




ROSDA



RR.AG0275-01-2014

Penulis Dr. Ir. Arita Marini, M.E.
Editor Adriyani Kamsyach
Proofreader Nur Asri
Desainer sampul Guyun Slamet
Layout Rony

Diterbitkan oleh PT REMAJA ROSDAKARYA
Jln. Ibu Inggit Garnasih No. 40 Bandung 40252
Tlp. (022) 5200287 - Fax. (022) 5202529
e-mail: rosdakarya@rosda.co.id
www.rosda.co.id

Anggota Ikapi
Cetakan pertama, Oktober 2014

Hak cipta dilindungi undang-undang pada Penulis

ISBN 978-979-692-567-4

Dicetak oleh PT Remaja Rosdakarya Offset - Bandung



iii

Buku Manajemen Sekolah Dasar ini merupakan buku hasil karya penulis 
dari bahan kuliah yang diberikan kepada mahasiswa PGSD selama 
menjadi staf pengajar pada Jurusan PGSD FIP UNJ.  Kumpulan bahan 

kuliah ini kemudian disusun menjadi naskah buku Manajemen Sekolah Dasar.  
Saran-saran untuk memperbaiki buku ini dijadikan penulis sebagai masukan 
sehingga akhirnya buku ini dapat diselesaikan.  Penulis mengucapkan terima 
kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu 
menyelesaikan buku ini.

Buku Manajemen Sekolah Dasar ini dibuat karena buku yang membahas 
mengenai manajemen sekolah dasar di Indonesia jarang ada.  Sedangkan 
keperluan untuk melakukan manajemen sekolah dasar yang optimal untuk 
pencapaian tujuan sekolah sangat mendesak sehingga dirasa perlu untuk 
membuat buku ini.

Tujuan pembuatan buku Manajemen Sekolah Dasar adalah agar mahasiswa 
Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Indonesia yang juga memiliki profil 
lulusan sebagai pengelola sekolah dasar dapat memahami mengenai pengelolaan 
manusia, material, dan sumber daya finansial yang ada di sekolah dasar 
untuk memenuhi tujuan sekolah dasar yang sudah ditetapkan. Diharapkan 
setelah membaca buku ini mahasiswa dapat mengimplementasikannya di 
sekolah dasar tempat mereka bekerja kelak.

Buku Manajemen Sekolah Dasar ini dimaksudkan sebagai bacaan dasar 
bagi mahasiswa PGSD di Indonesia sehingga dapat memahami secara mendalam 
mengenai Manajemen Sekolah Dasar. Setiap bab di dalam buku ini tidak hanya 
memberikan konsep atau materi tetapi juga memberikan banyak latihan yang 
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berkaitan dengan materi. Latihan yang diberikan agar mahasiswa PGSD di 
Indonesia dapat berlatih sebanyak mungkin untuk meningkatkan penguasaan 
terhadap materi yang diberikan pada setiap babnya.

Bab I di dalam buku ini membahas tentang Manajemen Sekolah meliputi 
konsep manajemen, pengertian manajemen sekolah, perbedaan manajemen 
sekolah dan administrasi sekolah, karakteristik manajemen sekolah, ruang 
lingkup manajemen sekolah, manajemen partisipatori dan non-partisipatori, 
manajemen sumber daya, manajemen sumber daya manusia, dan manajemen 
sumber daya material. Bab II membahas tentang Manajemen Infrastruktur 
Fisik di Sekolah Dasar meliputi konsep infrastruktur di sekolah dasar, jenis 
dan ukuran infrastruktur sekolah dasar, pendanaan infrastruktur sekolah 
dasar, pentingnya infrastruktur sekolah dasar, masalah-masalah infrastruktur 
sekolah dasar, dan bangunan sekolah dasar. Bab III membahas Manajemen 
Finansial di Sekolah Dasar meliputi pengertian manajemen finansial, kecukupan, 
keseimbangan, dan kesamaan. Bab IV membahas tentang Manajemen Sumber 
Daya Manusia di Sekolah Dasar meliputi pengertian manajemen sumber daya 
manusia, pentingnya manajemen sumber daya manusia, dan elemen kritikal 
utama dari manajemen sumber daya manusia. Bab V membahas tentang 
Manajemen Sekolah Dasar di Era Baru meliputi pengertian manajemen sekolah 
dasar, kerangka manajemen sekolah dasar, konteks manajemen sekolah dasar, 
sekolah dasar yang efektif, dan peran kepala sekolah di sekolah dasar. Bab 
VI membahas tentang Keterlibatan Orang Tua dan Masyarakat di Dalam 
Manajemen Sekolah Dasar meliputi keterlibatan orang tua dan masyarakat, 
karakteristik sekolah dasar yang didukung oleh masyarakat, tantangan 
keterlibatan orang tua dan masyarakat, dan manfaat keterlibatan orang tua 
dan masyarakat. Bab VII membahas tentang Manajemen Berbasis Sekolah 
meliputi manajemen berbasis sekolah, teori yang mendasari manajemen 
berbasis sekolah, kelebihan dan kekurangan manajemen berbasis sekolah, 
tipologi manajemen berbasis sekolah, dan kerangka konseptual untuk analisa 
manajemen berbasis sekolah.

Penulis berharap dengan penerbitan buku ini dapat memberikan 
sumbangan bagi mahasiswa PGSD di Indonesia yang memerlukannya dan 
pihak-pihak yang lain sebagai pemerhati sekolah dasar. Jika ada pandangan 
dan saran-saran perbaikan untuk masa mendatang untuk perbaikan buku, 
penulis akan menerima dengan tangan terbuka.

      Jakarta, Oktober 2014

      Dr. Ir. Arita Marini, M.E.
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A. Konsep Manajemen

Manajemen merupakan kekuatan utama di dalam setiap organisasi yang 
mengoordinasikan aktivitas-aktivitas dari berbagai sistem untuk mencapai 
tujuan organisasi. Manajemen dapat dipelajari baik sebagai sebuah teori 
maupun sebagai sebuah proses seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1.1.

Sebagai sebuah teori, manajemen meliputi pengetahuan, seni, dan prinsip-
prinsip yang berkaitan dengan manajemen suatu organisasi. Sebagai sebuah 
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proses, manajemen meliputi hubungan manusia, pengelolaan sumber daya 
fisik dan finansial, perencanaan, pengorganisasian, pembuatan keputusan, 
pelaksanaan, pengarahan, dan pengontrolan orang-orang di dalam memenuhi 
tujuan yang diinginkan.

Manajemen dapat didefinisikan sebagai proses yang berbeda terdiri dari 
perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengontrolan, penentuan, dan 
pemenuhan tujuan yang telah ditetapkan dengan menggunakan orang-orang 
dan sumber daya - sumber daya yang lain.

B. Pengertian  Manajemen Sekolah Dasar

Sekolah Dasar adalah sebuah organisasi sosial yang mempunyai tujuan yang 
telah ditetapkan. Tujuan utama sekolah dasar adalah memberikan pendidikan 
yang berkualitas kepada peserta didik di sekolah dasar.  Sekolah dasar memiliki 
staf sendiri yang merupakan sumber daya manusia yang dimiliki.  Sekolah 
dasar juga memiliki sumber daya sendiri, yaitu terdiri dari finansial, material, 
dan fisik. Kepala sekolah dasar merupakan manajer di sekolah dasar tersebut. 
Sebagai manajer di sekolah dasar, kepala sekolah dasar harus mengetahui 
bahwa tujuan sekolah dasar dicapai dengan cara yang terbaik dan termurah. 

Konsep Manajemen

Sebagai sebuah teori

Filsafat
Konsep
Tujuan
Fungsi
Prinsip dan praktik
Model

Hubungan manusia
Manajemen Material
Manajemen Finansial
Perencanaan
Pengorganisasian
Pelaksanaan
Pengarahan
Pengoordinasian
Monitoring
Pengontrolan
Pembuatan keputusan
Evaluasi

Sebagai sebuah proses

Gambar 1.1. Manajemen sebagai sebuah teori dan proses
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Kepala sekolah perlu merencanakan dengan hati-hati, mengorganisasikan 
sumber daya manusia dan material yang ada, menggunakan sumber daya fisik 
sebaik mungkin (seperti bangunan sekolah, ruangan kelas, dan sebagainya). 
Kepala sekolah perlu mengarahkan orang-orang, mengontrol, dan memonitor 
berbagai aktivitas di sekolah dan mengambil keputusan. Kepala sekolah perlu 
mengevaluasi kemajuan dan pencapaian yang telah diperoleh. Secara singkat, 
kepala sekolah perlu mengelola sumber daya manusia, sumber daya material, 
dan sumber daya finansial untuk mencapai tujuan.

Manajemen sekolah dasar merupakan kegiatan mengelola atau mengatur 
sekolah dasar. Dengan kata lain, manajemen sekolah dasar berarti penggunaan 
orang-orang dan sumber daya-sumber daya yang lain untuk mencapai tujuan 
sekolah dasar tersebut. Di sekolah dasar, kepala sekolah sebagai pengelola 
perlu menggunakan manusia, material, dan sumber daya finansial untuk 
memenuhi tujuan sekolah yang sudah ditetapkan.

Manajemen sekolah dasar memiliki dua aspek, yaitu manajemen 
internal dan manajemen eksternal seperti yang ditunjukkan pada Gambar 
1.2. Manajemen internal sekolah dasar meliputi pengakuan, manajemen 
perpustakaan, laboratorium, bangunan, serta sumber daya fisik dan material 
lainnya, sumber daya keuangan, ujian dan promosi, hubungan dengan kolega 
dan siswa, dan sebagainya. Manajemen eksternal dasar meliputi hubungan 
dengan masyarakat, departemen dan orang-orang, serta pihak-pihak yang 
berhubungan dengan penetapan dan fungsi sekolah.

Manajemen sekolah adalah usaha manusia yang bekerja sama. Walaupun 
kepala sekolah adalah pengelola sekolah, kerja sama guru, orang tua, siswa, 
dan anggota masyarakat penting agar sekolah tersebut dapat dikelola secara 
efektif. Pada saat ini, komputer digunakan secara meningkat di dalam 
proses manajemen, tetapi elemen manusia selalu berada di belakang semua 
manajemen yang dilakukan secara efektif.

C. Perbedaan  Manajemen Sekolah 
 dan Administrasi Sekolah
Manajemen sekolah berbeda dengan administrasi sekolah. Administrasi 
memberikan lebih banyak tekanan pada ketegasan aturan dan peraturan. 
Administrator dianggap “bos” yang menekankan pada perintah dan disiplin 
yang mengarahkan serta memberikan kontrol. Manajemen menekankan 
pada demokratisasi di dalam pembuatan kebijakan, pembuatan keputusan, 
pelaksanaan, dan perbaikan di dalam sistem. Pengelola atau manajer melakukan 
bimbingan kepada orang-orang yang lain.
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Aspek-Aspek  Manajemen Sekolah Dasar

Manajemen Internal

Pengakuan
Manajemen perpustakaan
Laboratorium
Bangunan
Sb daya fisik & material
Sb daya keuangan
Ujian dan promosi
Hubungan dengan kolega
Hubungan dengan siswa

Hubungan dengan masyarakat
Departemen dan orang-orang
Stakeholder
Pihak-pihak lain

Manajemen Eksternal

Gambar 1.2. Aspek-Aspek  Manajemen Sekolah Dasar

D. Karakteristik  Manajemen Sekolah

Manajemen secara mendasar bersifat multidisiplin. Walaupun manajemen 
telah berkembang sebagai sebuah disiplin yang terpisah, manajemen terdiri 
dari pengetahuan dan konsep dari berbagai disiplin seperti psikologi, sosiologi, 
ekonomi, dan sebagainya. Manajemen mengintegrasikan konsep dari berbagai 
disiplin dan mengaplikasikannya dalam fungsi organisasi.

Manajemen sekolah belum dikembangkan sebagai sebuah disiplin yang 
terpisah. Manajemen sekolah merupakan cabang yang diterapkan dari 
manajemen. Manajemen sekolah mengaplikasikan teknik dan prinsip dari 
manajemen dalam usaha memenuhi tujuan yang diinginkan sekolah tersebut. 
Manajemen sekolah tidak berdasarkan prinsip yang kaku, melainkan bersifat 
fleksibel. Walaupun terdapat aturan dan peraturan yang terdapat pada setiap 
sekolah, aturan dan peraturan ini tidak harus diikuti secara kaku. Hal ini 
berarti harus terdapat ruang untuk penambahan dan perubahan bergantung 
dari tuntutan situasi. Fleksibilitas tidak berarti manajemen di sekolah tersebut 
berada di dalam kondisi cair (tidak menentu) tanpa ada norma atau aturan 
standar yang spesifik. Hal ini disebabkan keadaan cair (tidak menentu) ini 
akan menciptakan kebingungan dan kekacauan. Di dalam manajemen sekolah 
sebaiknya terdapat keseimbangan antara kekakuan dan fleksibilitas. 
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Manajemen sekolah bukan merupakan kumpulan dari prinsip-prinsip 
teoretis. Sekolah sebaiknya menentukan tujuannya yang dapat dicapai. Selain 
itu, tujuan sekolah harus dapat diukur dalam hal pencapaiannya. 

Manajemen sekolah bersifat manusiawi secara alamiah. Hal ini berarti, 
manajemen sekolah berhubungan dengan manusia, yaitu guru, siswa, orang 
tua murid, dan anggota masyarakat seperti yang ditunjukkan pada Gambar 
1.3. Dengan kata lain, manajemen sekolah memperhatikan kesejahteraan dan 
perkembangan manusia dalam konteks sekolah. Elemen manusia merupakan 
elemen yang paling penting di dalam manajemen sekolah. 

Harus terdapat hubungan yang dekat antara manajemen sekolah dan 
falsafah sosial dan politik suatu negara. Manajemen sekolah harus disesuaikan 
dengan keidealan, pola dan lain-lain yang berkaitan dengan masyarakat. Selain 
itu harus ada kesesuaian dengan sistem politik di negara yang bersangkutan. 
Contoh, India merupakan negara demokratis di mana berarti manajemen 
sekolah harus berdasarkan prinsip-prinsip demokratis. 

Setiap sekolah memiliki tujuan tertentu. Sekolah mengorganisasikan 
manusia dan material untuk memenuhi tujuannya. Seluruh perencanaan, 
pengorganisasian, pengarahan dan pengontrolan, serta pembuatan keputusan 
dan evaluasi diarahkan untuk memenuhi tujuan yang telah ditetapkan 
di sekolah tersebut. Oleh karena itu, manajemen sekolah di era modern 
dianggap sebagai MBO (Management by Objectives) yang berarti manajemen 
berdasarkan tujuan. 

Guru

 Manajemen 
Sekolah

Siswa

Anggota 
Masyarakat

Orang Tua

Gambar 1.3. Hubungan antara manajemen sekolah dasar dan guru, siswa, orang tua 
murid, dan anggota masyarakat
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Manajemen sekolah merupakan suatu ilmu dan seni (lihat Gambar 1.4). 
Manajemen sekolah tidak dapat dianggap sebagai ilmu murni. Manajemen 
sekolah bukan merupakan ilmu pasti seperti ilmu alam, ilmu fisika, atau 
ilmu pasti lainnya. Manajemen sekolah dapat dikatakan sebagai ilmu tidak 
pasti atau pseudo-science. Manajemen juga merupakan suatu seni. Sebagai 
suatu ilmu, manajemen sekolah berkaitan dengan alasan terjadinya suatu 
fenomena. Sebagai sebuah seni, manajemen sekolah berkaitan dengan cara 
terjadinya suatu fenomena. 

Ilmu

Alasan terjadinya 
suatu fenomena

Cara terjadinya 
suatu fenomena

 Manajemen 
Sekolah Seni

Gambar 1.4.  Manajemen Sekolah sebagai Ilmu dan Seni

Manajemen sekolah menekankan tidak hanya pada prinsip ilmiah, tetapi 
manajemen sekolah juga berdasarkan intuisi, pengalaman, dan pancaindra. 
Walaupun manajemen telah tumbuh sebagai sebuah profesi di dalam bisnis 
dan industri, manajemen sekolah bukan merupakan sebuah profesi. Ciri utama 
dari suatu profesi adalah mengandung pengetahuan yang terspesialisasi, 
pelatihan dan pengalaman formal, sebuah organisasi untuk menghasilkan 
profesionalisasi, kode etis untuk bimbingan perilaku, kebebasan praktisi, serta 
komitmen untuk melayani bukan untuk mencari keuntungan. Berdasarkan ciri 
ini, manajemen sekolah tidak dapat dikatakan sebagai suatu profesi, tetapi 
lebih sesuai jika dikatakan manajemen sekolah sebagai suatu semi-profesi.

Prinsip manajemen sekolah tidak bersifat absolut, tetapi bersifat relatif. 
Setiap sekolah berbeda satu dengan lainnya dalam hal ukuran, homogenitas, 
stabilitas, kedekatan, dan suasananya. Oleh karena setiap sekolah berbeda satu 
dengan lainnya, maka gaya manajemen sekolah tersebut juga akan bervariasi 
dari satu sekolah dengan sekolah lainnya. Seorang kepala sekolah mungkin 
saja berhasil dengan menggunakan teknik tertentu di satu sekolah, tetapi bisa 
saja gagal dengan menggunakan teknik yang sama untuk diterapkan di sekolah 
yang lain. Hal ini disebabkan adanya perbedaan pada faktor situasi sekolah. 
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E. Ruang Lingkup  Manajemen Sekolah Dasar

Manajemen berarti menyelesaikan suatu pekerjaan hingga tuntas. Agar suatu 
pekerjaan dapat diselesaikan, maka kepala sekolah harus merencanakan segala 
sesuatunya secara jelas, mengorganisasikan manusia dan material, mengarahkan 
anggota-anggotanya, mengoordinasikan dana, memonitor kegiatan-kegiatan 
yang dilakukan oleh anggota-anggotanya, serta mengontrol dan mengevaluasi 
kemajuan dan pencapaian yang telah diperoleh. Dengan demikian, pengelola 
sekolah harus melaksanakan banyak kegiatan baik sendiri maupun dengan 
orang-orang lain di sekolahnya. Ruang lingkup manajemen sekolah sangat luas 
(lihat Gambar 1.5.), yaitu meliputi elemen-elemen perencanaan, penganggaran, 
pengorganisasian, pengarahan, pengontrolan, pengoordinasian, pembuatan 
keputusan, evaluasi, serta kegiatan-kegiatan dan program-program.

Dengan kata lain, manajemen sekolah dasar meliputi kegiatan-kegiatan 
sebagai berikut.

1. Perencanaan semua kegiatan-kegiatan dan program-program sekolah 
dasar pada awalnya, yaitu: pengakuan, pekerjaan akademik, kegiatan 
ko-kurikuler, ujian, promosi siswa ke kelas yang lebih tinggi, pertemuan 
pegawai, pertemuan asosiasi guru-guru dan orang tua, dan sebagainya.

2. Distribusi kegiatan akademik dan ko-kurikuler di antara anggota-anggota 
pegawai sesuai dengan minat, kemampuan, dan pengalamannya.

3. Persiapan anggaran tahunan yang menunjukkan penerimaan dan pengeluaran 
yang diusulkan pada setiap kegiatan. Pengeluaran yang dilakukan harus 
sesuai dengan ketersediaan dana, karena jika tidak disesuaikan akan 
terjadi defisit.

4. Persiapan jadwal kegiatan.
5. Penyediaan pegawai.
6. Penyediaan peralatan dan furnitur termasuk pembelian, perbaikan, dan 

pemeliharaan.
7. Penyediaan buku untuk perpustakaan sekolah termasuk pembelian dan 

pemeliharaan.
8. Organisasi pekerjaan akademik termasuk menjamin penyelesaiannya tepat 

waktu.
9. Organisasi kegiatan-kegiatan ko-kurikuler.
10. Pemeliharaan catatan.
11. Pengawasan kelas secara regular.
12. Pengaturan ujian setiap bulan, setiap semester, dan setiap tahun.
13. Promosi siswa ke kelas yang lebih tinggi.
14. Pemeliharaan kegiatan disiplin.
15. Pemeliharaan daerah bermain.
16. Koordinasi pekerjaan guru.
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17. Pengarahan dan pemberian motivasi kepada guru dan pegawai-pegawai 
yang lain agar dapat dicapai kinerja pekerjaan secara efektif.

18. Pengambilan keputusan terhadap masalah kebijakan yang penting.
19. Pelaksanaan evaluasi terhadap kemajuan, pencapaian, dan kegagalan 

secara periodik dan membawa perubahan atau modifikasi di dalam 
perencanaan, jika dibutuhkan.

20. Pemeliharaan hubungan dengan pengawas dan dinas pendidikan, serta 
memberikan keyakinan mengenai rencana sekolah dan pemerolehan 
hibah.

21. Pelaksanaan hubungan dengan masyarakat.

Ruang lingkup 
manajemen sekolah 

dasar

Perencanaan

Penganggaran

Pengorganisasian

Pengarahan

Pengontrolan

Pengoordinasian

Pembuatan 
keputusan

Evaluasi

Kegiatan dan 
program

Gambar 1.5. Ruang lingkup manajemen sekolah dasar
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F. Manajemen Partisipatori dan Non-
Partisipatori

Manajemen pendidikan terdiri dari dua tipe yaitu manajemen partisipatori dan 
manajemen non-partisipatori (lihat Gambar 1.6) bergantung pada keterlibatan 
orang-orang dan praktisi di dalam proses manajemen. 

 Manajemen non-partisipatori bersifat tradisional, birokratik, dan sentralisasi. 
Di dalam manajemen non-partisipatori, seluruh keputusan berasal dari atasan, 
yaitu kewenangan sentral atau atasan. Praktisi dan anggota-anggota masyarakat 
tidak memiliki kesempatan untuk berpartisipasi di dalam pembentukan 
rencana. Mereka melaksanakan rencana dari atasan tanpa bertanya alasannya. 
Pengelola dianggap sebagai orang yang mengetahui segalanya. Pengelola 
memformulasikan rencana, memutuskan kebijakan, memberikan arahan, 
melakukan kontrol, mengambil tindakan disiplin dan korektif, serta sering 
kali memberikan usulan. Pengelola merupakan orang yang paling berurusan 
dengan penyelesaian pekerjaan.

Di dalam manajemen non-partisipatori, struktur kekuasaan hierarki 
stereotipe dipertahankan. Ketaatan yang kaku terhadap aturan dan peraturan 
merupakan ciri yang bersifat dominan di dalam sistem. Pada tipe manajemen 
non-partisipatori, tidak ada peluang bagi kebebasan dan martabat individu. 
Selain itu, tidak ada pengakuan untuk kreativitas. Hal ini berarti, seluruh 
pegawai berada di bawah pengelola.

 Manajemen non-
partisipatori

Tradisional
Birokratik
Sentralisasi

Demokratis
Desentralisasi

 Manajemen 
partisipatori

Gambar 1.6. Manajemen Partisipatori dan Non-Partisipatori

Manajemen meliputi tiga proses dasar yaitu perencanaan, implementasi, 
dan evaluasi. Pada manajemen partisipatori, guru, siswa, dan anggota 
masyarakat secara aktif terlibat di dalam perencanaan, implementasi, dan 
evaluasi program-program pendidikan. Pada manajemen partisipatori, guru-
guru, orang tua, anggota masyarakat, supervisor, dan siswa berpartisipasi 
di dalam perencanaan, implementasi, dan evaluasi kebijakan dan program. 
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Oleh karena itu, manajemen partisipatori adalah manajemen yang bersifat 
demokratis dan desentralisasi.

Perbedaan antara manajemen partisipatori dan manajemen non-partisipatori 
di bidang pendidikan ditunjukkan pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1. Perbedaan antara Manajemen Partisipatori dan Manajemen Non-
Partisipatori

Manajemen Parti sipatori Manajemen Non-Parti sipatori

Demokrati s Otoriter

Desentralisasi Sentralisasi

Fleksibel dan berorientasi pada orang Kaku dan birokrati s

Keputusan muncul dari dalam Segala sesuatu berasal dari atas

Memberikan kebebasan pada anggota Anggota harus mentaati  aturan

Moti vasi berasal dari dalam Moti vasi diberikan oleh pengelola

Fokus pada kontribusi anggota Fokus pada pengelola

Pengelola seperti  pemimpin Pengelola seperti  administrator

Promosi kreati vitas dan inovasi 
mengarahkan pada produkti vitas ti nggi

Penekanan pada perintah dan disiplin

Saling berbagi pengalaman Tidak ada berbagi pengalaman

Belajar dari pengalaman orang lain Anggota menerima keputusan pengelola

Sistem manajemen progresif Sistem manajemen tradisional

Parti sipasi orang-orang di level bawah Keputusan di level atas

Kekuasaan ada pada orang banyak Semua kekuasaan ada pada pengelola

Pegawai bekerja dengan pengelola Pegawai bekerja di bawah pengelola

Pengelola bersama dengan orang 
banyak menjalankan kekuasaan

Pengelola menjalankan kekuasaan 
terhadap orang banyak

Keberhasilan manajemen tergantung 
pada kerja sama

Keberhasilan manajemen bergantung 
pada kecakapan dan pengalaman 
pengelola untuk mengarahkan orang lain
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G. Manajemen Sumber Daya

Manajemen adalah sebuah proses untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan 
sebelumnya melalui penggunaan seluruh sumber daya secara optimal. Secara 
mendasar, terdapat tiga tipe sumber daya (lihat Gambar 1.7.), yaitu:

1. Sumber daya manusia,
2. Sumber daya fisik dan material,
3. Sumber daya finansial.

Sumber Daya 
Manusia

Tipe 
Sumber Daya

Sumber Daya 
Finansial

Sumber Daya Fisik 
dan Material

Gambar 1.7. Tipe Sumber Daya

H. Manajemen Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia terletak di belakang kesuksesan atau kegagalan sebuah 
manajemen di dalam memenuhi tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. 
Guru dan pegawai lainnya di sekolah, serta siswa disebut sumber daya 
manusia di sekolah tersebut. Pada kenyataannya, guru adalah sumber daya 
manusia yang utama di sekolah. Manajemen sumber daya manusia berarti 
pengelolaan orang-orang yang dipekerjakan untuk mengimplementasikan 
rencana, kebijakan, dan program-program yang diformulasikan untuk mencapai 
tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Di dalam manajemen pendidikan, 
pengelolaan sumber daya manusia jauh lebih penting dibandingkan pengelolaan 
sumber daya lainnya.

Strategi yang dapat digunakan di dalam pengelolaan sumber daya 
manusia adalah sebagai berikut.

1. Melakukan  rekrutmen guru dengan cara membuka iklan.
2. Menempatkan “the right teacher on the right job.”
3. Mendelegasikan kekuasaan dan tanggung jawab kepada guru yang senior, 

kompeten dan memiliki kemampuan.
4. Memberikan bimbingan kepada guru-guru.
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5. Memfasilitasi pelatihan kepada guru-guru baru.
6. Mengirimkan guru-guru untuk mengikuti pelatihan in-service, melanjutkan 

pendidikan ke yang lebih tinggi, dan kursus-kursus.
7. Memotivasi pegawai untuk bekerja keras dan dengan ketulusan dan 

komitmen untuk menyelesaikan kegiatan tepat pada waktunya serta 
untuk memenuhi tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

8. Memberikan kondisi kerja dan kondisi pelayanan yang sesuai kepada 
pegawai. Asosiasi guru-guru, organisasi guru-guru dan federasi guru 
sebaiknya terlibat di dalam pengambilan keputusan.

9. Memberikan pengakuan untuk pegawai yang berprestasi dan mengambil 
tindakan disiplin kepada pegawai yang gagal untuk mengikuti alur kegiatan 
yang diinginkan. Tujuan utama dari tindakan disiplin sebaiknya bukan 
dalam bentuk hukuman, tetapi berupa peningkatan efisiensi personal.

10. Memonitor, mengontrol, dan mengoordinasi kegiatan-kegiatan yang 
dilaksanakan pegawai.

11. Menjawab keluhan pegawai.
12. Mempromosikan hubungan manusia di dalam organisasi.
13. Mengembangkan budaya kerja, etika profesi, profesionalisme, dan perilaku 

di antara pegawai.
14. Mendorong adanya penilaian diri di antara pegawai berhubungan dengan 

apa yang diharapkan pegawai untuk dicapai, apa yang telah dicapai 
pegawai, alasan terjadinya kesenjangan antara pengharapan dan kinerja 
dan ukuran yang dipersyaratkan dalam usaha memenuhi tujuan yang 
diharapkan.

Manajemen sumber daya manusia menghadapi masalah-masalah tertentu. 
Masalah-masalah ini berhubungan dengan  rekrutmen, penempatan, pelatihan, 
disiplin, kebiasaan kerja, yaitu sebagai berikut.

1. Masalah yang paling penting dalam  manajemen sumber daya manusia 
adalah mendapatkan orang yang tepat untuk pekerjaan yang tepat. Hal 
ini terjadi karena adanya nepotisme, korupsi, dan campur tangan politik.

2. Gaya birokratis dan kekakuan prinsip dan peraturan juga menyebabkan 
masalah  manajemen sumber daya manusia.

3. Persaingan profesi, kesenjangan komunikasi antara atasan dan bawahan/ 
di antara pegawai, dan keinginan pribadi dapat menciptakan masalah 
 manajemen sumber daya manusia.

4. Kualitas pendidikan in-service yang diberikan kepada guru-guru dalam 
banyak kasus sangat buruk. Oleh karena itu, guru-guru memiliki kesempatan 
yang terbatas untuk belajar dan berkembang.

5. Penilaian atas pencapaian individu dan kinerja kelompok dipengaruhi 
oleh perasaan pribadi dan sikap pengelola. Dalam hal ini, tidak ada 
kesempatan untuk melakukan penilaian diri oleh pegawai.
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I.  Manajemen Sumber Daya Material

Walaupun sumber daya manusia dari suatu organisasi merupakan elemen 
yang paling penting dan merupakan titik awal dari manajemen, tetapi sumber 
daya fisik dan material tidak kalah pentingnya. Sumber daya fisik dan material 
menunjuk pada bangunan sekolah, perpustakaan, laboratorium, peralatan, 
material kegiatan pembelajaran, dan furnitur. Esensi dari manajemen material 
adalah pemilihan, pengadaan, pembelian, pemeliharaan, penyimpanan, dan 
penggunaan secara optimal dari material sesuai kebutuhan. Manajemen 
material menciptakan kondisi kerja untuk pegawai. Manajemen material 
membantu proses  manajemen sumber daya manusia.

Strategi manajemen material adalah sebagai berikut.

1. Manajemen sebaiknya mengetahui mengenai kebutuhan sumber daya 
fisik dan material untuk meningkatkan kinerja pegawai secara kualitatif.

2. Harus diketahui mengenai ketersediaan material di sekolah. Selain itu, 
jika material tersedia, maka harus diperiksa kondisi material tersebut.

3. Harus diketahui mengenai material dari penyedia yang bereputasi baik.
4. Harus dilakukan perbandingan pada penyedia dalam hal harga, kualitas, 

dan untuk memastikan mengenai kegunaan material tersebut. Hal ini 
harus dilakukan sebelum pembelian material.

5. Material harus dibeli sesuai dengan spesifikasi yang disetujui berdasarkan 
kebutuhan institusi dan sesuai dengan ketersediaan dana.

6. Kemungkinan terjadi di dalam pengadaan material yang bebas dari biaya 
melalui pihak tertentu.

7. Pemeliharaan yang tepat dari material sama pentingnya dengan pembelian 
material dengan mengikuti prosedur yang biasa dilakukan. Guru atau 
pegawai harus ada yang bertanggung jawab terhadap pemeliharaan material 
tersebut. Pemeliharaan yang tepat akan membantu untuk menghindari 
pembuangan dan kerusakan, serta penting untuk penggunaan material 
tersebut dalam waktu yang lebih lama.

8. Inventarisasi material dan daftar barang harus selalu diperbarui. Inventarisasi 
atau daftar barang sebaiknya terdiri dari nama barang, waktu diproduksi, 
waktu pembelian, harga, dan sebagainya.

9. Tempat yang tepat dan cukup harus diatur untuk penyimpanan material.
10. Barang harus diverifikasi secara periodik atau setidak-tidaknya sekali dalam 

setahun untuk memastikan kondisi material, ketersediaan material, dan 
untuk menunjukkan kebutuhan material tersebut.
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J.  Manajemen Sumber Daya Finansial

Manajemen yang efektif bergantung pada penggunaan optimal dari sumber 
daya manusia dan material. Sumber daya finansial memberikan dukungan 
untuk pengembangan sumber daya manusia dan manajemen material. 
Manajemen sumber daya finansial yang tepat merupakan hal yang sangat 
penting di dalam manajemen pendidikan.

Manajemen finansial adalah sebuah sistem yang mempelajari berbagai 
sumber pendapatan dan pengeluaran. Manajemen finansial menentukan 
prioritas dan memenuhi pengeluaran yang mendapatkan prioritas. Manajemen 
finansial juga menjamin kegunaan yang efisien dari sumber daya finansial 
untuk pengelolaan sumber daya manusia dan material dalam usaha memenuhi 
tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Tugas utama untuk manajemen sumber daya finansial yang efisien 
adalah mempelajari sumber-sumber pendapatan.  Sekolah dasar dapat memiliki 
sumber-sumber pendapatan, yaitu sebagai berikut.

1. Pemerintah APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)
a. APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Propinsi
b. APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kabupaten/Kota

2. Orang tua siswa/komite sekolah
a. SPP (Sumbangan Pelaksanaan Pendidikan)
b. BPP (Bantuan Pengembangan Pendidikan)
c. Biaya pendaftaran murid baru
d. Biaya ujian akhir semester
e. Biaya ujian akhir sekolah
f. Iuran ekstra kurikuler
g. Iuran perpustakaan
h. bantuan-bantuan lain yang ditentukan sekolah

3. Yayasan penyelenggara
a. Biaya operasional sekolah
b. Biaya pengembangan sekolah

4. Donatur
a. Bantuan sukarela masyarakat umum incidental
b. Bantuan sukarela masyarakat umum rutin
c. Bantuan alumni

5. Hasil usaha sekolah
a. Kantin sekolah
b. Koperasi sekolah
c. Unit usaha sekolah
d. Penyewaan gedung dan fasilitas milik sekolah
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6. Lain-lain
a. Bunga tabungan sekolah
b. Sesuai dengan kebijakan dan ketentuan sekolah masing-masing

Pengeluaran di sekolah dapat diklasifikasikan sebagai berikut.

1. Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan 
biaya personal.

2. Biaya investasi satuan pendidikan meliputi biaya penyediaan sarana dan 
prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap.

3. Biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh 
peserta didik untuk dapat mengikuti proses pembelajaran secara teratur 
dan berkelanjutan.

4. Biaya operasi satuan pendidikan meliputi:
a. gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang 

melekat pada gaji.
b. bahan atau peralatan pendidikan habis pakai.
c. biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa 

telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, 
transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan sebagainya.

K. Ringkasan

Sebagai sebuah teori, manajemen meliputi pengetahuan, seni, dan prinsip-
prinsip yang berkaitan dengan manajemen suatu organisasi. Sebagai sebuah 
proses, manajemen meliputi hubungan manusia, pengelolaan sumber daya 
fisik dan finansial, perencanaan, pengorganisasian, pembuatan keputusan, 
pelaksanaan, pengarahan, dan pengontrolan orang-orang di dalam memenuhi 
tujuan yang diinginkan. Manajemen dapat didefinisikan sebagai proses yang 
berbeda terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengontrolan, 
penentuan, dan pemenuhan tujuan yang telah ditetapkan dengan menggunakan 
orang-orang dan sumber daya-sumber daya yang lain. Manajemen sekolah 
dasar merupakan kegiatan mengelola atau mengatur sekolah dasar melalui 
penggunaan orang-orang dan sumber daya-sumber daya yang lain untuk 
mencapai tujuan sekolah dasar tersebut. Manajemen internal sekolah dasar 
meliputi pengakuan, manajemen perpustakaan, laboratorium, bangunan, serta 
sumber daya fisik dan material lainnya, sumber daya keuangan, ujian dan 
promosi, hubungan dengan kolega dan siswa, dan sebagainya. Manajemen 
eksternal dasar meliputi hubungan dengan masyarakat, departemen dan orang-
orang, serta pihak-pihak yang berhubungan dengan penetapan dan fungsi 
sekolah. Di dalam manajemen sekolah sebaiknya terdapat keseimbangan antara 
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kekakuan dan fleksibilitas. Sebagai suatu ilmu, manajemen sekolah berkaitan 
dengan alasan terjadinya suatu fenomena. Sebagai sebuah seni, manajemen 
sekolah berkaitan dengan cara terjadinya suatu fenomena. Manajemen sekolah 
menekankan tidak hanya pada prinsip ilmiah, tetapi manajemen sekolah juga 
berdasarkan intuisi, pengalaman, dan pancaindra. Ruang lingkup manajemen 
sekolah sangat luas, yaitu meliputi elemen-elemen perencanaan, penganggaran, 
pengorganisasian, pengarahan, pengontrolan, pengoordinasian, pembuatan 
keputusan, evaluasi, serta kegiatan-kegiatan dan program-program.  Manajemen 
non-partisipatori bersifat tradisional, birokratik, dan sentralisasi.  Manajemen 
partisipatori adalah manajemen yang bersifat demokratis dan desentralisasi. 
Secara mendasar, terdapat tiga tipe sumber daya, yaitu: sumber daya manusia, 
sumber daya fisik dan material, dan sumber daya finansial. Sumber daya 
manusia terletak di belakang kesuksesan atau kegagalan sebuah manajemen 
di dalam memenuhi tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Esensi dari 
manajemen material adalah pemilihan, pengadaan, pembelian, pemeliharaan, 
penyimpanan, dan penggunaan secara optimal dari material sesuai kebutuhan. 
Sumber daya finansial memberikan dukungan untuk pengembangan sumber 
daya manusia dan manajemen material. 

L. Latihan 

Pilihlah satu jawaban yang paling benar
1. Manajemen dapat dipelajari sebagai ….

a. praktik dan teori
b. teori dan proses
c. proses dan hasil
d. teori dan hasil
e. proses dan kegiatan

2. Sebagai sebuah teori, manajemen meliputi ….
a. hubungan manusia
b. pengelolaan sumber daya fisik dan finansial
c. perencanaan
d. pengorganisasian
e. pengetahuan

3. Sebagai sebuah proses, manajemen meliputi ….
a. pengetahuan
b. seni
c. prinsip-prinsip
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d. pengorganisasian
e. karakteristik

4. Manajemen dapat didefinisikan sebagai proses yang berbeda terdiri dari 
hal-hal berikut, kecuali ….
a. perencanaan
b. pengontrolan
c. pemaksaan
d. pelaksanaan
e. pemenuhan tujuan

5. Tujuan utama sekolah adalah sebagai berikut ….
a. memberikan pendidikan yang berkualitas kepada peserta didik
b. mempunyai tujuan yang telah ditetapkan
c. mengorganisasikan sumber daya manusia dan material yang ada
d. mengevaluasi kemajuan dan pencapaian yang telah diperoleh
e. mengelola sumber daya manusia

6. Ciri-ciri manajemen partisipatori adalah sebagai berikut ….
a. otoriter
b. sentralisasi
c. birokratis
d. segala sesuatu berasal dari atas
e. demokratis

7. Ciri-ciri manajemen non-partisipatori adalah sebagai berikut ….
a. memberikan kebebasan kepada anggota
b. pengelola seperti pemimpin
c. promosi pada kreativitas
d. penekanan pada perintah dan disiplin
e. saling berbagi pengalaman

8. Prinsip manajemen sekolah bersifat ….
a. relatif
b. absolut
c. homogen
d. stabil
e. mutlak

9. Sebuah sistem yang mempelajari berbagai sumber pendapatan dan 
pengeluaran adalah ….
a. manajemen sumber daya finansial
b. manajemen sumber daya fisik
c. manajemen sumber daya material
d. manajemen sumber daya alam
e.  manajemen sumber daya manusia
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10.  Sumber daya yang terletak di belakang kesuksesan atau kegagalan 
sebuah manajemen di dalam memenuhi tujuan yang telah ditentukan 
sebelumnya adalah sebagai berikut ….
a. sumber daya finansial
b. sumber daya fisik
c. sumber daya manusia
d. sumber daya material
e. sumber daya alam

11. Sumber daya manusia yang utama di sekolah dasar adalah sebagai 
berikut ….
a. kepala sekolah
b. guru
c. pegawai administrasi
d. pegawai tata usaha
e. siswa

11. Strategi yang dapat digunakan di dalam pengelolaan sumber daya 
manusia di sekolah dasar adalah sebagai berikut ….
a. mendelegasikan kekuasaan dan tanggung jawab kepada guru yang 

senior, kompeten dan memiliki kemampuan
b. mengetahui mengenai kebutuhan sumber daya fisik dan material 

untuk meningkatkan kinerja pegawai secara kualitatif
c. pembaruan inventarisasi material dan daftar barang
d. melakukan verifikasi barang secara periodik atau setidak-tidaknya 

sekali dalam setahun
e. guru atau pegawai harus ada yang bertanggung jawab terhadap 

pemeliharaan material
12. Masalah-masalah yang dihadapi di dalam  manajemen sumber daya 

manusia adalah sebagai berikut ….
a. ketersediaan material di sekolah dasar
b. penilaian atas pencapaian individu dan kinerja kelompok dipengaruhi 

oleh perasaan pribadi dan sikap pengelola
c. pemeliharaan yang tepat dari material
d. pemeliharaan yang tidak tepat akan mengakibatkan kerusakan barang
e. spesifikasi barang yang dibeli tidak sesuai dengan kebutuhan sekolah 

dasar
13. Pendapatan yang berasal dari orang tua siswa/ komite sekolah di sekolah 

dasar adalah sebagai berikut ….
a. biaya operasional sekolah
b. biaya pengembangan sekolah
c. iuran ekstrakurikuler
d. unit usaha sekolah
e. koperasi sekolah
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14. Pendapatan yang diperoleh dari kantin sekolah merupakan pendapatan 
yang berasal dari ….
a. donatur
b. orang tua siswa/ komite sekolah
c. hasil usaha sekolah
d. yayasan penyelenggara
e. pemerintah

15. Biaya yang termasuk biaya operasi satuan pendidikan adalah ….
a. gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang 

melekat pada gaji
b. biaya penyediaan sarana dan prasarana sekolah
c. biaya pengembangan sumber daya manusia
d. biaya modal kerja tetap
e. biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik
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A. Konsep Infrastruktur di Sekolah Dasar

Faktor-faktor yang berperan di dalam kegiatan di sekolah dasar adalah 
infrastruktur, administrasi, dan kinerja (lihat Gambar 2.1). Dari ketiga faktor 
tersebut, infrastruktur merupakan persyaratan mendasar dari sebuah sekolah. 
Infrastruktur fisik adalah aspek manajemen sekolah dasar.

BAB 2

 MANAJEMEN INFRASTRUKTUR 
FISIK DI SEKOLAH DASAR
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Infrastruktur

Faktor-faktor 
kegiatan sekolah 

dasar
KinerjaAdministrasi

Gambar 2.1. Faktor-faktor yang berperan dalam kegiatan sekolah dasar

Sebuah sekolah dasar harus memiliki bangunan sendiri. Selain itu, 
sekolah dasar harus memiliki ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, dan 
aula pertemuan.  Sekolah dasar harus memiliki ruang kepala sekolah, ruang 
kantor, ruang guru dan ruang siswa khususnya ruang umum untuk anak-anak 
perempuan.  Sekolah dasar harus memiliki tempat bermain dengan tembok 
pembatas.  Sekolah dasar harus memiliki persediaan air dan listrik. Perpustakaan 
sekolah dasar harus dilengkapi oleh buku-buku dan jurnal. Laboratorium harus 
dilengkapi oleh perlengkapan dan peralatan.  Sekolah dasar harus memiliki 
furnitur di ruang kantor, ruang guru, dan ruang siswa. Seluruh fasilitas yang 
sudah disebutkan sebelumnya adalah infrastruktur fisik dari sekolah dasar. 
Infrastruktur fisik merupakan tempat seluruh kegiatan dijalankan oleh sebuah 
institusi pendidikan. Infrastruktur fisik terdiri dari komponen dan kegiatan 
termasuk di dalamnya  konstruksi dan perluasan bangunan, penggunaan dan 
pemeliharaan fasilitas fisik, perpustakaan, laboratorium, alat audiovisual, sanitasi, 
fasilitas olah raga dan permainan, dan fasilitas pendidikan yang berkenaan 
dengan bakat. Infrastruktur juga merupakan struktur di bagian dalam/pusat. 
Infrastruktur sebuah sekolah dasar yang harus dipelajari yaitu berkaitan 
dengan  kecukupan, ketersediaan, dan kegunaan seperti yang ditunjukkan 
pada Gambar 2.2.

Kegunaan

Aspek-aspek 
infrastruktur fisik 

sekolah dasar
KetersediaanKecukupan

Gambar 2.2. Aspek-aspek infrastruktur fisik sekolah dasar
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Penganggaran untuk infrastruktur fisik memegang peranan penting untuk 
mendanai pendidikan karena biaya fasilitas yang besar serta adanya hubungan 
antara kualitas infrastruktur dan keberhasilan siswa.

B. Jenis dan Ukuran Infrastruktur Sekolah 
Dasar

Infrastruktur meliputi lebih dari pemeliharaan yang ditangguhkan, tetapi juga 
 konstruksi baru,  renovasi,  rekayasa bangunan yang rusak, penambahan terhadap 
fasilitas yang ada, dan perbaikan secara besar-besaran (lihat Gambar 2.3).

Pemeliharaan infrastruktur yang ditangguhkan meliputi pemeliharaan 
yang diperlukan untuk membuat fasilitas sekolah berada di dalam kondisi 
yang baik, contoh sebuah kondisi di mana pemeliharaan rutin diperlukan. 
Jika sebuah fasilitas yang dalam kondisi sangat buruk tidak dapat dibawa ke 
kondisi yang baik atau jika fasilitas tersebut memerlukan biaya yang lebih 
besar dibandingkan mengonstruksi fasilitas baru, maka pemeliharaan yang 
ditangguhkan menunjuk pada penggantian fasilitas yang ada.

Konstruksi baru merupakan jawaban dari peningkatan jumlah siswa. Jumlah 
siswa yang makin meningkat membutuhkan fasilitas tambahan. Konstruksi 
fasilitas baru meliputi bangunan, lapangan, peralatan, dan furnitur.

Renovasi meliputi  renovasi fasilitas yang ada untuk kesehatan dan 
keselamatan. Renovasi merupakan pekerjaan yang diperlukan untuk 
mengakomodasi program pendidikan yang dilaksanakan. Rekayasa bangunan 
yang rusak dapat merupakan konservasi energi (jendela yang bersifat efisien 
energi) dan kesiapan teknologi (kabel listrik, jalur telepon, kabel fiber optik).

Penambahan fasilitas yang ada diperlukan untuk menghindarkan adanya 
kepadatan, pengurangan ukuran kelas, atau untuk mengakomodasi pertumbuhan 
pendaftaran siswa. Sedangkan perbaikan secara besar-besaran menunjuk pada 
lapangan seperti pertamanan dan bahan pengeras jalan.

Walaupun sangat mudah memahami bahwa dampak terakhir dari 
kegagalan untuk mengatasi kebutuhan pendanaan infrastruktur adalah 
kerusakan lingkungan belajar, pembuat kebijakan telah menemukan bahwa 
masalah yang menantang untuk diatasi sebagian besar disebabkan oleh 
besarnya kebutuhan pendanaan. Persyaratan menurut undang-undang secara 
mendasar adalah memberikan cukup cahaya, tempat, panas, dan udara yang 
dapat membuat siswa nyaman untuk belajar.
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Gambar 2.3. Komponen infrastruktur sekolah dasar

C. Pendanaan Infrastruktur Sekolah Dasar

Kondisi modern dari infrastruktur fisik pendidikan di sekolah dasar merupakan 
ukuran kumulatif dari suatu negara memilih untuk membantu atau tidak 
membantu pendanaan fasilitas di sekolah dasar tersebut. Terdapat perbedaan 
yang tajam di dalam hal bantuan yang diberikan untuk pendidikan umum 
dibandingkan bantuan yang diberikan untuk kebutuhan fasilitas dan modal 
dari suatu sekolah dasar. Bantuan-bantuan yang sering diberikan adalah 
berkaitan dengan pendanaan biaya operasional, sedangkan bantuan yang 
diberikan berkaitan dengan pendanaan infrastruktur sangat sedikit.

D. Pentingnya Infrastruktur Sekolah Dasar

Setiap orang menyadari kebutuhan dan pentingnya infrastruktur sekolah dasar. 
Infrastruktur sekolah dasar merupakan rumah kedua bagi siswa pada siang 
hari. Ruangan kelas merupakan unit dasar dari sebuah sekolah dasar dan 
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sekolah-sekolah dasar yang ada merupakan unit-unit dari sistem pendidikan 
di Indonesia.  Sekolah dasar dan institusi pendidikan memegang peranan yang 
sangat penting di dalam masyarakat kita dan pembangunan nasional. Kualitas 
dan standar sebuah institusi pendidikan dinilai dari infrastruktur fisik di mana 
terdapat seluruh fasilitas yang tersedia untuk siswa di sekolah.

 Sekolah dasar yang efektif dicerminkan dari adanya penampakan 
fisik yang positif dari sekolah dasar tersebut di mana perbaikan dilakukan 
secara cepat. Di sekolah dasar yang bersih dan terawat dengan warna cat 
yang segar, jendela bersih, dan tidak adanya sampah dan kotoran akan 
membangkitkan semangat belajar bagi siswa dan semangat bekerja bagi semua 
guru dan pegawai.  Sekolah dasar yang demikian merupakan tempat yang 
sangat mengundang untuk dikunjungi. Hal ini memberikan pengaruh yang 
sama terhadap guru-guru, siswa, pegawai, dan orang tua yang mengunjungi 
sekolah tersebut. Infrastruktur fisik sekolah yang baik juga membantu 
mengomunikasikan misi sekolah, kepemilikan, dan kebanggaan. Keberadaan 
infrastruktur fisik sekolah yang baik juga membuat orang-orang suka berada 
di sana dan akan mendorong mereka untuk berkontribusi terhadap sekolah 
dasar dan siswanya. 

E. Masalah-Masalah Infrastruktur Sekolah 
Dasar

Kebutuhan masyarakat akan sekolah dasar yang diinginkan berubah sangat 
cepat. Hal ini dapat menyebabkan masalah yang serius terhadap sistem 
pendidikan di Indonesia. Infrastruktur sekolah dasar membutuhkan pendanaan 
pada awal mulanya. Kebutuhan dana untuk membiayai infrastruktur sekolah 
dasar semakin meningkat. Masalah pendanaan yang tidak mencukupi yang 
terjadi pada infrastruktur sekolah dasar dapat berakibat buruk terhadap 
kinerja siswa dan kualitas pendidikan. Masalah-masalah yang umum berkaitan 
dengan infrastruktur sekolah dasar adalah sebagai berikut.

1. penampakan fisik yang tidak menarik yang akan memengaruhi reputasi 
sekolah dan menciptakan persepsi yang buruk bagi siswa, pegawai, dan 
masyarakat.

2. terlalu banyaknya jarak pada kebanyakan bangunan yang mengakibatkan 
pengeluaran yang tinggi dan efisiensi energi yang buruk.

3. kurang baiknya pengaturan gedung disertai dengan perlengkapan yang 
tidak sesuai dengan pembelajaran modern.

4. kurangnya akses untuk orang-orang yang berkebutuhan khusus.
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F. Bangunan Sekolah Dasar

Bangunan yang baik dapat membuat sekolah dasar yang baik dan bangunan 
yang buruk dapat membuat sekolah dasar yang buruk. Sekolah sebaiknya 
memiliki bangunan yang indah yang tidak hanya menstimulasi pusat pendidikan 
untuk anak, tetapi juga merupakan pusat vital dari kehidupan masyarakat.

Infrastruktur sekolah dasar sebaiknya memiliki bangunan untuk organisasinya 
sebagai berikut.

1. Bangunan utama untuk mengajar di ruang kelas yang nyaman.
2. Bangunan perpustakaan dan ruang membaca.
3. Laboratorium.
4. Lapangan bermain untuk tempat bermain dan berolah raga bagi siswa
5. Kebun.
6. Ruang kepala sekolah dan ruang guru.
7. Ruang pegawai dan fasilitas modern lainnya.

Prinsip-prinsip di dalam merencanakan bangunan sekolah dasar adalah 
sebagai berikut (lihat Gambar 2.4).

1.  Kecukupan Kurikulum
 Bangunan harus direncanakan untuk menyediakan fasilitas yang diperlukan 

untuk akomodasi efisien dan efektif dari semua fase kegiatan kurikuler, 
ko-kurikuler, dan masyarakat di mana bangunan ditujukan untuk hal 
tersebut.

2. Keselamatan dan Kesejahteraan
 Bangunan sekolah sebaiknya direncanakan untuk kesenangan, kesehatan, 

dan keselamatan siswa, guru, dan semua yang akan menggunakan 
fasilitas tersebut. Cahaya, panas, dan ventilasi harus disesuaikan agar 
mendapatkan kenyamanan.

3. Koordinasi Interfungsional
 Setiap unit bangunan sekolah harus direncanakan dengan baik untuk tujuan 

yang spesifik, di mana unit-unit bangunan tersebut saling berhubungan 
satu sama lain sebagai satu kesatuan.

4. Efisiensi dan Kesatuan
 Bangunan sekolah sebaiknya direncanakan dan dikumpulkan sedemikian 

rupa yang akan mempromosikan manajemen sekolah yang efisien dan 
kesenangan siswa serta masyarakat pada saat digunakan.

5. Keindahan
 Bangunan sekolah sebaiknya indah, menarik, dan menyenangkan.
6. Adaptabilitas
 Bangunan sekolah sebaiknya direncanakan untuk mengadaptasikan masa 

depan yang ekonomis dengan kebutuhan perubahan.
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7. Ekonomis
 Bangunan sekolah dasar sebaiknya bersifat ekonomis dalam hal biaya, 

pemeliharaan, dan operasinya.

Bangunan sekolah dasar sebaiknya terbuat dari material metal dan kaca 
yang semuanya disesuaikan kebutuhan siswa yang sedang tumbuh berkembang. 
Biaya awal yang rendah, fungsi, ketahanan, penampilan, pemeliharaan, dan 
biaya operasional yang murah sebaiknya menentukan tipe bangunan yang 
didirikan untuk siswa.

Prinsip perencanaan 
bangunan sekolah 

dasar

Kecukupan 
kurikulum

Keselamatan dan 
kesejahteraan

Koordinasi 
interfungsional

Efisiensi dan 
kesatuan

Keindahan

Adaptabilitas

Pembuatan 
keputusan

Ekonomis

Gambar 2.4. Prinsip-prinsip perencanaan bangunan sekolah dasar
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G. Ringkasan

Faktor-faktor yang berperan di dalam kegiatan di sekolah dasar adalah 
infrastruktur, administrasi, dan kinerja. Dari ketiga faktor tersebut, infrastruktur 
merupakan persyaratan mendasar dari sebuah sekolah. Infrastruktur sebuah 
sekolah yang harus dipelajari yaitu berkaitan dengan  kecukupan, ketersediaan, 
dan kegunaan. Penganggaran untuk infrastruktur fisik memegang peranan 
yang penting di dalam mendanai pendidikan karena biaya fasilitas yang 
besar, serta adanya hubungan antara kualitas infrastruktur dan keberhasilan 
siswa. Infrastruktur meliputi lebih dari pemeliharaan yang ditangguhkan, tetapi 
juga  konstruksi baru,  renovasi,  rekayasa bangunan yang rusak, penambahan 
terhadap fasilitas yang ada, dan perbaikan secara besar-besaran. Pemeliharaan 
infrastruktur yang ditangguhkan meliputi pemeliharaan yang diperlukan untuk 
membuat fasilitas sekolah berada di dalam kondisi yang baik. Konstruksi baru 
merupakan jawaban dari peningkatan jumlah siswa. Renovasi meliputi  renovasi 
fasilitas yang ada untuk kesehatan dan keselamatan. Rekayasa bangunan 
yang rusak dapat merupakan konservasi energi (jendela yang bersifat efisien 
energi) dan kesiapan teknologi (kabel listrik, jalur telepon, kabel fiber optik). 
Dampak terakhir dari kegagalan untuk mengatasi kebutuhan pendanaan 
infrastruktur adalah kerusakan lingkungan belajar.  Sekolah dasar yang efektif 
dicerminkan dari adanya penampakan fisik yang positif dari sekolah tersebut 
di mana perbaikan dilakukan secara cepat. Infrastruktur fisik sekolah dasar 
yang baik juga membantu mengomunikasikan misi sekolah, kepemilikan, dan 
kebanggaan. Masalah-masalah yang umum berkaitan dengan infrastruktur 
sekolah dasar adalah penampakan fisik yang tidak menarik, terlalu banyaknya 
jarak pada kebanyakan bangunan, kurang baiknya pengaturan gedung disertai 
dengan perlengkapan yang tidak sesuai dengan pembelajaran yang modern, 
dan kurangnya akses untuk orang-orang yang berkebutuhan khusus. Prinsip-
prinsip di dalam merencanakan bangunan sekolah dasar adalah:  kecukupan 
kurikulum, keselamatan dan kesejahteraan, koordinasi interfungsional, efisiensi 
dan kesatuan, keindahan, adaptabilitas, dan ekonomis.
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H. Latihan 

Pilihlah satu jawaban yang paling benar
1. Faktor yang merupakan persyaratan mendasar dari sebuah sekolah dasar 

adalah sebagai berikut ….
a. administrasi
b. kinerja
c. infrastruktur
d. bangunan
e. aula pertemuan

2. Infrastruktur fisik sekolah harus terdiri dari sebagai berikut, kecuali ….
a. bangunan
b. ruang kelas
c.  perpustakaan
d. toko buku
e. ruang guru

3. Infrastruktur fisik terdiri dari komponen dan kegiatan berikut, kecuali ….
a.  konstruksi bangunan
b. perluasan bangunan
c. penggunaan fasilitas fisik
d. pemeliharaan fasilitas fisik
e. penjualan fasilitas fisik

4. Infrastruktur sebuah sekolah dasar yang harus dipelajari yaitu berkaitan 
dengan hal-hal berikut, kecuali ….
a.  kecukupan
b. ketersediaan
c. kegunaan
d. peminjaman
e. pemanfaatan

5. Infrastruktur meliputi komponen-komponen sebagai berikut, kecuali ….
a. pemeliharaan yang ditangguhkan
b.  konstruksi baru
c.  renovasi
d.  rekayasa bangunan yang rusak
e. penghapusan barang yang rusak

6. Jika sebuah fasilitas yang dalam kondisi sangat buruk tidak dapat dibawa 
ke kondisi yang baik atau jika fasilitas tersebut memerlukan biaya yang 
lebih besar dibandingkan mengonstruksi fasilitas baru, maka penggantian 
fasilitas yang ada termasuk dalam komponen sebagai berikut ….
a. pemeliharaan yang ditangguhkan
b.  konstruksi baru
c.  renovasi
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d.  rekayasa bangunan yang rusak
e. penambahan terhadap fasilitas yang ada

7. Jumlah siswa yang makin meningkat membutuhkan ….
a. pemeliharaan yang ditangguhkan
b.  konstruksi baru
c.  renovasi
d.  rekayasa bangunan yang rusak
e. penambahan terhadap fasilitas yang ada

8. Konservasi energi dan kesiapan teknologi termasuk dalam komponen 
sebagai berikut ….
a. pemeliharaan yang ditangguhkan
b.  konstruksi baru
c.  renovasi
d.  rekayasa bangunan yang rusak
e. penambahan terhadap fasilitas yang ada

9. Pemasangan jendela yang bersifat efisien energi termasuk dalam komponen 
sebagai berikut ….
a. pemeliharaan yang ditangguhkan
b.  konstruksi baru
c.  renovasi
d.  rekayasa bangunan yang rusak
e. penambahan terhadap fasilitas yang ada

10. Pemasangan kabel listrik, kabel telepon, dan kabel fiber optik termasuk 
dalam komponen sebagai berikut ….
a. pemeliharaan yang ditangguhkan
b.  konstruksi baru
c.  renovasi
d.  rekayasa bangunan yang rusak
e. penambahan terhadap fasilitas yang ada

11. Prinsip-prinsip di dalam merencanakan bangunan sekolah dasar adalah 
sebagai berikut, kecuali ….
a.  kecukupan kurikulum
b. keselamatan dan kesejahteraan
c. koordinasi interfungsional
d. terpisah satu sama lain
e. adaptabilitas

12. Bangunan sekolah dasar sebaiknya direncanakan untuk menyesuaikan 
masa depan yang ekonomis dengan kebutuhan perubahan merupakan 
prinsip di dalam merencanakan bangunan sekolah sebagai berikut ….
a.  kecukupan kurikulum
b. keselamatan dan kesejahteraan
c. koordinasi interfungsional
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d. terpisah satu sama lain
e. adaptabilitas

13. Setiap unit bangunan sekolah dasar harus direncanakan dengan baik 
untuk tujuan yang spesifik, di mana unit-unit bangunan tersebut saling 
berhubungan satu sama lain sebagai satu kesatuan merupakan prinsip 
di dalam merencanakan bangunan sekolah sebagai berikut ….
a.  kecukupan kurikulum
b. keselamatan dan kesejahteraan
c. koordinasi interfungsional
d. terpisah satu sama lain
e. adaptabilitas

14. Bangunan harus direncanakan untuk menyediakan fasilitas yang diperlukan 
untuk akomodasi efisien dan efektif dari semua fase kegiatan kurikuler, 
ko-kurikuler, dan masyarakat di mana bangunan ditujukan untuk hal 
tersebut merupakan prinsip di dalam merencanakan bangunan sekolah 
dasar sebagai berikut ….
a.  kecukupan kurikulum
b. keselamatan dan kesejahteraan
c. koordinasi interfungsional
d. terpisah satu sama lain
e. adaptabilitas

15. Terlalu banyaknya jarak pada kebanyakan bangunan sekolah dasar dapat 
mengakibatkan ….
a. efisiensi energi yang buruk
b. pengeluaran yang rendah
c. persepsi yang buruk bagi siswa
d. buruknya reputasi sekolah
e. kurangnya akses untuk orang-orang yang berkebutuhan khusus
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A. Pengertian Manajemen Finansial 

Manajemen finansial adalah tindakan manajemen kinerja dihubungkan dengan 
aspek finansial sekolah dengan tujuan utama untuk mencapai pendidikan 
yang efektif yang dilaksanakan oleh seseorang yang memiliki kewenangan. 
Manajemen finansial adalah sebuah proses yang terdiri dari beberapa kegiatan 
yaitu sebagai berikut (lihat Gambar 3.1).

BAB 3

MANAJEMEN FINANSIAL DI 
SEKOLAH DASAR
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1. Identifikasi
2. Pengukuran
3. Akumulasi
4. Analisis
5. Persiapan
6. Interpretasi
7. Komunikasi informasi

Pengelola keuangan menjamin bahwa tim manajemen sekolah dasar 
merencanakan, mengorganisasikan, mendelegasikan, dan mengontrol dana 
sekolah dengan cara sedemikian rupa sehingga mencapai tujuan sekolah 
tersebut. Manajemen finansial adalah aspek yang terpadu dari manajemen 
sumber daya. Manajemen finansial menjamin bahwa pengeluaran dilakukan 
menuju pencapaian nilai uang yang baik melalui pembelian dan alokasi 
sumber daya yang tepat. Sumber daya adalah cara di mana proses pendidikan 
dapat dilaksanakan. Alokasi dan manajemen sumber daya finansial ini bersifat 
kritikal bagi manajemen sekolah yang efektif dan sebaiknya berhubungan 
dengan kebutuhan siswa. Pengelola sekolah dasar dengan pengetahuan dan 
pemahaman mengenai pendidikan, serta manajemen sumber daya finansial 
dan manusia dibutuhkan untuk mengelola sekolah dasar secara ekonomis, 
efisien, dan biaya yang efektif.

Kegiatan 
manajemen finansial 

sekolah dasar

Identifikasi

Pengukuran

Akumulasi

Analisis

Persiapan

Interpretasi

Komunikasi 
informasi

Gambar 3.1. Kegiatan manajemen finansial sekolah dasar
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Efektivitas biaya dicapai jika dengan jumlah biaya yang sama atau lebih 
kecil yang dikeluarkan dapat dicapai hasil yang lebih baik. Agar sekolah dasar 
dapat berfungsi secara ekonomis (menggunakan sumber daya dengan hati-hati 
untuk menghindari pengeluaran di atas yang sudah ditargetkan) dan efisien 
(mencapai hasil yang semaksimal mungkin dengan pengeluaran tertentu), 
maka manajemen sekolah dasar harus mengetahui hal-hal sebagai berikut.

1. Berapa banyak uang yang tersedia di bank?
2. Berapa banyak uang yang masih dibutuhkan dan alasan uang tersebut 

dibutuhkan?
3. Bagaimana untuk memperoleh uang yang dibutuhkan?
4. Bagaimana uang digunakan?

Sumber daya finansial adalah cara penawaran dan dukungan yang 
membantu pengelola sekolah dalam pencapaian tujuan dan terdiri dari uang, 
waktu, sumber daya material, dan keahlian manusia (lihat Gambar 3.2). 
Pengelolaan biaya sekolah dan sumber daya secara efektif membutuhkan:

1. visi yang jelas ke mana sekolah akan ditujukan, berdasarkan falsafah 
khusus dan serangkaian nilai tertentu;

2. fokus pada hasil yang diperoleh dengan menyesuaikan pencapaian dan 
biaya yang dikeluarkan;

3. pendekatan kritikal dan analitis terhadap isu dan masalah, serta kemampuan 
untuk berpikir.

Tindakan di dalam manajemen finansial bersifat fundamental untuk 
mempersiapkan dan melengkapi pengelola sekolah dasar dengan keterampilan 
dan kompetensi finansial yang memungkinkan mereka untuk bertanggung 
jawab terhadap dana yang telah diterima untuk mencapai tujuan sekolah 
dasar yang spesifik. Selain itu, tindakan di dalam manajemen finansial juga 
akan melengkapi pengelola sekolah dasar dengan keterampilan dan kompetensi 
manajerial yang akan memungkinkan mereka untuk membuat kontribusi 
terhadap peningkatan produktivitas sekolah dasar secara keseluruhan.

Apakah yang dimaksud dengan manajemen finansial yang baik? Dalam 
menjawab pertanyaan ini, harus diingat bahwa terdapat aspek-aspek berikut 
yang berkontribusi terhadap manajemen finansial yang baik, yaitu sebagai 
berikut.

1. Tanggung jawab dari pegawai finansial harus secara jelas didefinisikan 
dan batasan wewenang yang didelegasikan harus ditetapkan.
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Uang

Uang

Komponen 
sumber daya 

finansial

Sumber daya 
material

Waktu

Gambar 3.2. Komponen sumber daya finansial

2. Anggaran merefleksikan tujuan pendidikan yang diprioritaskan sekolah, 
mencari pencapaian nilai uang dan bergantung pada monitoring yang 
efektif dan regular.

3. Sekolah diasuransikan untuk menangani risiko.
4. Jika sekolah menggunakan komputer untuk tujuan administratif, maka 

seluruh data dilindungi dari kehilangan data.
5. Sekolah menjamin pembelian barang mencapai nilai uang yang terbaik. 

Mekanisme kontrol diberikan untuk menjamin otorisasi diberikan untuk 
semua pembelian barang.

6. Terdapat prosedur yang cukup untuk administrasi persoalan pribadi.
7. Stok barang, toko, dan aset yang lain dicatat, dan dilindungi dari 

kehilangan.
8. Seluruh pendapatan sekolah diidentifikasi dan seluruh penerimaan dicatat 

dan segera dimasukkan ke dalam bank.
9. Sekolah mengontrol operasi rekening bank secara tepat dan melakukan 

rekonsiliasi keseimbangan bank dengan catatan rekening.
10. Sekolah mengontrol penggunaan uang tunai.
11. Dana sukarela sekolah dicatat secara tepat sama dengan dana umum.

B. Kecukupan

Kecukupan, keseimbangan, dan  kesamaan merupakan topik utama di dalam 
pendanaan sekolah (lihat Gambar 3.3.). Pendidik dan politisi telah berusaha 
untuk menggunakan prinsip ini dalam memecahkan masalah berhubungan 
dengan penyediaan akses yang sama untuk pendidikan semua siswa.
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Kesamaan

Aspek-aspek 
pendanaan 

sekolah dasar
KeseimbanganKecukupan

Gambar 3.3. Aspek-aspek pendanaan sekolah dasar

Kemampuan 
pemerintah 

memberikan dana 
sesuai kebutuhan

Penentuan 
 kecukupan 

finansial

Hasil yang 
diinginkan

Efisiensi

Gambar 3.4. Penentuan  kecukupan finansial

Penentuan  kecukupan meliputi beberapa faktor (lihat Gambar 3.4.). 
Faktor-faktor tersebut adalah efisiensi, hasil yang diinginkan, dan kemampuan 
pemerintah untuk memberikan jumlah dana yang tepat sesuai dengan 
kebutuhan. Efisiensi secara relatif mudah untuk didefinisikan tetapi sering 
kali sulit untuk dikuantifikasikan.

Gambar 3.5 menunjukkan hubungan yang mungkin dari biaya pendidikan 
dan prestasi siswa. Pada Gambar 3.5. ditunjukkan terdapat 4 hasil yang 
mungkin terjadi dari hubungan yang mungkin dari biaya pendidikan dan 
prestasi siswa, yaitu:

1. prestasi belajar siswa yang tinggi dicapai dengan dikeluarkannya biaya 
pendidikan yang tinggi pula;

2. prestasi belajar siswa yang tinggi dicapai dengan dikeluarkannya biaya 
pendidikan yang rendah;

3. prestasi belajar siswa yang rendah dicapai dengan dikeluarkannya biaya 
pendidikan yang tinggi;

4. prestasi belajar siswa yang rendah dicapai dengan dikeluarkannya biaya 
pendidikan yang rendah pula;
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5. Jika sebuah sekolah dasar memiliki biaya operasional yang rendah dan 
dicapai prestasi belajar siswa yang rendah pula, maka sekolah dasar 
tersebut diklasifikasikan sebagai  sekolah dasar yang tidak efektif (lihat 
Gambar 3.6). Sebuah sekolah dasar yang memiliki biaya operasional 
yang tinggi dan prestasi belajar siswa yang dicapai rendah diklasifikasikan 
sebagai  pemborosan. Keadaan ini dapat digolongkan sebagai situasi 
 sekolah dasar yang terburuk. 
 

Prestasi belajar 
ti nggi

Prestasi belajar ti nggi/ 
Biaya pendidikan ti nggi

Prestasi belajar ti nggi/
Biaya pendidikan rendah

Prestasi belajar 
rendah

Prestasi belajar rendah/
Biaya pendidikan ti nggi

Prestasi belajar rendah/
Biaya pendidikan rendah

Biaya pendidikan ti nggi Biaya pendidikan rendah

Gambar 3.5 Hubungan antara biaya pendidikan dan prestasi belajar siswa

Penggolongan 
sekolah dasar

Hasil yang 
diinginkan

Efisiensi

 sekolah dasar 
yang tidak efisien

biaya operasional 
tinggi dan prestasi 

belajar siswa 
tinggi

 sekolah dasar 
yang optimum

biaya operasional 
rendah dan 

prestasi belajar 
siswa tinggi

biaya operasional 
tinggi dan prestasi 

belajar siswa 
rendah

biaya operasional 
rendah dan 

prestasi belajar 
siswa rendah

Gambar 3.6. Penggolongan sekolah dasar
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 Sekolah dasar yang memiliki biaya operasional yang tinggi dan prestasi 
belajar siswa yang dicapai tinggi, maka menghasilkan output siswa yang baik, 
tetapi penggunaan sumber daya fiskal bersifat tidak efisien. Situasi yang 
ideal adalah sebuah sekolah dasar yang memiliki biaya operasional yang 
rendah dan menghasilkan prestasi belajar siswa yang tinggi, maka sekolah 
ini diklasifikasikan sebagai  sekolah dasar yang optimum.

Menetapkan model dengan prestasi yang optimum dan biaya yang rendah 
bukanlah hal yang mudah. Sistem sekolah dasar yang akan merefleksikan model 
ini sering kali tidak representatif dari komunitas sekolah dasar yang umum. 
Sistem tersebut terdapat pada populasi yang homogen yang memberikan nilai 
tinggi pada pendidikan. Sistem tersebut menawarkan kurikulum dasar yang 
memberikan siswa kesempatan yang baik untuk sukses di bidang akademik. 

 Sekolah dasar dengan populasi yang signifikan dari siswa berkebutuhan 
khusus, yaitu pendapatan rendah, pendidikan khusus, dan bahasa Inggris 
sebagai bahasa kedua, maka sekolah dasar tersebut akan sulit menyesuaikan 
dengan definisi di atas.  Sekolah dasar tersebut akan sering memerlukan untuk 
memberi sumber daya tambahan kepada siswa mereka. Secara alamiah, siswa 
yang harus dididik tersebut akan mengeluarkan biaya pendidikan yang lebih 
tinggi dari rata-rata.

C. Keseimbangan

Keseimbangan menunjuk pada keseimbangan pendidikan (lihat Gambar 
3.7.).  Keseimbangan horizontal adalah perlakuan yang sama dari sesuatu 
yang sama. Di dalam istilah pendidikan, keseimbangan horizontal menunjuk 
pada kesempatan pendidikan untuk dua individu yang harus sama. Dengan 
menggunakan konsep ini, dua siswa berbakat sebaiknya menerima kesempatan 
yang sama dengan dua siswa yang berkebutuhan khusus. Demikian pula, 
pendanaan untuk mendukung kesempatan pendidikan tersebut juga sama.

 Keseimbangan vertikal adalah perlakuan yang sama dari sesuatu yang 
tidak sama. Sayangnya, tidak semua siswa itu sama. Di dalam mengusahakan 
untuk memperlakukan semua siswa dengan adil sering kali menghasilkan 
tingkat yang berbeda dan akses sumber daya pendidikan yang berbeda. 
 Keseimbangan vertikal adalah menemukan bahwa tingkat pelayanan tepat 
untuk setiap subkelompok. Di dalam melaksanakan hal tersebut, pendanaan 
dari setiap subkelompok akan bervariasi berdasarkan kompleksitas dan keluasan 
sumber daya pendidikan yang dibutuhkan.
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Perlakuan yang 
sama dari sesuatu 
yang tidak sama

Perlakuan yang 
sama dari sesuatu 

yang sama

Keseimbangan 
pendidikan

 Keseimbangan 
vertikal

 Keseimbangan 
horizontal

Gambar 3.7. Keseimbangan pendidikan

Keseimbangan kinerja menjamin bahwa setiap individu memperoleh 
minimum level kinerja. Jika kita mendefinisikan atau menggunakan keseimbangan 
kinerja sebagai ukuran kita, maka level pendanaan akan ditetapkan untuk 
menjamin siswa memperoleh pengajaran dan sumber daya pendidikan 
yang tepat untuk melaksanakan penilaian yang tepat pada level yang telah 
ditentukan sebelumnya yang mengukur output yang diinginkan.

Keseimbangan kesempatan memberikan akses yang sama untuk sumber 
daya pendidikan sehingga individu dapat mencapai potensinya yang terbesar. 
Sepanjang sejarah, generasi sudah bekerja di bawah aksioma “dengan kerja 
keras dan pendidikan, Anda dapat mengerjakan apa saja.” Sayangnya, apa 
yang dimaksud sistem pendidikan adalah banyak subkelompok tidak diberikan 
alat untuk menjadi berhasil. Pada kenyataannya, tidak sampai pada abad 
ke-20 bahwa hukum dilaksanakan untuk memberikan kelompok ini akses 
yang sama terhadap sumber daya pendidikan. Pengakuan bahwa beberapa 
subkelompok membutuhkan perlindungan tambahan dan pendanaan telah 
memperluas kesempatan kepada siswa-siswa tersebut.

Keseimbangan sosial bukanlah kondisi saat sekolah dasar memiliki kontrol, 
tetapi secara langsung memengaruhi kemampuan mereka untuk mendidik 
siswa.  Sekolah dasar akan selalu tidak seimbang selama terdapat segregasi 
sosial ekonomi. Pada saat pendanaan berdasarkan di mana Anda tinggal, maka 
akan menentukan kualitas pendidikan Anda, dan kesempatan untuk terjadinya 
keseimbangan akan menjadi sulit, jika mungkin untuk dicapai. Hingga saat 
ini, tidak ada resolusi sistemik mengenai bagaimana memberikan kesempatan 
yang sama untuk siswa dengan kelas sosial ekonomi yang berbeda
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D. Kesamaan

Kesamaan telah digunakan di dalam pendidikan sebagai dasar untuk 
mendefinisikan kesempatan pendidikan. Fasilitas pendidikan yang terpisah 
bersifat tidak sama. Diskriminasi berbasis gender di dalam institusi pendidikan 
masih terlihat di dalam kenyataan. Berkaitan dengan pengarusutamaan gender, 
maka kesempatan untuk siswa perempuan di dalam pendidikan semakin 
diperluas. Implikasi dari keuangan sekolah dasar adalah sebagai berikut.

1. Fasilitas diperluas untuk mengakomodasi kegiatan olahraga untuk 
perempuan.

2. Pegawai wanita di sekolah harus dibayar sama dengan pegawai pria
3. Pembayaran untuk pelatih wanita harus berdasarkan kriteria seperti 

masa kerja, waktu kerja, dan level tanggung jawab.

Siswa berkebutuhan khusus harus diberikan akses yang lebih besar di 
dalam pendidikan sekolah dasar yang umum. Hal ini berarti seluruh siswa 
walaupun berkebutuhan khusus mendapatkan kesempatan yang sama untuk 
mengalami pendidikan di sekolah umum, di mana sekolah dasar menyediakan 
layanan pendidikan khusus yang harus diberikan kepada siswa berkebutuhan 
khusus tersebut. Implikasi pembiayaan sekolah dasar adalah sebagai berikut.

1. Pendanaan pendidikan khusus termasuk di dalam pendanaan sekolah.
2. Siswa berkebutuhan khusus perlu mendapatkan layanan pendidikan 

khusus yang membutuhkan pendanaan khusus.

E. Ringkasan

Manajemen finansial sekolah adalah tindakan manajemen kinerja dihubungkan 
dengan aspek finansial sekolah dengan tujuan utama untuk mencapai 
pendidikan yang efektif yang dilaksanakan oleh seseorang yang memiliki 
kewenangan. Pengelola keuangan menjamin bahwa tim manajemen sekolah 
merencanakan, mengorganisasikan, mendelegasikan, dan mengontrol dana 
sekolah dengan cara sedemikian rupa sehingga mencapai tujuan sekolah 
tersebut. Manajemen finansial adalah aspek yang terpadu dari manajemen 
sumber daya. Manajemen finansial menjamin bahwa pengeluaran dilakukan 
menuju pencapaian nilai uang yang baik melalui pembelian dan alokasi 
sumber daya yang tepat. Sumber daya finansial adalah cara penawaran 
dan dukungan yang membantu pengelola sekolah dalam pencapaian tujuan 
dan terdiri dari uang, waktu, sumber daya material dan keahlian manusia. 
Kecukupan, keseimbangan, dan  kesamaan merupakan topik utama di dalam 
pendanaan sekolah. Penentuan  kecukupan meliputi beberapa faktor. Faktor-faktor 
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tersebut adalah efisiensi, hasil yang diinginkan, dan kemampuan pemerintah 
untuk memberikan jumlah dana yang tepat sesuai dengan kebutuhan. Jika 
sebuah sekolah memiliki biaya operasional yang rendah dan dicapai prestasi 
belajar siswa yang rendah pula, maka sekolah tersebut diklasifikasikan sebagai 
sekolah yang tidak efektif. Sebuah sekolah yang memiliki biaya operasional 
tinggi dan prestasi belajar siswa yang dicapai rendah diklasifikasikan sebagai 
 pemborosan. Keadaan ini dapat digolongkan sebagai situasi sekolah yang 
terburuk. Sekolah yang memiliki biaya operasional tinggi dan prestasi belajar 
siswa yang dicapai tinggi, maka menghasilkan output siswa yang baik, tetapi 
penggunaan sumber daya fiskal bersifat tidak efisien. Situasi yang ideal adalah 
sebuah sekolah yang memiliki biaya operasional rendah dan menghasilkan 
prestasi belajar siswa yang tinggi, maka sekolah ini diklasifikasikan sebagai 
sekolah yang optimum. Keseimbangan menunjuk pada keseimbangan pendidikan. 
 Keseimbangan horizontal adalah perlakuan yang sama dari sesuatu yang sama. 
 Keseimbangan vertikal adalah perlakuan yang sama dari sesuatu yang tidak 
sama. Keseimbangan kinerja menjamin bahwa setiap individu memperoleh 
minimum level kinerja. Kesamaan telah digunakan di dalam pendidikan sebagai 
dasar untuk mendefinisikan kesempatan pendidikan. 

F. Latihan

Pilihlah satu jawaban yang paling benar

1. Tindakan manajemen kinerja dihubungkan dengan aspek finansial sekolah 
dengan tujuan utama untuk mencapai pendidikan yang efektif yang 
dilaksanakan oleh seseorang yang memiliki kewenangan disebut ….
a.  manajemen sumber daya manusia
b. manajemen sumber daya fisik
c. manajemen sumber daya material
d. manajemen finansial sekolah
e. manajemen infrastruktur fisik sekolah

2. Manajemen finansial adalah sebuah proses yang terdiri dari beberapa 
kegiatan yaitu sebagai berikut, kecuali ….
a. pengukuran
b. inventarisasi
c. analisis
d. identifikasi
e. akumulasi



  Manajemen Finansial di Sekolah Dasar 47ROSDA

3. Pengelola keuangan menjamin bahwa tim manajemen sekolah dasar 
untuk mencapai tujuan sekolah dasar melakukan hal-hal berikut yang 
berkaitan dengan dana sekolah, kecuali ….
a. merencanakan
b. mengorganisasikan
c. mendelegasikan
d. mengontrol dana sekolah 
e. menganalisis

4. Manajemen finansial menjamin bahwa pengeluaran dilakukan menuju 
pencapaian nilai uang yang baik melalui ….
a. penginventarisasian dan alokasi sumber daya yang tepat
b. penjualan dan alokasi sumber daya yang tepat
c. penginterpretasian dan alokasi sumber daya yang maksimal
d. pembelian dan alokasi sumber daya yang tepat
e. pengakumulasian dan alokasi sumber daya yang minimal

5. Efektivitas biaya dicapai jika ….
a. dengan jumlah biaya yang sama yang dikeluarkan dapat dicapai 

hasil yang lebih baik
b. dengan jumlah biaya yang lebih besar yang dikeluarkan dapat 

dicapai hasil yang lebih baik
c. dengan jumlah biaya yang sama yang dikeluarkan dapat dicapai 

hasil yang lebih kecil
d. dengan jumlah biaya yang sama yang dikeluarkan dapat dicapai 

hasil yang sama
e. dengan jumlah biaya yang lebih kecil yang dikeluarkan dapat dicapai 

hasil yang lebih kecil
6. Yang termasuk sumber daya finansial adalah sebagai berikut, kecuali ….

a. uang
b. waktu
c. sumber daya material
d. keahlian manusia
e. hasil yang dicapai

7. Pengelolaan biaya sekolah dasar dan sumber daya secara efektif 
membutuhkan ….
a. fokus pada biaya yang dikeluarkan
b. pendekatan intuisi
c. visi yang jelas ke mana sekolah akan ditujukan
d. kemampuan untuk melakukan prediksi
e. fokus pada pencapaian
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8. Aspek-aspek berikut berkontribusi terhadap manajemen finansial yang 
baik, yaitu ….
a. terdapat overlapping tanggung jawab pegawai finansial
b. sekolah menggunakan rekening bank
c. dana sukarela sekolah tidak dicatat, berbeda dengan dana umum
d. seluruh pendapatan sekolah tidak diklasifikasi
e. anggaran merefleksikan tujuan pendidikan yang diprioritaskan sekolah

9. Topik utama di dalam pendanaan sekolah dasar adalah sebagai berikut 
….
a.  kecukupan, keseimbangan, dan  kesamaan
b. kelebihan, keseimbangan, dan  kesamaan
c.  kecukupan, penghematan, dan  kesamaan
d.  kecukupan, keseimbangan, dan pembiayaan
e.  kecukupan, otoritas, dan  kesamaan

10. Penentuan  kecukupan meliputi beberapa faktor sebagai berikut, kecuali 
….
a. efisiensi
b. hasil yang diinginkan
c. kemampuan pemerintah
d. dana semaksimal mungkin
e. dana sesuai kebutuhan

11. Hasil yang mungkin terjadi dari hubungan yang mungkin dari biaya 
pendidikan dan prestasi siswa, yaitu sebagai berikut, kecuali ….
a. prestasi belajar siswa yang tinggi dicapai dengan dikeluarkannya 

biaya pendidikan yang tinggi pula
b. prestasi belajar siswa yang tinggi dicapai dengan dikeluarkannya 

biaya pendidikan yang rendah
c. prestasi belajar siswa yang rendah dicapai dengan dikeluarkannya 

biaya pendidikan yang tinggi
d. prestasi belajar siswa yang rendah dicapai dengan dikeluarkannya 

biaya pendidikan yang rendah pula
e. prestasi belajar siswa yang cukup dicapai dengan dikeluarkannya 

biaya pendidikan yang cukup pula
12. Jika sebuah sekolah dasar memiliki biaya operasional yang rendah dan 

dicapai prestasi belajar siswa yang rendah pula, maka sekolah dasar 
tersebut diklasifikasikan sebagai ….
a.  sekolah dasar yang tidak efektif
b.  sekolah dasar yang efektif
c.  pemborosan
d.  sekolah dasar yang terburuk
e.  sekolah dasar yang optimum
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13. Sebuah sekolah dasar yang memiliki biaya operasional tinggi dan prestasi 
belajar siswa yang dicapai rendah diklasifikasikan sebagai:
a.  sekolah dasar yang tidak efektif
b.  sekolah dasar yang efektif
c.  pemborosan
d.  sekolah dasar yang terburuk
e.  sekolah dasar yang optimum

14. Sebuah sekolah yang memiliki biaya operasional yang rendah dan 
menghasilkan prestasi belajar siswa yang tinggi, maka sekolah ini 
diklasifikasikan sebagai:
a.  sekolah dasar yang tidak efektif
b.  sekolah dasar yang efektif
c.  pemborosan
d.  sekolah dasar yang terburuk
e.  sekolah dasar yang optimum

15. Di dalam istilah pendidikan, keseimbangan horizontal menunjuk pada:
a. kesempatan pendidikan untuk dua individu yang harus sama
b. kesempatan pendidikan untuk dua individu yang berbeda
c. pendanaan untuk mendukung kesempatan pendidikan berbeda
d. perlakuan yang sama dari sesuatu yang tidak sama
e. pendanaan dari setiap subkelompok berdasarkan kompleksitas
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A. Pengertian Manajemen Sumber Daya 
Manusia

Manajemen sumber daya manusia adalah bagian unik administrasi sekolah 
umum yang ditujukan untuk membuat kondisi kerja yang nyaman dan 
secara profesional dapat mempertahankan pegawai untuk bekerja di sekolah. 
Pegawai adalah aset paling vital dari setiap organisasi dan setiap pegawai 

BAB 4

MANAJEMEN SUMBER DAYA 
MANUSIA DI SEKOLAH 

DASAR
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bertanggung jawab untuk membantu mewujudkan misi dan memaksimumkan 
pertumbuhan dan pencapaian mereka.

Pada Gambar 4.1. ditunjukkan bahwa pengelola sumber daya manusia 
di sekolah umum diidentifikasikan oleh banyak fungsi yang berbeda yang 
berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut.

1. Tata kearsipan
 Pengelola sumber daya manusia menciptakan sejarah kuantitatif dan 

kualitatif dari seluruh faktor yang memengaruhi  manajemen sumber 
daya manusia di daerah tertentu meliputi pendaftaran, sertifikasi, ukuran 
kelas, dan senioritas.

2. Perencanaan
 Pengelola sumber daya manusia menggunakan catatan saat ini dan masa 

lalu.
3. Pengembangan deskripsi pekerjaan
 Pengelola sumber daya manusia mempelajari mengenai kebutuhan 

mempekerjakan pegawai dan kebutuhan mengenai kualifikasi dan tanggung 
jawab pekerjaan.

Fungsi pengelola 
sumber daya 

manusia

Tata 
Kearsipan

Perencanaan

Pengembangan 
deskripsi pekerjaan

Rekrutmen

Penyaringan 
pelamar

Wawancara 
dan  seleksi

Pelantikan

Supervisi
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Manajemen 
manfaat

Administrasi 
keluhan

Pengembangan 
kebijakan

Evaluasi 
kebijakan

Pendidikan

Gambar 4.1. Fungsi pengelola sumber daya manusia

4. Rekrutmen
 Pengelola sumber daya manusia menginformasikan penerimaan pegawai 

untuk menjamin calon pegawai yang akan diterima untuk masing-masing 
posisi yang dibutuhkan memiliki kualifikasi yang paling baik.

5. Penyaringan pelamar
 Pengelola sumber daya manusia memeriksa kembali lamaran dan dokumen 

tertulis yang mendukung setiap calon pegawai untuk menjamin calon 
pegawai yang akan diterima untuk masing-masing posisi yang dibutuhkan 
memiliki kualifikasi yang paling baik.

6. Wawancara dan  seleksi
 Pengelola sumber daya manusia mengoordinasikan pembuatan tim 

wawancara untuk bertemu dan memberi pertanyaan kepada calon 
pegawai berkenaan dengan kemampuan mereka untuk melaksanakan 
tanggung jawab dari posisi yang diinformasikan.

7. Pelantikan
 Pengelola sumber daya manusia memberikan pegawai baru dengan semua 

cara, material, dan pengajaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan 
tanggung jawab dari posisi yang diberikan seperti yang sudah ditetapkan.

8. Supervisi
 Pengelola sumber daya manusia memonitor kinerja pegawai, membantu, 

dan melakukan penilaian seperti yang sudah ditetapkan.
9. Manajemen manfaat
 Pengelola sumber daya manusia memonitor ketersediaan dan penggunaan 

manfaat seperti yang telah ditetapkan dalam hal ini asuransi kesehatan, 
kompensasi pegawai, dan rencana pengunduran diri.
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10. Negosiasi
 Pengelola sumber daya manusia memonitor kontrak yang ada, serta 

memberikan data dan informasi. 
11. Administrasi keluhan
 Pengelola sumber daya manusia melakukan administrasi di dalam 

melaksanakan proses keluhan. 
12. Pengembangan kebijakan
 Pengelola sumber daya manusia melakukan administrasi berkenaan 

dengan pengembangan kebijakan dan prosedur tempat kerja yang akan 
meningkatkan kinerja.

13. Evaluasi kebijakan
 Pengelola sumber daya manusia melakukan penelitian kuantitatif dan 

kualitatif untuk menilai efektivitas kebijakan dan prosedur kepegawaian.
14. Pendidikan
 Pengelola sumber daya manusia mengembangkan program pendidikan 

agar pegawai tetap memperoleh informasi berkenaan dengan hukum 
dan peraturan yang memengaruhi tempat kerja.

B Pentingnya Manajemen Sumber Daya 
Manusia

Pelatihan dan pengalaman merupakan hal yang penting untuk  manajemen 
sumber daya manusia yang efektif. Dalam setiap sekolah sekitar 80% dari 
anggaran dibelanjakan untuk fungsi sumber daya manusia. Anggaran ini 
dialokasikan untuk gaji, penghargaan, biaya pelatihan dan biaya pegawai 
administrasi di sekolah. Oleh karena itu, kepala sekolah harus memiliki 
pemahaman komprehensif dari fungsi sumber daya manusia jika mereka 
bertanggung jawab terhadap sekolah mereka.

Pada saat orang-orang gagal melakukan pekerjaan mereka, hal itu tidak 
selalu disebabkan oleh kurangnya keahlian teknis, tetapi sering kali disebabkan 
oleh hubungan interpersonal yang buruk. Pengetahuan, keterampilan, dan 
kemampuan yang dimiliki kepala sekolah harus dapat menjawab tantangan 
zaman agar sekolahnya menjadi efektif dan akuntabel. Merupakan hal yang 
bersifat kritikal bahwa kepala sekolah harus memiliki pemahaman mengenai 
komponen-komponen yang saling berhubungan mengenai sistem sumber daya 
manusia agar berpengaruh terhadap efektivitas pengajaran dan pembelajaran 
siswa. 

Keseimbangan terjadi di antara kebutuhan sekolah untuk menyelesaikan 
misinya dan kebutuhan individu untuk mencapai dan melaksanakan pekerjaan 
yang berguna dan memuaskan. Sumber daya manusia merupakan hal yang 
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penting di setiap organisasi, terutama di sekolah. Sumber daya manusia 
memfokuskan pada segala sesuatu yang memengaruhi efektifnya atau tidak 
efektifnya pegawai sekolah. Manajemen sumber daya manusia melakukan 
yang terbaik untuk guru bagi kepala sekolah, sedangkan bagi guru adalah 
melakukan yang terbaik baik siswanya. Manajemen sumber daya manusia 
memperhatikan seluruh pegawai di sekolah dan kebutuhannya.

C. Elemen Kritikal Utama dari Manajemen 
Sumber Daya Manusia

Elemen kritikal utama dari  manajemen sumber daya manusia meliputi sebagai 
berikut (lihat Gambar 4.2).

1.  Kepemimpinan
Banyak fungsi manajemen yang sebelumnya dikontrol dan distandardisasi 

secara sentralisasi sekarang bersifat desentralisasi di mana tanggung jawab 
terletak pada kepala sekolah, guru, orang tua murid, dan siswa. Kepala 
sekolah sebaiknya memiliki keterampilan mengelola dengan akuntabilitas, 
melakukan  rekrutmen pegawai, mengevaluasi, atau memberhentikan pegawai.

Kemampuan kepala sekolah untuk memberikan kepemimpinan yang 
efektif terhadap fungsi sumber daya manusia akan menentukan efektivitas 
guru, sekolah, dan siswa. Sebelumnya kepala sekolah merupakan pemimpin 
instruksional dari sekolah, pada saat ini kepala sekolah dapat dikatakan 
sebagai pemimpin instruksional, sumber daya manusia, sekolah, dan hubungan 
dengan masyarakat. Kemampuan kepala sekolah untuk menyusun kerangka 
kepemimpinan berbasis sekolah dan memberikan kepemimpinan di dalam 
kerangka ini merupakan hal yang sangat kritikal. Guru, orang tua, siswa, 
pengawas, dan masyarakat diharapkan menjadi kepala sekolah yang baru 
yang dapat menyelesaikan semuanya. Kepala sekolah harus proaktif di dalam 
mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang baru di dalam konteks 
yang baru ini.



58 Manajemen Sekolah Dasar ROSDA

Elemen kritikal 
 manajemen sumber 

daya manusia

 Kepemimpinan

Perencanaan

Rekrutmen

Seleksi

 Induksi

 Supervisi dan 
Evaluasi

Gambar 4.2. Elemen kritikal utama  manajemen sumber daya manusia

2. Perencanaan
Sebagian besar sekolah dasar memiliki perencanaan jangka panjang dalam 

hal kurikulum, tetapi jarang terdapat sekolah dasar yang memfokuskan pada 
kebutuhan guru dan lainnya yang akan mengimplementasikan rencana-rencana 
tersebut. Kegagalan untuk merencanakan adalah merencanakan untuk gagal 
dan khususnya bukti yang terjadi adalah pada saat krisis.

Hampir semua kepala sekolah dasar yang memimpin sekolahnya akan 
berusaha untuk mengurangi waktu perencanaan bagi guru-guru. Guru-guru 
sebenarnya sangat butuh untuk melakukan perencanaan, tetapi kepala sekolah 
menganggap hal tersebut akan membuang biaya. 

Lebih jauh lagi, kepala sekolah dasar juga akan menyetujui bahwa 
perencanaan adalah salah satu kunci tanggung jawab bersamaan dengan 
pengorganisasian, pengarahan, dan pelaksanaan supervisi. Walaupun demikian, 
hanya sedikit kepala sekolah dasar yang memiliki waktu yang dirancang 
untuk melakukan perencanaan selama di sekolah dasar dan selalu hampir 
merasa bersalah jika mereka berada di kantor merencanakan sekolahnya dan 
orang-orang berada di dalamnya.
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Kepala sekolah dasar sangat baik di dalam melakukan perencanaan setiap 
harinya. Walaupun demikian, sebagian perencanaan yang dilakukan adalah 
kegiatan-kegiatan dan hanya sedikit kegiatan yang dilakukan berhubungan 
dengan tujuan dan misi sekolah dasar. 

3. Rekrutmen
Rekrutmen guru merupakan elemen yang kritikal bagi fungsi sumber 

daya manusia. Penekanan pada  rekrutmen ini sebaiknya bukan terletak pada 
kuantitas, tetapi lebih terletak pada kualitas pelamar yang memenuhi kriteria 
yang sudah ditetapkan sebelumnya. 

Sering kali  rekrutmen dilakukan melalui sekolah-sekolah dasar dengan 
menginformasikan lowongan guru di sekolah tersebut. Makin lama makin 
meningkat penggunaan Internet di dalam proses  rekrutmen. Penggunaan 
brosur juga merupakan salah satu cara di dalam proses  rekrutmen guru.

Cara lain dapat dilakukan adalah melalui guru-guru atau pegawai-pegawai 
di sekolah dasar tersebut. Hal ini disebabkan guru-guru atau pegawai-
pegawai di sekolah dasar tersebut dapat mengetahui guru-guru yang memiliki 
karakteristik yang sesuai dengan budaya sekolah dasar dan masyarakat di 
sekitarnya. Dengan demikian sebaiknya ada usaha yang sistematis dilakukan 
dalam usaha mencari calon guru melalui guru-guru atau pegawai-pegawai 
yang ada di sekolah dasar tersebut.

Selain itu, sekolah-sekolah dasar atau dinas pendidikan berusaha untuk 
menggunakan usaha khusus untuk mencari calon guru dari kelompok khusus 
yang diinginkan. Universitas juga merupakan sumber calon guru utama. Sering 
kali elemen  rekrutmen diabaikan karena  seleksi guru lebih mendapat perhatian. 
Rekrutmen yang baik dapat meningkatkan kemungkinan adanya  seleksi yang 
baik dapat dilaksanakan, sebaliknya metode  rekrutmen yang buruk hampir 
selalu dapat mengarahkan pada pelaksanaan  seleksi yang buruk.

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan 
Dosen, guru yang ikut di dalam proses  rekrutmen harus memiliki persyaratan 
kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, memiliki kesehatan 
baik jasmani maupun rohani, serta harus memiliki kemampuan agar dapat 
mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Kualifikasi akademik guru yaitu diperoleh melalui pendidikan tinggi 
program sarjana atau program diploma. Sedangkan kompetensi guru yang 
dimaksud meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi 
sosial, dan kompetensi profesional yang dapat diperoleh melalui pelaksanaan 
pendidikan profesi.

Kompetensi pedagogik yang dimaksud adalah kemampuan guru di dalam 
memahami peserta didik, merancang pembelajaran, melaksanakan pembelajaran 
yang bersifat kondusif, merancang dan melaksanakan evaluasi pembelajaran, 
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serta mengembangkan peserta didik di dalam usaha mengaktualisasikan 
berbagai potensi yang dimiliki peserta didik.

Kompetensi kepribadian berarti seorang guru harus memiliki kepribadian 
yang bersifat mantap dan stabil. Selain itu, guru harus memiliki kepribadian 
yang dewasa, menampilkan kepribadian yang arif, memiliki kepribadian yang 
berwibawa, serta memiliki akhlak mulia dan dapat menjadi teladan.

Kompetensi sosial adalah kompetensi yang harus dimiliki guru di mana 
ia harus mampu melakukan komunikasi dan bergaul secara efektif dengan 
siswa. Selain itu, guru harus mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif 
dengan guru yang lain serta tenaga administrasi yang ada. Guru juga harus 
memiliki kemampuan untuk melakukan komunikasi dan bergaul secara efektif 
dengan orang tua/wali peserta didik dan masyarakat sekitarnya.

Kompetensi profesional adalah kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang 
guru di mana ia harus menguasai substansi keilmuan yang terkait dengan 
bidang studi. Selain itu, guru harus menguasai langkah-langkah penelitian dan 
melakukan kajian yang bersifat kritis dalam usaha meningkatkan wawasan 
serta memperdalam pengetahuannya.

4. Seleksi
Proses  seleksi umumnya memiliki 3 komponen utama, yaitu pemilahan 

surat lamaran, wawancara personal, dan pemeriksaan surat referensi.

Pemilahan surat lamaran merupakan hal yang penting di dalam proses 
 seleksi. Pemilahan ini dilakukan berdasarkan surat lamaran dan curriculum 
vitae yang diterima. Pemilahan ini dilakukan berdasarkan persyaratan calon 
guru yang sudah ditetapkan. Jika syarat dasar dari persyaratan calon guru 
tidak dipenuhi, maka pasti akan digugurkan di dalam proses pemilahan surat 
lamaran ini.

Wawancara personal juga merupakan hal yang penting dilakukan di dalam 
proses  seleksi. Personal ini bukan berarti bersifat pertanyaan pribadi atau 
pertanyaan yang diberikan berkaitan dengan gaya bekerja dan pengalaman 
calon guru secara individu. Wawancara personal dapat menunjuk pada 
wawancara pekerjaan di mana calon guru bertemu dengan pewawancara 
secara individual. Wawancara personal ini sangat penting dilakukan karena 
dapat memberikan pewawancara pandangan mengenai kepribadian calon guru.

Pemeriksaan surat referensi diperlukan untuk melengkapi data yang 
diinginkan dalam menilai calon guru. Surat referensi merupakan salah satu 
cara yang dapat digunakan di dalam proses  seleksi dalam rangka untuk 
mengetahui kinerja pelamar, yaitu dengan cara mengetahuinya dari pihak 
lain yang sudah pernah bekerja sama dengan pelamar. Surat referensi dapat 
meningkatkan peluang diterimanya pelamar, terlebih jika surat referensi 
diberikan oleh stakeholder yang sudah lama bekerja sama dan sangat puas 
terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh pelamar.
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5.  Induksi
 Induksi dapat dianggap sebagai bantuan yang diberikan kepada pegawai 

baru yang bekerja. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 
27 Tahun 2010 tentang Program  Induksi bagi guru pemula, bahwa program 
induksi merupakan salah satu syarat untuk pengangkatan guru pertama kalinya 
di dalam jabatan fungsional, di mana guru harus memiliki kinerja yang baik 
yang akan dinilai selama masa program induksi.

Program induksi yang diperuntukkan untuk guru pemula merupakan 
kegiatan orientasi, kegiatan pelatihan di tempat kerja, kegiatan pengembangan, 
dan praktik pemecahan berbagai permasalahan yang terjadi di dalam proses 
pembelajaran atau bimbingan dan konseling untuk guru pemula di tempat 
tugasnya.

Program induksi ini diberikan bertujuan untuk membimbing guru 
pemula sehingga diharapkan guru dapat menyesuaikan diri dengan iklim 
kerja serta budaya di tempat tugasnya. Selain itu, program induksi juga 
bertujuan untuk membimbing guru pemula sehingga dapat melaksanakan 
pekerjaannya sebagai guru profesional di tempat tugasnya. Program induksi 
ini dilaksanakan menggunakan prinsip profesionalisme, kesejawatan, akuntabel, 
dan berkelanjutan secara terus-menerus.

6.  Supervisi dan Evaluasi
Proses supervisi dan evaluasi sangat penting baik untuk guru dan 

kepala sekolah. Merupakan hal yang penting untuk guru agar memperoleh 
dukungan atau diarahkan kembali. Guru pantas mendapatkan dukungan jika 
mereka melakukan pekerjaannya dengan baik dan diarahkan kembali serta 
mendapatkan dukungan jika perbaikan dibutuhkan. Pada kedua kasus tersebut 
merupakan tugas kepala sekolah dasar untuk melakukannya dan semuanya 
berhubungan dengan efektivitas guru dan pembelajaran siswa.

Kepala sekolah dasar harus mengembangkan hubungan kepercayaan 
dengan guru-guru serta memiliki keahlian untuk mengembangkan kompetensi 
guru dengan data yang objektif mengenai cara mengajarnya. Merupakan 
hal yang sangat membantu bagi kepala sekolah untuk memikirkan model 
instruksional di mana kepala sekolah berperan sebagai guru atau pelatih 
bagi pegawai-pegawainya. 

Kepala sekolah dasar juga akan merefleksikan efektivitas siklus supervisi 
secara keseluruhan dan melanjutkan untuk meningkatkan keahliannya sebagai 
supervisor dan evaluator. Proses supervisi dan evaluasi ini merupakan hal 
penting bagi kepala sekolah karena kegagalan untuk mengevaluasi dapat 
menjadi sangat serius, bahkan akan mengarah pada pemecatan kepala sekolah 
dasar. Seorang guru tidak pernah berpikir untuk tidak menilai siswanya, 
demikian pula seorang kepala sekolah dasar juga tidak pernah berpikir tidak 
mengevaluasi guru-gurunya. Supervisi dapat dikatakan sebagai evaluasi formatif, 
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sedangkan evaluasi sebagai evaluasi sumatif. Dengan demikian pertumbuhan 
guru dan pembelajaran siswa merupakan tujuannya.

D. Ringkasan

Manajemen sumber daya manusia adalah bagian unik administrasi sekolah 
umum yang ditujukan untuk membuat kondisi kerja yang nyaman dan secara 
profesional dapat mempertahankan pegawai untuk bekerja di sekolah. Pengelola 
sumber daya manusia di sekolah umum diidentifikasikan oleh banyak fungsi yang 
berbeda yang berkaitan dengan tata kearsipan, perencanaan, pengembangan 
deskripsi pekerjaan,  rekrutmen, penyaringan pelamar, pelantikan, supervisi, 
manajemen manfaat, negosiasi, administrasi keluhan, pengembangan kebijakan, 
evaluasi kebijakan, dan pendidikan. Pelatihan dan pengalaman merupakan hal 
penting untuk  manajemen sumber daya manusia yang efektif. Merupakan 
hal yang bersifat kritikal bahwa kepala sekolah harus memiliki pemahaman 
mengenai komponen-komponen yang saling berhubungan mengenai sistem 
sumber daya manusia agar berpengaruh terhadap efektivitas pengajaran 
dan pembelajaran siswa. Sumber daya manusia memfokuskan pada segala 
sesuatu yang memengaruhi efektifnya atau tidak efektifnya pegawai sekolah. 
Elemen-elemen kritikal utama dari  manajemen sumber daya manusia meliputi 
kepemimpinan, perencanaan,  rekrutmen,  seleksi, induksi, supervisi dan evaluasi.

E. Latihan

Pilihlah satu jawaban yang paling benar
1. Bagian unik administrasi sekolah dasar yang umum yang ditujukan untuk 

membuat kondisi kerja yang nyaman dan secara profesional dapat 
mempertahankan pegawai untuk bekerja di sekolah adalah ….
a. manajemen infrastruktur fisik
b. manajemen finansial
c.  manajemen sumber daya manusia
d. manajemen kesiswaan
e. manajemen kurikulum

2. Aset yang paling vital dari setiap organisasi adalah ….
a. pegawai
b. gedung
c. sarana dan prasarana
d. status sekolah
e. kultur akademik
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3. Pengelola sumber daya manusia menciptakan sejarah kuantitatif dan 
kualitatif dari seluruh faktor yang memengaruhi  manajemen sumber 
daya manusia di daerah tertentu meliputi pendaftaran, sertifikasi, ukuran 
kelas, dan senioritas yaitu berkaitan dengan fungsi-fungsi berikut ….
a. perencanaan
b. tata kearsipan
c. pengembangan deskripsi pekerjaan
d.  rekrutmen
e. penyaringan pelamar

4. Pengelola sumber daya manusia mempelajari mengenai kebutuhan 
mempekerjakan pegawai dan kebutuhan mengenai kualifikasi dan tanggung 
jawab pekerjaan yaitu berkaitan dengan fungsi-fungsi berikut ….
a. perencanaan
b. tata kearsipan
c. pengembangan deskripsi pekerjaan
d.  rekrutmen
e. penyaringan pelamar

5. Pengelola sumber daya manusia menginformasikan penerimaan pegawai 
untuk menjamin calon pegawai yang akan diterima untuk masing-masing 
posisi yang dibutuhkan memiliki kualifikasi yang paling baik yaitu berkaitan 
dengan fungsi-fungsi berikut ….
a. perencanaan
b. tata kearsipan
c. pengembangan deskripsi pekerjaan
d.  rekrutmen
e. penyaringan pelamar

6. Pengelola sumber daya manusia memeriksa kembali lamaran dan dokumen 
tertulis yang mendukung setiap calon pegawai untuk menjamin calon 
pegawai yang akan diterima untuk masing-masing posisi yang dibutuhkan 
memiliki kualifikasi yang paling baik yaitu berkaitan dengan fungsi-fungsi 
berikut ….
a. perencanaan
b. tata kearsipan
c. pengembangan deskripsi pekerjaan
d.  rekrutmen
e. penyaringan pelamar

7. Pengelola sumber daya manusia memonitor kinerja pegawai, membantu, 
dan melakukan penilaian seperti yang sudah ditetapkan yaitu berkaitan 
dengan fungsi-fungsi berikut ….
a. manajemen manfaat
b. negosiasi
c. wawancara dan  seleksi
d. pelantikan
e. supervisi
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8. Pengelola sumber daya manusia mengoordinasikan pembuatan tim 
wawancara untuk bertemu dan memberi pertanyaan kepada calon 
pegawai berkenaan dengan kemampuan mereka untuk melaksanakan 
tanggung jawab dari posisi yang diinformasikan yaitu berkaitan dengan 
fungsi-fungsi berikut ….
a. manajemen manfaat
b. negosiasi
c. wawancara dan  seleksi
d. pelantikan
e. supervisi

9. Pengelola sumber daya manusia memberikan pegawai baru dengan semua 
cara-cara, material, dan pengajaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan 
tanggung jawab dari posisi yang diberikan seperti yang sudah ditetapkan 
yaitu berkaitan dengan fungsi-fungsi berikut ….
a. manajemen manfaat
b. negosiasi
c. wawancara dan  seleksi
d. pelantikan
e. supervisi

10. Pengelola sumber daya manusia memonitor ketersediaan dan penggunaan 
manfaat seperti yang telah ditetapkan dalam hal ini asuransi kesehatan, 
kompensasi pegawai, dan rencana pengunduran diri, yaitu berkaitan 
dengan fungsi-fungsi berikut ….
a. manajemen manfaat
b. negosiasi
c. wawancara dan  seleksi
d. pelantikan
e. supervisi

11. Kepala sekolah sebaiknya memiliki keterampilan mengelola dengan 
akuntabilitas, melakukan  rekrutmen pegawai, mengevaluasi, atau 
memberhentikan pegawai yaitu berkaitan dengan elemen kritikal utama 
dari  manajemen sumber daya manusia sebagai berikut ….
a. kepemimpinan
b. perencanaan
c.  rekrutmen
d.  seleksi
e. induksi

12. Kegiatan orientasi, kegiatan pelatihan di tempat kerja, kegiatan pengembangan, 
dan praktik pemecahan berbagai permasalahan yang terjadi di dalam 
proses pembelajaran atau bimbingan dan konseling untuk guru pemula 
di tempat tugasnya yaitu berkaitan dengan elemen kritikal utama dari 
 manajemen sumber daya manusia sebagai berikut ….
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a. kepemimpinan
b. perencanaan
c.  rekrutmen
d.  seleksi
e. induksi

13. Proses yang umumnya memiliki tiga komponen utama yaitu pemilahan 
surat lamaran, wawancara personal, dan pemeriksaan surat referensi 
yaitu berkaitan dengan elemen kritikal utama dari  manajemen sumber 
daya manusia sebagai berikut ….
a. kepemimpinan
b. perencanaan
c.  rekrutmen
d.  seleksi
e. induksi

14. Proses yang dilakukan melalui sekolah-sekolah dasar dengan menginformasikan 
lowongan guru di sekolah dasar tersebut, menggunakan internet, 
menggunakan brosur, melalui guru-guru atau pegawai-pegawai di sekolah 
dasar, atau mencari calon guru dari kelompok khusus yang diinginkan 
yaitu berkaitan dengan elemen kritikal utama dari  manajemen sumber 
daya manusia sebagai berikut ….
a. kepemimpinan
b. perencanaan
c.  rekrutmen
d.  seleksi
e. induksi

15. Kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru di mana ia harus 
menguasai substansi keilmuan yang terkait dengan bidang studi termasuk 
….
a. kompetensi pedagogik
b. kompetensi kepribadian
c. kompetensi sosial
d. kompetensi profesional
e. kompetensi kependidikan
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A. Pengertian  Manajemen Sekolah Dasar

Tujuan utama sekolah dasar adalah untuk berkontribusi terhadap pendidikan 
siswa. Proses pembelajaran merupakan pusat dari kegiatan sekolah dasar. 
Tujuan dari manajemen sekolah dasar harus memajukan dan membantu proses 
pembelajaran. Seluruh pegawai di sekolah dasar memiliki peran langsung dan 
penting di dalam manajemen sekolah dasar di mana mereka bekerja. Guru-
guru memiliki kontribusi khusus dan langsung terhadap manajemen sekolah 
dasar. Manajemen sekolah dasar dilakukan setiap tahunnya atau dalam tim 
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atau sebagai bagian dari tim manajemen senior. Manajemen sekolah dasar 
merupakan bagian dari pembuatan keputusan yang dilakukan bersama atau 
melalui penerimaan tanggung jawab manajemen spesifik untuk beberapa 
aspek pekerjaan sekolah dasar. 

Sebagian besar guru-guru di sekolah dasar memiliki tanggung jawab 
di dalam melaksanakan manajemen sekolah dasar. Peran manajemen yang 
dilakukan guru-guru di sekolah dasar meliputi:

1. bekerja sama dengan kepala sekolah dan guru-guru yang lain di dalam 
persiapan dan pengembangan pengajaran, bahan ajar, program pengajaran, 
metode pengajaran dan penilaian;

2. berpartisipasi di dalam pertemuan yang berhubungan dengan kurikulum 
sekolah atau administrasi serta organisasi sekolah;

3. berkontribusi pada  seleksi pengembangan profesional dari guru yang 
lain;

4. mengoordinasikan atau mengelola pekerjaan guru-guru yang lain;
5. melakukan pengelolaan kegiatan yang berhubungan dengan kurikulum, 

organisasi, dan berpartisipasi pada bagian yang dibutuhkan di dalam 
review dan pengembangan fungsi sekolah;

6. berpartisipasi di dalam tugas-tugas administrasi dan organisasi termasuk 
pengelolaan dan supervisi orang-orang yang memberikan dukungan 
kepada guru-guru, serta mengalokasikan peralatan dan material.

Peran manajemen dari kepala sekolah yang akan memainkan peranan 
utama di dalam tugas-tugas berikut (Gambar 5.1):

1. memformulasikan tujuan sekolah,
2. menetapkan kebijakan melalui cara apa kebijakan tersebut akan dicapai,
3. mengelola staf dan sumber daya,
4. memonitor kemajuan yang telah dicapai.

Menetapkan cara 
kebijakan dicapai

Memonitor 
kemajuan yang 
telah dicapai

Memformulasikan 
tujuan sekolah dasar

Mengelola staf dan 
sumber daya

Peran manajemen 
dari kepala 

sekolah dasar

Gambar 5.1. Peran manajemen dari kepala sekolah dasar
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Kepala sekolah dasar bertanggung jawab terhadap organisasi internal 
dan manajemen sekolah dasar yang meliputi kewajiban-kewajiban berikut.

1. Memformulasikan tujuan sekolah secara keseluruhan.
2. Berpartisipasi di dalam  seleksi dan penunjukan staf.
3. Mengelola staf pengajar dan staf bukan pengajar serta mengalokasikan 

tugas untuk mereka.
4. Menentukan, mengorganisasikan, dan mengimplementasikan kurikulum 

yang tepat.
5. Melakukan review pekerjaan dan organisasi sekolah.
6. Mengevaluasi standar kegiatan belajar dan mengajar.
7. Melakukan supervisi dan berpartisipasi di dalam penilaian terhadap guru-

guru.
8. Menjamin seluruh staf dapat memperoleh pelatihan yang sesuai dengan 

kebutuhan mereka.
9. Menjamin guru-guru memperoleh dukungan yang cukup.
10. Mengalokasikan, mengontrol, dan membukukan sumber daya finansial 

dan material di sekolah di bawah pengontrolan kepala sekolah.

Kepala sekolah yang bekerja dengan stafnya harus mengelola pelaksanaan 
kebijakan termasuk perincian pengorganisasian, penilaian, pelaksanaan review 
kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Jika pembagian tanggung jawab ini berhasil 
dilakukan, maka setiap pihak harus memahami peranan yang dilakukan oleh 
orang lain dan memiliki keinginan untuk berkolaborasi dan bekerja sama. 
Agar semua hal ini dapat berjalan secara optimal, sekolah harus menetapkan 
kerangka manajemen.

B. Kerangka  Manajemen Sekolah Dasar

Kerangka manajemen adalah serangkaian hubungan dan tanggung jawab di 
dalam sebuah organisasi. Kerangka manajemen menetapkan akuntabilitas dan 
memberikan kejelasan untuk individu di dalam organisasi dengan menjawab 
pertanyaan dari: “Siapa yang melakukan apa?” dan “Siapa yang bertanggung 
jawab terhadap apa?”

Walaupun setiap sekolah dasar sebaiknya menetapkan kerangka manajemen 
untuk merefleksikan kebutuhan dan lingkungannya, tetapi kerangka manajemen 
secara umum terdiri atas (lihat Gambar 5.2).

1. Jadwal dan prosedur untuk perencanaan anggaran tahunan sekolah untuk 
mereview pengembangan rencana dan menjamin konsistensi dengan 
anggaran yang ada.
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2. Garis besar peran kepala sekolah di dalam penyusunan anggaran tahunan.
3. Pernyataan mengenai frekuensi dan tingkatan perincian laporan yang 

diinginkan pemerintah dari kepala sekolah mengenai kinerja sekolah 
secara umum dan pengeluaran anggaran.

4. Wewenang yang didelegasikan kepala sekolah meliputi kemampuan untuk 
melakukan pengeluaran.

5. Pengaturan untuk melakukan otorisasi pembayaran dan pelaksanaan 
monitor pengeluaran finansial.

6. Menyetujui prosedur untuk mengisi kekosongan pegawai termasuk 
melibatkan pemerintah di dalam pelaksanaan prosesnya.

7. Pengaturan manajemen pada saat ketidakhadiran kepala sekolah atau 
individu kunci lainnya.

Kerangka manajemen untuk sekolah dasar harus meliputi pernyataan 
eksplisit mengenai kewajiban dan tanggung jawab semua pegawai sehubungan 
dengan manajemen pembelajaran siswa dan kurikulum. Manajemen kurikulum 
meliputi semua anggota komunitas sekolah dasar yang bekerja sama sebagai 
sebuah tim. Pekerjaan dalam tim di sekolah dasar merupakan hal yang penting 
terutama antara pemerintah dan pegawai sekolah dasar, antarpegawai-pegawai 
di sekolah dasar, serta antara pegawai dan orang tua.

 Sekolah dasar tidak lagi merupakan sejumlah individu yang otonomi yang 
bertindak tidak bergantung satu sama lain. Siswa diorganisasikan ke dalam 
kelas-kelas. Mereka diperlakukan sebagai sebuah kelompok dan diharapkan 
untuk bertindak sebagai kelompok. Merupakan hal yang sama pada guru-guru 
yang harus bekerja secara kolektif yang juga merupakan tanggung jawab 
profesional individu dan harus melakukan secara kolektif dalam hal kurikulum. 

wewenang yang didelegasikan 
kepala sekolah

Kerangka manajemen 
sekolah dasar

jadwal dan prosedur untuk perencanaan 
anggaran tahunan sekolah

peran kepala sekolah di dalam 
penyusunan anggaran tahunan

laporan yang diinginkan pemerintah dari 
kepala sekolah mengenai kinerja sekolah 
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pengaturan untuk melakukan 
otorisasi pembayaran

menyetujui prosedur untuk mengisi 
kekosongan pegawai

pengaturan manajemen pada saat 
ketidakhadiran kepala sekolah

Gambar 5.2. Kerangka manajemen sekolah dasar

Selain itu, guru-guru juga bertanggung jawab kepada kolega, orang tua 
murid, pemerintah, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan yang 
dilakukan sekolah dasar tersebut. Pelaksanaan tanggung jawab baik secara 
individual maupun bagian dari sebuah kelompok terjadi di dalam kerangka 
kolektif. Hal ini akan diturunkan dari tujuan keseluruhan dari sekolah dasar 
tersebut dan pengembangan rencana berdasarkan tujuan-tujuan tersebut. 
Dengan demikian jelas bahwa manajemen  sekolah dasar yang efektif sangat 
berdasar pada pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan secara tim di sekolah 
dasar tersebut.

Pekerjaan tim tersebut harus berdasarkan tujuan yang jelas dan serangkaian 
persetujuan mengenai ke mana sekolah dasar ditujukan dan bagaimana cara 
untuk mencapainya. Tujuan sekolah dasar tersebut akan dicapai melalui 
rencana pengembangan sekolah dasar yang meliputi pengakuan di mana 
fungsi utama seluruh sekolah dasar adalah untuk mempercepat pembelajaran 
dan memberikan pendidikan yang tepat untuk siswa. 

Oleh karena itu, siswa merupakan pusat dari semua aktivitas seluruh 
sekolah dasar. Selain itu, seluruh sekolah harus dikelola secara baik sehingga 
dapat memberikan manfaat bagi siswa. Manajemen  sekolah dasar yang 
efektif memegang peranan penting yang memungkinkan guru-guru memenuhi 
kebutuhan siswa-siswanya. Guru-guru memiliki hak untuk mengharapkan sekolah 
dasar dapat dikelola dengan baik sehingga dapat memberikan kondisi untuk 
pengajaran dan pembelajaran yang baik. Kepala sekolah dan guru-guru senior 
memiliki tanggung jawab utama untuk menciptakan kondisi ini.

Pada saat yang sama, guru-guru umumnya memiliki tanggung jawab 
yang serupa untuk membuat siswa sebagai fokus utama dari apa yang 
dilakukan guru-guru tersebut. Guru-guru perlu bekerja sama secara kolektif 
untuk menghasilkan atmosfer di sekolah yang mendorong siswa agar dapat 
memberikan respons yang positif dan gaya yang bertanggung jawab. Selain 
itu, memiliki tujuan yang jelas dari setiap pembelajaran yang dilakukan 
dan menginformasikan kepada siswa agar mereka paham terhadap tujuan 
pembelajaran yang dilakukan. Guru-guru di sekolah sebaiknya bekerja sebagai 
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sebuah tim sehingga mereka dapat memberikan kepemimpinan dan bimbingan 
di bidang kurikulum yang mungkin dapat menyebabkan kesulitan bagi guru-
guru secara individual. Dengan cara ini, kelemahan dapat dikurangi atau 
bahkan dihilangkan.

Manajemen setiap sekolah dasar melibatkan seluruh pegawai di sekolah 
dasar tersebut pada tingkatan yang signifikan. Tanggung jawab ini harus 
dilaksanakan di dalam kerangka yang diciptakan di bidang kurikulum, penilaian, 
dana manajemen sekolah dan guru-guru di dalam sekolah-sekolah tersebut.

C. Konteks  Manajemen Sekolah Dasar

Pencapaian target akan dicapai dengan program pengajaran di mana persoalan, 
keahlian, dan proses yang dibutuhkan untuk diajarkan kepada siswa dengan 
kemampuan dan kematangan yang berbeda-beda. Mungkin saja terjadi gaya 
dan metode mengajar menjadi lebih bersifat tradisional di dalam menghadapi 
tuntutan kurikulum dan penilaian yang ada.

Kurikulum nasional akan membantu menentukan karakteristik tugas 
manajemen di sekolah dasar. Kurikulum nasional ini akan mendorong seluruh 
sekolah untuk berubah. Kurikulum nasional dapat melakukan hal-hal sebagai 
berikut.

1. Memberikan insentif yang jelas untuk sekolah yang lebih lemah untuk 
menyamai sekolah yang terbaik, di mana sekolah yang terbaik akan 
tertantang untuk melakukan dengan lebih baik lagi.

2. Memberikan informasi yang jelas dan tepat kepada orang tua murid.
3. Memberikan tujuan yang terperinci dan tepat kepada guru-guru.
4. Menjamin keberlanjutan dan kemajuan dari tahun ke tahun dan dari 

satu sekolah ke sekolah yang lain.
5. Membantu guru-guru untuk berkonsentrasi pada tugas yang dilakukan 

dalam usaha mencapai hasil yang sebaik mungkin untuk setiap siswa 
secara individu.

Kurikulum yang terdiri dari konten dan proses dalam menyampaikan konten 
kepada siswa pada saat ini merupakan fokus sentral dari kegiatan manajemen 
di sekolah dasar. Kurikulum ini juga meliputi pelaksanaan monitor, review, 
dan evaluasi dari proses-proses tersebut dalam usaha untuk meningkatkan 
performa siswa sekolah dasar. Pengembalian kurikulum ke pusat kegiatan 
manajemen di sekolah dasar berarti terdapat pertimbangan yang jauh lebih 
terperinci diberikan kepada manajemen kegiatan belajar dan mengajar.
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Beberapa pertanyaan berkaitan dengan manajemen kurikulum di sekolah 
dasar meliputi hal-hal berikut.

1. Bagaimana kita dapat menjamin bahwa seluruh siswa di sekolah dasar 
mempelajari mata pelajaran yang dibutuhkan untuk periode waktu 
tertentu?

2. Apakah kurikulum nasional perlu diubah dan dikembangkan?
3. Apakah implikasi bagi guru-guru dari perubahan kurikulum nasional yang 

terjadi terhadap  rekrutmen guru dan pengembangan profesional?
4. Apakah implikasi manajemen pendanaan dan manajemen sumber dari 

adanya perubahan kurikulum nasional yang terjadi?
5. Bagaimana kita dapat menjamin seluruh guru merasa terlibat dan 

memiliki kepercayaan diri mengenai perencanaan dan implementasi dari 
kurikulum nasional?

Pertanyaan-pertanyaan yang telah disebutkan sebelumnya menarik perhatian 
akan pentingnya manajemen kurikulum dan perincian manajemen sumber 
daya fisik serta  manajemen sumber daya manusia. Selain itu, pertanyaan-
pertanyaan tersebut juga menunjukkan perlunya untuk membimbing pegawai 
di sekolah dasar serta melibatkannya di dalam pembuatan keputusan mengenai 
perencanaan dan implementasi pengajaran di sekolah dasar dan penilaian 
kurikulum nasional. Dengan demikian, sekolah dasar harus memiliki struktur 
manajemen yang memungkinkan seluruh pegawai berperan aktif di dalam 
manajemen kurikulum yang berlanjut.

Guru-guru sekolah dasar dengan tanggung jawab kurikulum diwajibkan 
untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu untuk mengimplementasikan dan 
memonitor efektivitas pekerjaan-pekerjaan tertentu yang meliputi:

1. mengumpulkan informasi yang relevan dari laporan kelompok yang 
bekerja;

2. mempelajari bimbingan-bimbingan yang diberikan berkaitan dengan 
pembelajaran di sekolah dasar;

3. membandingkan program belajar dalam skema pengajaran dan material 
yang lain di sekolah dasar;

4. membuat rencana tindakan untuk menjamin seluruh program belajar 
yang diajarkan;

5. mempersiapkan dan menyesuaikan materi sumber;
6. memberikan dukungan dan bimbingan kepada kolega;
7. merencanakan penilaian yang berkelanjutan dan pencatatan kemajuan 

siswa;
8. memonitor implementasi rencana pengajaran dan penilaian pekerjaan 

yang dilakukan;
9. memonitor, melaporkan ke kolega, serta melakukan setiap perubahan-

perubahan yang dibuat sesuai dengan peraturan pemerintah yang ada.
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Setiap guru akan mengetahui berapa banyak waktu yang digunakan 
di dalam proses pelaksanaan tugasnya. Kemampuan guru untuk mengatasi 
pelaksanaan tugas-tugasnya tidak hanya sekadar penyesuaian yang terjadi 
secara sederhana dari program-program pengajaran yang ada dan modifikasi 
sumber daya yang ada. Walaupun demikian, sekolah dasar pada saat ini 
diwajibkan untuk menggunakan sumber daya yang ada untuk memberikan 
pelayanan yang terbaik bagi siswa-siswanya. Merupakan kurikulum yang 
seimbang yang akan mempromosikan pengembangan spiritual, moral, budaya, 
mental, dan fisik dan akan memberikan persiapan kesempatan, tanggung 
jawab, dan pengalaman dari kehidupan yang ada. Manajemen kurikulum 
terutama perencanaan untuk kelanjutan dan perbaikannya menjadi pusat 
perhatian bagi manajemen sekolah dasar.

Pada saat ini kurikulum nasional menjamin semua siswa memiliki dasar 
yang sama di dalam hal kompetensi yang harus dimiliki siswa sekolah dasar. 
Kurikulum nasional memberikan tujuan dan kerangka dasar yang jelas mengenai 
standar yang harus diketahui, dilakukan, dan dipahami siswa.

Turut campur orang tua murid merupakan topik utama yang akan 
berlanjut terus dengan cara meningkatkan pengaruh orang tua terhadap 
kegiatan-kegiatan yang dilakukan di sekolah.  Sekolah dasar akan menjadi 
lebih dapat merespons keinginan orang tua murid jika makin sedikit campur 
tangan pemerintah terhadap pembuatan keputusan yang dilakukan oleh 
sekolah dasar. Agar sekolah dasar dapat membuat keputusan berdasarkan 
kebutuhan lokalnya masing-masing, maka sekolah membutuhkan otonomi 
yang lebih besar.

Keadaan ini dapat dicapai melalui pendelegasian manajemen sumber daya 
kepada sekolah dasar dan mengizinkan sekolah dasar untuk mengembangkan 
kekuatan sendiri dan spesialisasi di dalam kerangka kurikulum nasional. Otonomi 
yang dimiliki oleh sekolah dasar membuat sekolah dasar bertanggung jawab 
yang dijamin oleh makin meningkat dan intensifnya pengawasan di sekolah 
dasar yang dilakukan oleh orang tua dan masyarakat setempat. Selain itu, 
melalui otonomi yang dimiliki oleh sekolah dasar, maka sekolah dasar akan 
lebih memfokuskan dalam merespons hal-hal sebagai berikut.

1. Target yang jelas dari kurikulum nasional yang memberikan sekolah 
dasar dan orang tua petunjuk dalam menilai kemajuan siswa sekolah 
dasar baik secara individu dan kolektif.

2. Pengaturan penilaian dan ujian yang dilakukan yang dapat mengukur 
kemajuan siswa sekolah dasar sehubungan dengan target-target yang 
telah ditetapkan.

3. Pengumuman hasil ujian yang didukung oleh pengawasan yang 
teratur yang memungkinkan orang tua dapat meminta sekolah untuk 
mempertanggungjawabkan performanya dan memberikan sekolah dasar 
jaminan mengenai standar pengajaran yang harus dilakukan.
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4. Makin luasnya pilihan sekolah yang memungkinkan orang tua untuk 
memperoleh informasi mengenai performa sekolah secara relatif dan 
memilih sekolah yang tepat untuk anak-anak mereka.

D. Sekolah Dasar yang Efektif 

Kualitas pendidikan di sekolah dasar makin meningkat jika terdapat prasyarat 
yang diperlukan seperti kepemimpinan yang kompeten, pegawai yang terlatih, 
bangunan, dan materi pengajaran yang cukup. Apakah yang dimaksud dengan 
 sekolah dasar yang efektif?  Sekolah dasar yang efektif dapat didefinisikan 
sebagai sekolah yang memenuhi kebutuhan yang diidentifikasi secara lokal 
dari sumber daya yang ada dan menjamin bahwa siswanya datang secara 
teratur dan memiliki hasil tes yang baik. Menurut definisi ini,  sekolah dasar 
yang efektif lebih memfokuskan pada kualitas hasil dan bukan pada kualitas 
proses yang dilaksanakan. 

Hal ini berbeda dengan definisi dari kurikulum nasional yang mengarahkan kita 
pada asumsi bahwa sekolah yang efektif adalah sekolah yang memaksimumkan 
pencapaian siswa dan perkembangan individu serta mempersiapkan siswa 
untuk kehidupan selanjutnya. Hal ini berarti, agar menjadi efektif, sekolah 
tidak perlu meningkatkan level sumber dayanya. Sekolah akan menjadi 
efektif jika memiliki kepemimpinan yang kuat,  keterlibatan orang tua di 
dalam proses yang dilakukan sekolah, bebas dari kontrol dan pengaturan 
eksternal yang berlebihan, memiliki guru-guru dengan kualitas yang sangat 
tinggi.  Kepemimpinan yang kuat artinya sekolah memiliki misi akademis yang 
jelas, memiliki standar dan menciptakan etos yang baik (lihat Gambar 5.3).

 Kepemimpinan yang 
kuat

memiliki standar
menciptakan etos 

yang baik
memiliki misi akademis 

yang jelas

Gambar 5.3.  Kepemimpinan yang kuat
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 Sekolah dasar merupakan tempat yang dirancang untuk terjadinya 
pembelajaran. Faktor yang paling utama berperan di dalam keberhasilan 
sekolah dasar adalah kualitas kepemimpinan kepala sekolah dasar. Karakteristik 
sekolah dasar yang baik adalah sebagai berikut.

1. Kepemimpinan kepala sekolah yang memiliki tujuan.
2. Keterlibatan kepala sekolah.
3. Keterlibatan pegawai sekolah di dalam perencanaan.
4. Konsistensi, keberlanjutan, dan kemajuan di dalam kegiatan pengajaran.
5. Pendekatan pembelajaran yang terstruktur.
6. Pengajaran yang menantang secara intelektual.
7. Lingkungan yang berpusat pada pekerjaan dan iklim kerja yang positif.
8. Tugas yang terdefinisi secara jelas.
9. Komunikasi yang baik antara guru dan siswa.
10. Catatan tertulis.
11.   Keterlibatan orang tua dan masyarakat.
12. Pekerjaan yang ditunjukkan dan bernilai.

 Sekolah dasar yang efektif memiliki pimpinan yang efektif. Peran kepala 
sekolah dasar sangat penting, demikian juga dengan peran guru. Kepala sekolah 
dasar dan guru-guru merupakan orang yang terdekat dengan kegiatan belajar 
dan mengajar.  Sekolah dasar yang efektif memiliki guru yang efektif yang 
dapat mengikuti pemimpin yang cakap dalam usaha menuju keberhasilan 
akademik. Kepala sekolah dasar merupakan pemimpin yang profesional.

Lingkungan sekolah dasar yang aman dan teratur juga merupakan faktor 
yang penting untuk membentuk sekolah yang efektif. Lingkungan sekolah 
dasar yang aman dan teratur juga merupakan kebutuhan siswa dan orang 
tua. Lingkungan sekolah dasar yang aman dan teratur memberikan kebebasan 
dan kesenangan yang diperlukan guru dan siswa dalam melaksanakan kegiatan 
belajar mengajar secara optimal.

Keterlibatan orang tua dan dukungan masyarakat juga merupakan aspek 
 sekolah dasar yang efektif. Karakteristik aspek dari efektivitas sekolah dasar 
berkaitan dengan  keterlibatan orang tua dan dukungan masyarakat adalah 
keberadaan mekanisme spesifik untuk komunikasi, partisipasi, dan konsultasi. 
Komunikasi yang baik dari sekolah dasar ke orang tua murid atau dari 
orang tua murid ke sekolah merupakan tanda efektivitas sebuah sekolah 
walaupun terdapat komunikasi lain yang bersifat rutin dan formal yang 
biasanya memberikan hanya sedikit peluang untuk respons yang diberikan 
orang tua murid.

 Sekolah dasar memiliki tanggung jawab yang lebih besar untuk memulai 
komunikasi dan mengundang partisipasi.  Sekolah dasar dapat mengundang 
orang tua dan anggota masyarakat atau juga mengundang ahli-ahli di bidang 
pendidikan. Melalui pemberian kesempatan bagi orang tua untuk konsultasi 
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akan berhubungan secara langsung dengan pencapaian anak-anaknya dan 
meningkatkan kualitas sekolah. Hal ini disebabkan  keterlibatan orang tua 
dapat menyebabkan orang tua memperoleh lebih banyak informasi menerima 
keputusan yang dibuat oleh sekolah dasar. Kritikan serius dari orang tua 
dan adanya konflik yang terjadi antara orang tua dan pihak sekolah akan 
menyebabkan efek negatif.

Orang tua sering kali diharapkan menjadi partner dengan guru dan 
kepala sekolah dasar agar dapat memenuhi tujuan pembelajaran dari anak-
anaknya. Keterlibatan orang tua di dalam pendidikan ini dapat berbentuk 
sebagai berikut (Gambar 5.4.).

1. Orang tua mendiskusikan masalah pendidikan dengan anak-anak mereka.
2. Orang tua melakukan supervisi terhadap kemajuan anak-anaknya melalui 

pendidikan.
3. Orang tua berkomunikasi dengan sekolah dasar.
4. Orang tua secara aktif berpartisipasi di dalam kegiatan sekolah dasar.

Dua bentuk  keterlibatan orang tua yang disebutkan pertama meliputi 
interaksi antara orang tua dan anak-anak mereka. Sedangkan dua bentuk 
 keterlibatan orang tua yang disebutkan terakhir meliputi interaksi antara 
orang tua dan sekolah.

Contoh  keterlibatan orang tua di dalam kegiatan sekolah dasar adalah 
sukarelawan di dalam kegiatan fisik, di dalam kegiatan ekstrakurikuler, di 
dalam perpustakaan sekolah dasar, membantu guru-guru di sekolah, menjadi 
pembicara tamu, dan membantu di dalam meningkatkan dana sekolah dasar. 
Keterlibatan orang tua di dalam kegiatan sekolah dasar sangat berhubungan 
dengan kegiatan sekolah yang lain. Hal ini berarti, pada saat orang tua 
sangat terlibat di salah satu kegiatan sekolah dasar, maka mereka juga akan 
cenderung sangat terlibat di dalam kegiatan sekolah dasar yang lain. Walaupun 
demikian, tingkat  keterlibatan orang tua di dalam kegiatan sekolah dasar 
tidak berhubungan dengan  keterlibatan orang tua di dalam mendiskusikan 
kemajuan perilaku anak-anaknya dengan gurunya.
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Gambar 5.4. Keterlibatan orang tua di dalam pendidikan

Pendapat lain menyatakan bahwa  sekolah dasar yang efektif harus 
dapat memberikan kegiatan belajar dan mengajar yang berkualitas tinggi. 
Hal ini dapat dicapai jika guru-guru sekolah dasar tersebut melakukan hal-
hal sebagai berikut.

1. Menetapkan dan memelihara etos ruang kelas yang baik sehingga siswa-
siswanya termotivasi untuk belajar.

2. Merencanakan, mempersiapkan, dan mengorganisasikan pelajaran dengan 
baik dan menjamin siswa-siswa memahami mengenai apa yang akan 
dipelajari.

3. Mengenal kebutuhan organisasi ruang kelas yang baik meliputi organisasi 
sumber daya.

4. Membuat contoh yang baik bagi siswa-siswanya dan hubungan yang 
baik dengan siswa-siswanya.

5. Memiliki pengharapan yang tinggi tetapi dapat dicapai dari siswa-siswa 
baik dari segi performa akademik dan perilaku yang baik.

6. Memberikan tugas yang sangat sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, 
dan pengetahuan sebelumnya yang dimiliki siswa-siswa secara individu.

7. Memahami peran bahasa di dalam pembelajaran.
8. Menjamin bahwa siswa-siswa di dalam memperoleh pengetahuan, 

pemahaman, dan keterampilan didorong menjadi independen dan 
bertanggung jawab serta dapat bekerja sesuai dengan tujuan yang akan 
dicapai.



  Manajemen Sekolah Dasar di Era Baru 81ROSDA

9. Memeriksa bahwa pembelajaran terjadi dengan menjamin bahwa penilaian 
merupakan bagian integral dari ruang kelas.

10. Bekerja untuk memberikan informasi diagnostik mengenai kemajuan siswa 
dan informasi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi pengajarannya 
dan menginformasikannya kepada orang tua siswa.

11. Mendukung pembelajaran di ruang kelas dengan pekerjaan yang dikerjakan 
di rumah yang tepat dan sesuai dengan kebijakan sekolah dasar.

Ditunjukkan terdapat penekanan pada peningkatan kegiatan belajar dan 
mengajar dan pengembangan berkelanjutan dari sekolah dasar sebagai institusi 
yang sedang belajar. Selain itu, juga terdapat penekanan pada kolaborasi dan 
kesadaran mengenai manfaat proses dan hasil. Seluruh pegawai di sekolah 
dasar memegang peranan di dalam manajemen institusi.

 Sekolah dasar yang baik berbeda dengan  sekolah dasar yang efektif. 
 Sekolah dasar yang efektif berkembang secara efektif dengan cara memeriksa 
baik dimensi normatif dan prosedural. Keadaan ini menunjukkan bahwa  sekolah 
dasar yang efektif berkembang dengan sukses dalam segala arah, sedangkan 
sekolah dasar yang baik berkembang dengan sukses menurut agenda yang 
telah disetujui. Efektivitas berhubungan dengan pencapaian tujuan yang tepat 
dan yang telah disetujui di mana tujuan-tujuan ini ditentukan baik secara 
internal atau eksternal.

E. Peran Kepala Sekolah Dasar

Peran kepala sekolah dasar adalah sebagai berikut.
1. Menerima tanggung jawab fundamental untuk kualitas pembelajaran. 
2. Mengembangkan dan memelihara hubungan yang sangat baik dengan 

siswa, pegawai, komunitas orang tua dan pihak-pihak yang lain di dalam 
konteks sekolah yang lebih luas.

3. Bertanggung jawab terhadap kualitas dan efektivitas program kegiatan 
belajar dan mengajar yang dilaksanakan di sekolah.

4. Menciptakan dan memelihara lingkungan belajar yang memberikan nilai pada 
kebutuhan akademik dan spiritual seluruh siswa, serta mengintegrasikan 
karakteristik-karakteristik ini dengan cara yang holistik.

5. Memelihara lingkungan belajar yang berorientasi positif dan aman secara 
fisik sehingga mendorong dan memberikan nilai pada kontribusi seluruh 
orang yang bekerja, mengajar dan belajar di dalamnya.

6. Menjadi panutan untuk profesi kepemimpinan sekolah.
7. Menggunakan proses yang efektif untuk menetapkan arah strategis dan 

menyusun tujuan realistik untuk organisasinya.
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Kepala sekolah dasar dapat memegang peranan yang sangat penting di 
dalam meningkatkan kegiatan belajar dan mengajar. Pada saat ini, kepala 
sekolah dasar diharapkan menjadi pemimpin di dalam kegiatan pembelajaran. 
Kepala sekolah dasar harus dapat menilai dan mengembangkan keterampilan 
guru-guru. Kepala sekolah dasar harus menghasilkan dan menganalisis data 
untuk tujuan pembelajaran dan keputusan program. Selain itu, kepala sekolah 
dasar harus menetapkan dan memonitor target kinerja yang spesifik. Kepala 
sekolah dasar harus mendorong seluruh komunitas sekolah untuk mencapai 
tujuan sekolah dasar yaitu pencapaian siswa yang tinggi, di mana semuanya 
ini harus dilakukan di dalam lingkungan pembuatan keputusan yang bersifat 
partisipatif.

Efektivitas kepala 
sekolah dasar

Faktor 
pendukung

persiapan dan 
pelatihan kualitas

 rekrutmen dan proses 
 seleksi yang buruk

pengembangan 
profesional

persiapan dan pelatihan 
yang tidak cukup

level dukungan 
administratif

kurangnya waktu dan 
dukungan pemerintah

tingkatan 
kewenangan

kurangnya 
kewenangan

perubahan 
yang cepat

kurangnya 
kewenangan

tidak adanya evaluasi 
yang ketat

tidak adanya sistem 
penghargaan

Faktor 
penghambat

Gambar 5.5. Faktor pendukung dan penghambat  efektivitas kepala sekolah dasar
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Faktor-faktor yang dapat meningkatkan  efektivitas kepala sekolah terdiri dari 
persiapan dan pelatihan kualitas, pengembangan profesional yang memenuhi 
seluruh tahapan karier kepala sekolah dasar. Faktor-faktor penting lainnya 
meliputi level dukungan administratif dan tingkatan kewenangan. Sedangkan 
faktor-faktor yang dapat menghambat  efektivitas kepala sekolah dasar meliputi 
 rekrutmen dan proses  seleksi yang buruk, persiapan dan pelatihan yang tidak 
cukup, kurangnya waktu dan dukungan pemerintah, perubahan yang cepat, 
kurangnya kewenangan, dan tidak adanya evaluasi yang ketat dan sistem 
penghargaan (ditunjukkan pada Gambar 5.5).

Kepala sekolah dasar yang sangat efektif adalah cerminan dari pemimpin 
sekolah yang kuat. Merupakan hal yang tidak mungkin untuk memperoleh 
sekolah dasar yang baik jika tidak memiliki kepala  sekolah dasar yang efektif. 
Hal ini disebabkan kepala  sekolah dasar yang efektif dapat memberikan 
kekuatan dan pengaruh kepada sekolahnya di dalam hal administrasi sehari-hari. 

F. Ringkasan

Tujuan utama sekolah adalah untuk berkontribusi terhadap pendidikan siswa. 
Proses pembelajaran merupakan pusat dari kegiatan sekolah. Tujuan dari 
manajemen sekolah harus memajukan dan membantu proses pembelajaran. 
Seluruh pegawai di sekolah dasar memiliki peran langsung dan penting di 
dalam manajemen sekolah di mana mereka bekerja. Guru-guru memiliki 
kontribusi khusus dan langsung terhadap manajemen sekolah dasar. Peran 
manajemen dari kepala sekolah yang akan memainkan peranan utama di 
dalam memformulasikan tujuan sekolah, menetapkan kebijakan melalui cara 
apa kebijakan tersebut akan dicapai, mengelola staf dan sumber daya, 
dan memonitor kemajuan yang telah dicapai. Kerangka manajemen adalah 
serangkaian hubungan dan tanggung jawab di dalam sebuah organisasi. 
Kerangka manajemen menetapkan akuntabilitas dan memberikan kejelasan 
untuk individu di dalam organisasi dengan menjawab pertanyaan dari: 
“Siapa yang melakukan apa?” dan “Siapa yang bertanggung jawab terhadap 
apa?” Manajemen setiap sekolah dasar melibatkan seluruh pegawai di 
sekolah dasar tersebut pada tingkatan yang signifikan. Tanggung jawab ini 
harus dilaksanakan di dalam karangan yang diciptakan di bidang kurikulum, 
penilaian, dana manajemen sekolah dan guru-guru di dalam sekolah-sekolah 
tersebut. Pencapaian target akan dicapai dengan program pengajaran di mana 
persoalan, keahlian, dan proses yang dibutuhkan untuk diajarkan kepada 
siswa dengan kemampuan dan kematangan yang berbeda-beda. Mungkin 
saja terjadi gaya dan metode mengajar menjadi lebih bersifat tradisional di 
dalam menghadapi tuntutan kurikulum dan penilaian yang ada. Sekolah yang 
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efektif dapat didefinisikan sebagai sekolah yang memenuhi kebutuhan yang 
diidentifikasi secara lokal dari sumber daya yang ada dan menjamin bahwa 
siswanya datang secara teratur dan memiliki hasil tes yang baik. Menurut 
definisi ini, sekolah yang efektif lebih memfokuskan pada kualitas hasil dan 
bukan pada kualitas proses yang dilaksanakan. Keterlibatan orang tua dan 
dukungan masyarakat juga merupakan aspek sekolah yang efektif. Karakteristik 
aspek dari efektivitas sekolah berkaitan dengan  keterlibatan orang tua dan 
dukungan masyarakat adalah keberadaan mekanisme spesifik untuk komunikasi, 
partisipasi, dan konsultasi. Orang tua sering kali diharapkan menjadi partner 
dengan guru dan kepala sekolah agar dapat memenuhi tujuan pembelajaran 
anak-anaknya. Keterlibatan orang tua di dalam pendidikan ini dapat berbentuk 
kegiatan orang tua mendiskusikan masalah pendidikan dengan anak-anak 
mereka, orang tua melakukan supervisi terhadap kemajuan anak-anaknya 
melalui pendidikan, orang tua berkomunikasi dengan sekolah, dan orang tua 
secara aktif berpartisipasi di dalam kegiatan sekolah. Kepala sekolah harus 
mendorong seluruh komunitas sekolah untuk mencapai tujuan sekolah yaitu 
pencapaian siswa yang tinggi, di mana semuanya ini harus dilakukan di dalam 
lingkungan pembuatan keputusan yang bersifat partisipatif. Faktor-faktor yang 
dapat meningkatkan  efektivitas kepala sekolah terdiri dari persiapan dan 
pelatihan kualitas, pengembangan profesional yang memenuhi seluruh tahapan 
karier kepala sekolah. Faktor-faktor penting lainnya meliputi level dukungan 
administratif dan tingkatan kewenangan. Sedangkan faktor-faktor yang dapat 
menghambat  efektivitas kepala sekolah meliputi  rekrutmen dan proses  seleksi 
yang buruk, persiapan dan pelatihan yang tidak cukup, kurangnya waktu dan 
dukungan pemerintah, perubahan yang cepat, kurangnya kewenangan, dan 
tidak adanya evaluasi yang ketat dan sistem penghargaan.

G. Latihan

Pilihlah satu jawaban yang paling benar

1. Tujuan utama sekolah dasar adalah ….
a. untuk berkontribusi terhadap pembangunan infrastruktur fisik
b. untuk berkontribusi terhadap pembangunan sistem informasi 
c. untuk berkontribusi terhadap pendidikan siswa
d. untuk berkontribusi terhadap finansial sekolah dasar
e. untuk berkontribusi terhadap pengembangan kurikulum

2. Peran manajemen yang dilakukan guru-guru di sekolah dasar meliputi 
hal-hal berikut, kecuali ….
a. bekerja sama dengan kepala sekolah dan guru-guru yang lain di 

dalam persiapan dan pengembangan pengajaran
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b. mengoordinasikan atau mengelola pekerjaan guru-guru yang lain
c. berpartisipasi di dalam pertemuan yang berhubungan dengan 

kurikulum sekolah atau administrasi serta organisasi sekolah
d. berpartisipasi di dalam tugas-tugas administrasi dan organisasi tidak 

termasuk supervisi 
e. pengelolaan kegiatan yang tidak berhubungan dengan kurikulum

3. Peran manajemen dari kepala sekolah dasar yang akan memainkan 
peranan utama di dalam tugas-tugas di antaranya ….
a. mengelola usaha yang memaksimumkan keuntungan
b. mengelola sumber daya finansial
c. mengelola staf administrasi
d. memformulasikan tujuan sekolah dasar
e. mengikuti kebijakan yang sudah ada

4. Kerangka manajemen sekolah dasar secara umum terdiri atas hal-hal 
berikut di antaranya ….
a. wewenang yang didelegasikan kepala sekolah dasar
b. membuat laporan sesuai keinginan sekolah dasar
c. peran kepala sekolah untuk menyusun anggaran jangka panjang
d. adanya inkonsistensi pengembangan rencana dengan anggaran yang 

ada
e. jadwal dan prosedur untuk perencanaan anggaran jangka panjang 

sekolah dasar
5. Manajemen setiap sekolah dasar melibatkan ….

a. kepala sekolah dasar
b. guru-guru
c. tenaga administrasi
d. siswa-siswa
e. seluruh pegawai di sekolah dasar

6. Kurikulum nasional dapat melakukan hal-hal berikut di antaranya ….
a. memberikan informasi yang samar kepada orang tua murid
b. memberikan tujuan yang bersifat umum kepada guru-guru
c. menjamin kemajuan sekolah dasar pada saat ini
d. memberikan insentif yang jelas untuk sekolah dasar yang lebih 

lemah
e. membantu guru-guru untuk berkonsentrasi semua tugas

7. Guru-guru sekolah dasar dengan tanggung jawab kurikulum diwajibkan 
untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu untuk mengimplementasikan 
dan memonitor efektivitas pekerjaan-pekerjaan tertentu yang meliputi 
kegiatan berikut, kecuali ….
a. mengumpulkan informasi yang relevan dari laporan kelompok yang 

bekerja
b. mempelajari bimbingan-bimbingan yang diberikan berkaitan dengan 

pembelajaran di sekolah dasar
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c. meningkatkan kompetisi di antara kolega
d. merencanakan penilaian yang berkelanjutan dan pencatatan kemajuan 

siswa
e. memonitor implementasi rencana pengajaran dan penilaian pekerjaan 

yang dilakukan
8. Sekolah yang efektif dapat didefinisikan sebagai berikut ….

a. sekolah dasar yang memaksimumkan pencapaian siswa dan 
perkembangan individu serta mempersiapkan siswa untuk kehidupan 
selanjutnya

b. sekolah dasar yang memaksimumkan pendapatannya dan meminimumkan 
pengeluarannya

c. sekolah dasar yang selalu dapat memenuhi kebutuhan
d. sekolah dasar yang menjamin bahwa siswanya datang secara teratur 

dan memiliki hasil tes yang baik
e. sekolah dasar yang lebih memfokuskan pada kualitas hasil dan 

bukan pada kualitas proses yang dilaksanakan
9. Di dalam pengelolaan sekolah dasar terdapat kepemimpinan yang kuat 

artinya ….
a. sekolah dasar memiliki misi akademis yang jelas
b. sekolah dasar tidak memiliki standar
c. sekolah dasar kurang dapat menciptakan etos yang baik
d. sekolah dasar memiliki siswa-siswa yang lulus 100%
e. sekolah dasar yang bebas dari kontrol dan pengaturan

10. Karakteristik sekolah dasar yang baik adalah sebagai berikut ….
a. kepemimpinan kepala sekolah dasar yang tidak memiliki tujuan
b. keterlibatan yang kurang optimal dari kepala sekolah dasar
c. konsistensi, keberlanjutan, dan kemajuan di dalam kegiatan pengajaran
d. tugas yang tidak terdefinisi secara jelas
e. pegawai sekolah dasar tidak terlibat di dalam perencanaan

11. Karakteristik aspek dari efektivitas sekolah dasar berkaitan dengan 
 keterlibatan orang tua dan dukungan masyarakat adalah ….
a. keberadaan mekanisme spesifik untuk komunikasi
b. keberadaan mekanisme spesifik untuk komunikasi dan partisipasi
c. keberadaan mekanisme spesifik untuk partisipasi dan konsultasi
d. keberadaan mekanisme spesifik untuk komunikasi, partisipasi, dan 

konsultasi
e. keberadaan mekanisme spesifik untuk komunikasi, kebebasan, dan 

kesenangan
12. Keterlibatan orang tua di dalam pendidikan ini dapat berbentuk sebagai 

berikut ….
a. orang tua mendiskusikan masalah kenakalan anak-anak mereka
b. orang tua melakukan supervisi terhadap kemajuan anak-anaknya 

melalui pendidikan
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c. orang tua berkomunikasi dengan orang tua yang lain
d. orang tua secara aktif berpartisipasi di dalam kegiatan masyarakat
e. orang tua hanya menjadi partner dengan guru dan tidak dengan 

kepala sekolah dasar
13.  Sekolah dasar yang efektif harus dapat memberikan kegiatan belajar 

dan mengajar yang berkualitas tinggi, di mana hal ini dapat dicapai jika 
guru-guru sekolah tersebut melakukan hal-hal sebagai berikut ….
a. menetapkan dan memelihara etos ruang kelas yang tidak ramah 

otak
b. mengenal kebutuhan organisasi ruang kelas yang baik
c. mengurangi peran bahasa di dalam pembelajaran
d. penilaian bukan merupakan bagian integral dari ruang kelas
e. informasi diagnostik mengenai kemajuan siswa tidak diberikan kepada 

siswa
14. Peran kepala sekolah dasar adalah sebagai berikut ….

a. memelihara hubungan yang sangat baik dengan guru-guru
b. memelihara lingkungan belajar yang memberikan nilai pada kebutuhan 

akademik seluruh siswa
c. memelihara lingkungan belajar yang berorientasi negatif
d. menjadi panutan untuk profesi kepemimpinan sekolah
e. bertanggung jawab terhadap kualitas dan efektivitas program kegiatan 

belajar dan mengajar yang dilaksanakan di sekolah dasar
15. Faktor-faktor yang dapat meningkatkan  efektivitas kepala sekolah dasar 

terdiri dari ….
a. proses  seleksi yang buruk
b. persiapan dan pelatihan yang tidak cukup
c. pengembangan profesional yang memenuhi seluruh tahapan karier 

kepala sekolah dasar
d. tidak adanya evaluasi yang ketat
e. perubahan yang cepat
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A. Keterlibatan Orang Tua dan Masyarakat

Orang tua dan masyarakat telah meningkatkan pengharapannya akan pendidikan 
dan menjadi lebih menuntut akan performa sekolah dasar yang lebih baik 
bagi anak-anaknya. Selain itu juga terdapat permintaan yang meningkat akan 
akuntabilitas sekolah dasar kepada publik dan menunjukkan lebih menghargai 
uang yang dimiliki karena pendidikan sekolah dasar terutama dibiayai oleh 
dana publik. Jelas sekali bahwa pimpinan pendidikan di sekolah dan tingkat 

BAB 6

KETERLIBATAN ORANG TUA 
DAN MASYARAKAT 

DALAM MANAJEMEN 
SEKOLAH DASAR
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nasional harus memberikan penerimaan lebih langsung dapat diterima orang 
tua dan masyarakat untuk berpartisipasi di dalam mengembangkan sekolah 
dasar.

Pada banyak daerah seperti Hong Kong, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, 
Taiwan, dan Thailand, tradisi partisipasi orang tua dan kerja sama dengan 
masyarakat di dalam pendidikan sekolah dasar hampir tidak ada. Baru-
baru ini, orang-orang di daerah-daerah tersebut menjadi lebih menyadari 
akan pentingnya melibatkan orang tua dan masyarakat setempat di dalam 
pendidikan di sekolah. Walaupun jarang terdapat peraturan di beberapa 
daerah untuk menjamin   keterlibatan orang tua dan masyarakat di dalam 
pendidikan sekolah, terdapat pendapat yang semakin meningkat bahwa orang 
tua dan masyarakat sebaiknya diberikan hak tersebut.

Selain itu, orang tua dan masyarakat setempat adalah stakeholder 
langsung di dalam pendidikan sekolah dasar. Pengalaman, sumber daya, 
jaringan sosial, dan pengetahuan orang tua dan masyarakat sering kali sangat 
berguna di dalam pengembangan dan penyampaian pendidikan sekolah dasar. 
Berdasarkan perspektif yang positif,   keterlibatan orang tua dan masyarakat 
dapat memberikan manfaat bagi sekolah dasar dengan cara memberikan 
lebih banyak sumber daya setempat, dukungan, dan input intelektual, 
khususnya pada saat sekolah dasar menghadapi tuntutan yang meningkat, 
tetapi berbeda-beda mengenai pendidikan yang berkualitas. Kecenderungan 
yang makin meningkat dari   keterlibatan orang tua dan masyarakat di dalam 
pendidikan di Asia adalah domain di dalam mengejar efektivitas sekolah 
dasar. Perhatian utama dalam kecenderungan yang sedang terjadi meliputi 
hal-hal sebagai berikut.

1. Cara mempromosikan dan menerapkan partisipasi orang tua dan masyarakat 
di dalam sekolah secara efektif masih sulit. Sebagian besar negara-negara 
di Asia kurang memiliki kebudayaan menerima dan mendukung praktik 
  keterlibatan orang tua dan masyarakat. Tipe keterlibatan ini sering 
kali dirasakan sebagai tindakan ketidakpercayaan terhadap guru-guru 
dan kepala sekolah. Bagaimana pembuat kebijakan dan pendidik dapat 
mengubah kebudayaan ini?

2. Keterlibatan orang tua dan masyarakat di dalam manajemen sekolah 
dasar dan kepemimpinan akan secara jelas meningkatkan kompleksitas, 
ketidakjelasan, dan ketidakpastian di dalam domain politik sekolah. 
Akankah masalah politik yang didukung keterlibatan eksternal pada 
kenyataannya mencairkan waktu yang langka dan energi guru dan 
pimpinan dari pekerjaan pendidikan dengan siswa? Bagaimana mereka 
dapat dipersiapkan dengan baik untuk menangani masalah ini?
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Keterlibatan orang tua dan masyarakat merupakan kegiatan orang tua 
dan masyarakat melakukan pekerjaan dengan sukarela di dalam ruangan kelas, 
berkomunikasi dengan guru, melakukan kegiatan yang berhubungan dengan 
sekolah, dan memiliki sikap positif mengenai nilai pendidikan. Keterlibatan 
orang tua dan masyarakat juga merupakan aspirasi pendidikan, partisipasi, 
dan supervisi orang tua dan masyarakat untuk anaknya. Performa akademik 
siswa sebagian besar dipengaruhi seringnya orang tua menghadiri pertemuan 
yang diadakan sekolah, memeriksa pekerjaan rumah, mendiskusikan kegiatan 
di kelas, dan mendorong anak-anaknya untuk melakukan kegiatan di sekolah 
dengan baik. Keterlibatan orang tua di dalam kegiatan sekolah berkaitan 
dengan keinginan dan partisipasi aktif dari orang tua untuk melakukan 
kegiatan-kegiatan di sekolah. Keterlibatan orang tua dan masyarakat sangat 
berguna karena dapat memberikan manfaat kepada siswa, orang tua dan 
masyarakat, serta sekolah.

Terdapat 6 kategori untuk   keterlibatan orang tua dan masyarakat yaitu 
pengasuhan anak, berkomunikasi, melakukan pekerjaan dengan sukarela, 
belajar di rumah, pembuatan keputusan, dan berkolaborasi dengan masyarakat 
(Lihat Gambar 6.1). 

Orang tua dapat memfasilitasi pembelajaran di rumah dengan cara 
menciptakan lingkungan yang mendukung pembelajaran dan membantu anak-
anak mereka mengerjakan pekerjaan rumah atau kegiatan yang berhubungan 
dengan sekolah dasar. Pelaksanaan komunikasi dengan sekolah dasar, 
menggunakan sumber daya dan agen masyarakat, dan melakukan pekerjaan 
dengan sukarela di sekolah, adalah faktor-faktor yang termasuk   keterlibatan 
orang tua dan masyarakat. 

Orang tua, keluarga, sekolah dan masyarakat berkontribusi pada lingkungan 
keseluruhan tempat pendidikan dan perkembangan anak terjadi. Anak-anak 
memanfaatkan semua atau sebagian besar masa kanak-kanaknya di dalam 
keluarga, sekolah, dan masyarakat. Harapan terbaik untuk mendapatkan 
pendidikan yang baik di sekolah dasar adalah meningkatkan   keterlibatan orang 
tua dan masyarakat yang terlihat pada sekolah-sekolah dasar yang berhasil. 

Kata-kata kolaborasi, kerja sama, keterlibatan, dan partisipasi digunakan 
untuk mencirikan hubungan antara keluarga, sekolah dasar, dan masyarakat 
karena mereka bekerja sama untuk mendidik anak-anak dari masyarakatnya. 
Kata-kata tersebut yang walaupun memiliki arti yang tidak sama, terutama 
mendeskripsikan tindakan orang tua, keluarga, masyarakat, dan sekolah dasar 
karena mereka bekerja bersama-sama untuk memberikan pendidikan yang 
baik untuk anak-anak dari masyarakatnya.

Sekolah yang terisolasi dari orang tua dan masyarakat memiliki konsekuensi 
yang signifikan terhadap perilaku dan perkembangan anak-anaknya. Keluarga, 
sekolah, dan masyarakat yang merupakan lingkungan untuk pendidikan dan 
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perkembangan anak terlibat di dalam interaksi timbal balik yang pada akhirnya 
memengaruhi pendidikan dan perkembangan anak. Dengan cara ini, lingkungan 
ini bekerja sama untuk mencapai misi pendidikan yaitu perkembangan fisik, 
sosial, intelektual, dan psikologi anak yang juga bermanfaat bagi masyarakat. 
Dengan kata lain, anak-anak belajar dan tumbuh di rumah, di sekolah, dan 
di dalam masyarakat. 

kategori   keterlibatan 
orang tua dan 

masyarakat

pengasuhan anak

berkomunikasi

melakukan pekerjaan 
dengan sukarela

belajar di rumah

pembuatan keputusan

berkolaborasi dengan 
masyarakat

Gambar 6.1. Kategori   keterlibatan orang tua dan masyarakat

Pengalaman anak-anak dapat bersifat positif atau negatif, tetapi yang jelas 
orang-orang yang berada di dalam ketiga konteks ini yaitu rumah, sekolah, 
dan masyarakat memengaruhi pembelajaran siswa dan perkembangannya 
sejak bayi. Keterlibatan orang tua dan masyarakat berhubungan dengan 
sejauh mana orang tua dan masyarakat mendukung dan terlibat di suatu 
sekolah dasar. Tiga karakteristik yang mengindikasikan   keterlibatan orang tua 
dan masyarakat yang efektif adalah komunikasi, partisipasi, dan tata kelola 
(Lihat Gambar 6.2). 
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Efektivitas   keterlibatan 
orang tua dan 

masyarakat

Partisipasi Tata KelolaKomunikasi

Gambar 6.2. Efektivitas   keterlibatan orang tua dan masyarakat

B. Karakteristik Sekolah Dasar yang Didukung 
Masyarakat

 Sekolah dasar yang didukung oleh masyarakat adalah sekolah dasar yang di 
dalamnya seluruh anggota masyarakat termasuk pengelola, guru-guru, pegawai 
sekolah dasar, orang tua, dan anggota masyarakat sekitar berpartisipasi dalam 
usaha untuk mencapai tujuan sekolah, yaitu meningkatkan performa siswa. 

 Sekolah dasar yang mengembangkan pendelegasian wewenang seluruh 
stakeholder sering kali menekankan pembuatan keputusan secara berbagi 
atau partisipatif. Partisipasi yang didukung oleh orang tua dan masyarakat 
ini cenderung membuat sekolah lebih efektif di dalam mencapai tujuan 
pembelajaran dan dapat meningkatkan kepuasan stakeholder secara keseluruhan 
di dalam partisipasinya untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sekolah dasar.

Penetapan dan pemeliharaan sekolah dasar yang didukung oleh orang tua 
dan masyarakat membutuhkan dedikasi dan kerja keras. Dalam mendorong 
pembuatan keputusan partisipatif dan memberi penghargaan untuk pengambilan 
risiko dan inovasi, kepemimpinan sekolah pada sekolah yang didukung oleh 
orang tua dan masyarakat harus memberikan kesempatan untuk pengembangan 
profesional untuk seluruh stakeholder sekolah dasar. 

Dengan memberikan dukungan terus-menerus kepada stakeholder, maka 
pengelola sekolah dasar dapat membantu pekerjaan masyarakat secara 
keseluruhan menuju tujuan keberhasilan akademik untuk semua siswa. Dalam 
menetapkan lingkungan atas dasar kepercayaan di dalam suatu sekolah, maka 
kecenderungan sikap pengelola dan guru-guru untuk siswa secara individu 
perlu disampaikan dan dikonfirmasikan secara terbuka kepada berbagai 
stakeholder yang ada.
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Karakteristik-karakteristik sekolah yang didukung oleh orang tua dan 
masyarakat yang secara efektif dapat memelihara keberhasilan akademik dari 
semua siswa yang berbeda secara kebudayaan dan ekonomi, yaitu sebagai 
berikut (Lihat Gambar 6.3).

1. Fasilitas sekolah dasar yang bersih dan teratur
Kesan pertama penting untuk membangun kepercayaan dan rasa hormat 

dari berbagai stakeholder masyarakat. Kondisi fasilitas mencerminkan cara 
sekolah dasar dilaksanakan. Pada saat sekolah dasar bersih, teratur, dan 
terpelihara dengan baik, maka stakeholder orang tua dan masyarakat dapat 
mengantisipasi bahwa siswa-siswa akan didukung dengan cara yang sama. 
Jika sekolah dasar tidak memberikan rasa keamanan dan keteraturan kepada 
orang tua, maka pengelola sekolah dasar akan tertantang untuk memperoleh 
kepercayaan orang tua dalam menyampaikan pelayanannya. 

Kebanggaan kepemilikan suatu sekolah dasar juga dapat ditunjukkan dari 
pernyataan misi sekolah dasar tersebut, dengan cara informasi diberikan kepada 
pengunjung berupa pengumuman dan papan buletin yang berada di kantor 
depan sekolah dasar tersebut.  Sekolah dasar yang didukung oleh orang tua 
dan masyarakat dapat menunjukkan nama-nama pimpinan masyarakat kunci 
yang telah mengunjungi sekolah dasar tersebut pada papan buletin selain 
nama-nama guru dan sukarelawan setiap bulannya. Pernyataan misi yang 
ditunjukkan suatu sekolah dasar dapat meliputi peran-peran yang dilaksanakan 
berbagai stakeholder di dalam mendukung keberhasilan akademik siswa-siswa 
di sekolah dasar tersebut.

Ruang kelas sebaiknya teratur dan mencerminkan gaya mengajar individu 
seorang guru sehubungan dengan kurikulum yang disajikan kepada siswa. 
Hal ini termasuk informasi yang diberikan pada papan buletin ruang kelas, 
pekerjaan siswa yang ditunjukkan di ruang kelas, organisasi keseluruhan dari 
ruang kelas tersebut, serta tata letak ruangan kelas.

2. Pegawai sekolah dasar yang ramah dengan pelayanan dukungan komunikasi 
yang efektif
Pada saat orang tua, pelajar, dan anggota-anggota masyarakat tiba di 

sekolah dasar, kesan pertama yang baik merupakan hal yang penting dan akan 
memengaruhi pandangan individu mengenai sekolah tersebut dalam konteks 
yang besar. Dengan demikian, cara pengunjung disambut dan diperlakukan 
oleh pegawai di suatu sekolah dasar merupakan komponen yang penting. 
Pada saat pengunjung sekolah dasar diperlakukan dengan sopan, perhatian 
dan dengan rasa hormat, maka pengunjung akan segera merasa lebih rileks 
dan dapat memercayai bahwa kebutuhannya merupakan hal yang penting 
dan akan segera dipenuhi. 
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Karakteristik-karakteristik sekolah dasar 
yang didukung oleh orang tua dan 

masyarakat yang secara efektif

Fasilitas sekolah dasar 
yang bersih dan teratur

Pelayanan yang diberikan sekolah 
dasar di luar kelas

Program pengembangan sumber 
daya dan sukarelawan menyeluruh

Pegawai sekolah dasar yang ramah 
dengan pelayanan dukungan 

komunikasi yang efektif

Gambar 6.3. Karakteristik-karakteristik sekolah dasar yang didukung oleh orang tua 
dan masyarakat yang secara efektif

Pada saat orang tua atau anggota masyarakat tiba di sekolah dasar, 
merupakan hal yang penting untuk pegawai di sekolah tersebut untuk menilai 
kebutuhan pengunjung dan mengidentifikasinya orang yang tepat yang dapat 
memenuhi kebutuhannya. Suatu sekolah dasar dapat menunjukkan struktur 
organisasi yang menunjukkan peran dan tanggung jawab pengelola sekolah 
dasar dan pegawainya kepada sukarelawan orang tua dan masyarakat untuk 
berhubungan. 

Buletin mingguan dapat dikirim ke rumah kepada orang tua untuk 
mengingatkan kegiatan pertemuan dan kegiatan-kegiatan sekolah dasar yang 
akan dilaksanakan. Koran sekolah setiap bulan atau setiap dua bulan dengan 
informasi penting mengenai kegiatan-kegiatan sekolah dasar yang dilaksanakan 
dan pelayanan-pelayanan yang diberikan dapat diberikan kepada orang tua 
dan anggota masyarakat yang berminat. Selain itu, prestasi-prestasi yang 
dicapai oleh sekolah dan siswa-siswanya perlu dipublikasikan.

Seluruh komunikasi sekolah dasar sebaiknya menginformasikan pelayanan 
dan menjelaskan bagaimana orang tua dan anggota masyarakat dapat mengakses 
pelayanan-pelayanan yang ada. Nama-nama dan nomor telepon pengelola 
dan staf pendukung untuk dihubungkan pada setiap pelayanan perlu untuk 
didaftar bersama pelayanan yang diberikan di dalam program sekolah dasar. 
Hari-hari dan waktu dari setiap pelayanan sebaiknya juga diinformasikan. Jika 
pendaftaran perlu dilakukan untuk pelayanan yang diberikan oleh sekolah 
dasar, maka penting untuk secara jelas mendeskripsikan proses pendaftaran 
dan bagaimana orang tua, siswa, atau anggota masyarakat dapat mendaftar. 
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Seluruh informasi dikomunikasikan kepada orang tua dan berbagai 
stakeholder masyarakat sebaiknya disebarkan menggunakan bahasa utama 
yang digunakan di dalam masyarakat. Melalui penggunaan komunikasi yang 
jelas, maka stakeholder orang tua dan masyarakat dapat memenuhi kebutuhan 
yang berbeda-beda dari siswa-siswanya dan membantu mereka di dalam 
memaksimumkan prestasi akademiknya.

3. Pelayanan yang diberikan sekolah dasar di luar kelas
Oleh karena kebutuhan siswa meningkat pada saat ini, maka sekolah 

dasar yang didukung oleh orang tua dan masyarakat telah menciptakan 
pelayanan yang sangat mendukung untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan 
tersebut. Tuntutan terhadap pelayanan-pelayanan yang diberikan sekolah 
untuk keselamatan dan keamanan sekolah dasar sangat besar. Di dalam 
usaha memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang makin meningkat, maka sekolah 
dasar yang didukung oleh orang tua dan masyarakat bekerja sama dengan 
agen-agen masyarakat yang lain untuk memberikan pelayanan kesehatan yang 
lebih terkoordinasi. Pelayanan yang terkoordinasi tersebut diharapkan dapat 
membantu meningkatkan kesempatan siswa untuk berhasil.

Berdasarkan kebutuhan masyarakat sekolah, maka sekolah dasar dapat 
memberikan pendekatan manajemen kasus untuk memenuhi kebutuhan 
siswanya secara individu dengan memberikan petunjuk kepada siswa dan 
keluarganya melalui agen pelayanan sosial dan perawatan kesehatan untuk 
bantuan. Dalam kasus yang lain, sekolah dasar yang didukung oleh orang 
tua dan masyarakat dapat bekerja sama dengan perawatan kesehatan dan 
agen-agen pelayanan sosial untuk memberikan pelayanan secara langsung 
di sekolah. Beberapa sekolah dasar yang didukung oleh orang tua dan 
masyarakat berhasil menggunakan pusat orang tua untuk membantu koordinasi 
dan pemberian pelayanan yang menyeluruh kepada anak-anaknya. Berbagai 
pelayanan yang diberikan sekolah dasar yang didukung orang tua dan 
masyarakat adalah sebagai berikut.

a. Workshop pelatihan pendidikan orang tua oleh guru-guru sekolah 
mengenai bagaimana orang tua dapat membantu keberhasilan akademik 
anak-anaknya di mana workshop ini menekankan pada kurikulum yang 
sedang digunakan di sekolah tersebut.

b. Pelayanan bantuan tutorial akademik setelah sekolah usai kepada siswa-
siswa dan keluarganya.

c. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk pengayaan kebudayaan dan 
masyarakat. 

d. Kegiatan-kegiatan membaca dan menulis yang diberikan sekolah bekerja 
sama dengan perpustakaan setempat.

e. Program pengayaan akademik kepada keluarga pada hari libur.
f. Program membaca dan matematika untuk keluarga.
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g. Kelas pendidikan orang tua sehubungan dengan isu perkembangan anak 
dan cara orang tua untuk memberikan dukungan yang cukup kepada 
anak-anaknya di sekolah.

h. Kursus pengembangan keterampilan meliputi matematika dasar, 
pengoperasian komputer, dan bimbingan pengembangan karier.

i. Pelayanan sosial termasuk manajemen kasus termasuk kesehatan mental, 
program makanan bergizi, dan sebagainya.

4. Program pengembangan sumber daya dan sukarelawan menyeluruh
Pada saat pengunjung orang tua dan masyarakat mendekati sekolah 

dasar untuk mendapatkan kesempatan menjadi sukarelawan atau untuk 
memberikan sumber daya, maka sekolah dasar yang didukung oleh orang 
tua dan masyarakat harus memiliki proses yang jelas sehubungan dengan 
cara-cara yang dapat dilakukan orang tua dan masyarakat yang dapat 
mendukung sekolah dasar.

Cara sekolah memberikan respons terhadap tawaran dari sukarelawan 
untuk memberikan bantuan yang tetap mempertahankan integritas akademik 
dan keselamatan untuk siswa-siswanya telah menjadi perhatian pada tahun-
tahun belakangan ini. Keseimbangan penetapan kebijakan dan prosedur untuk 
menjamin keselamatan dan kualitas program akademik dapat merupakan 
tantangan pada saat jasa sukarelawan orang tua dan masyarakat yang aktif 
terlibat dipertimbangkan. Pada saat suatu sekolah dasar dapat melatih dan 
memberikan dukungan yang cukup kepada guru-guru, sukarelawan orang 
tua dan masyarakat untuk memberikan dukungan kepada siswa sebagai 
partner yang efektif, maka   keterlibatan orang tua dan masyarakat dapat 
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap performa akademik siswa secara 
keseluruhan dan dukungan masyarakat secara keseluruhan kepada sekolah. 
 Sekolah dasar yang didukung orang tua dan masyarakat dapat menjawab 
tantangan ini dengan cara melibatkan seluruh stakeholder di dalam pengaturan 
dan penyampaian program yang dilaksanakan.

C. Tantangan   Keterlibatan Orang Tua dan 
Masyarakat

Keterlibatan orang tua dan masyarakat bukanlah merupakan hal yang biasa di 
banyak negara Asia seperti Hong Kong, Jepang, Korea, Malaysia, Taiwan, dan 
Thailand. Baru-baru ini, orang-orang di negara-negara tersebut menjadi lebih 
sadar akan pentingnya dan keharusan adanya hubungan yang lebih luas serta 
  keterlibatan orang tua dan masyarakat di dalam manajemen sekolah dasar. 
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Terdapat kecenderungan yang meningkat di dalam reformasi pendidikan 
untuk mengembangkan keterlibatan dan partisipasi orang tua dan masyarakat 
ini yang meliputi isu-isu berikut.

1. Kebudayaan untuk   keterlibatan orang tua dan masyarakat?
 Walaupun   keterlibatan orang tua dan masyarakat memiliki banyak 

keuntungan, mengenai pengembangan dan implementasinya secara 
efektif masih merupakan isu utama di dalam reformasi pendidikan 
saat ini di negara-negara tertentu. Pada sebagian besar negara-negara 
di Asia, terdapat kurangnya budaya untuk menerima dan mendukung 
kegiatan   keterlibatan orang tua dan masyarakat di dalam manajemen 
sekolah dasar. Hal ini disebabkan guru-guru biasanya sangat dihormati 
di dalam masyarakat. Pada negara-negara di Asia terdapat keyakinan 
bahwa pendidikan sekolah hanya merupakan tanggung jawab guru-guru 
dan kepala sekolah dasar. Orang tua cenderung memandang guru-
guru dan kepala sekolah dasar sebagai orang-orang yang ahli di dalam 
pendidikan. Keterlibatan orang tua dan masyarakat sering kali dianggap 
sebagai tindakan ketidakpercayaan terhadap guru-guru dan kepala sekolah 
dasar. Dengan demikian, kegiatan melibatkan orang tua dan masyarakat 
dapat dianggap sebagai suatu kehilangan profesionalisme. Bagaimana 
pembuat kebijakan dan pendidik dapat mengubah kebudayaan ini untuk 
mendorong terjadinya   keterlibatan orang tua dan masyarakat di dalam 
manajemen sekolah dasar?

2. Meningkatkan lebih banyak masalah politik?
 Keterlibatan orang tua dan masyarakat di dalam manajemen sekolah 

dasar tidak diragukan dapat meningkatkan kompleksitas, ketidakjelasan, 
dan ketidakpastian di dalam domain politik dari institusi pendidikan. 
Bagaimana pimpinan pendidikan dapat dipersiapkan untuk mengarahkan 
orang tua dan masyarakat, membangun aliansi, menyeimbangkan keinginan 
yang berbeda-beda di antara berbagai pihak, dan menyelesaikan konflik-
konflik keinginan yang berbeda agar dapat membawa manfaat dan 
menghindari atau mengurangi efek negatif dari   keterlibatan orang tua 
dan masyarakat? Akankah masalah dan kesulitan politik yang berkembang 
dari keterlibatan eksternal pada kenyataannya dapat mencairkan waktu 
yang langka dan energi guru-guru dan pimpinan dari kegiatan pendidikan 
dengan pelajar? Bagaimana mereka dapat menangani dilema ini di dalam 
mengelola partisipasi orang tua dan masyarakat di dalam manajemen 
sekolah dasar?
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D. Manfaat   Keterlibatan Orang Tua dan 
Masyarakat

Keterlibatan orang tua dan masyarakat di sekolah memberikan manfaat secara 
signifikan bagi siswa yaitu sebagai berikut (lihat Gambar 6.4):

1. Prestasi akademik meningkat
 Siswa akan menjadi pembelajar yang lebih sukses jika orang tuanya 

berpartisipasi di sekolah dan mendorong pendidikan serta pembelajaran 
di rumah, bagaimanapun latar belakang pendidikan atau kelas sosial 
orang tuanya.

2. Sikap belajarnya meningkat
 Sikap siswa mengenai diri mereka sendiri dan kontrolnya terhadap 

lingkungan mereka berperan penting untuk memperoleh prestasi tinggi, 
sedangkan input sekolah seperti ukuran kelas atau pendidikan guru 
memiliki efek yang kurang. Sikap-sikap ini dibentuk di rumah. Dengan 
kata lain, pada saat orang tua menunjukkan minat terhadap pendidikan 
anak-anaknya dan menghargai performa anak-anaknya, maka orang tua 
akan memotivasi timbulnya sikap yang positif yang merupakan kunci 
untuk memperoleh prestasi belajar yang baik.

3. Tingkat drop-out yang menurun
 Kemungkinan siswa meninggalkan sekolah tanpa menyelesaikan studinya 

sangat berkurang pada saat orang tuanya secara aktif terlibat di dalam 
kegiatan sekolah.

Manfaat   keterlibatan orang tua 
dan masyarakat di sekolah dasar 

bagi siswa

Prestasi akademik 
meningkat

Sikap belajarnya 
meningkat

Tingkat drop-out 
yang menurun

Gambar 6.4. Manfaat  keterlibatan orang tua dan 
masyarakat di sekolah dasar bagi siswa
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4. Keamanan dan stabilitas emosi yang meningkat
 Siswa yang sadar bahwa orang tuanya tertarik dengan kegiatan sekolah 

mereka yang akan mengalami stabilitas emosi dan rasa aman akan lebih 
dapat menyesuaikan diri dengan sekolah, dasar dan dapat mengatasi 
berbagai hambatan yang ada.

5. Perilaku yang meningkat dan kehadiran di sekolah dasar yang lebih baik
 Terdapat hubungan yang positif antara  keterlibatan orang tua dan 

perilaku siswa di sekolah dasar dan kehadirannya di sekolah dasar.

Keterlibatan orang tua dan masyarakat juga bermanfaat bagi guru-guru 
dan sekolah dasar yaitu sebagai berikut (lihat Gambar 6.5).

1. Hubungan yang meningkat antara orang tua dan masyarakat, guru-guru, 
dan sekolah dasar

 Kepala sekolah dasar dan guru-guru yang mengenal orang tua dan 
masyarakat dari partisipasinya di dalam kegiatan sekolah dasar akan 
memperlakukan orang tua dan masyarakat ini dengan rasa hormat yang 
besar. Demikian sebaliknya, orang tua dan masyarakat yang memahami 
tujuan, karakteristik, dan fungsi sekolah akan kurang kemungkinannya 
di dalam mengkritik guru dan sering berkontribusi secara positif untuk 
pendidikan anak-anak mereka. Pada saat orang tua diberikan kesempatan 
untuk berkontribusi di dalam kegiatan sekolah dasar dan pembuatan 
keputusan, mereka akan lebih cenderung mendukung keputusan pendidikan 
yang ada.

2. Pengetahuan mengenai situasi rumah anak-anaknya dapat secara positif 
memengaruhi pendidikannya

 Seluruh orang tua dapat memberikan informasi yang berharga mengenai 
anak-anaknya seperti minat mereka, perincian kesehatan yang relevan, 
masalah-masalah yang ada di rumah, dan sebagainya. Jenis informasi 
ini dapat menolong guru untuk membantu anak-anak mereka untuk 
berhasil.

3. Komitmen mengajar yang meningkat
 Guru-guru sering kali melaporkan perasaan positif mereka mengenai 

pengajaran dan sekolah dasar mereka pada saat terdapat lebih banyak 
  keterlibatan orang tua dan masyarakat di sekolah. Lebih jauh lagi, 
guru-guru melaporkan bahwa dukungan dan penghargaan dari orang 
tua mengarah pada peningkatan antusiasme terhadap pekerjaan yang 
dilakukannya. 



  Keterlibatan Orang Tua dan Masyarakat dalam  Manajemen Sekolah Dasar 103ROSDA

Manfaat   keterlibatan orang tua dan 
masyarakat bagi guru-guru dan 

sekolah dasar

Hubungan yang meningkat antara 
orang tua dan masyarakat, guru-

guru, dan sekolah dasar

Komitmen mengajar 
yang meningkat

Keterlibatan orang tua dan 
masyarakat dapat mengurangi 

muatan kerja guru

Pengetahuan mengenai situasi 
rumah anak-anaknya dapat secara 

positif memengaruhi pendidikannya

Gambar 6.5. Manfaat   keterlibatan orang tua dan masyarakat bagi guru-guru 
dan sekolah dasar

4. Keterlibatan orang tua dan masyarakat dapat mengurangi muatan kerja 
guru.
Guru-guru memiliki banyak tugas yang dilakukan. Orang tua dan 

masyarakat dapat membantu mengurangi muatan kerja ini dengan cara 
membantu dengan kegiatan olah raga, field trip, di ruangan kelas dan 
dengan masalah disiplin di sekolah. Orang tua dan masyarakat juga dapat 
membantu meningkatkan lapangan sekolah, memperbaiki bangunan sekolah 
dasar, membantu meningkatkan dana sekolah dasar, dan sebagainya.

Orang tua dan masyarakat juga dapat memperoleh manfaat dengan 
terlibat di dalam kegiatan-kegiatan di sekolah dasar. Mereka biasanya 
memiliki perasaan yang hangat terhadap sekolah dasar dan perasaan terisolasi 
mereka juga akan berkurang. Pada saat orang tua dan masyarakat terlibat 
di dalam kegiatan sekolah dasar, maka manfaat yang diperoleh orang tua 
dan masyarakat adalah sebagai berikut (lihat Gambar 6.6).

1. Harga diri yang meningkat
 Orang tua dan masyarakat yang memiliki pengalaman pendidikan yang 

sedikit memiliki perasaan inferior sehubungan dengan pendidikan anak-
anaknya. Perasaan ini dapat diperburuk dengan adanya atmosfer yang 
tidak menguntungkan di sekolah. Pada saat orang tua menjadi partner 
di dalam pendidikan anak-anaknya dan ditunjukkan betapa penting 
kontribusi yang dilakukannya, maka rasa percaya dirinya akan sangat 
meningkat.
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2. Keterampilan yang meningkat di dalam mengajar anak-anaknya
 Program   keterlibatan orang tua dan masyarakat meningkatkan kemampuan 

orang tua dan masyarakat di dalam menciptakan atau mengembangkan 
kesempatan belajar dan menstimulasi pengalaman untuk anak-anaknya 
di rumah. Lebih jauh lagi, orang tua dan masyarakat meningkatkan 
interaksinya dengan anak-anaknya di rumah dan merasa lebih mampu 
untuk membantu anak-anaknya.

3. Perasaan terisolasi yang menurun
 Bagi guru-guru dan orang tua serta masyarakat, adanya kolaborasi 

menurunkan isolasi karakteristik dari peran yang dilakukannya. Hal ini dapat 
meyakinkan orang tua untuk mengetahui bahwa guru-guru memberikan 
perhatian kepada anak-anaknya. Demikian pula, guru-guru merasa nyaman 
untuk menyadari bahwa orang tua mengenali kompleksitas tugasnya di 
ruang kelas. Dialog antara guru-guru dan orang tua serta masyarakat 
juga menyatakan perbedaan dan ekspektasi yang tidak real di antara 
kedua belah pihak di mana dapat dipecahkan sebelum situasi konflik 
semakin meningkat.

Manfaat   keterlibatan orang tua 
dan masyarakat bagi orang tua 

dan masyarakat

Harga diri yang 
meningkat

Keterampilan yang 
meningkat di dalam 

mengajar anak-anaknya

Perasaan terisolasi 
yang menurun

Gambar 6.6. Manfaat   keterlibatan orang tua dan masyarakat bagi orang tua 
dan masyarakat

E. Ringkasan

Keterlibatan orang tua dan masyarakat merupakan kegiatan orang tua dan 
masyarakat melakukan pekerjaan dengan sukarela di dalam ruangan kelas, 
berkomunikasi dengan guru, melakukan kegiatan yang berhubungan dengan 
sekolah, dan memiliki sikap positif mengenai nilai pendidikan. Keterlibatan 
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orang tua dan masyarakat sangat berguna karena dapat memberikan 
manfaat kepada siswa, orang tua dan masyarakat, serta sekolah. Terdapat 
6 kategori untuk   keterlibatan orang tua dan masyarakat yaitu pengasuhan 
anak, berkomunikasi, melakukan pekerjaan dengan sukarela, belajar di rumah, 
pembuatan keputusan, dan berkolaborasi dengan masyarakat. Harapan terbaik 
untuk mendapatkan pendidikan yang baik di sekolah adalah meningkatkan 
  keterlibatan orang tua dan masyarakat yang terlihat pada sekolah-sekolah 
yang berhasil. Keluarga, sekolah, dan masyarakat yang merupakan lingkungan 
untuk pendidikan dan perkembangan anak terlibat di dalam interaksi timbal 
balik yang pada akhirnya memengaruhi pendidikan dan perkembangan anak. 
Keterlibatan orang tua dan masyarakat berhubungan dengan sejauh mana 
orang tua dan masyarakat mendukung dan terlibat di suatu sekolah. Tiga 
karakteristik yang mengindikasikan   keterlibatan orang tua dan masyarakat 
yang efektif adalah komunikasi, partisipasi, dan tata kelola. Sekolah yang 
mengembangkan pendelegasian wewenang seluruh stakeholder sering kali 
menekankan pembuatan keputusan secara berbagi atau partisipatif. Partisipasi 
yang didukung oleh orang tua dan masyarakat ini cenderung membuat 
sekolah lebih efektif di dalam mencapai tujuan pembelajaran dan dapat 
meningkatkan kepuasan stakeholder secara keseluruhan di dalam partisipasinya 
untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sekolah. Dalam menetapkan lingkungan 
atas dasar kepercayaan di dalam suatu sekolah, maka kecenderungan sikap 
pengelola dan guru-guru untuk siswa secara individu perlu disampaikan 
dan dikonfirmasikan secara terbuka kepada berbagai stakeholder yang ada. 
Keterlibatan orang tua dan masyarakat di sekolah memberikan manfaat secara 
signifikan bagi siswa adalah meningkatkan prestasi akademik, sikap belajarnya, 
tingkat drop-out yang menurun, keamanan dan stabilitas emosi, serta perilaku 
serta kehadiran di sekolah. Keterlibatan orang tua dan masyarakat juga 
bermanfaat bagi guru-guru dan sekolah adalah hubungan yang meningkat 
antara orang tua dan masyarakat, guru-guru, dan sekolah, pengetahuan 
mengenai situasi rumah anak-anaknya dapat secara positif memengaruhi 
pendidikannya, komitmen mengajar yang meningkat, dan   keterlibatan orang 
tua dan masyarakat dapat mengurangi muatan kerja guru. Pada saat orang 
tua dan masyarakat terlibat di dalam kegiatan sekolah, maka manfaat yang 
diperoleh orang tua dan masyarakat adalah harga diri yang meningkat, 
keterampilan yang meningkat di dalam mengajar anak-anaknya, perasaan 
terisolasi yang menurun.
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F. Latihan 

Petunjuk: Pilihlah satu jawaban yang paling benar

1. Keterlibatan orang tua dan masyarakat adalah ….
a. kegiatan orang tua dan masyarakat melakukan pekerjaan dengan 

sukarela di dalam ruangan kelas, berkomunikasi dengan guru, dan 
melakukan kegiatan yang berhubungan dengan sekolah dasar

b. kegiatan orang tua dan masyarakat melakukan pekerjaan dengan 
terpaksa di dalam ruangan kelas, berkomunikasi dengan guru, dan 
melakukan kegiatan yang berhubungan dengan sekolah dasar

c. kegiatan orang tua dan masyarakat melakukan kegiatan studi tur 
yang membutuhkan dana besar

d. kegiatan orang tua dan masyarakat melakukan kegiatan pendidikan 
kesejahteraan dan keluarga di sekolah dasar

e. kegiatan orang tua dan masyarakat mengajar di kelas
2. Performa akademik siswa sebagian besar dipengaruhi oleh ….

a. jarangnya orang tua menghadiri pertemuan yang diadakan sekolah 
dasar

b. seringnya orang tua memeriksa pekerjaan rumah anak-anaknya
c. orang tua mendiskusikan kegiatan piknik bersama
d. melarang anak-anaknya untuk melakukan kegiatan di sekolah dasar
e. orang tua tidak pernah melakukan kegiatan-kegiatan di sekolah 

dasar
3. Kategori untuk   keterlibatan orang tua dan masyarakat yaitu ….

a. pengasuhan anak, berkomunikasi, melakukan pekerjaan dengan 
sukarela, belajar di rumah, tidak terlibat di dalam pembuatan 
keputusan, dan berkolaborasi dengan masyarakat

b. pengasuhan anak, berkomunikasi, melakukan pekerjaan dengan 
sukarela, belajar di rumah, pembuatan keputusan, dan berkolaborasi 
dengan masyarakat

c. pengasuhan anak, kesulitan berkomunikasi, melakukan pekerjaan 
dengan sukarela, belajar di rumah, pembuatan keputusan, dan 
berkolaborasi dengan masyarakat

d. pengasuhan anak, berkomunikasi, melakukan pekerjaan dengan 
sukarela, belajar di rumah, pembuatan keputusan, dan terisolasi 
dari masyarakat

e. pengasuhan anak, berkomunikasi, melakukan pekerjaan dengan 
terpaksa, belajar di rumah, pembuatan keputusan, dan berkolaborasi 
dengan masyarakat
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4. Tiga karakteristik yang mengindikasikan   keterlibatan orang tua dan 
masyarakat yang efektif adalah ….
a. komunikasi, partisipasi, dan supervisi
b. komunikasi, top-down, dan perencanaan
c. indoktrinasi, top-down, dan tata kelola
d. indoktrinasi, partisipasi, dan tata kelola
e. komunikasi, partisipasi, dan tata kelola

5. Konteks yang merupakan lingkungan untuk pendidikan dan perkembangan 
anak terlibat di dalam interaksi timbal balik yang pada akhirnya 
memengaruhi pendidikan dan perkembangan anak adalah sebagai berikut 
….
a. keluarga, orang tua, dan masyarakat
b. keluarga, sekolah, dan orang tua
c. keluarga, sekolah, dan masyarakat
d. keluarga, organisasi kemasyarakatan, dan orang tua
e. keluarga, organisasi kemasyarakatan, dan orang tua

6. Sekolah yang mengembangkan pendelegasian wewenang seluruh stakeholder 
sering kali menekankan pada ….
a. pembuatan keputusan secara berbagi
b. pembuatan keputusan atasan
c. pembuatan keputusan tidak melibatkan semua pihak di sekolah 

dasar
d. pembuatan keputusan yayasan
e. pembuatan keputusan kepala sekolah dasar

7. Karakteristik-karakteristik sekolah dasar yang didukung oleh orang tua dan 
masyarakat yang secara efektif dapat memelihara keberhasilan akademik 
dari semua siswa yang berbeda secara kebudayaan dan ekonomi, yaitu 
di antaranya ….
a. fasilitas sekolah dasar yang tidak teratur
b. pegawai sekolah dasar yang ramah dengan pelayanan dukungan 

komunikasi yang efektif
c. pelayanan yang diberikan sekolah dasar di dalam kelas
d. program pengembangan untuk guru-guru
e. program pengembangan untuk kepala sekolah dasar

8. Pada sebagian besar negara-negara di Asia, terdapat kurangnya budaya 
untuk menerima dan mendukung kegiatan   keterlibatan orang tua dan 
masyarakat di dalam manajemen sekolah dasar yang disebabkan ….
a. guru-guru kurang dihormati di dalam masyarakat
b. pendidikan sekolah dasar hanya merupakan tanggung jawab guru-

guru dan kepala sekolah
c. orang tua cenderung kurang memandang guru-guru sebagai orang-

orang yang ahli di dalam pendidikan
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d. kegiatan melibatkan orang tua dan masyarakat dianggap sebagai 
suatu kehilangan profesionalisme

e. orang tua cenderung kurang memandang kepala sekolah dasar 
sebagai orang-orang yang ahli di dalam pendidikan

9. Keterlibatan orang tua dan masyarakat di sekolah dasar memberikan 
manfaat secara signifikan bagi siswa yaitu sebagai berikut, kecuali ….
a. prestasi akademik meningkat
b. sikap belajarnya meningkat 
c. kelabilan emosi yang meningkat
d. perilaku yang meningkat 
e. kehadiran di sekolah dasar yang lebih baik

10. Keterlibatan orang tua dan masyarakat bermanfaat bagi guru-guru dan 
sekolah yaitu sebagai berikut, kecuali ….
a. hubungan yang meningkat antara orang tua dan masyarakat, guru-

guru, dan sekolah dasar
b. pengetahuan mengenai situasi rumah anak-anaknya dapat secara 

positif memengaruhi pendidikannya
c. komitmen mengajar yang menurun
d.   keterlibatan orang tua dan masyarakat dapat mengurangi muatan 

kerja guru
e. peningkatan antusiasme guru-guru terhadap pekerjaan yang dilakukannya

11. Pada saat orang tua dan masyarakat terlibat di dalam kegiatan sekolah 
dasar, maka manfaat yang diperoleh orang tua dan masyarakat adalah 
sebagai berikut, kecuali ….
a. harga diri yang meningkat
b. keterampilan yang meningkat di dalam mengajar anak-anaknya
c. perasaan terisolasi yang meningkat
d. meyakinkan orang tua untuk mengetahui bahwa guru-guru memberikan 

perhatian kepada anak-anaknya
e. dialog antara guru-guru dan orang tua serta masyarakat juga 

menyatakan perbedaan dan ekspektasi yang tidak rill dapat dipecahkan 
sebelum situasi konflik semakin meningkat

12. Program   keterlibatan orang tua dan masyarakat meningkatkan kemampuan 
orang tua dan masyarakat di dalam hal sebagai berikut di antaranya 
….
a. menciptakan kesempatan belajar
b. membatasi pengalaman untuk anak-anaknya di rumah
c. mengurangi interaksinya dengan anak-anaknya di rumah
d. berkurangnya kompetensi untuk membantu anak-anaknya
e. mengurangi kesempatan belajar
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13. Keterlibatan orang tua dan masyarakat dapat membantu mengurangi 
muatan kerja guru dengan cara membantu kegiatan-kegiatan sebagai 
berikut di antaranya ….
a. menghambat adanya field trip
b. mengabaikan disiplin di sekolah dasar
c. memperbaiki bangunan sekolah dasar
d. menggunakan dana sekolah dasar
e. pendidikan kesejahteraan keluarga

14. Orang tua dan masyarakat yang memahami tujuan, karakteristik, dan 
fungsi sekolah dasar akan berperilaku sebagai berikut ….
a. berkontribusi secara positif untuk pendidikan anak-anak mereka
b. berkontribusi secara negatif untuk pendidikan anak-anak mereka
c. kurang mendukung keputusan pendidikan yang ada
d. tidak berkontribusi di dalam kegiatan sekolah dasar
e. tidak terlibat di dalam pembuatan keputusan

15. Siswa yang sadar bahwa orang tuanya tertarik dengan kegiatan sekolah 
dasar, maka mereka yang akan mengalami ….
a. kelabilan emosi
b. berkurangnya rasa aman
c. lebih dapat menyesuaikan diri dengan sekolah
d. kurang dapat mengatasi berbagai hambatan yang ada
e. meningkatnya kemungkinan siswa meninggalkan sekolah tanpa 

menyelesaikan studinya
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A. Manajemen Berbasis Sekolah

Pemerintah di seluruh dunia menggunakan strategi yang ditujukan untuk 
meningkatkan pembiayaan dan penyampaian pelayanan pendidikan, dan baru-
baru ini pemerintah menekankan pada peningkatan kualitas dan kuantitas 
(dalam hal ini tingkat pendaftaran siswa baru). Strategi yang digunakan 
adalah desentralisasi pembuatan keputusan pendidikan. Pendukung strategi 
ini mempertahankan bahwa pembuatan keputusan secara desentralisasi 

BAB 7

MANAJEMEN BERBASIS 
SEKOLAH
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akan meningkatkan kualitas pendidikan yang lebih tinggi dan menjamin 
bahwa sekolah merefleksikan prioritas dan nilai setempat. Melalui pemberian 
suara dan kekuasaan pembuatan keputusan bagi stakeholder setempat yang 
mengetahui lebih baik mengenai sistem pendidikan setempat dibandingkan 
pembuat keputusan di tingkat pusat, maka desentralisasi dapat meningkatkan 
hasil pendidikan dan meningkatkan kepuasan pelanggan dalam hal ini siswa. 

Banyak reformasi pendidikan meliputi gerakan menuju pemberdayaan guru, 
yaitu meningkatkan partisipasi guru di dalam keputusan yang memengaruhi 
pekerjaan dan karier mereka. Cara untuk mendesentralisasi kekuasaan pembuatan 
keputusan di dalam pendidikan dikenal dengan manajemen berbasis sekolah. 
 Manajemen berbasis sekolah adalah sebuah sistem di mana sekolah dasar 
secara individu membuat banyak keputusan mengenai kurikulum, pengajaran, 
pengembangan pegawai, alokasi dana, dan penugasan pegawai. 

 Manajemen berbasis sekolah ini menunjuk pada desentralisasi wewenang 
dari pemerintah pusat ke tingkat sekolah.  Manajemen berbasis sekolah 
menekankan pada sekolah secara individu (direpresentasikan oleh kombinasi 
kepala sekolah, guru, orang tua, siswa, dan anggota masyarakat sekitar 
sekolah yang lain) yang memiliki wewenang pembuatan keputusan yang utama 
dan memformulasikan keputusan yang akan mengarah pada peningkatan 
penyampaian pendidikan. Guru-guru sekolah, pengelola dan mungkin orang 
tua dan anggota masyarakat mengembangkan rencananya secara bersama-
sama untuk memenuhi misi sekolah.

 Manajemen berbasis sekolah adalah desentralisasi wewenang dari 
pemerintah pusat ke tingkat sekolah.  Manajemen berbasis sekolah dapat 
dianggap secara konseptual sebagai perubahan formal dari struktur pengaturan, 
di mana bentuk desentralisasi yang mengidentifikasikan sekolah secara individu 
sebagai unit utama peningkatan dan bergantung pada redistribusi wewenang 
pembuatan keputusan sebagai cara utama peningkatan dapat distimulasi dan 
dipertahankan.

Asumsi yang mendasari manajemen berbasis sekolah adalah bahwa orang-
orang yang akan berbagi tanggung jawab dan keputusan akan meyakini apa 
yang mereka kerjakan dan akan bekerja lebih efektif untuk mencapai tujuan 
bersama. Konsep reformasi juga mengakui bahwa guru-guru bekerja sama 
dengan pengelolanya adalah ahli-ahli yang memiliki bakat yang sebaiknya 
digunakan di dalam perencanaan. Rencana reformasi manajemen berbasis 
sekolah di Edmonton (Alberta, Canada), Chicago, Houston, Seattle, New York 
City, dan North Carolina telah dilaksanakan dengan berhasil yang menghasilkan 
prestasi belajar siswa.

Di dalam manajemen berbasis sekolah, tanggung jawab dan wewenang 
pembuatan keputusan di dalam operasi sekolah ditransfer kepada kepala 
sekolah, orang tua, dan kadang-kadang kepada siswa dan anggota masyarakat 
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sekolah lainnya. Walaupun demikian, pelaku-pelaku di tingkat sekolah ini harus 
mematuhi atau harus melaksanakan kegiatannya sesuai dengan kebijakan 
yang telah ditentukan pemerintah pusat. 

Kunci manajemen berbasis sekolah terletak terutama pada hubungan 
antara kepala sekolah yang menjadi pimpinan di dalam proses ini, dan guru-
gurunya. Selain itu juga termasuk kemauan guru-guru untuk bertanggung 
jawab mengarahkan perilaku mereka, akuntabilitas yang meningkat, dan jumlah 
waktu ekstra yang digunakan guru-guru untuk menyelesaikan masalah dan 
mencapai konsensus. Pendukung manajemen berbasis sekolah menyatakan 
bahwa sebagian besar guru-guru menyambut dengan gembira adanya 
keterlibatan yang meningkat dan moral guru-guru serta iklim sekolah secara 
keseluruhan meningkat dramatis.

Program-program manajemen berbasis sekolah menggunakan banyak bentuk 
yang berbeda-beda di dalam hal siapa yang memegang kekuasaan untuk 
membuat keputusan dan seberapa besar wewenang pembuatan keputusan 
berpindah ke tingkat sekolah. Sementara beberapa program manajemen 
berbasis sekolah mentransfer wewenang hanya untuk kepala sekolah atau 
guru-guru, sedangkan program manajemen berbasis sekolah yang lain di 
bawah pengawasan partisipasi orang tua dan masyarakat di mana sering 
kali melalui anggotanya yang aktif di  komite sekolah. 

Secara umum, program manajemen berbasis sekolah memindahkan 
wewenang pada lebih dari satu atau banyak kegiatan yang meliputi kegiatan-
kegiatan sebagai berikut.

1. Alokasi anggaran.
2. Mengangkat dan memberhentikan guru-guru dan pegawai sekolah yang 

lain.
3. Pengembangan kurikulum.
4. Pengadaan buku teks dan material pendidikan yang lain.
5. Pembangunan infrastruktur.
6. Monitoring dan evaluasi kinerja guru dan hasil belajar siswa.

 Manajemen berbasis sekolah memberikan kekuasaan kepada orang 
tua dan penyedia di baris paling depan untuk meningkatkan sekolahnya. 
Premis dasarnya adalah bahwa orang-orang yang paling banyak mendapatkan 
keuntungan atau kerugian, yaitu siswa dan orang tua dan orang-orang yang 
mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di dalam ruang kelas dan di sekolah, 
yaitu guru-guru dan kepala sekolah memiliki wewenang dan akuntabilitas 
yang lebih besar dibandingkan yang dilakukan mereka sekarang sehubungan 
dengan kinerja sekolah.

Guru-guru, pengelola sekolah, orang tua dan masyarakat sekitar merupakan 
orang-orang yang terdekat dengan siswa yang juga merupakan orang-orang 
yang dapat menentukan strategi yang dapat memenuhi kebutuhan siswa 
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secara khusus.  Manajemen berbasis sekolah merupakan pusat restrukturisasi 
sistem pendidikan umum di banyak negara yang berbeda di seluruh dunia. 
Terdapat hubungan antara kualitas manajemen berbasis sekolah dan kurikulum. 
Berdasarkan penekanan pada manajemen berbasis sekolah dan pengembangan 
profesional kepala sekolah, terdapat keyakinan bahwa peningkatan manajemen 
sekolah akan menghasilkan kurikulum yang lebih berkualitas yang akhirnya 
akan meningkatkan kualitas kegiatan belajar dan mengajar. 

Penerapan manajemen berbasis sekolah dianggap dapat meningkatkan 
kualitas pendidikan. Istilah manajemen berbasis sekolah diterapkan untuk 
sejumlah pengaturan yang berbeda yang mengkhususkan pada fungsi-fungsi 
manajemen pada tingkat sekolah. Distribusi nyata menyangkut pola dan 
pelaksanaan fungsi-fungsi di tingkat sekolah ini dapat sangat bervariasi. 
Konsekuensinya, merupakan hal yang penting untuk memahami proses 
kunci dan struktur sekolah yang menunjukkan karakteristik-karakteristik yang 
dianggap penting dalam peningkatan kualitas pendidikan. 

Karakteristik manajemen berbasis sekolah yang efektif berpeluang besar 
yang mempromosikan kurikulum berkualitas dapat ditarik kesimpulan dari 
dua sumber, yaitu penelitian mengenai efektivitas sekolah dan deskripsi 
proses dan struktur di sekolah yang telah berhasil melaksanakan manajemen 
berbasis sekolah.

Deskripsi manajemen berbasis sekolah yang efektif memfokuskan pada 
6 karakteristik, yaitu sebagai berikut (lihat Gambar 7.1).

1. Otonomi, fleksibilitas, dan responsif.
2. Perencanaan oleh kepala sekolah dan masyarakat sekitar sekolah.
3. Adopsi peran baru oleh kepala sekolah.
4. Lingkungan sekolah yang turut berpartisipasi.
5. Adanya kolaborasi dan kolegialitas di antara pegawai.
6. Efikasi diri yang tinggi dari kepala sekolah dan guru-guru.

Pembahasan setiap karakteristik manajemen berbasis sekolah yang efektif 
akan memberikan pengaruh pada pengajaran, pembelajaran, dan kurikulum. 
Hal yang menjadi isu adalah apakah karakteristik yang dimiliki manajemen 
berbasis sekolah sama dengan karakteristik yang diidentifikasi oleh penelitian 
sekolah yang efektif. Literatur efektivitas sekolah mengidentifikasikan karakteristik-
karakteristik tertentu dari sekolah-sekolah tersebut berkorelasi positif dengan 
hasil belajar yang meningkat. Selain itu, pada sekolah-sekolah yang efektif 
juga terdapat karakteristik-karakteristik manajerial yaitu kepemimpinan kepala 
sekolah, perencanaan sekolah, serta monitoring dan evaluasi kegiatan sekolah 
yang kuat. Pertanyaan yang relevan adalah apakah karakteristik-karakteristik 
ini merupakan karakteristik manajemen berbasis sekolah?

Kapasitas kepemimpinan kepala sekolah dapat ditingkatkan dengan adanya 
wewenang tambahan. Konsekuensinya, adanya wewenang tambahan bagi kepala 
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sekolah akan membuat kepala sekolah melakukan lebih banyak perencanaan 
dan lebih mengontrol sumber daya yang ada di sekolah. Bahkan beberapa 
sekolah akan memiliki prosedur monitoring baik dalam tes hasil belajar atau 
pengukuran kepuasan orang tua dan siswa atau kedua-duanya.  Manajemen 
berbasis sekolah dapat mempercepat banyak karakteristik yang berhubungan 
dengan efektivitas sekolah. Walaupun demikian, manajemen berbasis sekolah 
tidak menjamin efektivitas atau peningkatan kualitas kurikulum.

Terdapat asumsi yang menganggap bahwa terdapat hubungan antara 
kualitas manajemen berbasis sekolah dan kurikulum. Hal yang banyak mendasari 
penekanan pada manajemen berbasis sekolah dan pengembangan profesional 
kepala sekolah adalah keyakinan bahwa peningkatan di dalam manajemen 
sekolah akan menghasilkan kurikulum dan kegiatan belajar mengajar yang 
lebih berkualitas.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa sekolah-sekolah akan baik 
kinerjanya jika lingkungannya memberikan sekolah tersebut otonomi yang 
besar. Secara sederhana, pemberian otonomi kepada sekolah tidak menjamin 
peningkatan performa sekolah. Dapat dikatakan bahwa peningkatan lebih 
banyak terjadi pada sekolah yang diberikan otonomi yang lebih besar. Otonomi 
bersifat relatif karena sekolah yang diberikan otonomi tidak terkekang oleh 
kebijakan-kebijakan pemerintah yang ada. Kendala tetap ada yang ditimbulkan 
oleh pusat. Fungsi sekolah berjalan dengan baik jika otonomi tidak terpisah 
dari kebijakan-kebijakan pemerintah yang ada. 

Karakteristik yang lain dari manajemen berbasis sekolah dapat meningkatkan 
performa sehubungan dengan adanya fleksibilitas dan sikap responsif yang 
ada. Fleksibilitas berarti adanya kapasitas untuk berubah, membuat respons 
yang cepat dan tetap yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Fleksibilitas 
juga berarti menghasilkan inovasi dan menciptakan penghargaan yang lebih 
terhadap lingkungan kerja dan pegawai yang lebih termotivasi. Kepala sekolah, 
guru-guru dan orang tua menyimpulkan bahwa manajemen berbasis sekolah 
dapat meningkatkan fleksibilitas pembuatan keputusan.

 Manajemen berbasis sekolah memungkinkan pembuatan keputusan 
yang demokratis dan menjadi kurang birokratis yang dilakukan oleh kepala 
sekolah, guru-guru, dan orang tua, meningkatkan relevansi dengan kebijakan, 
meningkatkan komitmen, keterlibatan, dan usaha masyarakat sekitar sekolah. 
Tujuan manajemen berbasis sekolah juga untuk meningkatkan transparansi 
dan akuntabilitas di dalam sekolah.

Memberikan masyarakat peran yang lebih besar di dalam penyampaian 
pelayanan pendidikan merupakan salah satu karakteristik utama dari manajemen 
berbasis sekolah. Dalam hal ini  peran orang tua di dalam penyampaian 
pelayanan pendidikan diidentifikasi secara jelas, termasuk memonitor sumber 
daya sekolah, secara aktif berpartisipasi di dalam program sekolah. Lebih 
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banyak kegiatan di sekolah yang melibatkan orang tua dan masyarakat yang 
mengarah pada alokasi sumber daya di sekolah yang efektif, peningkatan 
administrasi sekolah, dan perubahan positif iklim sekolah yang meningkatkan 
kepuasan terhadap pelayanan yang disampaikan oleh sekolah.

Partisipasi orang tua dan masyarakat juga merupakan hal yang sangat 
penting untuk meningkatkan akuntabilitas sekolah dan mengarahkan pembuat 
keputusan menjadi lebih akuntabel yang pada akhirnya diharapkan akan 
memperkuat penyampaian pelayanan publik termasuk pendidikan. Akuntabilitas 
rute untuk pelayanan pendidikan diharapkan menjadi lebih pendek dan lebih 
secara langsung pada saat orang tua dan anggota masyarakat memiliki 
wewenang untuk membuat keputusan tertentu, atau setidak-tidaknya memiliki 
suara di dalam pembuatan keputusan yang memengaruhi pendidikan anak-
anaknya di sekolah.

Karakteristik manajemen 
berbasis sekolah yang 

efektif

Otonomi, fleksibilitas, dan 
responsif

Perencanaan oleh kepala 
sekolah dan masyarakat 

sekitar sekolah

Adopsi peran baru oleh 
kepala sekolah

Lingkungan sekolah yang 
turut berpartisipasi

Adanya kolaborasi dan 
kolegialitas di antara 

pegawai

Efikasi diri yang tinggi 
dari kepala sekolah dan 

guru-guru

Gambar 7.1. Karakteristik manajemen berbasis sekolah yang efektif

Sebuah review dari kebijakan desentralisasi secara jelas menunjukkan 
bahwa  peran orang tua dan masyarakat di dalam penyampaian pelayanan 
pendidikan secara (lihat pada Tabel 7.1) jelas mendapat tantangan. Keterlibatan 
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masyarakat di dalam fungsi manajemen diperkuat dengan perannya di dalam 
mobilisasi sumber daya bersama dengan monitoring untuk penggunaannya 
secara efektif. Walaupun demikian, bagaimana memelihara hubungan antara 
manajemen sekolah formal di satu pihak dan orang tua serta masyarakat 
di pihak yang lain masih merupakan tantangan besar terutama pada saat 
memperkenalkan reformasi pendidikan yang bebas.

Tabel 7.1. Peran orang tua dan masyarakat di dalam penyampaian pelayanan 
pendidikan

Peran Orang Tua  Peran Masyarakat

Memberikan anak-anak kebutuhan 
dasar (makan, kebersihan, dan 
perawatan kesehatan)

Mengontribusikan ide untuk peningkatan 
program kegiatan belajar mengajar di 
sekolah 

Memberikan pengasuhan dan 
dukungan kepada anak-anaknya 
(mempersiapkan anak-anak untuk 
sekolah, menyediakan lingkungan 
rumah yang aman, dan sebagainya)

Berkontribusi untuk pendirian bangunan 
sekolah dengan menyediakan material 
lokal dan dukungan yang lain berdasarkan 
peraturan

Menyediakan dukungan fi sik (material 
pendidikan)

Berkontribusi terhadap keamanan dan 
keselamatan anak-anak untuk bersekolah 
dan properti  sekolah termasuk bangunan 
dan tanah

Mendukung dan memonitor 
pembelajaran anak-anaknya di sekolah 
dan di rumah

Berparti sipasi di dalam kegiatan mobilisasi 
masyarakat yang mendukung pembelajaran 
siswa yang meningkat di rumah dan di 
sekolah

Mengembangkan hubungan dengan 
guru-guru dengan cara mendukung 
pembelajaran anak-anaknya

Memberikan bimbingan yang 
diinformasikan kepada pengelola sekolah 
untuk meningkatkan disiplin siswa baik di 
dalam dan di luar sekolah

Menjamin anak-anaknya berparti sipasi 
di dalam kegiatan-kegiatan yang 
dilaksanakan di sekolah

Memberikan sumber air yang aman

Memonitor penggunaan sumber daya 
di sekolah

Menjamin sekolah memiliki tempat yang 
cukup dan higienis untuk pelaksanaan 
kegiatan guru-guru

Secara akti f berparti sipasi di dalam 
program-program yang dilaksanakan 
sekolah

Menjamin sekolah memiliki fasilitas 
rekreasi

Menggerakkan orang tua untuk 
berparti sipasi di dalam usaha untuk 
memajukan sekolah

Menjamin adanya petunjuk-petunjuk di 
sekolah
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Program manajemen berbasis sekolah dilaksanakan melalui  komite 
sekolah. Komite sekolah dapat melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut 
(lihat Gambar 7.2).

1. Memonitor performa sekolah seperti skor tes atau kehadiran guru-guru 
dan kehadiran siswa.

2. meningkatkan dana untuk sekolah.
3. mengangkat dan memberhentikan guru serta menjamin gaji guru-guru 

dibayar secara teratur.
4. menyetujui anggaran tahunan termasuk anggaran pembangunan serta 

memeriksa laporan keuangan bulanan.

Kegiatan komite 
sekolah

memonitor performa 
sekolah

meningkatkan dana 
untuk sekolah

melakukan pekerjaan 
dengan sukarela

mengangkat dan 
memberhentikan guru, 

serta menjamin gaji 
guru-guru dibayar 

secara teratur

menyetujui anggaran 
tahunan

Gambar 7.2. Kegiatan  komite sekolah di dalam manajemen berbasis sekolah

Beberapa program manajemen berbasis sekolah memperkuat  keterlibatan 
orang tua di dalam manajemen sekolah dengan melibatkan orang tua di dalam 
 komite sekolah. Orang tua berpartisipasi secara sukarela dan melaksanakan 
berbagai tanggung jawab mulai dari penilaian pembelajaran siswa hingga 
manajemen finansial. Pada beberapa program manajemen berbasis sekolah, 
orang tua dilibatkan secara langsung di dalam manajemen sekolah yang 
menjaga dana yang diterima dan memverifikasi pembelian dan kontrak yang 
dibuat sekolah. Komite sekolah juga dibutuhkan untuk mengembangkan 
beberapa rencana pembangunan sekolah.
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B. Teori yang Mendasari Manajemen Berbasis 
Sekolah

Pendidikan yang baik tidak hanya meliputi input fisik seperti ruang kelas, 
guru-guru, dan buku teks, tetapi juga insentif yang mengarahkan pada 
kegiatan belajar dan mengajar yang lebih baik. Sistem pendidikan memiliki 
kebutuhan kapasitas manajerial, teknik, dan finansial pemerintah. Oleh karena 
itu, pendidikan sebagai sebuah pelayanan terlalu kompleks untuk dihasilkan 
dan didistribusikan secara efisien di dalam gaya sentralisasi. Sebagian besar 
insentif yang memengaruhi hasil belajar bersifat institusional yang diidentifikasi 
sebagai berikut.

1. pilihan dan kompetisi
2. otonomi sekolah
3. akuntabilitas sekolah

Ide yang berada di belakang pilihan dan kompetisi adalah bahwa orang 
tua yang tertarik untuk memaksimumkan hasil belajar anak-anaknya dapat 
memilih untuk mengirimkan anak-anaknya ke sekolah yang paling produktif 
(produktif dalam hal hasil akademik). Insentif ini akan memberikan semua 
sekolah untuk meningkatkan performanya jika ingin berkompetisi untuk 
siswa. Pembuatan keputusan lokal dan desentralisasi fiskal dapat memiliki 
pengaruh yang positif terhadap hasil yang diperoleh seperti skor tes atau 
tingkat kelulusan dengan mempertahankan sekolah bersifat akuntabel untuk 
output yang dihasilkan.

Pada beberapa negara (sebagian besar negara maju dan beberapa 
negara berkembang), ide utama yang melatarbelakangi manajemen berbasis 
sekolah adalah bahwa orang-orang yang bekerja di dalam bangunan sekolah 
sebaiknya memiliki kontrol manajemen yang lebih besar terhadap apa yang 
terjadi di dalam bangunan sekolah tersebut. Pada beberapa negara yang 
lain (sebagian besar negara-negara berkembang), ide yang melatarbelakangi 
manajemen berbasis sekolah bersifat kurang ambisius, yang terutama lebih 
memfokuskan pada kegiatan melibatkan anggota masyarakat dan orang tua di 
dalam proses pembuatan keputusan sekolah dibandingkan melibatkan mereka 
di dalam melakukan kontrol secara keseluruhan. Pada kedua kasus tersebut 
pemerintah pusat selalu memainkan beberapa peranan di dalam pendidikan, 
dan definisi yang tepat dari peran yang dimainkan oleh pemerintah pusat 
akan memengaruhi bagaimana kegiatan manajemen berbasis sekolah ini 
dipahami dan diimplementasikan.
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C. Kelebihan dan Kekurangan Manajemen 
Berbasis Sekolah

 Manajemen berbasis sekolah pada hampir semua manifestasinya meliputi 
anggota masyarakat di dalam pembuatan keputusan sekolah. Hal ini disebabkan 
anggota masyarakat ini biasanya orang tua anak-anak yang terdaftar di sekolah 
tersebut sehingga mereka memiliki insentif untuk meningkatkan pendidikan 
anak-anaknya. Sebagai akibatnya, manajemen berbasis sekolah diharapkan 
dapat meningkatkan hasil belajar siswa dan hasil lainnya karena tuntutan 
orang-orang setempat lebih mendekati kegiatan monitoring pegawai sekolah, 
evaluasi siswa yang lebih baik, lebih sesuai antara kebutuhan sekolah dan 
kebijakannya, serta penggunaan sumber daya yang lebih efisien. Pada beberapa 
negara ditunjukkan bahwa partisipasi orang tua di dalam manajemen sekolah 
dapat menurunkan tingkat ketidakhadiran guru-guru di sekolah.

 Manajemen berbasis sekolah memiliki beberapa manfaat lainnya. Melalui 
manajemen berbasis sekolah, maka sekolah akan dikelola secara lebih 
transparan dan akan mengurangi kesempatan melakukan korupsi. Selain itu, 
manajemen berbasis sekolah sering kali memberikan kesempatan kepada orang 
tua dan stakeholder untuk meningkatkan keahliannya. Pada beberapa kasus, 
pembuatan keputusan yang melibatkan banyak orang, hubungan interpersonal, 
dan keterampilan manajemen diberikan kepada  komite sekolah sehingga 
mereka menjadi partisipan yang lebih mampu di dalam proses manajemen 
berbasis sekolah dan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat secara 
keseluruhan.

Bagaimanapun konteks nasional, negara, dan lingkungan politik setempat, 
kepala sekolah dapat menggunakan teknik manajemen berbasis sekolah untuk 
keuntungan sekolah mereka. Bersama dengan tim kepemimpinan sekolah, 
mereka dapat meningkatkan praktik fiskal dengan kontrol setempat untuk 
mendapatkan sumber daya yang meningkatkan pelayanan sekolah atau menutup 
lubang di dalam anggaran yang menyusut. Terintegrasi dengan keberhasilan 
sekolah, yaitu pemahaman yang terperinci mengenai praktik finansial sekolah.

Beberapa kekuatan manajemen berbasis sekolah adalah sebagai berikut.

1. Kekuasaan dan pertanggungjawaban yang tersebar akan menyebarkan 
pengetahuan dan manajemen sumber daya di sekolah.

2. Review anggaran setempat yang dibagi dan alokasi sumber daya akan 
meningkatkan pemahaman mengenai kebutuhan sekolah serta meningkatkan 
keteguhan hati tim untuk memperoleh solusi terhadap masalah yang 
dihadapi.
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3. Manajemen sumber daya yang dikawal akan membatasi program yang 
menyimpang dan berkontribusi terhadap koherensi program pembelajaran.

4. Kesadaran masyarakat terhadap keuangan sekolah secara individu akan 
memberikan dukungan untuk prakarya.

5. Kreativitas di dalam mengakses sumber daya yang bernilai diakui dan 
dihargai.

6. Kebutuhan sekolah yang khas diidentifikasi dan dananya dibuat secara 
tepat di mana akan dilakukan yang terbaik untuk siswa.

Beberapa kelemahan manajemen berbasis sekolah adalah sebagai berikut.

1. Ketidakjelasan di dalam penanggung jawab pendidikan atau delegasi 
kewenangan dari kantor pusat dapat membingungkan dan membatasi 
usaha manajemen fiskal setempat yang terbatas.

2. Pelatihan yang ekstensif di dalam manajemen anggaran dan praktik 
fiskal melebihi peran manajer sekolah dan pimpinan sekolah dibutuhkan 
untuk efisiensi riil.

3. Program yang didelegasikan dapat menciptakan hambatan untuk secara 
efektif menggunakan penyedia sumber daya yang memungkinkan.

4. Menggerakkan pihak sekolah, partisipasi orang tua dan anggota masyarakat 
untuk mendiskusikan masalah finansial dengan dewan atau panitia sekolah 
memakan banyak waktu dan usaha.

5. Kerugian pihak sekolah akan memperlemah manajemen fiskal.
6. Manajemen berbasis sekolah yang berada di bawah pengawasan jarang 

berhasil tanpa pelatihan dan kemampuan yang berarti untuk menyesuaikan 
perolehan sumber daya dengan kebutuhan sekolah.

Kritik yang disampaikan berkaitan dengan usaha yang dilakukan dengan 
menggunakan manajemen berbasis sekolah telah memberikan hasil yang 
minimal. Di dalam manajemen berbasis sekolah, terlalu banyak waktu yang 
digunakan untuk mendiskusikan masalah-masalah yang dihadapi guru-guru 
setiap harinya seperti manajemen kelas, kebutuhan perlengkapan, rutinitas 
juru tulis, dan kondisi kerja. Dengan demikian, hanya sedikit waktu yang 
dapat digunakan untuk masalah yang lebih besar, yaitu peningkatan prestasi 
belajar siswa. Selain itu beberapa pengelola menyatakan bahwa kantor pusat 
enggan untuk benar-benar memindahkan pembuatan keputusan kepada 
sekolah secara individu dan banyak guru-guru yang tidak terlatih di dalam 
kepemimpinan dapat berbalik pada perundingan kolektif yang bermusuhan.

Perluasan manajemen berbasis sekolah akan membutuhkan kesabaran 
dan kemauan untuk menghasilkan ekspektasi yang berbeda-beda. Walaupun 
demikian di dalam praktiknya pembuatan keputusan yang berbagi akan 
membantu memberdayakan guru-guru dan lebih jauh lagi akan meningkatkan 
status profesionalisme guru-guru.
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D. Tipologi Manajemen Berbasis Sekolah

 Manajemen berbasis sekolah yang telah diperkenalkan di dalam ekonomi-
ekonomi yang memiliki sistem pendidikan sangat berbeda seperti di El Salvador, 
Guatemala, Hong Kong, Cina, Indonesia, Israel, Kenya, the Netherlands, New 
Zealand, Nicaragua, Niger, Qatar, Thailand, the United Kingdom, the United 
States, dan banyak negara lainnya. Reformasi manajemen berbasis sekolah 
jauh dari keseragaman dan meliputi berbagai pendekatan yang berbeda-beda. 
 Manajemen berbasis sekolah merupakan bentuk desentralisasi yang membuat 
sekolah menjadi pusat perhatian utama dalam peningkatan pendidikan dan 
bergantung pada redistribusi tanggung jawab sebagai cara utama untuk 
menghasilkan kemajuan. Definisi manajemen berbasis sekolah membuat banyak 
interpretasi dan pada kenyataannya adalah terdapat banyak jenis manajemen 
berbasis sekolah berbeda yang diimplementasikan. Reformasi manajemen 
berbasis sekolah dibentuk oleh tujuan reformis dan oleh kebijakan nasional 
yang lebih luas serta konteks sosial.

Salah satu bentuk manajemen berbasis sekolah adalah desentralisasi 
administratif atau kontrol guru di mana kekuasaan digeser ke bawah dari 
hierarki profesional kepada guru-guru. Pada bentuk ini, kelompok guru-guru 
biasanya dipilih oleh dewan sekolah yang melayani pembuatan keputusan 
sekolah. Sering kali orang tua dan pengelola juga berperan sebagai dewan. 

Bentuk lain dari manajemen berbasis sekolah adalah di mana kekuasaan 
dan akuntabilitas bergeser kepada orang tua dan anggota masyarakat di 
bawah kontrol masyarakat. Hal ini disebabkan bahwa kelompok ini adalah 
konsumen pendidikan yang utama di mana orang tua sangat memperhatikan 
apa yang terjadi terhadap anak-anaknya dan masyarakat memperhatikan 
pegawai masa depan mereka. Dewan di sekolah publik di Chicago mengikuti 
model dengan kontrol masyarakat. Orang tua memegang sebagian besar 
kursi dewan dan memiliki kekuasaan untuk mengangkat dan memberhentikan 
kepala sekolah dan lain-lain.

Pendekatan manajemen berbasis sekolah berbeda dalam dua cara utama 
di mana terdapat dua dimensi utama di dalam pendelegasian pembuatan 
keputusan, yaitu sebagai berikut (lihat Gambar 7.3).

1. Tingkatan otonomi yang didelegasikan. 
2. Wewenang pembuatan keputusan akan didelegasikan ke siapa.

Faktor-faktor ini yang disebut hubungan antara otonomi-partisipasi. 
Kombinasi yang berbeda dari dua dimensi ini membuat hampir setiap 
reformasi manajemen berbasis sekolah bersifat unik. Model manajemen 
berbasis sekolah tidak memiliki bentuk yang unik di semua tempat di 
mana manajemen berbasis sekolah diimplementasikan. Hal ini berarti bahwa 
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reformasi manajemen berbasis sekolah di seluruh dunia jelas berbeda satu 
dengan yang lain.

Dimensi utama di 
dalam pendelegasian 
pembuatan keputusan

Tingkatan otonomi 
yang didelegasikan

Wewenang pembuatan 
keputusan akan 

didelegasikan ke siapa

Gambar 7.3. Dimensi utama di dalam pendelegasian pembuatan keputusan di dalam 
manajemen berbasis sekolah

Program-program manajemen berbasis sekolah berada di sepanjang 
rangkaian yang merupakan tingkatan pembuatan keputusan didelegasikan 
sampai ke tingkat sekolah, mulai dari otonomi terbatas sampai pada program 
yang jauh lebih ambisius yang mengizinkan sekolah untuk mengangkat 
dan memberhentikan guru-guru sampai pada program yang memberikan 
sekolah kontrol terhadap sumber daya yang sangat besar, sampai pada 
yang mempromosikan manajemen sekolah dari swasta dan masyarakat, dan 
akhirnya sampai pada sekolah yang mengizinkan orang tua untuk menciptakan 
sekolahnya sendiri.

Reformasi manajemen berbasis sekolah yang lemah terletak pada 
satu titik di rangkaian yang dapat dideskripsikan di mana sekolah memiliki 
otonomi terbatas yang biasanya berkaitan dengan metode pengajaran atau 
perencanaan untuk pembangunan sekolah. Jenis manajemen berbasis sekolah 
yang dicirikan oleh  komite sekolah yang hanya memainkan peran sebagai 
penasihat termasuk dalam klasifikasi sedang. Sedangkan jika  komite sekolah 
menjadi lebih bersifat otonomi yang menerima dana secara langsung dari 
pemerintah tingkat pusat, yaitu dapat mengangkat dan memberhentikan guru 
dan kepala sekolah, serta menyusun kurikulum, maka reformasi ini merupakan 
tipe manajemen berbasis sekolah yang jauh lebih kuat. 

Bentuk yang paling kuat dari manajemen berbasis sekolah meliputi 
sistem pendidikan di mana orang tua memiliki pilihan lengkap dan kontrol 
terhadap semua keputusan pendidikan di mana sekolah merupakan unit yang 
berdiri sendiri dan di mana seluruh keputusan berkaitan dengan operasional, 
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finansial, manajemen pendidikan sekolah berada di tangan  komite sekolah. 
Pada kasus ini orang tua atau setiap anggota masyarakat yang lain memiliki 
otonomi secara penuh.

Selain dimensi “apa” (tingkatan otonomi yang didelegasikan), dimensi 
yang lain adalah “siapa” (siapa yang mendapatkan kekuasaan pembuatan 
keputusan pada saat didelegasikan pada tingkat sekolah?) Terdapat 4 model 
yang cukup untuk mendefinisikan siapa yang diinvestasikan dengan kekuasaan 
pembuatan keputusan di dalam setiap reformasi manajemen berbasis sekolah, 
yaitu sebagai berikut.

1.  Manajemen berbasis sekolah dengan kontrol administratif mendelegasikan 
wewenang kepada kepala sekolah

 Model ini bertujuan untuk membuat setiap sekolah lebih akuntabel 
terhadap pemerintah pusat. Manfaat jenis manajemen berbasis sekolah 
ini meliputi peningkatan efisiensi pengeluaran pegawai dan kurikulum, 
serta membuat setiap orang pada setiap sekolah lebih akuntabel terhadap 
wewenang sentral.

2.  Manajemen berbasis sekolah dengan kontrol profesional yang mendelegasikan 
wewenang pembuatan keputusan utama kepada guru-guru

  Model ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan guru-guru mengenai 
kebutuhan sekolah dalam tingkat ruang kelas. Berpartisipasi secara penuh 
di dalam proses pembuatan keputusan juga dapat memotivasi guru-guru 
untuk melaksanakan kinerja lebih baik dan dapat mengarahkan pada 
efisiensi dan efektivitas yang lebih besar di dalam pengajaran.

3.  Manajemen berbasis sekolah dengan kontrol masyarakat yang 
mendelegasikan wewenang pembuatan keputusan utama kepada orang 
tua atau masyarakat.

 Pada model ini, guru-guru dan kepala sekolah dianggap menjadi lebih 
responsif terhadap kebutuhan orang tua. Manfaat lainnya adalah bahwa 
kurikulum dapat mencerminkan kebutuhan dan keinginan lokal.

4.  Manajemen berbasis sekolah dengan kontrol seimbang yang menyeimbangkan 
wewenang pembuatan keputusan antara orang tua dan guru-guru yang 
merupakan dua stakeholder di setiap sekolah.

Model ini bertujuan memanfaatkan pengetahuan terperinci guru-guru 
di sekolah untuk meningkatkan manajemen sekolah dan membuat sekolah 
lebih akuntabel terhadap orang tua.

Model dengan kontrol administratif tidak dapat berjalan secara murni 
karena kepala sekolah tidak dapat melaksanakan tugasnya sendirian. Kepala 
sekolah perlu orang lain untuk bekerja sama dengan mereka dan menolongnya 
dalam pembuatan keputusan untuk sekolah. Model manajemen berbasis 
sekolah yang ada di seluruh dunia umumnya mencampur keempat model 
yang sudah disebutkan sebelumnya. Pada sebagian besar kasus, kekuasaan 
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didelegasikan pada entitas legal formal, yaitu komite manajemen sekolah 
yang terdiri dari guru-guru dan kepala sekolah. Pada semua jenis manajemen 
berbasis sekolah yang ada, perwakilan masyarakat juga menjadi  komite 
sekolah. Sebagai akibatnya, pegawai sekolah perlu mengenal orang-orang 
setempat di mana tempat mereka bertanggung jawab pada akhirnya dan 
perlu mempertimbangkan kebutuhan lokal dan turut berpartisipasi di dalam 
pembuatan keputusan karena mereka menyadari bahwa penduduk setempat 
dapat memonitor apa yang dilakukan oleh profesional sekolah. 

Walaupun keterlibatan masyarakat dapat meningkatkan perencanaan program 
dan implementasi, pegawai sekolah jarang melibatkan anggota masyarakat 
hanya pada kegiatan tertentu yang tidak mempersulit pekerjaan kepala 
sekolah dan guru-guru. Walaupun orang tua dan anggota masyarakat memiliki 
peran untuk dimainkan di dalam manajemen berbasis sekolah, peran-peran 
tersebut tidak jelas secara universal dan tidak selalu terpusat. Pada beberapa 
kasus, entitas legal memiliki wewenang utama yang mengimplementasikan 
manajemen berbasis sekolah adalah dewan orang tua, tetapi tidak berjalan 
secara sukses tanpa dukungan guru-guru dan kepala sekolah.

Terdapat hubungan lain di dalam rantai otonomi-partisipasi, yaitu 
akuntabilitas. Pada sejumlah negara, salah satu tujuan utama memperkenalkan 
manajemen berbasis sekolah untuk membuat sekolah lebih akuntabel dan 
manajemennya lebih transparan. Terdapat 3 tipe akuntabilitas di dalam 
manajemen berbasis sekolah, di mana orang-orang yang menjalankan sekolah 
harus bersikap:

1. akuntabel untuk mempertahankan standar dan akuntabel terhadap 
wewenang pendidikan;

2. akuntabel untuk mempertahankan standar dan akuntabel terhadap rekan-
rekannya;

3. akuntabel untuk pembelajaran siswa dan akuntabel terhadap masyarakat 
umum.

Program-program manajemen berbasis sekolah harus memperkuat dan 
menyederhanakan tipe akuntabilitas dengan cara memberdayakan orang-orang 
pada tingkat sekolah untuk membuat keputusan secara kolektif, yang akhirnya 
akan meningkatkan transparansi proses tersebut. Konsekuensinya, hasil belajar 
siswa dan hasil-hasil lainnya diharapkan dapat meningkat karena stakeholder di 
tingkat sekolah dapat memonitor pihak sekolah, bekerja untuk meningkatkan 
evaluasi siswa, menjamin agar kebutuhan sekolah dan kebijakan menjadi 
lebih sesuai, dan menggunakan sumber daya yang ada secara lebih efisien.

Melalui peningkatan transparansi, manajemen berbasis sekolah juga 
dapat menghindari korupsi. Oleh karena itu, bentuk manajemen berbasis 
sekolah dengan otonomi yang terbatas dapat membatasi kegiatan korupsi 
di dalam manajemen dana pendidikan karena dewan sekolah bertanggung 
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jawab kepada wewenang pendidikan pusat (akuntabilitas vertikal) dan kepada 
masyarakat sekolah dan penyumbang (akuntabilitas horizontal).  Manajemen 
berbasis sekolah memiliki tujuan eksplisit untuk meningkatkan akuntabilitas 
dan partisipasi masyarakat dan orang tua di dalam proses pembuatan 
keputusan. Aspek akuntabilitas reformasi manajemen berbasis sekolah juga 
merupakan satu cara untuk memperkuat hubungan akuntabilitas antara klien 
(orang tua dan siswa) dan penyedia pelayanan (guru-guru, kepala sekolah, 
dan pemerintah).

Secara alamiah, manajemen berbasis sekolah memiliki potensi untuk 
mempertahankan pembuat keputusan di tingkat sekolah bersikap akuntabel 
terhadap tindakan yang dilakukannya. Tetapi pada banyak negara diperlukan 
untuk membangun kapasitas anggota masyarakat, guru-guru, dan kepala 
sekolah untuk menciptakan atau memperbesar kebudayaan akuntabilitas.

Bagaimanapun bentuk manajemen berbasis sekolah yang diadopsi, terdapat 
beberapa  kesamaan di antara sekolah-sekolah yang menerapkan manajemen 
berbasis sekolah. Pada sekolah-sekolah yang menerapkan manajemen berbasis 
sekolah menggunakan dewan sekolah yang terdiri dari beberapa kombinasi 
pengelola, guru-guru, orang tua, anggota masyarakat, dan biasanya siswa. 
Anggota dewan dipilih oleh konstituante atau oleh masyarakat sekolah dan 
selama periode tertentu. Di dalam hal kekuasaan, dewan hanya memberikan 
nasihat kepada kepala sekolah atau dewan diberdayakan untuk membuat 
seluruh keputusan utama di sekolah yang berkaitan dengan anggaran, 
kepegawaian, dan kurikulum. 

Selain itu, pada sekolah-sekolah yang menerapkan manajemen berbasis 
sekolah terdapat jaringan panitia kecil, tim kerja, atau task force yang 
biasanya dibuat sekolah untuk mendukung pekerjaan dewan sekolah. Kadang-
kadang kelompok ini memberikan keleluasaan kepada dewan sekolah dan 
memberikan rekomendasi persetujuan kepada dewan sekolah. Pada waktu 
yang lain, kelompok ini memiliki kebebasan pada daerah keputusan tertentu 
seperti penilaian siswa atau kurikulum dan pengajaran. Oleh karena itu, 
karakteristik kunci sekolah manajemen berbasis sekolah adalah forum yang 
berbeda untuk membahas ide-ide yang memberikan banyak konstituante 
sekolah suara di dalam pembuatan keputusan.

Dewan sekolah yang ada di sekolah dasar sering kali dicirikan oleh adanya 
tingkat  keterlibatan orang tua yang tinggi. Pada saat rapat dewan sekolah 
dijadwalkan dan bagaimana keputusan dewan sekolah dibuat biasanya juga 
merupakan keputusan sekolah secara individu. Akhirnya, keluasan di mana 
kekuasaan dipindahkan ke sekolah bervariasi di seluruh rencana manajemen 
berbasis sekolah yang disertai paling sering adanya penganggaran tanggung 
jawab yang didesentralisasikan diikuti dengan keputusan pegawai serta 
keputusan yang berhubungan dengan kurikulum.
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E. Kerangka Konseptual untuk Analisis 
Manajemen Berbasis Sekolah

Kerangka konseptual di mana manajemen berbasis sekolah dapat dianalisis 
menunjukkan bahwa peningkatan otonomi dan akuntabilitas sekolah dapat 
membantu memecahkan beberapa masalah yang paling fundamental di dalam 
pendidikan. Walaupun peningkatan aliran sumber daya dan dukungan lain 
terhadap sektor pendidikan perlu untuk memberikan orang-orang miskin akses 
yang lebih besar untuk pendidikan yang berkualitas, tetapi hal ini belum 
cukup. Selain juga diperlukan untuk mentranslasikan sumber daya ini menjadi 
pelayanan dasar yang dapat diakses oleh orang-orang miskin. Oleh karena itu, 
sekolah sebaiknya diberikan beberapa otonomi untuk menggunakan inputnya 
dan bersifat akuntabel terhadap klien mereka di dalam menggunakan input-
input ini secara efisien. 

Gerakan menuju desentralisasi telah memfokuskan pertanyaan di sekitar 
kemampuan profesional guru-guru dan garis batas campuran antara tanggung 
jawab politik dan profesional tampaknya merupakan masalah utama. Dapat 
dikatakan merupakan kesempatan untuk penyalahgunaan potensi di dalam 
kontrol tingkat sekolah, khususnya jika guru-guru dapat melakukan pengaturan 
sekolah. Jika manajemen berbasis sekolah diterapkan, maka kontrol yang 
mendasari harus dijamin. Adanya ketidakseimbangan yang lebih besar akan 
menghasilkan kesenjangan pendidikan antara si kaya dan si miskin yang 
semakin besar.

Literatur teoretis yang mempromosikan penggunaan manajemen berbasis 
sekolah menyarankan 4 prinsip untuk meningkatkan penyampaian pelayanan 
kepada orang miskin, yaitu sebagai berikut.

1. Meningkatkan kesempatan orang-orang miskin untuk memilih sekolah 
dan berpartisipasi.

2. Memberikan penduduk suara yang lebih kuat.
3. Membuat informasi mengenai performa sekolah yang tersedia secara 

luas.
4. Memperkuat penghargaan yang diberikan kepada sekolah yang menyampaikan 

pelayanan yang efektif kepada orang miskin dan memberikan denda 
kepada sekolah yang gagal melakukannya.

Terdapat 4 aspek akuntabilitas di dalam analisis penyediaan pelayanan 
pendidikan, yaitu sebagai berikut.

1. Suara
 Seberapa baik penduduk dapat mempertahankan politisi dan pembuat 

kebijakan bersikap akuntabel terhadap performa mereka untuk bertanggung 
jawab menyediakan pendidikan.
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2. Mufakat
 Seberapa baik dan seberapa jelas tanggung jawab dan tujuan kebijakan 

pendidikan umum dikomunikasikan.
3. Manajemen
 Tindakan yang mengembangkan penyedia baris paling depan di dalam 

organisasi.
4. Kekuasaan klien
 Seberapa baik penduduk seperti klien dapat meningkatkan akuntabilitas 

sekolah dan sistem sekolah.

 Manajemen berbasis sekolah memiliki potensi untuk memberikan hasil 
pada 3 tingkatan, yaitu tingkatan individu, ruang kelas, dan sekolah. Penelitian 
manajemen berbasis sekolah cenderung untuk memfokuskan pada hasil 
individu khususnya profesionalisme guru-guru (contohnya kepemimpinan, 
pembuatan keputusan kolaboratif, komitmen) dan tingkat kepuasan dari 
seluruh konstituante sekolah. Banyak pendapat menyatakan bahwa manajemen 
berbasis sekolah merupakan sarana untuk adanya   keterlibatan orang tua dan 
masyarakat yang lebih besar di sekolah dan moral guru telah meningkat di 
sekolah yang telah mengadopsi manajemen berbasis sekolah. Hasil individu 
meningkat pada saat konstituante sekolah memiliki banyak peluang untuk 
terjadinya keterlibatan dan pembuatan keputusan. Orang-orang merasa mereka 
memiliki pilihan yang dapat memengaruhinya dan mengambil tanggung jawab 
yang lebih besar mengenai apa yang terjadi.

Hal yang diharapkan dari hasil penerapan manajemen berbasis sekolah 
adalah bahwa sekolah akan menggunakan wewenangnya untuk menghasilkan 
inovasi yang besar di dalam kegiatan belajar dan mengajar. Suatu studi 
menunjukkan bahwa sekolah yang menerapkan manajemen berbasis sekolah 
akan berusaha meningkatkan kegiatan di ruang kelas di mana terdapat 
perubahan mengenai cara guru mengajar dan apa yang dipelajari siswa. Studi 
lain menunjukkan agar sekolah yang menerapkan manajemen berbasis sekolah 
membuat perubahan, perlu dilakukan peningkatan pengetahuan mengajar 
guru-guru dan pengalokasian sumber daya tambahan ke sekolah. Oleh karena 
itu, jika manajemen berbasis sekolah akan menghasilkan perubahan yang 
mendalam di dalam kegiatan belajar mengajar, maka lebih banyak perubahan 
di dalam hal tata kelola (seperti pembuatan dewan sekolah) akan dibutuhkan.

Implementasi manajemen berbasis sekolah tidak akan mengarahkan 
secara otomatis terhadap peningkatan outcome sekolah karena berbagai faktor 
(seperti krisis anggaran, konflik kesesuaian, sikap bungkam kantor pusat untuk 
membagikan kekuasaannya, dan kurangnya kepemimpinan sekolah) menghambat 
manajemen berbasis sekolah untuk meningkatkan performa sekolah.
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F. Ringkasan

Banyak reformasi pendidikan meliputi gerakan menuju pemberdayaan guru, 
yaitu meningkatkan partisipasi guru di dalam keputusan yang memengaruhi 
pekerjaan dan karier mereka. Cara untuk mendesentralisasi kekuasaan 
pembuatan keputusan di dalam pendidikan dikenal dengan manajemen 
berbasis sekolah.  Manajemen berbasis sekolah adalah sebuah sistem di mana 
sekolah secara individu membuat banyak keputusan mengenai kurikulum, 
pengajaran, pengembangan pegawai, alokasi dana, dan penugasan pegawai. 
 Manajemen berbasis sekolah ini menunjuk pada desentralisasi wewenang 
dari pemerintah pusat ke tingkat sekolah.  Manajemen berbasis sekolah 
menekankan pada sekolah secara individu (direpresentasikan oleh kombinasi 
kepala sekolah, guru, orang tua, siswa, dan anggota masyarakat sekitar 
sekolah yang lain) yang memiliki wewenang pembuatan keputusan yang utama 
dan memformulasikan keputusan yang akan mengarah pada peningkatan 
penyampaian pendidikan. Guru-guru sekolah, pengelola dan mungkin orang 
tua dan anggota masyarakat mengembangkan rencananya secara bersama-
sama untuk memenuhi misi sekolah. Program-program manajemen berbasis 
sekolah menggunakan banyak bentuk yang berbeda-beda di dalam hal siapa 
yang memegang kekuasaan untuk membuat keputusan dan seberapa besar 
wewenang pembuatan keputusan berpindah ke tingkat sekolah. Sementara 
beberapa program manajemen berbasis sekolah mentransfer wewenang 
hanya untuk kepala sekolah atau guru-guru, sedangkan program manajemen 
berbasis sekolah yang lain di bawah pengawasan partisipasi orang tua dan 
masyarakat di mana sering kali melalui anggotanya yang aktif di  komite 
sekolah. Deskripsi manajemen berbasis sekolah yang efektif memfokuskan 
pada 6 karakteristik, yaitu otonomi, fleksibilitas, dan responsif; perencanaan 
oleh kepala sekolah dan masyarakat sekitar sekolah; adopsi peran baru oleh 
kepala sekolah; lingkungan sekolah yang turut berpartisipasi; adanya kolaborasi 
dan kolegialitas di antara pegawai; dan efikasi diri yang tinggi dari kepala 
sekolah dan guru-guru. Pendidikan yang baik tidak hanya meliputi input 
fisik seperti ruang kelas, guru-guru, dan buku teks, tetapi juga insentif yang 
mengarahkan pada kegiatan belajar dan mengajar yang lebih baik. Sistem 
pendidikan memiliki kebutuhan kapasitas manajerial, teknik, dan finansial 
pemerintah. Oleh karena itu, pendidikan sebagai sebuah pelayanan terlalu 
kompleks untuk dihasilkan dan didistribusikan secara efisien di dalam gaya 
sentralisasi. Sebagian besar insentif yang memengaruhi hasil belajar bersifat 
institusional adalah pilihan dan kompetisi, otonomi sekolah, dan akuntabilitas 
sekolah.  Manajemen berbasis sekolah pada hampir semua manifestasinya 
meliputi anggota masyarakat di dalam pembuatan keputusan sekolah. Hal ini 
disebabkan anggota masyarakat ini biasanya orang tua anak-anak yang terdaftar 
di sekolah tersebut sehingga mereka memiliki insentif untuk meningkatkan 
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pendidikan anak-anaknya. Sebagai akibatnya, manajemen berbasis sekolah 
diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa dan hasil lainnya karena 
tuntutan orang-orang setempat lebih mendekati kegiatan monitoring pegawai 
sekolah, evaluasi siswa yang lebih baik, lebih sesuai antara kebutuhan sekolah 
dan kebijakannya, serta penggunaan sumber daya yang lebih efisien. Pada 
beberapa negara ditunjukkan bahwa partisipasi orang tua di dalam manajemen 
sekolah dapat menurunkan tingkat ketidakhadiran guru-guru di sekolah. Kritik 
yang disampaikan berkaitan dengan usaha yang dilakukan dengan menggunakan 
manajemen berbasis sekolah telah memberikan hasil yang minimal. Di dalam 
manajemen berbasis sekolah, terlalu banyak waktu yang digunakan untuk 
mendiskusikan masalah-masalah yang dihadapi guru-guru setiap harinya 
seperti manajemen kelas, kebutuhan perlengkapan, rutinitas juru tulis, dan 
kondisi kerja. Dengan demikian, hanya sedikit waktu yang dapat digunakan 
untuk masalah yang lebih besar, yaitu peningkatan prestasi belajar siswa. 
Selain itu beberapa pengelola menyatakan bahwa kantor pusat enggan untuk 
benar-benar memindahkan pembuatan keputusan kepada sekolah secara 
individu dan banyak guru-guru yang tidak terlatih di dalam kepemimpinan 
dapat berbalik ke perundingan kolektif yang bermusuhan. Salah satu bentuk 
manajemen berbasis sekolah adalah desentralisasi administratif atau kontrol 
guru di mana kekuasaan digeser ke bawah dari hierarki profesional kepada 
guru-guru. Pada bentuk ini, kelompok guru-guru biasanya dipilih oleh dewan 
sekolah yang melayani pembuatan keputusan sekolah. Sering kali orang tua 
dan pengelola juga berperan sebagai dewan. Bentuk lain manajemen berbasis 
sekolah adalah di mana kekuasaan dan akuntabilitas bergeser kepada orang 
tua dan anggota masyarakat di bawah kontrol masyarakat. Hal ini disebabkan 
bahwa kelompok ini adalah konsumen pendidikan yang utama di mana 
orang tua sangat memperhatikan apa yang terjadi terhadap anak-anaknya 
dan masyarakat memperhatikan pegawai masa depan mereka. Dewan di 
sekolah publik Chicago mengikuti model dengan kontrol masyarakat. Orang 
tua memegang sebagian besar kursi dewan dan memiliki kekuasaan untuk 
mengangkat dan memberhentikan kepala sekolah dan lain-lain. Bagaimanapun 
bentuk manajemen berbasis sekolah yang diadopsi, terdapat beberapa  kesamaan 
di antara sekolah-sekolah yang menerapkan manajemen berbasis sekolah. Pada 
sekolah-sekolah yang menerapkan manajemen berbasis sekolah menggunakan 
dewan sekolah yang terdiri dari beberapa kombinasi pengelola, guru-guru, 
orang tua, anggota masyarakat, dan biasanya siswa. Anggota dewan dipilih 
oleh konstituante atau oleh masyarakat sekolah dan selama periode tertentu. 
Di dalam hal kekuasaan, dewan hanya memberikan nasihat kepada kepala 
sekolah atau dewan diberdayakan untuk membuat seluruh keputusan utama 
di sekolah yang berkaitan dengan anggaran, kepegawaian, dan kurikulum. 
Kerangka konseptual di mana manajemen berbasis sekolah dapat dianalisis 
menunjukkan bahwa peningkatan otonomi dan akuntabilitas sekolah dapat 
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membantu memecahkan beberapa masalah yang paling fundamental di dalam 
pendidikan. Walaupun peningkatan aliran sumber daya dan dukungan lain 
pada sektor pendidikan perlu untuk memberikan orang-orang miskin akses 
yang lebih besar untuk pendidikan yang berkualitas, tetapi hal ini belum 
cukup. Selain juga diperlukan untuk mentranslasikan sumber daya ini menjadi 
pelayanan dasar yang dapat diakses oleh orang-orang miskin. Oleh karena itu, 
sekolah sebaiknya diberikan beberapa otonomi untuk menggunakan inputnya 
dan bersifat akuntabel terhadap klien mereka di dalam menggunakan input-
input ini secara efisien. 

G. Latihan 

Petunjuk: Pilihlah satu jawaban yang paling benar

1.  Manajemen berbasis sekolah ini menunjuk pada:
a. desentralisasi wewenang dari pemerintah pusat ke tingkat sekolah
b. desentralisasi wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah 

tingkat kabupaten/kotamadya
c. desentralisasi wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah 

tingkat desa/kelurahan
d. sentralisasi wewenang dari tingkat sekolah ke pemerintah pusat 
e. sentralisasi wewenang dari pemerintah tingkat kabupaten/kotamadya 

ke pemerintah pusat 
2. Asumsi yang mendasari manajemen berbasis sekolah adalah ….

a. orang-orang yang tidak akan berbagi tanggung jawab dan keputusan 
meyakini bekerja lebih efektif secara individu untuk mencapai tujuan 
individu

b. orang-orang yang akan berbagi tanggung jawab dan keputusan akan 
meyakini apa yang mereka kerjakan dan akan bekerja lebih efektif 
untuk mencapai tujuan bersama

c. orang-orang yang tidak akan berbagi tanggung jawab dan keputusan 
meyakini bekerja lebih efektif secara individu untuk mencapai tujuan 
bersama

d. orang-orang yang akan berbagi tanggung jawab dan keputusan 
meyakini bekerja lebih efektif secara individu untuk mencapai tujuan 
bersama

e. orang-orang yang akan berbagi tanggung jawab dan keputusan 
meyakini bekerja lebih efektif secara individu untuk mencapai tujuan 
individu
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3. Di dalam manajemen berbasis sekolah, tanggung jawab dan wewenang 
pembuatan keputusan di dalam operasi sekolah ditransfer kepada:
a. kepala sekolah dan kepala dinas pendidikan
b. kepala sekolah dan pengawas sekolah
c. kepala sekolah dan pegawai-pegawai di sekolah
d. kepala sekolah, guru-guru, dan siswa
e. kepala sekolah, orang tua, dan kadang-kadang kepada siswa dan 

anggota masyarakat sekolah lainnya
4. Secara umum, program manajemen berbasis sekolah memindahkan 

wewenang pada lebih dari satu atau banyak kegiatan yang meliputi 
kegiatan-kegiatan sebagai berikut di antaranya ….
a. penghapusan infrastruktur
b. penjualan buku teks
c. menggunakan kurikulum yang sama dari tahun ke tahun
d. monitoring dan evaluasi kinerja guru dan hasil belajar siswa
e. memberhentikan guru-guru dan pegawai sekolah yang lain

5. Premis dasar manajemen berbasis sekolah adalah ….
a. guru-guru, pengelola sekolah, orang tua dan masyarakat sekitar 

yang merupakan orang-orang yang terdekat dengan siswa
b. pengelola sekolah yang merupakan orang-orang yang terdekat dengan 

siswa
c. guru-guru yang merupakan orang-orang yang terdekat dengan siswa
d. pengawas sekolah yang merupakan orang-orang yang terdekat 

dengan siswa
e. kepala dinas pendidikan yang merupakan orang-orang yang terdekat 

dengan siswa
6. Deskripsi manajemen berbasis sekolah yang efektif memfokuskan pada 

karakteristik-karakteristik sebagai berikut di antaranya ….
a. perencanaan oleh pemerintah pusat
b. adanya kolaborasi dan kolegialitas di antara pegawai pemerintah 

pusat
c. otonomi, fleksibilitas, dan responsif
d. lingkungan sekolah tidak turut berpartisipasi
e. efikasi diri yang rendah dari kepala sekolah dan guru-guru

7. Pada manajemen berbasis sekolah, kapasitas kepemimpinan kepala 
sekolah dapat ditingkatkan dengan adanya wewenang tambahan yang 
akan membuat kepala sekolah ….a. lebih sedikit melakukan perencanaan dan pengontrolan sumber daya 

yang ada di sekolah
b. lebih banyak melakukan perencanaan dan pengontrolan sumber 

daya yang ada di sekolah
c. perencanaan dan pengontrolan sumber daya yang ada di sekolah 

yang dilakukan sama dengan sebelumnya
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d. tidak melakukan perencanaan dan pengontrolan sumber daya yang 
ada di sekolah sama sekali

e. dilarang melakukan perencanaan dan pengontrolan sumber daya 
yang ada di sekolah

8. Karakteristik yang lain dari manajemen berbasis sekolah dapat meningkatkan 
performa sehubungan dengan adanya fleksibilitas. Fleksibilitas artinya ….
a. tidak menciptakan penghargaan yang lebih terhadap lingkungan 

kerja
b. tidak menghasilkan inovasi apa pun
c. sulitnya kapasitas untuk berubah dan sulitnya membuat respons 

yang cepat yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa
d. tidak adanya kapasitas untuk berubah dan tidak membuat respons 

yang cepat yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa
e. adanya kapasitas untuk berubah, membuat respons yang cepat dan 

tetap yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa
9. Kepala sekolah, guru-guru, dan orang tua menyimpulkan bahwa manajemen 

berbasis sekolah dapat meningkatkan ….
a. kekakuan pembuatan keputusan
b. kekacauan pembuatan keputusan
c. fleksibilitas pembuatan keputusan
d. pengabaian pembuatan keputusan
e. konflik pembuatan keputusan

10.  Manajemen berbasis sekolah memungkinkan pembuatan keputusan yang 
….
a. tidak komitmen
b. tidak akuntabel
c. birokratis
d. demokratis
e. tidak relevan dengan kebijakan yang ada

11. Tujuan manajemen berbasis sekolah adalah untuk ….
a. meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di dalam sekolah
b. meningkatkan kebebasan yang mutlak di dalam sekolah
c. meningkatkan birokratisasi di dalam sekolah
d. meningkatkan konflik di dalam sekolah
e. meningkatkan ketidakpuasan di dalam sekolah

12. Pada saat orang tua dan anggota masyarakat memiliki wewenang untuk 
membuat keputusan tertentu, maka akuntabilitas rute untuk pelayanan 
pendidikan diharapkan menjadi ….
a. lebih panjang
b. lebih secara tidak langsung
c. lebih pendek
d. lebih kompleks
e. lebih sulit
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13. Pada saat orang tua dan anggota masyarakat memiliki wewenang untuk 
membuat keputusan tertentu, maka akuntabilitas rute untuk pelayanan 
pendidikan diharapkan menjadi ….
a. lebih panjang
b. lebih secara tidak langsung
c. lebih pendek
d. lebih kompleks
e. lebih sulit

14. Program manajemen berbasis sekolah dilaksanakan melalui  komite sekolah 
yang dapat melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut ….
a. menggunakan dana sekolah
b. meningkatkan dana untuk sekolah
c. tidak dapat mengangkat dan memberhentikan guru
d. tidak dapat memonitor siswa
e. tidak dapat memonitor guru

15. Beberapa kekuatan manajemen berbasis sekolah adalah sebagai berikut 
….
a. ketidakjelasan di dalam penanggung jawab pendidikan atau delegasi 

kewenangan dari kantor pusat dapat membingungkan dan membatasi 
usaha manajemen fiskal setempat yang terbatas

b. menggerakkan pihak sekolah, partisipasi orang tua dan anggota 
masyarakat untuk mendiskusikan masalah finansial dengan dewan 
atau panitia sekolah memakan banyak waktu dan usaha

c. pelatihan yang ekstensif di dalam manajemen anggaran dan praktik 
fiskal melebihi peran manajer sekolah dan pimpinan sekolah 
dibutuhkan untuk efisiensi riil

d. manajemen sumber daya yang dikawal akan membatasi program 
yang menyimpang dan berkontribusi terhadap koherensi program 
pembelajaran

e. program yang didelegasikan dapat menciptakan hambatan untuk secara 
efektif menggunakan penyedia sumber daya yang memungkinkan
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Kerangka manajemen: 

serangkaian hubungan dan tanggung jawab di dalam sebuah organisasi.

 Keseimbangan horizontal :  

perlakuan yang sama dari sesuatu yang sama.

 Keseimbangan vertikal:  

perlakuan yang sama dari sesuatu yang tidak sama.

GLOSARIUM
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Manajemen infrastruktur : 
pengelolaan yang meliputi lebih dari pemeliharaan yang ditangguhkan, tetapi 
juga  konstruksi baru,  renovasi,  rekayasa bangunan yang rusak, penambahan 
terhadap fasilitas yang ada, dan perbaikan secara besar-besaran.

Manajemen: 

proses yang berbeda terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, 
pengontrolan, penentuan, dan pemenuhan tujuan yang telah ditetapkan 
dengan menggunakan orang-orang dan sumber daya-sumber daya yang lain.

 Manajemen partisipatori:  

manajemen yang bersifat demokratis dan desentralisasi.

 Manajemen non-partisipatori:  

manajemen yang bersifat tradisional, birokratik, dan sentralisasi.

Manajemen material: 
pemilihan, pengadaan, pembelian, pemeliharaan, penyimpanan, dan penggunaan 
secara optimal dari material sesuai kebutuhan.

Manajemen sumber daya manusia:  

pengelolaan orang-orang yang dipekerjakan untuk mengimplementasikan 
rencana, kebijakan, dan program-program yang diformulasikan untuk mencapai 
tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Manajemen finansial:  

pengelolaan yang menjamin kegunaan yang efisien dari sumber daya finansial 
untuk pengelolaan sumber daya manusia dan material dalam usaha memenuhi 
tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

 Manajemen berbasis sekolah:  

pengelolaan sekolah yang dapat dianggap secara konseptual sebagai perubahan 
formal dari struktur pengaturan, di mana bentuk desentralisasi yang 
mengidentifikasikan sekolah secara individu sebagai unit utama peningkatan 
dan bergantung pada redistribusi wewenang pembuatan keputusan sebagai 
cara utama peningkatan dapat distimulasi dan dipertahankan.

 Sekolah dasar:  

organisasi sosial yang mempunyai tujuan yang telah ditetapkan.
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