PENGANTAR

B

ahan Pelatihan ini telah disiapkan untuk menunjang pelatihan sekolah dan masyarakat dalam
Manajemen Berbasis Sekolah, Peran Serta Masyarakat, serta Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif,

dan Menyenangkan. Ini adalah program kunci Pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk
meningkatkan mutu pendidikan dasar dengan memberdayakan sekolah dan masyarakat serta
meningkatkan kemampuan profesional guru.
Versi pertama paket ini disiapkan melalui kerja sama antara Departemen Pendidikan Nasional,
UNESCO dan UNICEF melalui program CLCC (Creating Learning Communities for Children) dengan
bantuan dari NZAID. Berdasarkan pengalaman menggunakan paket tersebut di lapangan, paket
yang telah direvisi dengan tambahan bantuan dari program Managing Basic Education yang dibantu
USAID dan AusAID, akan digunakan dalam ketiga program tersebut. Sangat diharapkan paket ini
juga akan digunakan secara lebih luas pada sekolah dan masyarakat sesuai kebutuhannya. Kami
menyarankan agar kegiatan dilaksanakan secara penuh/utuh, tanpa mengurangi kegiatan praktik,
khususnya. Kami sangat senang menerima umpan balik setelah bahan pelatihan ini digunakan (alamat
lihat di bagian depan buku ini)
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Paket Pelatihan ini dibuat untuk digunakan bersama dengan buku panduan yang mengandung:
CONTOH PEMBELAJARAN PAKEM
a)

Kelas Awal (kelas 1 dan 2 SD/MI)

b)

Mata Pelajaran Pokok untuk SD/MI dan SMP/MTs, yaitu :
Bahasa Indonesia, Matematika, Sains (IPA), Pengetahuan Sosial (PS), serta

Bahasa Inggris (untuk SMP/MTs)
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PENDAHULUAN1
1. LATAR BELAKANG PROGRAM
(a) Pelatihan Sekolah dan Masyarakat
Pemberdayaan sumber daya manusia merupakan prasyarat mutlak yang harus dipenuhi untuk
keberhasilan setiap kegiatan, sebab manusia di belakang upaya tersebut merupakan motor penggerak
utama yang paling penting. Kegiatan Rintisan ini amat bergantung pada kemampuan mereka yang
berkait erat dengan kegiatan belajar mengajar serta pengelolaan sekolah secara umum – kepala
sekolah, para guru, anggota Komite Sekolah, dan tokoh masyarakat, serta pejabat yang terkait
dengan bidang pendidikan pada tingkat pelaksanaan. Pemahaman dan pengertian mereka tentang
Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan (PAKEM),
serta meningkatkan Peran Serta Masyarakat (PSM) perlu lebih dipertajam lagi dan persepsi mereka
juga perlu disamakan. Dengan kata lain, mereka perlu mendapatkan pelatihan tentang ketiga hal
tersebut. Pelatihan itu akan memberikan dasar pengetahuan baru atau setidaknya meluruskan
pemahaman dan persepsi yang kurang benar.
Untuk maksud tersebut itulah, disusun satu Paket Pelatihan ini yang akan dipakai untuk (1). Pelatihan
bagi Para Pelatih (Training of Trainers) dan (2). Pelatihan di tingkat Gugus Sekolah. Pelatihan pertama
akan diikuti oleh para calon pelatih dari tingkat propinsi dan kabupaten yang diharapkan akan
menjadi pelatih kegiatan pelatihan selanjutnya di tingkat Gugus Sekolah dan tingkat Sekolah. Pelatihan
di tingkat Gugus Sekolah akan diikuti oleh para Kepala Sekolah, Guru Sekolah, Anggota Komite
Sekolah atau Tokoh Masyarakat sekolah tersebut yang potensial dari satu Gugus Sekolah tertentu,
para Pengawas dan Pemandu Mata Pelajaran di gugus tersebut, serta pihak Dinas Pendidikan tingkat
kecamatan dan kabupaten.
(b) Ringkasan Kegiatan Rintisan
Mutu pendidikan di Indonesia telah lama menjadi keprihatinan kita bersama, bahkan sebelum
adanya krisis ekonomi pada tahun 1997. Dengan adanya krisis ekonomi yang berkepanjangan ini,
masalah rendahnya mutu pendidikan menjadi lebih memprihatinkan lagi. Rendahnya mutu pendidikan
dasar dapat dilihat dari angka kelulusan kohort di tingkat SD. Dari hasil studi terbatas yang
dilaksanakan oleh Pusat Penelitian Balitbang, Depdiknas dan UNICEF tahun 1998 di lima propinsi,
ternyata kelulusan Kohort SD dalam 6 tahun hanya mencapai 49%. Dalam waktu 7 tahun meningkat
menjadi 65% dan untuk 8 tahun naik sampai angka 70%. Ini menunjukkan bahwa pada dasarnya
anak tidak belajar dengan benar.
Berbagai upaya penanggulangan telah dilaksanakan untuk mencoba mengurangi akibat negatif krisis
tersebut seperti pemberian bantuan DBO kepada sekolah yang memerlukan dan beasiswa kepada
siswa yang kurang mampu. Namun, disamping usaha ini tidak mencakup semua sekolah dan siswa,
usaha ini bersifat parsial serta belum menyentuh bagian intinya – pelaksanaan kegiatan belajar
mengajar yang efektif dan menyenangkan, pemberdayaan kemampuan para tenaga kependidikan
1

Pendahuluan ini dapat difotokopy dan diberikan kepada peserta sebagai bahan informasi dasar tentang program
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dan mereka yang terkait dengan bidang pendidikan, manajemen sekolah yang lebih bertumpu
pada kebutuhan dan kondisi sekolah, masyarakat dan lingkungan setempat, serta keikutsertaan
masyarakat dalam pendidikan.
Berdasar latar belakang tersebut, UNESCO dan UNICEF, dengan dukungan penuh pemerintah
Indonesia, khususnya dalam hal ini Departemen Pendidikan Nasional, melaksanakan satu Kegiatan
Rintisan yang disebut “Menuju Masyarakat Peduli Pendidikan Anak - Dengan Meningkatkan Mutu
Pendidikan Dasar Melalui Manajamen Berbasis Sekolah dan Peran Serta Masyarakat”. Kegiatan ini
berlandaskan asumsi bahwa sekolah akan meningkat mutunya jika kepala sekolah, guru, dan
masyarakat termasuk orang tua siswa diberikan kewenangan yang cukup besar untuk mengelola
urusannya sendiri, termasuk perencanaan dan pengelolaan keuangan sekolah, proses belajar mengajar
menjadi aktif dan menarik, para pendidiknya lebih ditingkatkan kemampuannya dan masyarakat
sekitar sekolah ikut aktif dalam urusan persekolahan secara umum.
(a) Tujuan Program

•

Kegiatan rintisan ini dilakukan untuk mengembangkan model pemantapan Sekolah Dasar
yang telah di ujicobakan dan dapat terlaksana melalui pelaksanaan Manajemen Berbasis
Sekolah (MBS), Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan (PAKEM), serta
peningkatan Peran Serta Masyarakat (PSM).

•

Mengembangkan kemampuan kepala sekolah, guru, anggota komite sekolah, dan tokoh
masyarakat dalam aspek manajemen berbasis sekolah untuk peningkatan mutu sekolah;

•

Mengembangkan kemampuan para kepala sekolah, guru, anggota komite sekolah, dan
tokoh masyarakat dalam melaksanakan pembelajaran yang bersifat aktif dan menyenangkan,
terutama di lingkungan sekolah serta di masyarakat;

•

Mengembangkan peran serta masyarakat dengan lebih aktif dalam masalah umum
persekolahan dari para anggota komite sekolah, orang tua murid, serta tokoh masyarakat
dalam membantu peningkatan mutu sekolah.

(b) Hasil yang Diharapkan
Dalam jangka pendek, hasil-hasil yang diharapkan meliputi:

•

Tersedianya seri-seri modul yang telah diuji coba dalam bidang (a). MBS; (b). PAKEM;
serta (c). Peningkatan PSM;

•

Tersedianya beberapa model yang telah diuji coba di lapangan dalam upaya peningkatan
mutu sekolah dasar melalui MBS, PAKEM, serta PSM;

•

Adanya peningkatan pemahaman semua pejabat dan individu yang terlibat dalam
pendidikan tentang aspek MBS, PAKEM, serta PSM;

•

Adanya peningkatan kinerja sekolah dalam arti adanya MBS yang baik dan terbuka, PAKEM,
serta peningkatan PSM dalam masalah umum persekolahan.

Hasil-hasil jangka panjang yang diharapkan meliputi kedua aspek berikut:
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•

Adanya peningkatan secara umum mutu pendidikan dasar pada sekolah-sekolah binaan
yang mengakibatkan adanya peningkatkan kinerja para siswa dengan naiknya nilai prestasi
belajar, lingkungan belajar yang lebih menyenangkan untuk belajar, serta tenaga pendidik
yang lebih professional;

•

Model-model peningkatan sekolah dasar yang telah diujicobakan ini ditiru dan
disebarluaskan ke sekolah dan daerah-daerah lain, baik oleh pemerintah maupun oleh
LSM.

(c) Strategi Kegiatan Rintisan:
Strategi pokok Kegiatan Rintisan agar model yang dikembangkan dapat disebarluaskan meliputi
hal-hal berikut:

•

Menggunakan mekanisme dan sistem yang dipakai oleh pemerintah serta bekerja sama
dengan LSM terkait – kegiatan ini memakai sistem Gugus Sekolah dan jajaran kependidikan
yang berlaku;

•

Membentuk Satuan Tugas (satgas) pada tingkat Propinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan
untuk membantu koordinasi dan pelaksanaan kegiatan dan juga agar masuk ke dalam
jalur dan siklus kegiatan pemerintah dalam bidang pendidikan;

•

Memberdayakan tenaga kependidikan, baik tenaga pengajar seperti kepala sekolah dan
guru maupun staf kantor seperti pejabat-pejabat di tingkat kecamatan, anggota komite
sekolah dan tokoh masyarakat dalam aspek MBS, PAKEM, serta PSM;

•

Mengadakan pelatihan rutin bagi para kepala sekolah, guru dan anggota komite sekolah
serta pendampingan pada pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di tingkat gugus dan
sekolah;

•

Adanya supervisi dan monitoring rutin pada pelaksanaan kegiatan di sekolah untuk
mengetahui kendala dan masalah yang dihadapi serta menemukan pemecahan yang
diperlukan;

•

Adanya pemberian bantuan keuangan melalui dana “block grant” bagi setiap sekolah
untuk peningkatan mutu Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) serta untuk melatih para
kepala sekolah dan guru dalam perencanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan sekolah.

(d) Kegiatan
Tahap persiapan: Pengkajian kembali laporan studi-studi yang telah dilakukan tentang MBS,
PSM dalam pendidikan, dan pengembangan Paket Pelatihan;

P A

•

Melaksanakan Pelatihan Pelatih (ToT) selama 6 hari untuk calon Pelatih dari masingmasing daerah;

•

Melaksanakan pelatihan-pelatihan di tingkat Gugus Sekolah selama 6 hari dan tingkat
Sekolah selama 3 hari bagi para kepala sekolah, guru, anggota komite sekolah serta tokoh
masyarakat dan pejabat bidang pendidikan di tingkat Kecamatan;
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•

Memberikan bimbingan teknis dan pendampingan di tingkat Gugus Sekolah dan tingkat
Sekolah pada pelaksanaan kegiatan rintisan ini;

•

Melaksanakan supervsisi dan monitoring rutin pelaksanaan kegiatan rintisan di tingkat
Gugus dan Sekolah, termasuk kegiatan penggunaan dana block grant.

2. PELATIHAN TINGKAT SEKOLAH
(a) Tujuan Pelatihan Tingkat Gugus Sekolah
Setelah mengikuti Pelatihan selama 6 hari, para peserta Pelatihan dapat memahami dengan benar
maksud dan tujuan MBS, PAKEM serta PSM dan dapat melaksanakan prinsip-prinsipnya dalam
kegiatan di Gugus Sekolah dan di Sekolah, termasuk:

•

Para peserta terutama dari jenjang Kepala Sekolah dapat mengerti dengan benar prinsip
dasar MBS dan para Kepala Sekolah dapat mempraktikkannya didalam pekerjaannya sebagai
pengelola sekolah dan anggota komite sekolah dapat memberikan bantuannya pada
pengelolaan sekolah secara umum;

•

Para peserta, terutama para guru, dapat mengerti dengan benar prinsip-prinsip PAKEM
serta para guru dapat mempraktikkannya dalam pelaksanaan pekerjaan mereka seharihari dan para Kepala Sekolah dapat memahaminya dan juga menjadi guru pengganti
bilamana diperlukan;

•

Para anggota komite sekolah dan tokoh masyarakat dapat lebih mengetahui dengan benar
apa peran yang dapat mereka mainkan dalam membantu sekolah serta dapat
mempraktikkannya dalam tugasnya sebagai anggota komite sekolah sehingga mereka
menjadi lebih aktif dalam membantu pelaksanaan persekolahan secara umum.

(b) Strategi dan Pendekatan
Untuk mencapai tujuan kegiatan rintisan ini, strategi dan pendekatan utama pelatihan adalah sbb:
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•

Metode yang dipakai adalah metode yang bersifat partisipatif, mengikutsertakan secara
penuh pihak yang dilatih dalam proses pelatihan, bukan metode ceramah yang hanya
menggurui dan satu arah dari pihak pelatih saja. Para peserta pelatihan banyak terlibat
dalam diskusi dan pengambilan simpulan materi pelatihan.

•

Pelatih lebih banyak bertindak sebagai fasilitator dan bukan sebagai penceramah yang
menggurui saja. Pelatih tidak akan memberikan bahan “kuliah” secara lengkap dalam satu
sesi, tetapi hanya memberikan butir-butir sebagai bahan pancingan yang harus didiskusikan
oleh para peserta. Pelatih/fasilitator bertindak sebagai wasit atau penengah. Pelatih dapat
memberikan pendapatnya di akhir sesi;

•

Pelatihan menggunakan sesi diskusi serta curah gagasan antar para peserta pelatihan.
Pada akhir sesi, fasilitator akan merangkum simpulan hasil diskusi ditambah dengan butirbutir dari fasilitator agar lebih melengkapi. Ini dilakukan dengan kesepakatan bersama
dan berpijak dari apa yang telah berkembang dalam diskusi bersama sebelumnya.
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•

Dalam pelatihan ini akan diadakan kunjungan lapangan. Para peserta akan diajak
mengobservasi keadaan nyata satu SD dan melihat beberapa aspek untuk dianalisis dan
didiskusikan bersama setelah observasi lapangan.Aspek-aspek yang diobservasi meliputi:
Manajemen Sekolah, KBM, Tenaga Pengajar, Lingkungan Sekolah, Ketersediaan Fasilitas,
dsb;

•

Setelah observasi lapangan, akan diadakan diskusi tentang aspek-aspek yang baru saja
dilihat. Diskusi hasil observasi ini akan lebih berarti bagi mereka dalam mengetahui
bagaimana seharusnya sekolah dikelola, KBM dilaksanakan, tenaga pengajar bertindak,
lingkungan sekolah ditata, dsb.

(c) Keterlibatan Seluruh Unsur
Semua unsur yang terlibat dalam sekolah akan diberi pelatihan yang sama, walaupun kadar kedalaman
pembahasannya akan disesuaikan menurut jenis tugas peserta pelatihan dari unsur tersebut. Unsurunsur tersebut ialah kepala sekolah, para guru, anggota komite sekolah/tokoh masyarakat serta
jajaran kantor pendidikan dari departemen dan dinas;
Dalam pelaksanaan pelatihan, para peserta yang terdiri atas berbagai pihak ini (kepala sekolah,
guru, komite sekolah, tokoh masyarakat, dan pejabat-pejabat kependidikan) akan dijadikan satu
kelompok saja sehingga ada pengertian dan pemahaman di antara mereka. Untuk lebih menghayati
tugas masing-masing, mereka akan mengatakan persepsi mereka tentang tugas mereka serta harapan
mereka terhadap kelompok lainnya dan ini akan didiskusikan bersama. Dengan demikian tidak ada
lagi sifat eksklusifisme. Mereka akan mengerti keterbatasan dan tugas masing-masing kelompok
sehingga diharapkan mereka lebih tahu tugasnya serta akan terjadi saling pengertian yang lebih
baik tentang tugas masing-masing.
(d) Pelatihan Perencanaan
Para pelatih diminta untuk menelaah (review) keadaan sekolah mereka masing-masing dari berbagai
aspek – manajemen persekolahannya, pelaksanaan KBM-nya, keadaan lingkungan sekolahnya,
ketenagaannya, serta partisipasi masyarakatnya. Semua hal tersebut dianalisis kecocokannya dengan
aspek-aspek MBS, aspek-aspek PAKEM, serta aspek-aspek PSM dalam persekolahan yang “baik”;
Atas dasar keadaan nyata sekolah, mereka diminta membuat “Rencana Induk Pengembangan Sekolah
(RIPS) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS)” yang meliputi semua
kegiatan, baik kegiatan bidang KBM maupun kegiatan sosial, dan juga rencana kegiatan-kegiatan
tersebut. Ini dimaksudkan agar mereka dapat menilai kekuatan dan kelemahan mereka sendiri,
serta membuat perencanaan yang bersumber dari kebutuhan dan kemampuan mereka dalam
melaksanakan rencana mereka. Ini juga dimaksudkan agar ada hubungan antara perencanaan kegiatan
dan keuangan. Harapan selanjutnya adalah semua pihak mampu merencanakan kegiatan dan keuangan
BUKAN hanya kepala Sekolah, tetapi guru dan anggota komite sekolah juga mengetahuinya dalam
rangka keterbukaan dalam manajemen sekolah.
Hal paling penting dalam strategi ini ialah bahwa pelatihan akan dilakukan secara partisipatif dengan
semangat kebersamaan. Para peserta pelatihan adalah orang-orang yang mempunyai pengalaman
dan kemampuan cukup – tidak datang dengan kepala kosong – . Oleh karena itu, keikutsertaan
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mereka dalam pelatihan ini amat penting. Pelatih hanya berfungsi sebagai fasilitator saja, bukan
penceramah. Para pesertalah yang akan membuat pelatihan itu berhasil atau tidak. Mereka harus
ikut aktif dan “menentukan” jalannya pelatihan, dengan bimbingan dari para fasilitator. Para peserta
itulah yang nantinya akan menjadi pelaksana di lapangan, sehingga mereka harus mulai aktif sejak
masa Pelatihan.
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PENGELOLAAN PELATIHAN
1. DAFTAR DAN STRUKTUR BAHAN PELATIHAN
Struktur paket pelatihan terdiri atas 7 Unit (Satuan), yang mencakup MBS, PAKEM, dan PSM.
Paket Pelatihan juga dibagi dalam dua bagian utama sebagai berikut:
BAGIAN I

Waktu

UNIT 1:

Ciri-Ciri Manajemen Berbasis Sekolah

UNIT 2:

Peran Serta Masyakat
2A. Manajemen Sekolah

2 jam

1 jam

2B. Peran Serta Masyarakat

1.5 jam

2C. PAKEM

3.5 jam

UNIT 3:

Kunjungan Sekolah

5.5 jam

UNIT 4:

Rencana Pengembangan Sekolah (RPS) dan
Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah
(RAPBS)

4 jam

BAGIAN II
UNIT 5:

Mengembangkan PAKEM

1.5 hari

5A. Apa dan Mengapa PAKEM
5B. Mengembangkan PAKEM
UNIT 6:

Menciptakan Lingkungan Belajar Yang Baik

UNIT 7:

Pelaksanaan Kegiatan KKG dan MGMP

3 jam
5.5 jam

BAGIAN I (Unit 1 s.d. 4) dapat digunakan untuk semua peserta pelatihan bersama-sama: yaitu:
Kepala Sekolah, Guru, Orang Tua Murid, Anggota Masyarakat, Pengawas, Dinas Pendidikan dll.
BAGIAN II (Unit 5 s.d. 7) dapat dimanfaatkan khusus untuk pengembangan professional Kepala
Sekolah, Guru, dan Pengawas.
**Unit 5B Mengembangkan PAKEM termasuk mengembangkan, menyimulasikan, dan
mengujicobakan kegiatan belajar mengajar di kelas. Disarankan Unit ini dapat dilakukan berkali-kali
dengan mengembangkan mata pelajaran dan pokok bahasan yang berbeda.

1.

Bahan dan Alat yang diperlukan

Untuk pelatihan sebaiknya beberapa alat disediakan secara rutin. Peralatan tersebut meliputi:

•
•
•
P A

Papan tulis untuk memaparkan atau menuliskan ide-ide peserta yang akan didiskusikan
bersama
Kertas buram untuk menuliskan ide-ide peserta, khususnya dalam diskusi kelompok
Spidol atau kapur tulis
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•

OHP, transaparan dan pena, kalau ada

Bahan pendukung juga dirancang dalam berbagai bentuk untuk digunakan sesuai lingkungan dan
alat yang tersedia. Bahan tersebut bertujuan untuk menunjukkan keberhasilan MBS, PSM, dan
PAKEM yang telah dicapai di berbagai daerah. Bahan tersebutberupa:

•
•
•
•

Video, dan/atau
Presentasi Powerpoint, dan/atau
OHP, dan/atau
Handout yang difotocopy

Memang untuk beberapa kegiatan perlu ada bahan dan alat khusus, termasuk handout untuk
peserta, alat bantu belajar dll. Bahan yang diperlukan untuk setiap kegiatan dalam buku ini, telah
dicantumkan di dalam masing-masing unit.
2.

Waktu

Waktu yang diperkirakan diperlukan untuk setiap kegiatan dicantumkan di bagian tengah atas
dalam daftar bahan pelatihan. Pelatih agar berusaha mengikuti jadwal tersebut secara garis besar,
tetapi dalam hal tertentu harus juga fleksibel dengan memperhatikan kemampuan dan kebutuhan
peserta pelatihan. Pelatihan ini dapat dilaksanakan tanpa menginap di tingkat gugus.
Program ini dapat dibagi dalam dua bagian dan dapat dilaksanakan pada waktu yang berbeda,
misalnya:

BAGIAN I
Unit 1 – 4:

Bagian ini untuk guru, kepala sekolah, pengawas, dinas, dan komite
sekolah/tokoh masyarakat. Bagian ini akan selesai dalam waktu 3 hari.

BAGIAN II

Bagian ini khusus untuk guru, kepala sekolah, dan pengawas.

Unit 5 – 7:

Unit 5B Mengembangkan PAKEM dapat diulang beberapa kali dengan
mengembangkan mata pelajaran dan pokok bahasan yang berbeda.
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1.

Contoh Jadwal Pelatihan:
(a) Bagian I
WAKTU

BAHAN

KEGIATAN

Hari 1
08.00 – 09.00

PEMBUKAAN

Pendahuluan

Penjelasan tentang Program MBS;
Penjelasan tentang Pelatihan

09.00 – 12.00

UNIT 1:

Ciri-Ciri Manajemen Berbasis Sekolah

12.00 – 13.30

ISTIRAHAT

13.30 – 15.00

UNIT 2:

Peran Serta Masyarakat
2A. Manajemen Sekolah

15.00 – 16.30

2B. Peran Serta Masyarakat

Hari 2
08.00 – 10.00

2B. Peran Serta Masyarakat (lanjutan)

10.00 – 12.00

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

12.00 – 13.30

ISTIRAHAT

13.30 – 15.00

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

15.00 – 16.30

UNIT 3:

Kunjungan ke Sekolah
Persiapan Kunjungan ke Sekolah



Hari 3
0.7.30 – 11.00

Kunjungan ke sekolah
 Diskusi hasil kunjungan ke sekolah

11.00 – 12.00

UNIT 4:

Rencana Pengembangan Sekolah (RPS) dan
Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah
(RAPBS)

12.00 – 13.30

ISTIRAHAT

13.30 – 16.00

Rencana Pengembangan Sekolah (RPS) dan
Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah
(RAPBS)
(lanjutan)

16.00 – 16.30

Diskusi Tindak Lanjut
a)

Di sekolah masing-masing

b) Pelatihan PAKEM untuk guru, KS, dan pengawas
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(b) Bagian II
WAKTU

BAHAN

KEGIATAN

Hari 1
07.30 – 09.00

UNIT 5:

Mengembangkan PAKEM
5A. Apa dan Mengapa PAKEM

09.00 – 12.00

5B. Mengembangkan PAKEM
Modeling KBM PAKEM, Diskusi Ciri-Ciri PAKEM, Persiapan
Simulasi Mengajar/Simulasi Mengajar, Penyempurnaan
Simulasi Mengajar, dan Persiapan Praktik Mengajar

12.00 – 13.00

ISTIRAHAT

13.00 – 16.00

5B. Mengembangkan PAKEM (lanjutan)

Hari 2
07.30 – 10.30

UNIT 6:

Menciptakan Lingkungan Belajar yang Baik

10.30 – 12.00

UNIT 7:

Pelaksanaan Kegiatan KKG dan MGMP
 Modeling Kegiatan KKG / MGMP
 Diskusi dan Kesimpulan KKG / MGMP

12.00 – 13.00
13.00 – 16.00

ISTIRAHAT
UNIT 5B:

Mengembangkan PAKEM (finalisasi)

Hari 3
07.30 – 11.30

UNIT 5B:

Mengembangkan PAKEM (Praktik Mengajar)
di Sekolah

11.30 – 12.30
12.30 – 14.00

ISTIRAHAT
UNIT 5B:

Mengembangkan PAKEM Refleksi/Pengamatan

UNIT 5B, khususnya Simulasi Mengajar, Persiapan Mengajar, dan Praktik Mengajar sebaiknya
diulang beberapa kali pada waktu yang lain – atau melalui kegiatan KKG dan MGMP
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UNIT 1: MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH

UNIT 1:

MANAJEMEN
BERBASIS SEKOLAH
Waktu: 120 menit

A. PENGANTAR
Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) adalah hal yang baru bagi dunia pendidikan di Indonesia.Konsep
tersebut diperkenalkan untuk menyongsong era desentralisasi pendidikan dan meningkatkan mutu
pendidikan.
Pada pembahasan tentang MBS ini, fasilitator mendorong peserta untuk menggali dan menemukan
pengertian dan ciri-ciri MBS melalui diskusi, kunjungan, observasi materi audio visual, dan
memformulasikan simpulan tentang MBS dari serangkaian kegiatan di atas.

B. TUJUAN
Peserta pelatihan diharapkan memiliki ketrampilan:

•

Menemukan pengertian dan komponen MBS

•

Mengidentifikasi sekolah yang menerapkan manajemen berbasis sekolah.

C. BAHAN DAN ALAT
•

Transparansi : Langkah Kegiatan

•

Bahan untuk Peserta: Tabel Pengisian

•

Tayangan VCD/Power Point

·

Bahan Cetakan tentang MBS

Dalam rangka mempelajari
Manajemen Berbasis Sekolah peserta
pelatihan memeriksa keuangan sekolah

P A

K

E

T

P

E

L

A T

I

H

A

N

1

13

UNIT 1: MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH

D. LANGKAH KEGIATAN

5’

20

Pengantar
tentang MBS

Di skusi Kelompok:
Persepsi tentang
MBS

15

(1)

(2)

(3)

10’

20’

20

Penguatan
dari
Fasilitator

Diskusi Pleno

(7)

(6)

20

Kunjungan Antar
kelompok

M elihat
tayangan Video/
Membaca Suara
MBE, Warta
dan Booklet
MBS, serta
bahan-bahan
lain yang berkait
dengan MBS.

Diskusi
Pengembangan

(4)

(5)

Langkah-langkah yang disarankan sebagai berikut:
1.

Pengantar Fasilitator ( 5 menit )

Fasilitator menyampaikan pengantar tentang aktivitas yang akan dilakukan dan memberikan sedikit
penjelasan tentang MBS.
2.

Diskusi Kelompok (20 menit)

Peserta dibagi menjadi 3 kelompok yang terdiri atas:

•
•
•

Kepala sekolah dan pengawas
Guru
Komite Sekolah dan Tokoh Masyarakat

Setiap kelompok mendiskusikan persepsinya tentang MBS serta membuat laporan untuk
dipajangkan.
3.

Kunjungan antar Kelompok ( 20 menit )

Setiap kelompok memajangkan hasil diskusi dan melakukan proses kunjungan ke kelompok lain
untuk saling memberi informasi. Setiap kelompok menunjuk anggota kelompoknya untuk menjaga
pajangan dan memberikan informasi, sedangkan anggota yang lain mencari informasi ke kelompok
lain.
4.

Melihat TayanganVCD/Membaca Bahan Cetakan ( 20 menit )

Kelompok yang telah berkunjung ke kelompok lain melengkapi pemahamannya tentang MBS dengan
menyaksikan tayangan VCD/Power Point atau membaca bahan cetakan yang berkait erat dengan
MBS.
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UNIT 1: MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH
5.

Diskusi Pengembangan ( 25 menit )

Diskusi pengembangan dilakukan oleh masing-masing kelompok untuk:
-

Merumuskan komponen-komponen dasar MBS
Menyusun daftar cek untuk mengidentifikasi sekolah yang ber-MBS

Sebagai bahan untuk diskusi pleno.
6.

Diskusi Pleno ( 20 menit )

Diskusi pleno berbentuk presentasi hasil diskusi pengembangan. Presentasi dalam diskusi pleno
dipumpunkan (dipusatkan) pada laporan hasil diskusi pengembangan yang bervariasi dan tidak
harus setiap kelompok berpresentasi (sebaiknya satu kelompok melaporkan, kelompok yang lain
menambahkan).
7.

Penguatan dari Fasilitator ( 10 menit )

Fasilitator memberikan penekanan pada:
-

Pengertian MBS
Komponen Dasar MBS
Manfaat daftar cek

E. BAHAN TAMBAHAN UNTUK FASILITATOR
MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH (MBS)
1. Pengantar
Telah banyak usaha peningkatan mutu pendidikan di tingkat pendidikan dasar tetapi hasilnya tidak
begitu menggembirakan. Dari berbagai studi dan pengamatan langsung di lapangan, hasil analisis
menunjukkan bahwa paling tidak ada tiga faktor yang menyebabkan mutu pendidikan tidak mengalami
peningkatan secara merata.

P A

(i)

Pertama, kebijakan penyelenggaraan pendidikan nasional yang berorientasi pada keluaran
pendidikan (output) terlalu memusatkan pada masukan (input) dan kurang memperhatikan
pada proses pendidikan.

(ii)

Kedua, penyelengaraan pendidikan dilakukan secara sentralistik. Hal ini menyebabkan
tingginya ketergantungan kepada keputusan birokrasi dan seringkali kebijakan pusat terlalu
umum dan kurang menyentuh atau kurang sesuai dengan situasi dan kondisi sekolah
setempat. Di samping itu segala sesuatu yang terlalu diatur menyebabkan penyelenggara
sekolah kehilangan kemandirian, insiatif, dan kreativitas.Hal tersebut menyebabkan usaha
dan daya untuk mengembangkan atau meningkatkan mutu layanan dan keluaran pendidikan
menjadi kurang termotivasi.
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(iii) Ketiga, peran serta masyarakat terutama orangtua siswa dalam penyelenggaraan
pendidikan selama ini hanya terbatas pada dukungan dana. Padahal peran serta mereka
sangat penting di dalam proses-proses pendidikan antara lain pengambilan keputusan,
pemantauan, evaluasi, dan akuntabilitas.
Atas dasar pertimbangan tersebut, perlu dilakukan reorientasi penyelengaraan pendidikan melalui
Manajemen Berbasis Sekolah (School Based Management).

2. Faktor Pendorong Perlunya Desentralisasi Pendidikan
Saat ini sedang berlangsung perubahan paradigma manajemen pemerintahan1. Beberapa perubahan
tersebut antara lain,
(i)

Orientasi manajemen yang sarwa negara ke orientasi pasar.Aspirasi masyarakat menjadi
pertimbangan pertama dalam mengolah dan menetapkan kebijaksanaan untuk mengatasi
persoalan yang timbul.
(ii) Orientasi manajemen pemerintahan yang otoritarian ke demokrasi. Pendekatan kekuasaan
bergeser ke sistem yang mengutamakan peranan rakyat. Kedaulatan rakyat menjadi
pertimbangan utama dalam tatanan yang demokratis.
(iii) Sentralisasi kekuasaan ke desentralisasi kewenangan. Kekuasaan tidak lagi terpusat di
satu tangan melainkan dibagi ke beberapa pusat kekuasaan secara seimbang.
(iv) Sistem pemerintahan yang jelas batas dan aturannya seakan-akan menjadi negara yang
sudah tidak jelas lagi batasnya (boundaryless organization) akibat pengaruh dari tataaturan global. Keadaan ini membawa akibat tata-aturan yang hanya menekankan tataaturan nasional saja kurang menguntungkan dalam percaturan global.
Fenomena ini berpengaruh terhadap dunia pendidikan sehingga desentralisasi pendidikan adalah
sesuatu yang tidak bisa dihindari.Tentu saja desentralisasi pendidikan bukan berkonotasi negatif,
yaitu untuk mengurangi wewenang atau intervensi pejabat atau unit pusat melainkan lebih
berwawasan keunggulan. Kebijakan umum yang ditetapkan oleh pusat sering tidak efektif karena
kurang mempertimbangkan keragaman dan kekhasan daerah.
Disamping itu membawa dampak ketergantungan sistem pengelolaan dan pelaksanaan pendidikan
yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat (lokal), menghambat kreativitas, dan
menciptakan budaya menunggu petunjuk dari atas. Dengan demikian desentralisasi pendidikan
bertujuan untuk memberdayakan peranan unit bawah atau masyarakat dalam menangani persoalan
pendidikan di lapangan. Banyak persoalan pendidikan yang sepatutnya bisa diputuskan dan
dilaksanakan oleh unit tataran di bawah atau masyarakat. Hal ini sejalan dengan apa yang terjadi di
kebanyakan negara. Faktor-faktor pendorong penerapan desentralisasi1 terinci sbb.:

•

1

tuntutan orangtua, kelompok masyarakat,para legislator, pebisnis, dan perhimpunan guru
untuk turut serta mengontrol sekolah dan menilai kualitas pendidikan.

Miftah Thoha, Ph.D. “Desentralisasi Pendidikan”, Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, No. 017,Tahun Ke-5, Juni 1999.
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UNIT 1: MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH
•

anggapan bahwa struktur pendidikan yang terpusat tidak dapat bekerja dengan baik
dalam meningkatkan partisipasi siswa bersekolah.
ketidakmampuan birokrasi yang ada untuk merespon secara efektif kebutuhan sekolah
setempat dan masyarakat yang beragam.
penampilan kinerja sekolah dinilai tidak memenuhi tuntutan baru dari masyarakat
tumbuhnya persaingan dalam memperoleh bantuan dan pendanaan.

•
•
•

Desentralisasi pendidikan, mencakup tiga hal, yaitu;
a)
b)
c)

manajemen berbasis lokasi (site based management).
pendelegasian wewenang
inovasi kurikulum.

Pada dasarnya manajemen berbasis lokasi dilaksanakan dengan meletakkan semua urusan
penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Pengurangan administrasi pusat adalah konsekwensi dari
yang pertama dengan diikuti pendelegasian wewenang dan urusan pada sekolah. Inovasi kurikulum
menekankan pada pembaharuan kurikulum sebesar-besarnya untuk meningkatkan kualitas dan
persamaan hak bagi semua peserta didik. Kurikulum disesuaikan benar dengan kebutuhan peserta
didik di daerah atau sekolah. Pada kurikulum 2004 yang akan diberlakukan, pusat hanya akan
menetapkan kompetensi-kompetensi lulusan dan materi-materi minimal. Daerah diberi keleluasaan
untuk mengembangkan silabus (GBPP) nya yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan
daerah. Pada umumnya program pendidikan yang tercermin dalam silabus sangat erat dengan
program-program pembangunan daerah. Sebagai contoh, suatu daerah yang menetapkan untuk
mengembangkan ekonomi daerahnya melalui bidang pertanian, implikasinya silabus IPA akan
diperkaya dengan materi-materi biologi pertanian dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pertanian.
Manajemen berbasis lokasi yang merujuk ke sekolah, akan meningkatkan otonomi sekolah dan
memberikan kesempatan kepada tenaga sekolah, orangtua, siswa, dan anggota masyarakat dalam
pembuatan keputusan.
Berdasarkan hasil-hasil kajian yang dilakukan di Amerika Serikat, Site Based Management merupakan
strategi penting untuk meningkatkan kualitas pembuatan keputusan-keputusan pendidikan dalam
anggaran, personalia, kurikulum dan penilaian. Studi yang dilakukan di El Savador, Meksiko, Nepal,
dan Pakistan menunjukkan pemberian otonomi pada sekolah telah meningkatkan motivasi dan
kehadiran guru.Tetapi desentralisasi pengelolaan guru tidak secara otomatis meningkatkan efesiensi
operasional. Jika pengelola di tingkat daerah tidak memberikan dukungannya, pengelolaan semakin
tidak efektif. Oleh karena itu, beberapa negara telah kembali ke sistem sentralisasi dalam hal
pengelolaan ketenagaan, misalnya Kolombia, Meksiko, Nigeria, dan Zimbabwe 2.

NCREL, 1995, Decentr alization:Why, How, and Toward What Ends? NCREL’s P olicy Briefs, report 1, 1993 dalam Nuril
Huda “Desentralisasi Pendidikan: Pelaksanaan dan Permasalahannya”, Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, No. 017,Tahun
Ke-5, Juni 1999.

2

3
Gaynor, Cathy (1998) Decentralization of Education:Teacher management. Washington, DC ,World Bank dalam Nuril
Huda “Desentralisasi Pendidikan: Pelaksanaan dan Permasalahannya”, Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, No. 017,Tahun
Ke-5, Juni 1999.
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Misi desentralisasi pendidikan adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan
pendidikan, meningkatkan pendayagunaan potensi daerah, terciptanya infrastruktur kelembagaan
yang menunjang terselengaranya sistem pendidikan yang relevan dengan tuntutan jaman, antara
lain terserapnya konsep globalisasi, humanisasi, dan demokrasi dalam pendidikan. Penerapan
demokratisasi dilakukan dengan mengikutsertakan unsur-unsur pemerintah setempat, masyarakat,
dan orangtua dalam hubungan kemitraan dan menumbuhkan dukungan positif bagi pendidikan.
Kurikulum dikembangkan sesuai dengan kebutuhan lingkungan. Hal ini tercermin dengan adanya
kurikulum lokal. Kurikulum juga harus mengembangkan kebudayaan daerah dalam rangka
mengembangkan kebudayaan nasional.
Proses belajar mengajar menekankan terjadinya proses pembelajaran yang menumbuhkan kesadaran
lingkungan yaitu memanfaatkan lingkungan baik fisik maupun sosial sebagai media dan sumber
belajar, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan alat pemersatu bangsa 1.

3. Konsep Dasar MBS
Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) pada hakikatnya adalah penyerasian sumber daya yang dilakukan
secara mandiri oleh sekolah dengan melibatkan semua kelompok kepentingan (stakeholder) yang
terkait dengan sekolah secara langsung dalam proses pengambilan keputusan untuk memenuhi
kebutuhan peningkatan mutu sekolah atau untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.

4. Karakteristik Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
Apabila manajemen berbasis lokasi lebih difokuskan pada tingkat sekolah, maka MBS akan
menyediakan layanan pendidikan yang komprehensif dan tanggap terhadap kebutuhan masyarakat
di mana sekolah itu berada. Ciri-ciri MBS, bisa dilihat dari sudut sejauh mana sekolah tersebut
dapat mengoptimalkan kinerja organisasi sekolah, pengelolaan SDM, proses belajar-mengajar dan
sumber daya sebagaimana digambarkan dalam tabel berikut:

Ciri-ciri sekolah yang melaksanakan MBS

4
Donoseputro, M (1997) Pelaksanaan Otonomi Daerah Dalam Upaya Pencapaian Tujuan Pendidikan: Mencerdaskan
Kehidupan Bangsa dan Alat Pemersatu Bangsa, Suara Guru 4: 3-6.
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Dikutip dari Focus on School: The Future Organization of Education Service
for Student, Department of Education, Queensland, Australia
*) Pada dasarnya kepemimpinan transformasional mempunyai tiga komponen yang harus dimilikinya,
yaitu:
•

memiliki kharisma yang didalamnya termuat perasaan cinta antara KS dan staf secara
timbal-balik sehingga memberikan rasa aman, percaya diri, dan saling percaya dalam bekerja
memiliki kepekaan individual yang memberikan perhatian setiap staf berdasarkan minat
dan kemampuan staf untuk pengembangan profesionalnya
memiliki kemampuan dalam memberikan simulasi intelektual terhadap staf. KS mampu
mempengaruhi staf untuk berfikir dan mengembangkan atau mencari berbagai alternatif
baru5.

•
•

Dengan demikian, MBS yang akan dikembangkan merupakan bentuk alternatif sekolah dalam program desentralisasi bidang pendidikan, yang ditandai dengan adanya otonomi luas di tingkat sekolah,
partisipasi masyarakat yang tinggi tapi masih dalam kerangka kebijakan pendidikan nasional. Tetapi
semua ini harus mengakibatkan peningkatan proses belajar mengajar. Sekolah yang menerapkan
prinsip-prinsip MBS adalah sekolah yang harus lebih bertanggungjawab (high responsibility), kreatif
dalam bertindak dan mempunyai wewenang lebih (more authority) serta dapat dituntut pertanggungjawabannya oleh yang berkepentingan/tanggung gugat (public accountability by stake holders).
Secara ringkas perubahan pola manajemen pendidikan lama (konvensional) ke pola baru (MBS)
dapat digambarkan sebagai berikut:

Burns, J.M (1978) Leadership Harper & Row, New York dalam Rumtini (1977) Transformational and Transactional
Leader ship Performance of Principals of Junior Secondary Sc hool in Indonesia, unpublished thesis.

5
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Pergeseran pola manajemen

Diharapkan dengan menerapkan manajemen pola MBS, sekolah lebih berdaya dalam beberapa hal
berikut:
•
•
•
•

menyadari kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman bagi sekolah tersebut
mengetahui sumberdaya yang dimiliki dan “input” pendidikan yang akan dikembangkan
mengoptimalkan sumber daya yang tersedia untuk kemajuan lembaganya
bertanggungjawab terhadap orangtua, masyarakat, lembaga terkait, dan pemerintah dalam
penyelengaraan sekolah
persaingan sehat dengan sekolah lain dalam usaha-usaha kreatif-inovatif untuk meningkatkan
layanan dan mutu pendidikan.

•

Hasil rumusan yang dihasilkan peserta kemungkinan sangat banyak dan bervariasi. Pada akhir diskusi,
fasilitator bersama-sama peserta mencoba mengklasifikasi dan menggabungkan rumusan yang sejenis
sehingga diperoleh ciri-ciri Manajemen Berbasis Sekolah. Misalnya:
•

Upaya meningkatkan peran serta Komite Sekolah, masyarakat, DUDI (dunia usaha dan dunia
industri) untuk mendukung kinerja sekolah
Program sekolah disusun dan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan proses belajar
mengajar (kurikulum), bukan kepentingan administratif saja.
Menerapkan prinsip efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya sekolah (anggaran,
personil dan fasilitas)
Mampu mengambil keputusan yang sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, dan kondisi lingkungan sekolah walau berbeda dari pola umum atau kebiasaan.

•
•

•
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•
•
•
•
•

P A

Menjamin terpeliharanya sekolah yang bertanggung jawab kepada masyarakat.
Meningkatkan profesionalisme personil sekolah.
Meningkatnya kemandirian sekolah di segala bidang.
Adanya keterlibatan semua unsur terkait dalam perencanaan program sekolah (misal: KS,
guru, Komite Sekolah, tokoh masyarakat,dll).
Adanya keterbukaan dalam pengelolaan anggaran pendidikan sekolah.
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MANAJEMEN
BERBASIS SEKOLAH (MBS)
Banyak sekali yang mendengar istilah Manajemen Berbasis
Sekolah (MBS) dan banyak yang ingin tahu apa artinya dan apa
manfaatnya. Program MBS ini akan diterapkan di 20 sekolah
SD-MI dan SLTP-MTs di setiap kabup aten program MBE. Harapan
kami, apabila program ini berhasil dapat disebarluaskan ke semua
sekolah di kabupaten masing-masing.

Kegiatan Program MBS
Kegiatan program MBS yang dilakukan di daerah meliputi hal-hal
berikut:




Mengapa MBS?



Tujuan utama Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) adalah peningkatan mutu pendidikan. Dengan adanya MBS sekolah dan masyarakat tidak perlu lagi menunggu perint ah dari atas. Mereka dapat
mengembangkan suatu visi pendidikan yang sesuai dengan keadaan setempat dan melaksanakan visi tersebut secara mandiri.

Apa itu Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)?








Dalam rangka Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) alokasi
dana kep ada sekolah menjadi lebih besar dan sumber daya
tersebut dap at dimanfaatkan sesuai kebutuhan sekolah sendiri.
Sekolah lebih bert anggung jawab terhadap perawatan,
kebersihan, dan penggunaan fasilit as sekolah, termasuk
pengadaan buku dan bahan belajar. Hal tersebut pada akhirnya
akan meningkatkan mutu kegiat an belajar mengajar yang
berlangsung di kelas.
Sekolah membuat perencanaan sendiri dan mengambil inisiatif
sendiri untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan melibatkan
masyarakat sekitarnya dalam proses tersebut.
Kep ala sekolah dan guru dapat bekerja lebih profesional dalam
memberikan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan anak
di sekolahnya.

Pelatihan tim pelatih tingkat kabupaten
Pelatihan sekolah dan masyarakat (kepala sekolah, guru dan
masyarakat)
Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Sekolah (RIPS)
dan RAPBS oleh sekolah dan masyarakat
Pelatihan untuk guru, termasuk pendampingan langsung di
kelas oleh pelatih

Dana Operasional Sekolah
MBS perlu ditunjang dengan dana operasional sekolah, agar
rencana yang dibuat oleh sekolah dan masyarakat dapat
dilaksanakan. Saat ini dana yang diterima sekolah dari APBD pada
umumnya sangat minim. Sekolah lebih banyak menerima dana dari
Komite Sekolah. Jumlah dana dari APBD yang diberikan kep ada
sekolah secara langsung

Komponen Manajemen Berbasis Sekolah
Tujuan Program MBS adalah peningkatan mutu pembelajaran.
Program ini terdiri atas tiga komponen, yaitu:




Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
Peran Serta Masyarakat (PSM), dan
Peningkat an Mutu Kegiatan Belajar Mengajar melalui
Penginkat an Mutu Pembelajaran yang disebut Pembelajaran
Aktif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan (PAKEM) di SD-MI,
dan Pembelajaran Kontekstual di SLTP-MTs.

Tujuan Program MBS adalah peningkatan mutu pembelajaran

Dampak MBS bagi Sekolah?


MBS menciptakan rasa tanggung jawab melalui administrasi
sekolah yang lebih terbuka. Kepala sekolah, guru, dan anggota
masyarakat bekerja sama dengan baik untuk membuat
Rencana Pengembangan Sekolah. Sekolah memajangkan
anggaran sekolah dan perhitungan dana secara terbuka pada
papan sekolah.



Keterbukaan ini telah meningkatkan kepercayaan, motivasi,
serta dukungan orang tua dan masyarakat terhadap sekolah.
Banyak sekolah yang melaporkan kenaikan sumbangan orang
tua untuk menunjang sekolah.



Pelaksanaan PAKEM (Pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan
menyenangkan) atau Pembelajaran Kontekstual dalam MBS,
mengakibatkan peningkatan kehadiran anak di sekolah, karena
mereka senang belajar.

Manajemen Berbasis
Sekolah
Pembelajaran Aktif,
Kreatif, Efektif, dan
Menyenangkan /
Pembelajaran
Kontekstual

PENINGKATAN MUTU
PEMBELAJARAN

Peran Serta
Masyarakat

KONDISI SAAT INI:
MANAJEMEN SEKOLAH

PERAN SERTA MASYARAKAT

•

Manajemen sekolah cenderung pasif dan belum melibatkan
semua pihak terkait termasuk masyarakat.

•

Peran Serta Masyakat terbatas sebagian besar pada pengumpulan dana untuk sekolah.

•

Keuangan sekolah sering kurang transparan.

•

Belum terlibat dalam manajemen sekolah maupun menunjang
kegiatan belajar mengajar secara langsung.

KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR

Lebih-kurang 60% waktu anak mendengarkan guru atau menonton anak mengerjakan tugas
di papan tulis – jarang ada kerja praktik

Pengaturan bangku dan kursi selalu tradisional

Anak lebih banyak menyalin tulisan dari papan tulis dan
menjawab pertanyaan yang ditulis guru atau dari buku
paket – belum ada pertanyaan yang mengungkapkan
pikiran siswa dengan kata-kata sendiri

Perpustakaan teratur dengan baik tetapi jarang dimanfaatkan anak – bahkan ada buku yang dikunci di almari

MELALUI PROGRAM MANAJEMEN BERBASIS
SEKOLAH DI PROGRAM MBE AKAN MENJADI

KONDISI YANG DIINGINKAN:
.... MANAJEMEN SEKOLAH
yang terbuka

Rencana Pengembangan Sekolah dibuat bersamasama oleh sekolah dan masyarakat, dipajangkan
secara terbuka, diperbaharui setiap tahun, dan
dilaksanakan.

Anggaran sekolah terpadu telah dibuat dan dipajangkan

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○
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Peningkatan peran serta masyarakat dalam hal:
Meningkatkan kondisi lingkungan sekolah
mendukung pembelajaran anak

○

○

○

○

○

○

○

Orang tua membantu di kelas

○

..... PEMBELAJARAN yang
mengaktifkan siswa

Diadakannya tugas-tugas yang lebih
praktis (seperti dalam IPA),
termasuk tugas yang memanfaatkan
lingkungan sosial dan alam

Anak menggunakan lebih banyak
alat bantu belajar

Hasil kerja anak ditulis dengan
kata-kata mereka sendiri
(ini adalah hasil karya anak
kelas 1)

Sudut-sudut baca/perpustakaan sekolah
dibuat dan dimanfaatkan
Guru menunjukkan fleksibelitas dalam pengelolaan
murid dalam pelaksanaan pembelajaran

Hasil kerja anak dipajangkan di kelas

BAHAN
POWERPOINT MBS
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Managing Basic Education (MBE)
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UNIT 2 :

PERAN SERTA
MASYARAKAT
2a. Manajemen Sekolah
–
Transparansi Dan Akuntabilitas Publik
2b. Peran Serta Masyarakat
–
Jenis-jenis Peran Serta Masyarakat
–
Kreativitas Menghimpun Berbagai
Sumber Daya dan Dana
–
Cara Mendorong Peran Serta
Masyarakat
2c. PAKEM

UNIT 2 : PERAN SERTA MASYARAKAT

UNIT 2:

PERAN SERTA
MASYARAKAT
2a. Manajemen Sekolah
– Transparansi dan Akuntabilitas Publik
Waktu: 60 menit

A. PENGANTAR
Tiap pekerjaan mutlak memerlukan adanya pertanggunggugatan (accountability).Sampai sekarang sekolah
merasa hanya bertanggung jawab (responsible) kepada
Pemerintah atau Yayasan yang memberi uang dan
kewenangan. Tidak ada yang merasa bertanggung
gugat kepada masyarakat. Seharusnya, karena sekolah
mendidik anak (dari masyarakat), maka sekolah harus
bertanggung jawab kepada masyarakat tentang pelaksanaan tugasnya, penggunaan dana (apa kekurangannya dan bagaimana mengharap bantuan dan dukungan masyarakat untuk mendidik anak secara bersama).
Banyak pengalaman yang menyatakan bahwa jika
sekolah dikelola secara terbuka dan siap bekerjasama,
Dipajangkan dan dapat dilihat semua pihak
akan mengundang simpati sehingga masyarakat akan
merasa senang memberikan dukungan atau bantuan yang diperlukan sekolah dalam usaha
peningkatan layanan pendidikan untuk anak-anak mereka.
Untuk dapat mencapai hal tersebut perlu diterapkan konsep Transparansi (Keterbukaan) dan
Akuntabilitas (Pertanggung-gugatan). Jika manajemen sekolah semakin terbuka dan akuntabel, maka
semakin meningkat pula kepercayaan masyarakat terhadap sekolah dan meningkat pula perasaan
memiliki terhadap sekolah.
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UNIT 2 : PERAN SERTA MASYARAKAT

Transparan/Terbuka, hal ini diperlukan dalam rangka
menciptakan kepercayaan timbal balik antar stakeholder
melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan
dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.1
Akuntabel/Bertanggung-gugat,segala pelaksanaan
rencana kegiatan diusahakan dapat meningkatkan
akuntabilitas (pertanggung-gugatan) para pengambil
keputusan dalam segala bidang yang menyangkut
kepentingan masyarakat luas.2

Sekolah bertanggung gugat terutama
kepada masyarakat untuk mendidik
anaknya. Orang tua ini mempunyai hak
ikut terlibat dalam kegiatan sekolah, dan
sekolah sebaiknya bersikap terbuka

B. TUJUAN
Setelah sesi ini berakhir, peserta mampu untuk:
a)

Mengetahui pentingnya transparansi dan akuntabilitas kepada pemberi amanat,termasuk
masyarakat;

b)

Sekolah secara legalistik bertanggung jawab (responsible) kepada Pemerintah atauYayasan,
tapi secara moral bertanggung gugat (akuntabel) juga kepada masyarakat;

c)

Berbagai cara melaksanakan transparansi dan akuntabilitas di sekolah.

C. LANGKAH KEGIATAN

Langkah-langkah pelaksanaan pelatihan:
1.

Pleno: Pengantar dari Fasilitator (15 menit)

Dalam Pleno peserta menggali arti Keterbukaan Publik dan Akuntabilitas Publik, lalu dikaitkan
hubungannya dengan Sekolah. Berbagai jawaban dan pengertian akan muncul. Inti jawaban perlu
dituliskan di papan agar diketahui secara pasti oleh pserta sebelum diskusi kelompok dilaksanakan
selama 25 menit;

Good Governance , UNDP, 2002

1

Good Governance , UNDP, 2002

2
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2.

Diskusi Kelompok (25 menit)

Peserta dibagi dalam tiga kelompok, dengan membicarakan hal-hal berikut:
d)

Bagaimana caranya masyarakat secara bebas dapat mendapat informasi tentang rencana,
pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran Sekolah? Berikan beberapa alternatif
dan akan lebih baik jika ada contoh nyata.

e)

Apakah sekolah hanya bertanggung jawab pada Pemerintah atauYayasan yang membiayai
mereka? Perlukah mereka bertanggung jawab kepada masyarakat yang telah “menyerahkan” anak-anak mereka untuk dididik? Mengapa harus demikian?

f)

Bagaimana cara melaksanakan bentuk keterbukaan dan pertanggungjawaban ini?
Keterbukaan dan Akuntabilitas Publik

Harap menambahkan aspek-aspek lain jika ada.
3.

Pelaporan hasil diskusi kelompok dan simpulan (20 menit)

Hasil diskusi kelompok dibahas di Diskusi Pleno dan disimpulkan bersama.

D. BAHAN TAMBAHAN UNTUK FASILITATOR

P A

1.

Sekolah sebagai lembaga publik perlu terbuka terhadap stakeholdernya (murid, orang tua,
masyarakat, dll.) sehingga perlu disampaikan informasi mengenai perencanaan (RPS),
pelaksanaan kegiatan, dan penggunaan anggaran (APBS) .

2.

Tiap pekerjaan mutlak memerlukan adanya pertanggungjawaban (responsibility) dan
pertanggungjawaban (accountability). Sekolah sampai sekarang hanya merasa bertanggung
jawab kepada Pemerintah atauYayasan yang memberi uang dan kewenangan,tetapi kurang
ada yang merasa bertanggung jawab kepada masyarakat;
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3.

Pada kenyataannya,sebagaian besar pembiayaan pendidikan berasal dari orang tua (dalam
hal ini masyarakat) dan sekolah mendidik anak masyarakat. Oleh karena itu, sekolah
harus bertanggung jawab kepada masyarakat — bagaimana dia melaksanakan tugasnya,
apa yang belum terlaksana, kekurangan ataupun kelebihannya, serta bagaimana dia
mengharap bantuan dan dukungan masyarakat untuk mendidik anak secara bersama
dan berkesinambungan;

4.

Di negara yang telah maju dan MBS telah dilaksanakan dengan baik, sekolah bertanggung
jawab juga kepada masyarakat, walaupun mungkin keuangannya sebagian besar berasal
dari Pemerintah atau Yayasan. Masyarakat melalui Komite Sekolah mempunyai kekuatan
dan tidak bisa dipandang sebelah mata oleh Kepala Sekolah;

5.

Saat ini keterbukaan dan akuntabilitas sekolah bisa dilakukan dengan melakukan berbagai
pertemuan dan rapat dengan Komite Sekolah atau perwakilan masyarakat dan
membeberkan secara terbuka semua persoalan sekolah – dari masalah guru masalah
keuangan Sekolah – berapa yang diterima dari siapa, digunakan untuk apa, berapa yang
sebetulnya diperlukan sekolah agar bisa beroperasi dengan layak dan baik dsb. Makin ada
keterbukaan, akan makin baik, dan kemungkinan sekolah mendapat bantuan lagi dari
masyarakat akan lebih besar.

E. TRANSPARANSI:

36

•

Selama ini terutama sebelum era desentralisasi dan reformasi , pengelolaan pendidikan
di banyak sekolah sangat tertutup bagi pihak luar. Masyarakat, orang tua murid dan
sebagian besar guru tidak banyak mengetahui seluk beluk pengelolaan pendidikan di
sekolah, tidak mengetahui pendapatan dan belanja sekolah, tidak dilibatkan di dalam
mengevaluasi kekuatan dan kelemahan kinerja sekolah dsb.

•

Pengelolaan yang tidak transparan berdampak negatif bagi pengembangan sekolah karena
masyarakat dan orang tua murid akan meragukan apakah kalau mereka diminta untuk
ikut memikirkan kekurangan pendanaan pendidikan, sumbangan yang mereka berikan
akan benar benar dimanfaatkan bagi kepentingan pendidikan atau akan terjadi
penyimpangan yang tidak diharapkan

•

Di lain pihak Pimpinan sekolah yang menerapkan pengelolaan tertutup merasa bahwa
pihak lain tidak perlu ikut campur dengan masalah pengelolaan sekolah karena sudah
cukup ditangani oleh Kepala Sekolah dan satu dua orang staf kepercayaan kepala sekolah.
Mereka khawatir keterbukaan akan sangat merepotkan dan tidak dapat memecahkan
masalah yang dihadapi sekolah

•

Sebenarnya kekhawatiran seperti itu tidak perlu, karena pengalaman lapangan
menunjukkan bahwa semakin tinggi transparan pengelolaan suatu sekolah, semakin tinggi
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pula kepercayaan masyarakat dan rasa ikut memiliki sekolah. Dan semakin banyak
sumbangan pemikiran, dana dan fasilitas lain yang diperoleh sekolah dari masyarakat dan
pihak terkait lainnya.

•

Transparansi menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah/sekolah dan
masyarakat,melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan dalam memperoleh
informasi yang memadai.

Transparansi pengelolaan antara lain mencakup:

•

Pengelolaan keuangan, keterbukaan dalam pendapatan dan belanja sekolah baik dari
pemerintah, donor maupun sumber sumber lain,

•

Pengelolaan staf /personalia :kebutuhan ketenagaan,kualifikasi, kemampuan dan kelemahan,
kebutuhan pengembangan professional dsb

•

Pengelolaan kurikulum, termasuk keterbukaan dalam hal prestasi dan kinerja siswa,
ketersediaan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan kurikulum, visi, misi, dan program peningkatan mutu pendidikan

F. AKUNTABILITAS

P A

•

Melalui transparansi, pengambil keputusan/pengelola sekolah harus mempertangunggugatkan hasil kerjanya tidak hanya kepada pemerintah (pengawas, Dinas) tetapi juga
kepada orang tua murid, komite sekolah dan masyarakat.

•

Akuntabilitas tidak hanya berupa pertangunggugatan administratif keuangan saja, tetapi
mencakup pula penggunaan /pemanfaatan, dan hasil kinerjanya. Sebagai contoh kalau
sekolah membeli buku buku perpustakaan atau buku pelajaran, tidak cukup hanya
menunjukkan bukti kwitansi pembelian dan tersedianya buku yang dibeli.Akuntabilitas
mencakup harga buku yang wajar, kualitas buku yang dibeli, penggunaan buku secara
efektif dan hasil belajar siswa.
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Pemajangan RIPS dan RAPBS sebaiknya diletakkan pada tempat terbuka dan dapat dilihat oleh
semua stakeholder pendidikan. Misal : Ruang tunggu sekolah, papan pengumuman sekolah dll.

38
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2b. Peran Serta Masyarakat
–
–

Jenis-jenis Peran Serta Masyarakat
Kreativitas Menghimpun Berbagai
Sumber Daya dan Dana
Cara Mendorong Peran Serta Masyarakat

–

–

Jenis-jenis
Peran Serta Masyarakat
Waktu: 60 menit

A. PENGANTAR
Pendidikan adalah tanggung jawab bersama
antara pemerintah, orang tua, dan masyarakat.
Tanpa dukungan masyarakat, pendidikan tidak
akan berhasil dengan maksimal. Sekarang hampir
semua sekolah telah mempunyai komite sekolah
yang merupakan wakil masyarakat dalam
membantu sekolah, sebab masyarakat dari
berbagai lapisan sosial ekonomi sudah sadar
betapa pentingnya dukungan mereka untuk
keberhasilan pembelajaran di sekolah.

Rapat sekolah dengan masyarakat untuk
pertanggungjawaban sekolah terhadap
masyarakat

Sebetulnya banyak sekali jenis-jenis dukungan masyarakat pada sekolah. Namun sampai sekarang
dukungan tersebut lebih banyak pada bidang fisik dan materi, seperti: membantu pembangunan
gedung, merehab sekolah,memperbaiki genting, dsb. Masyarakat juga dapat membantu dalam bidang
teknis edukatif, seperti: menjadi guru bantu, guru pengganti, mengajarkan kesenian, ketrampilan,
atau Agama. Tatapi amat disayangkan bahwa hal tersebut belum banyak dilakukan.

B. TUJUAN
Setelah sesi ini berakhir, para peserta diharapkan mampu untuk:
–

P A

K

Menginventarisasi berbagai jenis peran serta masyarakat dalam membantu pelaksanaan
manajemen sekolah dan pembelajaran
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C. BAHAN DAN ALAT
Transparansi dan Bahan untuk Peserta terdiri atas:
–

Jenis-jenis Peran serta Masyarakat

D. LANGKAH KEGIATAN
15’

60’

60’

Pengantar: Tanya-jawab
apa yang dimaksud
dengan PSM (Pl eno)

Diskusi kelompok tentang:
a. Pentingnya PSM
b. Jenis-jeni s PSM

Presentasi dan
D iskusi Pleno hasil
kelompok

(1)

(2)

(3)

Langkah-langkah yang dilakukan:
1.

Pengantar (15 menit)

Fasilitator menanyakan apa yang diketahui peserta tentang PSM.Setiap gagasan yang muncul ditulis
di papan tulis. Setelah tanggapan peserta dianggap cukup (sekitar 10 gagasan atau lebih), fasilitator
mempertegas pengertian PSM.
2.

3.

40

Diskusi Kelompok (45 menit)
a)

Setelah mendapat kejelasan pengertian PSM, peserta diminta membentuk kelompokkelompok ( setiap kelompok terdiri 5-10 anggota yang berasal dari berbagai unsur).

b)

Topik yang dibahas adalah: (1). Mengapa PSM penting, (2) Unsur masyarakat mana yang
potensial dapat membantu dan apa jenis bantuannya,. Hasil diskusi kelompok dituangkan
dalam format-format terlampir (lihat transparansi : Unsur Masyarakat dan Pihak yang
terkait serta perannya)

Diskusi Pleno (60 menit)
a)

Setelah diskusi kelompok selesai, diadakan diskusi pleno yang membahas tiga topik yang
ditugaskan. Fasilitator meminta salah satu kelompok untuk mempresentasikan satu topik
diskusi dan meminta kelompok lain memperkaya pentingnya PSM (15 menit). Dengan
cara yang sama kemudian meminta kelompok yang lain untuk mempresentasikan topik
yang ke dua " Unsur-unsur masyarakat yang potensial dapat membantu sekolah dan
jenis-jenis bantuannya (15 menit).

b)

Pada akhir kegiatan, fasilitator menggarisbawahi/menegaskan hasil-hasil diskusi pleno (10
menit), kemudian meminta semua hasil kelompok dipanjangkan dan meminta kelompok
lain saling melihat (5 menit).
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Format : Unsur Masyarakat dan Pihak yang terkait serta perannya
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E. BAHAN TAMBAHAN UNTUK FASILITATOR
Butir-Butir Penting tentang PSM
Mengapa PSM perlu
1. Pendidikan adalah tanggung jawab bersama keluarga, masyarakat, dan Negara;
2. Keluarga bertanggung jawab untuk mendidik moralitas/agama, menyekolahkan anaknya serta
membiayai keperluan pendidikan anaknya;
3. Anak berada di sekolah antara 6–9 jam saja, selebihnya berada di luar sekolah (rumah dan
lingkungannya). Dengan demikian, tugas keluarga amat penting untuk menjaga dan mendidik
anak;
4. Pendidikan adalah investasi masa depan anak.Oleh karena itu, memerlukan biaya dan tenaga.
Keberatankah orangtua membayar iuran yang ditetapkan sebesar Rp 3.000 tiap bulan, sementara
mereka tidak keberatan kehilangan Rp 3.000 tiap hari untuk membeli rokok? Mungkinkah anak
menjadi pandai tanpa keluar biaya? Kita akan segera memasuki era globalisasi, dan jika anak kita
tidak terdidik, kita akan kalah bersaing dengan bangsa lain;
5. Anak perempuan perlu mendapat pendidikan setinggi anak laki-laki mengingat mereka akan
menjadi ibu dari bayi-bayinya. Ibu lebih dekat kepada anak dan mendidik anak perlu pengetahuan
yang memadai agar tidak salah didik/asuh;
6. Masyarakat berhak dan berkewajiban untuk mendapatkan dan mendukung pendidikan yang
baik.Kewajiban mereka tidak hanya dalam bentuk sumbangan dana, tetapi juga ide dan gagasannya;
7. Pemerintah berkewajiban membuat gedung sekolah, menyediakan tenaga/guru, melakukan
standarisasi kurikulum, menjamin kualitas buku paket, alat peraga, dan sebagainya. Karena
kemampuan pemerintah terbatas, maka peran serta masyarakat akan sangat diperlukan.
8. Kemampuan pemerintah terbatas sehingga mungkin tidak mampu untuk mengetahui secara
rinci nuansa perbedaan di masyarakat yang berpengaruh pada bidang pendidikan. Jadi masyarakat
berkewajiban membantu penyelenggaraan pendidikan;
9. Masyarakat dapat terlibat dalam memberikan bantuan dana, pembuatan gedung, lokal, pagar,
dan sebagainya. Masyarakat juga sebetulnya dapat terlibat dalam bidang Teknis Edukatif,seperti:
proses belajar mengajar, menyediakan diri menjadi tenaga pengajar, membicarakan pelaksanaan
kurikulum, kemajuan belajar, dan sebagainya;
10. Idealnya, sekolah bertanggung jawab kepada pemerintah dan juga kepada masyarakat sekitarnya.
11. Bantuan teknis edukatif juga sangat mungkin diberikan, seperti: menyediakan diri menjadi
tenaga pengajar, membantu anak berkesulitan membaca, menentukan dan memilih guru baru
yang mempunyai kualifikasi, serta membicarakan pelaksanaan kurikulum dan kemajuan belajar;
42
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12. Dalam konsep MBS, peran serta masyarakat memang amat luas, tapi karena berbagai sebab
pelaksanaannya masih terbatas pada hal-hal berikut:
a. Keterlibatan masyarakat (orang tua murid, anggota Komite Sekolah,tokoh masyarakat, dsb)
hanya dalam bentuk dukungan dana atau sumbangan yang berupa fisik saja;
b. Saat ini, PSM sudah dapat dianggap baik jika dapat masuk dalam bidang pengelolaan sekolah,
misalnya: ikut merencanakan kegiatan sekolah dan kemungkinan pendanaannya.
c. Masyarakat juga dimungkinkan ikut memikirkan penambahan guru yang tidak ada atau kurang,
dan bahkan menjadi "guru" pengganti, misalnya guru Agama, Kesenian, dan Pramuka sampai
pada mengganti guru mata pelajaran lainnya. Berdasar atas hal tersebut, Komite Sekolah
dan tokoh masyarakat benar-benar merupakan mitra sejajar Kepala Sekolah dan para guru.
Sayang hal tersebut belum menjadi bagian di sekolah-sekolah kita.

Jenis-jenis PSM
Ada bermacam-macam tingkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan pendidikan. Peran
serta tersebut dapat diklasifikasikan menjadi 7 tingkatan, yang dimulai dari tingkat terendah ke
tingkat yang lebih tinggi. Tingkatan tersebut terinci sebagai berikut:
1. Peran serta dengan menggunakan jasa pelayanan yang tersedia. Jenis PSM ini adalah jenis yang
paling umum. Masyarakat hanya memanfaatkan jasa sekolah dengan memasukkan anak ke sekolah.
2. Peran serta dengan memberikan kontribusi dana,bahan, dan tenaga. Pada PSM jenis ini, masyarakat
berpartisipasi dalam perawatan dan pembangunan fisik sekolah dengan menyumbangkan dana,
barang, dan/atau tenaga.
3. Peran serta secara pasif. Artinya, 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.
4. Peran serta melalui adanya konsultasi. Orangtua datang ke sekolah untuk berkonsultasi tentang
masalah pembelajaran yang dialami anaknya.
5. Peran serta dalam pelayanan. Orangtua/masyarakat terlibat dalam kegiatan sekolah, misalnya
orangtua ikut membantu sekolah ketika ada studi banding, kegiatan pramuka, kegiatan keagamaan,
dsb.
6. Peran serta 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.
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7. Peran serta dalam pengambilan keputusan. Orangtua/masyarakat terlibat dalam pembahasan
masalah pendidikan (baik akademis maupun non akademis) dan ikut dalam proses pengambilan
keputusan dalam rencana pengembangan sekolah.
Pada pelatihan ini, ditekankan agar sekolah meningkatkan PSM sampai pada tingkat yang tertinggi
(Tingkat ke-7), yaitu terlibat dalam pembahasan dan pengambilan keputusan dalam pengembangan

–

Kreativitas Menghimpun
Berbagai Sumber Daya dan Dana
Waktu: 90 menit

sekolah. Meningkatnya kepedulian dan partisipasi terhadap pengembangan sekolah akan semakin
meningkatkan rasa memiliki. Selain itu, hubungan antara sekolah dan masyarakat semakin dekat
dan sekolah menjadi bagian tak terpisahkan dari masyarakat

A. PENGANTAR
Menghimpun berbagai sumber daya memerlukan kreativitas. Terbelenggu dengan kebiasaan yang
rutin merupakan penyebab mandeknya kreativitas. Kegiatan berikut diharapkan dapat memicu
peserta untuk menjadi kreatif, khususnya dalam menggali berbagai sumber daya bagi peningkatan
mutu sekolah.

B. TUJUAN
Setelah pelatihan ini berakhir, para peserta diharapkan mampu:
–

Mengembangkan pola pikir yang berbeda dari kebiasaan dan menemukan banyak cara untuk
mendapatkan sesuatu;

–
–

Memanfaatkan berbagai sumber yang ada untuk menghimpun daya dan dana;
Mencari daya dan dana untuk sekolah secara lebih kreatif.

C. BAHAN DAN ALAT
–
–
–

Penjepit kertas, spidol, lem, isolasi, kertas plano
Transparansi 1
: Memecahkan Masalah Titik
Transparansi 2
: Beberapa Cara Menghimpun Daya dan Dana untuk Sekolah
Rencana Pelaksanaan Kegiatan
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D. LANGKAH KEGIATAN
Langkah-langkah kegiatan dalam pertemuan ini secara diagramatik digambarkan sebagai berikut:

1.

Pleno: Pengantar dari fasilitator (20 menit)
a.

Fasilitator menjelaskan bahwa:

•
•

Pertemuan ini akan membahas Kreativitas Menghimpun Berbagai Sumber Daya
Pertemuan akan terbagi atas tiga tahap: pleno 20 menit, diskusi kelompok selama 45
menit, dan diskusi pleno selama 25 menit
Sebagai pemicu munculnya gagasan tentang kreativitas, peserta diminta memecahkan
masalah berikut:
Hubungkan ke sembilan titik berikut dengan 4 garis lurus tanpa mengangkat pena.

•

Bila tidak ada yang mampu, fasilitator memberikan jawaban (terlampir)

P A

b.

Fasilitator bersama peserta membahas mengapa masalah di atas sukar diselesaikan.
Penyebabnya karena dalam menyelesaikan masalah, pada umumnya kita hanya berpikir
pada cara penyelesaian yang biasa. Kita terbelenggu dengan hal-hal yang rutin, tidak mau
keluar dari kebiasaan. Dalam masalah di atas, kita terpaku bahwa garis lurusnya tidak
melebihi titik paling ujung.

c.

Fasilitator menunjukkan ‘klip’ (jepitan kertas) dan meminta peserta menyebutkan kegunaan
dari ‘klip’ (jepitan kertas) sebanyak-banyaknya. Fasilitator menuliskannya di papan tulis.

d.

Fasilitator memeriksa gagasan peserta apakah ada yang di luar kebiasaan.

e.

Setelah mengalami beberapa contoh kegiatan kreatif tersebut, peserta diminta
mengemukakan pendapat tentang "Apa yang dimaksud dengan ‘kreatif"? dan "Apa yang
dimaksud dengan ‘kreativitas’ ?"
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f.

4.

Fasilitator merangkum bahwa kreatif secara sederhana dapat diartikan sebagai
"Kemampuan seseorang untuk melahirkan gagasan baru atau memberikan tambahan
terhadap gagasan yang sudah ada"

Kerja Kelompok (45 menit)
a.

Diskusi kelompok (4-6 orang): peserta mendiskusikan pertanyaan berikut:
• Apa saja cara menghimpun daya dan dana untuk memajukan pendidikan?

b.

Hasil diskusi ditulis dalam kertas plano dengan menggunakan format,misal sebagai berikut:
Beberapa Cara Menghimpun Daya dan Dana untuk Sekolah

5.

46

Pleno: Laporan Kelompok dan diskusi (25 menit)
a.

Tiap kelompok, secara bergiliran, melaporkan hasil diskusinya di depan kelas;

b.

Kelompok kedua dan seterusnya hanya menyebutkan apa yang belum disebut kelompok
sebelumnya (untuk menghemat waktu);

c.

Tiap kelompok diminta memberikan komentar terhadap laporan kelompok lainnya;

d.

Fasilitator juga memberikan komentar saat diperlukan;

e.

Fasilitator merangkum dan menambahkan;

f.

Di akhir pertemuan,fasilitator sekali lagi mengingatkan bahwa kreativitas sangat diperlukan
dalam menghimpun daya dan dana untuk sekolah. Kita tidak boleh takut "keluar dari
kebiasaan" asal tidak melanggar hukum dan dalam batas kepatutan.
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E. BAHAN TAMBAHAN UNTUK FASILITATOR
Jawaban masalah "9 titik" (untuk fasilitator)

1. Dalam Sejarah, penemuan alat-alat baru adalah hasil kreativitas si Penemunya yang biasanya
"keluar dari Kebiasaan" – Berani tampil beda! (Umpamanya, Mesin Jahit ditemukan karena si
Pencipta keluar dari kebiasaan-biasanya lubang jarum untuk benang ada di bagian belakang
jarumnya.Tapi dia membuat lubang jarum di bagian muka jarumnya – sesuatu yang berbeda dari
kebiasaan!. Maka jadilah Mesin Jahit yang kita kenal. Dan banyak contoh lainnya);
2. Kejelian dalam menemukan "calon" sumber daya dan dana potensial dan yang diperkirakan
dapat membantu sekolah amat diperlukan. Harap diingat, jangan berpikir biasa atau konvensional
saja. Pakailah imajinasi dan kreativitas kita! Segala macam sumber perlu diidentifikasi, dinilai
kemungkinannya, lalu dihubungi. Jadilah orang yang aktif – dan proaktif, jangan hanya reaktif.
Semakin banyak sumber dan calon donor yang dihubungi, semakin besar pula kemungkinan
mendapatkan bantuan;
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3. Jangan terpaku kepada sumber-sumber donor biasa tapi cari yang lain – orang tua murid;
orang-orang kaya di desa tsb; dunia bisnis seperti pabrik-pabrik atau perusahaan lainnya, baik
yang berada disekitar sekolah atau tempat lain; kedutaan-kedutaan negara sahabat (biasanya
mau menyumbang buku-buku, film dsb);penerbit-penerbit buku biasanya ada "jatah" sumbangan
sosialnya termasuk buku-buku/majalah-majalah yang kedaluwarsa, dsb; bekas murid/alumni yang
"jadi orang"/sukses; puskesmas, rumah sakit (utk memberikan penyuluhan kesehatan, penyuntikan
gratis, dsb), serta badan-badan lainnya;
4. Sekolah juga dapat membuat semacam "Majalah Sekolah", "Warta Sekolah", "Tabloid Sekolah"
atau "Risalah Sekolah" - tentu saja jika sudah mampu dan ada kemungkinan menjualnya. Publikasi
ini sebaiknya ialah publikasi yang dapat diedarkan untuk dijual kepada orang tua murid, tokohtokoh Masyarakat, serta para alumni sekolah tersebut yang sudah "mapan". Tentu saja selain
bertujuan mengetengahkan berita-berita mengenai sekolah tersebut, hal ini juga untuk
memperoleh pemasukan dana atau bantuan lainnya untuk kepentingan Sekolah tersebut;
5. Dalam rangka pengelolaan sekolah secara terbuka,semua kegiatan persekolahan dan perhitungan
dananya perlu ditulis dan dipajangkan di sekolah agar dapat diketahui oleh umum, terutama
oleh masyarakat sekitarnya. Disamping hal ini merupakan semacam pertanggungan jawab sekolah
kepada publik, ini juga diharapkan dapat lebih memancing kemungkinan sumbangan-sumbangan
dari para calon donor potensial.

F. TRANSPARANSI
-

TRANSPARANSI 1
Memecahkan Masalah Titik

Hubungkan kesembilan titik berikut dengan 4 garis lurus tanpa mengangkat pena.

(Jawaban harus ditutup terlebih dahulu)

48

P A

K

E

T

P

E

L

A T

I

H

A

N

1

UNIT 2 : PERAN SERTA MASYARAKAT

-

TRANSPARANSI 2

Beberapa Cara Menghimpun Dana

–

Cara Mendorong
Peran Serta Masyarakat
Waktu: 60 menit

A. PENGANTAR
Pada dasarnya masyarakat, baik masyarakat "kaya" atau "miskin", berpotensi membantu sekolah
yang memberikan pembelajaran pada anak-anak mereka. Tapi ini bergantung pada bagaimana cara
sekolah mendekati masyarakat tersebut. Dengan demikian sekolah harus tahu cara mendorong
peran serta masyarakat agar masyarakat mau membantu sekolah. Sesi ini akan membicarakan
ketiga aspek penting tersebut – pentingnya PSM, Jenis-jenis PSM, dan cara mendorong PSM dalam
mendukung sekolah.

B. TUJUAN
•

P A

Mengidentifikasi beberapa cara mendorong peran serta masyarakat
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C. BAHAN DAN ALAT
Transparansi dan Bahan untuk Peserta terdiri atas:
•
•
•
•

Transparansi "cara mendorong/menggerakkan PSM"
Kertas plano
Spidol
Isolasi

D. LANGKAH KEGIATAN

Langkah-langkah yang dilakukan:
1.

Pengantar (10 menit)
Fasilitator melakukan tanya jawab/curah gagasan tentang cara-cara mendorong salah satu
unsur PSM.

2.

Diskusi kelompok (30 menit)
Secara kelompok peserta membahas cara-cara mendorong/mengerakkan PSM.
Contoh formatnya :
Cara Mendorong/Menggerakkan PSM
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3.

Kunjung karya (15 menit)

–

Masing-masing kelompok melakukan kunjung karya ke kelompok lain.

–

Mereka diharapkan dapat memberikan masukan ke kelompok yang dikunjungi dan /atau
mencatat hal-hal lain sebagai tambahan bagi kelompoknya.

4.

Penguatan (5 menit)
Sekitar 5 menit fasilitator memberi penguatan tentang cara-cara mendorong PSM.
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2c. PAKEM
(Pembelajaran Aktif, Kreatif,
Efektif, dan Menyenangkan)
Waktu: 210 menit

A. PENGANTAR
Pembelajaran merupakan salah satu unsur penentu baik
tidaknya lulusan yang dihasilkan oleh suatu sistem
pendidikan. Ia ibarat jantung dari proses pembelajaran.
Pembelajaran yang baik cenderung menghasilkan lulusan
dengan hasil belajar yang baik pula. Demikian pula
sebaliknya.
Ini adalah contoh ruang kelas yang menunjukkan
ciri-ciri Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif dan
Menyenangkan (PAKEM)

Hasil belajar pendidikan di Indonesia masih dipandang

kurang baik. Sebagian besar siswa belum mampu menggapai potensi ideal/optimal yang dimilikinya. Oleh karena
itu, perlu ada perubahan proses pembelajaran dari kebiasaan yang sudah berlangsung selama ini.

Pembelajaran yang saat ini dikembangkan dan banyak dikenalkan ke seluruh pelosok tanah air
adalah Pembelajaran Aktif, Kreatif,Efektif, dan Menyenangkan atau disingkat dengan PAKEM. Disebut
demikian karena pembelajaran ini dirancang agar mengaktifkan anak, mengembangkan
kreativitas sehingga efektif namun tetap menyenangkan.
Unit ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang apa, mengapa, dan bagaimana PAKEM
tersebut, serta prosedur atau langkah-langkah pelatihan yang bisa dilakukan. Dengan membaca
dan mengikuti proses-proses pelatihan yang telah dirancang dalam Unit ini, para peserta pelatihan
diharapkan dapat mengenal apa, mengapa, dan bagaimana PAKEM tersebut, dan pada akhirnya
diharapkan dapat menerapkan di kelasnya masing-masing.

Calon siswa

Proses
Pembelajaran

Lulusan

PAKEM
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B. TUJUAN
Setelah mengikuti proses-proses pelatihan sebagaimana dirancang dalam Unit ini, para peserta diharapkan mampu:
•
•

Mengenali karakteristik utama PAKEM,
Melaksanakan pembelajaran yang PAKEM

C. BAHAN DAN ALAT
PAKEM merupakan belajar melalui berbuat
– learning by doing
Tulisan tentang “Apa itu PAKEM?”
Transparansi tentang: PAKEM
Rekaman Video Pelaksanaan Pembelajaran dengan PAKEM
Spidol (besar dan kecil), dan kertas manila (polos atau berwarna) atau transparansi dan
penanya

•
•
•
•

D. LANGKAH KEGIATAN
Secara diagramatik, langkah pembelajaran dalam pertemuan ini digambarkan sebagai berikut:

5’

30’

45’

15’

Pemodelan
PAKEM

Diskusi kelompok tentang
“Hal-hal yang berbeda
dengan kebiasaan
pembelaja ran selama ini”

Ku njun g Karya

(3)

(4)

P en gantar
Singkat

(secara pleno)

(1)

(2)
25’

30’

Presentasi
Tra nsparansi
tentang PAKEM

Diskusi Kelompok
Identif ikasi CiriCiri PAKEM

(6)

(7)

1.

60’
Presentasi
Video/Multimedia
Pelaksanaan
PAKEM

(5)

Pengantar (5 menit)

Pelatih memberikan pengantar singkat tentang rencana kegiatan dan kompetensi yang diharapkan
setelah mengikuti kegiatan. Pada saat ini, pengaturan peserta dan aturan main pelaksanaan kegiatan
juga disampaikan kepada para peserta pelatihan.
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2.

Pemodelan PAKEM (30 menit)
a)
b)

3.

54

Salah seorang pelatih memodelkan pelaksanaan PAKEM dengan memanfaatkan peserta
sebagai murid.
Pemodelan selain dimaksudkan agar peserta dapat menghayati bagaimana mengikuti
PAKEM, mereka juga diharapkan dapat merasakan perbedaan antara pengalaman
sebelumnya dengan PAKEM.

Diskusi kelompok (45 menit)
a)

Diskusi kelompok (4-6 orang) tentang: ‘“Hal-hal yang berbeda dengan kebiasaan
pembelajaran selama ini” ditinjau dari beberapa hal, antara lain: kegiatan siswa, kegiatan
guru, sumber belajar dan lainnya.

b)

Hasil diskusi kelompok diharapkan dituliskan dalam format berikut:
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4.

Kunjungan/Sharing Hasil Diskusi (15 menit)

Antar kelompok saling kunjung untuk memberikan tanggapan, masukan, dan mencatat hal-hal yang
belum ada pada hasil kelompoknya.
5.

Presentasi Video/Multimedia tentang PAKEM (60 menit)

Fasilitator memberikan informasi kepada peserta pelatihan untuk memperhatikan rekaman
video/ multimedia secara cermat. Fasilitator menampilkan rekaman video/multimedia yang memperlihatkan pelaksanaan pembelajaran yang PAKEM.
6.

Diskusi Kelompok (30 menit)

Dalam kelompok peserta mendidkusikan penambahan hal baru yang belum ada pada hasil kerja
sebelumnya dalam rangka mengidentifikasi ciri-ciri pakem secara lebih lengkap.
7.

Presentasi Transparansi tentang PAKEM (25 menit)

Pelatih menyajikan transparansi tentang PAKEM sebagai penguatan terhadap proses dan hasil
kerja para peserta pelatihan.

A. BAHAN UNTUK PESERTA
Apa yang harus diperhatikan dalam melaksanakan PAKEM?
1.

Memahami sifat yang dimiliki anak

Pada dasarnya anak memiliki sifat: rasa ingin tahu dan berimajinasi. Anak desa, anak kota, anak
orang kaya, anak orang miskin, anak Indonesia,atau anak bukan Indonesia – selama mereka normal
terlahir memiliki kedua sifat itu. Kedua sifat tersebut merupakan modal dasar bagi berkembangnya
sikap/berpikir kritis dan kreatif. Kegiatan pembelajaran merupakan salah satu lahan yang harus kita
olah sehingga subur bagi berkembangnya kedua sifat anugerahTuhan tersebut. Suasana pembelajaran
yang ditunjukkan dengan guru memuji anak karena hasil karyanya, guru mengajukan pertanyaan
yang menantang, dan guru yang mendorong anak untuk melakukan percobaan, misalnya,merupakan
pembelajaran yang subur seperti yang dimaksud.
2.

Mengenal anak secara perorangan

Para siswa berasal dari lingkungan keluarga yang bervariasi dan memiliki kemampuan yang berbeda.
Dalam PAKEM (Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan) perbedaan individual perlu
diperhatikan dan harus tercermin dalam kegiatan pembelajaran. Semua anak dalam kelas tidak
selalu mengerjakan kegiatan yang sama, melainkan berbeda sesuai dengan kecepatan belajarnya.
Anak-anak yang memiliki kemampuan lebih dapat dimanfaatkan untuk membantu temannya yang
lemah (tutor sebaya). Dengan mengenal kemampuan anak, kita dapat membantunya bila mendapat
kesulitan sehingga anak tersebut belajar secara optimal.
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3.

Memanfaatkan perilaku anak dalam pengorganisasian belajar

Sebagai makhluk sosial, anak sejak kecil secara
alami bermain berpasangan atau berkelompok
dalam bermain. Perilaku ini dapat dimanfaatkan
dalam pengorganisasian belajar. Dalam melakukan
tugas atau membahas sesuatu,anak dapat bekerja
berpasangan atau dalam kelompok. Berdasarkan
pengalaman, anak akan menyelesaikan tugas
dengan baik bila mereka duduk berkelompok.
Duduk seperti ini memudahkan mereka untuk
berinteraksi dan bertukar pikiran. Namun demikian, anak perlu juga menyelesaikan tugas secara
perorangan agar bakat individunya berkembang.
4.

Mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan kemampuan memecah
kan masalah

Hasil karya anak menunjukkan kreativitas
dan merupakan hasil pemikiran anak sendiri

5.

Kegiatan belajar mengajar menarik
Guru aktif membantu anak

Pada dasarnya hidup ini adalah memecahkan
masalah. Hal tersebut memerlukan kemampuan
berpikir kritis dan kreatif. Kritis untuk menganalisis
masalah; dan kreatif untuk melahirkan alternatif
pemecahan masalah. Kedua jenis berpikir tersebut,
kritis dan kreatif, berasal dari rasa ingin tahu dan
imajinasi yang keduanya ada pada diri anak sejak
lahir. Oleh karena itu, tugas guru adalah
mengembangkannya, antara lain dengan seseringseringnya memberikan tugas atau mengajukan
pertanyaan yang terbuka. Pertanyaan yang dimulai
dengan kata-kata “Apa yang terjadi jika …” lebih
baik daripada yang dimulai dengan kata-kata “Apa,
berapa, kapan”, yang umumnya tertutup (jawaban
betul hanya satu).

Mengembangkan ruang kelas sebagai lingkungan belajar yang menarik

Ruang kelas yang menarik merupakan hal yang sangat disarankan dalam PAKEM. Hasil pekerjaan
siswa sebaiknya dipajangkan untuk memenuhi ruang kelas seperti itu. Selain itu, hasil pekerjaan
yang dipajangkan diharapkan memotivasi siswa untuk bekerja lebih baik dan menimbulkan inspirasi
bagi siswa lain. Yang dipajangkan dapat berupa hasil kerja perorangan, berpasangan, atau kelompok.
Pajangan dapat berupa gambar, peta, diagram, model, benda asli, puisi, karangan, dan sebagainya.
Ruang kelas yang penuh dengan pajangan hasil pekerjaan siswa, dan ditata dengan baik, dapat
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membantu guru dalam KBM karena dapat dijadikan rujukan ketika
membahas suatu masalah.
6.

Memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar

Lingkungan (fisik, sosial, atau budaya) me-rupakan sumber yang sangat
kaya untuk bahan belajar anak. Lingkungan dapat ber-peran sebagai
media belajar, tetapi juga sebagai objek kajian (sumber belajar). Penggunaan lingkungan sebagai sumber belajar sering membuat anak merasa
senang dalam belajar. Belajar dengan menggunakan lingkungan tidak
selalu harus keluar kelas. Bahan dari lingkungan dapat dibawa ke ruang
Anak menggunakan
kelas untuk menghemat biaya dan waktu. Pemanfaatan lingkungan dapat
alat bantu belajar
mengembangkan sejumlah keterampilan seperti mengamati (dengan
seluruh indera), mencatat, merumuskan pertanyaan, berhipotesis,
mengklasifikasikan, membuat tulisan, dan membuat gambar/diagram.
7.

Memberikan umpan balik yang baik untuk meningkatkan kegiatan belajar

Mutu hasil belajar akan meningkat bila terjadi
interaksi dalam belajar. Pemberian umpan balik
dari guru kepada siswa merupakan salah satu
bentuk interaksi antara guru dan siswa. Umpan
balik hendaknya lebih mengungkap kekuatan
daripada kelemahan siswa. Selain itu, cara memberikan umpan balik pun harus secara santun. Hal
ini dimaksudkan agar siswa lebih percaya diri dalam
menghadapi tugas-tugas belajar selanjutnya. Guru
Pajangan hasil karya anak yang
harus konsisten memeriksa hasil pekerjaan siswa
menghargai hasil karyanya dan menarik
dan memberikan komentar dan catatan. Catatan
minat untuk belajar
guru berkaitan dengan pekerjaan siswa lebih
bermakna bagi pengembangan diri siswa daripada hanya sekedar angka.
8.

Membedakan antara aktif fisik dan aktif mental

Banyak guru yang sudah merasa puas bila menyaksikan para siswa kelihatan sibuk bekerja dan
bergerak. Apalagi jika bangku dan meja diatur berkelompok serta siswa duduk saling ber-hadapan.
Keadaan tersebut bukanlah ciri yang sebenarnya dari PAKEM.Aktif mental lebih diinginkan daripada
aktif fisik. Sering bertanya, mempertanyakan gagasan orang lain, dan mengungkapkan gagasan
merupakan tanda-tanda aktif mental. Syarat berkembangnya aktif mental adalah tumbuhnya perasaan
tidak takut: takut ditertawakan, takut disepelekan, atau takut dimarahi jika salah. Oleh karena itu,
guru hendaknya menghilangkan penyebab rasa takut tersebut, baik yang datang dari guru itu sendiri
maupun dari temannya. Berkembangnya rasa takut sangat bertentangan dengan ‘PAKEM.’
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B. BAHAN UNTUK FASILITATOR
Apa itu PAKEM?
PAKEM adalah singkatan dari Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan. Aktif
dimaksudkan bahwa dalam proses pembelajaran guru harus menciptakan suasana sedemikian rupa
sehingga siswa aktif bertanya, mempertanyakan, dan mengemukakan gagasan. Belajar memang
merupakan suatu proses aktif dari si pembelajar dalam membangun pengetahuannya,bukan proses
pasif yang hanya menerima kucuran ceramah guru tentang pengetahuan. Jika pembelajaran tidak
memberikan kesempatan kepada siswa untuk berperan aktif, maka pembelajaran tersebut
bertentangan dengan hakikat belajar. Peran aktif dari siswa sangat penting dalam rangka pembentukan
generasi yang kreatif, yang mampu menghasilkan sesuatu untuk kepentingan dirinya dan orang lain.
Kreatif juga dimaksudkan agar guru menciptakan kegiatan belajar yang beragam sehingga memenuhi
berbagai tingkat kemampuan siswa. Menyenangkan adalah suasana belajar-mengajar yang
menyenangkan sehingga siswa memusatkan perhatiannya secara penuh pada belajar sehingga waktu
curah perhatiannya (“time on task”) tinggi. Menurut hasil penelitian, tingginya waktu curah perhatian
terbukti meningkatkan hasil belajar. Keadaan aktif dan menyenangkan tidaklah cukup jika proses
pembelajaran tidak efektif, yaitu tidak menghasilkan apa yang harus dikuasai siswa setelah proses
pembelajaran berlangsung, sebab pembelajaran memiliki sejumlah tujuan pembelajaran yang harus
dicapai. Jika pembelajaran hanya aktif dan menyenangkan tetapi tidak efektif, maka pembelajaran
tersebut tak ubahnya seperti bermain biasa.
Secara garis besar, PAKEM dapat digambarkan sebagai berikut:
•

Siswa terlibat dalam berbagai kegiatan yang mengembangkan pemahaman dan kemampuan
mereka dengan penekanan pada belajar melalui berbuat.

•

Guru menggunakan berbagai alat bantu dan berbagai cara dalam membangkitkan semangat,
termasuk menggunakan lingkungan sebagai sumber belajar untuk menjadikan pembelajaran
menarik, menyenangkan, dan cocok bagi siswa.

•

Guru mengatur kelas dengan memajang buku-buku dan bahan belajar yang lebih menarik dan
menyediakan ‘pojok baca’

•

Guru menerapkan cara mengajar yang lebih kooperatif dan interaktif, termasuk cara belajar
kelompok.

•

Guru mendorong siswa untuk menemukan caranya sendiri dalam pemecahan suatu masalah,
untuk mengungkapkan gagasannya, dan melibatkam siswa dalam menciptakan lingkungan
sekolahnya.
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C. BAHAN TAMBAHAN UNTUK FASILITATOR
Bagaimana Pelaksanaan PAKEM?
Gambaran PAKEM diperlihatkan dengan berbagai kegiatan yang terjadi selama KBM. Pada saat
yang sama, gambaran tersebut menunjukkan kemampuan yang perlu dikuasai guru untuk
menciptakan keadaan tersebut.Berikut adalah tabel beberapa contoh kegiatan KBM dan kemampuan
guru yang besesuaian.
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UNIT 3:

KUNJUNGAN
SEKOLAH
Waktu: 330 menit

A. PENGANTAR
Penerapan MBS (Unit 1-3) di sekolah tidak sulit.
Pengertian MBS tidak hanya dimiliki secara teoretis
tetapi juga diperoleh berdasarkan aplikasi langsung di
sekolah.Fasilitator memaparkan beberapa pengertian
pokok tentang MBS. Kepekaan dan pemahaman
peserta tentang aplikasi tersebut ditumbuhkembangkan melalui kegiatan kunjungan ke sekolah dan diskusi.
Sekolah yang dikunjungi hendaknya dipilih sekolah yang
memiliki kinerja baik, atau paling tidak menonjol dalam bidang tertentu, misalnya: penataan lingkungan,
partisipasi masyarakat, pengelolaan KBM, atau pengelolaan keuangan.
Hasil rumusan Unit 1-3 dapat digunakan untuk mempersiapkan aspek-aspek apa saja yang akan
diobservasi pada waktu kunjungan sekolah. Peserta didorong untuk memanfaatkan sebanyakbanyaknya metode/instrumen untuk menggali cara penerjamahan ciri-ciri MBS dalam setiap aspek
pengelolaan sekolah sehari-hari. Peserta bekerja dalam kelompok.

B. TUJUAN
Peserta pelatihan diharapkan dapat:
•
•
•
•
•

P A

Mengembangkan instrumen observasi untuk mengumpulkan data tentang ciri-ciri keberhasilan
pengelolaan sekolah MBS yang berhasil;
Mengidentifikasi ciri-ciri sekolah MBS yang berhasil
Mengidentifikasi kesulitan dan kemudahan penerapan sekolah MBS;
Mengidentifikasi dan merumuskan kunci keberhasilan yang dicapai oleh suatu sekolah;
Mengidentifikasi perbedaan aplikasi MBS di antara sekolah-sekolah yang dikunjungi;
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•
Mengaktifkan peserta dalam kelompok untuk saling berbagi pandangan dan pengalaman dalam
pengelolaan sekolah, meningkatkan partisipasi orang tua dan masyarakat, serta kerja sama dengan
masyarakat/lembaga/ badan di luar sekolah.

C. BAHAN DAN ALAT
•
•
•
•

Transparansi 1: Langkah Kegiatan
Transparansi 2: Tabel Pengisian
Bahan untuk Peserta - Tabel Pengisian
Bahan untuk Peserta-Contoh Tabel Pertanyaan

D. LANGKAH KEGIATAN

Peserta dibagi menjadi 3 kelompok campuran yang terdiri atas:
•
•
•

Kepala sekolah dan pengawas
Guru
Komite Sekolah dan Tokoh Masyarakat

Sebelum pembahasan kunjungan sekolah, perlu disiapkan tiga (3) sekolah yang akan dikunjungi.
Sekolah yang akan dikunjungi adalah sekolah yang berhasil atau kreatif pada salah satu atau lebih
hal-hal berikut:
•
•
•
•

Pengelolaan keuangan
Pengelolaan partisipasi masyarakat
Pengelolaan kegiatan belajar-mengajar (KBM)
Pengelolaan lingkungan sekolah
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Langkah-langkah kegiatan untuk meningkatkan kepekaan dan pemahaman peserta tentang aplikasi
MBS di tingkat sekolah terinci sebagai berikut:
1.

Pembagian kelompok (15 menit)

Peserta dibagi menjadi 3 kelompok. Peserta yang berasal dari sekolah yang sama tidak boleh
berkumpul pada satu kelompok, tetapi dibagi secara merata.
Tiap kelompok kemudian dibagi lagi menjadi 4 subkelompok yang meliputi:
•
•
•
•

Subkelompok Keuangan
Subkelompok Partisipasi Masyarakat
Subkelompok KBM
Subkelompok Lingkungan Sekolah

2.

Diskusi kelompok: persiapan kunjungan ke sekolah (45 menit)

Tiap Subkelompok mengembangkan sebanyak-banyaknya pertanyaan yang akan diajukan atau halhal yang perlu diobservasi pada waktu kunjungan sekolah serta menentukan cara mendapatkan
jawabannya. Misalnya, melalui tabel isian,daftar pertanyaan wawancara,dan kuesioner. Jika dipandang
perlu, mereka dapat melakukan pengumpulan dan analisis dokumen. (45 menit). Hasil kerja tiap
subkelompok ditulis dalam format berikut.

NAMA SEKOLAH : …………………..
SUB-KELOMPOK : …………………..
NO
SUMBER INFORMASI
PERTANYAAN
JAWABAN

:
:
:
:

Penjelasan pengisian kolom:
Pertanyaan yang diajukan bertujuan untuk mengungkapkan apakah sekolah yang dikunjungi telah
mempunyai unsur-unsur yang menerapkan prinsip MBS atau belum.
Dalam mengembangkan pertanyaan hendaknya ditekankan pada pertanyaan “Mengapa dan
Bagaimana”, bukan pada “Apa, Berapa, Kapan, dan Di mana” yang biasanya dapat diperoleh dari
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dokumen sekolah.
Sumber informasi dapat berupa orang (nara
sumber), dokumen, atau statistik sekolah.
3.

Berkunjung ke sekolah (150 menit)

Fasilitator dan peserta berkunjung ke SD yang
telah ditentukan. Fasilitator selalu mengingatkan
petatar tentang ketepatan waktu untuk kembali
ke tempat pelatihan (ialah sekitar 150 menit).

Peserta pelatihan mewawancarai
anggota masyarakat tentang masalah
lingkungan sekolah

4. Diskusi: merumuskan temuan dan
menarik kesimpulan (30 menit)

Setelah kembali dari kunjungan, fasilitator meminta ketua kelompok untuk merumuskan temuan
tiap sub-kelompok, dan mengidentifikasi hal-hal yang berbeda, inovatif, dan menonjol dari sekolah
yang dikunjungi. (30 menit).
5.

Laporan hasil kunjungan (60 menit)

Diskusi kelas: tiap kelompok melaporkan hasil temuannya dan mengemukakan gagasan tentang apa
yang mungkin diterapkan di sekolahnya. (60 menit).
6.

Merumuskan kembali ciri-ciri sekolah MBS (30 menit)

Tiap kelompok merumuskan kembali ciri-ciri sekolah yang telah menerapkan MBS. (15 menit).
Hasil rumusan ciri-ciri MBS ditulis indah di karton manila dan dipajangkan. Semua peserta melakukan
kunjung karya (15 menit)
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E. BAHAN UNTUK FASILITATOR
Bahan di bawah ini ditulis berdasarkan pengalaman dari beberapa sekolah yang telah menerapkan
MBS.

Hasil Rumusan Peserta dari Kabupaten Pati tentang Ciri-ciri Sekolah yang Melaksanakan MBS.
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1.

MANAJEMEN

Ciri-ciri manajemen yang mengacu pada MBS:
-

Visi dan misi dirumuskan bersama oleh Kepala Sekolah, Guru, unsur siswa, Alumni, dan Stakeholder;

-

RPS mengacu pada visi dan misi yang telah dirumuskan;

-

Penyusunan RAPBS sesuai dengan RPS yang disusun bersama oleh kepala sekolah, guru, dan
komite sekolah secara transparan;

-

Akuntabel (tanggung gugat);

-

Otonomi sekolah terwujud yang ditandai kemandirian dan dinamika sesuai dengan kebutuhan
masyarakat;

-

Pengambilan keputusan dilaksanakan secara partisipatif dan demokratis;

-

Terbuka menerima masukan, kritik, dan saran dari pihak manapun demi penyempurnaan program;

-

Mampu membangun komitmen seluruh warga sekolah untuk mewujudkan visi dan misi yang
telah ditetapkan;

-

Pemberdayaan seluruh potensi warga sekolah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan;

-

Terciptanya suasana kerja yang kondusif untuk peningkatan kinerja sekolah;

-

Mampu memberikan rasa bangga kepada semua pihak (warga masyarakat dan sekolah);

-

Ada transparansi dan akuntabilitas publik didalam melaksanakan seluruh kegiatan.

2.

PEMBELAJARAN

Pembelajaran yang dikehendaki dalam MBS
A. Siswa
1. Mengembangkan potensi yang ada pada diri siswa secara maksimal.
2. Meningkatkan keaktifan siswa dalam menemukan, memecahkan masalah melalui berfikir ilmiah,
logis, kritis, dan praktis.
3. Berani mengemukakan pendapat dalam memecahkan masalah pada situasi kelompok untuk
menyimpulkan hasil diskusi yang sesuai dengan tujuan pembelajaran.
4. Tidak merasa tertekan dalam proses pembelajaran sehingga anak merasa senang menerima
dan menggali informasi di sekitarnya.
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5. Menerapkan keterampilan bagi diri sendiri, masyarakat, dan lingkungan.
B. Guru
1. Mendorong keaktifan siswa dengan mengemukakan gagasan, pendapat, dan ide baru di masa
datang.
2. Mengembangkan kegiatan yang beragam dengan menggunakan media dan metode yag bervariasi.
3. Memberikan motivasi kepada siswa untuk meningkatkan prestasi dengan jalan mengharagai
karya anak melalui pajangan hasil kreativitas anak.
4. Berusaha mencapai tujuan pembelajaran sesuai target dan waktu yang disediakan.

3. PERAN SERTA MASYARAKAT
A. Dana: Selain dana bersumber dari BOS,
dana juga digali dari orang tua murid,
warga masysrakat, penjabat, pengusaha,
dan alumni, dll.
Contoh :
Kupon Pendidikan :
-

Dijual melalui petugas kelurahan jika
ada warga yang membutuhkan surat
tertentu

-

Dijual pada waktu menerima rapor;

-

Dijual pada waktu warga menjual
ternak.

Merumuskan ciri-ciri MBS berdasarkan
hasil pengamatan

Pisang MBS :
-

Setiap warga desa dititipi untuk menanam pisang dan hasilnya diserahkan sekolah;

-

Hasil pisang dijual melalui lelang, pada saat/moment tertentu.

B.

Barang:
-

Pengusaha memberi sarana yang dibutuhkan sekolah;

-

Orang tua murid memberi komputer sesuai kebutuhan sekolah;

-

Komite membuat papan nama;
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-

Alumnus memberi material dll.

C. Keahlian:
-

Membuat prakarya yang dapat dijual;

-

Pelatihan/kegiatan pramuka.

D. Pemikiran:
-

Dalam mengatasi persoalan di sekolah (contoh putusan masuk pukul 6.30 memunculkan
protes masyarakat, komite mendatangi dan menjelaskan manfaatnya dan sebabnya);

-

Pengawasan jika ada guru yang indisipliner;

-

Pembentukan paguyuban Kelas dengan segala aktivitas, baik material maupun nonmaterial;

-

Menyosialisasikan program sekolah melalui kegiatan masyarakat (pengajian, rapat desa, dll).

E. Tenaga:
-

Membantu KBM;

-

Kerja bakti saat membangun/memperbaiki bangunan sekolah (Paving Blok, dll.);

-

Lelang Pisang dan Penjualan kupon pendidikan;

-

Nara sumber dalam bidang tenaga tidak tetap;

-

Komite sebagai Pembina upacara.
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UNIT 3 -TRANSPARANSI 2 / BAHAN UNTUK PESERTA

TABEL PENGISIAN
NAMA SEKOLAH
SUBKELOMPOK

NO

: SMP 28
: Pakem

SUMBER
INFORMASI

PERTANYAAN

JAWABAN

MBS
Bagaimana cara KS
memotivasi guru-guru?
Bagaimana cara KS
melibatkan komite dalam
perencanaan
pembangunan sekolah?
KEUANGAN
Siapa saja yang menjadi
donator tetap di sekolah
ini?
PSM
Apakah wali murid
dilibatkan dalam
pembangunan
sekolahApakah wali
murid terlibat dalam
KBM?
PAKEM
Apakah Bapak/Ibu
merasa lebih lelah
dengan menerapkan
pakem?
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TABEL PENGISIAN

NAMA SEKOLAH
SUBKELOMPOK

SUMBER
INFORMASI

NO
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UNIT 4 : MANAJEMEN SEKOLAH

UNIT 4 :

MANAJEMEN SEKOLAH :
Rencana Pengembangan Sekolah (RPS) dan Rencana
Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS)
Waktu: 240 menit

A. PENGANTAR
Sekolah,sebagai lembaga/institusi, mempunyai satu
atau lebih tujuan. Untuk mencapai tujuan tersebut,
perlu disusun rencana dan langkah bagaimana cara
mencapai tujuan tersebut. Pada umumnya tujuan
sekolah dipaparkan dalam bentuk Visi dan Misi
Sekolah. Cara pencapaiannya dilakukan melalui
berbagai perencanaan dan program kegiatan yang
dituangkan dalam Rencana Pengembangan Sekolah
(RPS).
Umumnya sekolah cenderung statis. Mereka mulai
Rencana Pengembangan Sekolah yang
bergerak setelah ada masalah yang muncul. Perentelah dikembangkan oleh sekolah dan
canaan dilakukan tidak hanya untuk mengatasi
Komite Sekolah dipajangkan dan dapat
masalah yang sedang dihadapi, tetapi juga untuk
dilihat oleh semua pihak
perencanaan ke depan dalam hal peningkatan
kinerja sekolah atau untuk mengantisipasi perubahan dan tuntutan jaman.
Visi-Misi sekolah pada umumnya masih bersifat umum, sehingga perlu dijabarkan dalam Komponen
Visi-Misi, termasuk program yang harus sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan Sekolah. Sangat
sering ditemukan Sekolah yang tidak mempunyai program yang relevan dengan Visi-Misinya.
Agar sekolah dapat berkembang optimal, perlu mempunyai RPS. Idealnya RPS harus mengacu visi
dan misi sekolah dan penjabarannya. Perencanaan program dirinci secara terukur dan realistis
dalam jenis-jenis kegiatan konkret yang mampu dilaksanakan. Perencanaan sebaiknya tidak dibuat
terlalu muluk, tidak berpijak pada kondisi yang sesungguhnya, dan kurang melihat inti permasalahan
. Hal seperti ini perlu diidentifikasi terlebih dahulu, dianalisis penyebabnya, dan dicarikan alternatif
pemecahannya.
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Alternatif mengatasi permasalahan yang dijadikan pilihan prioritas atas kegiatan haruslah dicari
terlebih dahulu, disusun anggarannya, kemudian dicarikan kekurangan dananya (yang masih
diperlukan). Bukan sebaliknya, dari uang yang sudah terkumpul baru disusun rencana dan
anggarannya.
RPS sebaiknya dibuat bersama secara partisipatif antara pihak sekolah (KS dan guru), bersama
dengan stakeholder (pihak yang berkepentingan lainnya), misalnya: Komite sekolah, tokoh masyarakat,
dan pihak lain yang peduli pendidikan di sekitar sekolah. Dengan melibatkan mereka, sekolah telah
menunjukkan sikap terbuka dan siap bekerjasama. Hal tersebut akan meningkatkan rasa memiliki,
serta dapat mengundang simpati sehingga masyarakat akan merasa senang memberikan dukungan
atau bantuan yang diperlukan sekolah.

B. TUJUAN
Dengan melaksanakan penyusunan RPS secara bertahap dan partisipatif, peserta diharapkan mampu:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

mengidentifikasi/memotret/ memetakan kondisi yang ada
merencanakan tujuan yang realistis
mengindentifikasi kesenjangan yang dihadapi sekolah
mengidentifikasi penyebab permasalahan
mengidentifikasi alternatif pemecahan permasalahan
menganalisis dan menentukan alternatif yang paling baik dan sesuai dengan kebutuhan
menyusun rencana pengembangan sekolah dalam jangka menengah (3-5 tahun)
melakukan penghitungan Rencana Anggaran Biaya
mengidentifikasi sumber dana untuk membiayai program/kegiatan-kegiatan untuk RPS.
Menyusun RAPBS ( Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah)

C. BAHAN DAN ALAT
1.
2.
3.
4.
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Formulir 1 – 8
Foto copy RPS dan RAPBS sekolah rintisan
Presentasi melalui LCD Projector/ OHP/ Bahan Penyerta (Handouts)
kertas plano (Flipchart) dan Spidol Besar
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D. LANGKAH KEGIATAN

15’

60’

30’

Pengantar

Pengisian Tabel
(terbimbing)

Diskusi Kelompok

(1)

(2)

(3)

30’

75’

30’

Menyusun RPS

Kunjungan antar
kelompok

Pemaparan Hasil
Kerja dalam
Pleno

(5)

(6)

(4)

Langkah-langkah kegiatan disarankan sebagai berikut:
1. Pengantar RPS – Pleno (15 menit)
Fasilitator dalam pertemuan pleno/kelas menjelaskan dan membahas bersama tentang apa dan
bagaimana Rencana Pengembangan Sekolah. Jika perlu gunakan contoh RPS dan RAPBS dari
sekolah yang telah ada. Demikian pula pentingnya penyusunan yang bersifat partisipatif,
transparan, akuntabel, dan berwawasan kedepan.
2. Pengisian Tabel - secara terbimbing (60 menit)
Fasilitator bersama peserta melakukan pengisian tabel 1-8.Fasilitator menerangkan cara mengisi,
alasan–alasannya, menjawab pertanyaan dan keraguan yang timbul, dan membimbing peserta
dalam mengisi. Jika perlu gunakan RPS dan RAPBS sekolah contoh.
Dalam berlatih mengisi tabel, akan sangat membantu jika contoh yang digunakan adalah keadaan
yang sebenarnya (real case study). Urut-urutan pembahasan sesuai dengan urutan tabel 1-8
terinci sbb.:
1. Membahas bersama komponen visi-misi, harapan,dan kenyataan (siswa,guru, personil sekolah,
prasarana/sarana, lingkungan sekolah, masyarakat sekitar, orang tua siswa, dll) yang dihadapi
sehingga akan dapat teridentifikasi aspek kesenjangan;
2. Dari berbagai kesenjangan yang muncul, carilah akar penyebabnya, serta temukanlah alternatif
pemecahan masalah sementara (belum menjadi keputusan);
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3. Dari beberapa alternatif pemecahan masalah, harus dicari alternatif yang paling realistis,
terjangkau, dan spesifik sesuai dengan keadaan sekolah. Analisis Kekuatan dan Kelemahan
digunakan sebagai salah satu alternatif pendekatan;
4. Dari berbagai kegiatan yang muncul akibat pemecahan masalah, pilihlah alternatif yang paling mendesak (urgent), berikanlah alasan mengapa, dan tempatkan sebagai prioritas awal
pelaksanaan. Kemudian ikuti alur yang sama dan kelompokkan pada skala prioritas skala
jangka pendek, menengah, dan atau panjang;
5. Untuk memudahkan memonitor program, susunlah Usulan RPS pada Bagan sesuai dengan
Tabel 5, sesuai dengan urutan prioritas kegiatan. Bagan dapat dibuat untuk 3 tahun ataupun
lebih, sesuai dengan kebutuhan;
6. Hitunglah anggaran biaya yang dibutuhkan dalam memenuhi kegiatan tersebut;
7. Pelajari bersama, berapa besar dan dari mana saja selama ini sumber daya keuangan
(Pendapatan) diperoleh ( APBN, APBD II, Komite Sekolah, Donatur, BOS, dll). Jika rencana
pengeluaran (Belanja) ternyata lebih besar dari rencana pendapatan, maka perlu dipikirkan
bagaimana alternatif pendanaan lainnya.
8. Jika semua sumber dan pengeluaran telah teridentifikasi, susunlah rekapitulasi serta
pengelompokannya padaTabel 8 (RAPBS).Tabel ini memberikan gambaran secara terintegrasi
seluruh (rencana) Pendapatan dan Belanja (pengeluaran) Sekolah selama periode tertentu
( bisa bulanan, kuartalan, atau pun tahunan).

3. Diskusi Kelompok (30 menit)
Fasilitator membagi peserta menjadi beberapa
kelompok, yang beranggotakan maksimum 8 orang.
Setiap kelompok diusahakan terdiri atas peserta dengan
latar belakang profesi yang berbeda, misalnya: kepala
sekolah, guru, anggota Komite Sekolah, pengawas, dll.
Setiap kelompok diharapkan membahas topik-topik
tersebut.Setiap kelompok sebaiknya membahas topiktopik berdasarkan pengalaman riil yang mereka alami
di sekolah/masyarakat pada saat ini, apa kendala di
lapangan dan bagaimana mereka memecahkan masalah,
mencari dana, menyusun anggaran dsb. Gunakan format seperti Tabel 1 – 8.

Diskusi merencanakan pengembangan sekolah

4. Kunjungan antar Kelompok (30 menit)
Setelah kerja kelompok selesai, setiap kelompok memajangkan hasil kerjanya, seorang anggota
yang dipercaya dan mampu sebagai juru bicara bertugas menjaga pajangannya dan memberikan
80
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penjelasan jika ada yang bertanya. Peserta lainnya berkeliling melihat pajangan kelompok lain,
mengajukan pertanyaan dan komentar, serta mencatatnya. Mereka kembali kekelompoknya
dan mendiskusikan apa yang mereka pelajari dari kelompok lain. Jika diperlukan kelompok
dapat melakukan perbaikan.
5. Penyusunan RPS (75 menit)
Setelah setiap kelompok saling belajar dari kelompok lain dan bersepakat,maka masing-masing
kelompok menyusun RPS (lebih baik memakai kasus sebenarnya). Fasilitator berkeliling untuk
memonitor dan membantu jika perlu.
6. Paparan kelompok - Pleno (30 menit)
Setiap kelompok memaparkan hasil kerja, kelompok lain memberi komentar dan pertanyaan.
Saran perbaikan bisa pula diberikan pada sesi ini.

E. BAHAN UNTUK FASILITATOR
: Langkah dan Contoh Pengisian
RPS sebaiknya disusun secara bersama-sama antara pihak sekolah (KS dan guru), dengan stakeholder (pihak yang berkepentingan) a.l.: Komite sekolah, tokoh masyarakat, dan pihak lain yang
peduli pendidikan di sekitar sekolah. Dalam penyusunan RPS ini diharapkan diterapkan konsep
sbb:
Partisipatif, hal ini mendorong dan melibatkan tiap warga untuk menggunakan hak dalam
menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga warga merasa memiliki
dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan sekolah. Untuk itu, jika menyusun RPS sebaiknya
melibatkan semua stakeholder pendidikan, misal: Kepala Sekolah, Guru, Komite Sekolah, dan Warga.
Akan lebih baik jika melibatkan stakeholder yang lain misal; unsur Pemerintah (Dinas/ kecamatan),
Swasta, LSM Peduli Pendidikan, dll.
Transparan, hal ini diperlukan dalam rangka menciptakan kepercayaan timbal balik antar stakeholder melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi yang
akurat dan memadai.
Akuntabel, segala pelaksanaan rencana dan kegiatan diusahakan dapat meningkatkan akuntabilitas
(pertanggunggugatan) para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan
masyarakat luas.
Berwawasan ke depan, karena RPS adalah suatu rencana yang disusun untuk mencapai tujuan
di masa depan, perlu diingat bahwa segala sesuatu haruslah disusun dengan mempunyai wawasan
yang luas dan kedepan.
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Spesifik,Terjangkau, dan Realistis, sebaiknya dalam menyusun RPS, sekolah mengacu pada hal
yang sesuai kebutuhan sekolah masing-masing, tidak terlalu muluk, dan berpijak pada kenyataan
yang ada (kemampuan sumber daya: manusia, keuangan, dan material)

LANGKAH-LANGKAH
Sebagai pedoman, berikut ini disampaikan beberapa hal yang sebaiknya dilakukan secara berurutan
sesuai dengan tabel 1-8. Improvisasi dapat dilakukan sesuai dengan kondisi setempat.
1. Identifikasi kesenjangan, untuk melakukan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan, penyusun
perlu mengetahui secara pasti apa dan seberapa besar kesenjangan yang dihadapi oleh sekolah.
Tabel 1, adalah suatu tabel yang dirancang untuk mengidentifikasi kesenjangan (selisih/perbedaan)
antara harapan dan kenyataan.
Tabel 1. Identifikasi Kesenjangan

Penjelasan pengisian tabel 1:
Sekolah telah mencanangkanVisi dan Misi (VM).Berdasarkan hal ini, Sekolah merancang strategi
bagaimana melakukan pendekatan terbaik untuk mencapai keinginan tersebut. Strategi tersebut
dijabarkan dalam Komponen VM yang pada umumnya berbentuk kegiatan non-fisik, misal:
menjadi sekolah dengan mutu lulusan terbaik, Imtak, Seni, dll.
Berdasarkan Komponen VM ini sekolah membangun harapan/cita-cita, sejauh mana sekolah
ingin mencapainya. Dari harapan untuk mencapai cita-cita, dipaparkan kenyataan yang dihadapi
pada saat ini, kemungkinan harapan yang diangankan masih terlalu jauh, sehingga terdapat
kesenjangan yang cukup besar. Fasilitator berusaha untuk mengingatkan bahwa sebaiknya
penyusun RPS berusaha untuk meletakkan harapannya secara spesifik (khas sesuai dengan
kebutuhan sekolah), terjangkau dan realistis.
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Contoh:
-

Pada komponen Visi Misi, terdapat komponen Mutu Terbaik. Berdasarkan hal ini, Harapan
Sekolah adalah menjadi unggulan pertama di kabupaten. Ini adalah suatu keinginan yang
sangat ideal.

-

Petakan kenyataan sebenarnya, ternyata sekolah tersebut baru berada pada peringkat 65
dari 100 sekolah.

-

Penyusun RPS diajak berpikir bahwa, kesenjangan (selisih) dari peringkat No. 65 untuk
menjadi peringkat No. 1, adalah sangat jauh dan kemungkinan mencapai peringkat 1 dalam
periode yang singkat, adalah sangat kecil (sangat tidak realistis dan sulit terjangkau). Sehingga
penyusun RPS diajak mengkaji ulang Harapan Sekolah sesuai dengan realitasnya.

2. Pemetaan Alternatif Pemecahan Masalah
Pada bagian ini, penyusun RPS diajak untuk mengidentifikasi penyebab apa yang muncul sehingga
terjadi kesenjangan. Sangat dimungkinkan akan ditemukan lebih dari satu penyebab.
Dari penyebab yang timbul, analisislah kemungkinan alternatif pemecahan yang dapat diambil .
Sangat dimungkinkan akan timbul beberapa alternatif pemecahan.
Bahaslah bersama dalam kelompok kemungkinan penyebab dan alternatif pemecahan yang sangat
mendekati keadaan yang paling realistis. Pilihlah satu atau lebih, sebagai bahan yang akan dianalisis
selanjutnya.
Tabel 2. Pemetaan Alternatif Pemecahan Permasalahan

3. Analisis Kekuatan dan Kelemahan
Analisis ini perlu dibuat dengan tujuan untuk menentukan alternatif pemecahan mana yang
dianggap terbaik menurut kriteria penyusun RPS.
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Berdasarkan pertimbangan yang paling rasional, pilihlah salah satu alternatif pemecahan masalah
dari Tabel 2 tersebut. Jika terdapat lebih dari satu alternatif sebaiknya hal tersebut dianalisis
sesuai dengan urutan berikutnya.
Tabel 3. Analisis Kekuatan dan Kelemahan

Petunjuk Pengisian Tabel 3.
Kolom Kekuatan
Pada kolom ini, penyusun RPS berusaha mengindentifikasi semua sisi Kekuatan yang ada pada
alternatif terpilih. Hal yang perlu diingat ialah untuk menganalisis kolom ini perlu memandang
sudut kekuatan/kemampuan yang telah ada pada sisi alternatif itu sendiri.
Kolom Kelemahan
Pada kolom ini, penyusun RPS berusaha mengindentifikasi semua sisi Kelemahan yang ada pada
alternatif terpilih. Hal yang perlu diingat ialah untuk menganalisis kolom ini perlu memandang
ke sudut kelemahan/kekurangan yang telah ada pada sisi alternatif itu sendiri.
4 . Pemilihan Prioritas Kegiatan
Karena timbul lebih dari satu alternatif pemecahan masalah, maka penyusun harus memilih dan
mengurutkan alternatif mana yang terbaik,dan waktu yang paling tepat sesuai dengan kebutuhan
sekolah.
Tabel 4. Pemilihan Prioritas
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Penjelasan pengisian tabel 4:
Setelah Pemilihan Prioritas dilakukan, perlu diadakan perencanaan kapan dan berapa lama kegiatan
tersebut akan dilakukan. Dalam tabel 4, penyusun secara partisipatif dipersilakan meletakkan
berdasarkan skala prioritas. Pada umumnya skala prioritas dibuat dalam jangka waktu Pendek
(0—1 tahun), Menengah (2—5 tahun), dan Jangka Panjang (5-–10 tahun).
Dalam meletakkan skala prioritas, penyusun diharap memberikan alasan yang tepat, mengapa
hal tertentu diletakkan dalam skala prioritas tertentu. Hal tersebut disiapkan dalam rangka
menghadapi pertanyaan dari masyarakat dalam rangka mendukung proses transparansi dan
akuntabilitas.
5. Penyusunan Kegiatan RPS
Jika skala prioritas telah disusun, penyusun mulai memetakan hal tersebut dalam bentuk diagram/ bagan. Pada tabel 5 digambarkan dalam grafik “diagram batang”. Umumnya kegiatan
jangka pendek (12 bulan) dapat digambarkan untuk satu tahun ajaran (misal: Juli s.d. Juni). Jika
kegiatan memakan waktu sampai 2—3 tahun (atau lebih), grafik untuk tahun ke 2 dst dapat
ditambahkan (sesuai contoh). Pada tahun ke 2, dibuatkan detail grafik bulanan baru sesuai
dengan kebutuhan.
Tabel 5. Kegiatan Rencana Pengembangan Sekolah

6. Perhitungan Rencana Anggaran Biaya
Tabel ini digunakan untuk menghitung besarnya anggaran biaya yang dibutuhkan untuk
melaksanakan kegiatan yang ditentukan. Untuk mencari Volume pekerjaaan, biasanya digunakan
besaran yang umum , misalnya: jumlah HOK ( Hari Orang Kerja), JOK ( Jam Orang Kerja) atau
yang lainnya dikalikan dengan besar biaya per unit ( Rp per orang/hari, Rp per barang, Rp per
jasa, dll) .
Contoh :
Untuk kegiatan pelatihan PAKEM, dibutuhkan 2 orang pelatih. Pelatihan diadakan 1 minggu
sekali selama 8 jam. Dalam periode 3 bulan - asumsi sebulan ada 4 minggu, akan didapat 3
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(bulan) x 4 (hari) x 2 orang = 24 HOK. Hasil tersebut dikalikan dengan harga satuan/biaya
yang dibutuhkan untuk membayar pelatih tersebut dalam sekali kegiatan. Berdasarkan jumlah
biaya per kegiatan, temukan berbagai kemungkinan dari siapa sumber dana akan didapat.
Tabel 6. Perhitungan Anggaran Biaya

7. Alternatif Pendanaan
Rencana kegiatan sebaik apapun tidak dapat terlaksana jika tidak ada biaya. Hal ini terkadang
menjadi hal yang sangat rawan dalam penyusunan RPS. Sekolah, selain mendapatkan dana dari
sumber yang rutin (Pemda, BOS, atau Yayasan), juga membutuhkan dana untuk hal-hal di luar
kegiatan rutin (KBM dan operasional). Untuk itu diperlukan alternatif usaha pencarian dana
lainnya, misal: mengirim proposal pendanaan kepada donatur, Komite Sekolah, Departemen
Pendidikan, Pemerintah Propinsi, Kabupaten (Dinas), ataupun sumber lainnya. Beberapa contoh
alternatif pendanaan dapat dibaca pada Suara MBE, misal: pelelangan pisang, dana dari TKW
Hongkong, pelelangan bonsái, dll.
Selain itu perlu pula dipikirkan siapa pelaksana yang akan mencari dana tersebut, jika melibatkan
Komite Sekolah, alumni, ataupun stakeholder lainnya, kemungkinan dana yang didapat akan lebih
besar jika dibandingkan hanya dilaksanakan oleh Kepala Sekolah saja.
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Tabel 7. Alternatif Pendanaan

8. Rekapitulasi Rencana Pendapatan dan Biaya
Setelah berbagai anggaran untuk pendapatan dan pengeluaran (belanja) ditentukan, perlu
membuat suatu gambaran menyeluruh berupa rekapitulasi seluruh rencana tentang sumber
pendapatan dan belanja, dalam bentuk Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS).
Penjelasan pengisian tabel 8:
Pedoman ini berusaha untuk merancang tabel RAPBS yang sederhana tetapi tetap memenuhi
konsep transparan, akuntabel, partisipatif, dan profesional. Penyusun RPS dapat melakukan
modifikasi sesuai dengan program Pemda, misalnya: sebagian Pemda telah menerapkan
Anggaran Kinerja (Kepmendagri 29/2002), seperti: Kab. Batang, Pati, Banyuwangi,Kota Madiun,
dan Batu.
Beberapa Pemda telah merancang bentuk RAPBS lengkap dengan pos-pos pembukuannya. Hal
ini baik untuk penyeragaman dan konsolidasi, sepanjang tetap memperhatikan bahwa
perencanaan harus dibuat oleh sekolah. Dalam kaitan ini, Pemda berfungsi sebagai fasilitator
untuk mengkonsolidasikan perencanaan dan pelaporan.
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Tabel 8. Contoh : Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS)
Tahun Anggaran 2005/2006
Kabupaten/ Kota
Kecamatan
Sekolah
Tanggal
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:
:
:
:

Ratuwangi
Pudakwangi
SMPN 07
31 Maret 2004
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Penjelasan Rinci tentang Pos-pos RAPBS
A. PENDAPATAN
Yang dimaksud Pendapatan dalam kaitan ini adalah segala pendapatan yang diterima oleh
sekolah yang berupa uang atau setara uang (buku, peralatan, material, dll) dalam satu tahun
anggaran.
1. APBN (ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA)
Pos ini membukukan segala jenis pendapatan yang berasal dari APBN (Pemerintah Pusat),
misal: a. DBO, b. Block Grant (dari Pusat), BOS, dll.
2. APBD Propinsi
Pos ini membukukan segala jenis pendapatan yang berasal dari APBD (Pemerintah Propinsi),
misal: a. Buku dan b. Dana operasional untuk murid
3. APBD Kabupaten/Kota
Pos ini membukukan segala jenis pendapatan yang berasal dari APBD (Pemerintah Kabupaten/
Kota), misal: a. Gaji, b. Dana operasional (DOP/BOP), c. Subsidi UAS, dll
4. Komite Sekolah
Pos ini membukukan segala jenis pendapatan yang berasal dari Komite Sekolah, misalnya: a.
Biaya Pendaftaran Baru, b. Iuran Rutin, c. Iuran Ekstra Kurikuler, dll.
5. Yayasan
Pos ini membukukan segala jenis pendapatan yang berasal dari Yayasan (pada umumnya
untuk sekolah swasta)
6. Donatur
Pos ini membukukan segala jenis pendapatan yang berasal dari donatur, misalnya: a. Block
Grant/Hibah atau Material dari Donor (Belanda/UNICEF/UNESCO/USAID/BANK DUNIA,
dll), b. Pemberian dana/material/pelatihan dari Proyek (MBE/PQIP/SQIP, REDIP, dll), c.
Sumbangan dari pengusaha/swasta, dll.
7. Lain-lain
Pos ini membukukan segala jenis pendapatan yang berasal di luar pos-pos di atas, misalnya:
a. Hasil Lelang, b. Penjualan Asset Sekolah, c. Hasil dari kegiatan penyewaan ruangan, dll.
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B. BELANJA
Yang dimaksud Belanja dalam kaitan ini,adalah segala belanja/pengeluaran yang dilakukan sekolah
dalam bentuk uang atau setara uang dalam satu tahun anggaran.
1. Gaji Pegawai Tetap
Pos ini membukukan segala jenis belanja untuk gaji semua pegawai tetap, yang terdiri atas:
a. Guru, b. Selain Guru, dan c. Jika ada yang lainnya
2. Honor
Pos ini membukukan segala jenis Belanja untuk Honor yang terdiri atas: a. Guru, b. Selain
Guru, dan c. Jika ada yang lainnya
3. Operasional Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)
Pos ini membukukan segala jenis Belanja opersional yang digunakan untuk mendukung KBM,
dan dianggap habis dalam satu tahun, umumnya terdiri atas: a. Buku, b. Alat Tulis Kantor (ATK),
c. Biaya transportasi untuk olimpiade Matematika, d. Rapat manajemen, dll. Item dapat
dikembangkan sesuai dengan kondisi sekolah ybs.
4. Pemeliharaan/Renovasi Ringan
Pos ini membukukan segala jenis Belanja untuk Pemeliharaan/ Renovasi Ringan. Umumnya
terdiri dari : a. Pengecatan bagian yang kotor, b. Perbaikan atap ringan/ genteng bocor, c. Dll
5. Pembangunan Fisik/Investasi
Pos ini membukukan segala jenis Belanja untuk Pembangunan Fisik atau Investasi, yang tidak
habis dalam/berumur lebih dari satu tahun. Umumnya terdiri dari : a. Pembangunan Fasilitas/
Gedung baru, b. Rehabilitasi berat, c. Pembelian Investasi/ Asset yg berumur lebih dari satu
tahun, misal : Komputer, alat peraga, D. Dll.
6. Lain-lain
Pos ini membukukan segala jenis Belanja diluar jenis Belanja selain dari pos-pos di atas, misalnya:
a. Biaya sewa ruangan untuk perpisahan, b. Biaya Transportasi untuk tamasya bersama, c. Biaya
pembelian piala untuk kejuaraan Sepak Bola, dll.
C. SURPLUS/KELEBIHAN ATAU DEFISIT/KEKURANGAN
Hal ini muncul jika Total Pendapatan tidak sama besar dengan Total Belanja. Surplus/kelebihan,
terjadi jika Pendapatan lebih besar dari Belanja, sehingga sekolah masih mempunyai dana/ uang
yang belum terpakai.
Defisit/kekurangan, terjadi jika Pendapatan lebih kecil dari Belanja, sehingga sekolah harus berupaya
mencari alternatif pendanaan untuk menutupi kekurangan tersebut.
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Tabel 1. Pemetaan Kesenjangan
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Tabel 2. Pemetaan Alternatif Pemecahan Permasalahan
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Tabel 3. Analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threat)
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Tabel 4. Pemilihan Prioritas
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Tabel 5. Usulan Rencana Pengembangan Sekolah
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Tabel 6. Perhitungan Anggaran Biaya
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Tabel 7. Alternatif Pendanaan
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Tabel 8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS)
Tahun Anggaran ………/ …………
Kabupaten/ Kota
Kecamatan
Sekolah
Pendapatan

:
:
:
Anggaran
Rp (000)

Realisasi
Rp (000)

Anggaran
Rp (000)

Belanja

1. APBN
a.
b.

1. Gaji pegawai tetap
a. Guru
b. Selain guru

2. APBD Provinsi
a.
b.

2. Honor
a. Guru
b. Selain guru

3. APBD Kab.
a.
b.

3. Operasional/ KB M
a.
b.
c.

Realisasi
Rp (000)

4. Komite Sekolah
a.
b.
c.

5. Yayasan
a.
b.

6. Lain-lain
a.
b.
c.

4. Pemeliharaan/ Renovasi
a.
b.
c.

5. Pembangunan Fisik/Inv.
a.
b.
6. Lain-lain
a.
b.
c.

Jumlah
Surplus / (Defisit)
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Managing Basic Education (MBE)
BAHAN POWERPOINT MBS
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Managing Basic Education (MBE)
BAHAN POWERPOINT MBS
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Managing Basic Education (MBE)
BAHAN POWERPOINT MBS
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6A. Apa, Mengapa PAKEM?
6B. Mengembangkan PAKEM

UNIT 5 : MENGEMBANGKAN PAKEM

UNIT 5:

MENGEMBANGKAN PAKEM
5A. Apa dan Mengapa PAKEM?
Waktu: 90 menit

A. PENGANTAR
Pembelajaran merupakan salah satu unsur
penentu baik tidaknya lulusan yang
dihasilkan oleh suatu sistem pendidikan.
Ia ibarat jantung dari proses pembelajaran.
Pembelajaran yang baik cenderung
menghasilkan lulusan dengan hasil belajar
yang baik pula. Demikian pula sebaliknya.
Hasil belajar pendidikan di Indonesia
masih dipandang kurang baik. Sebagian
besar siswa belum mampu menggapai
potensi ideal/optimal yang dimilikinya.
Oleh karena itu, perlu ada perubahan
proses pembelajaran dari kebiasaan yang
sudah berlangsung selama ini.

Contoh ruang kelas dan kegiatan siswa yang
menunjukkan ciri-ciri Pembelajaran Aktif, Kreatif,
Efektif dan Menyenangkan (PAKEM)

Pembelajaran yang saat ini dikembangkan dan banyak dikenalkan ke seluruh pelosok tanah air
adalah Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan atau disingkat dengan PAKEM. Disebut
demikian karena pembelajaran ini dirancang agar mengaktifkan anak, mengembangkan
kreativitas sehingga efektif namun tetap menyenangkan.
Unit ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang apa, mengapa, dan bagaimana PAKEM
tersebut, serta prosedur atau langkah-langkah Fasilitatoran yang bisa dilakukan. Dengan membaca
dan mengikuti proses-proses Fasilitatoran yang telah dirancang dalam Unit ini, para peserta
Fasilitatoran diharapkan dapat mengenal apa, mengapa, dan bagaimana PAKEM tersebut, dan pada
akhirnya diharapkan dapat menerapkan di kelasnya masing-masing.
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B. TUJUAN
Setelah mengikuti proses-proses Fasilitatoran sebagaimana dirancang dalam Unit ini, para peserta
diharapkan mampu:
•

mengenali karakteristik utama PAKEM,

•

melaksanakan pembelajaran yang PAKEM

C. BAHAN DAN ALAT
•

Tulisan tentang “Apa itu PAKEM?”

•

Transparansi tentang: PAKEM

•

Rekaman Video Pelaksanaan Pembelajaran dengan PAKEM

•

Spidol (besar dan kecil), dan kertas manila (polos atau berwarna) atau transparansi dan
penanya

PAKEM menekankan belajar
melalui berbuat – learning
by doing

D. LANGKAH KEGIATAN
Secara diagramatik, langkah pembelajaran dalam pertemuan ini digambarkan sebagai berikut:
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1. Pengantar (10 menit)
Fasilitator memberikan pengantar singkat tentang rencana kegiatan dan kompetensi yang
diharapkan setelah mengikuti kegiatan. Pada saat ini, pengaturan peserta dan aturan main
pelaksanaan kegiatan juga disampaikan kepada para peserta pelatihan.
2. Pemodelan PAKEM (30 menit)
a)

Salah seorang Fasilitator memodelkan pelaksanaan PAKEM dengan memanfaatkan peserta
sebagai murid.

b) Pemodelan selain dimaksudkan agar peserta dapat menghayati bagaimana mengikuti PAKEM,
mereka juga diharapkan dapat merasakan perbedaan antara pengalaman sebelumnya dengan
PAKEM.
3. Diskusi kelompok (30 menit)
a)

Diskusi kelompok (4-6 orang) tentang:‘“Hal-hal yang diamati dalam pembelajaran yang PAKEM”
ditinjau dari beberapa hal, antara lain: kegiatan anak dan bentuk layanan yang diberikan
guru, jenis pertanyaan atau penugasan yang dikerjakan siswa, interaksi antar siswa dan
interaksi lainnya, sumber belajar yang digunakan, dan lain sebagainya.

b) Hasil diskusi kelompok diharapkan dituliskan dalam format berikut:
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4. Kunjungan/Sharing Hasil Diskusi dan Pelaporan (20 menit)
a) Hasil diskusi kelompok selanjutnya dipajang di tempat-tempat yang agak terpisah
b) Salah seorang dari setiap kelompok menunggui hasil kerjanya dan siap menjelaskan kepada
kelompok lain yang mendatangi dan menanyakan segala sesuatu yang terkait dengan hasil
karyanya
c) Kelompok lain mengunjungi dan belajar dari kelompok lain (berkeliling sehingga semua
hasil kerja kelompok lain sempat dikunjungi dan dipelajari).
d) Untuk memperkaya pengetahuan peserta, fasilitator membagikan bahan untuk peserta
dari Unit 3: PAKEM yaitu ’Apa itu PAKEM’ , ’Bagaimana pelakanaan PAKEM’ dan ’Apa yang
harus diperhatikan dalam melaksanakan PAKEM’,
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Lampiran : Lembar Pengamatan
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5B. Mengembangkan PAKEM
Waktu: 660 menit

A. PENGANTAR
Setelah peserta memahami pengertian dan gambaran tentang PAKEM pada unit 3, peserta dituntut
membuktikan pemahaman itu melalui pembuatan persiapan PAKEM dan melaksanakannya baik
mengajar terhadap teman (simulasi) maupun terhadap siswa (praktik mengajar). Hal ini perlu
dilakukan agar penghayatan tentang PAKEM menjadi lebih baik. Peserta juga perlu memperoleh
pengalaman terutama tentang hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan PAKEM. Dengan
demikian, sebagai calon fasilitator, mereka lebih siap untuk menyajikan PAKEM kepada peserta
pelatihan selanjutnya. Contoh-contoh pembelajaran PAKEM untuk masing-masing mata pelajaran
terdapat pada lampiran tersendiri. Contoh tersebut dapat digunakan dalam perencanaan
pembelajaran PAKEM .

B. TUJUAN
Setelah mengikuti pertemuan ini, peserta mampu:
•

membuat persiapan pembelajaran yang menerapkan PAKEM

•

melakukan simulasi PAKEM

•

melakukan praktik mengajar dengan siswa sesungguhnya

•

melakukan evaluasi proses dan produk mengajar.

C. BAHAN DAN ALAT
•

Buku Skenario Pembelajaran PAKEM

•

Bahan-bahan untuk pembelajaran

•

OHP (Transparansi: Langkah Pembelajaran ) atau Laptop (Power point)
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D. LANGKAH KEGIATAN
Secara diagramatik, langkah pembelajaran dalam pertemuan ini digambarkan sebagai berikut:

1.

Modeling PAKEM ( 30 menit)

Peserta dikelompokkan dalam kelompok mata pelajaran. Fasilitator melakukan pemodelan PAKEM
di depan kelompok tersebut. Setiap kelompok mengamati pemodelan sesuai dengan kelompoknya.
Langkah-langkah: memilih skenario yang sudah tersedia, menyiapkan alat-alat, kemudian
mempraktikkan cara mengajar yang PAKEM sesuai dengan skenario yang sudah dipilihnya. Dalam
modeling, fasilitator menjadi guru sedangkan peserta menjadi siswa/ pengamat. Modeling sebaiknya
disesuaikan dengan level peserta, hal ini untuk menghindari ketidakseriusan.
2.

Diskusi Kelompok (30 menit)

Peserta mendiskusikan hasil pengamatan mereka terhadap modeling.
Langkah-langkah: peserta mendapatkan skenario mengajar yang dipilih oleh fasilitator pada saat
modeling; Peserta mendiskusikan struktur skenario dan pelaksanaannya (langkah-langkah
pembelajaran, sumber belajar, manajemen kelas, pajangan dan kompetensi ) Diskusi didampingi
oleh fasilitator yang menjadi model pada kelompok itu.
3.

Kerja Kelompok: Membuat Persiapan Simulasi PAKEM ( 60 menit)

Peserta diberi contoh RP yang dapat diambil dari buku “best-practice” atau contoh-contoh RP
yang lain.
Dalam kelompok yang terdiri dari anggota kelompok 3-5 orang, peserta mendiskusikan RP yang
bernuansa PAKEM tersebut. Kemudian RP disimulasikan di depan peserta lain.Selanjutnya peserta
memperbaiki RP berdasarkan masukan yang ada. RP ini akan dipraktikkan di depan siswa di
pertemuan berikutnya.
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Langkah selanjutnya, peserta menyiapkan alat bantu belajar/mengajar, lembar kerja, bahan ajar,
bahan bacaan (jika diperlukan). Peserta dapat menyesuaikan contoh PAKEM dengan keadaan
setempat dan membuat perbaikan kalau mereka mempunyai ide yang lebih baik.
4.

Simulasi Mengajar ( 120 menit)

Pelaksanaan simulasi dilakukan dengan cara salah satu peserta menjadi guru di depan peserta lain
yang ada dalam kelompoknya. Simulasi dapat pula dilakukan dengan cara salah satu peserta dari
satu kelompok melakukan simulasi di depan kelompok yang lain.
Langkah-langkah: pada jam yang sama setiap kelompok menampilkan salah satu peserta untuk
melakukan simulasi. Setelah itu peserta lain juga melakukan hal yang sama. Simulasi juga dapat
dilaksanakan oleh anggota dari kelompok tertentu di depan kelompok yang lain.
(Simulasi tidak perlu sampai tamat: 30 – 45 menit mungkin cukup. Ingatkan peserta/pengamat agar
mengamati proses simulasi terutama dari segi sejauhmana pembelajarannya sesuai dengan ciri-ciri
PAKEM).
Fasilitator mengamati pelaksanaan semua simulasi sesuai dengan mata pelajaran yang telah
dimodelkannya.
5.

Diskusi Kelompok: Hasil Simulasi (30 menit)

Langkah-langkah: Peserta yang melakukan simulasi mengungkapkan keberhasilan dan hambatan
yang dirasakannya selama simulasi (5 menit); Peserta lain memberikan komentar terutama dari
segi sejauhmana PEMBELAJARAN dalam simulasi memenuhi karakteristik PAKEM dan alternatif
mengatasi hambatan yang dirasakan oleh simulator. (Kelompok pelaku simulasi hendaknya mencatat
komentar untuk bahan pertimbangan dalam menyempurnakan persiapan, lembar kerja, dan
sebagainya).
6.

Perbaikan Persiapan PAKEM (120 menit)

Langkah-langkah: Masing-masing kelompok memperbaiki persiapan, lembar kerja, dan bahan belajar
lain yang dirancangnya dengan mempertimbangkan komentar dan masukan pada diskusi sebelumnya.
Hasil perbaikan ini akan digunakan dalam praktik mengajar dengan siswa sesungguhnya. Semua
peserta harus ikut membuat persiapan dan siap pula untuk mempraktikkannya.
(Fasilitator hendaknya mengingatkan agar tiap kelompok benar-benar siap dengan persiapan, LK,
dan sebagainya yang telah diperbaiki sehingga setelah kegiatan ini peserta berkonsentrasi pada
pelaksanaan praktik mengajar, tidak lagi pada masalah persiapan).
7.

Mengajar di Kelas (180 menit)

Kelompok melakukan praktik mengajar di kelas dengan siswa sesungguhnya. Satu orang berpraktik,
tiga-empat orang lainnya mengamati. Bila waktu dan kelas yang tersedia mencukupi, peserta yang
melaksanakan praktik lebih dari satu orang.
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(Fasilitator hendaknya mengingatkan bahwa dalam mengamati,
pertanyaan pokok yang menjadi pegangan adalah “Sejauhmana
PEMBELAJARAN memenuhi karak-teristik PAKEM?” Ingatkan
kelompok agar setelah berpraktik membawa hasil kerja siswa untuk
bahan kajian di tempat pelatihan).
8.

Diskusi Kelompok: Proses Mengajar (45 menit)

Kelompok mengkaji pelaksanaan praktik, sejauhmana PEMBELAJARAN memenuhi karateristik PAKEM. Diskusi terfokus pada
kualitas tugas, perintah yang diberikan oleh guru; kegiatan yang
dilakukan oleh siswa berkaitan dengan hasil yang diharapkan; dan
hambatan yang dialami pada saat mengajar, serta alternatif
pemecahannya. Hasil diskusi dipajangkan dan menjadi bahan diskusi
kelompok lain.

Pada saat pembelajaran perhatian
harus kepada kegiatan siswa. Anak ini
aktif dan senang belajar

(Terdapat saran agar praktik mengajar dilakukan sekali lagi agar peserta dapat melihat apakah hasil
perbaikan persiapannya efektif atau tidak).
9.

Diskusi Kelompok: Umpan Balik Hasil Kerja Siswa (45 menit)

Peserta menerima contoh karya siswa yang telah diberi umpan balik oleh guru. Kelompok
mendiskusikan makna dan efektivitas umpan balik yang dituliskan pada karya siswa.
Peserta kemudian melihat hasil kerja siswa yang diperolehnya pada saat praktik di depan siswa
yang nyata, kemudian mereka mendiskusikan umpan balik yang efektif yang dapat membantu siswa
meningkatkan kualitas karyanya. Peserta juga mendiskusikan berbagai hambatan yang dialami pada
saat memberikan umpan balik dan cara mengatasinya.
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TRANSPARANSI
LANGKAH PEMBELAJARAN
Secara diagramatik, langkah pembelajaran dalam pertemuan ini digambarkan sebagai berikut:
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Managing Basic Education (MBE)
BAHAN POWERPOINT MBS
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UNIT 6 :

MENCIPTAKAN
LINGKUNGAN BELAJAR
YANG BAIK
Waktu: 140 menit

A. PENGANTAR
Lingkungan belajar sangat berperan dalam
menciptakan suasana belajar yang menyenangkan.
Lingkungan tersebut dapat meningkatkan keaktifan
siswa dan keefektifan belajar. Itulah sebabnya,
lingkungan belajar perlu ditata kembali. Menata
lingkungan belajar di kelas erat kaitannya dengan
keadaan fisik kelas (suhu, kebersihan,sirkulasi udara,
interior, dsb.), pengaturan ruangan, pengelolaan dan
pemanfaatan sumber belajar. Pada kegiatan ini,
pembahasan akan di-pusatkan pada masalah
pemanfaatan berbagai sumber belajar, pengelolaan
siswa, dan pemajangan hasil karya siswa.

Siswa mencipt akan pajangan kelas

B. TUJUAN
Setelah kegiatan ini, peserta diharapkan mampu:
•

memanfaatkan beragam sumber belajar termasuk lingkungan alam dan sosial

•

menggunakan berbagai pengelolaan siswa dalam pembelajaran sesuai jenis kegiatan yang
dikerjakan

•

mendiskripsikan ciri-ciri pajangan yang baik dan pemanfaatannya sebagai sumber belajar.
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C. BAHAN DAN ALAT
•
•
•
•

Lembar kerja sumber belajar
Lembar kerja pengelolaan siswa
Lembar kerja pajangan
Kertas Manila, Spidol, dan Kertas.

D. LANGKAH KEGIATAN

Catatan :Topik tiap kelompok dapat diganti sesuai dengan kebutuhan setempat.
Kegiatan yang dilakukan sebagai berikut:
1. Penjelasan Tugas (20 menit)
Fasilitator menjelaskan pentingnya lingkungan belajar yang dapat menarik minat dan menunjang
anak dalam pemberlajaran. Memang aspek lingkungan tersebut banyak ragam, tetapi pada unit
ini terbatas kepada tiga hali yaitu:
•
•
•
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Beragam sumber belajar dan pemanfaatannya
Pengelolaan siswa yang fleksibel
Pajangan kelas
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Fasilitator mejelaskan ketiga tugas yang akan dibahas oleh peserta:
a) Pemanfaatan Sumber Belajar: Pada umumnya sumber belajar saat ini terbatas pada
guru dan buku paket, padahal banyak sumber belajar lainnya baik di dalam maupun di luar
kelas , antara lain: benda nyata, poster, lingkungan alam dan sosial.Tulis pada lembar kerja
yang disediakan tentang berbagai sumber belajar dan bagaimana pemanfaatannya untuk
berbagai mata pelajaran. Ada satu contoh lembar kerja yang sudah diisi.
b) Pengelolaan Siswa: Saat ini sebagian besar ruang kelas teratur secara klasikal. Siswa
duduk berbaris dan lebih banyak mendengarkan guru. Dalam pembelajaran PAKEM
pegelolaan kegiatan murid lebih bervariasi, termasuk kerja kelompok, kerja perorangan
dan klasikal. Tugas kelompok ini adalah untuk:
•

menyusun alternatif pengelolaan perabotan yang menunjang pengelolaan murid yang
bervariasi

•

menyebutkan jenis-jenis kegiatan yang cocok untuk dikerjakan dalam masing-masing
pengelolaan tersebut, yaitu klasikal, kelompok dan individu

c) Pajangan Kelas: Kelompok ini membahas lembar kerja tentang pajangan kelas.
•

Mengamati hasil karya siswa untuk memperoleh gambaran yang lengkap tentang
pemanfaatan pajangan.

2. Pembahasan topik dalam kelompok (60 menit)
Peserta dibagi tiga kelompok besar. Kelompok tersebut akan membahas:
a) pemanfaatan sumber belajar
b) pengelolaan siswa
c) pajangan kelas
Di dalam kelompok tersebut peserta membahas lembar kerja secara berpasangan terlebih
dahulu selama 30 menit. 30 menit kedua peserta menyatukan hasil yang ditulis di kertas besar
untuk dilaporkan kepada kelompok lainnya.
3. Kunjungan/Belanja (30 menit)
Hasil kerja dalam kelompok yang telah disepakati pada saat pembahasan topik dipajangkan.
Kemudian , kelompok saling mengunjungi/belanja dan menanggapi pajangan tersebut.
4. Pelaporan hasil diskusi (20 menit)
Diskusi dilakuakn dalam pleno.Tiap kelompok mempresentasikan hasilnya untuk mendapatkan
tanggapan dari kelompok lain.Berdasarkan tanggapan tersebut, hasil disempurnakan dan dibagikan
pada semua kelomok. Hasil penyempurnaan selanjutnya dipajangkan.
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E. BAHAN UNTUK PESERTA
a) Lembar Kerja: Pemanfaatan Sumber Belajar

Pada umumnya sumber belajar saat ini terbatas pada guru dan buku paket, padahal banyak
sumber belajar lain, baik di dalam maupun di luar kelas, misalnya: benda nyata, poster, serta
lingkungan alam dan sosial.Tuliskan pada lembar kerja yang disediakan berbagai sumber belajar
dan bagaimana memanfaatkannya untuk berbagai mata pelajaran. Contoh lembar kerja yang
dimaksud adalah:
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b) Lembar Kerja : Pengelolaan Siswa

Pengelolaan Siswa: Saat ini sebagian besar ruang kelas diatur secara klasikal. Siswa duduk berbaris
dan lebih banyak mendengarkan guru. Dalam pembelajaran PAKEM pegelolaan kegiatan murid
lebih bervariasi, termasuk kerja kelompok, kerja berpasangan, kerja perorangan, dan klasikal.Tugas
kelompok ini adalah sebagai berikut:
(i)

menyusun alternatif letak perabotan yang menunjang pengelolaan siswa yang bervariasi

Contoh letak perabotan untuk 40 siswa yang biasanya digunakan di kelas-kelas.

Contoh letak perabotan untuk 40 siswa yang menunjang pengelolaan siswa yang bervariasi
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Contoh letak perabotan untuk 40 siswa yang menunjang pengelolaan siswa yang bervariasi.
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(ii) menuliskan jenis-jenis kegiatan yang cocok dikerjakan dalam setiap pengelolaan tersebut,
yaitu: klasikal, kelompok, berpasangan, dan individual

c) Lembar Kerja: Pajangan
1.

Apa manfaat pajangan?

2.

Apa saja yang harus dipajang?

P A

•

Hasil kerja siswa apa saja yang akan dipajang?

•

Selain itu, apa saja yang bisa dipajang?

K

E

T

P

E

L

A T

I

H

A

N

1

125

UNIT 6 : MENCIPTAKAN LINGKUNGAN BELAJAR YANG BAIK

3.

Apa yang seharusnya tidak dipajang?

4.

Bagaimana cara memajangkan hasil kerja siswa?

5.

Kriteria apa yang digunakan untuk memajangkan hasil kerja siswa.

6.

Kapan pajangan sebaiknya diganti?

BEBERAPA CONTOH PAJANGAN KELAS

PENJELASAN GAMBAR DI ATAS
1. Pajangan rapih dan ada hasil karya siswa yang dipotong menjadi bentuk menarik
2. Yang dipajangkan pada umumnya adalah hasil karya siswa sendiri – contoh ini menunjukkan
kreativitas siswa
3. Guru kelas 1 ini membuat tempat pajangan khusus untuk masing-masing siswa
4. Pajangan kelas 1 ini rapih,menarik dan sebagian besar merupakan hasil karya siswa. Ditunjuk
kan pula gambar cetakan yang dapat menarik minat siswa
5. Pajangan kelas 6 tentang Tata Surya
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E. BAHAN UNTUK FASILITATOR
Lembar Kerja: Sumber Belajar
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Lembar Kerja: Pengelolaan Siswa

Lembar Kerja: Pajangan Kelas
1.

Apa manfaat pajangan?

•

Membuat kelas lebih menarik

•

Siswa mudah mendapat gagasan dari apa yang dipajangkan.

•

Yang dipajangkan adalah contoh yang baik untuk diikuti atau ditiru oleh siswa lainnya.

•

Pajangan memotivasi siswa yang pekerjaannya dipajangkan dan juga memotivasi siswa lain
untuk mengerjakan hal yang sama.
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2.

Apa saja yang harus dipajang?

•

Hasil kerja siswa apa saja yang akan dipajang?
-

Tulisan siswa seperti cerita, karangan, puisi, laporan, buku yang dibuat oleh siswa, model,
grafik, gambar, dan hasil kerajinan atau kesenian.

-

Hasil pekerjaan siswa yang menunjukkan ada unsur kreativitas dan menarik untuk dilihat
dan dibaca sebaiknya dipajangkan..

•

Kadang-kadang hasil kerja siswa yang lambat (slow learner) perlu dipajangkan untuk
memotivasi mereka.

Selain itu, apa saja yang bisa dipajang?
-

Gambar, chart, diagram, dan benda-benda yang relevan dengan kegiatan yang sedang
dibahas di kelas.

-

Buku untuk siswa yang perlu dibaca dan dilihat

-

Bahan, sumber belajar, dan peralatan yang sedang digunakan untuk kegiatan belajar.

3.

Apa yang sebaiknya tidak dipajang?

•

Latihan rutin

•

Hasil kerja yang kurang benar atau tidak bagus untuk contoh, misalnya tidak rapih atau tidak
dikerjakan dengan hati-hati.

4.

Bagaimana cara memajangkan hasil kerja siswa?

•

Mudah dibaca oleh siswa (dipanjangkan pada tempat yang tidak terlalu tinggi).

•

Pekerjaan siswa hendaknya dipajangkan secara individual sehingga dapat dibaca dengan mudah.
Pajangan sebaiknya tidak bercampur dengan yang lain atau tidak dalam bentuk tumpukan.

•

Yang dipajangkan hendaknya dalam keadaan bersih, rapih, dan menarik.

•

Benda yang dipajangkan dapat ditempel di dinding, digantung di langit-langit ruangan, atau
diatur di atas meja pamer.

5.

Kriteria apa yang digunakan untuk memajangkan hasil kerja siswa?

•

Apakah orang lain trtarik membacanya?

•

Contoh baik apa yang ingin di pamerkan?

•

Apakah pajangan mengundang / menggoda orang untuk memperhatikannya?

6.

Kapan pajangan sebaiknya diganti?

•

Ketika sudah tidak menarik lagi

•

Ketika telah menjadi kotor

Catatan: Tempat pajangan tidak perlu dikhususkan (diberi label) untuk mata pelajaran tertentu.
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UNIT 7 :

PELAKSANAAN
KEGIATAN KKG
DAN MGMP
Waktu: 120 menit

A. PENGANTAR
Banyak upaya untuk meningkatkan kemampuan
profesional guru. Salah satu kegiatan yang
dilakukan adalah melalui sistem pembinaan
profesional melalui pembentukan gugus
sekolah dan melalui pembinaan profesional di
masing-masing sekolah. Pada setiap gugus
dibentuk kelompok kegiatan guru, di SD/MI
disebut Kelompok Kerja Guru/ KKG/KKGS
sedangkan di SMP/ MTs. disebut Musyawarah
Guru Mata Pelajaran (MGMP/MGMPS).
Penjelasan alat bantu belajar
Walaupun gugus sekolah sudah dibentuk dan
dalam kegiatan KKG
kegiatan kelompok kerja guru melalui KKG/
KKGS dan MGMP/MGMPS telah berjalan, namun pelaksanaan kegiatan ini sering kurang memadai
sebagai forum untuk meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah.
Pada bagian ini peserta diajak memahami bagaimana mengelola dan mengaktifkan KKG/KKGS dan
MGMP/MGMPS pada setiap gugus sekolah, menyiapkan program yang terfokus pada peningkatan
mutu KBM, dan membahas pelaksanaan KKG/KKGS dan MGMP/MGMPS. Pada kegiatan ini juga
peserta pelatihan akan mengkaji/membahas contoh modeling kegiatan KKG dan MGMP yang
terfokus pada persiapan dan pelaksanaan mengajar berdasarkan topik atau pokok bahasan yang
ada sesuai dengan kurikulum.

P A

K

E

T

P

E

L

A T

I

H

A

N

1

133

UNIT 7 : PELAKSANAAN KEGIATAN KKG & MGMP

B. TUJUAN
Peserta pelatihan diharapkan memiliki keterampilan:
1.

memahami fungsi dan manfaat KKG/KKGS dan MGMP/MGMPS dalam pengembangan
kemampuan profesional guru

2.

menyusun dan melaksanakan program KKG/KKGS dan MGMP/MGMPS yang sesuai
dengan kebutuhan para guru dalam pengembangan kemampuan profesionalnya.

C. BAHAN DAN ALAT
•
•

Bahan Simulasi pembelajaran sesuai dengan topik/materi yang direncanakan.
Bahan Penyerta (Handout) ‘Petunjuk Operasional Pelaksanaan KKG dan MGMP’.

D. LANGKAH KEGIATAN

1.

Pengantar dari fasilitator (10 menit)

Fasilitator memulai sesi dengan menjelaskan bahwa pada setiap kelompok sekolah antara 7—10
sekolah telah terbentuk gugus sekolah, yaitu KKG untuk SD/MI dan MGMP untuk SMP/MTs.
Secara umum, gugus tersebut belum dimanfaatkan dan diberdayakan secara optimal sebagai forum
“oleh, dari, dan untuk guru” . Bahkan masih ada sekolah yang belum memanfaatkannya secara optimal. Tujuan sesi ini adalah supaya para peserta mengetahui lebih jelas tentang pengelolaan dan
pelaksanaan kegiatan gugus (KKG dan MGMP) dan dapat melaksanakan kegiatan KKG dan MGMP
yang terfokus kepada pengembangan KBM.
2.

Simulasi pertemuan KKG dan MGMP (60 menit)
a) Persiapan (30)
Sesuai dengan hasil analisis kebutuhan peserta, fasilitator mempersiapkan topik yang akan
dipilih dan skenario untuk simulasi kegiatan KKG/MGMP yang akan dilakukan. Topik atau
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pokok bahasan yang akan dijadikan model simulasi pembelajaran dipilih dari satu atau dua
mata pelajaran. Termasuk di dalam kegiatan ini pembuatan/pemilihan alat peraga yang akan
digunakan.
b) Kegiatan Simulasi (30)
Tahap ini merupakan kegiatan penyajian simulasi pembelajaran yang disesuaikan dengan skenario
telah disiapkan. Bila ada dua materi atau lebih yang dibahas, peserta dibagi dalam dua kelompok
atau lebih, sesuai dengan bidang studi masing-masing.Sebagai suatu model yang dianggap contoh,
fasilitator harus mempersiapkan bahan/materi, alat peraga yang dibutuhkkan, metode/strategi
yang akan digunakan sehingga model pembelajaran tersebut bisa dilaksanakan sebaik-baiknya,
dan para peserta memperoleh manfaat seoptimal-optimalnya atas penampilan model tersebut.
Bila dimungkinkan, fasilitator bisa menggunakan nara sumber, misalnya salah seorang guru atau
pengawas mata pelajaran untuk melakukan kegiatan simulasi pembelajaran. Hal ini dimaksudkan
agar para peserta memiliki pemahaman bahwa forum KKG dan MGMP, bisa dimanfaatkan
sebagai ajang dialog dengan mengundang narasumber dari luar bila dikehendaki.Tahap ini diakhiri
dengan refleksi.
3. Diskusi dan refleksi hasil KKG/KKGS dan MGMP/MGMPS (20 menit)
Setelah modeling kegiatan KKG/MGMP selesai, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi dan refleksi
modeling dalam pleno untuk menyamakan persepsi, dan selanjutnya dilakukan pengambilan simpulan
dari keseluruhan isi sesi tentang contoh model simulasi pelaksanaan KKG/MGMP.
4. Program tindak lanjut KKG/KKGS dan MGMP/MGMPS (30 menit)

Materi – materi yang belum mantap tentang PAKEM dalam pelatihan ini dapat ditindak lanjuti
dalam forum KKG/MGMP – MGMPS. Kegiatannya membangun forum komunikasi guru dengan
fokus penguatan PAKEM.
PROGRAM RENCANA TINDAK LANJUT (RTL) KKG/MGMP/MGMPS
(untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan)
Mata Pelajaran : .........................
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BAHAN 1:
(Disesuaikan dengan topik/bahan simulasi kegiatan KKG/MGMP)
BAHAN 2 : Petunjuk Operasional Pelaksanaan KKG dan MGMP
Pembinaan Profesional Guru melalui Gugus dan Sekolah
Semua sekolah, termasuk SD/MI dan SMP/MTs, yang dibina program MBE-USAID, telah
dikelompokkan menjadi gugus yang terdiri atas rata-rata 6-–10 sekolah. Sistem gugus tersebut
dianggap sangat penting dalam pembinaan profesional guru. Biasanya suatu gugus sekolah terdiri
atas satu sekolah sebagai Sekolah Inti, dan di sekitarnya terdapat 6—10 Sekolah Imbas.Pada beberapa
SD Inti terdapat Pusat Kegiatan Guru (PKG), sebagai tempat pelaksanaan Kelompok Kerja Guru
(KKG) dan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS). Agak berbeda dengan gugus sekolah SD/MI,
pada kelompok sekolah (SMP/MTs) forum guru disebut Musyawarah Guru Mata pelajaran (MGMP),
dan untuk kelompok kepala sekolah disebut Musyawarah Kepala Sekolah (MKS).
KKG atau MGMP sendiri adalah wadah berkumpulnya para guru dalam satu gugus tersebut untuk
memecahkan masalah, mengujicoba dan mengembangkan ide-ide baru untuk peningkatan mutu
KBM, serta meningkatkan profesionalisme guru. Sedangkan rapat sekolah adalah kelompok guru
dari satu sekolah, yang secara berkala berkumpul di sekolahnya dipimpin oleh KS untuk memecahkan
masalah mereka sendiri. Beberapa sekolah menyebut kegiatan ini dengan nama KKG/MGMP Tingkat
Sekolah. Diharapkan dengan sistem gugus sekolah, KKG dan MGMP sebagai tempat pembinaan
profesional guru, mereka dapat meningkatkan mutu pendidikan dengan semangat untuk maju
bersama.
Supaya sistem gugus dapat mencapai tujuannya dengan baik sebaiknya dipikirkan secara lebih rinci
tentang hal-hal beriku:
•
•
•
•

manfaat-manfaat yang diharapkan
siapa saja yang terlibat dalam kegiatan gugus, baik orang maupun lembaga
peran masing-masing dalam kegiatan tersebut
jenis kegiatan yang akan dilakukan

Pengelolaan Kegiatan KKG dan MGMP
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Pertemuan KKG ataupun MGMP dan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) atau MKS
biasanya diselenggarakan di PKG di gugus, atau, bila tidak ada PKG, kegiatan KKG/MGMP dan
KKKS diselenggarakan di ruang kelas pada salah satu sekolah (seringkali dilaksanakan di sekolah
inti). Pertemuan KKG/MGMP biasanya berlangsung sekali pada siang hari setelah selesai jam sekolah.
Beberapa pola kegiatan telah dilaksanakan di tempat yang berbeda sesuai dengan kondisi setempat.
Pertemuan tersebut diorganisasikan dan dipimpin oleh pemandu yang telah mengikuti pelatihan.
Pertemuan harus lebih menekankan pada unsur praktik dan harus interaktif.
Ada dua pola kegiatan pertemuan KKG dan MGMP, yaitu:
1. Masing-masing guru kelas bertemu pada hari yang berbeda. Pertemuan berlangsung di PKG
atau ruangan lainnya.Sedangkan guru mata pelajaran bertemu secara periodik (biasanya sebulan
sekali) dalam forum MGMP, yang diselenggarakan di sekolah yang disepakati bersama.
2. Untuk kegiatan KKG, beberapa atau semua kelas bertemu pada hari yang sama. Setelah
pertemuan singkat dengan semua kelompok, guru-guru dibagi menjadi kelompok kelas dan
melaksanakan kegiatan di ruang yang berbeda. Untuk maksud tersebut dipergunakan beberapa
ruang kelas setelah anak-anak selesai belajar. Penggunaan ruang kelas menyajikan latar belakang
yang realistik untuk kegiatan yang berjalan.
Seringkali guru-guru dari kelas 1 dan 2 digabung menjadi satu kelompok karena banyak guru yang
merangkap kelas.
Tujuan pertemuan KKG dan MGMP
Pertemuan gugus sekolah melalui forum KKG dan MGMP merupakan mekanisme pendukung
utama bagi para guru untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya dalam KBM. Kegiatan
tersebut memberikan kesempatan pada guru untuk:
•
•
•

menerima “pelatihan” lebih lanjut untuk melengkapi apa yang telah diterima dalam pelatihan
di tingkat kabupaten/kecamatan.
membuat dan mencobakan bahan-bahan atau alat peraga dan alat bantu pengajaran yang
akan dipergunakan di kelas masing-masing.
mendiskusikan masalah-masalah yang dihadapi di kelas dan menerima saran-saran dari pemandu
dan guru-guru lainnya (peer teachers).

Kegiatan yang dilaksanakan dalam pertemuan KKG dan MGMP
Pada umumnya kegiatan KKG dan MGMP membahas masalah-masalah KBM, misalnya : persiapan
mengajar, termasuk membuat langkah-langkah KBM, membuat dan mengujicobakan alat bantu
belajar, serta peer teaching.
Kegiatan KKG dan MGMP hendaknya bervariasi dan diupayakan melibatkan peserta secara aktif.
Contoh-contoh kegiatan antara lain :
•
•

mengujicobakan kegiatan baru (contohnya, percobaan IPA atau permainan bahasa).
membuat dan mencobakan alat bantu mengajar.
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•
•
•
•
•

peer teaching diikuti dengan diskusi.
menyaksikan tayangan video tentang guru yang sedang mengajar.
mengunjungi sekolah-sekolah.
mengevaluasi hasil pekerjaan siswa.
mengkaji buku teks dan mendiskusikan cara penggunaannya.

Dalam pertemuan tersebut juga harus ada kesempatan bagi para peserta untuk menyampaikan
masalah-masalah yang relevan untuk didiskusikan dalam kelompok.
Dalam kegiatan KKG/MGMP ini peran pemandu mata pelajaran cukup penting sebagai fasilitator
dan nara sumber. Mereka harus melaksanakan peran tersebut dengan sebaik-baiknya. Selain
menyampaikan pengetahuan dan keterampilan, mereka sepatutnya memberikan dorongan kepada
para peserta untuk mendiskusikan dan mengutarakan ide-ide yang datang dari para peserta sendiri.
Pengawas hendaknya hadir setidaknya satu kali sebulan dalam pertemuan mingguan. Hal tersebut
dimaksudkan agar pengawas bisa melihat langsung kegiatan nyata apa yang sedang dilaksanakan
pada KKG/MGMP dan ia dapat memberikan bantuan dan saran-saran yang bermanfaat bagi para
peserta.
Guru Pemandu Mata Pelajaran (KKG) / Guru Inti (MGMP)
Untuk menunjang kemajuan pelaksanaan KBM perlu ada orang di masing-masing KKG/MGMP
yang mempunyai keahlian melatih dan membantu rekan-rekan guru lainnya. Untuk hal ini, sistem
guru pemandu mata pelajaran/guru inti telah dikembangkan. Pemandu Mata Pelajaran/Guru Inti
adalah guru di masing-masing KKG/MGMP yang telah dilatih untuk membantu rekannya, mahir
dalam pengelolaan pengajaran,serta memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dapat disebarkan
ke rekan-rekan guru lain di gugusnya. Penyebaran tersebut dapat berlangsung melalui kegiatan
KKG/MGMP maupun kegiatan langsung di sekolah dan kelas.
Biasanya dipilih guru inti untuk setiap mata pelajaran pokok, termasuk mata pelajaran yang menjad
fokus PAKEM/CTL, yaitu Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, IPA dan PS. Lima orang
pemandu sebaiknya dipilih di masing-masing gugus SD/MI. Salah satu orang pemandu bertanggung
jawab atas setiap mata pelajaran yang menjadi fokus program PAKEM, yaitu: Bahasa Indonesia,
Matematika, IPA dan PS.Pada jangka panjang perlu dipertimbangkan di masing-masing gugus apakah
perlu guru pemandu untuk kelas 1 dan 2. Hal ini perlu dipertimbangkan karena pola pengajaran di
kelas 1 dan 2 agak berbeda dengan kelas 3, 4, 5, dan 6. Lagipula pada umumnya guru pemandu telah
dipilih dari kelas tinggi, sehingga pemandu tersebut sulit membina guru kelas 1 dan 2.
Pemandu/guru inti dapat dipilih dari guru dengan kriteria sbb.:
•
•
•
•
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Harus memiliki pengalaman mengajar minimal selama 3 tahun
Memiliki kemampuan dan dedikasi yang tinggi serta berhasil sebagai guru.
Mau dan mampu mempelajari pendekatan dan metodologi baru.
Mampu melatih guru lain, serta mengkomunikasikan ide-ide, dan temuan-temuan baru kepada
Kepala Sekolah dan Pengawas.
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Untuk melaksanakan tugasnya, pemandu/guru inti hendaknya:
•
•
•
•

Dilatih sebagai ahli dalam mata pelajaran
Mengetahui kebutuhan rekan-rekan guru
Bersama rekan-rekan guru,kepala sekolah,dan pengawas merencanakan program KKG/MGMP
Memimpin sebagai fasilitator pelaksanaan kegiatan KKG/MGMP

Guru
Hendaknya guru tidak hanya ikut hadir dalam kegiatan KKG/MGMP, tetapi aktif terlibat dalam
kegiatan tersebut, misalnya: mengemukakan pendapat tentang suatu masalah, mengemukakan ide
pembuatan alat bantu belajar, dan aktif dalam ujicoba atau simulasi kegiatan belajar mengajar. Dia
juga harus menerapkan hasil KKG di sekolahnya dan memberi umpan balik terhadap keberhasilan
penerapan di sekolah. Tugas guru antara lain adalah:
•
•
•
•
•

memberi masukan untuk perencanaan kegiatan KKG
menghadiri kegiatan KKG
menyumbangkan pikiran dan pemecahan masalah yang diangkat di KKG.
konsisten dalam menerapkan hasil-hasil KKG/MGMP di kelas/sekolah masing-masing.
memberikan umpan balik kepada guru pemandu mata pelajaran dan kepala sekolah atau
pengawas TK/SD tentang penerapan hasil KKG dan penataran.

Peran Kepala Sekolah
Kepala sekolah seharusnya sangat tahu tentang kebutuhan sekolahnya. Sebaiknya beliau aktif terlibat
dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan gugus. Kepala sekolah yang sering ikutserta dan
menunjukkan minat terhadap kegiatan KKG akan lebih memberi semangat kepada gurunya. Dia
juga hendaknya membantu dan memonitor guru dalam penerapan hasil kegiatan KKG di kelas.
Tugasnya antara lain adalah:
•
•
•
•

melaksanakan konsultasi dengan guru pemandu mata pelajaran mengenai pelaksanaan kegiatan
belajar mengajar di sekolahnya sebagai masukan untuk perencanaan kegiatan gugus
menghadiri dan ikutserta dalam kegiatan KKG dan KKKS
memonitor pelaksanaan tindak lanjut kegiatan KKG di sekolah yang dipimpinnya
memberikan umpan balik tentang penerapan hasil penataran guru

Peran Pengawas
Pengawas dapat mengunjungi semua sekolah di satu gugus secara teratur untuk mengetahui keadaan
dan kebutuhan setiap sekolah dan guru. Oleh karena itu, beliau berperan sebagai pembantu dalam
penyusunan dan pelaksanaan program gugus dan memberi semangat kepada guru untuk ikutserta
dalam kegiatan gugus serta menerapkan hasil kegiatan gugus di kelasnya masing-masing. Tugas
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pengawas antara lain adalah:
•
•
•
•
•
•

memonitor kegiatan masing-masing sekolah dan kelas
membantu para pemandu dalam perencanaan dan persiapan kegiatan KKG sesuai kebutuhan
guru
menghadiri dan ikutserta dalam kegiatan KKG dan KKKS
memonitor pelaksanaan tindak lanjut dan dampak hasil KKG dan penataran di sekolah.
membantu guru dalam masalah kegiatan belajar mengajar
memberikan umpan balik kepada guru dan kepala sekolah tentang hasil supervisi

Pertemuan KKKS dan MKS
Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) dan Musyawarah Kepala Sekolah (MKS) terdiri atas kepalakepala sekolah dari semua sekolah dalam satu gugus mengadakan pertemuan setiap bulan
untuk mengkaji kegiatan gugus dan memberikan masukan serta rekomendasi untuk KKG dan
kegiatan gugus lainnya. Pertemuan tersebut harus dihadiri oleh pengawas dan bertujuan antara
lain untuk menunjang kegiatan KKG/MGMP.
Peran Fasilitator Kabupaten
Dalam program MBE USAID, untuk membantu guru meningkatkan kemampuan profesionalnya,
telah direkrut fasilitator kabupaten sebanyak 12 orang. Mereka adalah para guru, kepala sekolah,
pengawas, ataupun staf lain yang dianggap profesional dalam bidangnnya, khususnya dalam mata
pelajaran secara PAKEM dan MBS. Salah satu tugasnya adalah membantu guru dalam mengajar di
kelas masing-masing, ataupun membantu menjadi nara sumber dalam kegiatan KKG/MGMP.
Pertanyaan untuk diskusi
1.

Bagaimana pendapat Anda tentang hal-hal yang berkait dengan pelaksanaan KKG/MGMP di
bahan penyerta (handout)?
-

Sejauhmana kegiatan yang dilaksanakan di gugus Anda sesuai dengan kegiatan yang
disarankan pada handout ?

-

Apakah ada guru pemandu di gugus Anda dan sejauhmana peran mereka sesuai dengan
yang disarankan pada handout.

2.

Apakah ada KKKS atau MKS dan bagaimana hubungan KKKS dengan KKG/MGMP?

3.

Apakah Anda setuju dengan uraian ini,dan sejauhmana dapat diterapkan gugus Anda? Bantuan
apa yang diperlukan?

4.

Menurut Anda, apa dan bagaimana peran fasilitator kabupaten (hanya pada program MBE)
dalam kegiatan KKG dan MGMP?
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BAHAN UNTUK PESERTA
BAHAN 3: Bagaimana cara melaksanakan kegiatan KKG/MGMP
Pada halaman ini ada saran tentang pelaksanaan pertemuan KKG, dengan pertimbangan bahwa
sebagian besar kegiatan perlu difokuskan pada persiapan mengajar.
Fokus Kegiatan KKG dan MGMP
•

Kegiatan KKG terfokus pada peningkatan kegiatan belajar mengajar (KBM).

•

Sebelum setiap pertemuan para peserta akan memilih satu topik dari GBPP untuk dikembangkan. Topik tersebut akan diajarkan pada minggu berikutnya di kelas masing-masing peserta.

•

Pada pertemuan KKG/MGMP para peserta akan menyiapkan dan mengujicobakan skenario
pembelajaran dan media yang dibutuhkan untuk topik yang dipilih.

•

Pada pertemuan berikutnya para peserta akan membahas penerapan hasil KKG/MGMP) .

Pola Kegiatan KKG dan MGMP

Catatan
a.

Sebaiknya suasana pertemuan KKG dan MGMP informal dan tidak menggunakan seremonial.

b.

Kalau kepala sekolah atau pengawas hadir, sebaiknya mereka ikut aktif terlibat dalam kegiatan
KKG sebagai peserta.
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c.

Dalam ujicoba dan simulasi mengajar, para peserta KKG dan MGMP harus mencoba sendiri
semua kegiatan siswa, termasuk kerja praktik, menulis hasil karya, dsb.

d.

Pemandu harus memperhatikan waktu supaya semua kegiatan dapat dilaksanakan

e.

Pemandu harus berperan sebagai fasilitator dan mendorong para peserta untuk mengung
kapkan dan mengembangkan ide-idenya sendiri.

f.

Hasil KKG dan MGMP harus diterapkan di kelasnya masing-masing peserta dan dilaporkan
pada pertemuan berikutnya.

g.

Sebaiknya beberapa hasil karya anak dibawa ke KKG dan MGMP untuk didiskusikan dan
dibandingkan.

Pola ini tidak kaku dan dapat disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan setempat.
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Managing Basic Education (MBE)
BAHAN POWERPOINT MBS
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