


KATA PENGANTAR 
 

Forum Komunikasi Kepala Sekolah 
selanjutnya disebut FKKS merupakan wadah 
para wakil KKKS di Kabupaten Banjarnegara 
dalam rangka mengembangkan mutu serta 
profesionalismenya dalam mengemban amanat 
s e k o l a h .  U n t u k  m e n i n g k a t k a n 
profesionalismenya dalam melaksanakan tugas 
mengembangkan kemampuan para Guru, para 
Kepala Sekolah, dan sekolah pada umumnya.  

Terbitnya Buletin FKKS merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari pelaksanaan Program 
BERMUTU. Diharapkan setiap guru pada 
akhirnya diharapkan untuk mampu menulis dan 
menuangkan gagasannya dalam bentuk tulisan 
dan kemudian menjadi bahan bacaan bagi guru-
guru yang lain, sehingga para guru dapat saling 
bertukar pikiran melalui bacaan yang diterbitkan.  

Kemampuan menulis memang perlu 
ditumbuhkan kepada setiap guru agar setiap 
guru semakin terampil menuangkan gagasan –
gagasannya.  

Pada akhirnya setiap guru akan menjadi 
semakin profesional sesuai dengan tuntutan 
pemerintah melalui program sertifikasi guru dan 
Program BERMUTU.  

Selamat bertugas.  
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Manusia adalah makhluk yang mempunyai pikiran. Pikiran manusia ini bukan merupakan 
bagian yang tetap. Bagian ini selalu berubah. Perubahan pikiran ini terjadi dengan sebuah proses 
yang dinamakan belajar. Oleh karena itu, setiap manusia yang normal sudah pasti ia akan selalu 
belajar. Belajar bagaimana ia memahami (learning how to think), berbuat sesuatu (learning how to 
do) dan belajar menjadi (learning how to be) dan belajar untuk hidup bersama (how to live 
together) juga  tentunya. Proses belajar adalah sebuah kewajiban bagi manusia, apalagi kita 
sebagai umat Islam. Di mana kewajiban belajar ini juga sudah ada sejak berabad-abad tahun 
yang lalu setelah runtuhnya zaman Jahiliyah (kebodohan). Proses belajar pada masa kenabian 
adalah proses yang sangat besar karena penghargaan atas ilmu pada zaman itu sangatlah tinggi 
dan generasi pada zaman itu bisa dikatakan sebagai generasi yang paling bersemangat dalam 
menuntut ilmu. Belajar menjadi sebuah proses penting yang terjadi secara berkelanjutan mulai 
dari manusia belajar hingga ia juga mengamalkannya. 

Melalui buku Profetik Learning ini, seorang dosen Fakultas Bahasa dan Sastra dari 
Universitas Negeri Yogyakarta bernama  Dwi Budiyanto mencoba menguraikan  bagaimana 
sebuah prinsip belajar diresapi secara benar. Belajar yang sudah terjadi pada masa kenabian dulu 
dicoba diuraikan sebagai pembanding dengan proses belajar pada masa sekarang. Tradisi belajar 
yang sangar religius Islami pada zaman kenabian menjadi inspirasi dan motivasi belajar bagi para 
pembelajar saat ini. Sebuah proses belajar dari sudut pandang Islam.  

Proses belajar yang diuraikan dalam buku ini diutarakan dengan pola pikir yang religius. 
Proses belajar sebagai proses menjadi individu dilakukan dengan penghilangan apa yang pikiran-
pikiran negatif dan pemunculan pikiran positif sebagai gantinya. Pikiran negatif sebagai pikiran-
pikiran yang cenderung menghambat proses belajar dan banyak menghabiskan energi, 
sedangkan  pikiran-pikiran positif  akan memberikan dorongan mental kuat/motivasi, sehingga 
proses belajar menjadi lebih bersemangat untuk mendapatkan hasil yang optimal. Setelah pikiran 
positif ini dapat mengambil alih posisi pikiran negatif  dilakukanlah sebuah proses visualisasi yaitu 
menyusun gambaran nyata tentang keinginan, tujuan atau cita-cita secara rinci yang pada 
akhirnya juga memberikan motivasi/dorongan mental yang kuat dalam proses belajar. Proses 
belajar yang selanjutnya adalah sebuah proses yang tidak lepas dari kuasa penciptanya yaitu 
Allah SWT. Hal ini dikarenakan segala hal didasarkan pada kekuasaan-Nya dan kesadaran 
manusia akan segala kelemahan dan ketidaksempurnaannya dan hubungannya dengan sang 
Khaliq. Hal ini diwujudkan dalam Doa atau permohonan kepada Allah SWT. Dalam buku ini Dwi 
Budiyanto memberikan gambaran bagaimana kebiasaan pembelajar  pada zaman-zaman dahulu 
yaitu zaman di mana nabi-nabi masih hidup. Kebiasaan pembelajar seperti membaca yang 
memang sudah diwajibkan dan hal ini juga sudah disebutkan pula pada wahyu pertama sang Nabi 
Muhammad SAW yang dalam terjemahannya disebutkan sebagai perintah untuk membaca 
(“IQRO”; BACALAH).  

Alasan lain yang menyebabkan kurangnya minat menjadi kepala sekolah adalah ketakutan ditempatkan 

sebagai kepala sekolah di tempat yang jauh dan sulit dijangkau. Dengan demikian akan bertambah biaya 

transportasinya dan dibutuhkan energi yang lebih banyak. Belum lagi menghadapi guru-guru yang bermasalah. 

Ini tentunya akan menambah persoalan bagi dirinya. Peningkatan tunjangan tidak sebanding dengan beban 

tanggung jawabnya. Belum lagi masalah kurangnya guru yang akan menghambat proses pembelajaran. Guru 

yang demikian biasanya lokasi kerjanya tidak begitu jauh atau di sekolah yang dia sudah merasa nyaman dalam 

bekerja.  

Dampak positif periodisasi akan menjurus pada regenerasi kepemimpinan. Dalam hal ini adalah Kepala 

Sekolah. Batasan dua periode akan memunculkan pemimpin baru yang akan mengganti generasi pendahulunya. 

Tidak lagi menjadi kepala sekolah sampai pensiun. Ada pergantian dengan generasi berikutnya. Ini sebuah 

idealisme, namun bagaimana kenyataan yang terjadi dalam kenyataan? Jika peraturan ini benar diterapkan, 

sementara guru enggan untuk menjadi kepala  sekolah. 

 Mungkinkah suatu saat sekolah tanpa seorang pemimpin? Ini dapat terjadi dengan adanya keengganan 

mengisi jabatan kepala sekolah, sementara kepala sekolah yang ada habis masa tugas dan kembali statusnya 

hanya sebagai guru. Perlu dicari solusi yang tepat untuk memecahkan persoalan tersebut. Salah satu solusi untuk 

membangkitkan minat untuk menjadi kepala sekolah adalah peningkatan kesejahteraan Kepala Sekolah, lebih 

baik dari sekarang ini dengan nominal kurang lebih Rp 121.000 dengan seabreg pekerjaan dan tanggung jawab 

yang begitu berat. Demikian pula dengan tuntutan kompetensi seorang Kepala Sekolah yang semakin berat 

mengurangi minat menjadi Kepala Sekolah. 

Berdasarkan Permendiknas nomor 13 tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademis dan kompetensi 

kepala sekolah / madrasah, peta kompetensi kepala sekolah terdiri dari lima dimensi kompetensi Kepala sekolah 

dan terurai menjadi tiga puluh tiga sub kompetensi. Kelima dimensi kompetensi tersebut adalah:  

1) kompetensi kepribadian,  

2) kompetensi manajerial,  

3) kompetensi kewirausahaan,  

4) kompetensi supervisi, dan  

5) kompetensi sosial. 

Tuntutan kemampuan atau kompetensi seorang kepala sekolah begitu kompleks dan lengkap. Sebuah 

tuntutan yang sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini yang penuh dinamika kehidupan. Apakah tuntutan 

kompetensi ini yang menyebabkan seorang guru enggan menduduki kursi kepala sekolah dan menganggapnya 

sebagai kursi panas? Apapun alasannya hendaknya mereka berani mencoba kemampuan dirinya. Nikmatilah 

suatu pekerjaan dengan enjoy. Cobalah, niscaya akan merasakan bagaimana rasanya menjadi kepala sekolah. 

Dalam sanubari para guru pertanyaan-pertanyaan ini terjawab. Tumbuh kembangkan pemimpin baru, untuk 

pendidikan yang lebih maju. Berdasarkan pengalaman dan kemauan untuk bekerja keras akan dapat mencetak 

generasi penerus bangsa dan handal. Di pundak guru terpikul beban mempersiapkan generasi penerus estafet 

bangsa. Di tangan Kepala Sekolah organisasi pendidikan akan berjalan sesuai tujuan dalam mencapai cita-cita 

mulia. Majulah pendidikan dan  jayalah Indonesia.  

 

MENGHITUNG JENIS KELAMIN PADA EXCEL 

Judul Buku:  
Prophetic Learning; Menjadi Cerdas dengan Jalan 
Kenabian  
Penulis:  
Dwi Budiyanto  
Penerbit:  
Pro-U Media, Yogyakarta; 2009  
Pengkaji:  
Karsan Ari Sunarso, S.Pd.  

Menghitung jenis kelamin 
pada Excel:  
 
1. Untuk menghitung L,  
=countif(e3:e17;”L”)  
 
2. Untuk menghitung P,  
=countif(e3:e17;”P”)  
 
Keterangan:  
e3:e17 adalah sel yang 
dicari jumlahnya. 
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Belajar juga tidak lepas dari yang namanya menulis pada akhirnya. Kebiasaan membaca dan menulis 
ini dengan mengagumkan telah diperlihatkan oleh ulama-ulama dahulu. Selain itu, belajar merupakan  
proses berpikir. Jika dilihat proses belajar pada buku ini memang menggambarkan sebuah proses yang 
tidak lepas dari konsep spiritualitas. Belajar yang mengedepankan pemahaman pikiran dan kecerdasan 
penataan mental dan fisik manusia. Pikiran yang menentukan arah berkaitan erat dengan mental yang 
memberikan energi yang akan mempengaruhi tindakan. Mental akan tertata manakala pikiran juga tertata , 
mental positif akan menghasilkan pikiran positif atau sebaliknya. Menata mental merupakan kegiatan efikasi 
diri, pemberdayaan kesabaran dan penciptaan zona nyaman. Namun, semua kegiatan ini juga perlu 
penambahan dengan fisik yang tertata, seperti kesehatan dan kebugaran fisik. Ini artinya keadaan fisik juga 
berpengaruh pada kesehatan mental dan pikiran (kecerdasan).  

Pada buku ini penulis juga menghimbau pembaca agar dapat menjadi guru atau pendidik yang benar-
benar inspiratif. Guru yang bukan sebagai pendidik di sekolah atau lembaga pendidikan saja , namun 
semua kalangan yang memang memberikan ilmunya kepada siapa saja. Buku ini juga menggambarkan 
sebuah hubungan sejalan antara  konsep jamaah dalam proses perubahan yang dialami pembelajar. Buku 
yang sarat dengan nuansa Islam yang akan membawa kita menjadi pribadi yang memiliki citra dan 
semangat seperti jejak-jejak generasi-generasi awal  Islam dahulu yaitu generasi yang memiliki kecerdasan 
mental, pikiran dan fisik. Kita akan merasa  terbimbing untuk  menjadi generasi yang punya semangat dan 
jiwa seperti para nabi (jiwa kenabian).  

Eksistensi pembelajaran bernuansa islami menjadi sangat penting dalam era sekarang. Pembentukan 
karakter yang memang harus segera terlaksana secara komprehensif. Tetapi, pengkaji sendiri tidak 
memaksakan sudut pandang pembelajaran ini untuk semua kalangan. Apalagi pengkaji menyadari benar 
akan keberanekaragaman budaya dan agama yang mempunyai view point sendiri-sendiri dalam 
mengajarkan nilai-nilai karakter sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Pengkaji memberikan 
sebuah pandangan berdasarkan sebuah objektivitas pendidikan.  

A. Kepala  Sekolah Masa Kini 

Bagaimana kepala sekolah di era sekarang ini? Seperti disebutkan di atas bahwa era telah berubah. 

Termasuk juga perubahan tentang keberadaan Kepala Sekolah. Peraturan semakin disempurnakan untuk 

menyesuaikan dengan  perkembangan jaman. Harapan dari penyemurnaan ini adalah seorang kepala sekolah 

mampu dan mau untuk senantiasa dinamis mengikuti arus perkembangan jaman yang semakin maju. Sebagai 

pioner di bidang pendidikan sudah selayaknya menjadi contoh bagi orang-orang yang dipimpinnya.  

Era reformasi bergulir. Proses rekruitmen kepala sekolah berubah. Untuk menjadi kepala sekolah harus 

melalui tahapan seleksi baik seleksi administrasi maupun seleksi akademis dengan ujian tertulis maupun 

wawancara. Pada awalnya proses semacam ini peminatnya masih cukup banyak, ,namun akhiur-akhir ini 

keadaan semakin menurun. Ketika ada jabatan kepala sekolah lowong dan akan diadakan testing kepala sekolah, 

terjadi kesibukan untuk menjaring para calon Kepala sekolah, namun apa yang terjadi? Betapa susah payahnya 

kepala sekolah menunjuk guru untuk mengikuti tes tersebut. Pengawas sampai mencari data dan mengumpulkan 

para guru yang sudah layak dan memenuhi syarat sebagai kepala sekolah. Dengan berbagai pengarahan dan 

himbauan untuk mengikuti seleksi calon kepala sekolah. Meski demikian banyak yang diundang tidak 

memenuhi panggilan dan yang datangpun tidak sedikit yang tetap tidak mendaftar sebagai kepala sekolah. 

Berdasarkan keadaan tersebut, muncul pertanyaan, mengapa para guru tidak mau menjadi kepala 

sekolah? Apa alasan yang melatarbelakangi keengganan untuk menjadi kepala sekolah yang tempo dulu adalah 

dambaan setiap guru?  

Pada bagian terdahulu penulis  menggali informasi dengan para mantan kepala sekolah tempo dulu. 

Mereka berpendapat bahwa menjadi kepala sekolah saat ini lebih berat. Bagaimana tanggapan para guru tentang 

tugas kepala sekolah saat ini? Bagaimana proses rekruitmen yang dikehendaki? Dari dengar pendapat dengan 

para guru yang enggan menjadi kepala sekolah, mereka sebagian berpendapat bahwa saat ini merasa belum 

mampu untuk memimpin suatu organisasi sekolah. Melihat kesibukan dan tanggung jawab Kepala sekolah yang 

menjadi pemimpinnya menjadi ciut nyalinya. Apakah sanggup memimpin para guru, sedangkan memimpin 

dirinya sendiri belum mampu. Ada pula yang berpendapat sudah merasa nyaman menikmati profesinya sebagai 

seorang guru. Apalagi sudah menyandang guru profesional dengan mendapat tunjangan sertifikasi. Yang dicari 

dalam hidup ini adalah kenyamanan dan kedamaian dalam bekerja. Buat apa mencari yang susah-susah?  

Sikap konservatif seperti pendapat para guru tersebut, apabila terus tertanam pada para pendidik akan 

membawa dampak yang kurang baik. Mau tidak mau sebagai guru harus dapat mengikuti perkembangan jaman. 

Era teknologi harus diikuti pula oleh para guru. Alangkah naifnya kalau guru ketinggalan jauh dengan siswanya 

yang sudah menguasai teknologi canggih. Kredibilitas guru akan turun di mata siswa. Padahal guru adalah 

panutan bagi siswa dan masyarakat.  

Menanggapi persaingan global di berbagai bidang, maka bidang pendidikan pun terdapat persaingan. 

Menghadapi hal tersebut Departemen Pendidikan Nasional mengadakan penilaian status sekolah dengan 

mengadakan penilaian akreditasi sekolah. Disinilah kepemimpinan Kepala sekolah diuji dalam mempersiapkan 

akreditasi sekolah. Segenap sumber daya yang ada dikerahkan untuk mendapat penilaian yang memuaskan. 

Penilaian ini merupakan hasil kerja tim yang terdiri dari Kepala Sekolah, Guru, penjaga sekolah, siswa dan 

komite sekolah . Sanggupkah seorang Kepala sekolah menggerakkan segenap komponen yang ada untuk 

bersinergi membangun kinerja untuk meraih cita-cita mulia. Citra Sekolah ditentukan oleh hasil akreditasi 

tersebut. 

Berbicara tentang jabatan kepala sekolah, yang dahulu sampai masa pensiun. Sekarang dibatasi tiga 

periode, bahkan informasi terbaru jabatan Kepala sekolah maksimal hanya dua periode (delapan tahun). 

Penentuan periodisasi melalui penilaian kinerja kepala sekolah (PKKS). Dalam satu periode terdapat dua PKKS 

yaitu pada tahun ke dua dan keempat. Hasil penilaian ini menentukan kelanjutan jabatan kepala sekolah untuk 

periode berikutnya. Yang nilainya kurang memenuhi syarat maka akan kembali menjadi guru. Hal ini tentunya 

membawa dampak psikologis yang cukup berat bagi orang tersebut, apalagi tugasnya masih di sekolah tersebut. 

Tahun tahun akhir menjelang kembali menjadi guru, ada kecenderungan menurunnya gairah kerja. Hal ini 

diketahui berdasarkan pada pengamatan dan pembicaraan mereka yang memasuki HMT (Habis Masa Tugas). 

Meskipun ada sebagian yang memanfaatkan waktu terakhir dengan sebaik-baiknya untuk meninggalkan kesan 

yang baik dengan prestasi yang membanggakan. Mengambil istilah dalam sepak bola dikenal dengan injury 

time. Gunakan waktu terakhir dengan sebaik-baiknya untuk meraih kemenangan.  

WAJAH-WAJAH PARA PENDIDIK PENUH HARAPAN 
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RANKING 6 UASBN KABUPATEN RANGKING I UASBN KECAMATAN 
TAHUN PELAJARAN 2009/2010   

Oleh:  
MISKINAH 

KEPALA SDN 1 SINGAMERTA  
 

SD Negeri 1 Singamerta secara geografis terletak di jalur jalan raya nasional Purwokerto-Semarang 
yang berdekatan dengan ibukota kecamatan di pinggiran ibukota kabupaten Banjarnegara. Kehidupan 
masyarakatnya beranekaragam, sebagian besar sebagai buruh pabrik karena letaknya dekat dengan PT 
Falcata dan PT Serayu Makmur Kayuindo, bahkan banyak juga yang merantau ke Jakarta. Mengingat 
letaknya yang di jalur jalan nasional dan di pertigaan jalan menuju objek wisata Dieng, maka di pertigaan 
banyak kegiatan ekonomi yang sangat membantu bagi masyarakat desa Singamerta.  

Berangkat dari latar belakang di atas kegiatan pendidikan di SD Negeri 1 Singamerta pada 
kenyataannya kurang mendapat perhatian masyarakat, terutama dalam hal pendanaan, maklum karena 
kondisi masyarakat yang sebagian besar kurang menyadari akan pentingnya biaya pendidikan. Sejak saya 
menerima Surat Keputusan untuk mengelola kegiatan pendidikan di SD Negeri 1 Singamerta dari Bupati 
Banjarnegara tepatnya sejak tanggal 18 Januari 2005 saya mulai berangan untuk mengelola SD Negeri 1 
Singamerta dengan kemampuan yang ada. Ada beberapa langkah yang saya tempuh untuk mencapai 
tujuan tersebut.  
A. Langkah-Langkah Menempuh Tujuan 

Langkah pertama saya mulai pendataan siswa dari latar belakang siswa, kondisi sosial wali 
murid, kondisi lingkungan. Dari hasil pendataan banyak siswa yang bermasalah, karena dititipkan/
diasuh oleh nenek atau bibinya, dari segi lingkungan, karena terletak di pertigaan maka sering terjadi 
pengaruh yang kurang baik bagi perkembangan siswa meskipun demikian sebetulnya siswa SD 
Negeri 1 Singamerta berpotensi untuk maju asal dikelola dengan sungguh-sungguh. Kedua 
pendataan guru dan karyawan yang ada. Pada tahun 2005 jumlah guru SDN 1 Singamerta terdiri dari 
1 orang kepala sekolah, 5 orang guru kelas, 1 orang guru agama dan 1 orang guru penjasorkes serta 
1 orang penjaga SD.  

Dari hasil pendataan 50% guru yang ada sudah menyusun perangkat pembelajaran, 
sedangkan 50% masih belum melakukan. Dari segi ijazah, guru-guru sudah memiliki ijazah D2 dan 
mereka sangat berantusias untuk memajukan SD ini. Berangkat dari sumber daya manusia yang ada, 
saya optimis untuk membawa SD Negeri 1 Singamerta selangkah lebih maju meskipun SD Negeri 1 
Singamerta sebelumnya juga sudah bagus, sudah bisa berkompetisi. Namun demikian sebagai orang 
baru saya bertekad untuk meningkatkan keberadaan SD Negeri 1 Singamerta. 

B. Menyusun Program Sekolah 
Untuk meraih hasil yang maksimal perlu disusun program sekolah yang terdiri dari program 

jangka pendek (1 tahun), program jangka menengah (untuk 3 tahun ke depan), dan program jangka 
panjang (untuk 8 tahun ke depan).  

Dalam program jangka pendek tertuang antara lain: 
- Pengelolaan sarana dan prasarana 
- Cakupan kenaikan siswa 
- Prestasi akademis, maupun non akademis 
- Perolehan UAS 
Untuk meraih hal di atas beberapa upaya yang ditempuh antara lain: 
Ekstrakurikuler 
Menyusun rangkuman mata pelajaran 
Bekerja sama dengan wali murid untuk mengaktifkan jam belajar.   

yang semua itu tidak lepas dari pembiayaan, padahal saat itu belum ada dana Bantuan 
Operasional Sekolah (BOS). Hanya mengandalkan uang BPPP dan wali murid untuk itu pengeluaran 
harus diperhitungkan matang-matang. 

Alhamdulillah mulai tahun pelajaran 2005/2006 pemerintah memberikan dana Bantuan 
Operasional Sekolah (BOS), jadi sekolah dapat memiliki dana tetap. Kami percaya bahwa untuk 
meraih hasil yang sesuai dengan harapan diperlukan kerja keras dan dana yang cukup serta 
persiapan yang matang serta peran serta antara Kepala Sekolah, Guru, Siswa, dan Wali Murid.  

FENOMENA KEENGGANAN GURU MENJADI KEPALA SEKOLAH 

Oleh : Eko Wahyono, S.Pd., M.M.  

 

A. Kepala Sekolah Tempo Doeloe 

Suatu unit organisasi pasti membutuhkan sosok pimpinan yang mampu menjalankan roda organisasi. 

Tanpa adanya seorang pemimpin maka diibaratkan seperti kapal tanpa nakhoda. Demikian juga dengan institusi 

pendidikan khususnya di sekolah dasar membutuhkan sosok pimpinan yaitu seorang kepala sekolah. Tanpa 

adanya seorang kepala sekolah maka kegiatan di sekolah akan mengalami hambatan. Kinerja guru akan 

mengalami penurunan akibat tidak adanya pengawasan dari atasan. Ini tidak dialami oleh setiap guru, namun 

akan ada kecenderungan kejadian seperti disebutkan tadi.  

Bagaimanakah sosok seorang kepala sekolah yang ideal, dan bagaimana rekruitmen atau proses 

pemilihan dan pengangkatan seorang kepala sekolah? Jaman telah berubah. Era telah berganti. Dahulu sosok 

Kepala Sekolah adalah idaman bagi guru untuk meraih prestise yang lebih tinggi.  Jenjang karier dan sebutan 

seorang kepala sekolah adalah suatu kebanggaan. Ada rasa bangga yang tertanam dalam sanubari dan biasanya 

sebagai seorang kepala sekolah akan lebih dihormati dan dihargai. Penghargaan berupa tunjangan kepala 

sekolah meski tidak sebanding dengan beban kerja dan tanggung jawab yang berat sebagai kepala sekolah tidak 

begitu dipikirkan. Prinsipnya adalah sebutan jabatan kepala sekolah merupakan salah satu cara mempertinggi 

derajat kehidupan dan strata sosial.  

Berdasarkan kondisi tersebut maka tidak heran kalau dahulu untuk menjadi kepala sekolah, para guru 

antre untuk mendapat jatah menduduki jabatan tersebut. Berbagai cara ditempuh baik secara legal maupun ilegal 

demi meraih cita cita. Masa jabatan KS tidak seperti sekarang ini dibatasi oleh periodisasi dengan berbagai 

aturan yang semakin memberatkan sosok seorang Kepala Sekolah. Jabatan Kepala sekolah berlaku selama 

masih memenuhi syarat  sampai pensiun. Ada istilah lain menjadi Kepala Sekolah seumur hidup. Yang 

membatasi adalah masa pensiun. Jadi ketika jabatan Kepala sekolah sudah berhasil diraih, maka akan dinikmati 

sampai masa pensiun atau kalau nasib dan karier yang baik menjadi batu loncatan untuk jenjang karier yang 

lebih tinggi.  

Tanpa adanya pembatasan masa jabatan Kepala Sekolah menyebabkan kekuasaannya menjadi lebih besar 

dan kontrol dari bawahan kurang begitu bermakna. Cenderung guru takut untuk mengkritik kepala Sekolah. 

Otoritas Kepala Sekolah sangat dominan. Melihat keadaan seperti itu ada pandangan dari sebagian guru bahwa 

menjadi Kepala Sekolah itu enak. Tinggal perintah ini itu tanpa harus mengerjakannya sendiri. Sebagai guru 

yang berpikiran maju maka akan berusaha untuk meraih apa yang menjadi cita-citanya. Dengan demikian 

jabatan Kepala Sekolah pada masa itu menjadi incaran. Kepala Sekolah tak pernah berpikir lengser keprabon 

dari kepala sekolah kembali menjadi guru.  

Senioritas dan kapabilitas pada saat itu merupakan faktor penting dalam menentukan jabatan kepala 

sekolah tanpa adanya tes tertulis yang soalnya begitu menguras tenaga dan pikiran. Seleksi semacam ini oleh 

atasan mendapat tanggapan positif dan negatif tergantung cara pandang masing-masing individu. Kebaikannya 

menghargai orang yang lebih tua dan mempunyai pengetahuan, ketrampilan dan pengalaman yang lebih baik. 

Seperti kita ketahui dahulu yang menjadi kepala sekolah mayoritas dari segi usia lebih tua dari pada para guru 

yang dipimpinnya. Keadaan semacam ini bagi kita yang memegang teguh adat ketimuran rasa hormat dan 

tunduk kepada pimpinan sangat dijunjung tinggi. Ketika penulis mengingat  masa lalu, begitu para guru muda 

begitu tunduk, patuh dan hormat pada sosok kepala sekolah.  

Pandangan lain tentang rekrutmen Kepala Sekolah tempo dulu adalah adanya unsur kedekatan dengan 

pimpinan. Memang kita banyak teori yang menyatakan bahwa mencari rekan kerja kebanyakan dari orang orang 

terdekat yang sesuai dengan kompetensinya. Buat apa menunjuk orang yang belum tahu kredibilitasnya kalau 

mempunyai orang yang senantiasa berhubungan dekat dengannya. Pendapat  yang lebih sinis lagi adalah 

pengangkatan Kepala sekolah dengan proses yang tidak fair, sehingga menyingkirkan orang-orang yang lebih 

kompeten.  

Penulis mencoba menggali informasi kepada beberapa mantan kepala sekolah yang sudah cukup lama 

purna tugas. Berdasarkan perbincangan ringan dengan mereka untuk membandingkan tugas dan kinerja Kepala 

sekolah dulu dengan sekarang, ternyata mereka memandang bahwa tugas Kepala sekolah sekarang ini terlihat 

begitu banyak, dan dituntut untuk kerja cepat dan tepat. Belum lagu urusan keuangan yang sekarang dituntut 

untuk transparansi dan akuntable. Mutu pendidikan, sarana pembelajaran, proses pembelajaran, hasil 

pembelajaran, dan kemampuan profesionalisme guru disorot tajam oleh berbagai pihak. Di mata mereka 

tanggung jawab seorang Kepala Sekolah begitu berat.  
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C. Peran Kepala Sekolah 
Sesuai dengan tugas pokok Kepala Sekolah sebagai berikut:  
- Administrasi  
- Manager  
- Supervisor.   

Dan tidak lepas dari prinsip: Ing ngarso sung tuladha, Ing madya mangun karso, Tutwuri 
handayani. Dalam hal ini kepala sekolah berusaha memberi contoh kepada karyawan (para guru dan 
penjaga) untuk datang tepat waktu, tertib administrasi, tertib organisasi, termasuk tertib bicara.  

Di sini kepala sekolah selalu mengajak para guru untuk berbuat sesuai dengan ketentuan dan 
selalu membangun kebersamaan memberi semangat mendorong pendapat para guru melalui 
musyawarah guru, menghargai pendapat guru selalu saya utamakan dan mengantarkan para guru 
untuk meningkatkan kinerjanya. 
 

D. Keberhasilan yang Dicapai 
1. Menyusun program pengajaran 

Dimulai dari penyusunan silabus, program tahunan, program semester, diterjemahkan 
dalam rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP).  

2. Melaksanakan program 
Kegiatan ini dikenal dengan tatap muka yang dilaksanakan berdasarkan jadwal pelajaran 

yang sudah dijabarkan ke dalam RPP, melalui beberapa tahapan, tahap awal, tahap kegiatan 
inti dan tahap kegiatan akhir. Jika seorang guru sudah melaksanakan kegiatan tatap muka 
sesuai dengan RPP setiap harinya, insya Allah hasil akan maksimal lebih-lebih jika dilengkapi 
dengan alat peraga yang sesuai, metode pembelajaran yang sesuai dengan materi 
pembelajaran serta bersifat menyenangkan bagi siswa, anak akan tertarik sehingga materi 
pelajaran banyak yang terserap.  

3. Mengevaluasi program  
Dari tahap penyusunan program berlanjut pada pelaksanaan program. Kegiatan evaluasi 

merupakan kegiatan yang harus dilaksanakan, untuk mengetahui sejauh mana program materi 
dapat diserap. Kegiatan evaluasi bisa bersifat tulis, unjuk kerja, perbuatan, yang disesuaikan 
dengan kompetensi yang diharapkan. Untuk mengetahui daya serap siswa alat evaluasi harus 
sesuai dengan materi/kompetensi dasar yang disajikan. Alangkah bahagianya seandainya 
setiap guru dapat melakukan kegiatan pokok guru.  

Seiring dengan berjalannya waktu para guru menyadari akan tugas pokok guru. Banyak 
hal yang diterapkan oleh guru, ternyata berdasarkan survei hasilnya lebih baik daripada 
mengajar tanpa persiapan dan tanpa evaluasi. Ini dapat dibuktikan bahwa daya serap siswa 
lebih tinggi mencapai di atas 75%. Dan pada kenyataannya siswa dapat bersaing dengan SD 
lain. Siswa dapat berbicara dari lomba yang diselenggarakan di tingkat kecamatan walaupun 
tidak selalu nomor 1 setidaknya dapat meraih 5 besar, dan bahkan bisa menduduki juara 
tingkat kabupaten antara lain: lomba siswa teladan, lomba mapel, lomba bercerita, lomba 
sinopsis.  

E. Keberhasilan UASBN  
Pada puncak kegiatan sekolah, yang terkenal dengan nama UASBN  tahun 2005/2006 ranking 

3 kecamatan, tahun 2006/2007 ranking 2, tahun 2007/2008 rangking 5, tahun 2008/2009 ranking 5 
dan pada tahun 2009/2010 ranking 1 kecamatan dari 29 SD/MI dan ranking 6 kabupaten dari 739 SD/
MI.  Ini merupakan suatu prestasi yang sangat menggembirakan dengan nilai sebagai berikut:  

 

Secara naluri makhluk hidup akan berupaya bertahan dengan keadaan yang sudah membuat 
nyaman dan mapan dalam kehidupannya. Demikian juga manusia termasuk kita sebagai guru suka tidak 
suka, mau tidak mau kita harus membuka diri dengan keadaan yang nyata, menjauhkan perasaan protektif 
bahkan resistensi (penolakan). Guru ideal harus senantiasa dapat menyesuaikan dengan perkembangan 
yang ada. Guru jangan seperti pepatah “Bagai katak dalam tempurung” hanya memiliki pengetahuan yang 
pas-pasan bahkan di bawah standar.  

Paradigma lama sudah saatnya kita tinggalkan. Kita masuki paradigma baru untuk membuat diri kita 
menjadi berdaya dan percaya diri. Tugas dan beban tanggung jawab sebagai guru bukan hanya sekedar 
mengajar yang hanya menyampaikan materi ajar melalui berbagai cara pendekatan dan metode, tetapi 
tugas dan tanggung jawab guru juga sebagai pendidik menjadi figur sentral teladan dan model yang dapat 
mempengaruhi kehidupan siswa, tentunya pengaruh yang positif.  

Mari kita merefleksi diri sudah sampai dimana keberadaan kita masing-masing. Seandainya kita 
masih jauh dari harapan,  upayakan untuk memacu diri agar bisa mengimbangi harapan yang ada. Jika kita 
sudah hampir mendekat kita upayakan lebih cepat dan apabila kita bisa melampau harapan kita coba 
memberdayakan diri agar lebih eksis.  

Dan harapan terbesar  sebagai guru profesional adalah mau dan mampu mengembangkan diri sesuai 
dengan bidangnya sehingga  mampu memenuhi harapan masyarakat dan amanah Undang-undang yang 
imbasnya tujuan pendidikan secara nasional dapat terwujud. Bravo Guru.  

 
 

Ujian Nasional dan Pendidikan Karakter 
Oleh : Rokhmani 

 
Teka-teki ada tidaknya Ujian Nasional (UN) Tahun Pelajaran 2011/2012 terjawab sudah dengan 

terbitnya Permendikbud Nomor 59 Tahun 2011. Pro dan kontra seputar UN yang bertujuan untuk menilai 
pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata 
pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi ini diharapkan tidak terjadi lagi.  

Perdebatan perlu tidaknya UN yang berulang setiap tahun dan menguras energi tersebut sebaiknya 
ditinggalkan karena ada masalah yang lebih substansial, yaitu bagaimana meningkatkan mutu 
penyelenggaraan dan memanfaatkan hasil UN dalam rangka peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan 
di seluruh tanah air. Peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan merupakan tuntutan yang mendesak, 
dalam rangka peningkatan dan pemerataan mutu SDM bangsa, yang sangat diperlukan di era globalisasi 
saat ini, dengan persaingan yang semakin ketat.  

Sejalan dengan harapan tersebut, UN sebaiknya dipandang sebagai bagian dari proses pendidikan 
dan bukan merupakan momok yang menakutkan bagi peserta didik. Karena dengan formula baru 
sebagaimana diterapkan tahun 2011 hasil UN bukan satu-satunya faktor penentu kelulusan peserta didik 
dari sekolah/madrasah.  
 
Pendidikan Karakter  

Indikator Ujian Nasional dikatakan sukses tidak hanya dilihat dari pencapaian rata-rata nilai kelulusan 
di atas standar minimal yang ditentukan. Akan tetapi yang lebih penting adalah teraplikasikannya nilai-nilai 
pendidikan karakter pada setiap tahapan ujian tersebut. Contohnya nilai kejujuran. Kejujuran mutlak 
dikedepankan sejak tahap persiapan, pelaksanaan hingga akhir kegiatan UN.  

Dengan kejujuran yang tinggi selama kegiatan UN, diharapkan kasus contek massal, jual beli kunci 
jawaban, pembocoran naskah dan kegiatan curang lainnya dapat dihindari. Untuk itu komitmen menjunjung 
tinggi nilai kejujuran tidak hanya dituntut bagi peserta saja, tetapi yang lebih penting adalah para 
penyelenggara. Dari guru, kepala sekolah, pejabat di tingkat daerah hingga pusat dan semua yang 
berkaitan dengan proses penyelenggaraan Ujian Nasional.  

Dengan demikian akan diperoleh hasil UN yang jujur. Hasil UN yang jujur diperlukan untuk 
menentukan kelulusan peserta didik dan memetakan pencapaian kompetensi lulusan secara tepat pada 
sekolah/madrasah dan daerah, sebagai salah satu indikator mutu pendidikan. Berdasarkan hasil pemetaan 
ini, dapat dirumuskan kebijakan yang tepat pada tingkat sekolah, daerah, dan nasional untuk melakukan 
perbaikan-perbaikan dan pemberian bantuan, dalam rangka peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan. 
Semoga!  

Nilai B. Ind Mtk IPA Jumlah 

Klasifikasi A A A A 

Rata-rata 8,35 9,22 8,32 25,89 

Terendah 7,20 7,25 6,25 22,00 

Tertinggi 9,20 10,00 9,50 28,25 

Standar deviasi 0,51 0,68 0,79 1,61 
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Melihat dari hasil di atas, tidak lepas dari sisi kerja keras para guru di SDN 1 Singamerta 
terutama guru kelas VI.  

Di sini kami percaya bahwa dengan didahului penyusunan perangkat pembelajaran yang 
matang hasil kegiatan belajar mengajar akan lebih baik dari KBM yang tidak dimulai dari penyusunan 
program. Keberhasilan UASBN bagi kami bukan merupakan keberhasilan sesaat namun juga 
merupakan kebanggaan dari kami yang harus dipertahankan bahkan harus ditingkatkan.  

Keberhasilan pendidikan yang hakiki dapat dilihat dalam kurun waktu  10-20 tahun mendatang, 
apakah peserta didik sudah sesuai dengan harapan pemerintah yaitu mencetak peserta didik menjadi 
manusia yang beriman, bertaqwa kepada Tuhan Yang Mahaesa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, 
cakap, kreatif, mandiri dan dapat menjadi warga negara yang dinamis, kreatif, serta bertanggung 
jawab.  

Untuk mewujudkan tujuan di atas perlu diadakan beberapa langkah: 
1. Mengaktifkan jam belajar sesuai dengan jadwal pelajaran yang sudah disusun. 
2. Mengadakan pembinaan dari hati ke hati antara guru dan siswa, antara siswa dan kepala 

sekolah  
3. Mengadakan ekstrakurikuler.  
 

F. Kegiatan Ekstrakurikuler 
Dalam rangka mempercepat tercapainya tujuan perlu ditambah jam pelajaran, yang 

dilaksanakan di luar jam pelajaran untuk mata pelajaran yang belum dapat dicapai tuntas dari jadwal 
pelajaran begitu juga dari pembentukan mental yang bagus dan berakhlak mulia, SD Negeri 1 
Singamerta berusaha memberikan landasan yang kuat kepada semua peserta didik, dan kebetulan 
semua peserta didik menganut agama Islam. Sejak tahun pelajaran 2006/2007 SDN 1 Singamerta 
mengawali pelajaran 30 menit lebih awal (pukul 06.30) untuk kegiatan belajar membaca Alquran bagi 
semua siswa.  

Alhamdulillah kegiatan ini didukung oleh wali murid, yakni kegiatan bagi kelas I dan II membaca 
Iqro’, bagi kelas III dan IV membaca Juz Amma, dan bagi kelas V dan VI membaca Alquran. Pada 
akhirnya kelas V dan VI dapat khatam Alquran dua kali dalam satu tahun. Demikian juga tentang 
kegiatan yang lain, setiap hari Senin sampai Kamis diadakan jama’ah sholat Dzuhur di sekolah.  

 
G. Pengelolaan Sarana dan Prasarana  

Meskipun SDN 1 Singamerta terletak di jalur jalan raya, namun kondisi bangunannya sangat 
memprihatinkan (2005) karena kondisi bangunan yang sudah tua dan saat itu belum tersentuh dana 

dari bantuan pemerintah (DAK) begitu juga kondisi mebeler juga 
kurang dan tidak seimbang dengan jumlah siswa.  
Alhamdulillah berkat kerja sama yang baik antara sekolah dengan 
pemerintah yang difasilitasi oleh Dinas Pendidikan Kecamatan, maka 
berangsur-angsur kami mendapat bantuan dari pemerintah. Bantuan 
demi bantuan kami kelola dengan baik bekerja sama dengan komite 
sekolah. Dalam kurun waktu 5 tahun kami bisa membuat gedung 
yang representatif sehingga kegiatan pembelajaran menjadi lancar 
dan nyaman, lebih-lebih dengan terpenuhinya ruang belajar yang 
semula baru 5 ruang untuk 6 kelas menjadi 6 ruang.  

Guru Dalam Menyikapi Perubahan 
Oleh: Edi Indianto  

Kepala SD Negeri 3 Pucungbedug, Purwanegara  
  

Dalam kehidupan teknologi yang serba canggih dan informasi yang serba cepat seperti keadaan saat 
sekarang ini (tahun 2012), keberadaan guru secara kolektif ataupun individu ada di antara persimpangan. 
Tuntutan yang serba cepat membawa imbas memacu guru  untuk bisa lebih berdaya diri, agar mampu 
membawa amanah mencerdaskan kehidupan bangsa secara optimal.  

Kemajuan teknologi yang sedemikian hebat dan cepat membawa perubahan sosial politik ekonomi, 
dan seluruh aspek kehidupan. Pendidikan pun terkena imbas dari kemajuan teknologi, yang membawa 
dampak percepatan informasi. Jika dilukiskan informasi yang datang silih berganti hadirnya bagai air yang 
tak terbendung,  Bagai lalu lalangnya kendaraan yang begitu ramai tak kunjung henti siang dan malam. Hal 
itu ditengarai jenis dan cepatnya informasi yang menghampiri kehidupan kita, bahkan jika kita takar 
muatannya begitu besar  menyeruak tersalur melalui  berbagai media yang ada, baik cetak maupun 
elektronik. Keadaan seperti ini tentu membawa pengaruh positif dan negatif dalam cara pandang 
masyarakat. Sebab informasi yang mengemuka dan tersaji dalam kehidupan masyarakat secara langsung 
atau tak langsung, secara sadar maupun tak sadar akan mengkonsep pikiran serta kejiwaan penerima 
informasi yakni masyarakat secara luas. Kondisi riil seperti ini khususnya bagi dunia pendidikan yang di 
dalamnya “para guru, siswa, dan pemangku kepentingan” berada dalam posisi subyek pengelolaan dan 
obyek kebijakan pengelola sumber daya manusia yang mempunyai peran sebagai katalisator antara 
harapan masyarakat yang terimbas oleh informasi yang bermacam-macam dan  amanah undang-undang.  

Guru  sebagai makhluk individu dan sosial yang terbekali dari miliu terdekat yaitu kehidupan keluarga 
dan masyarakat, maupun bekal akademis yang diperolehnya. Guru memegang  fungsi menjadi sangat 
sentral. Guru sebagai figur pengendali moral peserta didik harus mampu menjadi filter bagi derasnya arus 
globalisasi di bidang teknologi komunikasi. Syarat utamanya adalah pertama guru harus menguasai 
teknologi tersebut. Kedua, Guru menjadi teladan bagi peserta didik dalam menggunakan teknologi 
komunikasi. Ketiga, guru tidak terseret/terjerumus ke dalam pengaruh negatif kemajuan teknologi tersebut.  

Dengan demikian tugas guru tidaklah semakin ringan dan mudah dengan kondisi jaman yang seperti 
saat sekarang ini. Sebagai pioner di bidang pendidikan, guru  memiliki peran yang sangat strategis untuk 
membimbing, mendampingi, membekali anak anak bangsa sebagai bagian dari kehidupan ini untuk 
melestarikan dan melanjutkan membangun peradaban masa depan bangsa menjadi  berdaya guna. Guru 
dengan kompetensinya yakni kompetensi paedagogis, kompetensi sosial, kompetensi kepribadian, dan 
kompetensi profesional semestinya bisa membawa keberadaan diri dengan berdaya guna memasuki masa 
yang penuh perubahan dan sarat dengan informasi yang datang silih berganti.  

Memperhatikan keadaan nyata sekarang ini, dengan  segala potensi yang ada, serta kemampuan 
guru dalam penguasaan teknologi, tentu pengembangan kompetensi guru masih perlu. kita semua (guru 
SD) perlu membekali diri dalam meningkatkan kompetensi. Adapun cara-cara yang biasa dilakukan orang 
pada umumnya dan bisa kita lakukan untuk diri kita sendiri yaitu mulai dari cara try and error, mendalami 
literatur-literatur yang ada, dan mencari tahu dengan bertanya tentang peningkatan mutu diri yang bermuara 
pada peningkatan kompetensi. Pembelajaran ini dilakukan secara terus menerus, karena perkembangan 
ilmu pengetahuan dan teknologi tidak pernah berhenti. 

Untuk menjadi guru ideal seperti yang diharapkan masyarakat dan sesuai amanah Undang-undang  
masih butuh pembenahan-pembenahan, sebab guru (SD) secara umum dari berbagai angkatan memiliki 
potensi yang berbeda. Guru seangkatan penulis tahun 80- an yang merupakan guru yang rata-rata sudah 
memiliki masa kerja lebih 20 tahun lebih, belum semuanya mampu beradaptasi dengan segala perubahan 
teknologi. Contoh sederhana belum semua guru seangkatan penulis menguasai komputer/ laptop, padahal 
perangkat tersebut sangat membantu kelancaran tugas-tugas guru dalam merencanakan kegiatan 
pembelajaran, demikian juga dalam pelaksanaan pembelajaran bahkan sampai tingkat evaluasi dan 
analisis. Perangkat ini bisa menjadi sahabat yang setia bagi guru yang akan mempermudah pekerjaan guru. 
Syaratnya adalah guru mampu menguasai dan mau mempergunakannya untuk kebaikan dan peningkatan 
mutu pendidikan. Bagaimanakah kiat untuk bisa adaptasi dengan perubahan-perubahan yang ada? 
Jawaban dari pertanyaan tersebut adalah kemauan untuk selalu siap  dan mau berubah dengan kondisi 
apapun. Dimulai dari diri kita sendiri dan sekarang! Jangan tunda tunda lagi. Waktu akan terus berlalu dan 
tak mungkin kembali lagi. Sungguh sangat merugi orang tidak dapat memanfaatkan waktu untuk terus 
belajar dan belajar. Life long education ( belajar seumur hidup).  
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“BERANGKAT DARI PENGALAMAN NYATA“  
Oleh:  

Nur Hayati, S.Pd.  
Kepala SD Negeri 1 Masaran, Kecamatan Bawang  

 
Silangit adalah istilah untuk SDN 2 Wanadri, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara, 

mendengar kata itu membuat kita berpikir sangat tinggi tempatnya, memang sesuai dengan namanya 
Silangit merupakan wilayah tertinggi di Kecamatan Bawang. Karena perbedaan lokasi dengan SD yang lain, 
pada tahun 2007 tepatnya saya mendapat SK kepala sekolah pertama. SD kami mendapat prioritas 
penerima tunjangan khusus bagi guru-gurunya yang minimal sudah 1 tahun bekerja sebagai PNS di situ 
(Silangit). 

Dengan segala upaya kami bersama dewan guru mengupayakan agar SDN 2 Wanadri minimal sama 
dengan SDN lainnya di wilayah kecamatan Bawang. Alhamdullillah baru sekitar 5 bulan SDN 2 Wanadri 
supaya mengikuti akreditasi sekolah dan hasilnya memuaskan kami semua yaitu “A”. 

Dengan hasil itu kami lebih bersemangat lagi dalam bekerja walaupun di tempat yang sangat jauh 
dengan perjalanan penuh resiko. Saya mencoba menggali potensi yang dapat mengangkat SDN 2 Wanadri 
di bidang olahraga. Pada tahun 2008 siswa kami mengikuti kegiatan POPDA di tingkat kecamatan dan 
menduduki juara 1 Catur Putra tingkat kecamatan. 

Pada bulan Agustus 2008, saya mendapat Surat Keputusan mutasi ke SDN 1 Masaran yang dari 
tempatnya sangat jauh berbeda. Dengan berbekal pengalaman dan kerja keras, saya berusaha sekuat 
tenaga untuk bekerja meningkatkan prestasi sekolah kami. Setelah 2 tahun di SDN 1 Masaran piagam dan 
piala pun sudah banyak kami peroleh baik di tingkat kecamatan maupun kabupaten. 

Keterbatasan tenaga pendidik di SDN 1 Masaran menantang kami untuk mencoba mencari bibit-bibit 
anak baik dalam bidang akademik maupun non akademik, walaupun untuk pembinaan selanjutnya kami 
mencari tenaga ataupun menggunakan tenaga Wiyata Bakti Perpustakaan untuk membinanya. 

Berkat kegigihan kami dan juga permohonan doa kami semua berbagai prestasi sudah kami raih 
antara lain:  
- Juara Kaligrafi pa dan pi tingkat kecamatan 
- Juara Macapat pa dan pi tingkat kecamatan 
- Juara Seni Tari Putri tingkat kecamatan dan kabupaten 
- Juara II Nyanyi Tunggal Putri 

Pada Kegiatan terakhir kami SDN 1 Masaran dalam MAPSI 2010 dari 4 kegiatan mendapatkan 4 
kejuaraan : 
- Juara I Macapat Islami Pi 
- Juara I Macapat Islami Pa 
- Juara III Khitobah Pi 
- Juara Harapan II kecamatan 

Setelah kami mengikuti kegiatan selanjutnya yaitu di tingkat kabupaten Macapat Putra mendapatkan 
Juara II, dan untuk membuktikan tulisan kami ini data dokumen piala dan piagam kejuaraan lengkap ada di 
SDN 1 Masaran.  

 

Faktanya, sejak setahun KTSP itu diluncurkan dan diterapkan, ternyata belum tampak 
adanya perubahan yang signifikan dalam pola pengajaran di sekolah-sekolah, apalagi untuk 
daerah terpencil. "Untuk menyusun saja mereka belum tahu, lalu bagaimana mereka 
mengembangkannya. Karena itu kami mencoba mengajak mereka untuk menyusun bagaimana 
kurikulum itu disusun," katanya. Untuk kepentingan itu, pelatihan lebih banyak diisi dengan 
simulasi-simulasi permainan quiz yang menarik dan bisa diterapkan untuk berbagai mata 
pelajaran untuk merangsang murid mengetahui materi yang ditanyakan gurunya ataupun praktek 
berdemokrasi dalam skala kelas.  

Wisnu Setyawan, guru SDN 2 Kebutuhduwur, mengatakan bahwa melalui RPP yang 
dikontrol oleh setiap kepala sekolah itu sangat membantunya dalam memberikan materi pelajaran 
kepada murid-muridnya. "Sebelumnya kita hanya mengajar dengan materi yang diambil dari buku-
buku saja. Sekarang guru dituntut untuk menyusun RPP ini. Dengan begitu ada pedoman yang 
bisa kita gunakan," katanya. Pasca pelatihan, program pengajaran yang telah disusun masing-
masing guru itu harus dilaksanakan di sekolah masing-masing selama periode Juli 2011 hingga 
Desember 2011 dan Januari 2012 hingga Juni 2012.  

"Nanti pada tahap kedua kita akan melakukan kunjungan ke sekolah-sekolah peserta 
pelatihan ini dan memantau apakah RPP yang mereka buat kali ini dilaksanakan atau tidak," ujar 
instruktur. Selanjutnya pada tahap akhir program, para peserta pelatihan profesionalisme guru 
akan saling mengevaluasi dan berbagi pengalaman atas berbagai program yang telah mereka 
lakukan tersebut. Pesan yang ingin ditekankan adalah berada di daerah terpencil bukanlah 
hambatan bagi sebagian guru untuk mengembangkan berbagai teknik mengajar siswa dengan 
pola yang menarik dan diminati murid-murid di bangku sekolahnya. Selain itu para "pahlawan 
tanpa jasa" dari daerah-daerah terpencil yang telah mendapatkan pembekalan dan 
pemberdayaan tersebut, diharapkan menjadi agensia-agensia perubahan yang efektif bagi 
komunitas yang sama yang pada akhirnya guru-guru di daerah terpencil pun bisa menjadi guru 
yang profesionalisme.  

<lanjutan dari halaman 20> 

Hal ini semakin mengharuskan guru pemula untuk dilibatkan dalam program induksi secara formal agar yang 
bersangkutan segera dapat berkembang menjadi guru yang profesional dan mengembangkan profesinya menuju 

jalan prajabatan sebagai pintu masuk menjadi PNS. 

Guru yang profesional memiliki ciri-ciri sebagai berikut: mengetahui secara pasti tentang konten mata pelajaran 
yang diajarkan dan bagaimana mengajarkan konten tersebut pada murid, mengenal baik murid-muridnya dan 
mengetahui bagaimana mereka belajar, membuat rencana, penilaian dan laporan untuk proses pembelajaran yang 
efektif, menciptakan dan mempertahankan lingkungan pembelajaran yang aman dan menantang melalui 
keahliannya dalam pengelolaan kelas, selalu meningkatkan pengetahuan serta praktek profesional, dan 
berkomunikasi secara efektif dengan murid. Untuk mencapai guru profesional seperti ciri-ciri di atas guru pemula 
harus menempuh perjalanan yang panjang, kerja sama yang baik pihak sekolah antara pembimbing/mentor, 
kepala sekolah dan pengawas yang profesional dan berkarakter sangat diperlukan. Juga keterbukaan dan 
keberanian sekolah menempatkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) menjadi target didukung manajemen sekolah 

yang baik sekaligus menjadi primadona dalam menggerakkan budaya sekolah. Hal ini akan mempercepat guru 
pemula dalam menciptakan dan mencapai kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Induksi 
guru sebagai inovasi guru yang berkarakter dan agen pembaharuan pendidikan. Hal ini ditandai dengan hasil 
guru induksi berfokus dalam peningkatan pembelajaran, pembelajaran di tempat kerja dan pengembangan 
profesional berkelanjutan, dan menggeser paradigma pembelajaran guru dari sekadar transmisi pengetahuan ke 

praktik langsung.  

Dan apakah Mendiknas akan konsisten dan akuntabel dengan program induksi ini? Jawabannya wait and see.... 
seperti “Perjuangan tidak akan berakhir hari ini, sebagaimana ia tidak bermula hari ini”. 
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BUDAYAKAN KEBIASAAN MEMBACA SEBAGAI KEBUTUHAN  
Oleh:  

Parijem, S.Pd.SD. 
Kepala SD Negeri 1 Ratamba, Kecamatan Pejawaran  

 
Buku adalah jendela dunia. Kalimat itu sering kita jumpai dan  terpampang di dinding-dinding 

sekolah. Tapi sudahkah kita sebagai guru selalu akrab dengan buku dan senantiasa membacanya 
setiap saat?  Membaca merupakan kebutuhan, karena dengan membaca orang dapat 
meningkatkan kualitas diri, menembus ruang dan waktu, serta dapat memperluas wawasannya, 
oleh karena itu jadikan kegiatan membaca sebagai suatu kebutuhan pokok seorang pendidik.  

 
Beberapa tahun yang lalu, di Indonesia marak dengan adanya beberapa Rumah Buku 

(taman bacaan) yang peresmiannya dipusatkan di Cirebon yaitu di Manca yang berlokasi  di 
sekitar SDN Pesisir. Dalam acara peresmian tersebut Presiden juga sempat mengadakan dialog 
langsung  dengan pengunjung yang ada di Taman Bacaan Desa Sumberejo, Blitar, Jawa Timur 
dan yang ada di Taman Bacaan di Sulawesi. Rumah Buku yang didirikan di berbagai daerah di 
Indonesia ini sebenarnya bukanlah hal baru, karena pada tanggal 17 Mei 2003 di kawasan Taman 
Kyai langgeng Magelang telah diresmikan Desa Buku. Desa Buku ini didirikan dengan tujuan 
untuk meningkatkan minat baca di kalangan masyarakat dan mendorong terbentuknya budaya 
baca di kalangan masyarakat biasa. Dengan berdirinya Desa Buku tersebut menjadikan Indonesia  
posisi ke-21 negara di dunia yang mempunyai Desa Buku. Sedangkan Desa Buku yang pertama 
di Dunia adalah  di Inggris yang didirikan tahun 1961. 

Dengan bermunculannya Rumah Buku (taman bacaan) tersebut berarti merupakan langkah 
yang sangat bagus dan kreatif yang perlu mendapat dukungan dari semua pihak agar budaya 
membaca di masyarakat  segera terwujud, yang pada akhirnya timbul kesadaran bahwa 
membaca itu merupakan suatu kebutuhan, terlebih lagi bagi kaum pendidik yang merupakan 
ujung tombak dalam mentransfer aneka ilmu pengetahuan bagi peserta didiknya. 

Buku Sebagai Sumber  ilmu 
Buku adalah  sumber ilmu dan teman yang paling setia. Ungkapan tersebut menurut penulis 

tidaklah berlebihan karena sejak zaman dahulu buku memang sudah ada. Di tengah derasnya 
teknologi ICT buku tetap memiliki berbagai sisi positif yang patut kita lestarikan. Dari buku-buku 
tersebut kita akan memperoleh berbagai ilmu pengetahuan. Dengan buku siswa dapat belajar 
berbagai hal dan seorang guru dapat menyerap berbagai ilmu yang  kelak akan diajarkan pada 
anak didiknya baik berupa pengetahuan, ketrampilan, penanaman nilai, sikap mental, budi pekerti 
maupun kepribadian yang mantap. 

Walaupun sekarang ini teknologi elektronik makin canggih namun buku masih tetap eksis , 
karena sebenarnya  manusia tak dapat dipisahkan dari buku karena buku punya keistimewaan 
tersendiri. Keunggulan buku dibanding media elektronik antara lain : buku dapat dibawa ke mana 
saja, dapat dipergunakan kapan saja, di manapun juga walaupun di tempat terpencil yang  tak ada 
sinyalnya, di hutan, di gunung  dan tak membutuhkan aliran listrik. Buku juga teman yang paling 
setia karena mudah dan bisa diajak ke manapun dan setia menemani kita. Bagi  seorang kutu 
buku, buku adalah pacar yang sangat asyik dan oke. Tak heran jika hingga saat ini buku masih 
menjadi sumber dan pusat untuk memperoleh ilmu pengetahuan, informasi, hiburan dan pendidik 
bagi jutaan manusia. Bahkan Thomas Carlyle pernah menyatakan bahwa Perguruan Tinggi yang 
sebenarnya untuk zaman sekarang adalah Kumpulan Buku. Dengan demikian buku merupakan 
elemen vital dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

 

Membangun Profesionalisme Guru Daerah Terpencil 
Di Kecamatan Pagedongan, Banjarnegara 

Oleh: Slamet Riyanto, S.Pd.  
Kepala SD Negeri 2 Kebutuhduwur, Kecamatan Pagedongan 

 
Pendidikan, menurut John Nash (peraih nobel dari Princeton University),  memberikan 

kontribusi tertinggi dalam perekonomian suatu bangsa. Di Indonesia, bidang pendidikan dan 
pendidikan tenaga kerja berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia masing-masing 
sebesar 17 dan 19 persen. Angka tersebut jauh di atas kontribusi investasi yang hanya empat 
persen saja. 

Terkait dengan hal itu, berbagai upaya dilakukan baik oleh pemerintah maupun kelompok 
masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan, mulai dari pembuatan Undang-Undang, 
perubahan kurikulum, lokakarya para guru sampai dengan standarisasi pendidikan. Bahkan untuk 
tahun anggaran 2009, pemerintah berani memenuhi amanat konstitusi mengalokasikan 20 persen 
anggaran APBN untuk bidang pendidikan tersebut, walaupun harus menempuh cara berhutang. 
Pada saat yang sama, walaupun banyak lokakarya, penataran dan musyawarah yang 
menghabiskan banyak dana serta energi telah digelar pemerintah maupun kelompok     
masyarakat untuk    meningkatkan mutu guru, namun  belum   tampak perubahan yang positif dan 
signifikan dalam praktek-praktek pengajaran di sekolah-sekolah.  

Kelemahan utama dari lokakarya, penataran, musyawarah ini adalah pendekatan "top-
down" yang sering kali mengabaikan realita pengalaman guru di sekolah serta metodologi yang 
tidak melibatkan guru sebagai partisipan aktif. "Memang pernah pemerintah mengadakan 
pelatihan-pelatihan, tetapi sifatnya hanya umum saja. Beberapa instruktur hadir dan kasih 
ceramah setelah itu selesai," kata Suyati (41), seorang guru SDN 2 Kebutuhduwur, Pagedongan, 
Banjarnegara. Selain itu, katanya lagi, waktunya juga terlalu singkat dan tidak ada simulasi-
simulasi yang sebenarnya dibutuhkan para guru tersebut.  

Suyati bersama 22 orang guru dan kepala sekolah dari 9 SD dan 2 SMP yang berlokasi di 
daerah terpencil di Kecamatan Pagedongan, Banjarnegara, mengikuti program pelatihan 
profesionalisme guru dan kepala sekolah di Pagedongan, Banjarnegara, belum lama ini. Program 
kegiatan yang diselenggarakan UPT Dindikpora Kecamatan Pagedongan, didesain dengan 
memperhatikan latar belakang pendidikan dan pengalaman nyata para guru beserta segala 
sumber daya dan hambatan yang ada di tingkat lokal. "Kita memerlukan suatu program yang 
holistik dan komprehensif yang bisa memberdayakan guru untuk melakukan pengembangan 
profesionalisme bagi diri mereka sendiri," ujar  salah seorang instruktur dalam pelatihan tersebut.  

Hasil dari proses refleksi dan evaluasi ini nantinya bisa menjadi masukan berharga dan 
bahan bagi penyusunan strategi pembelajaran yang efektif dan benar-benar dilaksanakan di 
sekolah. Pada tahap selanjutnya, para guru di daerah terpencil yang telah berhasil membuat 
perubahan positif di kelas diharapkan untuk menjadi agen perubahan dan membawa "multiplier 
effect" bagi guru-guru lainnya di sekitarnya. Diharapkan pula "best practices" yang juga 
merangkum keberhasilan nyata berlatar belakang sumber daya dan hambatan-hambatan dalam 
tingkat lokal yang bisa didokumentasikan serta digunakan sebagai referensi untuk pengembangan 
profesionalisme guru yang berkelanjutan.  

KTSP Salah satu materi yang menjadi fokus dalam pelatihan itu adalah bagaimana 
menyusun Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), yang telah digariskan Depdiknas sejak 
2007 lalu. Pelaksanaan KTSP mengasumsikan guru mempunyai kompetensi untuk 
mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan konteks siswa mereka di tingkat satuan 
pendidikan masing-masing. Menurut seorang instruktur, banyak kepala sekolah dan guru di 
daerah-daerah terpencil yang tidak paham tentang KTSP yang telah digariskan pemerintah itu.  
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Membaca Sebagai Suatu Kebutuhan 
Membaca adalah dasar atau awal dari setiap penyerapan ilmu pengetahuan, sehingga dulu 

ketika Muhammad diangkat menjadi Rosul perintah pertamanya adalah membaca (QS. Al ‘Alaq 1-
5). Sekarang pun seorang tokoh agama, da’i, pastur, dosen,  pejabat pemerintah, penyiar ataupun 
guru tak akan bisa lepas dari kegiatan membaca. Tanpa membaca seseorang akan sulit 
menerima, meresapi dan menyimpan suatu ilmu. Kemampuan membaca juga merupakan awal 
atau dasar kemampuan penguasaan seseorang terhadap pemahaman  suatu ilmu. Orang yang 
mempunyai kemampuan tinggi akan mudah memahami ilmu pengetahuan demikian sebaliknya, 
orang yang mempunya kemampuan membaca rendah cenderung sulit dalam memahami suatu 
ilmu baru. Melalui membaca orang akan dapat mengetahui peristiwa masa lampau, masa 
sekarang bahkan peristiwa yang akan datang terkadang dapat diprediksi dengan membaca.  

Ilmu pengetahuan yang senantiasa berkembang dan perubahan yang terjadi terus menerus 
serta kecanggihan teknologi seperti sekarang ini tak lepas dari catatan dan buku, sehingga kalau 
kita malas membaca maka kita akan ketinggalan informasi dan picik dalam berpikir. Ibarat Bagai 
Katak Dalam tempurung. 

Apabila kita sudah dapat merasakan kenikmatan  atau manfaat membaca, bukan mustahil  
kegiatan membaca bisa berubah menjadi kebiasaan bahkan kebutuhan. Sayang sekali 
masyarakat kita masih sedikit yang mempunyai kebiasaan membaca. Waktu luang cenderung 
dipergunakan untuk mengobrol bahkan terkadang hanya untuk melamun atau bengong tanpa tahu 
harus diisi apa. Di stasiun, terminal, halte, dalam bus, ruang tunggu, masih jarang kita temui orang 
asyik membaca sambil menunggu, padahal kalau kita lihat TV di Jepang, Korea, Inggris dan 
Amerika di tempat-tempat tersebut terlihat orang sambil menunggu asyik membaca buku. Tak 
heran jika hasil penelitian IEA mengungkapkan bahwa kemampuan membaca siswa Indonesia 
berada pada peringkat ke-26 dari 27 negara yang diteliti. Hal ini tentunya menggambarkan betapa 
masih rendahnya kebiasaan membaca di negara kita ini.   

Pendirian beberapa Taman bacaan di negara kita ini, tentunya merupakan salah satu 
langkah  positif dalam hal penyediaan sarana dan prasarana agar masyarakat  lebih dekat dan 
akrab, tak merasa asing dengan buku, mau membaca, membiasakan membaca dan pada 
akhirnya membaca menjadi suatu kebutuhan. Untuk itu mari kita ciptakan lingkungan yang 
kondusif di sekitar kita agar minat membaca makin kuat. Kita mulai dari keluarga kita masing-
masing, misalnya meluangkan waktu seusai magrib untuk membaca/ belajar bersama, memberi 
hadiah berupa buku, , pengembangan perpustakaan keluarga, perpustakaan masjid, 
perpustakaan desa, perpustakaan sekolah taman bacaan, dan budaya cinta buku yang dapat 
mewujudkan lingkungan yang mendorong tumbuh dan berkembangnya  minat baca masyarakat. 
Alangkah tidak pantasnya seorang pendidik yang tidak suka membaca, dan tidak bisa menjadikan 
kegiatan membaca sebagai suatu kebutuhan. Sudahkan hari-hari kita terbiasa hambar jika belum 
membaca? Jika belum mulailah dari sekarang !!! Mari !!!  

 

Pada tahap perencanaan ini anggota kelompok lesson study mengadakan kolaborasi untuk menyusun perencanaan 

pembelajaran sehingga dihasilkan suatu perencanaan yang baik dilihat dari berbagai aspek misalnya aspek pengorganisasian, 

bahan ajar, aspek paedagogis, maupun alat-alat pembelajaran. Hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan lesson study 

dipersiapkan pada tahap ini. Aspek akademis yang dimaksud adalah kajian terhadap standar kompetensi, kompetensi dasar, 

dan pemahaman guru terhadap konsep materi yang akan diajarkan. Pada tahap ini diterapkan prosedur pengamatan dan 

instrumen  pengamatan disiapkan untuk membantu kelancaran lesson study yang akan dilaksanakan. Dalam tahap ini sudah 

ditentukan salah seorang guru model, yaitu guru yang bertugas untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran yang 

perencanaannya telah disusun bersama.  

Tahap pelaksanaan (do)  

Kegiatan pada tahap pelaksanaan adalah menerapkan atau mempraktekkan rancangan pembelajaran yang telah disusun 

bersama. Salah satu guru yang telah ditetapkan sebagai guru model melaksanakan tugasnya, sedangkan anggota lainnya 

sebagai pengamat. Pengamat lainnya (selain anggota kelompok perencana misal pengawas, kepala sekolah) dapat juga 

bertindak sebagai pengamat. Pada kegiatan pelaksanaan pembelajaran lesson study ini mutlak milik guru model.  Pengamat 

tidak boleh campur tangan  atau intervensi dalam proses pembelajaran. Fokus  pengamatan adalah aktivitas belajar peserta 

didik dengan berpedoman pada prosedur dan instrumen yang telah ditetapkan dan disepakati pada tahap perencanaan. Apabila 

peralatan memadai pengamat dapat merekam kegiatan pembelajaran melalui video camera atau foto untuk keperluan 

dokumentasi dan bahan diskusi pada tahap refleksi.  

Tahap refleksi (see) 

Tahap refleksi adalah tahap setelah pelaksanaan pembelajaran yang berupa diskusi hasil pembelajaran yang telah dilakukan 

oleh guru model. Tujuannya adalah untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan dari pelaksanaan kegiatan pembelajaran. 

Guru model pada kesempatan ini menyampaikan kesan-kesan tentang pembelajaran yang telah dilaksanakan. Selanjutnya 

pengamat berkesempatan untuk menyampaikan hasil pengamatan  dan menyampaikan kelebihan dan kekurangannya serta 

memberikan solusi yang tepat untuk memperbaikinya. Pengamat dari luar kelompok juga diberi kesempatan untuk 

menyampaikan komentar terutama berkaitan dengan aktivitas peserta didik. Kritik dan saran disampaikan secara bijak dan 

tanpa merendahkan atau menyakiti perasan guru model. Saran dan kritik ini disampaikan demi perbaikan pembelajaran 

berikutnya. Pihak yang dikritik harus dapat menerima masukan/kritikan dari pengamat. Berdasarkan masukan dan hasil diskusi 

tersebut dapat dirancang kembali proses pembelajaran yang lebih baik.  

Alasan digunakan Lesson Study  

Pertama, Lesson Study merupakan  suatu cara efektif yang dapat meningkatkan kualitas mengajar & belajar serta pelajaran di 

kelas. Hal ini dirasakan benar, karena:  

(1)  pengembangan Lesson Study dilakukan & didasarkan pada hasil “sharing” pengetahuan profesional yang berlandaskan 

pada praktek dan hasil pengajaran yg dilaksanakan para guru,  

(2)  penekanan mendasar suatu Lesson Study adalah para siswa memiliki kualitas belajar,  

(3)  tujuan pelajaran dijadikan fokus dan titik perhatian utama dalam pembelajaran di kelas,  

(4)  berdasarkan pengalaman real di kelas, Lesson Study mampu menjadi landasan bagi pengembangan pembelajaran, dan  

(5)  Lesson Study akan menempatkan peran para guru sebagai peneliti pembelajaran (Lewis, 2002:7). 

Kedua, Lesson Study  yang didesain dengan baik akan menghasilkan guru yang profesional dan inovatif. Dengan harapan 

bahwa guru dapat:  

(1)  menentukan tujuan, pelajaran (lesson), satuan (unit) pelajaran, dan mata pelajaran yang efektif;  

(2)  mengkaji dan meningkatkan pelajaran yang bermanfaat bagi siswa;  

(3)  memperdalam pengetahuan tentang mata pelajaran yang disajikan para guru;  

(4)  menentukan tujuan jangka panjang yang akan dicapai para siswa;  

(5)  merencanakan pelajaran secara kolaboratif;  

(6)  mengkaji secara teliti belajar dan perilaku siswa;  

(7)  mengembangkan pengetahuan pembelajaran yang dapat diandalkan; dan  

(8)  melakukan refleksi terhadap pengajaran yang dilaksanakannya berdasarkan pandangan siswa dan koleganya (Lewis, 

2002:27).  

Menurut Wang-Iverson & Yoshida (2005:13), manfaat Lesson Study adalah untuk:  

1) Mengurangi guru mengisolasi diri, 2)Membantu guru belajar mengobservasi dan memberi kritik, 3)Memperdalam 

pemahaman guru ttg isi, skop, dan urutan kurikulum. 4)Memungkinkan guru untuk  fokus dalam membantu semua siswa 

belajar. 5)Menciptakan harapan bersama tentang dan memahami berpikir dan belajar siswa. 6)Meningkatkan kolaborasi dan 

saling menghargai satu sama lain.  

Serangkaian kegiatan lesson study dari tahap perencanaan sampai refleksi semua dilakukan secara kolaboratif. Hal ini 

berdampak positif dari segi sosiologis antar guru semakin meningkat. Kerja sama antar pendidik dapat terbina dengan baik, 

tidak ada guru yang merasa paling hebat, paling tinggi, atau merasa lebih rendah.  
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PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN (PKB)  
Oleh: Niken Siti Nurbaya, S.Pd.  

Kepala SD Negeri 1 Semarang, Kecamatan Banjarnegara  
 
Pengertian  
PKB merupakan pembaruan secara sadar akan pengetahuan dan peningkatan kompetensi guru sepanjang 
kehidupan kerjanya.  
PKB dilaksanakan dalam upaya mewujudkan guru yang profesional, bermartabat dan sejahtera; sehingga 
guru dapat berpartisipasi aktif untuk membentuk insan Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan YME, unggul 
dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki jiwa estetis, etis, berbudi pekerti luhur, dan berkepribadian.  
 
Tujuan  
Tujuan umum:  
Untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan di sekolah/madrasah dalam rangka meningkatkan mutu 
pendidikan.  
 
Tujuan khusus:  
1. Memfasilitasi guru untuk mencapai standar kompetensi profesi yang telah ditetapkan.  
2. Memfasilitasi guru untuk terus memutakhirkan kompetensi yang mereka miliki sekarang dengan apa 

yang menjadi tuntutan ke depan berkaitan dengan profesinya.  
3. Memotivasi guru-guru untuk tetap memiliki komitmen melaksanakan tugas pokok dan fungsinya 

sebagai tenaga profesional.  
4. Mengangkat citra, harkat, martabat profesi guru, rasa hormat dan kebanggaan kepada penyandang 

profesi guru.  
Berdasar Permenegpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 tahun 2009 tertanggal 10 November 2009 
tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya pada Bab 1: Ketentuan Umum pasal 1 butir 5, 
dimaksudkan sebagai pengembangan kompetensi guru yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, 
berkelanjutan untuk meningkatkan profesionalitasnya.  
Pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB) merupakan salah satu dari unsur utama yang kegiatannya 
dapat diberikan angka kredit, sedangkan unsur utama yang lain sebagaimana dijelaskan pada bab V pasal 
11 adalah : (a) Pendidikan, (b) Pembelajaran/Bimbingan dan (c) Penunjang Unsur kegiatan Pengembangan 
Keprofesian Berkelanjutan (PKB) terdiri dari tiga macam kegiatan, yaitu: 
 

MACAM DAN JENIS KEGIATAN PKB  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hal Baru pada Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan 
 
Sebelum peraturan tentang pengembangan keprofesian berkelanjutan ini diberlakukan, kegiatan serupa 
disebut sebagai pengembangan profesi. Lebih jauh, perbedaan utama kegiatan pengembangan profesi 
antara peraturan yang lama dengan peraturan baru, adalah sebagai berikut:  

MENGENAL DAN MENERAPKAN LESSON STUDY 

DALAM MENINGKATKAN PROFESIONALISME GURU 

Oleh : Darsum 

Kepala SD Negeri 1 Merden Kec. Purwanegara 

 

Pada program KKG program Bermutu, materi Lesson Study merupakan salah satu materi yang harus disampaikan baik 

saat in service maupun on sevice. Untuk lebih jelasnya perlu penulis sampaikan uraian lebih jauh tentang lesson study.  

Pengertian Lesson Study  

Lesson study, yang dalam bahasa Jepangnya Jugyokenkyu, adalah proses pengembangan profesi inti yang dipraktekkan 

guru-guru di Jepang agar secara berkelanjutan mereka dapat memperbaiki mutu pengalaman belajar siswa dalam proses 

pembelajaran. Menurut Garfield, 2006, Lesson Study adalah suatu proses sistematis yang digunakan oleh guru-guru di Jepang 

untuk menguji efektifitas pembelajaran dalam rangka meningkatkan hasil pembelajaran. Menurut Walker (2005)Lesson Study 

adalah suatu metode pengembangan profesional guru. Sedang menurut Lewis (2002) ide yang terkandung dalam lesson study 

sebenarnya singkat dan sederhana yakni jika seseorang ingin meningkatkan pembelajaran maka salah satu cara yang paling 

jelas adalah dengan mengadakan kolaborasi dengan guru lain untuk merancang, mengamati, dan melakukan refleksi terhadap 

pembelajaran yang dilakukan. 

Lesson study mengembangkan interaksi antara guru serumpun (guru kelas atau guru mapel sejenis), kepala sekolah, 

pengawas, pakar pendidikan, sehingga tercipta masyarakat belajar (Mulyono, 2009). Interaksi dikembangkan dalam suatu 

kegiatan yang meliputi diskusi, pengamatan, ternyata secara konstruktif dapat mengembangkan pengetahuan dan ketrampilan 

guru dalam mengembangkan profesinya.  

Dapat disimpulkan bahwa Lesson Study adalah kegiatan pengkajian pembelajaran yang dilakukan sekelompok guru 

untuk mengetahui efektivitas suatu pembelajaran dan meningkatkan hasil pembelajaran. Kegiatan tersebut dilakukan secara 

terus-menerus untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan meningkatkan kompetensi guru agar menjadi lebih profesional 

dalam menjalankan tugasnya. Di Indonesia Lesson study bisa diartikan sebagai suatu model pembelajaran profesi pendidik 

melalui pengkajian pembelajaran secara kolaboratif dan berkelanjutan berdasarkan prinsip kolegalitas dan mutual learning 

untuk membangun komunitas belajar dalam rangka meningkatkan profesionalisme guru serta meningkatkan kualitas 

pembelajaran.  

Langkah-langkah lesson study. 

Lesson Study dalam praktiknya terdapat perbedaan dalam menyusun langkah-langkah kegiatannya. Menurut Lewis 

( 2002 ) ada enam langkah yang ditempuh dalam kegiatan lesson study yaitu : 

Tahap I : membentuk kelompok lesson study, kegiatannya: merekrut anggota, menyusun komitmen, waktu khusus, 

jadwal, dan aturan kelompok. 

Tahap II  : memfokuskan lesson study, kegiatannya : menyepakati tema penelitian, tujuan jangka panjang bagi murid, 

memilih cakupan materi, memilih unit pembelajaran, dan tujuan yang disepakati. 

Tahap III : Merencanakan rencana pembelajaran yang meliputi : pengkajian pembelajara yang telah ada, mengembangkan 

pembelajaran, meminta masukan dari para ahli di bidang pendidikan (dosen, pengawas, atau guru lain yang 

lebih berpengalaman)  

Tahap IV  : Melaksanakan pembelajaran dan mengamatinya (observasi). Pembelajaran dilakukan oleh guru model dan 

pengamat tidak diperkenankan melakukan intervensi terhadap jalannya pembelajaran.  

Tahap V : Mendiskusikan dan menganalisis pembelajaran yang relah dilakukan.  

Tahap VI : Merefleksikan pembelajaran dan merencanakan tahap-tahap selanjutnya.  

Richardson (2006) menuliskan tujuh tahap  dalam lesson study, yaitu: 1). membentuk tim lesson study, 2). memfokuskan 

lesson study, 3). merencanakan rencana pembelajaran, 4)  mempersiapkan observasi, 5). melaksanakan pembelajaran dan 

mengobservasinya, 6). melaksanakan tanya jawab / diskusi hasil pembelajaran, 7).  melakukan refleksi dan merencanakan 

tahap selanjutnya. 

Lesson Study di Indonesia implementasinya terdiri dari tiga tahap, seperti dikemukakan oleh Saito (2005) yang mengenalkan 

bahwa ada tiga tahap utama lesson study yaitu: (1) Perencanaan (plan), (2) Pelaksanaan (do), dan (3) Refleksi (see). 

Penyederhanaan ini dilakukan dengan pertimbangan untuk memudahkan praktiknya dan menghilangkan kesan bahwa lesson 

study sebagai suatu kegiatan yang rumit dan sulit dilakukan. Ketiga tahapan itu dikemas secara berulang dan terus menerus 

(dalam siklus) berupa:  

Tahap perencanaan (Plan)  

Tahap perencanaan bertujuan untuk menghasilkan rancangan pembelajaran yang diyakini mampu membelajarkan peserta didik 

secara efektif serta membangkitkan partisipasi aktif siswa dalam pembelajaran. Perencanaan yang baik tidak dapat dilakukan 

secara perorangan.   

No Macam  PKB Jenis Kegiatan 

1 Pengembangan Diri 1. Diklat fungsional 
2. Kegiatan kolektif guru 

2 Publikasi Ilmiah 1. Presentasi pada forum ilmiah 
2. Publikasi ilmiah atas hasil penelitian atau gagasan ilmu di bidang 

pendidikan formal 
3. Publikasi buku pelajaran, buku pengayaan, dan pedoman guru 

3 Karya Inovatif 1. Menemukan teknologi tepat guna 
2. Menemukan/menciptakan karya seni 
3. Membuat/memodifikasi alat pelajaran/peraga/praktikum 
4. Mengikuti pengembangan penyusunan standar . pedoman.,  soal 

dan sejenisnya 
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Jumlah angka kredit yang dibutuhkan untuk memenuhi persyaratan kenaikan pangkat 
Menurut pasal 17, jumlah minimum angka kredit untuk memenuhi persyaratan kenaikan pangkat adalah 
sebagai berikut : 

C. Kendala yang dihadapi. 

Sebaik apapun sebuah kebijakan, dalam pelaksanaannya akan menemuhi kendala. Begitu juga kebijakan yang 

penulis terapkan di SD Negeri 1 Gembongan. Beberapa kendala yang penulis temui dalam menjalankan kebijakan 

manajerial sebagai pemimpin terkait dengan penerapan strategi yang telah di buat antara lain : 

1. Masih ada sebagian guru yang belum memahami tentang  pola manajemen efektif dan efisien. 

2. Belum memahami benar bahwa prinsip efisien tidak akan berdampak pada kualitas yang diharapkan.  

3. Guru belum sepenuhnya memanfaatkan sumber belajar yang ada di lingkungan sekolah. 

4. Belum semua guru memiliki komitmen yang kuat dalam rangka mewujudkan pendidikan yang berkualitas.  

D. Faktor pendukung 

Faktor yang mendukung dalam pelaksanaan strategi tersebut di atas adalah: 

1. Gedung sekolah dengan ruang kelas yang  cukup. 

2. Lingkungan belajar yang nyaman dan mempunyai berbagai sumber belajar yang dapat dimanfaatkan untuk 

membantu kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Antara lain kebun sekolah, halaman sekolah yang cukup luas 

dan lokasi sekolah yang dekat dengan perkantoran-perkantoran. 

3. Beberapa buku referensi,  alat peraga dan media pembelajaran yang di berikan oleh pemerintah lewat Dana 

Alokasi Khusus bidang  Pendidikan tahun 2008. 

4. Jumlah guru yang cukup walaupun sebagian masih memanfaatkan guru wiyata bhakti. 

5. Memiliki Jaringan telepon dan  internet. (fasilitas Gugus). 

E. Alternatif pengembangan 

Walaupun pada dasarnya bahwa strategi yang penulis terapkan sudah cukup bagus, namun penulis masih ingin 

mengembangkan strategi-strategi yang lain seiring dengan perkembangan jaman dan tingkat kebutuhan yang selalu 

meningkat. Alternatif pengembangan diarahkan kepada:  

1. Pengadaan media pembelajaran yang mengarah pada penggunaan ICT sebagai alat bantu pembelajaran di kelas.  

2. Memotivasi guru untuk bisa menguasai/menggunakan perangkat komputer dengan baik. 

3. Memanfaatkan internet sebagai sarana untuk mencari sumber belajar yang dapat di pakai untuk membantu guru 

dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. 

 

BAB III KESIMPULAN 

Dari uraian di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa:  

1. Untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas tidak mutlak harus menggunakan dana yang besar. 

2. Komitmen guru dan kepala sekolah adalah faktor yang sangat penting dan dominan dalam menyelenggarakan 

pendidikan yang berkualitas.  

3. Dengan menerapkan manajemen yang efektif dan efisien kita dapat menjalankan kebijakan atau program-program 

sekolah dengan tepat waktu, tepat sasaran dan berhasil guna.  

 

BAB IV PENUTUP  

Demikian kiranya karya tulis yang dapat penulis sajikan dalam rangka peringatan Hari Pendidikan Nasional Tahun 

2011 dan sebagai sumbangsihku terhadap dunia pendidikan.  Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tulisan ini masih jauh dari 

harapan. Semoga bermanfaat.  

 
  

  Peraturan Lama Peraturan Baru 

1 Berdasar Pada Kepmenpan Nomor : 
84/1993 tanggal 24 
Desember 1993 tentang: 
Jabatan Fungsional Guru dan 
Angka Kreditnya 

Kemenpan dan Reformasi 
Birokrasi Nomor 16 tahun 
2009 tertanggal 10 November 2009, 
tentang Jabatan Fungsional Guru 
Dan Angka Kreditnya 

2 Sebutan Pengembangan Profesi Pengembangan Keprofesian 
Berkelanjutan (PKB) 

3 Macam Pengembangan 
Profesi Guru 

Karya Tulis Ilmiah 
Teknologi Tepat guna 
Alat Peraga 
Karya Seni 
Pengembangan Kurikulum 

Pengembangan diri 
Publikasi Ilmiah 
Karya Inovatif 

4 Jenis Pengembangan Diri (Tidak ada pada peraturan 
lama) 

Diklat Fungsional 
Kegiatan Kolektif Guru 

5 Macam Publikasi Ilmiah KTI hasil Penelitian 
Tinjauan Ilmiah 
Tulisan Ilmiah Populer 
Prasaran Ilmiah 
Buku/Modul 
Diktat 
Karya Terjemahan 

Presentasi di forum ilmiah 
Hasil penelitian 
Tinjauan ilmiah 
Tulisan ilmiah populer 
Artikel ilmiah 
Buku pelajaran 
Modul/Diktat 
Buku dalam bidang pendidikan 
Karya terjemahan 

6 Macam Karya Ilmiah Teknologi Tepat guna 
Alat Peraga 
Karya Seni 
Pengembangan Kurikulum 

Menemukan teknologi tepat guna 
Menemukan/menciptakan karya seni 
Membuat/memodifikasi alat 
pelajaran 
Mengikuti pengembangan 
penyusunan standar pedoman, soal 
dan sejenisnya. 

7 Prasyarat dalam kenaikan 
golongan 

Wajib sebagai syarat 
kenaikan pangkat/golongan 
IVa ke atas dengan minimal 
jumlah angka kredit 12 

Wajib sebagai syarat kenaikan 
pangkat/golongan IIIb ke atas 
dengan minimal jumlah angka kredit 
yang bervariasi berdasar jenjang 
pangkat/golongannya 

Dari jabatan/ 
golongan   

Jumlah angka kredit minimal dari sub unsur 
Ke Jabatan/ 
Golongan  

Sub unsur 
Pengembangan diri 

Sub unsur publikasi ilmiah dan atau 
karya inovatif 

Guru Pertama 
golongan IIIa 

Guru Pertama 
golongan IIIb 

3 (tiga) - 

Guru Pertama 
golongan IIIb 

Guru Muda 
golongan IIIc 

3 (tiga) 4 (empat) 

Guru Muda 
golongan IIIc 

Guru Muda 
golongan IIId 

3 (tiga) 6 (enam) 

BANJARNEGARA MENGINGINKAN RANGKING UASBN NAIK  
Dalam suatu konferensi Kepala Sekolah sedang membahas tentang Ujian Akhir Sekolah Berstandar 
Nasional (UASBN). Seperti kita ketahui bahwa beberapa tahun lalu Banjarnegara menduduki ranking 35 
dari 35 kabupaten se provinsi Jawa Tengah, alias juru kunci. Seorang Pengawas TK/SD yang pada saat itu 
menyampaikan materi konferensi mengharapkan agar prestasi atau ranking dapat ditingkatkan.  
Pada satu kesempatan terjadi dialog antara seorang kepala sekolah dengan Pak Pengawas.  Seorang 
Kepala Sekolah bertanya, “Pak, kita menginginkan ranking kita naik, apa turun?” Tanpa berfikir panjang 
bahwa pertanyaan Kepala Sekolah tadi adalah pertanyaan jebakan, Pak Pengawas menjawab, “Iya, tentu 
saja kita menginginkan ranking kita naik.” Kemudian Kepala Sekolah tadi melanjutkan pertanyaan atau 
pernyataannya, “Padahal kita ranking 35 sudah paling atas, mau naik ke ranking berapa?” Pak Pengawas 
melanjutkan jawabannya, “Wah, pancen ngomong karo wong pinter angel.” What.........?  
 

Oleh: Eko Wahyono 
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b. Memberikan apresiasi (Reward) kepada guru yang telah mampu membawa peserta didiknya ke jenjang 

prestasi yang unggul di semua tingkatan baik akademik maupun non akademik. 

2. Bidang Kurikulum 

Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan  mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, 

serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan 

pendidikan tertentu (KTSP).  

Kaitannya dengan kegiatan pembelajaran, guru harus betul-betul memahami isi yang tertuang  dalam 

kurikulum yang terdiri dari Standar Isi, Standar Kompetensi, dan Kompetensi Dasar. Dengan memahami 

kurikulum, diharapkan guru dapat membuat program pembelajaran (perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi) 

yang efektif dan efisien. Sehingga proses pembelajaran dapat mencapai sasaran dengan tepat waktu, tepat guna, 

tepat anggaran dan berhasil guna. Realisasinya adalah setiap guru mendapat satu copy kurikulum sekolah yang 

telah disahkan.  

3. Bidang  keuangan/pembiayaan. 

Pembiayaan adalah faktor yang sangat vital dalam menjalankan berbagai program yang telah di 

canangkan oleh  sebuah organisasi, lembaga atau apapun. Tidak terkecuali pada lembaga pendidikan yang 

bernama sekolah. Semenjak pemerintah menggulirkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk jenjang 

SD dan SMP praktis bahwa dua satuan pendidikan tersebut dalam hal pembiayaan operasionalnya telah terbantu 

dengan baik karena pengalokasian dana BOS besarannya mengacu kepada kebutuhan operasional per siswa per 

tahun dengan nominal yang tentunya sudah  disesuaikan dengan harga  kebutuhan pada tahun berjalan. Dalam 

hal ini  penulis selama menjadi kepala sekolah di SDN 1 Gembongan menerapkan kebijakan pendidikan gratis/

bebas pungutan bagi semua siswa atau sekolah. Filosofinya sederhana “kalau bisa gratis tapi berkualitas 

kenapa harus bayar” kelihatannya sepele tapi tentu ini hal yang tidak mudah. Di sini penulis bersama semua 

komponen yang terlibat di dalam menyusun anggaran belanja sekolah memang harus benar-benar cermat 

sehingga anggaran yang dikucurkan oleh pemerintah lewat dana BOS di SD Negeri 1 Gembongan benar-benar 

cukup dan tepat sasaran sehingga walaupun anggaran relatif kecil tapi   tidak mengurangi daripada proses 

pembelajaran yang berkualitas. Mungkinkah itu? jawabannya adalah “mungkin”.  

 

BAB II PEMBAHASAN 

A. Alasan pemilihan strategi pemecahan masalah  

Penulis melihat bahwa dengan berbagai latar belakang, letak geografis dan kesejahteraan masyarakat yang 

beragam, tidak mungkin bahwa dalam hal manajemen satu  sekolah dengan sekolah yang lain sama.  Sekolah A yang 

‘nota bene’ keberadaannya di lingkungan masyarakat maju dengan tingkat kesejahteraan yang tinggi tentu  dapat 

membuat/menyusun program-program sekolah dengan konsep modern walaupun dengan konsekuensi berbiaya tinggi, 

karena di sini peran masyarakat maju akan lebih mudah di mintai partisipasinya untuk sekolah di mana anaknya belajar. 

Namun bagaimana dengan sekolah B yang keberadaannya di pelosok pedesaan bahkan di pegunungan? padahal di sini 

bahwa kualitas pendidikan adalah bukan semata-mata milik anak-anak di perkotaan atau milik anak-anak orang kaya 

saja tapi kualitas pendidikan yang di harapkan oleh semua pihak yang tertuang dalam tujuan pendidikan nasional adalah 

milik semua anak bangsa dari pelosok pedesaan sampai pelosok perkotaan.  

B. Hasil atau dampak yang dicapai  

Dengan menerapkan strategi pemecahan masalah seperti tersebut di atas,   alhamdulillah semenjak penulis 

menjadi kepala sekolah, siswa-siswi SD Negeri 1 Gembongan menorehkan berbagai kejuaraan baik di bidang akademik 

maupun non akademik walaupun baru di tingkat kecamatan. Secara rinci dapat penulis sebutkan beberapa kejuaraan 

yang di peroleh dari tahun 2005 – sekarang yaitu: Tahun 2005 menjadi Juara I lomba mapel Matematika, Juara I lomba 

mapel Bahasa Indonesia; Tahun 2006 menjadi Juara II mapel keterampilan, Juara III seni lukis, Juara I calistung 

(membaca), Juara III calistung (menulis); Tahun 2007 menjadi Juara I menulis, Juara II keterampilan; Tahun 2008 

menjadi Juara II atletik putra, Juara II macapat putra, Juara I macapat putri, Juara I tri lomba putri, Peringkat III 

UASBN 2007/2008 tingkat kecamatan; Tahun 2009 Juara II lomba cipta dan baca puisi, Juara II cerdas cermat, Juara II 

macapat putri, Juara III lomba nyanyi solo, Juara II tri lomba putra, Peringkat I UASBN 2008/2009 tingkat kecamatan 

dan peringkat VI kabupaten; Tahun 2010 Juara II lomba seni rebana, Juara I futsal pada kompetisi futsal anak SD/MI 

tingkat kabupaten. 

Juara II sepak bola (POPDA dan SENI), Juara III Volly Ball putra (POPDA dan SENI), Peringkat IV UASBN 

2009/2010 tingkat kecamatan; Tahun 2011 meraih peringkat 5 putri dan peringkat 9 putra pada lomba siswa berprestasi 

tahun 2011. Dan peringkat III tingkat kecamatan untuk rata-rata nilai ujian sekolah tahun 2010/2011, namun untuk 

perolehan Nilai Rata-Rata UN Tahun Pelajaran 2010/2011 kami  mampu memperoleh predikat Peringkat I tingkat 

Kabupaten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Presentasi Ilmiah  
Untuk kenaikan dari jenjang Guru Madya golongan IVc ke Guru Utama golongan IVd, disamping harus 
memiliki 5 (lima) angka kredit dari sub unsur pengembangan diri dan 14 (empat belas) angka kredit dari sub 
unsur Publikasi Ilmiah dan atau Karya Inovatif, guru yang bersangkutan diwajibkan melakukan presentasi 
ilmiah.  
Kesempatan untuk memberikan presentasi ilmiah, dilakukan apabila persyaratan 5 (lima) angka kredit dari 
sub unsur pengembangan diri dan 14 (empat belas) angka kredit dari sub unsur Publikasi Ilmiah dan atau 
Karya Inovatif, telah terpenuhi. Bagi guru yang telah memenuhi persyaratan tersebut akan diundang untuk 
melakukan presentasi ilmiah.  
Presentasi ilmiah dilakukan secara lisan dan terbuka di hadapan Tim Penilai Tingkat Pusat. Waktu dan 
tempat pelaksanaan presentasi akan ditetapkan oleh tim penilai, disesuaikan dengan jumlah guru yang 
akan melakukan presentasi.  
Guru yang akan melakukan presentasi diwajibkan membuat makalah ringkasan kegiatan yang telah 
dilakukan sebagaimana telah dibuktikan melalui publikasi ilmiah.  
Makalah tersebut menjelaskan secara ringkas dan lengkap semua kegiatan Pengembangan Keprofesian 
Berkelanjutan yang telah dilakukan yang meliputi paling tidak memenuhi persyaratan 5 (lima) angka kredit 
dari sub unsur pengembangan diri dan 14 (empat belas) angka kredit dari sub unsur Publikasi Ilmiah dan 
atau Karya Inovatif.  
 
Besaran Angka Kredit Untuk Karya yang Dilakukan Bersama  
Besaran nilai angka kredit untuk kegiatan publikasi ilmiah dan atau karya inovatif yang dilakukan secara 
bersama oleh beberapa guru, diberikan angka kredit sebagai berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Jumlah penulis pembantu paling banyak 3 (tiga) orang. Bila jumlah penulis pembantu lebih dari 3 (tiga) 
orang, maka penulis pembantu nomor urut ke empat dan seterusnya tidak memperoleh angka kredit.  

Dari jabatan/ 
golongan   

Ke Jabatan/ 
Golongan  

Jumlah angka kredit minimal dari sub unsur 

Sub unsur 
Pengembangan diri 

Sub unsur publikasi ilmiah dan atau 
karya inovatif 

Guru Muda 
golongan IIId 

Guru Madya 
golongan IVa 

4 (empat) 8 (delapan) 

Guru Madya 
golongan IVa 

Guru Madya 
golongan IVb 

4 (empat) 12 (dua belas) 

Guru Madya 
golongan IVb 

Guru Madya 
golongan IVc 

4 (empat) 12 (dua belas) 

Guru Madya 
golongan IVc 

Guru Utama 
golongan IVd *) 

5 (lima) 14 (empat belas) 

Guru Utama 
golongan IVd 

Guru Utama 
golongan IVe 

5 (lima) 20 (dua puluh) 

(* bagi gurui madya, golongan Ivc, yang akan naik jabatan menjadi guru utama golongan IV d, wajib 
melaksanakan presentasi ilmiah 

Jumlah guru yang  
melakukan kegiatan  

Pembagian Angka Kredit 

Penulis 
Utama  

Penulis 
Pembantu I  

Penulis  
Pembantu II  

Penulis  
Pembantu III  

2 orang 60% 40% - - 

3 orang 50% 25% 25% - 

4 orang 40% 20% 20% 20% 
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Ragam Jenis Publikasi Yang Dapat Dinilai  
Untuk setiap kenaikan jenjang pangkat/golongan diatur ragam jenis publikasi ilmiah yang dapat 
dinilai. Hal ini diperlukan agar macam publikasi yang diajukan, tidak didominasi oleh jenis tertentu. 
Misalnya semua publikasi berupa diktat, atau tulisan ilmiah populer.  
 
Ragam jenis publikasi untuk setiap jenjang penilaian minimal adalah sebagai berikut:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Keterangan : 
1. Untuk setiap kenaikan pangkat/golongan, jumlah publikasi yang berbentuk diktat, atau karya 

terjemahan, atau tulisan ilmiah populer atau lainnya paling banyak 3 (tiga) buah, Buku 
pedoman guru paling banyak 1 (satu buah).  

2. Untuk setiap kenaikan pangkat/golongan, jumlah karya inovatif tidak boleh lebih dari 40% 
dari jumlah angka kredit yang dibutuhkan.  

 

Secara khusus dalam konteks pendidikan, Djamari Satori (1980) memberikan pengertian manajemen 

pendidikan dengan menggunakan istilah administrasi pendidikan yang diartikan sebagai “keseluruhan proses 

kerjasama dengan memanfaatkan semua sumber personal dan material yang tersedia dan sesuai untuk mencapai 

tujuan pendidikan yang telah ditetapkan secara efektif, dan efisien”. Sementara itu, Hadari Nawawi (1992) 

mengemukakan bahwa administrasi pendidikan sebagai rangkaian kegiatan atau keseluruhan proses 

pengendalian usaha kerjasama sejumlah orang untuk mencapai tujuan pendidikan secara sistematis yang 

diselenggarakan di lingkungan tertentu terutama berupa lembaga pendidikan formal”. 

Meski ditemukan pengertian manajemen atau administrasi yang beragam, baik yang bersifat umum 

maupun khusus tentang kependidikan, namun secara esensial dapat ditarik benang merah tentang pengertian 

manajemen pendidikan, bahwa: 

- Manajemen pendidikan merupakan suatu kegiatan; 

- Manajemen pendidikan memanfaatkan berbagai sumber daya; dan 

- Manajemen pendidikan berupaya untuk mencapai tujuan tertentu.  

a. Pengertian Manajemen Efektif dan Efisien 

Manajemen efektif dan efisien mengandung arti pengelolaan/pengaturan berbagai kegiatan di 

sebuah organisasi/lembaga  dengan memberdayakan semua komponen/sumber daya  yang ada secara 

optimal. Kaitannya  dengan manajemen efektif dan efisien di satuan pendidikan dimaksud bahwa  

komponen-komponen yang ada di sekolah seperti : guru, siswa perangkat pembelajaran (kurikulum) dan 

lain sebagainya harus di berdaya gunakan secara optimal (Sudiono, 2011).  

b. Fungsi Manajemen 

Berkenaan dengan fungsi manajemen ini, H. Siagian (1977) mengungkapkan pandangan dari 

beberapa ahli, sebagai berikut:  

Menurut G.R. Terry terdapat empat fungsi manajemen, yaitu: (1) Planning (perencanaan), (2) 

Organizing (pengorganisasian), (3) Actuiting (pelaksanaan); dan, (4) Controlling (pengawasan). Hanry 

Fayol terdapat lima fungsi manajemen, meliputi: (1) Planning, (2) Organizing, (3) Comanding 

(pengaturan), (4) Coordinating (pengkoordinasian), dan (5) Controlling (pengawasan). Harold Koontz dan 

Cyril O’ Donnel mengemukaan lima fungsi manajemen, mencakup: (1) Planning, (2) Organizing, (3) 

Staffing (penentuan staf), (4) Directing, dan (5) Controlling. L.  Gullick mengemukakan tujuh fungsi 

manajemen, yaitu: (1) Planning, (2) Organizing, (3) Staffing, (4) Directing, (5) Coordinating, (6) 

Reporting (pelaporan), dan (7) Budgeting (penganggaran).  

Berpijak pada persoalan tersebut di atas, penulis sejak diangkat sebagi kepala sekolah di SDN 1 

Gembongan UPT Dindikpora Kecamatan Sigaluh sejak tahun 2005 (SK Bupati Banjarnegara Nomor: 

821.2/0617 Tahun 20005 tanggal, 06 Agustus 2005) mencoba untuk melakukan pembenahan-

pembenahan di berbagai aspek dengan prinsip manajemen efektif dan efisien agar semua proses kegiatan 

belajar mengajar dan kegiatan-kegiatan lain yang terkait dengan kegiatan pendidikan dapat berjalan 

dengan baik dan berkualitas sehingga pada gilirannya dapat mewujudkan pendidikan berkualitas yang 

ditunjukkan oleh perolehan prestasi peserta didiknya baik pada bidang akademik maupun non akademik. 

Untuk mewujudkan hal tersebut di atas, penulis melakukan pembenahan manajemen di berbagai bidang 

antara lain:  

1. Bidang Ketenagaan 

a. Melaksanaan pembinaan kepada semua guru dan penjaga secara terus menerus dan berkesinambungan. 

Tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) guru harus benar-benar dilaksanakan secara optimal. Dalam 

melaksanakan pembinaan, penulis menggunakan berbagai  pola pembinaan. Di antaranya adalah 

“Pembinaan Kedinasan Dan Pembinaan Non Kedinasan. Dalam hal pembinaan non kedinasan kami 

menerapkan Pembinaan  Dari Hati Ke Hati ( istilah AA Gym “manajemen kalbu”).  

Pembinaan kedinasan diarahkan kepada tupoksi guru. Dalam hal proses pembelajaran, guru di arahkan 

bagaimana melaksanakan kegiatan pembelajaran yang baik dan benar dari merencanakan, melaksanakan 

dan mengevaluasi. 

Pembinaan dari hati ke hati atau bahasa kerennya adalah manajemen qolbu. Pembinaan ini lebih 

diarahkan kepada hakekat bahwa manusia hidup itu mempunyai tanggung jawab kepada sang Khaliq 

artinya bahwa semua perbuatan kita di dunia tidak semata-mata dipertanggungjawabkan kepada sesama 

manusia, tapi lebih dari itu bahwa segala perbuatan manusia di bumi juga di pertanggungjawabkan di 

hadapan Allah sang pencipta. Dalam pembinaan ini strategi yang diterapkan adalah menggunakan 

pendekatan spiritual.    

Dari jabatan/ 
golongan 

Ke Jabatan/ 
Golongan 

Jumlah angka kredit dari sub 
unsur publikasi ilmiah dan 

atau Karya Inovatif 

Macam publikasi ilmiah  
yang wajib ada  

(minimal satu publikasi) 

Guru Pertama 
Golongan IIIa 

Guru Pertama 
Golongan IIIb 

- - 

Guru Pertama 
Golongan IIIb 

Guru Muda 
Golongan IIIc 

4 (empat) Bebas pada jenis karya publikasi 
ilmiah & inovatif 

Guru Muda 
Golongan IIIc 

Guru Muda 
Golongan IIId 

6 (enam) Bebas pada jenis karya publikasi 
ilmiah & inovatif 

Guru Muda 
Golongan IIId 

Guru Madya 
Golongan IVa 

8 (delapan) Makalah hasil penelitian 
(kode 2.2.e) 

Guru Madya 
Golongan IVa 

Guru Madya 
Golongan IVb 

12 (dua belas) Makalah hasil penelitian 
Artikel yang dimuat di jurnal 

Guru Madya 
Golongan IVb 

Guru Madya 
Golongan IVc 

12 (dua belas) Makalah hasil penelitian 
Artikel yang dimuat di jurnal 

Guru Madya 
Golongan IVc 

Guru Utama 
Golongan IVd *) 

14 (empat belas) Makalah hasil penelitian 
Artikel yang dimuat di jurnal Buku 
Pelajaran atau 
Buku Pendidikan 

Guru Utama 
Golongan IVd 

Guru Utama 
Golongan IVe 

20 (dua puluh) Makalah hasil penelitian 
Artikel yang dimuat di jurnal 
Buku Pelajaran atau 
Buku Pendidikan 
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MENERAPKAN MANAJEMEN SEKOLAH YANG EFEKTIF DAN EFISIEN UNTUK  MEWUJUDKAN 

PENDIDIKAN YANG MURAH DAN BERKUALITAS  

DI SD NEGERI 1 GEMBONGAN. 

Oleh: SUDIONO 

SD NEGERI 1 GEMBONGAN 

UPT DINDIKPORA KECAMATAN SIGALUH, KABUPATEN BANJARNEGRA 

 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar belakang masalah  

Dunia pendidikan kita tidak pernah lepas dari  masalah. Polemik demi polemik silih berganti muncul dan saling 

terkait. Awalnya muncul masalah nasib guru, kemudian muncul soal gedung sekolah yang rusak, dan akhirnya masalah 

kemampuan biaya sekolah menjadi persoalan serius di dunia pendidikan. Masih banyak sekolah dari masing-masing 

satuan pendidikan menganggap bahwa pendidikan yang berkualitas harus di dukung oleh pendanaan yang besar atau 

dengan kata lain kalau ingin berkualitas ya harus mempunyai uang yang banyak. Tinggi rendahnya kualitas pendidikan 

diukur dengan besar kecilnya dana yang dipakai dalam proses pembelajaran yang berlangsung (Jawa: rega nggawa 

rupa). Anggapan seperti ini memang tidak salah, namun juga tidak selalu benar.  

Indonesia adalah negara besar. Negara dengan luas wilayah yang sangat luas dan memiliki topografi yang 

beragam, dari dataran rendah, dataran tinggi dan pegunungan. Demikian juga dengan penduduk yang jumlahnya lebih 

dari 200 juta yang tersebar di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. Mereka hidup di wilayah perkotaan, 

pedesaan dan di wilayah pegunungan, dengan tingkat kesejahteraan yang beragam (kaya, sedang, miskin). Kondisi 

semacam inilah yang sedikit banyak mempengaruhi  sekolah di dalam menyiapkan sarana dan prasarana yang 

memadahi sebagai penunjang lancarnya kegiatan pendidikan di sekolah tersebut. Sarana dan prasarana yang terkesan 

apa adanya diklaim sebagai biang keladi terhambatnya/tidak lancarnya kegiatan belajar mengajar di suatu sekolah, yang 

kemudian berdampak pada proses pembelajaran yang kurang/tidak berkualitas. Proses pembelajaran yang kurang/tidak 

berkualitas pada gilirannya berpengaruh terhadap kualitas out put peserta didiknya.  

Pendidikan yang baik, berkualitas dan murah menjadi salah satu dambaan masyarakat Indonesia di tengah dunia 

pendidikan kita yang tengah dalam krisis kepercayaan. Meski kini pemerintah mempunyai kebijakan dalam 

menggratiskan kegiatan belajar mengajar di sekolah-sekolah negeri, namun pada kenyataannya masih banyak sekolah 

yang memungut uang kepada siswa dengan beragam alasan. Beberapa cara yang sering dilakukan adalah membuat 

program study tour, menarik uang bimbingan tes, dan lain sebagainya.  

 

B. Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang di atas muncul permasalahan-permasalahan sebagai berikut: 

Pendidikan yang berkualitas harus didukung dengan pembiayaan yang besar. 

Sarana dan prasarana yang terkesan apa adanya di tuding sebagai biang keladi kurang/tidak berkualitasnya proses 

pembelajaran. 

 

C. Strategi pemecahan masalah 

Dari permasalahan-permasalahan tersebut di atas strategi pemecahan masalah yang diambil penulis adalah 

“Menerapkan manajemen sekolah yang efektif dan efisien untuk  mewujudkan pendidikan yang murah dan 

berkualitas di SD Negeri 1 Gembongan.  

1. Pengertian manajemen 

Dalam konteks pendidikan, memang masih ditemukan kontroversi dalam penggunaan istilah manajemen, 

sehingga di kenal dengan  istilah manajemen pendidikan. Di lain pihak, tidak  sedikit pula yang menggunakan 

istilah administrasi sehingga di kenal istilah administrasi pendidikan. namun di sini penulis punya pengertian 

bahwa dua istilah itu punya arti yang sama. Selanjutnya, di bawah ini akan disampaikan beberapa pengertian 

umum tentang manajemen yang disampaikan oleh beberapa ahli.  

Dari Katrhyn. M. Bartol dan David C. Martin yang dikutip oleh A.M Kdarman SJ dan Jusuf Udaya 

(1995) memberikan rumusan bahwa : “Manajemen adalah proses untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi 

dengan melakukan kegiatan dari empat fungsi utama yaitu merencanakan (planning), mengorganisasi 

(organizing), memimpin (leading), dan mengendalikan (controlling). Dengan demikian manajemen sebuah 

kegiatan yang berkesinambungan”. Sedangkan dari Stoner sebagaimana dikutip oleh T. Hani Handoko (1995) 

mengemukakan bahwa “Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan 

usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai 

tujuan organisasi yang telah ditetapkan”.  

UPAYA MENINGKATKAN KINERJA KEPALA SEKOLAH 
Oleh: Suprapto, S.Pd.  

Kepala SD Negeri 1 Pucang Kecamatan Bawang  
 

Kepala sekolah adalah orang yang berada di garis terdepan yang mengoordinasikan upaya meningkatkan 
pembelajaran yang bermutu. Kepala sekolah diangkat untuk menduduki jabatan yang bertanggung jawab 
mengoordinasikan upaya bersama mencapai tujuan pendidikan pada level sekolah masing-masing. Dalam 
praktek di Indonesia, kepala sekolah adalah guru senior yang dipandang memiliki kualifikasi menduduki 
jabatan itu. Tidak pernah ada orang yang bukan guru diangkat menjadi kepala sekolah. Jadi, seorang guru 
dapat berharap bahwa jika "beruntung" suatu saat kariernya akan berujung pada jabatan kepala sekolah. 
Biasanya guru yang dipandang baik dan cakap sebagai guru diangkat menjadi kepala sekolah. Dalam 
kenyataan, banyak di antaranya yang tadinya berkinerja sangat bagus sebagai guru, menjadi tumpul setelah 
menjadi kepala sekolah. Umumnya mereka tidak cocok untuk mengemban tanggung jawab manajerial.  
 
Tugas Pokok dan Kompetensi Kepala Sekolah  
1. Tugas Pokok  

Kepala sekolah mempunyai tugas pokok pada semua jenjang yaitu mencakup tiga bidang, yaitu: (a) 
tugas manajerial, (b) supervisi dan (c) kewirausahaan. Penjelasan tentang tugas pokok tersebut 
adalah sebagai berikut.  
a. Tugas Manajerial  

Tugas kepala sekolah dalam bidang manajerial berubungan dengan pengelolaan sekolah, 
sehingga semua sumber daya dapat disediakan dan dimanfaatkan secara maksimal untuk 
mencapai tujuan sekolah secara efektif dan efisien. 
Tugas manajerial ini meliputi aktivitas sebagai berikut: 
1) Menyusun perencanaan sekolah 
2) Mengelola program pembelajaran 
3) Mengelola kesiswaan 
4) Mengelola sarana dan prasarana 
5) Mengelola personal sekolah 
6) Mengelola keuangan sekolah 
7) Mengelola hubungan sekolah dan masyarakat 
8) Mengelola administrasi sekolah 
9) Mengelola sistem informasi sekolah 
10) Mengevaluasi program sekolah 
11) Memimpin sekolah 

b. Tugas Supervisi 
Selain tugas manajerial, sebagai kepala sekolah juga memiliki tugas pokok me-lakukan 
supervisi terhadap pelaksanaan kerja guru dan staf. Tujuannya adalah untuk menjamin agar 
guru dan staf bekerja dengan baik serta menjaga mutu proses maupun hasil pendidikan di 
sekolah. Dalam tugas supervisi ini tercakup kegiatan-kegiatan: 
1) Merencanakan program supervisi 
2) Melaksanakan program supervisi 
3) Menindaklanjuti program supervisi  

c. Tugas Kewirausahaan 
Kecuali memiliki tugas manajerial dan supervisi, kepala sekolah juga memiliki tugas 
kewirausahaan. Tugas kewirausahaan ini tujuannya adalah agar sekolah memiliki sumber daya 
yang mampu mendukung jalannya sekolah, khususnya dari segi finansial. Selain itu juga agar 
sekolah membudayakan perilaku wirausaha di kalangan warga sekolah, khususnya para siswa.   

2. Kompetensi Kepala Sekolah 
Untuk dapat melaksanakan tugas pokok tersebut, seorang kepala sekolah dituntut memiliki sejumlah 
kompetensi. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar 
Kepala Sekolah/Madrasah telah ditetapkan bahwa ada 5 (lima) dimensi kompetensi yaitu: (a) 
kepribadian, (b) manajerial, (c) kewirausahaan, (d) supervisi, dan (e) sosial. Uraian mengenai kelima 
kompetensi tersebut adalah sebagai berikut.  



15             FK3S BARA 1&2        MARET 2012 MARET 2012        FK3S BARA 1&2                24 

a. Kompetensi Kepribadian 
Sebelum menilai kinerja kepala sekolah, seorang pengawas sekolah harus memahami betul 
apakah kepala sekolah telah menunjukkan kemampuannya dalam menunjukkan sikap dan 
perilaku yang mendukung kepribadiannya sehingga ia dikatakan mampu menjadi pemimpin. 
Kepala sekolah harus: (a) berakhlak mulia dan menjadi teladan bagi komunitas sekolah/
madrasah; (b) memiliki integritas kepribadian sebagai pemimpin; (c) memiliki keinginan yang 
kuat dalam pengembangan diri; (d) bersikap terbuka dalam melaksanakan tugas pokok dan 
fungsi; (e) mengendalikan diri dalam menghadapi masalah; dan (f) memiliki bakat dan minat 
jabatan sebagai pemimpin pendidikan. 

b. Kompetensi Manajerial 
Kompetensi kepala sekolah lain yang harus dipahami oleh pengawas sekolah dalam rangka 
melakukan penilaian terhadap kinerjanya, yaitu yang berhubungan dengan kompetensi kepala 
sekolah dalam memahami sekolah sebagai sistem yang harus dipimpin dan dikelola dengan 
baik, di antaranya adalah pengetahuan tentang manajemen. Dengan kemampuan dalam 
mengelola ini nantinya akan dijadikan sebagai pegangan cara berfikir, cara mengelola dan cara 
menganalisis sekolah dengan cara berpikir seorang manajer. Sesuai Keputusan Mendiknas 
mengenai kompetensi ini, di antaranya kepala sekolah harus mampu dan terlihat kinerjanya 
dalam bidang-bidang garapan manajerial sebagai berikut: (a) menyusun perencanaan sekolah/
madrasah mengenai berbagai tingkatan perencanaan; (b) mengembangkan organisasi 
sekolah/madrasah sesuai dengan kebutuhan; (c) memimpin sekolah/madrasah dalam rangka 
pendayagunaan sumber daya sekolah/madrasah secara optimal; (d) mengelola perubahan dan 
pengembangan sekolah/madrasah menuju organisasi pembelajar yang efektif; (e) menciptakan 
budaya dan iklim sekolah/madrasah yang kondusif dan inovatif bagi pembelajaran peserta 
didik; (f) mengelola guru dan staf dalam rangka pendayagunaan sumber daya manusia secara 
optimal; (g)mengelola sarana dan prasarana sekolah/madrasah dalam rangka pendayagunaan 
secara optimal; (h)mengelola hubungan sekolah/madrasah dan masyarakat dalam rangka 
pencarian dukungan ide, sumber belajar dan pembiayaan sekolah/madrasah; (i) mengelola 
peserta didik dalam rangka penerimaan peserta didik baru, dan penempatan serta 
pengembangan kapasitas peserta didik; (j ) mengelola pengembangan kurikulum dan kegiatan 
pembelajaran sesuai dengan arah dan tujuan pendidikan nasional; (k) mengelola keuangan 
sekolah/madrasah sesuai dengan prinsip pengelolaan yang akuntabel, transparan dan efisien; 
(l) mengelola ketatausahaan sekolah/madrasah dalam mendukung pencapaian tujuan sekolah/
madrasah; (m) mengelola unit layanan khusus sekolah/madrasah dalam mendukung kegiatan 
pembelajaran dan kegiatan peserta didik di sekolah/madrasah; (n) mengelola sistem informasi 
sekolah/madrasah dalam mendukung penyusunan program dan pengambilan keputusan; (o)
memanfaatkan kemajuan teknologi informasi bagi peningkatan pembelajaran dan manajemen 
sekolah/madrasah; (p) melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program 
kegiatan sekolah/madrasah dengan prosedur yang tepat, serta merencanakan tindak lanjut. 
Secara umum kinerja kepala sekolah dalam kompetensi manajerial ini juga termasuk di 
dalamnya adalah kemampuan dalam sistem administrasi. Jadi dalam hal ini kepala sekolah 
sebagai pengelola lembaga pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya masing-masing. 
Namun demikian penegasan terhadap eksistensi seorang kepala sekolah sebagai manajer 
dalam suatu lembaga pendidikan dapat dinilai dari kompetensi mengelola kelembagaan, yang 
mencakup: (1) menyusun sistem administrasi sekolah; (2) mengembangkan kebijakan 
operasional sekolah; (3) mengembangkan pengaturan sekolah yang berkaitan dengan 
kualifikasi, spesifikasi, prosedur kerja, pedoman kerja, petunjuk kerja, dan sebagainya; (4) 
melakukan analisis kelembagaan untuk menghasilkan struktur organisasi yang efisien dan 
efektif; dan (5) mengembangkan unit-unit organisasi sekolah atas dasar fungsi.  
Kemampuan yang mendukung sub kompetensi mengelola ketatausahaan sekolah/madrasah 
dalam mendukung pencapaian tujuan sekolah/madrasah ini bisa diwujudkan oleh seorang 
kepala sekolah secara utuh jika memperoleh dukungan dari sistem yang sudah ia kembangkan 
bersama dengan komponen sekolah lainnya. Dengan demikian pengawas sekolah bisa menilai 
kinerja ke-pala sekolah yaitu dengan melalui review dokumen termasuk sistem administrasi 
sekolah. Pengawas sekolah juga bisa melakukannya dengan cara melakukan observasi 
terhadap kondisi lingkungan sekolah yang terlihat sebagai dampak dari strategi pengelolaan  

MENERAPKAN MANAJEMEN SEKOLAH YANG EFEKTIF DAN EFISIEN UNTUK  MEWUJUDKAN 
PENDIDIKAN YANG MURAH DAN BERKUALITAS  

DI SD NEGERI 1 GEMBONGAN. 
Oleh: SUDIONO 

SD NEGERI 1 GEMBONGAN 
UPT DINDIKPORA KECAMATAN SIGALUH, KABUPATEN BANJARNEGRA 

 
BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar belakang masalah  
Dunia pendidikan kita tidak pernah lepas dari  masalah. Polemik demi polemik silih berganti muncul 

dan saling terkait. Awalnya muncul masalah nasib guru, kemudian muncul soal gedung sekolah yang rusak, 
dan akhirnya masalah kemampuan biaya sekolah menjadi persoalan serius di dunia pendidikan. Masih 
banyak sekolah dari masing-masing satuan pendidikan menganggap bahwa pendidikan yang berkualitas 
harus di dukung oleh pendanaan yang besar atau dengan kata lain kalau ingin berkualitas ya harus 
mempunyai uang yang banyak. Tinggi rendahnya kualitas pendidikan diukur dengan besar kecilnya dana 
yang dipakai dalam proses pembelajaran yang berlangsung (Jawa: rega nggawa rupa). Anggapan seperti ini 
memang tidak salah, namun juga tidak selalu benar.  

Indonesia adalah negara besar. Negara dengan luas wilayah yang sangat luas dan memiliki topografi 
yang beragam, dari dataran rendah, dataran tinggi dan pegunungan. Demikian juga dengan penduduk yang 
jumlahnya lebih dari 200 juta yang tersebar di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. Mereka hidup di 
wilayah perkotaan, pedesaan dan di wilayah pegunungan, dengan tingkat kesejahteraan yang beragam 
(kaya, sedang, miskin). Kondisi semacam inilah yang sedikit banyak mempengaruhi  sekolah di dalam 
menyiapkan sarana dan prasarana yang memadahi sebagai penunjang lancarnya kegiatan pendidikan di 
sekolah tersebut. Sarana dan prasarana yang terkesan apa adanya diklaim sebagai biang keladi 
terhambatnya/tidak lancarnya kegiatan belajar mengajar di suatu sekolah, yang kemudian berdampak pada 
proses pembelajaran yang kurang/tidak berkualitas. Proses pembelajaran yang kurang/tidak berkualitas 
pada gilirannya berpengaruh terhadap kualitas out put peserta didiknya.  

Pendidikan yang baik, berkualitas dan murah menjadi salah satu dambaan masyarakat Indonesia di 
tengah dunia pendidikan kita yang tengah dalam krisis kepercayaan. Meski kini pemerintah mempunyai 
kebijakan dalam menggratiskan kegiatan belajar mengajar di sekolah-sekolah negeri, namun pada 
kenyataannya masih banyak sekolah yang memungut uang kepada siswa dengan beragam alasan. 
Beberapa cara yang sering dilakukan adalah membuat program study tour, menarik uang bimbingan tes, 
dan lain sebagainya.  

B. Permasalahan 
Berdasarkan latar belakang di atas muncul permasalahan-permasalahan sebagai berikut: 

Pendidikan yang berkualitas harus didukung dengan pembiayaan yang besar. 
Sarana dan prasarana yang terkesan apa adanya di tuding sebagai biang keladi kurang/tidak berkualitasnya 

proses pembelajaran. 
C. Strategi pemecahan masalah 

Dari permasalahan-permasalahan tersebut di atas strategi pemecahan masalah yang diambil penulis 
adalah “Menerapkan manajemen sekolah yang efektif dan efisien untuk  mewujudkan pendidikan 
yang murah dan berkualitas di SD Negeri 1 Gembongan.  

1. Pengertian manajemen 
Dalam konteks pendidikan, memang masih ditemukan kontroversi dalam penggunaan istilah 

manajemen, sehingga di kenal dengan  istilah manajemen pendidikan. Di lain pihak, tidak  sedikit 
pula yang menggunakan istilah administrasi sehingga di kenal istilah administrasi pendidikan. 
namun di sini penulis punya pengertian bahwa dua istilah itu punya arti yang sama.  

Selanjutnya, di bawah ini akan disampaikan beberapa pengertian umum tentang manajemen 
yang disampaikan oleh beberapa ahli.  

Dari Katrhyn. M. Bartol dan David C. Martin yang dikutip oleh A.M Kdarman SJ dan Jusuf 
Udaya (1995) memberikan rumusan bahwa: “Manajemen adalah proses untuk mencapai tujuan-tujuan 
organisasi dengan melakukan kegiatan dari empat fungsi utama yaitu merencanakan (planning), 
mengorganisasi (organizing), memimpin (leading), dan mengendalikan (controlling). Dengan demikian 
manajemen sebuah kegiatan yang berkesinambungan”.  
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Namun bagaimanapun juga kekuatan kata-kata adalah bagaikan pedang bermata dua. Perkataan para 
pemimpin, di satu sisi bisa membawa manfaat, tetapi juga bisa membawa kerusakan yang dahsyat bagi rakyat. 
Keterpurukan republik kita yang sudah berjalan secara turun-temurun, salah satunya juga diakibatkan oleh efek 
negatif kekuatan kata-kata para pemimpin kita. 

 Membaca karya Joe Vitale dalam ‘Zero Limits, Metode Rahasia Hawai untuk memperoleh kekayaan, 
kesehatan, kedamaian dan banyak lagi’ sangat luar biasa inspiratif. Posisi Joe Vitale dalam buku tersebut adalah 
pihak yang menjelaskan pertemuan dengan sosok Ihaleakala Hew Len yang memiliki cara penyembuhan yang 
agak aneh.  

Salah satu hal yang aneh tersebut adalah Hewlen menyembuhkan sebangsal penuh narapidana yang sakit 
jiwa tanpa pernah melihat seorang pun dari mereka secara profesional. Ternyata Hew Len menggunakan metoda 
penyembuhan dengan sebuah cara “pembersihan diri” secara terus menerus kepada diri sendiri. Lebih jelasnya 
pembersihan diri tersebut adalah dengan ungkapan   “Saya mengasihi Anda”, “Maafkanlah Saya”, “Terimakasih”, 
dan terakhir adalah “Salam kedamaian”. Sumber: Disadur dari dari buku Awareness – Anthony deMello 

Apa sih susahnya untuk mengatakan “ Assalamu’alaikum”, “Saya Mengasihi Anda”, “Terimakasih”, 
“Maafkanlah Saya”, “Salam kedamaian”, atau bisa ditambah lagi dengan kata-kata lain seperti “Sukses Selalu buat 
Anda”, “Bahagia selalu untuk Anda”, “Keberkahan untuk Anda” dll. Isinya adalah doa-doa baik untuk orang sekitar 
kita dan ungkapan rasa syukur. 

Lalu, bagaimana sebenarnya kita harus berkata-kata? Konsepsi dan metode berkata-kata, telah diajarkan 
secara gamblang oleh Allah kepada kita. 
1. Konsepsi qaulan ma’rufa (perkataan yang baik) terdapat dalam QS. 4:5. Perkataan baik yang mendidik, 

dan dapat bersifat sebagai cermin dalam tindakan masyarakat. 
2. Konsepsi qaulan sadiida (perkataan yang tegas dan benar) (QS. 4:9; 33:70) membawa implikasi bahwa 

perkataan seorang pemimpin haruslah tegas, benar, straight to the point,   tidak berbelit-belit. Pemimpin 
bukanlah seorang orator yang bisanya hanya menipu rakyat dengan kata-kata yang abstrak, “Propaganda”, 
ataupun kata-kata ambigu yang membius. Tegas bukan berarti keras atau kasar, tetapi tegas membawa 
makna konsistensi dan keteguhan prinsip. 

3. Konsepsi qaulan layyina (perkataan yang lemah lembut) (QS. 20:44). Dilatarbelakangi oleh kisah nabi 
Musa dan Harun yang diperintahkan oleh Allah untuk menghadapi Fir’aun dengan perkataan yang lemah 
lembut. Allah memberi nasihat kepada kita untuk tetap lembut, meskipun yang dihadapi adalah seorang jahil 
dan perusak. Tentu ini tidak bisa dihantamkan dengan konsepsi qaulan sadida. Justru ketegasan 
merupakan pengokoh kelembutan.  

4. Konsepsi qaulan maisura (perkataan yang pantas) (QS. 17:28). Janganlah menggunakan kata-kata yang 
tidak pantas dan menyinggung perasaan, meskipun itu kepada bawahan kita, kepada penerima infaq harta-
harta kita, dan juga terutama kepada orang-orang yang lebih tua daripada kita. 

5. Konsepsi qaulan baligha (perkataan yang membekas pada jiwa)(QS. 4:63), adalah ucapan berbobot yang 
menyentuh jiwa dan ruh para pendengarnya. Dengan menggunakan “bahasa” sesuai dengan kemampuan 
massa yang dihadapi, fasih dan jelas maknanya. 

6. Konsepsi qaulan karima (perkataan yang mulia) (QS. 17:23) yaitu perkataan yang penuh adab, rasa hormat 
dan kasih sayang. Perkataan tidak bersifat menantang atau bahkan merendahkan pendengar. 

Pengawas sekolah juga bisa melakukannya dengan cara melakukan observasi terhadap 
kondisi lingkungan sekolah yang terlihat sebagai dampak dari strategi pengelolaan yang 
dikembangkan oleh kepala sekolah itu sendiri. 
Sebagai contoh dalam mencapai target kinerja kepala sekolah untuk kompetensi manajerial 
dengan sub mengelola sarana dan prasarana sekolah/ madrasah dalam rangka 
pendayagunaan secara optimal, di antaranya bahwa kepala sekolah harus mampu untuk 
menganalisis indikator-indikator sebagai berikut: (1) ketersediaan dan kesiapan sarana dan 
prasarana sekolah (laboratorium, perpustakaan, kelas, peralatan, perlengkapan, dsb.); (2) 
mengelola program perawatan preventif, pemeliharaan, dan perbaikan sarana dan 
prasarana ;mengidentifikasi spesifikasi sarana dan prasarana sekolah; (3) merencanakan 
kebutuhan sarana dan prasarana sekolah; (4) mengelola pembelian/pengadaan sarana dan 
prasarana serta asuransinya; (5) mengelola administrasi sarana dan prasarana sekolah; dan 
(6) memonitor dan mengevaluasi sarana dan prasarana sekolah. 
Ilustrasi selanjutnya bagaimana kompetensi manajerial dengan sub kompetensi mengelola 
peserta didik dalam rangka penerimaan peserta didik baru, dan penempatan serta 
pengembangan kapasitas peserta didik, ini bisa diwujudkan oleh kepala sekolah. Seorang 
kepala sekolah harus mampu menunjukkan kemampuan dalam: (1) mengelola penerimaan 
siswa baru, mengelola pengembangan bakat, minat, kreativitas dan kemampuan siswa; (2) 
mengelola sistem bimbingan dan konseling yang sistematis; (3) memelihara disiplin siswa; (4) 
menyusun tata tertib sekolah; (5) mengupayakan kesiapan belajar siswa (fisik dan mental); (6) 
mengelola sistem pelaporan perkembangan siswa; dan (7) memberikan layanan penempatan 
siswa dan mengkoordinasikan studi lanjut. Kompetensi ini tentunya tidak akan dapat 
diwujudkan jika tidak ada dukungan dari komponen dan warga belajar lainnya. Dengan 
demikian untuk menilai kinerja kepala sekolah untuk sub kompetensi ini pengawas sekolah bisa 
melakukannya dengan cara membuat cheklist atau melakukannya dengan menggunakan 
pedoman observasi terhadap kondisi dan perkembangan yang terjadi pada diri siswanya di 
sekolah yang bersangkutan. 
Seiring dengan perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi di sekolah hendaknya 
mampu menyesuaikan diri, salah satunya akan tergantung kepada kepala sekolahnya, apakah 
ia mampu mengubah budaya sekolah, sesuai dengan kemajuan berpikirnya tentang 
bagaimana memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam mengelola sekolah. Sub 
kompetensi ini di antaranya dapat diwujudkan dalam bentuk upaya kepala sekolah melakukan 
aktivitas yang mencakup: (1) mengembangkan prosedur dan mekanisme layanan sistem 
informasi, serta sistem pelaporan; (2) mengembangkan pangkalan data sekolah (data 
kesiswaan, keuangan, ketenagaan, fasilitas, dsb.); (3) mengelola hasil pangkalan data sekolah 
untuk merencanakan program pengembangan sekolah; (4) menyiapkan pelaporan secara 
sistematis, realistis dan logis; dan (5) mengembangkan SIM berbasis komputer.  

c. Kompetensi Kewirausahaan 
Kompetensi kepala sekolah yang cukup sentral dan merupakan pokok dari keberlanjutan 
program sekolah di antaranya adalah kompetensi Kewirausahaan. Sebagai salah satu cara 
bagaimana sekolah mampu mewujudkan ke-mampuan dalam wirausahanya ini maka kepala 
sekolah harus mampu menunjukkan kemampuan dalam menjalin kemitraan dengan 
pengusaha atau donatur, serta mampu memandirikan sekolah dengan upaya berwirausaha. 
Secara rinci kemampuan atau kinerja kepala sekolah yang mendukung terhadap perwujudan 
kompetensi kewirausahaan ini, di antara mencakup: (a) menciptakan inovasi yang berguna 
bagi pengembangan sekolah/madrasah; (b) bekerja keras untuk mencapai keberhasilan 
sekolah/madrasah sebagai organisasi pembelajar yang efektif; (c) memiliki motivasi yang kuat 
untuk sukses dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pemimpin sekolah/
madrasah; (d) pantang menyerah dan selalu mencari solusi terbaik dalam menghadapi kendala 
yang dihadapi sekolah/madrasah; (e) memiliki naluri kewirausahaan dalam mengelola kegiatan 
produksi/jasa sekolah/madrasah sebagai sumber belajar peserta didik.  

MENGHITUNG USIA PADA EXCEL 
1. Menghitung usia (tahun):  
=if(d3<>“”;datedif(d3;today();”y”);””)  
2. Menghitung usia (bulan):  
=if(d3<>“”;datedif(d3;today();”ym”);””)  
3. Menghitung usia (hari):  
=if(d3<>“”;datedif(d3;today();”md”);””)  
 
Keterangan:  
d3 adalah sel berisi tgl lahir.  
Untuk menghitung usia anak yang 
lain formula tinggal di-copy.  
Selamat mencoba. 
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d. Kompetensi Supervisi 
Kompetensi supervisi ini sangat strategis bagi seorang kepala sekolah khususnya dalam 
memahami apa tugas dan fungsi kepala sekolah sebagai pemimpin sekolah/madrasah. 
Berdasarkan telaah terhadap kompetensi ini, proses penilaian kinerja yang harus diperhatikan 
oleh pengawas sekolah, di antaranya harus mampu menilai sub-sub kompetensinya yang 
mencakup: (a) merencanakan program supervisi akademik dalam rangka peningkatan 
profesionalisme guru; (b) melaksanakan supervisi akademik terhadap guru dengan 
menggunakan pendekatan dan teknik supervisi yang tepat; (c) menindaklanjuti hasil supervisi 
akademik terhadap guru dalam rangka peningkatan profesionalisme guru, di antaranya adalah 
bahwa tugas dan fungsi dari supervisi ini adalah untuk memberdayakan sumber daya sekolah 
termasuk guru. Dengan demikian kinerja kepala sekolah dapat dinilai oleh pengawas sekolah 
melalui penilaian terhadap sub kompetensi melaksanakan supervisi akademik terhadap guru 
dengan menggunakan pendekatan dan teknik supervisi yang tepat. Langkah yang perlu 
dilakukan mencakup: (1) mengidentifikasi potensi-potensi sumber daya sekolah berupa guru 
yang dapat dikembangkan; (2) memahami tujuan pemberdayaan sumber daya guru; (3) 
mengemukakan contoh-contoh yang dapat membuat guru-guru lebih maju; dan (4) menilai 
tingkat keberdayaan guru di sekolahnya.  

e. Kompetensi Sosial  
Kompetensi ini pada dasarnya cukup sulit jika harus dikaitkan dengan aktivitas sosial secara 
penuh oleh sekolah, jika hal itu dilakukan dalam rangka keterkaitannya dengan program 
sekolah. Pada dasarnya sebagai bahan acuan pengawas sekolah untuk melakukan evaluasi 
terhadap kinerja kepala sekolah untuk kompetensi dan sub kompetensi ini, di antaranya 
mencakup: (a) bekerja sama dengan pihak lain untuk kepentingan sekolah/madrasah; (b) 
berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan; dan (e) memiliki kepekaan sosial 
terhadap orang atau kelompok lain. 
Kompetensi kepala sekolah yang berhubungan dengan kemampuan untuk mengelola 
hubungan sekolah dengan masyarakat bisa diwujudkan melalui kemampuannya dalam hal: (1) 
memfasilitasi dan memberdayakan dewan sekolah/komite sekolah sebagai perwujudan 
pelibatan masyarakat terhadap pengembangan sekolah; (2) mencari dan mengelola dukungan 
dari masyarakat (dana, pemikiran, moral dan tenaga, dan sebagainya) bagi pengembangan 
sekolah; (3) menyusun rencana dan program pelibatan orang tua siswa dan masyarakat; (4) 
mempromosikan sekolah kepada masyarakat; (5) membina kerjasama dengan pemerintah dan 
lembaga-lembaga masyarakat; dan (6) membina hubungan yang harmonis dengan orang tua 
siswa.  
 

KEGIATAN KKKS BERMUTU DEWANTARA KECAMATAN KARANGKOBAR  

Karantina umumnya berkaitan dengan usaha untuk mencegah penyebaran penyakit menular di suatu 
wilayah dengan cara mengasingkan/memisahkan dari masyarakat sekitar. Ada misi untuk kesejahteraan 
masyarakat, agar penyakit tidak semakin menyebar dan menjangkiti warga lainnya. Untuk saat ini istilah karantina 
tidak hanya untuk mengisolasi penderita penyakit dengan warga sekitar, tetapi berarti usaha untuk memfokuskan 
diri pada suatu hal. Misal peserta olimpiade dikarantina di Pusdiklat untuk dilatih secara intensif oleh pelatih yang 
sudah berpengalaman. Penggunaan kedua kata tersebut dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda.  

Penguasaan kosa kata sangat penting. Makin banyak menguasai dan memahami kosa kata akan 
mempermudah memahami tulisan maupun pembicaraan sehingga tidak salah penafsiran. Kata berkaitan dengan 
emosi. Kata dapat memacu respons pendengar / pembaca. Respons itu ada yang positif ada pula yang negatif. 
Kata-kata juga menyimpan kekuatan yang dahsyat. Banyak kisah   yang berkaitan dengan kekuatan kata.  

Kekuatan sukses atau gagal bahkan hidup atau mati sebagian ada di kata-kata. Kekuatan kata-kata yang 
diberikan pada seseorang yang sedang ‘jatuh’ justru membuat seseorang bangkit dan bersemangat kembali 
menjalani hidupnya sehari-hari. Bisa muncul semangat untuk terlepas dari belenggu keterpurukan. Kata-kata 
sebagai sumber kekuatan untuk berjuang meraih keberhasilan. 

Kata-kata yang ‘buruk’ yang diberikan pada seseorang yang sedang ‘jatuh’ dapat ‘membunuh’ mereka. Hati-
hatilah dengan apa yang kita diucapkan. Suarakan “kata-kata kehidupan” pada mereka yang sedang menjauh dari 
jalur hidupnya. Kadang-kadang memang sulit dimengerti bahwa ‘kata-kata kehidupan’ itu dapat membuatnya 
berpikir dan melangkah jauh dari yang kita perkirakan. 

 Semua orang dapat mengeluarkan kata-kata kehidupan untuk membuat rekan dan teman atau bahkan 
kepada yang tidak kenal sekalipun untuk membuatnya bangkit dari keputus-asaan, kejatuhan, dan kemalangan 
yang menimpanya. 

 Bagaimana kata-kata yang muncul dari seorang pemimpin? Kepemimpinan merupakan suatu energi untuk 
menggerakkan orang lain ke arah suatu tujuan. Di sisi lain, pemimpin juga merupakan tempat rakyat becermin. 
Ketika “perkataan” adalah implementasi strategis untuk menggerakkan orang dan juga membangun fondasi-
fondasi sebuah bangunan. Maka sebagai seorang pemimpin yang mempunyai kekuatan hebat dalam 
menggerakkan masa, harus berhati-hati agar perkataannya tidak menjadi bumerang yang dapat menghancurkan 
dirinya maupun rakyatnya. 

Kekuatan kata-kata dapat membingkai peradaban, membalut perjuangan, dan   memunculkan para 
pemimpin besar. Mengantarkan seorang mantan budak Barbar bernama Tariq bin Ziyad menjadi pemimpin besar 
Islam penakluk Eropa. Dengan ucapannya yang cukup terkenal ketika memerintahkan pasukannya membakar 
kapal-kapal mereka sendiri, “Kita datang ke sini tidak untuk kembali. Kita hanya punya pilihan, menaklukkan negeri 
ini dan menetap di sini, atau kita semua syahid”. Kalau kata-kata tersebut keluar dari mulut orang kebanyakan 
tentunya tidak membawa dampak apapun. Karena perkataan itu berasal dari seorang pemimpin yang disegani 
maka perintah itu dilaksanakan dan menjadi cambuk semangat untuk memperoleh kemenangan. 
asepradar@gmail.com http://langitbirupekalongan.blogspot.com 

Kekuatan kata-kata para pemimpin, juga telah menjadi pemicu keberhasilan puluhan proyek mercusuar dan 
“mission impossible” di Jepang. Adalah kisah sukses pemimpin-pemimpin tak dikenal (mumei no hitotachi), dalam 
pengembangan teknologi, pembangunan fisik, perbaikan metode pendidikan, dsb. Memberi inspirasi kepada 
seorang produser TV NHK Jepang (Akira Imai) untuk menyusun acara TV berjudul Project X, dan juga menulis 
sebuah buku berjudul “Project X – Rida Tachi no Kotoba (Perkataan Para Pemimpin)”. 

 Sayidina Umar tidak mungkin tunduk di hadapan seseorang apalagi di hadapan adiknya. Tapi kata-kata 
Fathimah itu sungguh telah menyihirnya untuk terdiam di tempat. Dan lagi-lagi singa padang pasir ini hanya 
menurut saat adiknya menyuruhnya membersihkan diri sebelum memegang Al-Qur'an. Kekuatan kata yang terlahir 
dari ketulusan hati menembus dinding keras kebekuan hati Umar. Ia pun tertunduk dan menjadi seorang pembela 
Islam. Sebanyak-banyaknya pahala hujan kebaikan Umar yang ia lakukan selama hidupnya akan mengalir kepada 
adiknya, Fathimah. 

 Kata-kata itu mempunyai kekuatan yang menembus sisi-sisi kehidupan. Dengan kekuatan kata-kata pula, 
Hitler menggerakkan pasukan Nazi untuk tega membantai banyak umat  manusia. Segala kejahatan perang yang 
dilakukan oleh anak buahnya juga akan kembali kepadanya sebagai seorang yang mengeluarkan perintah 
pertama.  

TNI  adalah salah satu contoh lembaga yang cukup cerdik mewarnai sistem kaderisasi internal dengan 
menggunakan metode “positive therapy” yang difondasi oleh kekuatan kata-kata. Maka jargon, mars, slogan, dan 
doktrin kata-kata bijak para pendahulu adalah “makanan” sehari-hari para taruna muda dan menjadi motivator 
penting penyemangat pergerakan mereka. Menengok ke dalam sistem pendidikan Islam yang ada, belumlah kita 
sampai pada suatu tahapan sistem kaderisasi dimana hadits nabi, kata bijak para sahabat dan ulama setelahnya, 
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KEKUATAN KATA (POWER BY WORD)  
Oleh: Enan Setiyadi, S.Pd. 

Kepala SD Negeri 1 Parakan Kecamatan Purwonegoro  
 

BAB I 
PENDAHULUAN 

Setiap manusia mempunyai kemampuan mengolah dan mengungkapkan kata yang berbeda. 
Perbendaharaan kata yang dimiliki juga tidak sama. Ciri khas berbahasa seseorang dapat membedakan antara 
satu orang dengan lainnya, meskipun tidak melihat siapa yang berbicara. Nada bicara, warna suara dan berbagai 
hal yang membedakan yang merupakan ciri khas seseorang yang tidak dapat ditiru persis, pasti ada perbedaan. 
Jadi kalau seseorang telah meninggal maka ikut matilah bahasa seseorang itu. 

Kata adalah bagian dari bahasa yang berfungsi untuk mengungkapkan gagasan, pikiran, pertanyaan, 
pernyataan, keinginan, suka/tidak suka dan sebagainya. Dengan kata-kata yang jelas orang akan dapat menerima 
apa yang kita sampaikan. Antara penutur dengan lawan bicara harus ada komunikasi yang jelas sehingga akan 
saling terkait antara pembicara dengan lawan bicara. 

Kata memiliki kekuatan yang sangat hebat dan luar biasa. Kata diibaratkan sebagai pedang yang bermata 
dua. Kata dapat memberikan kekuatan, motivasi pada diri seseorang. Kata dapat meredam amarah yang 
memuncak, kata dapat menghancurkan dunia, kata juga dapat menaklukkan hati yang keras. Seperti pepatah 
mengatakan air dapat memadamkan api yang berkobar. Maksudnya kata-kata yang lemah lembut dapat meredam 
amarah yang bergolak. 

Muncul pertanyaan, Bagaimana cara agar dapat mengolah kata menjadi sesuatu yang berguna dan dapat 
diterima orang lain? Sering kita menghadapi permasalahan, dimana kita tidak memahami maksud perkataan 
seseorang meskipun ia memakai bahasa yang sama. Sering juga kita menghadapi seseorang dengan begitu 
mudahnya mempengaruhi orang lain dengan menggunakan perkataan yang menyebabkan seseorang 
terpengaruh. Ada juga orang dengan susah payah mempengaruhi orang lain ternyata apa yang diucapkan tidak 
didengar  dan dipahami. Kitapun sebagai seorang guru, dengan susah payah menyampaikan informasi / pelajaran 
kepada para siswa, ternyata hanya sebagian kecil saja siswa yang memahami.   

Kesalahan komunikasi sering terjadi dan menimbulkan hal-hal yang tidak semestinya terjadi. Kesalahan ini 
bisa berasal dari pemberi informasi atau dari penerima informasi. Kesalahan dalam menerima dan menanggapi 
pesan bisa berakibat fatal dan salah paham.  

 
BAB II 

KEKUATAN  KATA 
Percayakah  bahwa kata mempunyai kekuatan yang sangat hebat ? Kata yang tersusun menjadi kalimat, 

bisa mengandung kekuatan yang hebat. Mungkin pendapat ini benar, tetapi ada juga yang menyangsikannya. 
Sebagai ilustrasi kita bandingkan antara kalimat-kalimat yang  sama disampaikan oleh orang yang berbeda untuk 
mempengaruhi orang lain ternyata hasilnya tidak sama. Padahal kalimatnya sama, orang yang diajak berdialog 
juga sama. 

Bagaimana kata bisa berkekuatan yang hebat. Banyak faktor yang mempengaruhi, antara lain siapa yang 
berbicara, siapa pendengarnya, bagaimana situasi pembicaraan, di mana pembicaraan berlangsung, apa 
kepentingannya, dan sebagainya. Karena kata dapat menimbulkan kekuatan yang hebat maka apabila terjadi 
salah tafsir bisa menimbulkan kebingungan, salah faham, percekcokan, bahkan bisa menimbulkan bencana. 
Sebagai contoh peristiwa yang dialami oleh Brigade Cahaya dalam perang Krimea. Dalam peristiwa itu terjadi 
kesalahpengertian antara komandan dengan anak buahnya yang saat itu sedang berperang. Para prajurit 
diperintahkan untuk “mengisi senjata”. Dalam situasi yang tidak menentu ternyata komandan kurang jelas dalam 
memberi komando karena posisi-posisi para prajurit berada di lembah.   

Perintah dari sang komandan membingungkan, tidak diterima secara benar oleh para prajurit. Untung 
kesalahpahaman ini segera dapat diatasi. Jika tidak akan dapat menimbulkan bencana, apa lagi saat itu dalam 
keadaan perang. Kesalahpahaman bisa menimbulkan kebingungan, rasa putus asa, kekecewaan, pertengkaran 
dan bisa juga menimbulkan seribu kali penderitaan.  

Kasus lain adalah  kata blokade dan karantina. Hal ini terjadi ketika   Amerika dan Rusia menghadapi krisis 
Libya. Untuk menghadapi Libya Amerika melakukan Blokade dan karantina. Sepertinya kedua kata itu punya 
makna sama. Tetapi kalau dicermati ternyata ada perbedaan. Kata karantina terasa disamarkan, sebagai strategi 
untuk melindungi diri. Blokade berkaitan dengan sebuah tindakan yang berkaitan sebagai  salah satu strategi 
dalam perang untuk melemahkan kekuatan musuh dan memecah belah kekuatan.  

Mencetak Generasi Tanggap Bencana 

Oleh : Rokhmani 
 

Di balik keindahan panorama dan kesuburan tanahnya tersimpan berbagai 
potensi bencana alam yang setiap saat mengancam penduduk negeri tercinta ini. 
Bencana alam, sebuah fenomena alam yang datang dengan tiba-tiba dan hampir 

bisa dipastikan membawa kerusakan di muka bumi. Hal ini merupakan sesuatu 
yang sangat menakutkan dan tidak diinginkan oleh siapa pun.  

Namun, masih ada sebagian masyarakat kita yang memandang ancaman 
bencana alam ini dengan cara-cara yang tidak rasional. Contoh ketika sudah 
mengetahui tanda-tanda sebuah gunung api akan meletus penduduk di 

sekitarnya belum beranjak mengungsi karena tokoh (juru kunci) menyatakan 
masih aman. Meski pun mengetahui hujan turun terus menerus dan di atasnya 
terdapat tebing yang gundul mereka tidak bergegas untuk mengungsi karena 

sejak dahulu mereka aman tinggal di desa itu dan secara rutin mengadakan 
tradisi ruwat bumi.  

Untuk meminimalkan dampak bencana upaya yang ditempuh antara lain 
dengan meningkatkan kewaspadaan dan pemahaman masyarakat tentang 
bencana alam. Namun memberikan pemahaman dan sosialisasi pada 

masyarakat tentang dampak bencana bukanlah pekerjaan mudah apabila 
persepsi tersebut masih kuat. Oleh karena itu, tugas kita para pendidik untuk 

bisa melahirkan generasi tanggap bencana. Generasi yang tangguh dan siap 
menghadapi bencana alam yang dapat terjadi setiap waktu.  
Kurikulum Tanggap Bencana 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang berlaku saat ini 
memungkinkan materi tanggap bencana diajarkan di bangku sekolah. Pelajaran 
tersebut dapat diselipkan pada mata pelajaran tertentu atau bisa diajarkan 

secara mandiri sebagai muatan lokal misalnya di daerah yang rawan bencana 
seperti Dataran Tinggi Dieng, Gunung Merapi dan sebagainya.  

Muatan materi tanggap bencana yang diajarkan setidaknya mencakup tiga 
pokok bahasan, yaitu: Pertama, pengenalan dasar tentang bencana, termasuk 

jenis bencana dan wilayah-wilayah yang terindikasi rawan bencana. Kedua, tata 
cara menghadapi bencana, baik sebelum maupun saat terjadi. Ketiga, 
penanganan korban bencana atau tata cara evakuasi.  

Apabila pemahaman materi tanggap bencana ini dapat tersosialisasi dengan 
baik, maka ketika terjadi bencana alam masyarakat khususnya anak-anak 

dapat mengorganisasi dirinya dan melakukan langkah antisipasi dengan tepat. 
Memang, bencana alam kadang datang tiba-tiba dan sulit dihindari tetapi 
mengurangi resiko akibat bencana adalah langkah yang bijaksana.  
     

Rokhmani,S.Pd. 
Kepala SDN 1 Wanayasa 

UPT Dindikpora Kecamatan Wanayasa  
Kab. Banjarnegara 53457  
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Program Induksi Menciptakan Guru Pemula Berkompetensi 
Oleh Haryono  

Ketua K3S Badranaya Kecamatan Pagentan 
 

Riuh rendah lontaran, ucapan, dan keluhan bernada gojegan guru-guru tatkala KKG, begitu mendengar 
istilah “induksi”. Istilah lagi.. istilah lagi!....apakah ini budaya menteri? Wah, nampaknya kurikulum lintas mata 
pelajaran “induksi magnet” berlaku juga pada peningkatan kompetensi guru. Begitulah, deskripsi pada saat guru 
menerima materi Program Induksi Guru Pemula. Namanya saja program pemula masih terkesan ragu dan 

ketertegunan tersirat di wajah mereka. Pertanyaannya apakah masih ada prajabatan setelah PIGP? Apakah 
pemerintah sudah tidak mampu lagi membiayai pendidikan dan pelatihan guru? Sampai-sampai pemerintah 

menciptakan program induksi bagi guru CPNS? Walaupun mulai berlaku satu tahun ke depan tepatnya masa 

anggaran CPNS tahun 2013.  

Sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan pertama kali dalam jabatan fungsional guru harus memiliki 
kinerja  bernilai baik, yang dinilai dalam masa program induksi. Paradigma baru dalam pengembangan 
kompetensi guru pasca pengangkatan (CPNS) adalah Program Induksi Bagi Guru Pemula (PIGP) sesuai dengan 
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2010. Peraturan ini bersinergi dengan Pasal 30 ayat (3) 
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun2009 tentang 
Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya menentukan bahwa program induksi diatur pada Peraturan 
Menteri Pendidikan Nasional. Permendiknas ini dibudidayakan lewat Program KKKS, KKG, dan KKPS “BERMUTU” 
dengan harapan lebih mengakar pada pengelola pendidikan. Melalui proyek BERMUTU Sosialisasi Program 
Induksi Guru Pemula (PIGP) ditujukan untuk memberikan pemahaman secara umum tentang proses yang terjadi 
pada saat sekolah menerima guru pemula. Sosialisasi ini diperlukan agar implementasi Program Induksi Guru 
Pemula di sekolah dapat berjalan dengan lancar. Dalam sosialisasi ini disimulasikan peran masing-masing para 
pemangku kepentingan yang ada dalam proses pengembangan profesional guru pemula, yaitu Kepala Sekolah, 

Pengawas, Guru Pembimbing, dan Guru Pemula itu sendiri.  

 
Mengapa harus induksi guru pemula?  

Program induksi bagi guru pemula adalah kegiatan orientasi, pelatihan di tempat kerja, pengembangan, dan 
praktek pemecahan berbagai permasalahan dalam proses pembelajaran/bimbingan dan konseling bagi guru 
pemula pada sekolah/madrasah di tempat tugasnya. Guru pemula adalah guru yang baru pertama kali 
ditugaskan melaksanakan proses pembelajaran/bimbingan dan konseling pada satuan pendidikan yang 
diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat. Program induksi mempunyai tujuan 
untuk membimbing guru pemula agar dapat beradaptasi dengan iklim kerja dan budaya sekolah/madrasah serta 
dapat melaksanakan pekerjaannya sebagai guru profesional di sekolah/madrasah. Sedangkan manfaat program 
induksi dalam status kepegawaian bagi guru pemula yang berstatus CPNS/PNS mutasi dari jabatan lain, program 

induksi dilaksanakan sebagai salah satu persyaratan pengangkatan dalam jabatan fungsional guru. Bagi guru 

pemula yang berstatus bukan PNS, program induksi dilaksanakan sebagai salah satu persyaratan pengangkatan 
dalam jabatan guru tetap. Dalam penyelenggaraan induksi guru pemula harus berdasarkan prinsip-prinsip 
keprofesionalan, kesejawatan, akuntabel, dan berkelanjutan. Penjabaran dari prinsip-prinsip tersebut adalah 
penyelenggaraan program yang didasarkan pada kode etik profesi sesuai bidang tugas, penyelenggaraan atas 
dasar hubungan kerja dalam tim, penyelenggaraan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik dan 
dilakukan secara berkesinambungan atas dasar perbaikan sebelumnya.  
 
Seperti apakah sistem induksi?  

Dengan adanya Program Induksi Guru Pemula (PIGP) maka budaya sekolah harus berubah. Ketika masa 
lalu kedatangan guru CPNS sekolah tenang-tenang saja, bahkan sibuk mencarikan tempat mondok maka 
paradigma lama hapus dengan segala rencana program masa orientasi dan penunjukan pembimbing atau mentor. 
Pembimbing membantu guru pemula untuk melaksanakan tugas sebagai guru profesional. Dengan demikian 
maka guru pemula harus bersikap dan memosisikan diri dan adaptasi ke dalam dunia kerja yang nyata. Harus 
rela hati dan bersedia dibimbing juga diawasi secara profesional yang akan membantu guru baru agar dapat 
belajar dengan cepat dan efektif untuk beradaptasi dengan lingkungan. Program induksi membantu guru baru 
dengan sistem mentor yang selalu melakukan pendampingan pada proses pembelajaran di sekolah secara 
bertahap. Program pendampingan oleh mentor memberikan bantuan dan keyakinan bahwa guru baru mempunyai 
kemampuan untuk melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar di kelas. Bahkan dapat sebagai jembatan 
guru pemula dalam membangun kompetensi guru yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan 
sosial. Sudah barang tentu seorang mentor harus mampu bekerja secara profesional berdasarkan panduan 
program mentoring yang digunakan sebagai Prosedur Operasional Standar (POS) oleh sekolah.  

Pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan induksi guru pemula adalah pembimbing, kepala 
sekolah, dan pengawas sekolah. Kepala sekolah harus berani dan tegas dalam pemilihan pembimbing karena 
ketika kepala sekolah salah pilih maka akan berakibat fatal bagi induksi guru pemula. Pembimbing harus guru 
yang profesional dan mempunyai kemampuan komunikasi interpersonal yang baik. Jika sekolah terpaksa tidak 
memiliki pembimbing yang sesuai persyaratan maka kepala sekolah dapat menjadi pembimbing sepanjang 
memiliki profesionalisme dan kemampuan komunikasi atau sekolah dapat meminta pembimbing dari lain sekolah 
yang berkompetensi dan profesional dengan syarat mendapat persetujuan dari pejabat pengelola pendidikan 

sesuai dengan tingkat kewenangannya.  

Pembimbingan adalah proses pemberian dukungan, motivasi, dan saran-saran kepada guru pemula yang 

belum cukup berpengalaman di sekolah/ madrasah tempat mereka bertugas dari pembimbing (seseorang yang 

lebih ahli dan berpengalaman) yang ditugaskan oleh kepala sekolah. Pembimbing mempunyai karakteristik 
tertentu yang dibutuhkan untuk memotivasi pengembangan kompetensi guru pemula. Pembimbing seharusnya 
mengetahui karakteristik pembelajaran yang berkualitas serta karakteristik guru profesional. Salah satu tupoksi 
guru disamping tugas dalam proses belajar mengajar adalah tugas memberi bimbingan kepada teman sejawat. 
Salah satu guru yang memerlukan bimbingan adalah guru pemula yang bertugas di sekolah/madrasah pada 
tahun pertama. Untuk melaksanakan tugas pembimbingan tersebut, seorang pembimbing seharusnya mengetahui 
strategi dalam pembimbingan. Guru yang telah mendapatkan tugas dari kepala sekolah untuk menjadi 
pembimbing diharapkan segera menyusun rencana pembimbingan untuk guru pemula sebagai tahap awal. Dalam 
tahap ini pembimbing perlu mengidentifikasi kompetensi yang dimilikinya untuk dapat dibagikan kepada guru 
pemula. Di samping itu, pembimbing juga diharapkan mengenali kekurangan/kelemahan dirinya sehingga dapat 
ditingkatkan dan tidak berpengaruh buruk kepada guru pemula. Untuk dapat memberikan bimbingan yang 
optimal, pembimbing dituntut dapat mengidentifikasi potensi yang dimiliki sekolah, budaya sekolah dan 
lingkungan sekitar yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pengembangan kompetensi guru pemula. 
Diharapkan juga pembimbing dapat mengidentifikasi kekurangan/kelemahan sekolah dan lingkungan sekitar 
yang dimungkinkan dapat berpengaruh negatif bagi guru pemula sehingga mulai awal pembimbingan, 

pembimbing dapat menunjukkan arah atau menghindarkan guru pemula dari dampak pengaruh tersebut.  

Sebagaimana adatnya guru pemula yang bertugas di sekolah memiliki banyak hambatan terutama 
hambatan psikologis. Oleh karena itu, guru pemula membutuhkan motivasi dan bimbingan dari sesama guru 
yang lebih berpengalaman di sekolah yaitu pembimbing. Guru pemula pada saat mendapatkan penugasan di 
sekolah biasanya mengalami berbagai persoalan seperti rasa takut, tegang menghadapi siswa, tidak percaya diri 
dalam kelas, melangkah diselimuti keraguan, dan malu untuk bertanya kepada guru lain apalagi kepada kepala 
sekolah seperti ada dinding penghalang. Sementara itu guru pemula lah yang akan melanjutkan melaksanakan 
pembelajaran bagi anak-anak di masa yang akan datang berpola penerus pengelola pendidikan. Oleh karena itu, 
guru yang diberi tugas membimbingnya seharusnya memahami kondisi psikis tersebut dan memberikan bantuan 

dukungan moral serta motivasi bagi guru pemula penuh kebijaksanaan.  

Guru pemula akan menempuh tahapan-tahapan yang sudah dirancang pihak sekolah seperti tahap 

persiapan, pengenalan lingkungan sekolah, beberapa tahapan pembimbingan, penilaian, pelaporan, penerbitan 

sertifikat, evaluasi dan bimbingan teknis. Tahapan ini akan memerlukan rentangan waktu selama 12 bulan. 
Pelaksanaan pembimbingan meliputi: orientasi di sekolah, observasi pembelajaran profesional dan penilaian. 
Sebelum observasi pembelajaran juga perlu dilihat kesiapan guru pemula termasuk silabus dan RRP serta 
kelengkapan perangkat pembelajaran yang lain. Dalam masa pembimbingan tersebut, guru pembimbing 
seharusnya selalu menginformasikan kepada kepala sekolah tentang perkembangan guru pemula. Hal ini akan 
lebih penting karena jika guru pemula membutuhkan pengembangan khusus maka kepala sekolah semenjak awal 
telah mengetahuinya sehingga dapat menyiapkan program yang tepat bagi guru pemula tersebut. Pengembangan 
yang bersifat khusus tersebut sering tidak bisa diakomodir dalam proses pelaksanaan pembelajaran di kelas, 

tetapi mungkin menuntut keterlibatan pihak- pihak pengelola pendidikan.  

Selama dalam proses pembimbingan dibutuhkan adanya bukti-bukti dokumen yang menunjukkan kegiatan 
yang telah dilaksanakan. Dokumen-dokumen tersebut ada yang diisi oleh guru pemula dan ada yang harus diisi 
oleh pembimbing, maupun oleh keduanya secara bersama-sama. Dokumen yang harus diisi oleh guru pemula 
adalah Lembar Refleksi Guru Pemula, sedangkan yang diisi oleh pembimbing adalah Lembar Hasil Observasi 
Pembelajaran. Untuk dokumen yang dapat diisi bersama-sama antara pembimbing dan guru pemula adalah 
lembar Rencana Pembelajaran Keprofesian. Dokumen-dokumen tersebut harus disimpan dengan baik oleh pihak 
sekolah, pembimbing dan guru pemula yang bersangkutan sebagai artefak. Dokumen tersebut akan menjadi 

portofolio pelaksanaan pembimbingan.  

Observasi dan evaluasi terhadap guru pemula harus difokuskan pada pembelajaran yang berkualitas. 
Kerangka kerja standar yang menjadi dasar evaluasi kompetensi guru telah lama digunakan secara umum dalam 

sepuluh tahun terakhir.  <bersambung ke halaman 32>  


