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PENDAHULUAN 

Proses pendidikan nmerupakan kegiatan esensial dalam nlernbentrtk nlanusia 
~mlenjadi makhiuk ungg~l  di lnuka bumi. Secara alamiah setiap orang dewasa merasa ikut 
bertanggung jawab terhadap jalannya proses pendidikan generasi muda. Tanpa adanya 
penlbagian tanggung jawab dan mekanisme yang jelas dapat memperkeruh dan 
mengganggu sistem pendidikan. 

Dunia pendidikan sering ditunt~tt nlenciptakan keluaraim yang mampu menjawab 
masalal~ bangsa. Tuntutan ini sering menimbulkan situasi yang melupcakan ha1 pokok 
dalan~ proses penlbelajaran (learning process). Industri pendidika~m menlpunyai ~xzasukan 
(input) berupa anak, yang pada dirinya mempunyai kearmekaragan~an karakteristik serta 
kepentillgan. Penanganan pe~ldidikan di tingkat dasar men~pakan titik tolak berhasil atau 
gagalnya dunia pendidikan. Makaldm ini akan ~lle~~~fokuskan pada pendidika~~ dasar 
mellgi~mgat pada tingkat ini merupakan dasar pen-ibangunan pendidikan, dan kajian 
seluruh tingkat pendidikan nzerupakan kajian yang sangat luas. 

Pusat proses pendidikan pada dasanlya terletak pada proses pembelajaran. Guna 
rneningkatka~l proses perm~belajaran diperlukan sarana d m  prasarana ~.ang tidak nmurah. 
Pihak manajenlen sekolal~ dituntul untuk nlemenuhi kecukupan sarana dan prasarana 
terseb~zt. Langkdm selanjutnya inelakukan kordilmasi sumber daya yang dimiliki guna 
nle~lldukung proses pembelajaran untuk mencapai tujuan yar~g telalm dicanangkan. 

Masukan dalam dunia pe~~didikan mempunyai karakteristik yang berbeda. Dari 
sudut psikologi (Banon-Tieger), anak dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu: a) 
Ekstroverr dan b) Infroverf. Kedua sifat kli sangat nlencolok perbedaanya dipandmg dari 
pe~man~pilan / prilaku an&. Perbedaan tersebut menuntut pendekatan berbeda yang 
dilakuka~l guru Ope~~didik). 

Anak-anak ekstrovert jauh Lebih &if dibandingkan dengan an&-anak introvert. 
Keaktivaiqa bisa mengarah pada perilaku :-ag berlebihan (over acting), ceroboh / 
gegabd~, dan mengganggu kawan, sehingga anak tersebut seri~ig diberi lnerek anak nakal. 
Sifat ekstrovert perlu didekati melalui respon verbal yang pendek / singkat, diajak bicara 
dengar1 berbagai cara serta difasilitasi dengan berbagai media belajar. Pendekatan- 
pelldekatan seperti ini memungkinkan mereka menumbuhken~bangkan daya kreativitas. 
Senlua jenis larangan untuk ~~lengaktualisasikan kepribadiamya akan menpercepat 
111~11iculnya rasa bosan dalanm belajar yamg akibat lebih Imjut nm~tncul sikap melawan. 

Anak introvert lebih banyak berfikir, memperl~atikan suatu perisdwa serta 
me~llbaya~gkan suatu kejadim. Sifat ini inelnbania pada diri anak tersebut tidak mudah 
berinteraksi dengal orang lab1 maupun lingkunganya. Sifat tertutup dan tidak mudah / 
cepat bereaksi n1erupaka.n cenninan keterbelakangan. U11tuk itu guru perlu sabar 
menunggu reaksi yar~g lam bar^, memotivasi dan me~lmberikam peluaimg u11t~1k berkarya 
dalanl waktu yang relatif lebih panjang. Kelompok ini sering melakukan tindakan yang 



Seminar Nasional Ii7dustri Pendidikan 2001 

sangat hati-hati, walafipun selan~a tindaka~mya benar. Kesalahan yang dilakukan bisa 
menjadi nlasukan bagi pena~npilannya yang akan datang. 

Masukan sekolah dasar maupun siswa sekola!: dasar masil~ dominm untuk 
benllain, sehingga seluruil bentuk pelajaran yang diciptakan gt~ru seyogyanya penuh 
dengall ntransa bennain. Pemaksaan untuk mendengarkan, mencatat, menghafal nlaupun 
~neilyelesaikan soal-soall tugas-tugas yang mernbuat anak sangat terikat atau terkekang 
bal~kan n~unglkin tersiksa. Jika proses penlbelajaran yang diterapkan tidak lnenlberi 
peluang bernlain, maka pembelajaran tersebut telah nlerenggut hak asasi anak, mengingat 
nalurinya masih dalam taraf benl1ain. Guru ya11g arif seyogymya dapat nleilciptakan 
kondisi belajar sanxbil benllain (learning by playing). Penciptaan pennainan kreatif untuk 
siswa sekolah dasar lebih dibutuhkaq dari pada kurikulum yang padat dan pen~111 nxiatan 
ingatan. Kurikulunl di sekolal~ dasar cukup nlerupakan inti (core) mata pelajaran yang 
dibutulkan sebagai dasar pendidika~~ lebih lanjut. 

RLEUI~ benilail1 d m  Iapangan bemlain merupakan alat vital dalam proses 
peinbelajaran anak sekolal~ dasar. Kondisi ini merupakan tar~tangan paling besar di negeri 
kita (tenllasuk di Sumatera Barat). Ruang bemain hmpir  tidak dimiliki oleh setiap 
sekolahl sedangkan lapangan bennain banyak yang lebih selnpit dibailding dengall nnlang 
kelas yalg dilniliki ole11 setiap sekolah. Mengingat keterbatasan kenlanlpuan untuk 
mengubah dan men~balllgcln sarana sekolah nlenjadi ideal buat anak sekolall dasar, maka 
pembangunan sarana dengan sistern rayon hams nlulai difikirkan. Keberadaan sarana 
prasarana bem~ain pada setiap rayon hendaknya dikelola dengan sebaik ~llungkin, 
sehillgga dapat nlengurangi bahan rnengliilangkan bellturan-benturan kepentingan altar 
sekolah yang akhirnya dapat dicapai optimalisasi pemanfaata~mya. 

Kondisi belajar sanlbil bemain diharapkan dapat me~lilimbulka~l kesenangan dan 
ketertarikan untuk pergi ke sekolah. Situasi ini sangat bertentaigan dengan kejadian 
dewasa ini di negeri tercinta. Orang tua perlu proaktif untuk inenlbangunkan dan 
menlotivasi anak agar bersedia pergi sekolah. Jika sekolah me~llpuyai nilai lebih 
dibai~dingkan dengan kondisi di nunah, maka ke sekolalil selalu menjadi dambaan dan 
harapan bagi setiap siswa. 

Pe~llbelajaran yang nlengacu pada kepentingan siswa dimungkinkan .mne~~ciptakan 
situasi belajar yang menyenmgkan siswa. Dismpillg itu tujuan yang digariskan dapat 
dicapai siswa tanpa n~enghilangkan kesernpata~~ siswa untuk menapaki kehidupan an&- 
mak. Perkenlbangan jiwa anak akan berkembang seiring dengan kodratnya, karena tidak 
adanya paksaan atas kehendak pihak yang lebih tua. 

UNESCO (1996) me~~etapkan 4 (empat) pilar pe~~didikal yang I~arus diperhatikan 
secara sungguh-sungguh oleh pengelola dunia pendidika~, yaitu: 

1. Belajar untuk n~e~lguasai illnu pengetahuan (learning to know) 
2. Belajar untuk menguasai k e t e r q i l a n  (learning to do) 
3. Belajar untuk hidup bennasyarakat (learning to live together) 
4. Belajar untuk me~igembangkan diri secara maksinlal (learning to be). 

Dari keen~pat pilar tersebut perlu diikat dengan pengikat yang berbentuk belajar 
hidup ber Ketuhanan Yang Maha Esa (learning to believe in God). 



Gutla inerealisir learning to h o w ,  guru seyogyanya berfimgsi sebagai fasilitator. 
Di sarnping itu guru dit~~ntut u n t ~ ~ k  dapat berperan sebagai tenla11 sejawat dalam berdialog 
deilga~l sisswa dalanl inengeinbangkan penguasmn pengetal~uan lmailpun ilnlu tertentu. 
Situasi ini saigat sangat sukar diternui di jajaran sekolall dewasa ini, mengingat guru- 
gun1 kita sarnpai saat ini inasill diikat dellgall pencapaian target kurikulum yang padat 
(over load). Materi yang telah ditargetkan tersebut ~nengkondisikan iklim belajar menjadi 
ajang pemaksaan. Guru menjadi instrumea untuk rnenghadirkan hukuman bagi siswa 
yang tidak patuh pada aturan belajar yang seragan. 

Learni~g to do akan bisa berjalan jika sekolall ~llemfasilitasi siswa untuk 
~lle~lgaktualisasikan keteramnpilan yang dimilikinya, serta bakat dan minatnya. 
Pendeteksiasl bakat dan ininat siswa dapat dilakukan nlelalui tes bakat dan ininat 
(apfitzrde text). Walaupu~l bakat dan millat anak ~uengand~ulg Lulsur ket~tnula~l ((heredip) 
nanlun tu~nb~lll berkembangnya bakat dan minai tergantung pada lingkuilgan di~nana anak 
dididik. Dewasa ini keteranlpilm bisa diguilakan menopang kehidupan seseorang bahkan 
keteran~pilan lebih dominan dari pada penguasaan pengetahuan dalan ~nendukung 
keberlasilan kehidu~pan seseorang. Untuk itu pernbinaan terhadap keteranlpila~ anak 
perlu mendapat perllatian serius. 

Salah satu fungsi sekolal~ adalah sosialisasi, tatanan kehidupan, artinya; 
mempersiapkan siswa untuk dapat mempersiapkan diri untuk hidup bennasyarakat. 
Situasi bern1asj3arakat hendaknya dikondisikan di lingkullgan sekolah. Kebiasaan hidup 
bersama, saling mellgl~argai, terbuka, nlenlberi dan menerirna, perlu 
dit~~mbul&en~bangkan. Kondisi seperti ini menlu~lgkillka~l terjadinya proses "learning to 
live together". 

Pengeinbangan diri secara mksirnal erat I~ubungamya dengan bakat dan minat; 
perkernbangan fisik dan kejiwaan, tipologi pribadi anak serta kondisi lingkungan dinlana 
siswa berada. Bagi anak yang agresif, proses pengenlbangan diri aka11 berjalan bila diberi 
kesenlpatan cukup luas untuk berkreasi. Sebaliknya bagi anak yang pasif perm guru 
sebagai pengarah sekaligus fasilitator sangat dibutuhkan untuk pe~lgenlbz~gan diri siswa 
secara maksimal. Kenlanlpuan diri yang terbe~ltuk di sekolal~ secara n~aksimal 
mell~u~lgkillkar~ an& untuk ~ne~lgernbzlgkan diri pada tingkat yang lebih tinggi. 

Keempat pilar akan berjalan dengm baik jika diwanlai dengan pengellzbangan 
keberaganan. Nilai-nilai keberaganlan sangat dibutuhkal bagi setiap warganegara 
Indonesia dalam rnettapaki kehidupan di dunia ini. Pengintegrasian nilai-nilai agama ke 
dalarn mata pelajaran yang diajarkal I dipelajari siswa aka1 lebih efektif dalam 
pe~l~be~ltukal pribadi anak yang ber-Ketuhahan Uang Malta Esa dari pada diajarkan 
secara lnonolitik yang penuh dengan materi-materi konsep. 

Pifar-pilar pendidikm yang tersebut di atas akan nlasuk ke' kalbu siswa jika 
dijalanka~ seiring dengan kondisi budaya setempat. Budaya suatu masyarakat &an 
xnewarnai tata cara berhubungan antar siswa, sikap dan perilah serta kriteria estetika dm 
etika. Pe~ldekatan pei~~belajaran yang me~legakkan pilar-pilar pendidikan dengan 
n~engakses budaya setempat dknungkinkan menimbulkan sinergi dalam proses 
pembelajaran. Sebaliknya ketiadaan singkronisasi antara pilar pe~ldidikan dengan budaya 
seten~pat akan me~nunculkan konflik pada diri siswa yang akibat lebih lanjut dapat 
memunculkail sifat bingung dan frustasi. 
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MANAJEMEN SEKOLAN 

Tujuan per~didikan yang utana adalah ~nenlailusiakan anak didik. Mmajer 
sekolah harus me~nperhatika~l komponen pokok dalam proses pendidikan agar tujua~l 
yang nlulia dapat dicapai. Menyediakan sarana prasarana d m  ~nengkoordinasi ko~llpoilen 
sistem dengall menlperhatikan diferensiasi yang ads pada siswa serta pilar pendidikan, 
menipakan tugas uta~na manajer sekolah. Mengingat beratnya tugas manajer sekolah, 
maka sudah saatnya dibentuk kornite sekolah (board of school). 

Kepala sekolah berfungsi sebagai eksekutif dalam pelaksanaan proses 
penlbelajaran. seda~lgkan komite sekolah sebagai badan yang menyediakan dan 
mencarikan fasilitas yang dibutuhka~l sekolah. Kerjasa~na yang baik antara konlite 
sekolah dengan pihak pelaksana aka11 menjawab tantangan pentballan manajemen, dari 
pendekatan mauajemen se~ltralistik me~l~adi manajen~en berbasis sekolal~ (MBS). 
Manajenle~i bzrbasis sekolalr n~emullgkinkan pengelolaan yang efisien, karena pengelola 
dapat imenciptakan keseinlbangan antara ketersediaan sumber pendidikan dengall 
kebutuhan. 

Konllte sekolah he~ldaknya jeli melihat dan menyikapi sumber daya yang 
nlelingkupi sekolah. Langkah awal yang dapat digerakkan adalah meni~lgkaika~l rasa 
tanggung jaivab nlasyarakat melalui proses peningkatan partisipasi. Hal ini sangat penting 
n~engingat progranl pendidikan adalah sesuatu yang tidak dapat dipisal&aim dari kondisi 
yang nien!.elimuti masyarakat (Manan, 1989). Program pendidikm inencenninkan 
kehidupan dan kondisi suatu masyarakat dan tidak dapat dipisal&an dari kekuata~ sosial 
budaya, sej arah dan filosofi kehidupan yang dianut ole11 masyarakat sete~npai. Partisipasi 
akif  dari masyarakat setempat menlungkinkan terjadinya proses pendidikan yany 
berlandaskan pada bradaya setempat, sehingga peradaban yang dilandasi oleh berbagai 
ililai sprituai, nilai moral dan nilai idiologis dapat kenlbali nzewanlai proses pendidikan. 
Partisipasi berbeda dengal znobilisasi, dimana keierlibatan masyardat dalan partisipasi 
sejak perencanam ssampai evaluasi, sedangka~ mobilisasi hanjla melibatkan nlasyarakat 
dalan pelaksanaan (actuating). 

Komite sekocolal~ bersama kepala sekolah perlu didukullg oleh peraturan daerah 
yang menlberi kewe~langan secara proporsional mai~ajenlen sekolah dalarn nler~ggali dan 
mengelola sumber daya yang dimiliki. Aset sekolah yalg masih terpendam perlu 
diiilventarisir d m  diberdayakan, baik yang berupa su~lber  daya alanl maupun ~~lanusia. 
Tanpa memberdayaka~ sun~ber daya yang dinliliki sekolah, nlaka sekolah akan 
tergantung dari uluran tangan pihak lum. Dalam otono~ni daerall, sekolah periu dituntut 
kreatif dalanl mempertahankan kehidupmya yang berorientasi pada pe~nberian kepuasan 
kepada:. a) siswa; b) orang tua; d m  c) pasar kerja. 

Apabila sekolah diilustras~kal sebagni industri, maka prinsip pengefolaanya perlu 
mernpertimbangkan konsep hussines. Sell~ib{~ngan dengan sunlber daya, Evants (1993) 
menegaskan bah.vva dari sumber daya penting (modal, sumber daya alan dan sunlber 
daya manusia): sull~ber daya man~lsia ndalah yang terbesar peralmya. Melalui 
peruberdayaan sunlber daya n~anusia maka surnber daya slam dapat ditillgkatkan 
fungsinya s e h g g a  dimungkinkan terciptanya modal. Akibat lebih lanjut sekolah dapat 
me~nenuhi sarana prasarana sekolah yang tidak sedikit gxula mendukung proses 
pembelajaran Fang baik. 

Unit sekolah perlu dit~1mbt1l.4embangka1l disetiap sekolall dengan 
memberdayakan aset yang ads. Melalui unil usnha sekolail ~naka kebut~lhan dalanl proses 



penlbelajaran yang tidak sedikit dapat terpenuhui tanpa nle~lgedarkan list sumbangan 
keberbagai pihak. Dalanl ha1 prinsip bisilis perlu diterapkan dalam usaha nlenggali 
sunlber daya finansial sebagai penopang utama kegiatan pelnbelajaran yang bemlutu 
tinggi. 

Masyarakat dunia usaha di daerah perlu dikondisi ulltuk ikut bertanggung ja\vab 
terhadap terlaksananya proses penlbelajaran yang baik. Bentuk keikutsertaan diunia usaha 
dalanl dunia pendidikail bukan nle~lgalokasikall dana semata: naruxun nlelnberi 
kesenlpatall sekolah untuk menlbawa siswanya keli~lgku~lgan usaha nyata. Observasi dan 
dialog antara pihak dunia usal~a nyata dengan siswa dan aparat sekolall dapat 
mellghilangkan kebekuan da11 jarak antar mereka. Situasi ini dapat melll~ulculkan 
sinkronisasi antara visi rnisi sekolah dengan pasar tenaga kerja. Disamping itu dapat 
dicapai efisiensi dalaln memberdayaka11 sarana prasarana, karena slat-alat yang 
berkenlbang pesat dalanl dunia usaha tidak perlu secara nyata disediakan di sekolah. 

MANAJEMEN KELAS ( U S R O O M  MANAGEMEN9 

Perilaku di kelas yang baik di suatu tempat tidak selamanya baik di tempat lain 
(O'Leaq dan O'Leary, 1977). Pemyataan ini nmenyadarkan kita bal~~va sesuatu yang 
dianggap baik jika ada kesesuaian dengan situasi dan kondisi di~nalla perilaku itu terjadi. 
Walaupun demikian bukan berarti bahwa perilaku yang baik itu tidak ada kriterianya. 
Beberapa prinsip pang perlu dipegang agar perilaku di kelas it11 baik (O'Leary dan 
O'Leary, 1977) : 

1. Perilaku yailg menlbutulikan usaha gum selnini~llal n1~ulgki11: seperti siswa 
bekerja secara ~ltandiri dengan baik. 

2. Perilaku pang dipa~dang positif oleh staf sekolah, seperti kreativitas siswa 
dibidang seni yang ditelnpel di dinding sekolal~ 

3. Perilaku yang dipandang positif oleh banyak anggota masyarakat, seperti 
kegiatan siswa berai~ekaragarn sesuai dengan ketertarikannya. 

4. Perilaku sang ~llerupaka~l langkah penting unbk nlengantar kepada keberi~asilan 
nlencapai tujuxil pendidika~ yang telah ditetapkan standarnya ole11 pemerintall. 

5. Periiaku yang menlbuat lklim kelas positif, seperti siswa saling berinteraksi 
dengan baik sepanjang waktu yang tersedia. 

Mengacu pada kriteria tersebut di atas maka setiap pendidik dituntut untuk 
melakukan tindakan yang n~engarah pada terciptanya perilaku yang baik di kelas. Brophy 
dan Putna111 dalam Dukes (1978), keberhasilan guru-guru dalanl nxengelola kelas 
sebagairtlana yang diharapkm tidak hmya ditentukan ole11 keterampilan dan teknik yang 
dimilikinya, tetapi juga kuditas pribadinya. Untuk itu guru-guru dituntut menxpunyai 
kepribadia~l yang baik di samping mempunyai 10 kompetensi pokok sebagai guru. 

Dalanl pelaksam pendidikan di tingkat dasar sering terjadi kesalalla11 persepsi 
baik dijajaran guru maupun orang tua. Beberapa anggapan yang salah terhadap anak 
(Hauck, 1 9 67): yang dapat nlembunuh kreativitas anak sekolah: 

1. Anak-anak tidak seharusnya bertanya atau men~bantah orang lebih tua. 
2. Seorang anak dan perilakunya adalah sanla. 
3. Anak-anak dapat ~llembuat dongkol / jengkel orang yang lebih tua. 
4. Hukuman, rasa salah dan penyalahan adalah metode yailg efektif untuk 

pengelolaar~ anak. 
5 .  Anak-a~ak belajar lebih banyak dari apa yang dikatakan orang tuanya dari pada 

apa yang mereka lakukan. 
6. P i~ j  ian i~~en~anjakatl an&. 
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7. Ar.lak-anak tidak sellarusnya dibuat frustasi. 
8. Hukuman berat perlu diterapkan agar anak tidak mengula~lgi kesalahan. 
9. Seorang anak hams berusal~a me~nperoleh cinta kasih orang tua. 
10. Anak-anak haws ditenangkan lebih dahulu bani kenludian orang dewasa. 

Anggapan yang salah ini hams dikikis llabis dalam pembelajaran dewasa ini, agar 
anak dapat tumbuh kekbang secara alanli sesuai dengan perkenlbangan jiwa dan 
fisiknya. 

Guru mempunyai peran ymg sangat penting dalan: proses pembentukan sikap 
siswa disamping orang tua 1 keluarga siswa. Walaupun waktu tatap in~rka antara siswa 
dengan orang tua / keluarganya. Gun1 inempunyai tugas unt~tk menyanlpaikan d m  
menanall&an infonxlasi kepada siswa dengal gaya 1 pendekatan yang diminati siswa. 
Dalanl proses tersebut sering terjadi konflik di dalam diri siswa, lebih-lebih jika siswa 
telall ~nemperoleh infonnasi y a ~ g  bertentangan dengan infonlxasi yang dibawa guru. 
Salah satu faktor penting yang me~npe~lgaruhi tinggi rendalmya penerimaan siswa 
terhadap infornlasi yallg masuk (Salomon, 1979) addah keterallpilan nzelakukan 
elaborasi dari siswa. Proses elaborasi meliputi kegiatm n ~ e ~ l b a ~ ~ d i n g k a ~ ,  menganalisis 
dan tra~~sfonnasi. Kegiatan belajar yang menekankan pada penlberian kesen~patan 
r~~elakukan elaborasi akan meinpercepat proses penerin~aan infonnasi. 

Duke dalam Beare, Caldwell dan Milikan (1989) menyaradcan agar 
kepemi~npinan dalam pe~nbelajaran perlu melibatkan dua bagian yang saling 
berl~ubunga~> yaitu pengajaran yag sangat baik (excellence in teaching) dan situasi kunci 
d a l m  kepemimpinan pembelajaran (key situations in instructional leadership). 

Excellence in teaching ~nelibatkan 6 (enam) tipe kegiatan yaitu : 
1. Clinical assistance: ken~an~puan mendiagnosa kebutuhan siswa dail memberika~l 

pengalanIan belajar untuk lnenemukan kebutuhan masing-masing individu. . 

2. Planning: memilih tujual, pengala~nan belajar dan me~laksir prosedur yang paling 
cocok. 

3.  Instrzlcfion: komunikasi yalg berllasil dan pencapaim harapan setiap siswa. 
4. Classroon management: menegakkan ketersusunan lingkungan dengan baik untuk 

pe~nbelajaran. 
5. Monitoring of progress: proses penaksiran yang terus nlenems dan dilaporkan 

kepada seluruh siswa, memberikan infon~lasi untuk seluruh proses yang sedang 
berjalan di tipe clinical assistance das~planning instruction. 

6 .  Caringfor srudents: bagian kegiatan gum dimana mengandr~ng nilai-nilai reflek yang 
menguntungkan siswa seperti respek, penerimaan, dorongan d m  n~enge~lali. 

Key Sitzration instructional leadership nlelingkupi: 

1. Teacher szipewision and development: bekerja dengan guru dengan berbagai cara 
untuk menlperoleh infomasi-informasi yaslg dibutuhkan dalan~ usaha 
peningkatan kualitas pe~nbelajaran, mendesain dan me~lyebarluaska~ program 
berbasis sekolah yang dapat meningkatkan profesional individu nlaupun 
kelonlpok. 

2. Teacher evaluation: penilaian terhadap guru da la l~  rangka menjamin / 
melindungi kebijakan sistem sekolah. 

3.  Instrzrctional management and support: ~nenlfonnulasika~ dan 
mengimplenleiltasikan kebijakan guna mendukung proses belajar. 



4. Resources management: nlelindungi sumber daya agar terus dapat diperoleh 
secara konsisten dan dialokasikan secara tepat sesuai dengan tujuan, kebutuhan, 
kebijakan dan prioritas. 

5 .  Qzlnlity control: progranl evaluasi yang kolltiniu pada ruang lingkup yang luas. 
6. Coordination: kerjasama horisontal maupun vertikal gum ~nenciptakan efisiensi 

da11 efektivitas penggunaan sumber daya. 
7. Trozlble shooting : ~~lengantisipasi dan n~emecahkan masalah yang nlungkin dapat 

mele~~lahkan 1 menrsak kualitas pembelajaran dm pengajaran. 

Berdasar uraian singkat di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 
1. Proses pembelajaran merupakan kunci keberhasilan suatu sekolah 
2. Proses pembeiajaran yang baik hendaknya diduku~lg ole11 ina~lajemen berbasis 

sekolah. 
3. Proses pen~belajaran yang tidak mengacu pada perkembangan jiwa dm 

perbedaan individual siswa mempakan pelxlasullgall hak asasi an&. 
4. Sarana prasarana sekolah seyogyanya disediakail secara cukup gum nlelaya~i 

variabilitas proses pembelajaran. 
5 .  Pilar pe~ldidikan yang perlu dijalankan ole11 setiap lenlbaga pendidikan : learning 

to believe in God, learning to know, learning to do, learning to live together serta 
learning to be. 

6. Manejer sekolah perlu bekerjasama dengan konlite sekolah dalam meiialankall 
fimgsi manaje~ne~~ sekolah. 

7. Melalui otonorni daerah dinlungkinkan terjadi proses pe~~gembangan pendidikan 
yang didasarkan pada budidaya lokal serta kebutul1a.n su~nber daya manusia di 
masa datmg. 

8. Asset sekolah yang sangat penting adalah sumber daya manusia, disamping 
sumber daya alam. 

9. Unit usaha sekolah sudah saatnya ditumbuhke~nbangkan. 
10. Dunia usaha perlu menyediakan waktu dan tenaga untuk menerirna kunjungan 

dal  praktek siswa-siswa secara kontiniu guna mengatmi keterbatasan sarana 
prasarana yang dirniliki sekolah. 

1 1. Manajemen kelas perlu ilxengacu pada kriteria perilaku kelas y a 3 ~  baik. 
12. Guru perlu memperhatikm persepsi yang salah terhadap anak sehingga 

kreativitas an& dapat terbentuk. 
13. Dua bagian yang tid& dapat dipisahkan dalanl kepefimpinan pembelajaran 

adalall excellence in teaching dan key sifuation in instructional leadership. 
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TANYA JAWAB 

Tidak betul statenlen Bapak bahwa pengajaran Bahasa Inggris di Sekolah Dasar 
kurang tepat. Sepengetahuan saya Depdiknas telah mnencana~lgka~l agar Bahasa 
lnggris nlt~lai diajarkan di kelas EV SD. Mohon penjelasan lebih lanjut. 

Agus Irianto 

Saya nlemalg kuralg setuju jika ballasa Inggris diajarkan secara paksa pada murid 
S D. Saya setuju jika sistenl. pengajaran Bahasa Inggris pada nlurid SD nlengg~xnakan 
inetode playing (belajar sanlbil bemain) 

Jafrinur 
Sejaulmlala kondisi objektif siste~n pendidikall di Sumbar 

Rizaldi Boer 

1. Menurut saya ada dua masatah besar da lm sistem pendidikan kita hari ini, yaitu 
nlasalah metode pengajaran d m  inateri pengajaran. Menurut Bapak upaya apa 
yang ~llesti krta lakukan da lm mernbenahi pendidika~ ddi Sun-tbar nlenuju iildustri 
peildidika~l berkualitas. 

2. Upaya-upaya yang perlu dilakukan d a l m  menlbenahi pendidrkan dasar. 


