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KATA PENGANTAR
Salah satu kebijakan strategis pendidikan nasional sesuai dengan amanat UU
Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah manajemen
berbasis sekolah (MBS). MBS tersebut merupakan pendekatan manajemen yang
harus diterapkan oleh sekolah dasar sebagai bagian dari satuan pendidikan dasar
berdasarkan standar pelayanan minimal. Penerapan MBS di sekolah mendorong
sekolah harus secara aktif, mandiri, terbuka, dan akuntabel melakukan berbagai
program peningkatan mutu pendidikan sesuai dengan kebutuhan sekolah sendiri
dengan disertai pembuatan keputusan secara partisipatif .
Pada dasarnya MBS telah dilaksanakan di sekolah-sekolah dasar meskipun
dalam berbagai katagori tingkatan. Ada sekolah dasar (SD) yang telah menerapkan
MBS dengan katagori baik. Ada sekolah dasar yang penerapannya dalam katagori
sedang. Ada pula SD yang penerapan MBSnya pada katagori awal atau kurang.
Sehubungan dengan hal tersebut dalam upaya mencapai target sasaran rencana
strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2014 diprogramkan 90%
SD melaksanakan MBS dengan baik, maka perlu upaya strategis yang
berkesinambungan. Dalam upaya mencapai target sasaran rencana strategis
tersebut sesuai dengan tugas pokok dan fungsi , maka Direktorat Pembinaan
Sekolah Dasar melakukan kegiatan Pembinaan Teknis MBS sebagai salah satu
bagian dari pembinaan sekolah dasar secara menyeluruh.
Dalam rangka mendukung pelaksanaan Pembinaan Teknis MBS tersebut agar dapat
berjalan dengan efektif dan mencapai sasaran, Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar telah
menyusun berbagai buku panduan MBS. Buku tersebut disusun dengan melibatkan
berbagai instansi seperti UNICEF Jakarta, USAID-Prioritas, Universitas Negeri Malang,
Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Sekolah Dasar. Buku-buku tersebut
yaitu: (1) Panduan Pembinaan Manajemen Berbasis Sekolah di SD, Sebagai Grand Design
Pola Pembinaan MBS di Sekolah Dasar (Buku 1), (2) Panduan Replikasi MBS SD di
Kabupaten/Kota (Buku 2), Panduan Pelaksanaan MBS di SD (Buku 3), (4) Panduan
Bimbingan Teknis MBS di SD dan (5) Bahan Bimtek MBS di SD terdiri atas: (1) Manajemen
Pembelajaran/Kurikulum, (2) Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan, (3)
Manajemen Pendidik Peserta Didik/Kesiswaan, (4) Manajemen Prasarana dan Sarana
Pendidikan, (5) Manajemen Pembiayaan/Keuangan, (6) Manajemen Hubungan Sekolah
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dengan Masyarakat, dan (7) Manajemen Budaya dan Lingkungan Sekolah. Panduanpanduan tersebut perlu disosialisasikan agar sekolah-sekolah dasar dapat menerapkan
MBS dengan baik secara bertahap dan merata di seluruh wilayah tanah air melalui bimtek
yang dilakukan secara berjenjang dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota sampai ke
gugus sekolah/sekolah dasar.

Panduan-panduan tersebut disusun sebagai acuan bagi guru dan kepala
sekolah SD, pengawas SD, pejabat dinas pendidikan serta Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan dalam melaksanakan, mengawal, dan memfasilitasi implementasi
manajemen berbasis sekolah di SD. Sebagai langkah awal panduan ini masih perlu
penyempurnaan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, kritik dan saran dari berbagai
pihak sangat kami harapkan. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam
penyusunan naskah ini kami sampaikan terima kasih. Semoga panduan-panduan
tersebut dapat bermanfaat sebagai sarana peningkatan mutu kinerja dan
manajemen sekolah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan.

a.n. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar
Direktur Pembinaan SD

Prof. Dr. Ibrahim Bafadal, M.Pd
NIP 19641228198701001
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BAB I
PENDAHULUAN
“Apa yang Anda mimpikan agar sekolah
dapat menjadi lebih baik ?”

A. Latar Belakang Program Manajemen Berbasis Sekolah
Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Indonesia dirintis oleh pemerintah,
dalam hal ini Departemen Pendidikan Nasional (sekarang Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan), beserta pemerintah daerah, dengan bantuan The United Nations
Children’s Fund (UNICEF) dan United Nations Educational Scientific and Cultural
Organization (UNESCO) sejak tahun 1999 di 7 (tujuh) kabupaten pada 4 (empat)
provinsi. Setelah dinyatakan berhasil pada beberapa sekolah piloting, program MBS
memperoleh bantuan pendanaan dari donor baik dari dalam maupun luar negeri,
antara lain NZAID, AusAID, USAID, Plan International, Citibank, Save the Children,
JICA, dan Kartika Soekarno Foundation.
Implementasi program MBS di Indonesia dievaluasi pada tahun 2000, 2002,
2005, dan 2010. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa program pembinaan MBS
memberikan dampak positif, antara lain: (1) peningkatan manajemen sekolah yang
lebih transparan, partisipatif, demokratis dan akuntabel; (2) peningkatan mutu
pendidikan; (3) menurunnya tingkat putus sekolah; (4) peningkatan implementasi
pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan strategi PAKEM; dan (5)
peningkatan peran serta masyarakat terhadap pendidikan di SD.
Pada tahun 2010 program Creating Learning Communities for Children (CLCC)
mengadakan monitoring dan evaluasi implementasi MBS di Indonesia yang hasilnya
antara lain: (1) tim MBS di tiap-tiap daerah bervariasi (latar belakang personelnya,
kepemilikan program kerja, dan kesolidan dalam bekerjasama; (2) partisipasi daerah
dalam memberikan dana untuk implementasi MBS beragam, yang rentangannya
mulai milyaran rupiah sampai tidak mengalokasikan sama sekali; (3) gugus sekolah
memiliki struktur organisasi yang jelas, tugas dan fungsi direncanakan dengan baik,
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dan melaksanakan program kerja secara rutin; (4) MBS di sekolah yang dijadikan
pilot project, diimplementasikan 95% untuk tingkat sekolah, 91% kepala sekolah,
80% guru dan 35% anggota komite sekolah; (5) terkait dengan manajemen sekolah,
mayoritas sekolah memiliki rumusan visi dan misi yang bisa dimengerti anggota
komite sekolah, memiliki perencanaan sekolah dan memiliki prosentase yang tinggi
dalam melaksanakan rencana tersebut, dan memiliki rencana program semester,
silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran untuk tiap pokok bahasan; (6) dalam
implementasi PAKEM, guru-guru kurang memahami cara mengimplementasikan
PAKEM, melakukan pertemuan kerja kelompok mendiskusikan bermacam-macam
metode mengajar, penggunaan media pembelajaran, perencanaan pembelajaran
dan manajemen kelas; ketrampilan guru dalam mengevaluasi proses belajar perlu
dikembangkan lebih lanjut, pengorganisasian peserta didik kurang baik, buku-buku
sumber belajar banyak yang tidak berkualitas, pembelajaran individual kadangkadang kurang diminati peserta didik; dan (7) terkait partisipasi masyarakat, prinsip
kerjasama telah diimplementasikan mayoritas sekolah, sekolah rata-rata belum
memiliki persediaan air bersih, dan toilet yang baik, Komite sekolah memiliki kinerja
yang baik dan dapat berperan sebagai advisor, supporter, controller and supervisor,
partisipasi orangtua memiliki kontribusi terhadap pembelajaran peserta didik.
Umumnya, orangtua yang memiliki tingkat sosial ekonomi rendah masih salah
interpretasi terhadap sekolah gratis (Hagul, 2010).
Berdasarkan monitoring dan evaluasi implementasi MBS di SD, maka dapat
dinyatakan bahwa SD di Indonesia bervariasi dalam implementasi MBS baik
kuantitas maupun kualitasnya, serta terdapat berbagai masalah dan kendala
implementasi MBS. Oleh karena itu, keberlanjutan program MBS di Indonesia perlu
segera dilaksanakan.
Keberlanjutan program MBS di Indonesia juga sebagai amanat kebijakan
pemerintah, antara lain Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem
Pendidikan Nasional. Pada Pasal 51 Ayat (1) dinyatakan bahwa: “Pengelolaan
satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah
dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen
berbasis sekolah/madrasah”. Penggunaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
(KTSP) sebagai salah satu muatan MBS diamanatkan dalam Pasal 38 Ayat (2) dan
50 Ayat (1) bahwa: “Kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikembangkan
sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan
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komite sekolah/madrasah di bawah koordinasi dan supervisi dinas pendidikan atau
Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota untuk pendidikan dasar dan Provinsi
untuk

pendidikan

menengah”

dan

“Pemerintah

Kabupaten/Kota

mengelola

pendidikan dasar dan pendidikan menengah serta satuan pendidikan yang berbasis
keunggulan lokal”. Pentingnya partisipasi masyarakat diamanatkan dalam Pasal 9
dan Pasal 54 Ayat (1) dan Ayat (2) bahwa: “Masyarakat berkewajiban untuk
memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan”; dan
“Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perorangan,
kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha dan organisasi kemasyarakatan
dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan”; serta
“Bentuk peran serta dapat berupa sumber, pelaksana dan pengguna hasil
pendidikan”.
Keberlanjutan program MBS dilandasi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 19
Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah lainnya yang relevan; serta beberapa
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional, antara lain Nomor 22 Tahun 2006 Tentang
Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
Sebagai upaya untuk melanjutkan dan mengembangkan program MBS di SD,
Renstra Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010 s.d. 2014 mengamanatkan
antara lain bahwa pada akhir tahun 2014 sebanyak 90% SD di Indonesia telah
menerapkan MBS dengan baik. Oleh karena itu, langkah-langkah strategis guna
peningkatan kuantitas dan kualitas SD yang menerapkan MBS dengan baik perlu
disusun dan segera dilaksanakan. Untuk mencapai sasaran sebagaimana tercantum
dalam Renstra Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010 s.d. 2014, maka
diperlukan buku panduan sebagai rujukan untuk keberlanjutan dan pengembangan
program MBS.
Buku III Panduan Pelaksanaan MBS SD ini disusun, dalam rangka pemantapan
dan pengembangan implementasi MBS SD di seluruh Indonesia.Melalui program
manajemen berbasis sekolah ini pengelola diberikan kewenangan untuk mengambil
keputusan yang lebih dekat dan sesuai dengan kepentingan warga sekolah, peserta
didik, dan masyarakat serta stakeholders lainnya. Dengan demikian, program yang
dijalankan

sekolah

lebih

relevan

dengan

kebutuhan,

dan

lebih

dapat

dipertanggungjawabkan (akuntabel) secara terbuka (transparan).
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Secara umum MBS digunakan sebagai pendekatan pengelolaan sekolah untuk
peningkatan mutu pendidikan di sekolah secara menyeluruh (whole school
development) dengan penekanan kepada tujuh komponen yaitu: (1) kurikulum dan
pembelajaran, (2) peserta didik, (3) pendidik dan tenaga kependidikan, (4)
pembiayaan, (5) sarana dan prasarana, (6) hubungan sekolah dan masyarakat, dan
(7) budayadan lingkungan sekolah.
Dengan adanya buku ini, sekolah dasar di seluruh Indonesia, diharapkan dapat
menerapkan dan mengembangkan program MBS dengan baik, dan terus
meningkatkan keefektifan dan efisiensi MBS di lembaganya. Bagi pengelola dan
pelaksana SD yang belum menerapkan MBS dengan baik termotivasi untuk
menerapkan MBS dalam rangka meningkatkan kualitas proses dan hasil
pembelajaran.

Keberhasilan

implementasi

MBS

di

SD,

disamping

dapat

meningkatkan kualitas bidang akademik dan non akademik di SD, juga membawa
dampak positif bagi peningkatan kualitas pendidikan pada jenjang pendidikan
selanjutnya.

B. Dasar Hukum
Buku Panduan Pelaksanaan Manajemen MBS di sekolah dasar disusun
berdasarkan beberapa kebijakan pemerintah berikut.
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional
Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 jo Nomor 66 Tahun 2010 Tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 Tentang Dewan
Pendidikan danKomite Sekolah;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/2004 Tentang Standar
Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
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11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar
Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Standar
Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 Tentang
Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006
Tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Standar
Kompetensi

Lulusan

untuk

Satuan

Pendidikan

Dasar

dan

Menengah;

sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 6
Tahun 2007Tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor
24 Tahun 2006;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Standar
Kepala Sekolah/Madrasah;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Standar
Kualitas Akademik Guru;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar
Pengelolaan Pendidikan;
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Standar
Penilaian Pendidikan;
18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Standar
Sarana dan Prasarana untuk SD/MI, SMP/MTS dan SMA/MA;
19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Standar
Proses;
20. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Sistem
Penjaminan Mutu Pendidikan;
21. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar
Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
22. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2010 Tentang
Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional Tahun2010 s.d. 2014.
23. Peraturan Menteri Pendidikan dan KebudayaanNomor 44 Tahun 2012 Tentang
Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar.
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59
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Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006;
25. Buku I Pola Pembinaan dan Pengembangan MBS di Sekolah Dasar Tahun
2012.
26. Buku II Panduan Replikasi MBS SD Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2012.

C. Tujuan
1. Tujuan Umum
Buku IV Panduan Pelaksanaan MBS di sekolah dasar ini secara umum
bertujuan untuk memantapkan, meningkatkan kualitas, dan memperluas akses
implementasi MBS pada jenjang sekolah dasar di seluruh Indonesia secara
bertahap.

2. Tujuan Khusus
Tujuan khusus Buku IV Panduan Pelaksanaan MBS di sekolah dasar ini
meliputi:
a. Membangun

struktur

manajemen

terpadu

pada

tingkat

SD

untuk

meningkatkan mutu sekolah;
b. Memperkuat kapasitas dan koordinasi Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan,
Kabupaten/Kota

Dinas
dalam

Pendidikan
hal

Provinsi,

perencanaan,

dan

Dinas

pembiayaan,

Pendidikan
pelaksanaan,

pengawasan, dan evaluasi kegiatan yang mendukung program MBS,
c.

Memanfaatkan

kerangka

kerja

untuk

melaksanakan

MBS

secara

menyeluruh dan berkelanjutan di sekolah dasar,
d. Meningkatkan pelaksanaan MBS di tingkat sekolah dengan baik dan benar
sehingga dapat meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan dan
pembelajaran.

“Sekolah yang baik selalu berawal dari niat dan mimpi-mimpi yang baik
dari warga sekolahnya”
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BAB II
KONSEP DASAR
MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH
Education must, as it were, simultaneously provide maps of complex world in
constant turmoil and the compass that will enable people to find their way in it, so
that the learners is not overwhelmed by the information but the learner can keep the
development of individual and communities at its end always in view”
--------- Victor Ordonez, 1998 ---------

Pendidikan harus menyediakan peta kehidupan yang kompleks dan selalu berubah
sekaligus memberi kompas (arah jalan) yang memungkinkan seseorang untuk
menemukan jalan dalam peta tersebut. Dengan demikian, siswa tidak dibanjiri
dengan informasi tetapi menjadikan mereka sebagai pembelajar dan menjaga
perkembangan mereka secara individual dan di dalam masyarakat …….
Victor Ordonez selaku Direktur Unesco untuk Asia Pasifik dalam sambutannya
pada konferensi Unesco di Melbourne Australia pada tanggal 30 Maret 1998
menyampaikan betapa pentingnya memperhatikan konsep dasar pendidikan secara
holistik. Melalui konsep dasar itulah peta, arah dan tujuan dari pendidikan akan
menemukan pola manajemennya yang unik sesuai dengan latar konteks sosial
dimana sekolah itu berada.
MBS adalah bentuk otonomi manajemen pendidikan pada satuan pendidikan,
yang dalam hal ini kepala sekolah dan guru di SD, dibantu oleh komite sekolah
dalam mengelola kegiatan pendidikan (Penjelasan Pasal 51 Ayat (1) UU Nomor 20
Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional).
Selama ini diyakini bahwa kegagalan sekolah dalam meningkatkan mutu
pendidikan terkait dengan 3 (tiga) hal, yakni: (1) guru kurang berkualitas yang
berdampak pada kegagalan, (2) peserta didik, khusus anak-anak yang berasal dari
minoritas tidak mampu, sehingga berdampak pada semangat belajar yang kurang,
(3) tidak cukup dana untuk membiayai proses keberlangsungan pendidikan.
Panduan Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah di Sekolah Dasar
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Ternyata semua pernyataan klasik di atas itu “keliru”. Bayangkan ilustrasi ini, jika
dalam dunia bisnis, sebuah perusahaan mengalami kegagalan, maka tentu saja si
pemilik perusahaan tidak bisa menyalahkan pelanggannya. Begitu juga dengan
kegagalan dalam pendidikan kita. Tidak bisa hanya menyalahkan guru, peserta
didik, atau ketiadaan dana. Semua sangat tergantung bagaimana konsep MBS bisa
dipahami dengan baik oleh stake holders yang ada di sekolah dan dapat
diimplementasikan dengan baik sesuai dengan visi dan misi yang dirancang. Banyak
ditemukan sekolah yang guru, murid, dan dana dengan standar sangat minimal dan
terbatas, namun kepala sekolah mampu menjadikan sekolah mereka eksis dan
sukses dalam mengelola pendidikannya.
Esensi MBS menjadi sangat penting dalam membangun konsep dasar MBS.
Bukan hanya sekedar pemberian otonomi sekolah agar dapat bekerja dengan baik
dalam rangka peningkatan mutu sekolah. Atau, bukan diterjemahkan dangkal dalam
otonomi sekolah sebagai pemberian kewenangan yang lebih mandiri pada sekolah
yang mengandung makna

swakarsa,

swakarya,

swadana, swakelola,

dan

swasembada. Namun lebih dari itu, bagaimana kepala sekolah memiliki kelayakan
sebagai manajer dan pemimpin yang dapat mengelola bidang terkait dengan
manajemen kurikulum, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, saranaprasarana, pembiayaan, dan hubungan sekolah dan masyarakat, di samping menata
budaya sekolah yang ada. Semua aspek dan delapan (8) standar pendidikan dapat
terpenuhi dengan baik dan patut dalam proses pendidikan yang ada jika kepala
sekolah dan guru melaksanakan manajemen dengan baik. Manajemen menjadi
faktor penting untuk dapat dipahami dan dilaksanakan dalam mengontrol kegiatan
hidup sekolah sehari-hari.
Kunci sukses MBS sangat bergantung pada peran kepala sekolah dan guru
sebagai entrepreuneur. Mereka dapat mengidentifikasi dan memecahkan masalah
dengan cara mereka sendiri yang unik, dan secara bersama-sama menghimpun
informasi dan membuat pilihan sesuai dengan kondisi yang ada di sekolah mereka.
Mereka dapat mengelola dana dengan baik, mengontrolnya dan melaporkannya
secara akuntabiltas. Delegasi tugas berjalan dengan baik hingga ke jenjang
terendah di satuan pendidikan mereka. Perolehan belajar peserta didik menjadi
fokus agar tidak ada peserta didik yang dirugikan. Budaya sekolah dibangun sebagai
komunitas pembelajar yang selalu haus akan ilmu dan selalu belajar. Peran serta
orangtua dan masyarakat terlibat dalam berbagai aktivitas sekolah sehingga
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terbangun kepercayaan yang baik. Manajeman yang baik akan menjadi lahan subur
bagi berkembangnya budaya sekolah yang baik dan meningkatkan kepercayaan
masyarakat.
Jika konsep dasar manajemen berbasis sekolah ini dipahami dengan baik, maka
secara tidak langsung akreditasi secara internal tengah berlangsung di satuan
pendidikan SD tersebut, dan proses pendidikan akan berjalan dengan efektif dan
Inovatif.

A. Hakikat MBS
Bagaimana menjadi sekolah yang memiliki manajemen yang baik dan berbasis
pada kecerdasan sekolah mampu menghimpun kekuatan dari berbagai potensi yang
ada di sekolah. Multiple Intelligence atau kecerdasan jamak adalah sebuah teori
yang memandang bagaimana setiap individu warga sekolah secara unik mampu
menggunakan kecerdasan mereka untuk memecahkan masalah dan menghasilkan
sesuatu yang baik bagi semua warga sekolah.
Teori ini dapat diaplikasikan di sekolah dalam menata manajemennya terkait
dengan kecerdasan berkomunikasi secara efektif (word smart), berpikir secara logis,
berhitung dan memperhitungkan dalam setiap pengambilan keputusan (logic smart) ,
menggali potensi alamiah dan lingkungan hijau yang ada di sekitar sekolah (nature
smart), menata lingkungan dan pisik sekolah menjadi indah (picture smart), individu
sekolah sehat secara pisik dan energik (body smart), sekolah ceria gembira dengan
aneka musik budaya daerah yang dibina (music smart), warga sekolah yang ramah,
sopan, santun, dan responsif (people smart) ,sikap empati dan simpati yang
berkembang dengan baik (self smart) , dan memiliki perilaku warga sekolah yang
taat, beriman, dan bertakwa (spritual smart).
MBS dalam implementasinya mampu mengelola sumberdaya sekolah yang
sangat beragam (multiple smart) yang dilakukan secara mandiri oleh sekolah,
dengan mengikutsertakan semua kelompok kepentingan yang terkait dengan
sekolah. Jika semua komponen yang ada di sekolah mampu diberdayakan sebagai
bentuk

dari

internal akreditasi maka

secara

nyata

manajemen

ini

akan

menghantarkan sekolah mampu mencapai tujuan peningkatan mutu sekolah dengan
proses yang baik.
Unsur-unsur penting yang terkandung dalam definisi MBS meliputi:
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1. Pengelolaan. Pengelolaan dimaknai dari dua sudut pandang yakni proses dan
komponen

manajemen

sekolah.

Sebagai

proses,

manajemen

sekolah

merupakan sistem yang komponennya meliputi perencanaan, pengorganisasian,
pelaksanaan, dan pengawasan. Keempat komponen manajemen ini seringkali
dibahas dalam forum kerja sekolah dan gugus serta secara piawai dipraktikkan
dalam kehidupan persekolahan.
Ditinjau dari komponennya, manajemen sekolah meliputi: (1) kurikulum dan
pembelajaran, (2) peserta didik, (3) pendidik dan tenaga kependidikan, (4)
pembiayaan, (5) sarana dan prasarana, (6) hubungan sekolah dan masyarakat,
dan (7) budaya dan lingkungan sekolah.

2. Sumber daya. Sumber daya sekolah yang paling penting adalah sumber daya
manusia sebagai sosial kapital. Kepala sekolah dan para guru senantiasa
mampu menggali dan bekerjasama dengan berbagai sumber daya manusia
yang dianggap dapat membantu keberhasilan sekolah dalam melaksanakan
perannya sebagai lembaga pendidikan. Misalnya melibatkan unsur masyarakat
(petani, pedagang, peternak, seniman, tokoh masyarakat, tokoh agama,
puskesmas) untuk pemberdayaan mata pelajaran tertentu, ekstrakurikulur, dan
pengembangan diri anak. Sumber dana, sarana dan prasarana akan sangat
efektif bila dilakukan oleh SDM yang kreatif, dan amanah.

3. Strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran yang dilakukan hendaknya
berpusat pada peserta didik (student centre) dengan melaksanakan prinsipprinsip belajar yang menyenangkan, ramah otak, ramah lingkungan, yang biasa
juga dikenal dengan istilah PAKEM (Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif, dan
Menyenangkan).

4. Implementasi budaya dan lingkungan sekolah yang kondusif. Sekolah
memiliki tanggungjawab moral dalam mengintegrasikan pendidikan dengan
budaya yang ada di masyarakat. Oleh karena sekolah merupakan miniatur
masyarakat yang ada di sekitarnya, maka diharapkan budaya dan lingkungan
sekolah menjadi konteks pendidikan. Berbagai latar sosial dan budaya yang
mampu diadopsi dalam proses pendidikan akan menjadikan sekolah kuat dan
berenergi untuk merawat perbedaan yang ada dari multifacet dan multisosial,
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multibudaya yang ada yang diistilahkan Huga dengan pendidikan berlatar
pendidikan multikultural.
.

5. Peran serta masyarakat. Melibatkan masyarakat yang ada di lingkungan
sekolah akan menguatkan kelembagaan, dan menjadikan sekolah itu milik
masyarakatnya. Jika sekolah menjadi milik masyarakat, maka apa pun
kepentingan sekolah akan dikuatkan oleh peran serta masyarakat yang memiliki
komitmen untuk kemajuan pendidikan di sekolah tersebut. Masyarakat petani,
misalnya, akan berjuang untuk sekolah yang ada di sekitarnya dengan
mendermakan sedikit hasil pertanian mereka. Begitu juga dengan masyarakat
nelayan, masyarakat industri, dan sebagainya.

6. Pencapaian

tujuan

peningkatan

mutu

sekolah.

Pencapaian

tujuan

peningkatan mutu sekolah sangat ditentukan oleh visi, misi sebagai modal sosial
dari pihak terkait yang ada di sekolah. Jika kepala sekolah dan guru memiliki
mimpi yang sama untuk kesuksesan yang akan diraih oleh sekolah, maka
masyarakat akan terlibat dengan senang hati, mendukung keberlanjutan untuk
meraih kesuksesan-kesuksesan berikutnya.

“Tidak ada sekolah yang gagal atau sukses.
Yang ada, hanyalah sekolah yang
senantiasa tumbuh berkembang untuk
belajar secara berkesinambungan, terusmenerus sehingga menonjol dan berprestasi
dalam keunikannya masing-masing; memiliki
satu atau beberapa jenis keunggulan yang
dibuktikan dengan akreditasi yang dapat
dipertanggungjawabkan”.
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Hakikat MBS dapat digambarkan sebagai berikut:

LULUSAN SD:
Beriman dan bertaqwa
Cinta tanah air
Memiliki wawasan luas dan terampil
Sehat Jasmani dan Rohani
Tanggung jawab, tangguh, jujur, disiplin
dan peduli

Pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, menyenangkan, berbasis TI, dan membentuk karakter
Budaya, dan lingkungan sekolah yang kondusif untuk pembentukan karakter

BUDAYA DAN LINGKUNGAN SEKOLAH

HUBUNGAN SEKOLAH DAN MASYARAKAT

PEMBIAYAAN

SARANA DAN PRASARANA

PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

PESERTA DIDIK

KURIKULUM DAN PEMBELAJARAN

Peran serta orang tua dan masyarakat, Transparansi, dan Demokratis

MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH

Gambar 2.1 Hakekat MBS
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B. Pentingnya Manajemen Berbasis Sekolah
Desentralisasi manajemen pendidikan memberikan kesempatan kepada pihak
terkait untuk mengembangkan sistem pendidikan yang lebih sesuai dengan
kebutuhan masing-masing daerah. Pada masa lalu, manajemen pendidikan
dilaksanakan secara sentralistik/terpusat dan wewenang pemerintah daerah dan
sekolah sangat terbatas. Penyerahan tanggung jawab dan sumber daya ke sekolah
memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengidentifikasi dan memenuhi
kebutuhannya sendiri. Selain itu, penyerahan tanggung jawab tersebut akan
memotivasi sekolah dan masyarakat untuk mengembangkan hal-hal yang dulu
dianggap bukan urusan mereka.
Dengan adanya keputusan yang lebih banyak diambil di tingkat sekolah,
pemanfaatan sumber daya termasuk dana pembelajaran diharapkan lebih sesuai
dengan kebutuhan sekolah dan peserta didik setempat.

C. Tujuan Manajemen Berbasis Sekolah
1. Tujuan Umum
MBS

bertujuan

meningkatkan

kemandirian

sekolah

melalui

pemberian

kewenangan yang lebih besar dalam mengelola sumber daya sekolah, dan
mendorong keikutsertaan semua kelompok kepentingan yang terkait dengan
sekolah dalam pengambilan keputusan untuk peningkatan mutu sekolah.

2. Tujuan Khusus
Secara khusus MBS bertujuan untuk:
a. Membina dan mengembangkan komponen manajemen kurikulum dan
pembelajaran melalui empat proses manajemen sekolah yang lebih efektif;
b. Membina dan mengembangkan komponen manajemen peserta didik melalui
empat proses manajemen sekolah yang lebih efektif;
c.

Membina

dan

mengembangkan

komponen

pendidik

dan

tenaga

kependidikan melalui empat proses manajemen sekolah yang lebih efektif;
d. Membina dan mengembangkan komponen manajemen sarana dan
prasarana melalui empat proses manajemen sekolah yang lebih efektif;
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e. Membina dan mengembangkan komponen manajemen pembiayaan melalui
empat proses manajemen sekolah yang lebih efektif;
f.

Membina

dan

mengembangkan

komponen

hubungan

sekolah

dan

masyarakat melalui empat proses manajemen sekolah yang lebih efektif;
g. Membina dan mengembangkan komponen budaya sekolah.

D. Prinsip-Prinsip Manajemen Berbasis Sekolah
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
pada Pasal 48 Ayat (1) dinyatakan bahwa, “Pengelolaan dana pendidikan
berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik”.
Sejalan dengan amanat tersebut, Peratuan Pemerintah Nomor 19 Tahun
2005Tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 49 Ayat (1) menyatakan:
“Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah
menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian,
kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas”.
Berdasarkan kedua isi kebijakan tersebut, prinsip MBS meliputi: (1) kemandirian,
(2) keadilan, (3) keterbukaan, (4) kemitraan, (5) partisipatif, (6) efisiensi, dan (7)
akuntabilitas (K4 PEA).

1. Kemandirian
Kemandirian berarti kewenangan sekolah untuk mengelola sumberdaya dan
mengatur kepentingan warga sekolah menurut prakarsa sendiri berdasarkan
aspirasi seluruh warga sekolah sesuai peraturan perundangan. Kemandirian
sekolah hendaknya didukung oleh kemampuan sekolah dalam mengambil
keputusan terbaik, berdemokrasi, mobilisasi sumberdaya, berkomunikasi yang
efektif, memecahkan masalah, adaptif dan antisipatif terhadap inovasi
pendidikan, bersinergi dan berkolaborasi, dan memenuhi kebutuhan sekolah
sendiri.

2. Keadilan
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Keadilan berarti sekolah tidak memihak terhadap salah satu sumber daya
manusia yang terlibat dalam pengelolaan sumberdaya sekolah, dan dalam
pembagian sumberdaya untuk kepentingan peningkatan mutu sekolah. Sumber
daya manusia yang terlibat, baik warga sekolah maupun pemangku kepentingan
lainnya diberikan kesempatan yang sama untuk ikut serta memberikan
dukungan guna peningkatan mutu sekolah sesuai dengan kapasitas mereka.
Pembagian sumberdaya untuk pengelolaan semua substansi manajemen
sekolah dilakukan secara bijaksana untuk mempercepat dan keberlanjutan
upaya peningkatan mutu sekolah. Dengan diperlakukan secara adil, semua
pemangku kepentingan untukmemberikan dukungan terhadap sekolah seoptimal
mungkin.

3. Keterbukaan
Manajemen dalam konteks MBS dilakukan secara terbuka atau transparan,
sehingga seluruh warga sekolah dan pemangku kepentingan dapat mengetahui
mekanisme pengelolaan sumberdaya sekolah. Selanjutnya sekolah memperoleh
kepercayaan dan dukungan dari pemangku kepentingan. Keterbukaan dapat
dilakukan melalui penyebarluasan informasi di sekolah dan pemberian informasi
kepada

masyarakat

tentang

pengelolaan

sumberdaya

sekolah,

untuk

memperoleh kepercayaan publik terhadap sekolah. Tumbuhnya kepercayaan
publik merupakan langkah awal upaya sekolah dalam meningkatkan peranserta
masyarakat terhadap sekolah.

4. Kemitraan
Kemitraan yaitu jalinan kerjasama antara sekolah dengan masyarakat, baik
individu, kelompok/organisasi maupun Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI).
Dalam prinsip kemitraan antara sekolah dengan masyarakat dalam posisi
sejajar,

yang

melaksanakan

kerjasama

saling

menguntungkan

untuk

meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah. Keuntungan yang diterima sekolah
antara lain meningkatnya kemampuan dan keterampilan peserta didik,
meningkatnya

kualitas

dan

kuantitas

saranadan

prasarana

sekolah,

diperolehnya sumbangan ide untuk pengembangan sekolah, diperolehnya
sumbangan dana untuk peningkatan mutu sekolah, dan terbantunya tugas
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kepala sekolah dan guru. Keuntungan bagi masyarakat biasanya dirasakan
secara tidak langsung, misalnya terbinanya anggota masyarakat yang berakhlak
mulia, dan terciptanya tertib sosial. Sekolah bisa menjalin kemitraan, antara lain
dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, dunia usaha, dunia
industri, lembaga pemerintah, organisasi profesi, organisasi pemuda, organisasi
wanita, lembaga swadaya masyarakat (LSM).

5. Partisipatif
Partisipatif dimaksudkan sebagai keikutsertaan semua pemangku kepentingan
yang terkait dengan sekolah dalam mengelola sekolah dan pembuatan
keputusan. Keikutsertaan mereka dapat dilakukan melalui prosedur formal yaitu
komite sekolah, atau keterlibatan pada kegiatan sekolah secara insidental,
seperti peringatan hari besar nasional, hari besar daerah, hari besar agama,
mendukung

keberhasilan

lomba

antarsekolah,

atau

pengembangan

pembelajaran. Bentuk partisipasi dapat berupa sumbangan tenaga, dana, dan
sarana prasarana, serta

bantuan teknis antara

lain gagasan

tentang

pengembangan sekolah.

6. Efisiensi
Efisiensi dapat diartikan sebagai penggunaan sumberdaya (dana, sarana
prasarana dan tenaga) sedikit mungkin dengan harapan memperoleh hasil
seoptimal

mungkin.

Efisiensi

juga

berarti

hemat

terhadap

pemakaian

sumberdaya namun tetap dapat mencapai sasaran peningkatan mutu sekolah.

7. Akuntabilitas
Akuntabilitas

menekankan

pada

pertanggungjawaban

penyelenggaraan

pendidikan di sekolah, utamanya pencapaian sasaran peningkatan mutu
sekolah. Sekolah dalam mengelola sumberdaya berdasar pada peraturan
perundangan dan dapat mempertangungjawabkan kepada pemerintah, seluruh
warga sekolah dan pemangku kepentingan lainnya. Pertanggungjawaban
meliputi implementasi proses dan komponen manajemen sekolah.
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Pertanggungjawaban dapat dilakukan secara tertulis disertai bukti-bukti
administratif yang sah, menunjukkan bukti fisik (seperti bangunan gedung,
bangku, dan alat-alat laboratorium), atau lisan misalnya rapat dengan
mengundang pemangku kepentingan.
Sejalan dengan adanya pemberian otonomi yang lebih besar terhadap sekolah
untuk mengambil keputusan, maka implementasi ketujuh prinsip MBS di sekolah
pada dasarnya menyesuaikan dengan situasi dan kondisi sekolah. Sekolah
diperbolehkan menambah prinsip implementasi MBS yang sesuai dengan
karakteristik sekolah, guna mempercepat upaya peningkatan mutu sekolah baik
secara akademis maupun nonakademis.
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BAB III
PROSES DAN KOMPONEN
MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH
Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dicapai melalui dua unsur, yaitu proses
dan komponen manajemen sekolah yang efektif. Ditinjau dari proses, aktivitas MBS
terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Dari
sudut pandang komponennya, MBS terdiri atas manajemen: (1) kurikulum dan
pembelajaran, (2) peserta didik,(3) pendidik dan tenaga kependidikan (4)
pembiayaan, (5) sarana dan prasarana, (6) hubungan sekolah dan masyarakat,
serta (7) budaya dan lingkungan sekolah.

A. Proses MBS

Sekolah seperti apa yang saya mimpikan ?
Apa yang dimiliki sekolah saya ?
Keunggulan apa yang dapat ditonjolkan ?

1. Perencanaan
Perencanaan adalah proses menetapkan tujuan, kegiatan, sumber daya, waktu,
tempat dan prosedur penyelenggaraan komponen manajemen berbasis sekolah.
Syarat-syarat perencanaan dalam manajemen sekolah meliputi: didasarkan
tujuan yang jelas, sederhana, realistis, praktis, terinci, fleksibel, menyeluruh,
efektif dan efisien.
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Dalam perencanaan dan pengembangan manajemen berbasis sekolah untuk
mencapai tujuan yang diharapkan, kepala sekolah terlebih dahulu perlu
menganalisis factor-faktor internal ataupun eksternal yang akan menjadi dasar
dalam perencanaan program-program sekolah diantaranya :

Faktor
Eksternal



kondisi sosial masyarakat,



kondisi ekonomi masyarakat dan nasional,



kondisi geografis lingkungan sekolah,



kondisi demografis masyarakat sekitar,



kondisi perpolitikan,



kondisi keamanan lingkungan,



perkembangan globaliasasi,



perkembangan IPTEK,



regulasi/kebijakan pemerintah pusat dan
daerah, dan sebagainya.
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Faktor
Internal

PBM,

peserta didik,

guru,

kurikulum,

kepala sekolah,

manajemen sekolah,

tenaga TU,
laboran,

Kondisi
saat ini

tenaga perpustakaan,
fasilitas atau sarpras,
media pengajaran,
buku,

pembiayaan dan sumber
dana sekolah,
kelulusan,
sistem penilaian/evaluasi,
peran komite sekolah,
dan sebagainya.

Selanjutnya analisis factor-faktor internal maupun eksternal digunakan oleh
sekolah untuk melihat kelemahan, kekuatan dan peluang sekolah dalam
penyusunan visi, misi dan rencana kerja sekolah.

a. Perumusan Visi Sekolah.
Visi merupakan mimpi/harapan yang ingin dicapai oleh warga sekolah.
Visi sekolah:

1) dijadikan sebagai cita-cita
bersama warga sekolah
dan segenap pihak yang
berkepentingan

pada

masa yang akan datang;
2) mampu
inspirasi,

memberikan
motivasi,

kekuatan
sekolah

pada
dan

dan
warga

segenap

pihak yang berkepentingan;
3) dirumuskan
masukan

dari

berdasar
berbagai

warga sekolah dan pihak-

Model Visi dan Misi Sekolah dipajang di depan
sekolah

pihak yang berkepentingan, selaras dengan visi
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institusi di atasnya serta
visi pendidikan nasional;
4) diputuskan oleh rapat dewan pendidik yang dipimpin oleh kepala
sekolah dengan memperhatikan masukan komite sekolah;
5) disosialisasikan kepada warga sekolah dan segenap pihak yang
berkepentingan;
6) ditinjau dan dirumuskan kembali secara berkala sesuai dengan
perkembangan dan tantangan di masyarakat.

b. Perumusan Misi Sekolah
Misi sekolah merupakan upaya/tindakan yang dilakukan oleh warga sekolah
untuk mewujudkan visi sekolah.
Misi sekolah:
1) memberikan arah dalam mewujudkan visi sekolah sesuai dengan tujuan
pendidikan nasional;
2) merupakan tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu;
3) menjadi dasar program pokok sekolah/madrasah;
4) menekankan pada kualitas layanan peserta didik dan mutu lulusan yang
diharapkan oleh sekolah/madrasah;
5) memuat pernyataan umum dan khusus yang berkaitan dengan program
sekolah;
6) memberikan keluwesan dan ruang gerak pengembangan kegiatan
satuan-satuan unit sekolah yang terlibat;
7) dirumuskan

berdasarkan

masukan

dari

segenap

pihak

yang

berkepentingan termasuk komite sekolah dan diputuskan oleh rapat
dewan pendidik yang dipimpin oleh kepala sekolah;
8) disosialisasikan kepada warga sekolah dan segenap pihak yang
berkepentingan;
9) ditinjau dan dirumuskan kembali secara berkala sesuai dengan
perkembangan dan tantangan di masyarakat.

c. Perumusan Tujuan Sekolah
Tujuan sekolah adalah hasil penyelenggaraan pendidikan yang akan
dicapai.
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Tujuan sekolah:
1) menggambarkan tingkat kualitas yang perlu dicapai dalam jangka
menengah (empat tahunan);
2) mengacu pada visi, misi, dan tujuan pendidikan nasional serta relevan
dengan kebutuhan masyarakat;
3) mengacu pada standar kompetensi lulusan yang sudah ditetapkan oleh
sekolah dan pemerintah;
4) mengakomodasi masukan dari berbagai pihak yang berkepentingan
termasuk komite sekolah/madrasah dan diputuskan oleh rapat dewan
pendidik yang dipimpin oleh kepala sekolah;
5) disosialisasikan kepada warga sekolah dan segenap pihak yang
berkepentingan.

d. Perumusan Rencana Kerja Sekolah
1) Sekolah membuat:
a)

rencana kerja jangka menengah yang menggambarkan tujuan yang
akan dicapai dalam kurun waktu empat tahun yang berkaitan
dengan mutu lulusan yang ingin dicapai dan perbaikan komponen
yang mendukung peningkatan mutu lulusan;

b) rencana kerja tahunan yang dinyatakan dalam Rencana Kegiatan
dan Anggaran Sekolah (RKAS) dilaksanakan berdasarkan rencana
jangka menengah.
2) Rencana kerja jangka menengah dan tahunan sekolah:
a) disetujui rapat dewan pendidik setelah memperhatikan pertimbangan
dari komite sekolah dan disahkan berlakunya oleh dinas pendidikan
kabupaten/kota. Pada sekolah swasta rencana kerja ini disahkan
berlakunya oleh penyelenggara sekolah;
b) dituangkan dalam dokumen yang mudah dibaca oleh pihak-pihak
yang terkait.
3) Rencana kerja empat tahunan disesuaikan dengan persetujuan rapat
dewan pendidik dan pertimbangan komite sekolah.
4) Rencana kerja tahunan dijadikan dasar pengelolaan sekolah yang
ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan,
dan akuntabilitas.
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5) Rencana kerja tahunan memuat ketentuan yang jelas mengenai
pencapaian 8 Standar Nasional Pendidikan dan 7 komponen MBS, yaitu
(1) manajemen kurikulum dan pembelajaran ( pencapaian standar isi,
proses, kompetensi lulusan, penilaian), manajemen peserta didik,
manajemen pendidik dan tenaga kependidikan (pencapaian standar
pendidik dan tenaga kependidikan), manajemen sarana dan prasarana
(pencapaian standar sarana dan prasarana), manajemen pembiayaan
(pencapaian standar pembiayaan), manajemen hubungan sekolah dan
masyarakat, manajemen budaya dan lingkungan sekolah, serta
terwujudnya pencapaian standar pengelolaan.

2. Pengorganisasian
Pengorganisasian adalah proses kegiatan memilih, membentuk hubungan kerja,
menyusun deskripsi tugas dan wewenang orang-orang yang terlibat dalam
kegiatan komponen manajemen sekolah tertentu sehingga terbentuk kesatuan
susunan dan struktur organisasi yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan
peningkatan mutu sekolah. Memilih orang-orang yang dilibatkan dalam kegiatan
tertentu,

mempertimbangkan

karakteristik

dan

latar

belakang

yang

bersangkutan, antara lain: karakteristik fisik dan psikhis (minat, kemampuan,
emosi, kecerdasan, dan kepribadian); serta latar belakang (pendidikan,
pengalaman, dan jabatan sebelumnya). Membentuk hubungan kerja menjadi
satu kesatuan berarti bahwa penempatan orang-orang dalam kegiatan tertentu
dibentuk berupa susunan dan atau struktur organisasi, lengkap dengan deskripsi
tugas dan wewenangnya.
Prinsip-prinsip pengorganisasian yaitu: (1) adanya kejelasan tugas dan
wewenang; (2) adanya kesatuan perintah; (3) fleksibel; (4) seimbang; dan (5)
semua orang atau unit kerja memahami tujuan yang akan dicapai, strategi dan
metode/tekhnik yang digunakan dalam melaksanakan tugasnya, memahami dan
bisa mendayagunakan dana, sarana, dan prasarana yang digunakan dalam
melaksanakan tugasnya.
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3. Pelaksanaan
Pelaksanaan berarti implementasi dari rencana yang telah disusun. Dalam
pelaksanaan

juga

dilakukan

pemotivasian,

pengarahan,

supervisi,

dan

pemantauan. Pemotivasian dimaksudkan sebagai pemberian dorongan kepada
pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah agar selalu meningkatkan mutu
kegiatan yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya. Pengarahan yaitu
pemberian bantuan perbaikan dan pengembangan kegiatan implementasi
komponen manajemen sekolah agar lebih efektif dan efisien dalam mencapai
tujuan peningkatan mutu sekolah. Supervisi meliputi supervisi manajerial dan
akademik, yang dilakukan secara teratur dan berkesinambungan oleh kepala
sekolah, atasan dan pemangku kepentingan lainnya. Pemantauan dilakukan
oleh kepala sekolah, atasan, dan pemangku kepentingan lainnya secara teratur
dan berkesinambungan untuk menilai efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas
penyelenggaraan komponen manajemen sekolah.
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Prinsip pelaksanaan meliputi: (1) penetapan standar operasional kegiatan; (2)
penentuan ukuran keberhasilan kegiatan; dan (3) melakukan pengembangan
kegiatan atau tindakan koreksi jika diperlukan.

4. Pengawasan
Pengawasan diartikan sebagai proses kegiatan untuk membandingkan antara
standar yang telah ditetapkan dengan pelaksanaan kegiatan. Pengawasan
berguna untuk mengukur keberhasilan dan penyimpangan, memberikan laporan
dan menerapkan sistem umpan balik bagi keseluruhan kegiatan komponen
manajemen sekolah. Pengawasan meliputi kegiatan evaluasi, pelaporan, dan
tindak lanjut hasil pengawasan. Kegiatan pengawasan juga didasarkan atas
kegiatan pemotivasian, pengarahan, supervisi, dan pemantauan.
Evaluasi yaitu pengukuran keberhasilan dan penyimpangan pelaksanaan
kegiatan dengan menggunakan instrumen tertentu yang mengacu pada standar
pencapaian kegiatan. Pelaporan dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan,
kepala sekolah, dan pengawas. Laporan oleh pendidik ditujukan kepada kepala
sekolah dan orang tua/wali peserta didik, berisi hasil evaluasi dan penilaian
belajar peserta didik dan dilakukan sekurang-kurangnya setiap akhir semester.
Laporan oleh tenaga kependidikan ditujukan kepada kepala sekolah berisi
pelaksanaan tugas secara teknis, dan dilakukan sekurang-kurangnya setiap
akhir semester. Laporan oleh kepala sekolah ditujukan kepada komite sekolah
dan pihak-pihak lain yang berkepentingan, dan dilakukan sekurang-kurangnya
setiap akhir semester. Laporan oleh pengawas ditujukan kepada Bupati/Walikota
melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota.
Tindak lanjut yaitu pemberian umpan balik terhadap hasil pengawasan (evaluasi
dan pelaporan) terhadap implementasi komponen manajemen sekolah. Umpan
balik terhadap implementasi kegiatan yang sudah baik yaitu dengan terus
meningkatkan

implementasi

kegiatan

manajemen

sekolah

dengan

memperhatikan dan mengadopsi perkembangan Iptek. Terhadap implementasi
kegiatan yang belum optimal dilakukan umpan balik dengan memperbaiki
bagian-bagian implementasi komponen manajemen yang belum berhasil.
Semua hasil pengawasan digunakan sebagai input bagi perencanaan komponen
manajemen sekolah yang akan datang.

Panduan Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah di Sekolah Dasar

25

B. Komponen Manajemen Berbasis Sekolah
1. Manajemen Kurikulum dan Pembelajaran Berbasis Sekolah
Manajemen kurikulum dan pembelajaran berbasis sekolah adalah pengaturan
kurikulum

dan

pembelajaran

yang

meliputi

kegiatan

merencanakan,

mengorganisasi, melaksanakan, dan mengevaluasi kurikulum dan pembelajaran
di sekolah, dengan berpedoman pada prinsip-prinsip implementasi manajemen
berbasis

sekolah.

Prinsip-prinsip

implementasi

pembelajaran

yang

dikembangkan dalam program MBS ini diharapkan dapat mengembangkan
model pembelajaran yang lebih bervariasi, interaktif, dan praktis sehingga
pembelajaran menjadi lebih menarik dan relevan bagi peserta didik.Gaya
pembelajaran seperti ini dikenal dengan Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif, dan
Menyenangkan atau disingkat PAKEM.
Ruang lingkup kegiatan manajemen kurikulum dan pembelajaran berbasis
sekolah meliputi: penyusunan program tahunan, penyusunan dan penjabaran
kalender sekolah, pembagian tugas mengajar dan tugas lain, penyusunan
jadwal pelajaran, penyusunan jadwal kegiatan perbaikan dan pengayaan,
penyusunan jadwal kegiatan ekstrakurikuler, penyusunan program kegiatan
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bimbingan

karir

(BK),

pengaturan

pemanfaatan

sumber

dan

media

pembelajaran, pemilihan strategi pembelajaran yang efektif untuk pokok-pokok
bahasan tertentu (antara lain PAKEM), pengaturan kriteria dan pelaksanaan
penilaian hasil belajar peserta didik , kenaikan kelas, dan kelulusan,
penyusunan/review KTSP dan silabus, penyusunan rencana pelaksanaan
pembelajaran (RPP), pengaturan pembukaan tahun ajaran baru, pelaksanaan
kegiatan

pembelajaran,

supervisi

pembelajaran,

supervisi

kegiatan

BK,

penentuan kelulusan peserta didik, penutupan tahun ajaran dan pelepasan
peserta

didik,

pengawasan

(pemantauan,

dan

evaluasi),

dan

pertanggungjawaban (pelaporan).
Pelaksanaan

pembelajaran dengan

pendekatan PAKEM,

sekolah perlu

mendalami hal-hal berikut.

a. Apa dan Mengapa PAKEM?
Tujuan

utama

program

MBS

adalah

untuk

meningkatkan

mutu

pembelajaran.Pada waktu lalu, pembelajaran di Indonesia terbatas pada
penghafalan fakta dan proses/prosedur (cara menyelesaikan suatu soal).
Guru lebih banyak berceramah dan buku paket merupakan sumber belajar
yang dominan. Akibatnya banyak peserta didik kurang mempunyai
kreativitas dan kurang menguasai keterampilan berbahasa, keterampilan
memecahkan masalah, dan keterampilan lainnya yang perlu untuk
menghadapi tantangan kehidupan sehari-hari.
Standar proses pelaksanaan pendidikan menyarankan pembelajaran yang
lebih efektif dengan mengaktifkan peserta didik, dan mendorong mereka
agar kreatif, yang dikenal dengan istilah PAKEM.

Bagaimana perbedaan antara ruang kelas tradisional dengan ruang kelas yang ber-PAKEM?Menarik mana?
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PAKEM adalah suatu cara/strategi guru mengajar yang
dapat

mendorong/menantang

peserta

didik

untuk

mengungkapkan gagasannya sendiri dan berfikir kreatif
tanpa rasa takut salah. Tujuan akhir dari penerapan
PAKEM ini agar peserta didik mampu berpikir kritis,
kreatif, peka terhadap lingkungan, bersikap mandiri, dan
bertanggung

jawab,

serta

mampu

menyelesaikan

masalah yang dihadapi. Wujud penerapan PAKEM di
kelas/sekolah dapat dilihat pada gambar di halamanhalaman berikut ini.
Aktif: Aktif di sini tidak hanya aktif fisik (misalnya: lari,
duduk, melompat, menempel, mendorong, menarik)

Peserta didikaktif didik aktif melakukan
percobaan dalam IPA.Dalam
menganalisis data yang diperoleh dari
percobaan, mereka harus kreatif menarik
kesimpulan.Pembelajaran seperti ini lebih
efektif mengembangkanpemahaman
mengembangkan pemahaman konsep
dan nampaknyamenyenangkan. nampak
menyenangkan.mengembangkanpemaha
man mengembangkan pemahaman

tetapi juga aktif mental (seperti: mengamati, memprediksi, menghitung,
menerapkan teori, menarik kesimpulan, menganalisis) dan aktif secara
emosional, yang bersifat intrapersonal (seperti: menumbuhkan kemauan,
empati, kerjasama, dan toleransi). Prinsip pembelajaran adalah ‘learning by
doing’ (belajar melalui berbuat). Kalau peserta didik mengalami sesuatu
secara langsung (misal bahwa magnet dapat menarik benda yang terbuat
dari besi), maka mereka akan lebih memahami konsep.
Kreatif: Pembelajaran dengan menggunakan pendekatan PAKEM dapat
melahirkan peserta didik yang kreatif. Untuk itu, guru perlu memberikan
kesempatan kepada peserta didik agar potensinya berkembang secara
optimal. Misalnya dengan memberikan tugas yang terbuka (mengandung
lebih dari satu alternatif penyelesaian) supaya anak dapat mengembangkan
imajinasinya (cerita, puisi, kesenian), memberikan tugas pemecahan
masalah (sosial atau dalam matematika) yang mengandung berbagai
kemungkinan

pemecahannya,

dan

membimbing

peserta

didik

agar

menemukan sendiri konsep yang dipelajari dari pengalamannya secara
langsung.
Guru

harus

menciptakan

suasana

pembelajaran

yang

kolaboratif

(kerjasama) dan suasana yang membuat anak tidak takut salah/gagal. Misal,
bila anak berpendapat keliru, ia tidak perlu disalahkan atau dikatakan
‘bodoh’, tetapi tanyakan saja mengapa dia berpendapat seperti itu.
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Hendaknya diingat bahwa kata ‘kreatif’ bermakna ‘mencipta/mencoba hal
yang baru;,dan mencipta hal baru mengandung resiko salah/gagal. Oleh
karena itu, bila seseorang diliputi rasa takut salah, ia tak akan pernah mau
mencipta/mencoba hal yang baru. Suasana pembelajaran seperti inilah yang
mungkin menjadi cikal bakal mengapa penemuan-penemuan di negeri ini
tidak berkembang dengan baik.
Efektif: Melalui proses belajar yang menggunakan pendekatan PAKEM,
anak diharapkan lebih banyak memahami konsep, serta mengembangkan
kompetensi dan kecakapan hidup melalui pembelajaran aktif (melalui
berbuat sendiri). Oleh karena itu pembelajaran aktif dan kreatif dianggap
(dan terbukti) lebih efektif untuk meningkatkan pencapaian hasil belajar
peserta didik.
Menyenangkan:
menciptakan

Guru

hendaknya

suasana

menyenangkan,

sehingga

dapat

kelas

yang

anak

merasa

aman, nyaman, dan tenteram, jauh dari rasa
takut salah/tertekan. Dengan demikian, anak
berani
Hasil

mengemukakan
penelitian

ide/pendapatnya.

menunjukkan

bahwa

pikiran/kognisi tidak akan bekerja dengan baik
bila

perasaan/emosi

Menyenangkan
bersenang-senang

tidak

terganggu.
hanya

(tertawa-tawa

sekedar

Anak kreatif menciptakan hasil kerja dan
senang belajar!

atau

bernyanyi), tetapi menyenangkan yang bermakna yaitu pembelajaran yang
dapat dinikmati oleh peserta didik sehingga mau berpikir dan mencoba lebih
lanjut apa yang pernah dipelajari dan dialami. Hal ini dapat dicapai bila guru
mempersiapkan materi yang sesuai dengan perkembangan anak dan
mudah dipahami. Dengan demikian, anak merasa asyik dan menikmati
aktivitasnya sehingga tumbuh kebiasaan atau ketekunan dalam diri mereka.

b. Pelaksanaan PAKEM
Tujuan utama pendidikan di sekolah adalah mengembangkan potensi
peserta didik. Potensi tersebut antara lain rasa ingin tahu dan berimajinasi.
Oleh karena itu, proses pembelajaran harus mengembangkan antara lain
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rasa ingin tahu dan berimajinasi. Bila kedua hal ini berkembang maka
keinginan siswa untuk mencoba/melakukan percobaan untuk mengetahui
sesuatu dan/atau menciptakan sesuatu yang baru akan berkembang pula.
Akibatnya, sekolah akan menghasilkan ‘siswa produsen’ gagasannya
sendiri, bukan ‘siswa konsumen’ gagasan gurunya.
Hal utama yang perlu diciptakan di sekolah adalah ‘suasana tidak takut
salah’ dalam belajar atau menciptakan sesuatu. Menciptakan/mencoba
sesuatu yang baru memiliki resiko gagal atau salah. Oleh karena itu, rasa
takut salah akan menghentikan siswa/siapa saja untuk mencoba hal yang
baru (kreatif). Mengolok-olokan siswa atau mengatakan “uuuuuuuugh…”
kepada siswa yang salah ketika menjawab pertanyaan guru merupakan
salah satu contoh perilaku yang akan membuat siswa ‘takut salah’
1) Proses Belajar-Mengajar
Pada dasarnya penerapan PAKEM dalam pembelajaran di kelas
ditandai dengan terjadinya 4 hal berikut: Siswa MENGALAMI, siswa
BERINTERAKSI, siswa MENGKOMUNIKASIKAN gagasannya, dan
siswa melakukan REFLEKSI.
 Mengalami
Pada saat belajar, siswa mengalami langsung apa yang sedang
dipelajari sejauh tidak membahayakannya. Misal, ketika siswa belajar
tentang

daun,

siswa

mengamati

langsung

daun,

bukan

mendengarkan ceramah guru tentang daun. Siswa belajar cara
menulis surat, mereka menulis surat, dan sebagainya.
 Berinteraksi

Pemanfaatan Lingkungan

Lebih Banyak Tugas Praktis

Siswa belajar di luar kelas dengan
menggunakan lingkungan alam, sosial dan
ekonomi sebagai sumber belajar

Tugas-tugas/kegiatan siswa praktis. Misal
dalam percobaan IPA, siswa mengalami
fenomena alam secara langsung
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Selama peserta didik belajar, mereka berinteraksi dengan temannya:
berdiskusi, saling menjelaskan, dan mengajukan pertanyaan. Siswa
duduk dan belajar dalam kelompok dimaksudkan agar mereka
berinteraksi satu sama lain. Dengan kata lain, bila siswa duduk dalam
kelompok tetapi mereka bekerja sendiri-sendiri, hal ini belum
memenuhi

tujuan

duduk

berkelompok.

Dengan

berinteraksi,

kesalahan-kesalahan konsep akan terkurangi karena akan terkoreksi.

Peserta didik berinteraksi
dalam proses belajar mereka
sebagai salah satu ciri PAKEM

 Mengkomunikasikan
Peserta didik didorong mengkomunikasikan gagasan atau hasil
temuan kepada teman atau gurunya, dalam bentuk lisan, tulisan,
dan/atau gambar/diagram. Peserta didik memajangkan hasil karyanya
merupakan salah satu bentuk ‘mengkomunikasikan’. Kebiasaan siswa
mengkomunikasikan gagasannya atau membuat laporan percobaan
IPA dengan kata-kata sendiri akan menyebabkan mereka menata
pikirannya sebelum mereka mengungkapkannya. Berpikir logis
berkemungkinan besar akan berkembang melalui kegiatan ini.
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Presentasi Peserta Didik

Siswa juga menggunalkan
menggunakan komputer untuk
menuliskan karya mereka

Siswa melaporkan hasil
kerjanya di depan kelas
dan menerima umpan
balik dari siswa lainnya.

 Refleksi
Merenungkan apa yang dipelajari dan bagaimana ia belajar sangatlah
penting bagi siswa. Hal ini untuk membiasakan mereka melakukan
refleksi terhadap apa yang dilakukannya dalam kehidupannya seharihari untuk kemudian berbuat yang lebih baik lagi di hari-hari
berikutnya. Guru hendaknya memicu siswa untuk melakukan refleksi
dengan mengajukan pertanyaan:
1. Apa yang kamu peroleh setelah belajar …?
2. Apa yang masih membingungkan?
3. Bagaimana perasaan mu ketika belajar tadi? beri alasan!
Hasil refleksi siswa ini dapat menjadi umpan balik bagi guru tentang
mengajarnya. Guru dapat melakukan perbaikan mengajar dari
jawaban

siswa

atas

pertanyaan

nomor

2,

dan

melakukan

pengembangan kegiatan pembelajaran berdasarkan jawaban siswa
atas pertanyaan nomor 1. Pertanyaan 3 dimaksudkan agar siswa
menilai sendiri tentang cara belajar mereka apakah serius atau tidak
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kemudian dikaitkan dengan jawaban pertanyaan 1 dan 2. Misal,
mereka menyadari karena kekurangseriusan mereka dalam belajar
maka masih banyak yang membingungkan.
2) Lingkungan Kelas
Lingkungan kelas sangat berperan dalam menciptakan suasana yang
mendorong siswa untuk belajar. Penataan lingkungan kelas bisa berupa
pengaturan meja-kursi/bangku siswa, penataan sumber dan alat bantu
belajar, dan penataan pajangan hasil karya siswa, serta penyediaan
sudut baca.
 Pengaturan Meja-Kursi/Bangku
Penataan meja-kursi siswa paling sedikit memenuhi 4 hal: 1)
Mobilitas, memudahkan siswa untuk bergerak dari satu pojok ke pojok
lain, 2) Aksesibilitas, memudahkan siswa mengakses sumber dan alat
bantu belajar, 3) Interaksi, memudahkan siswa untuk berinteraksi
dengan sesama teman dan gurunya, dan 4) Variasi kegiatan,
memudahkan siswa melakukan berbagai kegiatan yang beragam,
misal berdiskusi, melakukan percobaan, dan presentasi. Pengaturan
meja-kursi/bangku siswa dalam bentuk kelompok atau berbentuk
huruf ‘U’ dapat memenuhi beberapa hal di atas.

( yang dalam kotak ) disebelah kiri peserta didik............Disamping

 Penataan Sumber dan Alat Bantu Belajar
Penataan sumber dan alat bantu belajar hendaknya diatur sedemikian
rupa, sehingga sumber belajar mudah diakses oleh siswa maupun
guru. Misal penempatan alat bantu belajar di tengah ruangan
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memungkinkan semua siswa memiliki jarak yang relatif sama dalam
mengaksesnya dari pada alat tersebut ditempatkan di salah satu
pojok ruangan.

 Penataan Pajangan Hasil Karya Siswa
Penataan pajangan hasil karya siswa selain perlu memenuhi aspek
estetika (keindahan) juga perlu diatur sedemikian rupa sesuai kondisi
siswa ,sehingga berada dalam jangkauan pandang/sentuh siswa agar
mereka benar-benar memperoleh manfaat dari pemajangan hasil
karya tersebut.

Hasil Karya Siswa
Hasil karya merupakan
pemikiran mereka sendiri

Karya peserta didik sebagai perolehan belajar yang baik dapat
dipajang di dalam ruang kelas. Pajangan ini dapat dilihat langsung
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oleh semua peserta didik.Bentuknya bisa karya dua atau tiga dimensi.
Pajangan

mencerminkan

upaya

yang

dilakukan

guru

dalam

merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, menggambarkan
penguasaan peserta didik terhadap kompetensi yang diharapkan.
Pajangan diganti secara reguler setiap 1-2 minggu sekali / selesai
satu tema.Pajangan dapat menjadi alat pemantau efektivitas proses
pembelajaran. Dari sisi siswa, pajangan berfungsi sebagai “MASUK”
- Motivasi peserta didik agar senantiasa berkarya.
- Alat bantu belajar
- Sumber belajar bagi peserta didik.
- Umpan balik/ penghargaan kepada peserta didik yang berhasil
membuat karya
- Kompetitif
 Peningkatan Minat Baca Siswa
Salah satu tujuan program MBS adalah untuk meningkatkan minat
peserta didik membaca atau menciptakan budaya baca. Untuk
mencapai tujuan ini beberapa hal perlu dilakukan di sekolah:
- Perpustakaan sekolah dikelola untuk menciptakan suasana yang
mendorong anak untuk membaca.
- Sudut baca dibuat di ruang kelas supaya buku mudah dijangkau.
- Jumlah buku ditambah, baik dari sumbangan peserta didik dan
masyarakat, maupun dibeli dengan dana BOS.
- Jam membaca diterapkan di kelas ataupun sekaligus di seluruh
sekolah supaya anak dibiasakan untuk membaca.
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3) Peran Guru
Peran

guru

berubah

menjadi

lebih

banyak

sebagai

fasilitator

pembelajaran peserta didik:
 Guru lebih banyak merancang pembelajaran yang menantang peserta
didik

untuk

mencari

informasi,

memecahkan

masalah,

dan

mengungkapkan pemikiran mereka sendiri.
 Guru menerapkan metode belajar yang bervariasi seperti diskusi,
praktik/percobaan, pencarian informasi dari buku, majalah, koran, dan
internet, serta pemanfaatan lingkungan sekitar.
 Dalam mengajar, guru menggunakan media yang sederhana dan
murah, akan tetapi sesuai dengan tujuan pembelajaran.
 Guru memantau pembelajaran peserta didik dan memberi bantuan
kalau mereka mengalami kesulitan.
 Guru hendaknya memberikan penghargaan terhadap peserta didik
yang berprestasi dan

lebih memotivasi mereka

yang masih

mengalami kesulitan belajar.
Tugas Siswa yang Menantang
Guru lebih banyak merancang pembelajaran yang
menantang siswa untuk berpikir dan berbuat kreatif
Penggunaan Media Sederhana
Guru menggunakan media sederhana dan alam sekitar
sebagai sumber belajar
Guru Membantu Siswa
Guru mendampingi siswa ketika mengerjakan
tugasnya dan memberi bantuan jika perlu

4) Kegiatan Siswa
Hal yang paling tampak di kelas yang menerapkan pendekatan PAKEM
adalah kegiatan peserta didik.Peserta didik lebih banyak mengerjakan
tugas daripada duduk pasif untuk mendengarkan dan mencatat.
Kegiatan yang dikerjakan antara lain:
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 Mereka mendiskusikan tugas dan masalah yang diberikan guru.
 Mereka mengerjakan tugas praktis seperti melakukan percobaan
dengan menggunakan media sederhana.
 Hasil karya merupakan pemikiran mereka sendiri dan ditulis dengan
kata-kata mereka sendiri.
 Peserta didik juga diberi kesempatan mempresentasikan hasil
karyanya kemudian diberi umpan balik oleh peserta didik lainnya.
Dengan cara seperti ini peserta didik dapat mengembangkan kecakapan
hidup seperti bekerjasama, berpikir kritis, dan berkomunikasi secara
efektif untuk menjadi lebih percaya diri serta menerima dan menghargai
pendapat orang lain.
Pendekatan belajar seperti ini dapat menciptakan budaya sekolah yang
mendorong peserta didik untuk mengembangkan sikap dan kompetensi
yang diperlukan kelak dalam kehidupan sehari-hari.

5) Penggunaan Media Pembelajaran dan Alat Bantu Belajar
Fungsi utama alat bantu belajar adalah untuk membantu menanamkan
atau mengembangkan konsep yang abstrak agar peserta didik mampu
memahami arti sebenarnya dari konsep tersebut. Dengan melihat,
meraba,

dan

memanipulasi

objek/alat,

peserta

didik

memiliki

pengalaman-pengalaman nyata dalam kehidupan tentang arti suatu
konsep.

Ada

beberapa

tujuan

penggunaan

alat

peraga/media

pembelajaran, antara lain:
 Untuk mempermudah guru dalam menyampaikan materi pelajaran.
 Mempermudah peserta didik dalam memahami konsep.
 Memberikan pengalaman yang efektif bagi peserta didik dengan
berbagai kecerdasan yang berbeda.
 Memotivasi peserta didik untuk menyukai pelajaran yang diajarkan.
 Memberikan kesempatan bagi peserta didik yang lamban berpikir
untuk menyelesaikan tugas agar berhasil.
Gunakan alat bantu belajar sebanyak mungkin oleh siswa, bukan
oleh guru sehingga siswa tidak hanya menjadi ‘penonton’ guru
meragakan sesuatu.
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Siswa menggunakan
alat bantu belajar
dalam pembelajaran
membaca

c. Penilaian Kemajuan Peserta didik dalam Rangka PAKEM
Dalam Permendiknas No. 41 tahun 2007, penilaian dilakukan secara
konsisten, sistematik, dan terprogram dengan menggunakan tes dan non tes
dalam bentuk tertulis maupun lisan, pengamatan kinerja, pengukuran sikap,
penilaian hasil karya berupa tugas, proyek dan/atau produk, portofolio, dan
penilaian diri.
Penilaian konvensional dilakukan dengan tes tertulis saja, dan umumnya
terbatas

pada

penilaian

pengetahuan

(atau

yang

sering

terjadi:

penghafalan). Dengan demikian untuk menilai proses belajar dan hasil
belajar peserta didik, seperti laporan atau cerita, harus ada cara penilaian
lainnya.Tujuan utama penilaian sehari-hari adalah untuk mengidentifkasi
kekuatan dan kelemahan peserta didik supaya pembelajaran yang akan
datang dapat disesuaikan dengan kebutuhannya dan masalah yang mereka
hadapi dalam pembelajaran teratasi.
Beberapa jenis penilaian yang dikembangkan dalam program MBS
dijelaskan secara singkat di bawah ini.


Penilaian Proses
Penilaian proses

belajar

peserta

didik

bertujuan untuk menilai sejauhmana peserta
didik

menguasai

keterampilan

proses,

misalnya mengumpulkan dan menganalisis
data dalam IPA atau matematika. Penilaian
ini perlu dilakukan guru secara terus-

PENILAIAN
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Dasar
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Guru memantau proses anak belajar,
serta memberi bantuan sesuai kebutuhan
peserta didik

menerus pada saat anak melakukan kegiatan.Kalau ternyata peserta
didik mengalami kesulitan dalam melaksanakan tugasnya, guru
diharapkan memberi bantuan langsung kepada peserta didik.


Penilaian Karya Peserta didik
Kegiatan PAKEM banyak menekankan hasil karya peserta didik yang
merupakan

ciptaan

mereka

sendiri.Hasil

karya

tersebut

dapat

merupakan hasil tertulis (cerita, puisi, laporan), gambar atau model
3Dimensi (3D).Hasil karya ini perlu dinilai oleh guru untuk mengetahui
pencapaian kompetensi peserta didik, serta untuk memberi umpan balik
dan merencanakan pembelajaran selanjutnya yang disesuaikan dengan
kebutuhan peserta didik.
Salah satu cara untuk menilai hasil karya peserta didik adalah dengan
menggunakan rubrik penilaian. Dalam rubrik guru menyusun daftar
unsur yang akan dinilai dari pekerjaan tersebut, serta kriterianya. Contoh
di bawah adalah rubrik untuk menilai karangan Bahasa Indonesia
dengan lima unsur yang dinilai, yaitu: ejaan, isi karangan, diksi (pilihan
kata), dan keruntutan. Bobot setiap unsur ditetapkan oleh guru sesuai
prioritas pembelajarannya.
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RUBRIK PENILAIAN KARANGAN BAHASA INDONESIA
No.
1.

2.

Aspek Yang
Dinilai
Penggunaan
tanda baca

Indikator Penilaian

Kriteria

Skor

tepat
tidak tepat

2
1

sesuai
kurang
sesuai
tidak
sesuai
tepat
tidak tepat

3
2

runtut
kurang
runtut
tidak
runtut
Jumlah Skor Maksimal :

3
2

Ketepatan penggunaan
tanda baca dan huruf
kapital dalam kalimat
Kesesuaian isi karangan
dengan tema dan topik
yang dipilih

Isi karangan

3.

Diksi (pilihan
kata)

4.

Keruntutan
dalam
menuangkan
cerita/puisi/pantu
n/deskripsi

Ketepatan pemilihan kata
yang digunakan dalam
karangan
Keruntutan dalam
menuangkan
cerita/puisi/pantun/deskrips
i

Perolehan
Nilai

1
2
1

1
10

Keterangan :
Perolehan nilai dihitung dengan cara:
Skor yang diperoleh
Skor maksimal

Rubrik

x

10
0

penilaian

mata

pelajaran

lainnya unsur yang dinilai sesuai
kompetensi yang diajarkan. Misalnya,
dalam penilaian laporan percobaan
IPA, guru dapat menilai unsur-unsur
seperti:

kejelasan

deskripsi

pelaksanaan percobaan, keakuratan
data

yang

dikumpulkan,
dan

ketepatan

analisis data.

Portofolio
mengambarkan
kemajuan anak. Ini
adalah dua contoh dari
portofolio Arief, anak
kelas 1. Contoh di atas
adalah tulisannya pada
awal tahun ajaran, bulan
Juli, sedangkan contoh di
sebelah kanan menuju
akhir tahun ajaran, yaitu
pada bulan April.
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Penilaian Melalui Portofolio
Penilaian Portofolio merupakan penilaian berkelanjutan yang didasarkan
pada

kumpulan

informasi

yang

menunjukkan

perkembangan

kemampuan peserta didik dalam satu periode tertentu. Portofolio dapat
memperlihatkan perkembangan kemajuan belajar peserta didik melalui
karya peserta didik, antara lain: karangan, laporan, puisi, surat, gambar,
dan penelitian.
Hasil kerja ini disusun menjadi sebuah portofolio. Jadi, portofolio
merupakan koleksi pribadi hasil kerja peserta didik yang mencerminkan
tingkat

pencapaian,

kegiatan

belajar,

kekuatan,

dan

pekerjaan

terbaiknya. Penilaian portofolio ini didasarkan pada kumpulan hasil kerja
peserta didik secara individu pada satu periode untuk suatu mata
pelajaran.

2. Manajemen Peserta Didik Berbasis Sekolah
Manajemen peserta didik berbasis sekolah adalah pengaturan peserta didik
yang meliputi kegiatan merencanakan, mengorganisasikan melaksanakan, dan
mengevaluasi program kegiatan peserta didik di sekolah, dengan berpedoman
pada prinsip-prinsip implementasi manajemen berbasis sekolah.
Tujuan manajemen peserta didik adalah mengatur kegiatan peserta didik agar
menunjang proses belajar mengajar di sekolah dalam pencapaian tujuan
sekolah dan tujuan pendidikan yang optimal. Fungsi manajemen peserta didik
adalah wahana mengembangkan peserta didik secara optimal baik individu
maupun sosial sesuai dengan potensi dan/atau kebutuhan khusus.
Ruang lingkup kegiatan manajemen peserta didik berbasis sekolah meliputi
penerimaan peserta didik baru, pengenalan atau masa orientasi peserta didik
baru, penempatan peserta didik, pelayanan minat dan bakat, pembinaan disiplin,
penelusuran alumni, layanan khusus siswa, dan penatalaksanaan peserta didik.
Penerimaan peserta didik baru dilakukan dengan memperhatikan daya tampung
dan besarnya kelas (class size). Kebijakan sekolah untuk penetapan jumlah
peserta didik yang diterima mengacu pada peraturan yang berlaku yaitu Standar
Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar dengan ketentuan rasio siswa per kelas
adalah 1: 32. Untuk menetapkan penerimaan peserta didik berdasarkan kriteria
yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun
2007 tentang Standar Pengelolaan dinyatakan bahwa sekolah dasar menyusun
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dan

menetapkan

petunjuk

pelaksanaan

operasional

mengenai

proses

penerimaan peserta didik yang meliputi:
a. Kriteria calon peserta didik:
Calon peserta didik SD berusia sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun,
pengecualian terhadap usia peserta didik yang kurang dari 6 (enam) tahun
dilakukan atas dasar rekomendasi tertulis dari pihak yang berkompeten,
seperti konselor sekolah maupun psikolog;
b. Penerimaan peserta didik sekolah dilakukan: (a) secara obyektif,
transparan, dan akuntabel sebagaimana tertuang dalam aturan sekolah; (b)
tanpa diskriminasi atas dasar pertimbangan gender, agama, etnis, status
sosial, kemampuan ekonomi bagi SD penerima subsidi dari Pemerintah
dan/atau Pemerintah Daerah; dan (c) sesuai dengan daya tampung
sekolah/madrasah.
Prosedur penerimaan peserta didik baru bisa mengikuti langkah berikut:
1) Pembentukan panitia
2) Rapat penentuan peserta didik baru (persyaratan, daya tampung, jumlah
calon yang diterima, kriteria penerimaan, dan sistem seleksi)
3) Pembuatan, pemasangan dan pengiriman pengumuman
4) Pendaftaran
5) Seleksi
6) Penentuan peserta didik baru yang diterima
7) Pengumuman peserta didik baru yang diterima
8) Registrasi/daftar ulang bagi peserta didik yang diterima.
Setelah dinyatakan diterima, kegiatan berikutnya adalah pelaksanaaan
masa orientasi peserta didik baru. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan
Nasional Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan dinyatakan
bahwa orientasi bagi peserta didik baru bersifat akademik dan pengenalan
lingkungan tanpa kekerasan dengan pengawasan guru. Kegiatan-kegiatan
masa orientasi peserta didik baru dilaksanakan dengan suasana yang
menyenangkan sehingga peserta didik mendapat kesan pertama bahwa
sekolah itu tidak menakutkan, atau dengan kegiatan yang mengarah pada
“dreaming school”.
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SUASANA ORIENTASI PESERTA DIDIK BARU
(Mereka tanpa merasa tertekan, penuh keceriaan)

c. Penempatan peserta didik berdasarkan pada asumsi bahwa peserta didik
memiliki kesamaan sekaligus memiliki perbedaan satu dengan lainnya, atau
dengan kata lain setiap peserta didik memiliki keunikan. Penempatan dalam
hal ini bertujuan untuk memudahkan pelayanan kepada peserta didik
dengan

latar

belakang

keunikannya,

melalui

pelayanan

kelompok,

pelayanan individual, atau pelayanan klasikal.
d. Pelayanan dan pembinaan minat bakat peserta didik melalui kegiatan
ekstrakurikuler. Dalam hal ini peserta didik diberi keleluasaan untuk memilih
program kegiatan ekstrakurikuler yang diprogramkan di sekolah sesuai
dengan bakat dan minatnya. Jenis-jenis kegiatan ekstra kurikuler yang bisa
dilaksanakan di SD antara lain pramuka, olahraga, kesenian, seni bela diri,
dan lain-lain sesuai dengan potensi sumber daya yang dimiliki sekolah.
Dalam pelayanan kegiatan ekstra kurikuler sekolah perlu memiliki dokumen
program pembinaan ekstra kurikuler.
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Pramuka merupakan salah kegiatan ekstrakurikuler untuk
mengembangkan minat, bakat, dan karakter peserta didik

Untuk menanamkan disiplin peserta didik di sekolah diperlukan pengenalan
tentang hak anak dan kewajibannya sejak masa orientasi peserta didik baru.
Dalam permusan tata tertib sekolah, tata tertib kelas, peraturan akademik,
dan kode etik sekolah dilaksanakan secara partisipatif antara sekolah, orang
tua siswa atau pengurus komite sekolah, dan melibatkan peserta didik atau
perwakilan dari peserta didik.
e. Penelusuran alumni bertujuan untuk membina peserta didik agar cinta
almamater dan memberikan pengarahan kepada peserta didik ketika akan
melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
f.

Layanan khusus di sekolah adalah penataan semua sumberdaya dalam
rangka penyelenggaraan layanan secara khusus guna mencapai tujuan
lembaga/sekolah secara lebih optimal. Jenis-jenis layanan khusus yang
dapat diselenggarakan sekolah meliputi: bimbingan konseling, Usaha
Kesehatan Sekolah (UKS), gemar membaca di perpustakaan, pelayanan
penggunaan

laboratorium,

pembinaan

jiwa

enterpreneurship

melalui

koperasi sekolah dan/atau Kafetaria sekolah, penyediaan transportasi
sekolah, pembiasan 7K (keamanan, kebersihan, ketertiban, keindahan,
kekeluargaan, kesehatan dan kerindangan), pelayanan pelajaran tambahan
bagi peserta didik yang memerlukan pelayanan tambahan atau pengayaan.
g. Penatalaksanaan peserta didik terdiri atas buku induk, buku klaper, buku
daftar hadir, buku agenda kelas, buku nilai, daftar keadaan peserta didik,
laporan kenaikan kelas/kelulusan, daftar calon peserta ujian akhir.

3. Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berbasis Sekolah
Manajemen pendidik dan tenaga kependidikan berbasis sekolah adalah
pengaturan

pendidik

dan

tenaga

kependidikan

yang

meliputi

kegiatan

merencanakan, mengorganisir, melaksanakan, dan mengevaluasi program kegiatan
yang terkait dengan pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah, dengan
berpedoman pada prinsip-prinsip implementasi manajemen berbasis sekolah.
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Dalam penerapan MBS di SD, yang dimaksud pendidik adalah guru dan
konselor yang berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan pendidikan di SD.
Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan
melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan
pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat.
Pendidik di SD sekurang-kurangnya terdiri atas guru kelas dan guru mata
pelajaran yang penugasannya ditetapkan oleh SD masing-masing sesuai dengan
keperluan. Guru mata pelajaran di SD sekurang-kurangnya mencakup guru
kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia serta guru kelompok mata
pelajaran pendidikan jasmani, olah raga, dan kesehatan.
Tenaga kependidikan yaitu anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan
diangkat

untuk

menunjang

penyelenggaraan

pendidikan

di

SD.

Tenaga

kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan,
pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan di SD.
Pada tingkat SD tenaga kependidikan sekurang-kurangnya terdiri atas kepala
sekolah, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, dan tenaga kebersihan sekolah.
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007
Tentang Standar Pengelolaan dinyatakan bahwa sekolah menyusun program
pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan dengan memperhatikan standar
pendidik dan tenaga kependidikan; dan dikembangkan sesuai dengan kondisi
sekolah termasuk pembagian tugas, mengatasi bila terjadi kekurangan tenaga,
menentukan sistem penghargaan, dan pengembangan profesi bagi setiap pendidik
dan tenaga kependidikan serta menerapkannya secara profesional, adil, dan
terbuka.
Pendidik pada SD dipersyaratkan memiliki: (1) kualifikasi akademik pendidikan
minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1); (2) latar belakang pendidikan
tinggi di bidang pendidikan SD atau psikologi; dan (3) memiliki sertifikat profesi guru
untuk SD.
Pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah dasar minimal terdiri atas kepala
sekolah,

pendidik,

tenaga

administrasi,

tenaga

perpustakaan,

dan

tenaga

kebersihan sekolah.
Pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan dapat
dilakukan melalui berbagai cara, antara lain: KKG, KKKS, studi lanjut, supervisi,
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pendidikan dan pelatihan, lokakarya, rapat sekolah, pertemuan organisasi profesi,
diskusi, seminar, studi banding, magang guru, pertukaran guru antar sekolah,
program sister school, sistem pemberian penghargaan kepada pendidik atau tenaga
kependidikan yang berprestasi, dan penilaian kinerja.

SUASANA PERTEMUAN KKG DI SEKOLAH

4. Manajemen Sarana dan Prasarana Berbasis Sekolah
Manajemen sarana dan prasarana berbasis sekolah adalah pengaturan sarana
dan

prasarana

yang

meliputi

kegiatan

merencanakan,

mengorganisir,

melaksanakan, dan mengevaluasi program kegiatan sarana dan prasarana di
sekolah, dengan berpedoman pada Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Standar Sarana dan Prasarana, sebagai berikut.
a. Satu SD memiliki sarana dan prasarana yang dapat melayani minimum 6 (enam)
rombongan belajar dan maksimum 24 (dua puluh empat) rombongan belajar.
b. Satu SD dengan 6 (enam) rombongan belajar disediakan untuk 2000 penduduk,
atau satu desa.
c.

Pada wilayah berpenduduk lebih dari 2000 jiwa dapat dilakukan penambahan
sarana dan prasarana untuk melayani tambahan rombongan belajar di SD yang
telah ada, atau disediakan SD baru.

d. Pada satu kelompok pemukiman permanen dan terpencil dengan banyak
penduduk lebih dari 1000 jiwa terdapat satu SD dalam jarak tempuh bagi
peserta didik yang berjalan kaki maksimum 3 km melalui lintasan yang tidak
membahayakan.
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Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar
Pengelolaan dinyatakan bahwa sekolah menetapkan kebijakan program secara
tertulis mengenai pengelolaan sarana dan prasarana.
Manajemen sarana dan prasarana meliputi aktivitas identifikasi kebutuhan,
perencanaan,

pengadaan,

penginvetarisan,

penyimpanan/pemeliharaan,

dan

penghapusan. Barang yang dikelola meliputi barang yang tidak bergerak, serta
barang yang bergerak, baik yang habis pakai maupun yang tidak, misalnya perabot,
alat kantor, buku, alat peraga praktek media pendidikan, dan administrasi sekolah.
a. Identifikasi kebutuhan
Identifikasi kebutuhan merupakan awal sebelum perencanaan. Tujuannya
adalah untuk mengetahui keadaan perlengkapan/barang yang ada, baik dari
segi kuantitas (jumlah) maupun kualitas (kondisi). Hasil identifikasi merupakan
dasar dalam perencanaan kebutuhan sarana.
b. Perencanaan
Rencana kebutuhan dibuat untuk jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran, yang
selanjutnya disusun ke dalam perencanaan biaya yang meliputi biaya-biaya
pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan, penyaluran, penginventarisasian, dan
penghapusan agan jangan sampai ada kegiatan yang tertinggal dalam
penghitungan biaya yang diperlukan.
c. Pengadaan
Pengadaan perlengkapan/barang sekolah meliputi buku, alat tulis kantor, media
pembelajaran, perabot, bangunan, dan tanah dilakukan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.
d. Penyimpanan
Penyimpanan barang meliputi kegiatan menerima, mencatat, menyimpan, dan
mengeluarkan barang di/atau dari gudang sesuai dengan prosedur yang
ditetapkan.

Pengeluaran

barang

dilakukan

berdasarkan

surat

perintah

permintaan mengeluarkan barang (SPMB). Pengeluaran barang dilakukan
melalui tahapan kegiatan berikut:
1) Meneliti kuantitas dan spesifikasi barang yang akan dikeluarkan;
2) Meneliti dan memeriksa barang yang ada untuk memenuhi permintaan;
3) Mencatat mutasi barang pada kartu barang dan kartu persediaan barang;
4) Mempersiapkan dan membuat Berita Acara Penyerahan Barang dari gudang
kepada pengangkut;
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5) Membuat laporan kepada atasan langsung; dan
6) Penataan

5. Manajemen Pembiayaan Berbasis Sekolah
Manajemen pembiayaan berbasis sekolah adalah pengaturan pembiayaan
yang meliputi kegiatan merencanakan, mengorganisasi, melaksanakan, dan
mengevaluasi program kegiatan pembiayaan di sekolah, dengan berpedoman
pada prinsip-prinsip implementasi manajemen berbasis sekolah.

h. a. Kegiatan perencanaan
Perencanaan keuangan merupakan satu aktivitas dalam menetapkan
perkiraan biaya yang diperlukan untuk penetapan sumber, pengalokasian,
pengelolaan,

pembukuan

dan

pertanggungjawaban

keuangan

yang

mendukung pelaksanaan kegiatan pendidikan di sekolah.
Perencanaan keuangan sekolah menyatu dengan Rencana Kerja Sekolah
(RKS) secara menyeluruh. Dengan demikian perencanaan keuangan sekolah
terdiri dari :
i.

Perencanaan jangka pendek,

j.

Perencanaan jangka menengah, dan

k. Perencanaan jangka panjang

l.

b. Sumber Keuangan
Sesuai dengan Permendiknas No. 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan
Sumbangan Pendidikan, sumber keuangan sekolah terdiri dari:
1)

Sumber

Biaya

pendidikan

pada

satuan

pendidikan

dasar

yang

diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah terdiri:
a) anggaran pendapatan dan belanja negara;
b) anggaran pendapatan dan belanja daerah;
c) sumbangan dari peserta didik atau orang tua/walinya;
d) sumbangan dari pemangku kepentingan pendidikan dasar di luar
peserta didik atau orang tua/walinya;
e) bantuan lembaga lainnya yang tidak mengikat;
f) bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
g) sumber lain yang sah.
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2) Sumber biaya pendidikan pada satuan pendidikan dasar yang
diselenggarakan
oleh masyarakat:
a) bantuan dari penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan;
b) pungutan, dan/atau sumbangan dari peserta didik atau orang
tua/walinya;
c) bantuan dari masyarakat di luar peserta didik atau orang tua/walinya;
d) bantuan Pemerintah;
e) bantuan pemerintah daerah;
f) bantuan pihak asing yang tidak mengikat;
g) bantuan lembaga lain yang tidak mengikat;
h) hasil usaha penyelenggara atau satuan pendidikan; dan/atau
i) sumber lain yang sah.

m. c. Pengalokasian
Pengalokasian adalah suatu rencana penetapan jumlah dan prioritas uang
yang akan digunakan dalam pelaksanaan pendidikan di sekolah. Alokasi
keuangan di sekolah, baik sekolah negeri maupun sekolah swasta pada
dasarnya adalah sama. Alokasi tersebut terdiri dari :
1)

Alokasi pembangunan, baik pembangunan fisik (penambahan pasilitas)
maupun nonfisik (pendidikan dan latihan pegawai);

2)

Alokasi kegiatan rutin, seperti belanja pegawai, kegiatan belajar
mengajar, pembinaan kasiswaan, dan kebutuhan rumah tangga.

n. d. Penganggaran (penyusunan RKS, RKAS)
Rencana Kerja Sekolah (RKS)
adalah

dokumen

pendidikan
Rencana

satuan

yang

memuat

Kerja

Jangka

Menengah, dan disusun empat
tahun

sekali.

Anggaran
disusun
sekolah

Rencana

Sekolah
setiap

Kerja
(RKAS)

tahun

berdasarkan

oleh
RKS
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dengan masa implementasi satu
tahun.

Dengan

demikian

dokumen RKS memuat rencana
strategis yang akan dicapai oleh
sekolah dalam jangka waktu 4
(empat)

tahun,

dan dokumen

RKS memuat program/kegiatan
strategis

dan

kegiatan

operasional sekolah yang akan
dicapai

oleh

sekolah

dalam

jangka waktu 4 (empat) tahun.

Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam menyusun rencana
keuangan sekolah sebagai berikut;
1) Perencanaan harus realistis. Perencanaan harus mampu menilai
bahwa

alternatif

yang

dipilih

sesuai

dengan

kemampuan

sarana/fasilitas, daya/ tenaga, dana, maupuan waktu.
2) Perlunya koordinasi dalam perencanaan. Perencanaan harus mampu
memperhatikan cakupan dan sarana/volume kegiatan sekolah yang
kompleks.
3) Perencanaan harus berdasarkan pengalaman, pengetahuan, dan
intuisi. Pengalaman, pengetahuan, dan intuisi, mampu menganalisis
berbagai kemungkinan yang terbaik dalam menyususn perencanaan.
4) Perencanaan

harus

fleksible

(luwes).

Perencanaan

mampu

menyesuaikan dengan segala kemungkinan yang tidak diperhatikan
sebelumnya tanpa harus membuat revisi.
5) Perencanaan yang didasarkan pada penelitian. Perencanaan yang
berkualitas perlu didukung suatu data yang lengkap dan akurat
melalui suatu penelitian.
6) Perencanaan

akan

menghindari

under

dan

over

planning.

Perencanaan yang baik akan menentukan mutu kegiatan-kegiatan
yang diselenggarakan.
Penyusunan RKS oleh sekolah didasarkan amanat kebijakan, antara
lain: pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
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Nasional Pendidikan, Bab VIII tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal
53, ayat (1) dinyatakan bahwa: “Setiap satuan pendidikan dikelola atas dasar
rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran rinci dari rencana kerja
jangka menengah satuan pendidikan yang meliputi masa 4 (empat) tahun”.
Kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Sistem
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Bagian Keenam, Pasal 51
Ayat (2) dinyatakan bahwa: “Kebijakan pendidikan oleh satuan pendidikan
dasar, dituangkan dalam: (a) rencana kerja tahunan satuan pendidikan; (b)
anggaran pendapatan dan belanja tahunan satuan pendidikan; dan (c)
peratuan satuan atau program pendidikan. Ketiga, Lampiran Peraturan
Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 19 Tahun 2007 tentang
Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan
Menengah yang dinyatakan bahwa: sekolah wajib membuat: (1) Rencana
Kerja Sekolah (RKS) yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai dalam
kurun waktu empat tahun yang berkaitan dengan mutu lulusan yang ingin
dicapai dan perbaikan komponen yang mendukung peningkatan mutu
lulusan, (2) Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS) dilaksanakan
berdasarkan Rencana Kerja Sekolah (RKS).
Penyusunan RKAS terdiri dari tiga langkah: (1) menghitung biaya
operasional; (2) menghitung rencana biaya dan sumber pendanaan program
dan kegiatan operasional; dan (3) menyusun rencana kegiatan dan anggaran
sekolah.
Setelah mengetahui berapa kebutuhan sekolah untuk membiayai
program dan kegiatan operasional, maka langkah berikutnya adalah
membuat

rencana

pendanaan.

Rencana

pendanaan

dibuat

untuk

memperkirakan sumber dan jumlah dana yang diperkirakan diperoleh
sekolah/madrasah. Beberapa sumber dana yang dapat diharapkan oleh
sekolah, antara lain: BOS, BOS kab./kota, BOS Provinsi, sumbangan
masyarakat melalui komite sekolah atau paguyuban kelas, donatur, dan
sebagainya.

o. e. Pembukuan
Sekolah

diharuskan

menyelenggarakan

pembukuan

keuangan

sekolah. Pembukuan menyangkut sumber dana, pengunaan dan besarnya
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dana untuk tiap-tiap penggunaan. Untuk tertibnya pembukuan keuangan,
sekolah harus memiliki: buku kas, daftar gaji, buku kas harian, buku catatan
SPMU, buku/daftar SPJ, buku pemeriksaan, buku setoran pajak, buku
tabungan, daftar lembur dan atau daftar honorarium, tempat penyimpanan
uang, kertas berharga dan tanda bukti pengeluaran, brand kas, pembukuan
dana BOS dan Bosda, penerimaan dan penggunaan dana bantuan komite
sekolah dan stakeholders, penerimaan dan penyetoran PPh dan PPn, berita
acara penutupan kas, tanda bukti pengeluaran, laporan penggunaan
keuangan

menurut

sumbernya

kepada

atasan

yang

bersangkutan,

peringatan/teguran tertulis kepada bendaharawan apabila ada penggunaan
uang yang tidak sesuai dengan tanda bukti yang ada dan penggunaan diluar
rencana.

p. f. Pemeriksaan dan Pengawasan
1) Pemeriksaan pembukuan atau audit
Pemeriksaan pembukuan atau audit adalah suatu kegiatan meneliti,
mempelajari, menelaah, dan mengusut atas kebenaran pembukuan yang
ada, berdasarkan ketentuan-ketentuan akutansi yang berlaku, antara lain,
meliputi ;
a) Sasaran pemeriksaan adalah dokumen-dokumen asli yang digunakan
di dalam transaksi;
b) Pemeriksaan/audit dapat dilakukan oleh lembaga yang berwenang
atau lembaga lain yang sesuai dengan kebutuhan;
c) Hasil audit merupakan umpan balik bagi peningkatan pengelolaan
keuangan selanjutnya.
2) Pengawasan
Pengawasan adalah suatu kegiatan yang mengamati kesesuaian antara
pengalokasian dan penggunaan dana yang sebenarnya. Pengawasan
dapat

melihat

ada

tidaknya

penyimpangan

penggunaan

dana.

Pengawasan dilakukan dalam tiga kegiatan diantaranya:
d) Pemeriksaan

yang

ditujukan

pada

bukti-bukti

dokumen

asli,

penerimaan, dan pengeluaran, serta saldo akhir yang dicocokan
dengan temuan hasil audit.
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e) Bila terdapat penyimpangan, dapat dilakukan dengan pengusutan, bila
tidak, dilakukan pembinaan ke arah yang lebih baik.
f) Pengawasan

keuangan

dapat

dilaksanakan

bersifat

internal

(pengawasan melekat yang dilakukan oleh kepala sekolah beserta
warga sekolah lainnya dengan pihak penyelenggara sekolah/yayasan
bagi sekolah swasta. Di samping itu, pengawasan dapat dilakukan oleh
pengawas fungsional, seperti pengawas sekolah, Inspektorat wilayah,
BPK, BPKP, dan lembaga keuangan lainnya. Pengawasan dilakukan
oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak dalam
bidang pendidikan atau oleh akuntan publik.

q. Pertanggungjawaban dan Pelaporan
5. Pertanggungjawaban
Pertanggungjawaban dapat dilakukan dalam bentuk bulanan,
semester, atau setelah selesai aktivitas tertentu, Penetapan
waktu/tanggal bergantung pada peraturan yang berlaku, baik peraturan
yang ditetapkan pemerintah maupun yayasan bagi sekolah swasta.
Isi pertanggungjawaban meliputi
b) Jumlah uang yang diterima dan yang dikeluarkan
c) Buku penerimaan dan pengeluaran
d) Waktu transaksi
e) Berbagai akibat dari penerimaan dan pengeluaran uang
5. Pelaporan
a) Pelaporan dilakukan dalam suatu periode tertentu sesuai dengan
peraturan yang berlaku.
b) Isi laporan sesuai dengan isi pertanggungjawaban dengan
menggunakan format-format tertentu.
Laporan disampaikan kepada pihak yang terkait, seperti pemerintah,
yayasan, orangtua/masyarakat, dan para penyumbang lainnya.

6. Hubungan Sekolah dan Masyarakat
Pada masa lalu orang tua peserta didik dan anggota masyarakat tidak
dilibatkan bersama-sama dalam berbagai pelatihan dan urusan sekolah, dimana
yang dilatih hanya guru, kepala sekolah dan pengawas. Kelompok pelatihan ini
biasanya dilaksanakan secara terpisah sehingga kurang koordinasi antara kelompok
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tersebut dan kurang saling pengertian. Program MBS melatih semua pihak yang
terlibat dalam sekolah dan menekankan bahwa mereka perlu bekerja sama di
sekolah dan di masyarakat.
Tujuan digalakkan peran serta masyarakat adalah untuk mendorong
masyarakat setempat supaya mereka merasa ”memiliki” sekolahnya dan lebih
berperan dalam kegiatan sekolah. Peran serta di masa lalu pada umumnya hanya
terbatas pada pemberian dana ke sekolah, tetapi lambat laun masyarakat lebih
bertanggung jawab dalam memperbaiki dan merawat gedung sekolah. Pada
beberapa sekolah, orang tua dan masyarakat telah membentuk paguyuban kelas
untuk mendampingi kegiatan di kelas secara langsung, dan ada pula orang tua yang
membantu guru di kelas. Hal ini biasanya dilakukan pada peserta didik kelas I yang
masih memerlukan bantuan dalam proses pembelajaran.
Komite sekolah dibentuk sebagai wadah atau
organisasi nonprofit yang beranggotakan unsur orang
tua peserta didik, pendidik, tokoh masyarakat yang
peduli pendidikan, kelompok DUDI, dan kelompok
pemerhati pendidikan. Komite sekolah diharapkan
menjadi partner sekolah dalam upaya peningkatan mutu
pendidikan.
Dasar hukum pembentukan komite sekolah
adalah

Kepmendiknas

Nomor

044/U/2002.

Sejak

Kepmendiknas tersebut diundangkan, sudah
banyak komite sekolah yang didirikan.
Komite Sekolah berperan sebagai berikut:
1. Pemberi

pertimbangan

(advisory

Ketua komite sekolah adalah warga sekolah yang terlibat dalam
perencanaan dan pengawasan keuangan sekolah. Manajemen terbukamenjadi transparan dan akuntabel. Rencana sekolah dan RAPBS di
pajangkan untuk dilihat semua pihak.

agency)

dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan;
2. Pendukung (supporting agency), baik yang berwujud keuangan, pemikiran
maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan;
3. Pengontrol (controlling agency) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas
penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan;
4. Mediator (mediating agency) antara pemerintah dengan masyarakat di satuan
pendidikan.
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Meskipun sudah diundangkan cukup lama, dan banyak sekolah sudah
membentuk komite sekolah, namun secara nasional gaung komite sekolah belum
nyaring. Salah satu faktor penting penyebab kurang berperannya komite sekolah
adalah sangat terbatasnya sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan yang
mengatur

komite

sekolah.

Melalui

program

MBS

peran

komite

sekolah

dikembangkan sesuai tujuan pemerintah khususnya dalam hal:


Bekerjasama dengan kepala sekolah dan guru untuk menyusun Rencana Kerja
Sekolah (RKS) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS);



Mengumumkan rencana tersebut supaya diketahui masyarakat;



Memantau sekolah dan memberi bantuan dalam hal: kondisi fisik sekolah, dan
pelaksanaan kegiatan sekolah baik proses pembelajaran maupun kegiatan
lainnya;



Mendorong orang tua peserta didik dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam
pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan;



Mendorong kerjasama dengan masyarakat perorangan/organisasi/dunia usaha
dan dunia industri (DUDI) dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan
pendidikan



Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan
pendidikan yang diajukan oleh masyarakat.
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Jenis-Jenis Peran Serta Masyarakat
1). Pembangunan dan Perawatan Fisik Sekolah
Salah satu prioritas orang tua peserta didik
dan masyakarat yang ikut terlibat dalam
sekolah adalah peningkatan sarana dan
prasaran sekolah. Banyak orang tua yang
telah ikut meningkatkan mutu bangunan
dalam rangka program MBS.

2) Bantuan Nonfisik
a).Dorongan Peserta Didik untuk Belajar
Banyak sekolah yang bekerjasama dengan masyarakat untuk mendorong peserta
didik belajar. Kegiatan tersebut termasuk:


Mengidentifikasi anak yang putus sekolah serta mendorong dan membantu
keluarga mereka supaya masuk sekolah;



Menentukan jam wajib belajar pada malam hari untuk mendorong anak
mengerjakan pekerjaan rumah dan membaca buku
MASYARAKAT MEMUTUSKAN JAM WAJIB BELAJAR
Sebelum adanya program MBS penduduk Dusun Wadas Putih,
Wonosobo kurang memperhatikan pendidikan anaknya. Namun kepala
sekolah dan masyarakat berkeinginan untuk memperbaiki keadaan ini.
Bagaimana caranya?
Para tokoh Masyarakat dan sekolah berkumpul dan memutuskan bahwa
semua pesawat TV akan dimatikan mulai jam 6 s.d. jam 8 malam untuk
dijadikan sebagai ‘jam belajar’ (selama dua jam!). Sejumlah 6 sampai 10
pemuda berkeliling desa pada saat jam belajar tersebut untuk
mendorong orang ikut bergabung dalam jam belajar dan juga untuk
membantu anak-anak dengan pekerjaan rumahnya.Bagaimana hasilnya?
Adanya peningkatan kinerja sekolah dan prestasi peserta didik dalam
ulangan-ulangan umum di sekolahnya!
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b). Paguyuban Kelas
Orang tua dan pihak masyarakat lainnya juga dapat membantu pelaksanaan
pendidikan secara langsung pada saat anak masuk sekolah. Banyak SD telah
membentuk Paguyuban Kelas. Idenya muncul pertama, saat ada orang tua peserta
didik kelas 1 suka duduk di luar kelas menunggu anaknya pulang sekolah. Akhirnya
beliau diajak guru masuk membantu di kelas daripada diam menunggu
ORANG TUA MEMBANTU DI KELAS

Atas: Orang tua peserta didik membantu anak
belajar di kelas 1
Bawah: Orang tua membantu meningkatkan
kondisi kelas dengan memasang tempat pajangan

di luar. Beberapa orang tua lainnya ikut masuk membantu juga. Tugas mereka
membantu menyusun pajangan hasil karya peserta didik, membuat alat bantu
belajar,

serta

membantu

anak

langsung

dalam

pembelajaran,

misalnya

mendengarkan anak membaca, membantu mereka menulis.
Berbagai aktivitas lainnya dilakukan oleh paguyuban kelas satu di berbagai sekolah
seperti:


Pengaturan ruangan beserta isinya



Pemasangan gambar-gambar sebagai media pendidikan
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Pembuatan tempat pajangan dan rak buku perpustakaan kelas



Penggantian papan tulis menjadi white board



Pembuatan piket paguyuban di kelas



Pembenahan portofolio sebagai dokumen hasil belajar anak.
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BANTUAN PAGUYUBAN KELAS
Bersamaan dengan naiknya prestasi SDN 2 Jajag, Kecamatan Gambiran sejak ada program MBS, meningkat pulalah
permintaan masyarakat agar anaknya dapat diterima di sekolah ini. Berhubung terbatasnya ruang yang ada, maka
ruang pertemuan/aula yang selama ini hanya digunakan tidak rutin diubah menjadi layak pakai. Paguyuban kelas
bertekad untuk mengisi ruang kelas dengan membelikan meja kursi baru - pada tahap awal telah dibelikan 10
pasang meja kursi - yang akan melengkapi sarana yang telah ada. Kekurangan ini dapat dimengerti oleh orang tua
peserta didik, karena mereka sekarang dapat melihat APBS yang dipajangkan (kanan) untuk sementara di ruang
Kepsek. PSM meningkat karena rasa memiliki sekolah muncul dan demi kenyamanan belajar anak mereka sendiri.

Kepala Cabang Dinas Pendidikan dengan Kepala Sekolah
menunjukkan meja dan kursi yang dibuat Paguyuban Kelas

7. Budaya Sekolah

Budaya sekolah merupakan sesuatu yang dipahami dan diyakini oleh pikiran dan
hati

sehingga

dapat

dijadikan

pedoman

seseorang

ketika

berperilaku

(individu/kelompok) dalam satuan pendidikan pada khususnya dan lingkungan
sekolah pada umumnya. Budaya sekolah yang diharapkan dalam konteks ini lebih
merujuk pada “suatu sistem nilai, kepercayaan dan norma-norma yang diterima
secara bersama, serta dilaksanakan dengan penuh kesadaran sebagai perilaku
alami, yang dibentuk oleh lingkungan yang menciptakan pemahaman yang sama di
antara seluruh unsur dan personil sekolah baik itu kepala sekolah, guru, staf,
peserta didik dan jika perlu membentuk opini masyarakat yang sama dengan
sekolah” sebagaimana ditegaskan oleh Direktorat Tendik Dirjen Peningkatan Mutu
Pendidik dan Tenaga Kependidikan Depdiknas (2007:1).
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Program MBS diharapkan dapat menciptakan budaya sekolah yang mendorong
peserta didik untuk menjadi warga yang terampil dan bertanggung jawab. Melalui
pendekatan

yang

aktif

dan

partisipatif,

baik

dalam

manajemen

sekolah,

pembelajaran, maupun peran serta masyarakat,perilaku yang baik diharapkan
berkembang pada diri semua warga sekolah: peserta didik, kepala sekolah, guru,
dan masyarakat.
Melalui pembelajaran PAKEM anak belajar bekerjasama yang baik dengan anak
lainnya. Mereka belajar berani mengungkapkan pendapatnya dengan cara yang
sopan dan santun. Mereka toleran menerima pendapat orang lainnya.Keterbukaan
dalam perencanaan dan keuangan sekolah akan mendorong seseorang untuk
berperilaku jujur. Dan semua pihak bekerja sama untuk membuat lingkungan
sekolah yang bersih, sehat, dan ramah anak. Untuk mengembangkan budaya dan
lingkungan sekolah kepala sekolah harus memiliki program – program pembiasaan.
Sesuai dengan kebijakan pemerintah, budaya sekolah terfokus khususnya pada
beberapa hal, sehingga diharapkan:


Pihak sekolah, termasuk peserta didik, menjadi religius;



Berdisiplin;



Lingkungan sekolah menjadi bersih dan sehat;



Budaya baca berkembang.

a. Budaya Religius
Berperilaku religius hendaknya tidak ditunjukkan hanya yang bersifat hubungan
manusia dengan Tuhannya, seperti berdo’a dan beribadah, melainkan juga
hubungan manusia dengan manusia lainnya, seperti tidak mengambil/mengganggu
milik orang lain, budaya antri, dan menghargai pendapat orang lain, serta hubungan
manusia

dengan

alam/lingkungannya,

seperti

tidak

membuang

sampah

sembarangan, tidak merusak pohon, dan tidak mencorat-coret tembok. Perilaku
religius,

sebagaimana

perilaku

di

bidang

lain,

akan

berkembang

melalui

keteladanan, pembiasaan, dan pembimbingan (di saat tidak berbuat hal yang
diinginkan). Oleh karena itu, sekolah dalam hal ini guru, kepala sekolah, dan orang
dewasa lain di sekolah, hendaknya memberikan teladan dalam hal yang diinginkan
terjadi pada diri peserta didik. Misal, bila kita menginginkan peserta didik berdisiplin,
maka sekolah harus memberikan teladan/contoh tentang disiplin tersebut.
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b.

Bersih dan Sehat

Budaya dan lingkungan sekolah antara lain meliputi budaya bersih dan sehat. Dalam
hal ini mengandung pengertian bagaimana warga sekolah menerapkan 7 K (
Kebersihan, Ketertiban, Kesehatan, Keindahan, Kekeluargaan, Keamanan,
Kerindangan)
Nilai dan budaya bersih dan sehat dapat dibiasakan melalui kegiatan-kegiatan
berikut: memilah dan menempatkan sampah pada tempatnya, memungut sampah
ketika melihatnya, tidak mencorat - coret tembok, gerakan cuci tangan sebelum dan
sesudah makan, gerakan rajin gosok gigi (minimal 2 kali sehari), menjaga kerapihan
dalam berpakaian dan penampilan (rambut, kuku), menjaga kerapihan kelas dan
sekolah, merapikan barang-barang setelah digunakan, mengembalikan buku di
perpustakaan sesuai tempatnya, menciptakan dan menjaga keindahan lingkungan
sekolah, tidak menginjak rumput di taman, menciptakan gerakan kebersihan dan
cinta lingkungan, membawa tanaman (bunga) untuk penghijauan sekolah.

BERSIH,RAPIHDAN SEHAT
Orang tua membantu menciptakan
lingkungan sekolah yang bersih,
sehat dan rindang

ANAK BELAJAR KEBIASAAN SEHAT
Peserta didik belajar menggosok gigi bersama, serta mencuci tangan setelah membuang air dan sebelum makan.
Kebiasaan kesehatan ini perlu disertai pembelajaran tentang kesehatan supaya mereka memahami pentingnya
kebiasaan ini.
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c.

Sopan dan Santun

SOPAN DAN SANTUN
Peserta didik belajar berinteraksi dan mengungkapkan
pendapat dengan sopan dan santun

Pengembangan sopan dan santun terpadu dalam kegiatan sekolah.Dengan adanya
pembelajaran PAKEM dan manajemen sekolah yang partisipatif dan terbuka, terjadi
lebih banyak interaksi antara peserta didik dan peserta didik, dan peserta didik dan
guru.Melalui kerja kooperatif dalam kelompok peserta didik belajar mendengarkan
dan menghormati pendapat peserta didik lainnya, serta mengungkapkan
pendapatnya sendiri dengan kata dan sikap yang tidak menyinggung perasaan
pendengarnya. Hal yang sama terjadi dalam interaksi antara peserta didik dan guru
dan orang dewasa lainnya di lingkungan sekolah. Masing-masing harus bisa
mengungkapkan pemikiran dan pendapat dengan memperhatikan perasaan
pendengarnya.

d.

Berdisiplin

Pada masa lalu pelaksanaan disiplin disertai dengan ancaman hukuman. Dengan
adannya program MBS diharapkan pelaksanaan disiplin tumbuh dari kesadaran diri
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sendiri. Pengembangan disiplin peserta didik sangat terkait dengan penanaman
sopan-santun, penegakan peraturan dan tata tertib sekolah. Dengan adanya lebih
banyak kegiatan interaktif di sekolah, kegiatan tersebut hanya dapat dijalankan
dengan baik kalau pesertanya menunjukkan sikap yang berdisiplin.Selain bersopansantun peserta didik dibiasakan dalam kegiatan partisipatif seperti melakukan
percobaan untuk membagai tugas dan menunggu gilirannya.Pengembangan disiplin
diri dikembangkan melalui semua kegiatan sekolah baik kurikuler maupun ekstrakurikuler, akdemik maupun non-akademik seperti olah raga.

BELAJAR
BERDISIPLIN

e.

Budaya Baca

Peserta didik belajar
berdisiplin melalui
kegiatan baik di dalam
maupun di luar kelas,
kurikuler dan
ektrakurikuler

Salah satu tujuan program MBS adalah untuk
meningkatkan minat baca peserta didik atau
dengan kata lain mengembangkan budaya baca.
Untuk mencapai tujuan ini beberapa hal dilakukan di sekolah:


Perpustakaan sekolah dikelola untuk menciptakan suasana yang mendorong
anak untuk membaca.



Sudut baca dibuat di ruang kelas supaya buku
mudah dijangkau.



Jumlah buku ditambah baik dari sumbangan
peserta didik dan masyarakat, maupun dibeli

PERPUSTAKAAN DAN SUDUT BACA
Sudut baca atau perpustakaan kelas dibentuk
untuk mendorong minat baca peserta didik. Buku
dipajangkan supaya judul mudah dibaca, dan anak
diberi waktu membacanya melalui ‘jam membaca.’

dengan dana BOS.


Jam membaca diterapkan di kelas ataupun sekaligus di seluruh sekolah supaya
anak terbiasa membaca.



Sekolah mempunyai program budaya baca untuk semua jenjang



Mengungkapkan hasil bacaannya dalam bentuk
lisan atau tulisan, bila perlu.



Di beberapa sekolah dikenal pula kegiatan
dengan sebutan ‘Iqra time’ dan ‘membaca
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senyap’ dengan tujuan yang sama, yaitu menggalakkan budaya baca.
‘DROP EVERYTHING AND READ!’
SD Ngepung, Probolinggo merupakan salah satu sekolah
yang telah berhasil meningkatkan kegemaran membaca pada
anak-anak. Salah satu kiat yang dilakukan oleh sekolah ini
adalah menerapkan pembiasaan ‘baca senyap’. Di SD Ngepung
lebih dikenal dengan sebutan DEAR (Drop Everything And
Read). Baca senyap dilakukan setiap hari Selasa sampai dengan hari Sabtu,
sebelum pelajaran dimulai, yaitu dimulai jam 06.15 – 06.30. Seluruh warga
sekolah (kepala sekolah, guru, peserta didik, dan staf sekolah) wajib
membaca senyap. Tidak ada aktivitas lain, selain membaca. Buku atau
bahan yang dibaca diserahkan kepada masing-masing warga sekolah.
Untuk mendorong aktivitas dan produktivitas peserta didik, para peserta
didik diminta untuk menuangkan kembali berupa ringkasan atau hasil karya
peserta didik. Setelah 1-2 minggu hasil karya peserta didik tersebut
dikonteskan secara terbuka. Hasil karya terbaik akan diumumkan pada
waktu upacara bendera hari Senin. Selain karya terbaik dibacakan oleh
Pembina Upacara, mereka diberi hadiah, seperti pensil, penghapus, dan
pulpen, dengan harga tidak lebih dari Rp1.000.
Pembiasaan ‘baca senyap’ yang dilakukan secara terus-menerusseperti ini
sangat berdampak terhadap minat baca anak dan menambah
wawasanseperti ini sangat berdampak terhadap minat baca anak dan
menambah wawasan

Peserta didik di SD Ngepung, Probolinggo membaca
senyap setiap hari dari Selasa sampai Sabtu

f. Budaya Gemar Menabung
Gemar menabung sebagai pembiasaan
yang perlu dibiasakan sejak dini untuk
membina peserta didik hidup hemat.

Peserta Didik praktik Menabung di BNI-46 secara
rutin setiap 1 bulan sekali
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BAB IV
INDIKATOR KEBERHASILAN
MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH
DI SEKOLAH DASAR
Indikator MBS pada dasarnya dapat berfungsi sebagai alat ukur keberhasilan
sekolah dalam melaksanakan MBS. Untuk dapat dijadikan alat ukur maka indikator
dirumuskan mengacu pada instrumen akreditasi sekolah dan berdasarkan 7
komponen MBS.

A. Indikator Minimal
1. Kurikulum dan Pembelajaran
a. Kurikulum disusun dengan mempertimbangkan karakteristik peserta didik,
potensi lingkungan sekolah, masyarakat, dan potensi daerah.
b. Perangkat kurikulum dan pembelajaran disusun secara mandiri oleh sekolah
melalui kerja tim yang terdiri dari Kepala Sekolah, guru, unsur komite sekolah
dan/atau orang tua siswa yang memiliki keahlian.
c. Kurikulum sekolah dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip pengembangan
kuriklum.
d. Tahapan pengembangan kurikulum dilakukan melalui langkah-lagkah yanga
sistematis.
e. Sekolah memiliki dokumen muatan lokal yang disusun dengan melibatkan
kepala, guru, komite, tokoh masyarakat, instansi terkait.
f. Sekolah memiliki dokumen silabus dan RPP setiap mata pelajaran.
g. Sekolah memiliki program pembinaan bakat dan minat peserta didik melalui
kegiatan ekstrakurikuler.
h. Sekolah memiliki dokumen program kegiatan layanan konseling dengan
sasaran layanan individu dan layanan kelompok.
i. Proses pembelajaran di sekolah dilaksanakan dengan pendekatan aktif,
kreatif, efektif dan menyenangkan (PAKEM).
j. Strategi pembelajaran memberikan kesempatan dengan leluasa kepada
peserta didik untuk berpartisipasi aktif, interaktif, kreatif, inovatif dan mandiri.
k. Penilaian pembelajaran dilaksanakan mencakup penilaian proses dan hasil
belajar.
l. Instrumen penilaian yang digunakan bervariasi, menerapkan teknis tes
maupun non tes
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m. Pengorganisasian peserta didik dalam pembelajaran bervariasi (klasikal,
kelompok, berpasangan, individu)
n. Aktifitas belajar peserta didik bervariasi ( misalnya: wawancara, pengamatan,
penelitian, bermain peran, melakukan percobaan ) sesuai dengan kompetensi
yang dikembangkan.
o. Tata tertib kelas disusun dan disepakati bersama oleh siswa dan guru.
p. Perilaku warga kelas (guru dan siswa) sesuai dengan etika yang berlaku.
q. Proses pembelajaran memberi kesempatan peserta didik agar berani
bertanya, mengemukakan pendapat, mengkomunikasikan ide/gagasan
secara tertulis dan/atau lisan.
r. Guru memanfaatkan berbagai sumber belajar (bahan pustaka, lingkungan
sekitar, pengalaman peserta didik, nara sumber, internet) disesuaikan dengan
kompetensi yang dikembangkan.
s. Guru menggunakan alat bantu belajar (media atau alat peraga, lembar kerja)
sesuai dengan kompetensi yang dikembangkan bersama peserta didik.
t. Guru membuat dan menggunakan lembar kerja untuk mengkondisikan
peserta didik menemukan konsep/ gagasan/cara/rumus dan mengamati
konteks kehidupan nyata.
u. Pertanyaan yang diajukan guru memancing siswa untuk membangun
gagasannya sendiri.
v. Guru memberikan umpan balik yang dapat mendorong peserta didik
mengemukakan ide/gagasan.
w. Peserta didik aktif dan tekun melakukan kegiatan/aktifitas pembelajaran.
x. Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik tampil di depan kelas
untuk bercerita, mempresentasikan hasil kerja kelompok/individu, memimpin
diskusi kelas.
y. Guru bersama siswa melakukan refleksi/perenungan tentang kesan dan/atau
pemahaman terhadap proses pembelajaran yang telah dilaksanakan.
z. Hasil karya peserta didik dari kegiatan pembelajaran dipajang, ditata rapi,
dan diganti secara rutin dan teratur.
aa. Hasil belajar peserta didik dipantau secara berkelanjutan untuk dapat
mencapai kriteria ketuntasan minimal (KKM).
bb. Kompetensi peserta didik dikembangkan secara seimbang baik personal
maupun sosial sesuai dengan latar belakang potensi peserta didik (contoh:
jujur, tanggung jawab, disiplin, kerjasama, toleransi, empati, percaya diri,
musyawarah, kepemimpinan).
cc. Setiap proses pembelajaran bebas dari perlakuan kekerasan (emosional,
fisik, dan pelecehan seksual)
dd. Memberikan pelayanan remedial bagi siswa yang belum mencapai
kompetensi dan pengayaan bagi yang sudah mencapai kompetensi.
ee. Sekolah memiliki kalender akademik.
ff. Sekolah memiliki dokumen perumusan Kriteria Ketuntasan Minimal yang
dilaksanakan melalui rapat dewan guru.
2. Peserta Didik
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a. Cakupan “pengelolaan peserta didik” di sekolah meliputi penerimaan,
penempatan, dan pelayanan sehari-hari di sekolah.
b. Penerimaan peserta didik memberi kesempatan kepada semua anak usia SD,
dari berbagai latar belakang status ekonomi, sosial, agama, bangsa/suku
bangsa.
c. Prosedur penerimaan peserta didik dilakukan secara transparan, mulai dari
pengumuman pendaftaran, proses seleksi, hingga pengumuman penerimaan.
d. Pelayanan prima kepada peserta didik, sejak siswa diterima menjadi peserta
didik, hingga pada melaksanakan kegiatan sehari-hari, dengan
memperhatikan minat, bakat, dan kebutuhan khusus peserta didik.
e. Sekolah memiliki dokumen buku induk peserta didik
f. Sekolah memiliki dokumen kehadiran peserta didik.
g. Sekolah memiliki dokumen mutasi peserta didik.
h. Sekolah memiliki papan statistik peserta didik (yang menggambarkan tentang
jumlah siswa laki-laki dan perempuan di setiap kelas, jumlah lulusan setiap
tahun, jumlah siswa melanjutkan setiap tahun, jumlah siswa berdasarkan
usia).
i. Sekolah memiliki dokumen pembinaan terhadap peserta didik yang berada di
kelas akhir
j. Sekolah memiliki dokumen tentang alumni.

3. Pendidik dan Tenaga Kependidikan
a. Pembagian tugas guru yang jelas dan terpajang.
b. Sekolah memiliki agenda kegiatan pelatihan internal sekolah dan/atau tingkat
gugus bagi guru dan kepala sekolah.
c. Minimal 50% dari jumlah guru yang ada telah mengikuti pelatihan
professional.
d. Kepala sekolah memiliki program dan/atau agenda supervise pembelajaran.
e. Kepala sekolah memilki agenda kegitan untuk memfasilitasi guru yang
mengalami kesulitan dalam menyusun perangkat dan mengimplementasikan
pembelajaran.
f. Sekolah memmilik agenda kegiatan pertemuan rutin untuk mengevaluasi dan
menyusun kinerja sekolah.
g. Minimal 25% guru menghasilkan produk inovatif dan kreatif (alat peraga, hasil
penelitian, karya ilmiah popular,kreasi seni dan lain-lain.
h. Sekolah menerapkan sistem penghargaan.
4. Sarana dan Prasarana.
a. Sekolah memiliki buku inventaris asset.
b. Sekolah memiliki tempat penyimpanan peralatan sekolah.
c. Rasio antara ruang kelas dan rombongan belajar 1:1
d. Sekolah memiliki ruang guru yang bersih dan rapi
e. Standar luas ruangan kelas ( 8m x 8m) untuk 32 peserta didik.
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f. Sekolah memiliki toilet, bersih, tidak berbau, rasio minimal 1:32 yang terpisah
antara laki-laki dan perempuan.
g. Sekolah memiliki halaman yang bersih dan tertata rapi
h. Sekolah memiliki pagar yang rapi
i. Sekolah memiliki media pembelajaran/alat peraga sederhana hasil karya guru
dan siswa.
j. Sekolah memiliki sudut baca/mini library yang tertata rapi dan termanfaatkan
sebagai sumber belajar peserta didik.
k. Sekolah menyediakan tempat sampah minimal satu set yang terdiri dari tiga
jenis sampah(organic, plastic dan kertas, kaca besi dan seng).
5. Pembiayaan
a. Sekolah memiliki Rencana Kerja Sekolah (RKS) secara terpadu yang disusun
berdasarkan analisis kebutuhan peningkatan mutu pendidikan dan dipetakan
untuk jangka waktu menengah (4 tahun).
b. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS) sebagai bagian
yang tidak terpisahkan dari RKS untuk jangka waktu 1 tahun, dilaksanakan
secara transparan, terpadu, berdasarkan skala prioritas, partisiaptif dan
akuntabel.
c. Transparansi dokumen RKAS dan penggunaannya melalui (dipajang, website
sekolah,laporan tertulis secara rutin).
d. Sekolah memiliki inisiatif mencari dana tambahan di luar dana BOS.
e. Minimal 70% dana sekolah dialokasikan untuk peningkatan mutu.
f. Sekolah membuat pembukuan yang tertib, rapi dan dapat dipertanggung
jawabkan.
6. Hubungan sekolah dengan masyarakat
a. Sekolah memiliki nota kesepakatan (MOU) kerja sama dengan lembaga
pendidikan dan non pendidikan untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan
pendidikan
b. Sekolah memiliki agenda kegiatan/rencana aksi untuk sosialisasi/promosi
program sekolah.
c. Sekolah mengadakan open house di akhir tahun pelajaran kepada
masyarakat.
d. Sekolah memiliki pengurus komite sekolah
e. Sekolah memiliki agenda kegiatan bakti sosial di lingkungan sekitar sekolah.
f. Sekolah memiliki agenda kegiatan pertemuan rutin dengan orang tua peserta
didik dan komtie sekolah.
g. Komite sekolah dan/atau orang tua peserta didik terlibat dalam penyusunan
program dan anggaran sekolah.
7. Budaya dan lingkungan sekolah
a. Sekolah menerapkan 7 K ( kebersihan, ketertiban, kesehatan, keindahan,
kekeluargaan, keamanan, kerindangan)
b. Sekolah memiliki agenda kegiatan budaya baca bagi peserta didik dan guru
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c. Sekolah memiliki tata tertib sekolah, kode etik sekolah, peraturan akademik
hasil rumusan bersama antara sekolah, orang tua dan perwakilan peserta
didik dan terpampang secara komunikatif.
d. Sekolah memiliki agenda kegiatan aksi bersih sekolah (jumat bersih, sabsih)
e. Sekolah memiliki program pembiasaan (berperilaku sopan, berbicara santun,
berperilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, amanah, menepati janji, empati
kepada sesame sesama) dan terpampang secara komunikatif.

BAB V
PENUTUP

Manajemen berbasis sekolah atau MBS merupakan pendekatan yang harus
digunakan oleh sekolah- sekolah termasuk sekolah dasar dalam pengelolaan
sekolah. Hal ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yaitu Undangundang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
MBS telah terbukti dan dinilai sebagai pendekatan yang tepat digunakan
dalam pengelolaan sekolah. Hal tersebut didasarkan pada hasil evaluasi rintisan
program MBS pada akhir tahun 2000 dan evaluasi pelaksanaan program MBS tahun
2005 . Hasil yang baik tersebut terutama tampak pada aspek manajemen sekolah
dan aspek pembelajaran. Manajemen sekolah menjadi lebih transparan, demokratis,
partisipatif, akuntabel, dan meningkatnya kemandirian sekolah. Dalam aspek
pembelajaran,

peserta

didik

menjadi

lebih

aktif,

berani

bertanya

dan

mengungkapkan pendapat, produktif dan kreatif dalam menyelesaikan tugas-tugas.
Kegiatan belajar diciptakan guru dan dialami peserta didik dalam suasana yang
menyenangkan dan demokratis.
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Di samping itu, peranserta masyarakat di sekolah juga tampak meningkat.
Mereka tidak hanya terlibat dalam perencanaan program sekolah, tetapi juga terlibat
dalam pelaksanaan program dan pengawasannya.
Dengan demikian, MBS telah menjadi keharusan bagi setiap pengelola
sekolah untuk menggunakannya sebagai pendekatan dalam mengelola sekolahnya.
MBS harus diilaksanakan secara terus menerus secara berkesinambungan dan
dapat ditingkatkan kualitasnya dari waktu ke waktu dalam rangka upaya peningkatan
mutu proses dan hasil pendidikan.
Dalam rangka melaksanakan dan mengembangkan MBS di daerah dan
sekolah, serangkaian kegiatan telah banyak dilakukan seperti melalui sosialisasi,
advokasi, pelatihan, rapat kerja, workshop, pameran pendidikan, bimbingan teknis,
pendampingan , evaluasi, dan monitoring. Namun demikian, hasil pelaksanaan dari
kegiatan-kegiatan tersebut masih perlu untuk ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya
agar pelaksanaan dan pengembangan program MBS dapat berjalan dengan baik
sesuai dengan indikator keberhasilan MBS.
Secara konkret, sekolah harus menerapkan program MBS sesuai dengan
kondisi lingkungan, kemampuan sumber daya, dan sarana yang tersedia. Praktikpraktik yang baik dari pelaksanaan MBS yang ada selama ini, di lingkungan daerah
atau sekolah agar dapat dilanjutkan . Praktik-praktik yang baik tersebut dapat
dijadikan contoh dan rujukan oleh daerah/sekolah lain dengan mempertimbangkan
kondisi, kemampuan, dan sumber daya yang ada.
Dalam pelaksanaan dan pengembangan program MBS masih ditemui adanya
kendala dan permasalahan yang ada. Kendala dan permasalahan tersebut perlu
dicarikan pemecahannya sesuai dengan situasi, kondisi, dan kemampuan sumber
daya yang ada. Jika hal tersebut dapat teratasi, program MBS dapat terus berjalan
dengan baik dengan tetap berpedoman pada prinsip-prinsip MBS.
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