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A. alasan perlunya manajemen
berbasis sekolah

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) sebagai bagian dari strategi pemerintah dalam desentralisasi pendidikan yang
bertujuan memperkuat kehidupan berdemokrasi melalui desentralisasi kewenangan, sumber daya dan dana ke
masyarakat tingkat sekolah. Bersama partisipasi aktif masyar akat dalam bidang pendidikan, MBS akan membantu sekolah
dalam merencanakan kegiatan sekolah, kebutuhan belajar siswa, dan membuat keputusan pada masalah-masalah yang
langsung berakibat pada pengelolaan sekolah dan belajar siswa. Melalui MBS masyarakat dapat berpartisipasi dengan lebih
fleksibel berdasarkan kearifan lokal yang ada. Dengan cara ini MBS membantu meningkatkan demokratisasi pengeloLaan
sekolah, transparansi perencanaan, akuntabilitas pelaporan manajemen sekolah dan proses belajar-mengajar yang aktif,
kreatif, efektif, dan menyenangkan, yang diharapkan dapat meningkatkan mutu pembelajaran dan mutu pendidikan
pada umumnya. Akhirnya, MBS membantu sekolah menjadi mandiri.

Manajemen sekolah yang transparan mendorong meningkatnya kreativitas guru, seperti pemanfaatan
lahan kosong di sekolah menjadi apotek hidup yang juga bisa menjadi sarana belajar siswa

1

1
Creating Learning Communities for Children (CLCC) dapat diterjemahkan dalam bahasa
Indonesia sebagai ”Menciptakan Masyarakat Peduli Pendidikan Anak”, atau lebih dikenal dengan
sebutan Program MBS (Manajemen Berbasis Sekolah).
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B. pilar MBS

Untuk meningkatkan mutu pendidikan di suatu sekolah, 3 unsur atau pilar MBS harus diperbaiki, yaitu (i) manajemen
sekolah, (ii) proses pembelajaran, dan (iii) peran serta masyarakat.

Manajemen
Sekolah

Pembelajaran
yang Aktif,
Kreatif,
Efektif dan
Menyenangkan

PENINGKATAN
MUTU PENDIDIKAN

Peranserta
Masyarakat

1. Manajemen Sekolah
Sebelum diperkenalkannya MBS, kebanyakan Kepala
Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota, Kepala Cabang
Dinas, kepala sekolah membuat keputusan sendiri
tentang perencanaan sekolah; guru dan staf lain tinggal
melaksanakan. Dalam MBS, kepala sekolah dan stafnya
(para guru dan pegawai administrasi sekolah) didorong
untuk berinovasi dan berimprovisasi dari dalam diri
sekolah. Hal ini mendorong kepala sekolah untuk kreatif
dan berprakarsa, sehingga dapat membuat sekolah
sebagai tempat perubahan. Pengambilan keputusan
melibatkan warga sekolah, sesuai dengan relevansi,
keahlian, dan yuridiksi, serta kompatibilitas keputusan
dengan kepentingan warga sekolah. Dengan cara ini,
pengetahuan, informasi dan keahlian terbagi di antara
kepala sekolah, guru dan warga sekolah lain terutama
komite sekolah. Inilah pilar pertama dalam MBS.

2. Pembelajaran yang Aktif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan
Sebelum diperkenalkannya PAKEM, pada umumnya pembelajaran terbatas pada penghafalan fakta dan proses. Akibatnya
banyak siswa kurang kreatif dan kurang menguasai kecakapan bahasa, kecakapan memecahkan masalah, dan kecakapan
lainnya yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari.
Dalam MBS, kepala sekolah memfasilitasi setiap upaya guru agar mereka meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah.
Sebaliknya, para guru harus mendesain pembelajaran agar pembelajaran membuat guru dan siswa menjadi Aktif dan
Kreatif sehingga pembelajaran menjadi Efektif, namun tetap Menyenangkan (PAKEM). Inilah inti dari setiap pendekatan
pembelajaran, meskipun nama yang diberikan berbeda. Dalam PAKEM:
•

Anak melakukan beragam kegiatan untuk mengembangkan kecakapan dan pemahaman dengan penekanan pada
belajar dengan melakukan;

•

Guru menerapkan beragam pendekatan mengajar serta memanfaatkan beragam sumber belajar, bahan ajar, dan alat
bantu ajar agar pembelajaran menjadi menarik, efektif, dan menyenangkan;

•

Ruang kelas disusun agar lebih menarik, siswa dapat memajangkan karya mereka, guru dapat memajangkan bukubuku dan bahan lain, dan siswa dapat belajar berkelompok;

•

Guru mendorong siswa untuk memecahkan masalah sendiri, mengungkapkan pikiran dan pendapat, dan melibatkan
mereka untuk menciptakan lingkungan sekolah yang lebih menyenangkan untuk belajar.

•

Dalam proses pembelajaran, terjadi komunikasi dua arah antara guru dan siswa, dan antara siswa yang satu dengan
lainnya.

•

Guru bertindak sebagai fasilitator dalam pembelajaran.
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3. Peran Serta Masyarakat
Keterlibatan masyarakat dalam pemeliharaan dan peningkatan sekolah merupakan tradisi asli bangsa Indonesia sejak
dulu. Di banyak daerah, masyarakat terlibat dan merasa ”memiliki” sekolah. Dalam MBS, tradisi ini ingin dihidupkan kembali
dan lebih ditingkatkan, agar keterlibatan masyarakat dapat mempercepat peningkatan mutu pendidikan di sekolah.
Pengalaman di beberapa negara yang menerapkan MBS selama beberapa tahun menunjukkan bahwa sekolah yang paling
berhasil dan diminati masyarakat luas adalah sekolah yang kepala sekolah, guru, dan masyarakatnya bekerjasama secara
aktif mengembangkan sekolah. Sekolah-sekolah ini, baik negeri maupun swasta, adalah sekolah yang dapat mengelola
sumber daya sendiri dan melaksanakan kurikulumnya dengan lebih baik.
Berikut adalah bentuk-bentuk peran serta masyarakat yang pernah diobservasi:
•

Menggunakan jasa pelayanan yang tersedia. Ini adalah jenis yang paling umum. Masyarakat hanya memanfaatkan
jasa sekolah dengan memasukkan anak ke sekolah.

•

Memberikan kontribusi dana, bahan, dan tenaga. Dalam hal ini, masyarakat berpartisipasi dalam perawatan dan
pembangunan fisik sekolah dengan menyumbangkan dana, barang, dan/atau tenaga.

•

Secara pasif. Artinya, masyarakat/orangtua siswa menyetujui dan menerima apa yang diputuskan oleh pihak sekolah
(komite sekolah). Misalnya komite sekolah memutuskan agar orangtua membayar iuran bagi anaknya yang bersekolah
dan orangtua menerima keputusan tersebut dengan mematuhinya.

•

Dalam konsultasi. Orangtua datang ke sekolah untuk berkonsultasi tentang masalah pembelajaran yang dialami
anaknya.

•

Dalam pelayanan. Orangtua/masyarakat terlibat dalam kegiatan sekolah, misalnya orangtua ikut membantu sekolah
ketika ada studi tur, kegiatan pramuka, kegiatan keagamaan, dsb.

•

Sebagai pelaksana kegiatan yang didelegasikan/dilimpahkan. Misalnya, sekolah meminta orangtua/masyarakat
untuk memberikan penyuluhan pentingnya pendidikan, masalah jender, gizi, dsb. Dapat juga berpartisipasi dalam
mencatat anak usia sekolah di lingkungannya agar sekolah siap menampungnya, menjadi nara sumber, guru bantu,
dsb.

•

Dalam pengambilan keputusan. Orangtua/masyarakat diajak terlibat dalam pembahasan masalah pendidikan (baik
akademis maupun non akademis) dan ikut dalam proses pengambilan keputusan dalam rencana pengembangan
sekolah.

Mungkin masih banyak jenis-jenis peran dimana masyarakat dapat ikut ambil bagian. Di banyak negara maju, para
orangtua banyak yang bergabung dalam paguyuban atau asosiasi yang langsung terkait dengan pendidikan anaknya.
Bahkan, mereka sering berkomunikasi dengan mailinglist dan dilanjutkan dengan pertemuan-pertemuan non-formal.

Pembelajaran yang aktif melibatkan guru dan siswa dalam suasana yang menyenangkan, namun
proses dan tujuan belajar dapat dicapai dengan baik.
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C. landasan hukum

Hasil evaluasi terhadap rintisan program MBS kerjasama Depdiknas-UNICEF-UNESCO 1999/2000 – 2001/2002 menunjukkan
adanya hasil yang luar biasa. Sedemikian besarnya dampak dari implementasi MBS di sekolah, sehingga selama kurun
dekade terakhir, konsep pokok MBS tercermin di dalam beberapa peraturan perundang-undangan.

Manajemen Sekolah

Peran Serta Masyarakat

Tiga unsur utama manajemen sekolah
dalam MBS, yaitu partisipasi warga
sekolah dalam perencanaan, keterbukaan
manajemen, dan akuntabilitas pelaksanaan
manajemen sekolah, telah diamanahkan
oleh Peraturan Pemerintah Nomor 19
Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan dan dioperasionalkan ke dalam
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar
Pengelolaan Pendidikan untuk Satuan
Pendidikan Dasar dan Menengah. Akan
tetapi Peraturan Pemerintah dan Peraturan
Menteri ini bergerak lebih jauh, yaitu
dengan mensyaratkan agar sekolah juga
menjalin kemitraan dengan pihak luar dan
menjadi mandiri.

Peran masyarakat dalam pendidikan, yang
selama ini sedang dihidupkan kembali dan
digiatkan dalam MBS, tercermin dalam
perundang-undangan. Peraturan Menteri
Pendidikan Nasional Nomor 044/
U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan
Komite Sekolah memperluas peran serta
masyarakat. Dalam hal ini, Komite Sekolah
berfungsi sebagai:
•

•

•

•

Pemberi pertimbangan dalam
penentuan dan pelaksanaan kebijakan
pendidikan di satuan pendidikan;
Pendukung, baik yang berwujud
finansial, pemikiran maupun tenaga,
dalam penyelenggaraan pendidikan di
satuan pendidikan;
Pengontrol dalam rangka transparansi
dan akuntabilitas penyelenggaraan
dan keluaran pendidikan di satuan
pendidikan;
Mediator antara pemerintah dengan
masyarakat di satuan pendidikan.
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Pembelajaran
Bahwa pembelajaran harus membuat guru dan siswa aktif dan kreatif agar pembelajaran
menyenangkan, yang merupakan jiwa PAKEM, telah tercermin dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan diaktualisasikan ke dalam
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar
Proses Pendidikan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Peraturan Menteri ini juga
mensyaratkan agar pembelajaran dilaksanakan dengan prinsip:
1. Memperhatikan perbedaan individu (kekuatan dan kelemahan) peserta didik. Dalam
hal ini, setiap anak adalah unik dan berbeda, dan oleh karena itu pembelajaran harus
memperhatikan perbedaan jenis kelamin, kemampuan awal, tingkat intelektual, minat,
motivasi belajar, bakat, kesehatan tubuh, potensi, kemampuan sosial, emosi, gaya belajar,
kebutuhan khusus, kecepatan belajar, latar belakang budaya, norma, nilai, dan/atau
lingkungan peserta didik. Prinsip ini sudah sangat inklusif (dan oleh karena itu ramah), dan
menjadi tantangan besar bagi semua guru yang akan melayani semua anak yang sangat
berbeda.
2. Mendorong partisipasi aktif peserta didik. Proses pembelajaran dirancang dengan berpusat
pada peserta didik untuk mendorong motivasi, minat, kreativitas, inisiatif, inspirasi,
kemandirian, semangat belajar, dan kepercayaan diri anak.
3. Mengembangkan budaya membaca dan menulis. Proses pembelajaran dirancang
untuk mengembangkan kegemaran membaca, pemahaman akan beragam bacaan, dan
kemampuan berekspresi dalam berbagai bentuk tulisan.
4. Memberikan umpan balik dan tindak lanjut. Pembelajaran memuat rancangan program
pemberian umpan balik positif, penguatan, pengayaan, dan remedi (pengulangan).
5. Keterkaitan dan keterpaduan. Pembelajaran disusun dengan mengakomodasikan
pembelajaran tematik, keterpaduan lintas mata pelajaran, lintas aspek belajar, dan
keragaman budaya.
6. Menerapkan teknologi informasi dan komunikasi. Prinsip ini mengakomodasi sekolahsekolah dan daerah yang sudah memiliki fasilitas dan sumberdaya cukup.
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