekolah dan Rencana Kerja Anggaran Sekolah

2.3.9.

Indikator Monitoring

3. MATA DIKLAT PRAKTIK
3.1.

PAKEM
3.1.1.

Pelaksanaan KKG/KKKS/KKPS di Gugus (1)

3.1.2.

Pelaksanaan KKG/KKKS/KKPS di Gugus (2)

3.1.3.

Pelaksanaan KKG/KKKS/KKPS di Gugus (3)

3.2.

PSM
Pemberdayaan Masyarakat dalam Membantu Pendidikan di Sekolah

3.3.

MANAJEMEN SEKOLAH
Praktik Penyusunan RKS dan RKAS
4. MATA DIKLAT PENUNJANG

4.1.

Pendidikan Kecakapan Hidup
4.1.1.
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No

Mata Diklat

4.1.2.

Strategi Pelaksanaan Pendidikan Kecakapan Hidup

4.2.

Pendidikan Inklusif
4.2.1.

Konsep Pendidikan Inklusif

4.3.

Sekolah Ramah Anak
4.3.1.

Persepsi dan Sikap Kekerasan Terhadap Anak

4.3.2.

Dampak Kekerasan Terhadap Anak

4.3.3.

Mengelola Stres dan Amarah

4.3.4.

Pembentukan Perilaku Positif (Hukuman dan Konsekuensi Logis)

5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 Tanggal 2 April 2002 tentang Acuan
Pembentukan Komite Sekolah.
I

PENGERTIAN, NAMA, DAN RUANG LINGKUP
1.
2.
3.

Komite Sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peranserta masyarakat dalam rangka
meningkatkan mutu, pemerataan, dan eksistensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik
pada pendidikan pra sekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah;
Nama badan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan daerah masing- masing satuan pendidikan,
seperti Komite Sekolah, Komite Pendidikan, Komite Pendidikan Luar Sekolah, Dewan sekolah, Majelis
Sekolah, Majelis Madrasah, Komite TK, atau nama lain yang disepakati.
BP3, komite sekolah dan/atau majelis sekolah yang sudah ada dapat memperluas fungsi, peran, dan
keanggotaan sesuai dengan acuan ini.

II KEDUDUKAN DAN SIFAT
1.

2.

Komite Sekolah berkedudukan di satuan pendidikan;
Komite Sekolah dapat terdiri dari satu satuan pendidikan, atau beberapa satuan pendidikan dalam
jenjang yang sama, atau beberapa satuan pendidikan yang berbeda jenjang tetapi berada pada lokasi
yang berdekatan, atau satuan-satuan pendidikan yang dikelola oleh suatu penyelenggara pendidikan,
atau karena pertimbangan lainnya;
Badan ini bersifat mandiri, tidak mempunyai hubungan hierarkis dengan lembaga pemerintahan.

III TUJUAN
Komite Sekolah bertujuan untuk:
Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional
dan program pendidikan di satuan pendidikan;
2. Meningkatkan tanggung jawab dan peranserta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di
satuan pendidikan;
3. Menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan
pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan.
1.

IV PERAN DAN FUNGSI
Komite Sekolah berperan sebagai:
1. Pemberi pertimbangan (advisory agency) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di
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2.
3.
4.

satuan pendidikan;
Pendukung (supporting agency), baik yang berwujud financial, pemikiran maupun tenaga dalam
penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan;
Pengontrol (controlling agency) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan
keluaran pendidikan di satuan pendidikan;
Mediator antara pemerintah (eksekutif ) dengan masyarakat di satuan pendidikan.

Komite Sekolah berfungsi sebagai berikut:
1. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan
yang bermutu;
2. Melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan/ organisasi/dunia usaha/dunia industri) dan
pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
3. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang
diajukan oleh masyarakat;
4. Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai:
a. Kebijakan dan program pendidikan;
b. Rencana Anggaran Pendidikan dan Belanja Sekolah (RAPBS);
c. kriteria kinerja satuan pendidikan;
d. kriteria tenaga kependidikan;
e. kriteria fasilitas pendidikan; dan
f. hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan;
5. Mendorong orangtua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan
mutu dan pemerataan pendidikan;
6. Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan disatuan
pendidikan;
7. melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran
pendidikan di satuan pendidikan.
V

ORGANISASI
1.
Keanggotaan Komite Sekolah
a.
Keanggotaan Komite Sekolah terdiri atas:
1) Unsur masyarakat dapat berasal dari:
a) orang tua/wali peserta didik;
b) tokoh masyarakat;
c) tokoh pendidikan;
d) dunia usaha/industri;
e) organisasi profesi tenaga pendidikan;
f ) wakil alumni;
g) wakil peserta didik.
2)

b.
2.

3.
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Unsur dewan guru, yayasan/lembaga penyelenggara pendidikan Badan Pertimbangan
Desa dapat pula dilibatkan sebagai anggota Komite Sekolah (maksimal 3 orang).
Anggota Komite Sekolah sekurang-kurangnya berjumlah 9 (sembilan) orang dan jumlahnya
gasal.

Kepengurusan Komite Sekolah:
a.
Pengurus sekurang-kurangnya terdiri atas:
1) Ketua:
2) Sekretaris;
3) Bendahara;
b.
Pengurus dipilih dari dan oleh anggota;
c.
Ketua bukan berasal dari kepala satuan pendidikan.
Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART).
a.
Komite Sekolah wajib memiliki AD dan ART;
b.
Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud sekurang-kurangnya memuat:
1) Nama dan tempat kedudukan:
2) Dasar, tujuan dan kegiatan;
3) Keanggotaan dan kepengurusan;
4) Hak dan kewajiban anggota dan pengurus;
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5)
6)
7)

Keuangan;
Mekanisme kerja dan rapat-rapat;
Perubahan AD dan ART serta pembubaran organisasi.

VI PEMBENTUKAN KOMITE SEKOLAH
1.

2.

3.

Prinsip Pembentukan
Pembentukan Komite Sekolah menganut prinsip-prinsip sebagai berikut:
a. transparan, akuntabel, dan demokratis;
b. merupakan mitra satuan pendidikan.
Mekanisme Pembentukan
a. Pembentukan Panitia Persiapan
1) Masyarakat dan/atau kepala satuan pendidikan membentuk panitia persiapan. Panitia
persiapan berjumlah sekurang-kurangnya 5 (lima) orang yang terdiri atas kalangan praktisi
pendidikan (seperti guru, kepala satuan pendidikan, penyelenggara pendidikan), pemerhati
pendidikan (LSM peduli pendidikan, tokoh masyarakat, tokoh agama, dunia usaha dan
industri), dan orangtua peserta didik.
2) Panitia persiapan bertugas mempersiapkan pembentukan Komite Sekolah dengan langkahlangkah sebagai berikut:
a)
Mengadakan forum sosialisasi kepada masyarakat (termasuk pengurus/anggota BP3,
Majelis Sekolah, dan Komite Sekolah yang sudah ada) tentang Komite Sekolah menurut
Keputusan ini;
b)
Menyusun kriteria dan mengindentifikasi calon anggota berdasarkan usulan dari
masyarakat;
c)
Menyeleksi calon anggota berdasarkan usulan dari masyarakat;
d)
Mengumumkan nama-nama calon anggota kepada masyarakat;
e)
Menyusun nama-nama anggota terpilih;
f)
Memfasilitasi pemilihan pengurus dan anggota Komite Sekolah;
g)
Menyampaikan nama pengurus dan anggota kepada kepala satuan pendidikan:
b. Panitia Persiapan dinyatakan bubar setelah Komite Sekolah terbentuk.
Penetapan pembentukan Komite Sekolah
Komite Sekolah ditetapkan untuk pertama kali dengan Surat Keputusan kepala satuan pendidikan, dan
selanjutnya diatur dalam AD dan ART.

VII TATA HUBUNGAN ANTAR ORGANISASI
Tata hubungan antara Komite Sekolah dengan satuan pendidikan, Dewan Pendidikan, dan institusi lain yang
bertanggungjawab dalam pengelolaan pendidikan dengan Komite-Komite Sekolah pada satuan pendidikan
lain bersifat koordinatif.
VIII PENUTUP
1.
2.
3.

Dalam Pembentukan Komite Sekolah, kepala satuan pendidikan dapat berkonsultasi dengan
Pemerintah Kabupaten/Kota.
Pembentukan Komite Sekolah dapat diatur melalui Peraturan Daerah yang berkaitan dengan
pengelolaan pendidikan di kabupaten/kota.
Pembentukan Komite Sekolah dapat difasilitasi oleh Sekretariat Tim Pengembangan Dewan Pendidikan
dan Komite Sekolah, dengan alamat Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Gedung E
Lantai 5, Jalan Jenderal Sudirman Senayan, Jakarta, telpon (021) 5725613, 5725608, fax (021) 5725608,
website www.depdiknas.go.id email: dpkp 2002@yahoo.com.
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