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BAB V  
STRATEGI MANAJEMEN GURU YANG BERORIENTASI 

PEMERATAAN AKSES DAN PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN 
DASAR 

 

A. Asumsi Strategi  

Pengajuan konsep alternatif ini didasarkan pada asumsi-asumsi 

berikut ini. Pertama, urgensi kompetensi profesional guru. Pelaksanaan 

tugas-tugas profesional guru dikdas harus makin disesuaikan dengan 

tuntutan normatifnya. Secara normatif, Pasal 20 UU Nomor 14 tahun 

2005 tentang Guru dan Dosen menandaskan, dalam melaksanakan 

tugas keprofesionalannya, guru berkewajiban:  

(a) merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses 

pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi 

hasil pembelajaran;  

(b) meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan 

kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;  

(c) bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar 

pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras dan kondisi 

fisik tertentu, atau latar belakang keluarga dan status sosial 

ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;  

(d) menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, 

dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika;  
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(e) memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.  

Lebih lanjut Pasal 28 PP Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar 

Nasional Pendidikan menjabarkan bahwa:  

(1) Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi 

sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta 

memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan 

nasional;  

(2) Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh 

seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau 

sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-

undangan yang berlaku;  

(3) Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang 

pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia 

dini meliputi: (a) Kompetensi pedagogik; (b) Kompetensi 

kepribadian; (c) Kompetensi profesional; dan (c) Kompetensi 

sosial;  

(4) Seseorang yang tidak memiliki ijazah dan/atau sertifikat 

keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetapi 

memiliki keahlian khusus yang diakui dan diperlukan dapat 

diangkat menjadi pendidik setelah melewati uji kelayakan 

dan kesetaraan;  
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(5) Kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen 

pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai 

dengan (4) dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan 

Peraturan Menteri.  

Kemampuan profesional guru terkait erat dengan kemampuan-

kemampuan sosial dan personal. Kemampuan sosial meliputi 

kemampuan untuk menyesuaikan diri kepada tujuan kerja dan 

lingkungan sekitar sewaktu menjalankan tugasnya sebagai pengajar. 

Kemampuan personal meliputi penampilan sikap positif atas situasi 

kerja sebagai pengajar dan situasi pendidikan, pemahaman atas nilai-

nilai yang seyogianya dianut oleh seorang pengajar dan penampilan 

upaya untuk menjadikan dirinya sebagai panutan dan teladan anak 

didiknya.  

Kemampuan profesional meliputi penguasaan materi bahan ajar, 

konsep-konsep keilmuan bahan ajar tersebut, landasan kependidikan, 

proses-proses pendidikan dan pembelajaran siswa. Dalam proses 

belajar mengajar, konsep kemampuan profesional guru direfleksikan 

dalam pelaksanaan pekerjaan yang terdiri atas tiga tahapan: (1) tahap 

kesiapan guru untuk melakukan tugas yang ditunjukkan dengan 

perencanaan pengajaran; (2) tahap pelaksanaan prosedur pengajaran 

berdasarkan perencanaan yang telah dipersiapkan; dan (3) tahap 
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ketiga berkaitan dengan kemampuan guru dalam membina hubungan 

antar pribadi. 

Dari perspektif visi Dinas Pendidikan Kabupaten Kuningan, 

pengelolaan tenaga pendidik dikdas mengandung pemikiran 

konsepsional agar seluruh tenaga pendidik: (1) memiliki sense of 

quality; (2) memahami kebutuhan stakeholders pendidikan; (3) 

menerapkan wawasan mutu dan wawasan keunggulan; (4) 

mengembangkan prakarsa, inisiatif, dan kemandirian manajemen; (5) 

menganalisis performance satuan pendidikan mulai dari identifikasi 

kompetensi, penilaian potensi, kekuatan pendorong dan asumsi 

pesaing; dan (6) berpikir strategik dengan menerjemahkan semua 

masukan untuk menyusun strategi yang efektif. 

Kedua, nilai strategik pendidikan dasar. Setiap warga negara 

berhak memperoleh layanan pendidikan. Mereka juga wajib mengikuti 

pendidikan yang dibiayai oleh Pemerintah. Peran Pemerintah tidak 

cukup hanya dengan memberikan kapasitas layanan pendidikan untuk 

memperluas akses saja. Tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah 

mengelola pola pikir masyarakat tentang pentingnya pendidikan bagi 

kehidupan di masa mendatang. 

Penuntasan Wajar Dikdas terkait dengan aspek tersedianya 

pendidikan dan cara mengelola masyarakat wajib belajarnya. Kewajiban 

Pemerintah memberikan kapasitas pendidikan yang mencukupi seperti 
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Unit Sekolah Baru (USB), Ruang kelas Baru (RKB), serta Pendidikan 

Kesetaraan Paket A dan B.  

Dalam hal penuntasan Wajar Dikdas, Pemerintah berusaha 

melakukan berbagai upaya terobosan guna memberikan layanan 

kepada anak usia 13-15 tahun. Usaha terobosan yang dilakukan dalam 

waktu singkat adalah mendorong semua siswa kelas VI SD/MI agar 

setelah lulus melanjutkan ke SMP/MTs/Setara; penyisiran anak usia 

sekolah;  pemanfaatan USB, RKB dan SD-SMP Satu Atap. 

Ketiga, pengelolaan pendidikan dasar dalam konteks kebijakan 

otonomi daerah. Kebijakan pembangunan sektor pendidikan di daerah 

merujuk kepada makna yang tersirat dalam amanat UUD 1945, Pasal 

31, ayat (3): “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu 

sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan 

ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan 

bangsa, yang diatur dengan undang-undang”. Pasal ini menandaskan: 

(1)  tanggung jawab pemerintah dalam pendidikan; dan (2) bahwa  di 

Indonesia hanya ada satu sistem pendidikan, yaitu sistem pendidikan 

nasional Indonesia.  

Pemberdayaan pendidikan dalam bingkai kebijakan otonomi 

daerah, seyogianya berfokus sekurang-kurangnya pada dua dimensi. 

Pertama, perbaikan mutu pendidikan secara berkelanjutan. Kedua, 
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pendidikan sebagai investasi peningkatan kualitas sumber daya 

manusia.  

Dimensi pertama mengharuskan pemberdayaan pendidikan 

difokuskan kepada peningkatan mutu masukan, proses, dan keluaran 

pendidikan. Dimensi kedua berkenan dengan kriteria dan arah 

pembiayaan pendidikan. Pelaksanaan otonomi daerah mengakibatkan 

terjadinya perubahan dalam sistem alokasi dan manajemen 

pembiayaan pendidikan.  

Peranan Daerah menjadi lebih besar dalam menentukan berbagai 

kebijakan yang berkenaan dengan penggunaan anggaran pendidikan. 

Dari perspektif ini, peningkatan mutu pendidikan menuntut formulasi 

pembiayaan pendidikan yang berbasis kebutuhan riil sekolah.  Formula 

pembiayaan tersebut dimaksudkan untuk mengakomodasi filosofi 

pemerataan dan keadilan yang menjangkau semua peserta didik dari 

beragam latar belakang sosial-ekonomi.   

Persoalan pembiayaan pendidikan sekarang bukan lagi “siapakah 

yang harus dan tidak harus mendapatkan prioritas dalam pembiayaan 

pendidikan”, tetapi “dalam jumlah berapa kelompok murid/sekolah 

tertentu mendapatkan alokasi dana, dalam jumlah berapa pula untuk 

kelompok murid yang lain dan apa kriterianya?” (Caldwell, et.al, dalam 

Supriadi, 2004,35). 
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B. Komponen dan Prasyarat Strategi 

Keseluruhan faktor kondisi faktual dan asumsi-asumsi di atas 

meniscayakan suatu konsep strategi  manajemen guru, suatu konsep 

strategis pada organisasi perangkat daerah   yang berorientasi pada 

percepatan, perluasan dan pemerataan akses Wajar Dikdas di satu 

pihak dan diharapkan meningkatkan mutu pendidikan dasar dipihak 

lain.  

Strategi sebagai alat yang penting untuk mencapai keunggulan 

bersaing pencapaian tujuan penuntasan Wajar Dikdas di Kabupaten 

Kuningan, hendaknya dipahami dengan baik konsep distinctive 

competence yaitu kemampuan spesifik suatu organisasi yang berupa 

(1)  keahlian tenaga kerja dan (2) kemampuan sumber daya (Rangkuti, 

2002,5) untuk melakukan tindakan yang dilakukan oleh lembaga  agar 

dapat melakukan kegiatan spesifik yang dikembangkan agar lebih 

unggul (competitive advantange).  Menurut Hamel dan Prahaland 

(dalam Rangkuti,2002:6) strategi itu merupakan  tindakan yang bersifat 

incremental (senantiasa meningkat) dan terus menerus dilakukan 

berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para 

pelanggan di masa depan. 

 Dua sisi kembar orientasi tersebut lebih lanjut mempersyaratkan 

dipenuhinya elemen-elemen: (1) Renstra yang didayagunakan sebagai 

pemandu peran Dinas Pendidikan Kabupaten Kuningan; (2) manajemen 
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guru dikdas terutama berkenaan dengan aspek-aspek perencanaan, 

rekrutmen dan seleksi, serta program dan orientasi pengembangannya; 

(3) kriteria proses, keluaran dan dampak program pengembangan guru 

yang mengakomodasi kehendak dan tuntutan percepatan penuntasan 

wajar dikdas sekaligus peningkatan mutu pendidikan dasar. 

Selanjutnya dapat dikonstruksi strategi alternatif  manajemen 

guru pendidikan dasar yang mengakomodasi kebutuhan dan 

perkembangan masa depan pendidikan Kabupaten Kuningan. Strategi 

yang dimaksud, penulis sajikan dalam gambar 5.1 berikut: 

RENSTRA

PENDIDIKAN 

KABUPATEN 

KUNINGAN

PERAN DINAS 

PENDIDIKAN

•PELAYAN

•FASILITATOR

•PENDAMPING

•MITRA

KRITERIA FUNGSI, PROSES, DAN KELUARAN 

MANAJEMEN GURU DIKDAS

KRITERIA 

PERENCANAAN

• KOMPREHENSIF

• BERORIENTASI 

MUTU DAN 

KOMPETENSI

REKRUTMEN 

DAN SELEKSI

PENGEMBANGAN

KRITERIA PROSES 

PENGEMBANGAN

• SINERGIK INTEGRAL

• ALIANSI STRATEGIK

• MEMBERDAYAKAN

KRITERIA 

KELUARAN

GURU 

KOMPETEN & 

PROFESIONAL

PEMERATAAN 

AKSES DAN 

MUTU DIKDAS

YANG DIDUKUNG 

OLEH GURU 

KOMPETEN & 

PROFESIONAL

KRITERIA PROGRAM 

PENGEMBANGAN

MURAH, MUDAH, TEPAT 

WAKTU, TEPAT MUTU 

TERDUKUNG SUMBERDAYA

PENEMPATAN

LANDASAN 

KEBIJAKAN 

MANAJEMEN 

GURU DIKDAS

 
Gambar 5.1 

STRATEGI ALTERNATIF MANAJEMEN GURU BERORIENTASI PEMERATAAN 
AKSES DAN PENINGKATAN MUTU DIKDAS DI KABUPATEN KUNINGAN 
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Berdasarkan gambar di atas diperinci komponen-komponen dan 

prasyarat sebagai berikut; Renstra  sebagai pemandu peran Dinas 

Pendidikan terkait dengan amanat UU No. 32 Tahun 2004 bahwa 

urusan bidang pendidikan merupakan urusan kewenangan wajib 

Pemerintah Kabupaten/Kota. Dengan demikian, beban berat untuk 

meningkatan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia, berada 

pada Pemerintah Kabupaten/Kota. Di pihak lain, Pemerintah 

Kabupaten/Kota memiliki berbagai keterbatasan terutama dalam hal 

pendanaan dan sumber daya manusia.  

Keterbatasan tersebut mengharuskan Pemerintah Kabupaten/Kota 

bekerja keras untuk dapat menyelenggarakan pelayanan pendidikan 

dengan baik. Peran Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam 

kerangka pelaksanaan pengembangan pendidikan berbasis masyarakat 

dapat dikelompokkan menjadi empat hal penting, sebagaimana 

diuraikan berikut ini:  

(1) Pelayan Masyarakat: Melayani masyarakat merupakan pilar 

utama dalam memberdayakan dan membantu masyarakat dalam 

menemukan kekuatan dirinya untuk dapat berkembang secara optimal. 

Pemerintah dengan semua aparat dan jajarannya perlu menampilkan 

diri sebagai pelayanan yang cepat tanggap, cepat memberi perhatian, 

tidak berbelit-belit dan bukan minta dilayani. Masyarakat harus 

diposisikan sebagai fokus pelayanan yang utama. 



 
 

E. Kuswandy Achmad Marfu, 2009 
Manajemen Guru Dalam Penuntasan .... 

Universitas Pendidikan Indonesia  |  repository.upi.edu 

208 

(2) Fasilitator: Aparat Pemerintah di bidang pendidikan merupakan 

fasilitator yang ramah, menyatu dengan masyarakat, bersahabat, 

menghargai masyarakat, mampu menangkap aspirasi masyarakat, 

mampu membuka jalan, mampu membantu menemukan peluang, 

mampu memberikan dukungan, mampu meringankan beban pekerjaan 

masyarakat, mampu menghidupkan komunikasi dan partisipasi 

masyarakat tanpa masyarakat merasa terbebani.  

(3) Pendamping: Aparat pendidikan harus melepaskan perannya 

sebagai  penentu segalanya dalam pengembangan program belajar 

menjadi pendamping masyarakat yang setiap saat harus melayani  dan 

memfasilitasi berbagai kebutuhan dan aktivitas masyarakat.   

(4) Mitra: Aparat pendidikan harus dapat memerankan diri sebagai 

mitra bagi masyarakat. Sebagai mitra, hubungan dalam pengambilan 

keputusan bersifat horisontal, sejajar, setara dalam satu jalur yang 

sama.  

Pada proses manajemen guru dikdas, renstra  dan peran tersebut 

perlu diimplementasikan ke dalam perencanaan yang komprehensif dan 

tepat. Artinya, Dinas Pendidikan menerjemahkannya ke dalam 

perencanaan pendidikan yang memuat faktor-faktor: (1) identifikasi 

kinerja guru dengan isu-isu yang berkembang; (2) konsensus bersama 

tentang maksud,   tindakan,   tujuan,   anggaran   dan   program   

pengembangan guru;  (3)  penilaian  terhadap  lingkungan  internal  
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dan  eksternal guru; dan (4) kriteria perubahan kuantitatif dan kualitatif 

guru. 

Adapun kriteria program pengembangan meliputi: (1) murah 

dalam arti tidak memakan biaya yang tinggi; (2) mudah artinya dapat 

segera dilaksanakan; (3) ketepatan waktu pelaksanaan program; dan 

(4) tepat mutu disesuaikan dengan rencana, bermutu dalam proses 

sehingga menghasilkan out put sesuai yang direncanakan; dan (5) 

didukung oleh sumber daya program yang telah tersedia. 

Kriteria proses merupakan faktor krusial dalam program 

pengembangan guru dikdas. Ego sektoral seperti antara Dinas 

Pendidikan dengan Badan Kepegawaian Daerah, seringkali sulit 

dihindari, terutama yang berkenaan dengan kebijakan, kriteria, dan 

sasaran program pengembangan. Oleh karena itu, proses 

pengembangan guru dikdas harus sinergik integral, dalam arti dijadikan 

komitmen bersama antar dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten.  

Berdasarkan komitmen itulah dirumuskan arah dan prioritas 

programnya. Sedangkan aliansi strategik dimaksudkan bahwa program 

dan proses pengembangan guru dikdas melibatkan elemen-elemen dan 

kelembagaan yang berkompeten untuk itu. Kelembagaan tersebut 

misalnya LPTK setempat dan di daerah terdekat, Lembaga Penjaminan 

Mutu Pendidikan dan Badan Akreditasi Sekolah. 
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Adapun kriteria keluaran program pengembangan adalah guru 

dikdas yang kompeten dan profesional. Sebagaimana ditunjukkan 

dalam gambar 5.2 profil guru seperti itu terlihat dari derajat 

penguasaan hakikat bidang ilmu, tujuan pembelajaran bidang ilmu, dan 

belajar mengajar bidang ilmu.  

GURU DIKDAS YANG KOMPETEN DAN PROFESIONAL

TUJUAN 
PEMBELAJARAN 

BIDANG ILMU

BELAJAR 
MENGAJAR 

BIDANG ILMU

HAKIKAT 

BIDANG 

ILMU 

PRODUK

BIDANG ILMU

METJAR

BIDANG ILMU

KONSEP, 

PRINSIP, 

TEORI 

BIDANG 

ILMU 

DALAM 

KURIKULUM 

DAN BUKU 

TEKS

METODE 

BIDANG ILMU

PEMAHAMAN 
GURU ATAS 

KAITAN 
FUNGSIONAL 
TUJAR DAN 

KEBUTUHAN 
SISWA 

PEMAHAMAN 
GURU ATAS 
HAKIKAT & 

TUJAR 
BIDANG ILMU 

PEMAHAMAN GURU ATAS 
1. ESENSI BELAJAR MENGAJAR 

BID.ILMU (VERSI,MODEL,TEORI 
BM)

2. FAKTOR PENDUKUNG 
PENINGKATAN MUTU 
PEMBELAJARAN

TINDAKAN DAN 
KEPUTUSAN GURU DALAM 

MENGELOLA PROSES 
PEMBELAJARAN

 
Gambar 5.2 

KRITERIA KAPABILITAS GURU DIKDAS KELUARAN PROGRAM 

PENGEMBANGAN KOMPETENSI  
 

Tercukupinya jumlah dan kelayakan guru, merupakan prasyarat 

penting bagi percepatan proses penuntasan wajar dikdas sekaligus 

pemerataan mutu dikdas. Dalam perspektif kebijakan pendidikan 
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tingkat makro, sangat jelas bahwa mutu menjadi faktor kunci dalam 

memaknai konsep pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan.  

C. Validasi Konsep 

Terdapat sejumlah komponen yang satu sama lain berperan 

penting dalam dalam strategi alternatif tersebut. Komponen pertama 

adalah renstra, yang didalamnya mencantumkan visi sebagai sketsa 

masa depan organisasi yang dapat dilihat sekarang sehingga 

mendorong setiap orang untuk mulai hidup dan bekerja dalam situasi 

yang dikehendaki itu (Salusu, 1996:18). Visi merupakan pula 

representasi dari keyakinan tim manajemen mengenai bagaimanakah 

seharusnya bentuk organisasi di masa depan di dalam pandangan 

pelanggan, karyawan, pemilih, dan stakeholder penting lainnya 

(Morrisey, 1996:72).  

Enam pertanyaan yang harus diperhatikan agar organisasi mampu 

mewujudkan kinerjanya di masa depan dengan baik yaitu: (1) apa yang 

dipandang sebagai kunci bagi masa depan organisasi; (2) kontribusi 

unik apakah yang dapat diberikan organisasi di masa depan; (3) nilai 

apakah yang perlu ditekankan; (4) apakah yang seharusnya menjadi 

core competencies; (5) bagaimana posisi organisasi pada pelanggan, 

pasar, pertumbuhan, teknologi, kualitas, dan sebagainya; serta (6) apa 

yang dapat dilihat sebagai kesempatan terbesar organisasi untuk 

tumbuh dan berkembang di masa depan (Morrisey, 1996:73).  
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Sejauh berkenaan dengan keberadaan, fungsi, dan peran Dinas 

Pendidikan Kabupaten Kuningan, keenam pertanyaan mengenai visi itu 

harus diekpresikan dalam corporate  values Dinas Pendidikan,  meliputi: 

(1) innovation; (2) excellence; (3) participation; (4) ownership; dan (5) 

leadership; yang secara keseluruhan menjadikan kinerja organisasi 

lebih baik (Quigley, 1993:76).  

Visi menuntut perumusan yang jelas agar:  (1) anggota organisasi 

akan memperoleh gambaran tentang rupa organisasi di masa depan; 

(2) mampu mencegah timbulnya perdebatan antar subjek pengambil 

keputusan tentang apa yang harus dilakukan, bagaimana, mengapa 

dan sebagainya, sehingga dapat menghemat waktu; dan (3) 

memberikan petunjuk bagi para perencana dalam menjabarkan 

rencana-rencana organisasi dan mengendalikannya. 

Bryson (2004:67) memerinci indikator visi keberhasilan sebagai 

berikut: (1) menekankan tujuan, perilaku, kriteria kinerja, aturan 

keputusan dan standar yang merupakan pelayanan publik dan bukan 

pelayanan untuk diri sendiri; (2) disebarkan secara luas di kalangan 

anggota organisasi dan stakeholders kunci lainnya; dan (3) digunakan 

untuk menyebarluaskan keputusan dan tindakan organisasi yang 

penting dan minor. 

Visi pendidikan dan visi Dinas Pendidikan menuntut dilakukannya 

dua hal dalam penyelenggaraan dikdas di Kabupaten Kuningan. 
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Pertama, menciptakan iklim kondusif secara makro institusional 

terhadap pengembangan wawasan keunggulan dalam keseluruhan 

aktivitas pendidikan yang diselenggarakan. Hal yang dapat dilakukan 

antara lain mendorong motivasi berprestasi kepada semua pihak, 

kesadaran mengembangkan keahlian dan profesionalisme.  

Kedua, menciptakan iklim kompetitif yang positip dalam semua 

aktivitas pendidikan. Dalam hal ini dibutuhkan sistem yang terbuka dan 

adil dalam memberikan reward dan punishment kepada semua pihak 

yang terlibat. Sistem yang demikian memungkinkan terciptanya 

suasana kerja dengan disiplin tinggi, disertai ketekunan dan dedikasi 

kerja yang tinggi bagi setiap orang. 

Pendidikan dasar bernilai strategik, oleh  karenanya setiap satuan 

pendidikan dasar formal  yaitu SD/MI, SMP/MTs  maupun program 

Paket A dan Paket B pada jenis pendidikan non formal  harus 

ditingkatkan efektivitasnya. Dilihat dari domain prestasi siswa, 

efektivitas itu harus tercermin dalam: (1) penguasaan ilmu 

pengetahuan; (2) aplikasi ilmu pengetahuan atau pemecahanan 

masalah; (3) keterampilan personal dan sosial; (4) motivasi dan 

komitmen. 

Meskipun dikdas berkategori public goods, tetapi tidak berarti 

bahwa satuan-satuan dikdas mengabaikan efektivitas dan efisiensi 

internalnya. Satuan-satuan dikdas harus mampu menghasilkan lulusan 
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yang berkualitas dan dengan biaya yang kompetitif (cost effectiveness) 

seperti halnya jenis pendidikan lainnya.  

Komponen kedua adalah perencanaan yang merupakan dimensi 

sekaligus fungsi yang mendasar dalam manajemen pendidikan. 

Pendidikan berlangsung di tengah-tengah masyarakat, sehingga tidak 

dapat menghindari implikasi dan konsekuensi perkembangan yang 

berlangsung di masyarakat. Makin tingginya tuntutan masyarakat akan 

kualitas hasil pendidikan,  mengharuskan satuan-satuan pendidikan 

berbenah diri secara berkelanjutan untuk memberikan kinerja 

terbaiknya.  

Dalam konteks itulah Dinas Pendidikan harus membuat 

perencanaan yang komprehensif. Urgensi perencanaan pendidikan 

dilandasi oleh kesadaran bahwa manusia dan masyarakat dalam 

kenyataannya senantiasa berubah, baik direncanakan maupun yang 

tidak direncanakan, baik yang dapat diterima atau yang harus ditolak. 

Pendidikan juga dituntut untuk cepat tanggap atas perubahan yang 

terjadi, dan melakukan upaya yang tepat dan normatif sesuai dengan 

cita-cita masyarakatnya. Dengan demikian pendidikan tidak resisten 

terhadap perubahan, tetapi mampu mengendalikan arah perubahan, 

dan mengantisipasinya melalui perencanaan yang tepat. 

Proses perencanaan itu sendiri tidak lagi cukup dilakukan dengan 

cara-cara konvensional, melainkan harus dilakukan secara menyeluruh 
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dengan melibatkan banyak pihak. Perencanaan pendidikan sebagai 

sistem, memuat langkah-langkah prosedural dan seperangkat 

komponen yang diperlukan selama proses perencanaan. Langkah-

langkah perencanaan yang dimaksud, diperinci oleh Hardjodipuro 

(1979) sebagai berikut: (1) identifikasi dan dokumentasi berbagai 

kebutuhan; (2) pemilihan kebutuhan-kebutuhan  yang  mempunyai  

prioritas  untuk  pelaksanaan; (3) perincian hasil yang harus dicapai 

untuk setiap kebutuhan yang telah dipilih; (4) identifikasi syarat-syarat 

untuk memenuhi setiap kebutuhan termasuk perincian untuk memenuhi 

kebutuhan dengan cara problem solving; (5) suatu urutan hasil-hasil 

yang diinginkan untuk memenuhi kebutuhan yang telah diidentifikasi; 

dan (6) identifikasi alternatif-alternatif metode dan alat yang diperlukan 

dalam memenuhi kebutuhan, termasuk menentukan kebaikan dan 

keburukan dari setiap set metode dan alatnya.  

Adapun komponen-komponen yang diperlukan dalam proses 

perencanaan antara lain: (1) sistem nilai, yaitu harapan, kebutuhan dan 

tata nilai yang berkembang di masyarakat di mana pendidikan tersebut 

diselenggarakan; (2) tujuan yang berfungsi untuk memahami maksud 

dan sasaran satuan-satuan pendidikan yang bersangkutan; (3) data 

dan informasi yang mendukung pengetahuan tentang keberadaan 

satuan-satuan pendidikan; (4) proses perencanaan yang terdiri atas 

beberapa tahapan; (5) keluaran yang diharapkan  terwujud   selaras   
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dengan   tujuan   satuan-satuan pendidikan;  (6) kriteria yaitu berupa 

standar mutu yang dapat menjamin keberhasilan pelaksanaan suatu 

rencana; dan (7) pembatas yang merupakan batasan wilayah 

perencanaan maupun keterbatasan sumber bagi perencanaan. 

Perencanaan sebagai sistem harus senantiasa berorientasi pada 

hasil sehingga terukur dan jelas penentuan tujuannya. Tujuan yang 

terukur dicirikan oleh aspek-aspek prosedur yang jelas, hubungan 

sinergik antar komponen dan adanya evaluasi secara berkelanjutan. 

Sistem tersebut tidak lain adalah aplikasi logical problem solving yang 

memungkinkan para penyelenggara pendidikan mampu mengelola 

pendidikan secara baik melalui perencanaan yang tepat.  

Perencanaan yang komprehensif menunjukkan pula luasnya 

pengaruh perencanaan terhadap pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya 

dalam organisasi. Artinya, berhasil atau tidaknya fungsi-fungsi 

pengorganisasian, koordinasi dan evaluasi, sangat ditentukan oleh baik 

buruknya rencana yang telah dibuat. Selain itu,  Perencanaan yang 

komprehensif harus mengakomodasi banyak aspek organisasional 

dalam perencanaannya. Kaufman (1988:90) mengungkapkan sifat 

komprehensif perencanaan pendidikan itu dengan  istilah a holistic 

focus. Oleh karenanya, selain berfokus pada peserta didik, perencanaan 

pendidikan harus pula menjamin terwujudnya cita-cita, kemampuan, 

potensi masa depan, harapan dan aspirasi semua pihak.  
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Semua itu harus dipertimbangkan dan dikembangkan secara 

tepat, akurat dan sistematik dalam suatu proses perencanaan 

pendidikan. Hanya dengan cara demikian, perencanaan pendidikan 

akan mampu mengidentifikasi sasaran dan tujuan lembaga, serta 

menyelesaikan masalah-masalah pendidikan. Menurut Harold Koontz 

(dalam C. Turney, 1992:54) konsep perencanaan komprehensif dapat 

dilihat dari hirarki aktivitas selama proses perencanaan, di mana setiap 

aktivitas tidak hanya sebagai tingkatan aktivitas melainkan juga sebagai 

satu kesatuan yang terkoordinasi.  

Perencanaan yang tepat akan: (1) memberikan kepekaan dan 

arah; (2) memfokuskan usaha-usaha yang dilakukan oleh organisasi; 

(3) memandu setiap kegiatan organisasi; dan (4) membantu dalam 

menilai kemajuan organisasi. Perencanaan yang tepat, merujuk kepada 

sejumlah prinsip. Banghart dan Trull (1973) menyebutkan sembilan 

dimensi yang harus dipenuhi oleh setiap perencanaan pendidikan, 

yaitu: (1) significance, perencanaan yang disusun harus memberikan 

kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian tujuan pendidikan 

sesuai dengan kriteria-kriteria ketercapaian tujuan yang telah 

ditetapkan; (2) feasible, bahwa   perencanaan itu harus berfungsi 

sebagai guideline yang mudah diimplementasikan; (3) relevance, 

artinya bahwa perencanaan senantiasa menitikberatkan pada upaya 

menyajikan prosedur yang tepat bagi tercapainya tujuan pendidikan; 
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(4) definitiveness, artinya perencanaan pendidikan harus mampu 

memastikan bahwa dengan data-data yang digunakan akan dapat 

memprediksi pencapaian tujuan pendidikan serta mampu 

mengantisipasi kemungkinan adanya peristiwa yang dapat  

mengganggu  ketercapaian  tujuan  pendidikan; (5) parsimoniousness, 

perencanaan memberikan pegangan bagi setiap pengambilan 

keputusan secara efisien karena telah dipilih dari beberapa alternatif 

yang ada; (6) adaptability, artinya perencanaan pendidikan sebagai 

sesuatu yang dinamis senantiasa memberikan informasi-informasi 

sebagai umpan balik untuk memperbaiki sistem yang dilaksanakan di 

masa mendatang; (7) time, bahwa selain menjadi kurun waktu 

(periodisasi) sebuah perencanaan maka waktu sesungguhnya 

merupakan ukuran kemampuan yang dimiliki selama ini sehingga dapat 

digunakan untuk merancang kemampuan lembaga di masa mendatang; 

(8) monitoring, perencanaan pendidikan melalui indikator-indikator 

yang telah ditetapkan digunakan sebagai alat untuk mengukur 

keberhasilan pelaksanaan di setiap aspek kegiatan; dan  (9) subject 

matter, isi materi dari perencanaan pendidikan yang akan 

diimplementasikan di masa mendatang. 

Apabila kita dalami prinsip-prinsip tersebut di atas, maka terdapat 

empat prinsip utama sebagai pilar kekuatan perencanaan pendidikan. 

Pertama, kontribusi terhadap tujuan dan sasaran pendidikan. Setiap 
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aspek kegiatan, maupun komponen-komponen yang direncanakan 

sesungguhnya merupakan sistem yang terorganisasi yang dibentuk 

demi tercapainya tujuan dan sasaran pendidikan.  

Kedua, aspek primer dari perencanaan dan pendidikan. Bahwa 

perencanaan pendidikan merupakan langkah yang paling utama dan 

pertama karena perencanaan senantiasa mendahului sekaligus menjadi 

pegangan bagi langkah-langkah manajemen yang lain. Perencanaan 

pendidikan akan menentukan cara-cara penyusunan struktur organisasi 

pendidikan;  penentuan kualifikasi sumber daya manusia untuk mengisi 

struktur organisasi tersebut; pengelolaan sumber daya pendidikan dan 

penentuan standar-standar untuk kepentingan pengendalian.  

Ketiga, daya serap perencanaan pendidikan. Bahwa perencanaan 

pendidikan mencakup keseluruhan komponen yang ada serta berada 

pada setiap level manajemen pendidikan. Oleh karenanya perencanaan 

pendidikan haruslah komprehensif.  

Keempat, efisiensi rencana. Bahwa perencanaan pendidikan 

dengan pilihan alternatif-alternatif tindakan dan keputusan yang dibuat 

diharapkan dapat diimplementasikan dengan baik sehingga tujuan dan 

sasaran pendidikan dapat tercapai secara efisien.   

Komponen ketiga adalah wawasan manajemen para 

penyelenggara pendidikan. Peranan pendidikan dapat dipahami bukan 

hanya dalam konteks mikro (kepentingan anak didik yang dilayani 
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melalui proses interaksi pendidikan), melainkan juga dalam konteks 

makro, yaitu kepentingan masyarakat luas. Dalam konteks mikro, 

pendidikan harus mampu memberikan layanan belajar mengajar 

kepada anak didik sesuai dengan kebutuhannya. Layanan belajar 

mengajar yang baik dapat dilakukan dengan memperhatikan 

keragaman karakteristik individual peserta didik.  

Sedangkan dalam konteks makro, pendidikan harus mampu 

merealisasikan relevansi antara hasil-hasil pendidikan dengan 

kebutuhan masyarakat. Relevansi pendidikan dapat diupayakan dengan 

memperhitungkan dan mengantisipasi tuntutan dan harapan 

masyarakat seiring dengan laju perkembangan sosial, ekonomi, politik 

secara simultan.  

Upaya tersebut menuntut para penyelenggara pendidikan yang 

memiliki cara pandang komprehensif terhadap berbagai isu 

perkembangan yang ada dan berkemampuan menggalang potensi 

sumber daya pendidikan secara terpadu. Jalal  dan  Supriadi  (2001:76) 

menyarankan beberapa  prinsip  untuk  mewujudkan  hal  tersebut  di  

atas, yaitu:  (1) pendidikan adalah wahana pemberdayaan bangsa 

dengan mengutamakan penciptaan dan pemeliharaan konfigurasi 

komponen-komponen sumber pengaruh dinamik, misalnya: keluarga, 

sekolah, media massa dan dunia usaha; (2) prinsip rekonstruksionis di 

mana pendidikan harus mampu menghasilkan produk-produk yang 
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dibutuhkan oleh masyarakat senantiasa menghendaki perubahan besar 

berdasarkan gagasan besar; dan (3) pendidikan dengan prinsip global 

sehingga pendidikan harus mampu berperan dan menyiapkan peserta 

didik dalam konstelasi masyarakat global.  

Dari segi kemampuan penyelenggara pendidikan, prinsip pertama 

mengisyaratkan pentingnya kemampuan memadukan berbagai 

komponen sumber daya potensial pendidikan sebagai kekuatan bagi 

terselenggaranya pendidikan. Prinsip kedua menunjukkan pentingnya 

mewujudkan relevansi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat 

sebagai manifestasi dari konsep community based education. 

Sedangkan prinsip ketiga mengisyaratkan pentingnya kemampuan 

menciptakan lulusan yang kompetitif.  

Komponen keempat adalah wawasan komptensi dan profesi guru 

dikdas, yang berupa inovasi inovasi pedagogik. Elemen penting dalam 

inovasi pedagogik di satuan-satuan dikdas adalah sumber belajar, 

teknologi pendidikan dan kurikulum.  

Sumber belajar dalam pendidikan adalah wahana yang berfungsi 

memudahkan peserta didik melakukan kegiatan belajar. Sumber belajar 

dibagi ke dalam dua bagian, yaitu: (a) yang telah didesain untuk tujuan 

belajar, seperti peta, bola dunia, dan sarana belajar lainnya; (b) yang 

dapat dipergunakan untuk tujuan belajar, tetapi dapat pula 
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dipergunakan dalam tenggang waktu tertentu. Sumber belajar terdiri 

atas manusia, kebudayaan, alam, dan ilmu pengetahuan.  

Teknologi pendidikan sebagai suatu sistem, telah meluas ke dunia 

persekolahan, untuk mengefektifkan pengajaran. Dewasa ini yang telah 

berkembang adalah sistem pengajaran personal, sistem tersebut 

merupakan suatu teknologi tingkat dasar yang komponen kerjanya 

antara lain meliputi instruktur, materi, proyektor dan TV serta komputer 

sebagai perangkat untuk mentransfer data yang dibutuhkan ketika 

proses belajar-mengajar berlangsung. 

Kecanggungan guru dalam penggunaan teknologi pendidikan, 

perlu dibenahi karena untuk dapat mempergunakannya membutuhkan 

keterampilan tersendiri. Sistem pengajaran yang mempergunakan 

teknologi pendidikan tersebut terlihat melalui tiga pola untuk 

melibatkan murid yaitu: (1) cari tahu apakah murid siap menerima 

pelajaran; (2) berikan bahan-bahan pelajaran kepada murid untuk 

dapat dipelajari sendiri atau kegiatan-kegiatan lain yang didesain untuk 

mengajarakan murid memecahkan masalah atau mengatasi kesulitan 

belajar yang sudah di terapkan sebelumnya; dan (3) berikan murid 

tindakan-tindakan evaluatif yaitu dengan cara memberikan tugas 

berulang untuk kemajuannya. 

Pengembangan kurikulum menitikberatkan kepada: (a) hakikat 

pengembangan kurikulum yang dilaksanakan; (b) prinsip-prinsip yang 
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dipergunakan; (c) pendekatan model pengembangan kurikulum sebagai 

suatu kebutuhan institusi. Kurikulum didefinisikan sebagai suatu 

rencana yang dikembangkan untuk memperlancar proses belajar-

mengajar dengan arahan atau bimbingan sekolah dan anggota-anggota 

stafnya.  

Hal itu dimaksudkan agar kegiatan pengajaran dapat berjalan 

sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sebagai suatu sistem 

disiplin ilmu pengetahuan, pengembangan kurikulum berorientasi pada 

bagaimana kurikulum tersebut harus dilaksanakan, tujuan apa yang 

ingin dicapai serta komponen apa saja yang terdapat dalam 

pengembangan kurikulum tersebut.   

 

 

 

 

 
 


