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KATA PENGANTAR

KATA PENGANTAR

Program Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) merupakan program
kerja sama antara Depdiknas-UNICEF-UNESCO dalam upaya meningkatkan
mutu pendidikan khususnya ditingat Sekolah Dasar. Program MBS dikenal
juga sebagai “Program CLCC” (Creating Learning Communities for Children
atau Menciptakan Masyarakat Peduli Pendidikan Anak). Ada tiga hal utama
sebagai pilar program MBS, yaitu Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), Pembelajaran Aktif, Kreatif, Effektif, dan Menyenangkan (PAKEM), dan Peran
Serta Masyarakat (PSM).
Peran serta masyarakat sebagai salah satu pilar program MBS
memiliki peranan yang sangat penting sebagai upaya untuk meningkatkan
penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Beberapa anggota masyarakat
telah menyadari bahwa sekolah benar-benar memerlukan bantuan mereka,
namun kadang mereka tidak tahu bagaimana caranya. Untuk itulah Program
MBS mengembangkan bahan bacaan ini yang diharapkan dapat membantu
orang tua murid khususnya dan anggota masyarakat pada umumnya
bagaimana cara membantu sekolah.
Secara umum bahan-bahan yang dikembangkan dalam buku ini dapat
digunakan oleh orang tua siswa dan masyarakat dalam hal:
1. Memahami program Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) secara umum.
2. Bagaimana dan dalam bentuk apa membantu sekolah secara umum untuk
meningkatkan mutu pendidikan dan pembelajaran.
3. Bagaimana membantu anak belajar di rumah untuk meningkatkan prestasi
belajar mereka.
4. Memberikan bahan tambahan pengetahuan bagi orangtua dan masyarakat
berkaitan dengan peran serta masyarakat.
Kami yakin bahwa bahan-bahan yang dikembangkan ini masih jauh
dari sempurna dan kami mengharapkan adanya saran-saran untuk perbaikan
buku ini. Kami berharap bahwa bahan-bahan ini dapat memberikan panduan
bagi para orang tua murid dan anggota masyarakat umum dalam upaya membantu peningkatan mutu pendidikan di sekolah.
Desember 2006
Tim Penyusun
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KATA KUNCI

Pendidikan merupakan tanggung
jawab bersama antara
pemerintah, orang tua dan
masyarakat. Hal ini menunjukkan
bahwa ketiga unsur tersebut harus
bekerja sama dalam
penyelenggaraan pendidikan.

Apa peran serta yang dapat
dilakukan oleh orang tua dan
masyarakat dalam mendukung
peningkatan mutu
pendidikan……. ?

Uraian lebih lanjut dapat dibaca
dalam buku ini.
Seri Panduan Orang Tua dan Masyarakat
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PILAR PROGRAM MBS

Tiga Pilar Program MBS

Ada tiga pilar program Manajemen Berbasis Sekolah
(MBS) sebagai upaya untuk meningkatkan mutu
pendidikan dan pembelajaran.

1. MBS (Manajemen Berbasis
Sekolah)

2. PAKEM
(Pembelajaran Aktif,
Kreatif, Efektif, dan
Menyenangkan)

3. PSM (Peran Serta
Masyarakat)

Seri Panduan Orang Tua dan Masyarakat
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MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH

Apa Itu MBS ?
MBS disahkan melalui Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional
no. 20 tahun 2003 yang mengharuskan semua sekolah menerapkan
Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dalam pengelolaannya. MBS
adalah bentuk pengelolaan sekolah yang memberikan kewenangan
lebih besar kepada sekolah untuk merencanakan, melaksanakan, dan
menilai program sekolah. Kewenangan tersebut antara lain dalam hal:

1. Menentukan program
sekolah
2. Merencanakan
bagaimana memperoleh
dana sekolah dan
penggunaannya
3. Mengatur jadwal
belajar
4. Menentukan jumlah
siswa baru yang
diterima di awal tahun
5. Menentukan jumlah
tenaga guru honorer
yang diperlukan
Coba pikirkan, kewenangan apa lagi yang dapat
Seri Panduan Orang Tua
dan Masyarakat
ditentukan
oleh sekolah?
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MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH

Ciri-ciri Sekolah yang Menerapkan MBS

1. Transparansi
(Keterbukaan)
Sekolah memberi
kesempatan kepada
masyarakat untuk
memperoleh informasi
tentang keuangan,
proses belajar
mengajar, maupun
pengembangan sekolah
secara keseluruhan

2. Partisipatif
(Berperanserta)
Dalam memajukan
sekolah, masyarakat
sebanyak mungkin
diikutsertakan dalam:
• Perencanaan program
• Mengambil keputusan
• Meningkatkan mutu
pembelajaran
• Membangun sekolah

3. Akuntabilitas
(Bisa Dipertanggungjawabkan)
Kegiatan yang dilakukan
sekolah harus sesuai
dengan kebutuhan dan
dapat dipertanggungjawabkan baik ke
pemerintah ataupun ke
masyarakat
Seri Panduan Orang Tua dan Masyarakat
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MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH

Mengapa MBS Diterapkan di Sekolah ?
1. Untuk meningkatkan
kemandirian,
kreativitas, dan
inisiatif sekolah (tidak
hanya menunggu
petunjuk dari atasan)
2. Agar program yang
dikembangkan lebih
sesuai dengan kebutuhan
dan kemampuan sekolah

3. Sekolah lebih mengetahui
keadaan dan kebutuhan
sekolahnya sendiri

4. Untuk mewadahi
keragaman dan
kekhasan sekolah
atau daerah dalam
berbagai aspek
Seri Panduan Orang Tua dan Masyarakat
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MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH

Apa yang Perlu Diketahui Orangtua dan
Masyarakat Tentang Sekolah?
1. Program sekolah, yang
termuat dalam:
a. RPS (Rencana Pengembangan Sekolah).
Uraian tentang apa
yang akan dilakukan
oleh sekolah dalam 3
sampai 5 tahun ke
depan, tetapi belum
terlalu rinci.

b. RAPBS (Rencana
Anggaran Pendapatan
dan Belanja Sekolah).
Uraian tentang apa
yang akan dilakukan
oleh sekolah dalam 1
tahun ke depan yang
merupakan rincian dari
RPS. Biasanya memuat:
kegiatan, jumlah dana,
dan sumber dana.

2. Kegiatan belajar
3. Laporan pelaksanaan
mengajar baik di
program sekolah.
dalam kelas maupun di 4. Berbagai hal dan
luar kelas dan evaluasi
kondisi yang lain terkait
hasil belajar.
dengan sekolah.
Seri Panduan Orang Tua dan Masyarakat
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PAKEM

Apa Itu PAKEM ?
PAKEM atau Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif, dan
Menyenangkan, merupakan cara guru mengajar dimana siswa
didorong atau ditantang untuk mengungkapkan gagasannya
sendiri dan berpikir kreatif tanpa rasa takut. Tujuan akhir
dari penerapan PAKEM ini adalah agar siswa mampu berpikir
kritis, kreatif, peka terhadap lingkungan, bersikap mandiri,
bekerja dalam kelompok, dan bertanggung jawab. Dibawah
ini beberapa contoh pelaksanaan PAKEM:

1. Siswa lebih banyak
belajar dalam bentuk
diskusi dan
berkelompok

2. Siswa belajar di
dalam dan di luar
kelas dengan
memakai berbagai
sumber belajar

4. Siswa banyak
melakukan
3. Siswa sering diajak
percobaan dan 5. Siswa menulis
atau ditantang untuk
pengamatan
laporan percobaan
berpikir, bertanya,
langsung
atau pengamatan
berpendapat, atau
tentang apa
dengan kata-kata
menceritakan
yang dipelajari
sendiri
Seripengalamannya
Panduan Orang Tua dan Masyarakat
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PAKEM

Mengapa PAKEM Diterapkan di Sekolah?
Paling sedikit terdapat dua alasan mengapa PAKEM
diterapkan dalam pembelajaran di sekolah, yaitu:
1. Kita menginginkan lulusan sekolah memiliki kemampuan
berpikir kritis dan kreatif, bersikap peka dan mandiri,
serta bertanggung jawab.
2.Anak terlahir memiliki sifat ingin tahu dan kemampuan
berimajinasi (daya khayal).
•

Anak memiliki sifat ingin
tahu

Apa yang ingin dia ketahui?

•

Anak memiliki kemampuan
berimajinasi

Apa yang sedang ia imajinasikan?

Sifat ’ingin tahu’ dan kemampuan ’berimajinasi’ merupakan
modal dasar bagi berkembangnya kemampuan berpikir
kritis, kreatif, dan kemampuan menghasilkan penemuanpenemuan baru. Jadi, bila anak-anak kita di kemudian hari
tidak kritis dan kreatif seperti anak-anak di negara yang
sudah maju, kita pantas bertanya: ”Apa yang kurang tepat
dalam pembelajaran di sekolah kita? Atau ”Apa yang salah
dalam cara kita mengasuh anak?”

cara
SeriBagaimanakah
Panduan Orang Tua dengan
dan Masyarakat

kita mengasuh anak ?
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PAKEM

Kita Dapat Menerapkan PAKEM di RUMAH,
Bukan Hanya di Sekolah
Ketika anak bertanya, bagaimana sebaiknya kita menjawab?
Ibu, hujan turun dari mana?

Dari langit !!!

Perilaku ibu yang tidak
mengembangkan berpikir anak
----- BELUM PAKEM

Ibu, hujan turun dari mana?

Menurutmu dari
mana …? mmm
mengapa kamu
berpendapat
begitu ?

Perilaku ibu yang
mengembangkan berpikir anak
----- PAKEM

Ketika anak melaporkan hasil kerjanya, bagaimana sebaiknya
kita menanggapi?
Ya udah,
istirahat
sana !

Yah, aku udah
mengarang tentang
kancil nih?

… bagus !!!, apa
yang dilakukan
kancil selanjutnya?
Coba lanjutkan
Yah, aku udah
ceritamu!
mengarang tentang kancil nih?

Perilaku ayah yang tidak
Perilaku ayah yang
mengembangkan kreatifitas anak mengembangkan kreatifitas anak
Seri
Panduan
Orang
Tua dan Masyarakat----- PAKEM
----BELUM
PAKEM
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PAKEM

Ketika Anak Meminta Bantuan Belajar,
Bagaimana Sebaiknya Kita Menolong?
Yah, ada PR membuat
pertanyaan, Bantu dong..!

Ya, siapkan alat tulis….
Tulis “Siapa namamu?”
”Di mana rumahmu?”
...............................

Yah, ada PR membuat
pertanyaan, Bantu dong..!

Ayah: Baik…jika kamu punya kawan
baru, kamu ingin tahu apa saja tentang
dia?
Anak : … ehm… ingin tahu nama
ayahnya.
Ayah: … nanyanya bagaimana?
Anak: … ehm .. Siapa nama ayahmu?
Ayah: Bagus, tulis!
Ayah: Ingin tahu apa lagi tentang
dia? ..... Dan seterusnya

Perilaku ayah yang tidak
mengembangkan kreatifitas anak
----- BELUM PAKEM

Perilaku ayah yang
mengembangkan kreatifitas anak
----- PAKEM

Coba dipikirkan, perilaku
manakah yang sering kita
lakukan: mengembangkan atau
merusak kreativitas anak?
Seri Panduan Orang Tua dan Masyarakat
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PAKEM

Berikut Sajak dari Dorothy Sebagai Bahan
Renungan Kita Sebagai Orangtua
Anak Belajar dari Cara Dia Diperlakukan
(Children learn what they live with - Dorothy Low Nolty)
Jika anak banyak dicela, ia akan terbiasa menyalahkan
Jika anak banyak dimusuhi, ia akan terbiasa menentang
Jika anak dikitari rasa iri, ia akan terbiasa merasa bersalah.
Jika anak dihantui ketakutan, ia akan terbiasa merasa cemas.
Jika anak dikelilingi olok-olok, ia akan terbiasa menjadi pemalu
Jika anak terbiasa dikasihani, ia akan terbiasa meratapi nasibnya.
Jika anak banyak dipuji, ia akan terbiasa menghargai.
Jika anak serba dimengerti, ia akan terbiasa menjadi penyabar.
Jika anak banyak diberi dorongan, ia akan terbiasa percaya diri
Jika anak diterima oleh lingkungannya, ia terbiasa menyayangi.
Jika anak dikerumuni keramahan, ia akan terbiasa berpendirian
”Sungguh indah dunia ini”.
Jika anak tidak banyak dipersalahkan, ia akan terbiasa senang
menjadi dirinya sendiri.
Jika anak diperlakukan dengan jujur, ia akan terbiasa melihat
kebenaran.
Jika anak ditimang tanpa berat sebelah, ia akan terbiasa melihat
keadilan
Jika anak mengenyam rasa aman, ia akan terbiasa mengandalkan
diri dan mempercayai orang di sekitarnya.
Setelah merenungkan sajak tersebut, betulkah bahwa kita,
orangtua, sangat berperan dalam membentuk anak-anak kita?
Masyarakat adalah kumpulan kita-kita, orangtua. Jika masing-masing
kita, sangat baik dalam mendidik anak-anak kita, maka masyarakat
secara keseluruhan akan baik. Perlakuan yang baik kepada anak kita
ini Panduan
merupakan
bantuan
yang
sangat besar pada sekolah/pendidikan.
Seri
Orang
Tua dan
Masyarakat
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PAKEM

Komunikasi Orangtua dan Anak
Iya … tapi kamu harus
belajar lebih rajin ya!!!

Bu, liburan nanti kita
ke tempat wisata ya !?

1. Orangtua membiasakan
berkomunikasi dengan
anaknya tentang banyak
hal

Coba kamu belajar
berkelompok dengan
temanmu

Bu, … pelajaran
matematika hari ini
sulit sekali … bagaimana
ya Bu ?

2. Membiasakan anak berani
bertanya, mengungkapkan
gagasan , keluhan, dan
kesulitan yang dihadapi

Kebiasaan berkomunikasi antara orangtua dan anak
akan menumbuhkan rasa aman dan rasa percaya diri
pada anak. Anak juga merasa lebih diperhatikan.

Seri Panduan Orang Tua dan Masyarakat
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PAKEM

Bagaimana Orangtua Mengetahui Suasana
Pembelajaran Anaknya di Sekolah?

1. Orangtua dapat mengamati
secara langsung anaknya
yang belajar di kelas

2. Mengamati atau
mengkaji hasil karya
anaknya

3. Berdialog dengan anak
tentang apa yang dilakukan
di sekolah sewaktu belajar

Apakah ada cara lain untuk
mengetahui suasana belajar
anak di sekolah?
Orangtua yang sering melihat suasana belajar anak di sekolah akan mengetahui perkembangan belajar siswa sehingga
diharapkan
mudah
dalam
membantu anak belajar di rumah.
Seri
Panduan Orang
Tua dan
Masyarakat
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PAKEM

Bagaimana Membimbing Anak Dalam Belajar?
Membimbing anak dalam belajar merupakan kewajiban
orangtua di rumah. Belajar bagi anak merupakan
kegiatan yang menyenangkan apabila dilakukan dengan
cara yang tepat. Pola bimbingan belajar anak yang
mengarah pada proses pembiasaan dapat membentuk
tingkah laku anak yang diharapkan.
Apa saja langkah orang
tua dalam membimbing
anak belajar?
1. Ciptakan suasana yang
dapat merangsang anak
untuk bercerita
pengalaman hari ini di
sekolah.
2. Berikan tanggapan,
pertanyaan, penguatan,
dan pelurusan ketika
anak bercerita.
3. Berikan bantuan dan
petunjuk, jika perlu, yang mudah dipilih anak (tetapi
dengan cara ditawarkan, bukan diharuskan).
Perlu diperhatikan bahwa lingkungan juga menjadi pusat
pembelajaran bagi anak. Ciptakan lingkungan yang
mendukung anak belajar dan beri mereka contoh nyata.
Anak banyak belajar dari mencontoh apa yang dia lihat.
Seri
Panduan
Orang
Tua dan
Masyarakat
Contoh
yang
paling
efektif
di rumah adalah orangtua.
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PAKEM

Bagaimana Memahami Kesulitan Anak
Dalam Belajar?
Dewasa ini sering muncul keluhan dari berbagai pihak,
khususnya orang-orang yang peduli terhadap anak,
tentang rendahnya minat anak untuk belajar,
susahnya anak mengikuti pelajaran, bahkan anak yang
sama sekali tidak mau belajar. Mereka melihat hal
tersebut dari prestasi atau nilai-nilai pelajaran yang
diperoleh si anak. Hal itu terkait dengan berbagai
masalah.

Apa yang harus dilakukan orangtua?
1. Pelajari dalam hal apa anak
tidak mau belajar atau
mengalami kesulitan?
2. Kenali apa yang menyebabkan
anak tidak mau belajar?
3. Menentukan penanganan atau
tindakan yang dapat dilakukan.
Misalnya mengajak secara
langsung untuk belajar dan
menghubungi gurunya di
sekolah.
Seri Panduan Orang Tua dan Masyarakat
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PAKEM

Membantu Anak Membaca Permulaan
Anak mempunyai rasa ingin
tahu yang tinggi. Dengan
membaca dia akan terpuaskan
rasa ingin tahunya. Oleh
karena itu, kebiasaan membaca
perlu ditanamkan sejak dini di
rumah.
Apa yang dapat dilakukan?
1. Sediakan buku-buku
bergambar. Biarkan anak
membuka-buka tiap halaman
buku, melihat gambargambarnya sambil tunjukkan
tulisan yang mewakili makna
gambar.
2. Untuk mendorong anak
mengenal huruf dan kata,
tempelkan nama pada
benda-benda yang ada di
rumah, sehingga anak
akan sering melihat dan
membacanya
Seri Panduan Orang Tua dan Masyarakat
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PAKEM

3. Bermain menyusun suku
kata menjadi kata yang
bermakna. Misalnya: Bu-ku
= Buku. Kemudian latih
dengan menuntun
membacanya
4. Ajaklah anak keluar rumah.
Tunjukkan nama jalan, nama
toko, iklan, papan kantor,
dan sebagainya. Minta anak
untuk mengenal huruf atau
mencoba membacanya.
5. Guntinglah judul atau label dari Koran dan majalah.
Kumpulkan dalam sebuah tempat agar dapat
dimanfaatkan untuk bermain. Misalnya membaca
jajaran kata yang membentuk kalimat.
6. Meminjam atau membeli
buku cerita yang menarik
bagi anak. Buku itu
sebaiknya banyak
gambarnya, besar
hurufnya, pendek
kalimatnya dan
berwarna.
Seri Panduan Orang Tua dan Masyarakat
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PAKEM

Membantu Anak Menulis Permulaan
Ketrampilan menulis
merupakan salah satu
kunci untuk hidup yang
lebih sejahtera. Oleh
karena itu, orang tua
perlu membantu anak di
rumah belajar menulis.
Bagaimana Cara membantu anak menulis?
1. Sebagai persiapan, beri
dorongan untuk
menggambar apa yang
disenangi. Mintalah anak
menulis kata di bawah
gambar yang dibuatnya.
2. Tempelkan selembar
kertas ukuran besar pada
dinding. Mintalah anak
menuliskan satu kata setiap
hari. Jika hasilnya belum
terbentuk, orangtua
menanyakan apa yang ingin
ditulis anak dan bimbing
untuk memperbaikinya
Seri Panduan Orang Tua dan Masyarakat
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PAKEM

3. Guntinglah kata-kata
dari Koran dan majalah.
Tugaskan anak menyalin
kata-kata tersebut
pada kertas.
4. Jika akan berbelanja, minta anak menuliskan
daftar barang yang akan dibeli, atau diktekan
nama barang tersebut.
5. Melatih anak membuat kamus mini yang dilengkapi
gambar. Minta anak menulis kata di bawah
gambarnya.
6. Orang tua dapat
membimbing anak
membuat berbagai kartu
ucapan selamat, misalnya
ulang tahun
7. Jika akan bepergian,
minta anak untuk menuliskan tempat yang ingin
dikunjungi
8. Pengembangan
selanjutnya, mintalah
anak untuk menulis
cerita singkat yang ia
inginkan.

Seri Panduan Orang Tua dan Masyarakat
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PAKEM

Membantu Anak Belajar Berkomunikasi
Anak-anak hanya akan dapat
berkembang kemampuan sosial dan
bepikirnya jika mampu berbicara
dengan lancar.
Bagaimana cara membantu anak
belajar berkomunikasi?
1. Membiasakan mengucapkan
salam. Misalnya mengucapkan “selamat jalan” saat ibu/
ayah bepergian, “selamat
pagi” saat ketemu
seseorang. Berilah contoh
dan minta dia menirukan.
2. Membiasakan minta ijin jika ingin pinjam milik
orang lain atau bermain keluar rumah. Berilah
contoh dan minta dia
menirukan.
3. Biasakan meminta anak
untuk menceritakan
pengalaman saat di
sekolah atau di tempat
lain. Pancing dengan
pertanyaan.
Seri Panduan Orang Tua dan Masyarakat
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PAKEM

4. Ajak anak menggambar sambil menceritakan
gambarnya.
5. Biasakan anak mengamati
sebuah benda, lalu ajak dia
untuk menjelaskan keadaan
atau ciri-ciri benda
tersebut secara rinci.

6. Biasakan anak untuk
menyebutkan sebanyakbanyaknya kegunaan
sesuatu benda yang
dipegang, misalnya air.
7. Bacakan suatu cerita tapi
tidak selesai, lalu
tanyakan kelanjutan isi
cerita tersebut.
8. Biasakan bercakap-cakap
secara santai tentang apa
saja. Doronglah agar dia
mau mengemukakan
gagasan
atau
Seri Panduan
Orang
Tuapertanyaan.
dan Masyarakat
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PAKEM

Membiasakan Anak Hidup Sehat
Anak-anak selalu mempunyai
rasa ingin tahu dan aktif
bergerak diberbagai tempat, di
kebun, di sawah, di kali, atau di
mana saja yang tidak terlalu
bersih. Apa yang harus kita
lakukan agar mereka mampu
menjaga diri sendiri dan kesehatannya ?
Sebagai orang tua, kita perlu menanamkan kebiasaan hidup
sehat pada anak-anak dengan contoh-contoh perilaku kita,
bukan hanya dengan kata-kata dan perintah. Kebiasaan
hidup sehat yang perlu dimiliki anak antara lain:
1. Mandi sampai bersih dengan
memakai sabun mandi. Paling
tidak dua kali sehari, pagi dan
sore hari. Berkeramas dengan
shampoo agar rambutnya bersih
paling tidak dua kali seminggu.
2. Menggosok gigi sesudah makan
dan sebelum tidur.
3. Membiasakan membuang sampah
pada tempatnya.
4. Memotong dan membersihkan kuku
jari tangan dan kaki.
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5. Biasakan memakai alas kaki (sandal atau sepatu) jika
bermain di kebun atau di luar rumah.
6. Jika batuk, menutupi mulutnya dengan saputangan atau
tangan agar tidak menyebarkan virus.
7. Membiasakan anak tidak meludah dan membuang ingus
disembarang tempat demi kebersihan, kesehatan, dan
kesopanan.
8. Biasakan anak sarapan pagi
sebelum pergi ke sekolah dan
hindari anak membeli makanan
yang tidak sehat dan
berbahaya.
9. Biasakan anak makan makanan
bergizi, tidak mengandung
bahan pengawet dan zat
pewarna kimiawi. Makan tidak terlalu kenyang dan minum
air bersih yang sudah direbus.
10. Biasakan mencuci tangan sebelum makan dan setelah
buang air besar maupun kecil.
11. Tidak mengizinkan anak bermain di
tempat berbahaya baik karena bibit
penyakit atau mungkin dapat terluka.
12. Biasakan anak
berolah raga
yang teratur.
13. Mengingatkan anak agar tidak
pernah mencoba merokok atau
narkoba dan menjelaskan akibatnya.
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Mengapa Orangtua dan Masyarakat Perlu
Peduli terhadap Pendidikan?
Di mana dan dari siapa anak
pertama kali belajar katakata “mama-papa, ayah-ibu,
umi-abah……” ? Tentu dari
orangtuanya.
Orang tua berkewajiban
untuk mempersiapkan
kebutuhan pendidikan anak
(perlengkapan sekolah,
suasana belajar di rumah).
1. Anak mendapatkan
pendidikan atau belajar
pertama kali di rumah dan
dari orangtuanya
(lingkungan keluarga)
2. Orangtua berkewajiban
mempersiapkan masa depan anaknya.
3. Anak adalah anugrah Tuhan, tapi juga amanah
Tuhan sehingga orang tua berkewajiban
mengasuh , mendidik serta menjadikan mereka
anak yang berguna
4. Pada pundak orang tualah awal pendidikan anak
dimulai.
Seri Panduan
Orang Tua dan Masyarakat
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Mengapa Orangtua dan Masyarakat Perlu
Membantu Sekolah?
Pendidikan merupakan tanggung jawab bersama
antara orangtua, masyarakat, sekolah, dan
pemerintah

1. Pendidikan yang
dibutuhkan anak, tidak
seluruhnya dapat diberikan
oleh guru dan sekolah

2. Sarana pembelajaran
yang dibutuhkan oleh
anak di sekolah belum
memadai

3. Perlu pengadaan dan
peningkatan sarana
pendukung di sekolah

4. Sekolah memerlukan
bantuan pemikiran atau
gagasan dari orangtua
dan masyarakat untuk
kemajuan sekolah

Seri Panduan Orang Tua dan Masyarakat
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Bantuan Apa yang Dapat Orangtua dan
Masyarakat Berikan untuk Sekolah?
1. Bantuan Dana atau Barang
•
Orang tua dan
masyarakat dapat
memberikan bantuan
dana atau barang
untuk program
sekolah. Seperti
pengecatan, pembuatan pagar, kamar mandi,
koperasi sekolah, tempat sampah.
•
Orang tua dan masyarakat dapat memberikan
dukungan atau bantuan dana atau barang untuk
menunjang program pembelajaran di kelas.
Seperti alat peraga, papan pajangan.
2. Bantuan Tenaga
• Orang tua dan
masyarakat mempunyai
kesempatan
memberikan bantuan
tenaga berupa bakti
sosial. Seperti
memperbaiki gedung
sekolah, membuat atu memperbaiki pagar,
membuat taman atau keteduhan sekolah.
Seri Panduan Orang Tua dan Masyarakat
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•

Bantuan tenaga dapat
pula dalam bentuk
membantu siswa
belajar: membaca dan
menulis, menjahit,
menganyam, dll. Atau
menjadi nara sumber
bidang pertanian,
kesehatan, pemerintahan,
dan sebagainya.

3. Bantuan pemikiran.
Orangtua dapat
membantu dalam
penyusunan rencana
pengembangan sekolah,
seperti:
• Usulan memberikan
jam tambahan belajar
• Usulan menambah
kegiatan minat dan
bakat
• Apa lagi ya .......
Apakah ada bantuan dalam bentuk lain yang dapat
berikan kepada sekolah?
Seri PanduanBapak/Ibu
Orang Tua dan Masyarakat
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Tujuh Tingkatan Peran Serta Orangtua dan
Masyarakat dalam Membangun Pendidikan
(makin tinggi nomor, makin tinggi tingkatan peran serta
orangtua dan masyarakat)

1. Sebagai pengguna jasa
layanan pendidikan yang
tersedia. Masyarakat

terbatas pada memanfaatkan
jasa sekolah untuk mendidik
anaknya.

2. Berperanserta secara
pasif. Masyarakat menyetujui dan menerima apa yang

diputuskan oleh pihak sekolah, misal mematuhi keputusan
membayar iuran bagi anaknya
yang bersekolah.

3. Sebagai pemberi

sumbangan. Masyarakat

berperanserta dalam
perawatan dan pembangunan
fisik sekolah dengan
menyumbangkan dana,
barang, dan atau tenaga.

4. Berkonsultasi. Orangtua

datang ke sekolah untuk
berkonsultasi tentang
masalah pembelajaran yang
dialami anaknya.
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5. Berperanserta dalam pelayanan. Masyarakat terlibat
dalam kegiatan sekolah, misalnya membantu sekolah
ketika ada kegiatan pramuka dan kegiatan keagamaan.

6. Sebagai Pelaksana
Kegiatan. Misalnya,

masyarakat terlibat
langsung dalam kegiatan
belajar mengajar di kelas
membantu guru mengajar,
memberikan penyuluhan
pentingnya pendidikan,
mencatat anak usia
sekolah di lingkungannya.

7. Terlibat dalam

Pengambilan
Keputusan. Masyarakat

terlibat dalam
pembahasan masalah
pendidikan dan ikut dalam
proses pengambilan
keputusan dalam rencana
pengembangan sekolah.

Sebagai orangtua dan masyarakat, pada
tingkatan manakah Bapak/Ibu berperanserta
dalam membantu sekolah?
Dapatkah peran tersebut ditingkatkan lagi?
Seri Panduan Orang Tua dan Masyarakat
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Empat Peran Komite Sekolah
Komite sekolah, sebagai perwakilan masyarakat dan
orangtua siswa, mempunyai peran sebagai berikut:
1. Pemberi pertimbangan.
Memberikan masukan dan pertimbangan untuk
meningkatkan proses pembelajaran, mengadakan
pendataan kondisi sosial ekonomi orangtua siswa, dll.
2. Pendukung.
Mencari dana dari dunia
usaha dan industri untuk
sekolah, mengadakan
pendekatan kepada
orangtua yang mampu
menjadi nara sumber,
memberikan dukungan
untuk pemeriksaan kesehatan anak-anak
3. Penghubung.
Membina hubungan kerjasama dengan dunia usaha dan
industri.
4. Pengontrol
Meminta penjelasan kepada sekolah tentang hasil belajar
siswa, mengadakan rapat rutin dan insidental (sewaktuwaktu bila diperlukan) dengan kepala sekolah dan guru.
1. Peran mana sajakah yang telah dijalankan oleh komite di
sekolah Bapak/Ibu?
2.Bila ada peran yang tidak berjalan, mengapa hal itu dapat
Seriterjadi?
Panduan Orang Tua dan Masyarakat
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Meningkatkan Mutu Pendidikan Anak
Melalui PAGUYUBAN KELAS
Pernahkah kita bayangkan bahwa anak kita berada dalam
satu ruang dibawah asuhan bapak/Ibu guru selama setengah
hari ?. Mereka berpikir, belajar, bergurau dan berkarya
bersama. Orang tua selalu mengharap agar anaknya
memperoleh hasil yang terbaik. Guru secara sendiri harus
melayani seluruh anak dalam kelas. Mungkinkah…?
Mungkinkah semua orang tua
datang dalam kelas dan menemani
anaknya belajar sepanjang hari ?.
Tapi apa yang dapat kita lakukan
untuk membantu anak kita
mencapai prestasi terbaik? Lalu
apa yang dapat kita lakukan?
Bagaimana kalau para orang tua berkumpul dalam paguyuban
kelas untuk memikirkan kebutuhan anak?
Apa Paguyuban Kelas itu?
Kumpulan orangtua dalam satu
kelas anaknya yang didasari rasa
kebersamaan, kerukunan,
kekeluargaan dan semangat
untuk maju, yang mempunyai
kegiatan dalam upaya
meningkatkan mutu pendidikan
anak-anak.
Seri
Panduan Orang Tua dan Masyarakat
34

PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagaimana caranya?
Paguyuban Kelas dimulai dan
dibentuk oleh orangtua
bersama guru kelas sejak si
anak diterima di sekolah
tersebut dan terus
berlangsung sampai si anak
meninggalkan sekolah
(tamat atau pindah).
Mengapa Paguyuban Kelas?
1. Karena ada kebersamaan, kerukunan dan rasa
kekeluargaan diantara orang tua, sebagai anggota
Paguyuban Kelas.
2. Kebutuhan setiap kelas berbeda
3. Membantu Komite Sekolah dalam lingkup kelas
4. Kemampuan, keinginan dan kreatifitas setiap kelas
berbeda.
Apa yang dilakukan Paguyuban
Kelas?
1. Membantu menata, menghias
dan mengatur ruang kelas
tempat anak belajar
2. Mendiskusikan dan memenuhi
kebutuhan belajar anak di kelas
maupun di rumah
3. Mengetahui, mendiskusikan dan
mencarikan solusi atas masalah
anak
Seri Panduan Orang Tua dan Masyarakat
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4. Saling asah, asih dan asuh
antar orangtua
5. Sebagai mitra kerja guru
untuk peningkatan prestasi
anak
6. Menghimpun dana dan
menyediakan sarana
belajar anak di kelas
7. Menjadi narasumber bagi wali murid yang lain
8. Membantu mengajar apabila guru kelasnya berhalangan
hadir
Apa Manfaat Paguyuban Kelas?
1. Kepedulian orangtua
terhadap anak meningkat
2. Komunikasi antara guru dan
orangtua lebih intensif
3. Orangtua mengetahui
perkembangan anaknya dari
hari ke hari di kelas
4. Asas keterbukaan atau
transparansi
5. Ikut serta dalam menumbuhkembangkan cipta, rasa dan
karsa anak.
6. Ikut serta memberi bantuan tenaga dan pemikiran di
kelas dan di luar kelas seperti: mengajar, menyiapkan alat
peraga, membersihkan ruang kelas, mengerjakan
administrasi kelas, menulis notula rapat, menambah
wawasan dan pengalaman.
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MENCIPTAKAN MASYARAKAT PEDULI PENDIDIKAN ANAK
PROGRAM MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH
Kerja sama antara Departemen Pendidikan Nasional dengan:

Creating Learning Communities for Children
(CLCC)
UNICEF Indonesia
Wisma Metropolitan II, Lt. 10-12
Jl. Jend. Sudirman Kav. 31
Jakarta 12920
Telp. (021) 5705816

Creating Learning Communities for Children
(CLCC)
UNESCO Jakarta
Jl. Galuh II No. 5 Kebayoran Baru
Jakarta 12110
Telp. (021) 7399818
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