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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 LATAR BELAKANG  

Salah satu cita-cita bangsa Indonesia yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar 

(UUD) Negara Republik 1945 yaitu mencerdaskan bangsa. Oleh karenanya, sejalan dengan 

cita-cita kemerdekan bangsa Indonesia tersebut, maka pendidikan merupakan hal yang 

harus mendapat prioritas. Dalam upaya pembangunan bidang pendidikan ini, undang-

undang dasar hasil amandemen telah mengamanatkan bahwa minimal 20% APBN/APBD 

diperuntukkan untuk bidang pendidikan. 

Pendidikan merupakan wahana  terbentuknya  masyarakat  madani  yang  dapat  

membangun  dan meningkatkan martabat bangsa. Pendidikan juga merupakan salah satu 

bentuk investasi manusia yang dapat meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat. 

Kyridis, et al. (2011: 3) mengungkapkan bahwa “…For many years the belief that 

education can increase social equality and promote social justice, has been predominant.” 

Melalui pendidikan, transformasi kehidupan sosial dan ekonomi akan membaik, dengan 

asumsi bahwa melalui pendidikan seyogyanya peradaban manusia terbentuk sedemikian 

rupa karena ia merupakan salah satu kebutuhan dasar yang sangat penting dalam mencapai 

kesejahteraan hidup. Proses pendidikan menjadi bagian yang tidak terpisahkan atau bagian 

integral dari pengembangan sumber daya manusia (SDM) sebagai subjek sekaligus objek 

pembangunan. Dengan demikian, pendidikan harus mampu melahirkan SDM yang 

berkualitas dan tidak menjadi beban pembangunan dan masyarakat, yaitu SDM yang 

menjadi sumber kekuatan atau sumber pengerak (driving forces) bagi seluruh proses 

pembangunan dan kehidupan masyarakat. 
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Salah satu permasalahan pembangunan di Lampung adalah masih rendahnya 

kualitas sumber daya manusia. Hal tersebut antara lain ditunjukkan dengan indikator 

Indeks Pembangunan Manusia, sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan 

kualitas hidup manusia, dimana IPM Lampung tahun 2013 sebesar 72,87 yang menjadikan 

Lampung sebagai IPM terendah di Sumatera.  Disamping itu, capaian rata-rata lama 

sekolah Provinsi Lampung tahun 2013 sebesar 7,89, masih dibawah capaian nasional 

sebesar 8,14.  

Sehubungan dengan itu, salah satu upaya strategis yang ditempuh melalui 

pembangunan pendidikan. Hal tersebut bertujuan untuk mewujudkan visi provinsi 

Lampung yaitu Terwujudnya Masyarakat Lampung Yang Bertaqwa, Sejahtera, Aman, 

Harmonis Dan Demokratis, Serta Menjadi Provinsi Unggulan Dan Berdayasaing Di 

Indonesia. 

Dalam RPJMD 2015 – 2019, Visi Provinsi Lampung adalah Lampung Maju dan 

Sejahtera 2019.  Salah satu misi untuk mewujudkan visi tersebut, Provinsi Lampung 

mengupayakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, Iptek dan Inovasi, 

budaya masyarakat, dan toleransi beragama.  Untuk meningkatkan indeks pembangunan 

pendidikan masyarakat yang cukup tinggi dan berkualitas, ada tiga sasaran yang tercantum 

dalam RPJMD 2015-2019 Provinsi Lampung, yaitu meningkatkan angka melek huruf, 

tuntaskan wajib belajar 9 tahun, dan meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat ke 

jenjang menengah dan tinggi. 

Realisasi kinerja pembangunan pendidikan di Lampung tercermin antara lain 

melalui capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD tahun 2012/2013 sebesar 55,01%, 

pada tahun 2013 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI sebesar 97,41%, Angka 

Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs sebesar 74,96%, Angka Partisipasi Murni (APM) 

SMA/MA sebesar 53,48%,  sedangkan APK SD/Mi sebesar 110,73%, APK SMP/MTs 
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sebesar 85,47%, serta APK SMA/MA/SMK sebesar 63,81%. Kondisi capaian kinerja 

pendidikan untuk semua jenjang pendidikan harus ditingkatkan.  

Sesuai dengan RPJMD 2015-2019, untuk pendidikan anak usia dini, APK SD/MI 

diharapkan mencapai target sebesar 110 pada tahun 2016.  Untuk jenjang pendidikan dasar 

masih harus ditingkatkan, dimana semua anak usia sekolah dasar harus terlayani 

pendidikan. Demikian juga untuk jenjang pendidikan menengah khususnya capaian APK 

SMA/MA/SMK/Paket C masih di bawah capaian nasional, sehingga ke depan perlu 

mendapatkan prioritas dalam upaya mendukung pencapaian wajar 12 tahun. Targetan 

pencapaian APK SMA/MA/SMK/Paket C tahun 2016 adalah 72 sedangkan APM 

SMA/MA/SMK/Paket C adalah 64.  

Dalam upaya peningkatan kualitas layanan dan pengelolaan pendidikan, pada 

tanggal 30 September 2014, Presiden Republik Indonesia telah menandatangani Undang-

Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menggantikan Undang-Undang 

No. 32 Tahun 2004, Dalam Pasal 12 ayat 1 disebutkan bahwa pendidikan merupakan salah 

satu urusan pemerintahan wajib, terkait dengan Pelayanan Dasar yakni pelayanan publik 

untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. 

Sesuai Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah didapatlah matriks pembagian urusan pemerintahan 

khususnya Pendidikan SMA/K konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan 

daerah kabupaten/kota dalam bidang pendidikan yaitu sebagai berikut : 

Tabel 1    Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat Dan 

Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota 

 

NO SUB 

URUSAN 

PEMERINTAH 

PUSAT 

DAERAH 

PROVINSI 

DAERAH 

KABUPATEN/ 

KOTA 

1 2 3 4 5 

1 Manajemen a. Penetapan standar a. Pengelolaan a. Pengelolaan 
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Pendidikan nasional 

pendidikan.  

b. Pengelolaan 

pendidikan tinggi. 

pendidikan 

menengah.  

b. Pengelolaan 

pendidikan khusus 

pendidikan dasar 

b. Pengelolaan 

pendidikan anak usia 

dini dan pendidikan 

nonformal 

2 Kurikulum Penetapan 

kurikulum nasional 

pendidikan 

menengah, 

pendidikan dasar, 

pendidikan anak 

usia dini, dan 

pendidikan 

nonformal. 

Penetapan 

kurikulum muatan 

lokal pendidikan 

menengah dan 

muatan lokal 

pendidikan khusus. 

Penetapan kurikulum 

muatan lokal 

pendidikan dasar, 

pendidikan anak usia 

dini, dan pendidikan 

nonformal. 

3 Akreditasi Akreditasi 

perguruan tinggi, 

pendidikan 

menengah, 

pendidikan dasar, 

pendidikan anak 

usia dini, dan 

pendidikan 

nonformal 

--- --- 

4 Pendidikan 

dan Tenaga 

Kependidikan 

a. Pengendalian 

formasi pendidik, 

pemindahan 

pendidik, dan 

pengembangan 

karier pendidik. 

b. Pemindahan 

pendidik dan 

tenaga 

kependidikan lintas 

Daerah provinsi 

a. Pemindahan 

pendidik dan tenaga 

kependidikan lintas 

Daerah 

kabupaten/kota 

dalam 1 (satu) 

Daerah provinsi. 

Pemindahan 

pendidik dan tenaga 

kependidikan dalam 

Daerah 

kabupaten/kota. 

5. Perizinan 

Pendidikan 

a. Penerbitan izin 

perguruan tinggi 

swasta yang 

diselenggarakan 

oleh masyarakat. 

b. Penerbitan izin 

penyelenggaraan 

satuan pendidikan 

asing 

a. Penerbitan izin 

pendidikan 

menengah yang 

diselenggarakan oleh 

masyarakat. 

b. Penerbitan izin 

pendidikan khusus 

yang 

diselenggarakan oleh 

masyarakat 

a. Penerbitan izin 

pendidikan dasar 

yang 

diselenggarakan oleh 

masyarakat.  

b. Penerbitan izin 

pendidikan anak usia 

dini dan pendidikan 

nonformal yang 

diselenggarakan oleh 

masyarakat. 

6 Bahasa dan 

Sastra 

Pembinaan bahasa 

dan sastra 

Indonesia. 

Pembinaan bahasa 

dan sastra yang 

penuturnya lintas 

Pembinaan bahasa 

dan sastra yang 

penuturnya dalam 
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Daerah 

kabupaten/kota 

dalam 1 (satu) 

Daerah provinsi. 

Daerah 

kabupaten/kota. 

Sumber : Kementerian Sekretaris Negara, 2014 

 

Dalam pasal 404 UU tersebut, konsekuensi dari pembagian Urusan Pemerintahan 

antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota harus dilakukan 

serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen (P3D) dilakukan 

paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan. Hasil dari 

pengkajian  P3D tersebut kemudian dapat dikembangkan model alternatif dalam 

Pengelolaan sekolah di suatu daerah. Dalam penelitian ini, akan dikaji dan dikembangkan 

suatu model yang dinamakan model School Good Governance (SGG) sebagai upaya 

alternatif untuk mengelola SMA/SMK di Provinsi Lampung. 

 

1.2 TUJUAN PENELITIAN  

a.   TUJUAN UMUM 

Secara umum, penelitian ini bertujuan untu mengembangkan model School Good 

Governance (SGG) sebagai upaya alternatif pengelolaan SMA dan SMK di Provinsi 

Lampung sebagai konsekuensi dari implementasi UU No. 23 tahun 2014 tentang 

Pemerintah Daerah. 

 

b.  TUJUAN KHUSUS 

Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk 1) mengembangkan suatu model yang 

digunakan untuk mengelola Sekolah Menengah Atas/Kejuruan di Provinsi Lampung, 2) 

Mengidentifikasi dan merumuskan masalah-masalah dalam pengelolaan Sekolah 

Menengah Atas/Kejuruan di Provinsi Lampung, 3) Membuat prototype pengelolaan 

Sekolah Menengah Atas/Kejuruan di Provinsi Lampung. 
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1.3 URGENSI DAN OUTPUT PENELITIAN  

Penelitian ini diawali dari mulainya pengimplementasian UU No. 23 Tahun 2014 

yang nantinya akan berdampak pada Personel, Pendanaan, Sarana Prasarana Dan Dokumen 

(P3D).  Dari sini provinsi Lampung akan menjadi provinsi pertama di Indonesia yang akan 

meneliti  terkait dengan Pengkajian P3D Sekolah Menengah Atas/Kejuruan di Provinsi 

Lampung dan dianalisa dampak atau effect size dari penelitian-penelitian tersebut. Ini 

merupakan langkah penting untuk memahami sejauh mana dampak progam-program 

pengimplementasian UU No. 23 Tahun 2014 yang akan dilakukan dan akan diurai 

kelebihan dan kekurangannya.  Hal tersebut dapat dilakukan dengan melihat tipologi 

pengelolaan SMA/K di Indonesia yang diawali dengan analisis kebutuhan.  

Adapun Output dari penelitian ini adalah adanya analisis  kondisi terkini (Existing) tentang 

pengelolaan SMA/K dan capaian implementasi Standar Nasional Pendidikan (SNP). 

Disamping itu, kondisi terkini tersebut juga akan di analisis untuk memperoleh tipologi 

pengelolaan SMA/K yang selama ini ada dilakukan. Dari hal ini akan dicapai, rumusan 

langkah-langkah konkret untuk pengalihan kewenangan urusan pendidikan menengah, 

masukan/rekomendasi terkait perlunya perubahan target-target indikator pembangunan 

pendidikan sebagai akibat beralihnya kewenangan. 

Masukan/Rekomendasi terkait pendataan P3D (personel, pendanaan, sarana prasarana 

dan dokumen) akan dijadikan sebagi acuan dalam mengembangkan model yang terbaik 

yang dapat diimplemetasikan. Tentu saja, peran Stakeholders terkait dalam implementasi 

pengalihan kewenangan urusan pendidikan menengah akan menjadi bahan pertimbangan 

penting dalam pengembangan moel pengelolaannya. Model pengelolaa ini tidak akan di 

lepaskan dari prinsip-prinsip pengelolaan sekolah yang baik (School Good Governance). 

 

1.4 MANFAAT  

Manfaat dari pengembangan model pengelolaan SMA/K di Provinsi Lampung ini 
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adalah dijadikannya model ini sebagain salah satu acuan bagi pihak sekolah mapun 

stakeholders terkait dalam mengelola Pendidikan Menengah di Provinsi Lampung setelah 

beralihnya kewenangan dari pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah provinsi. Di 

samping itu, hasil kajian ini juga dapat dimanfaatkan sebagai panduan terkait penataan dan 

penguatan kelembagaan/perangkat organisasi internal Dinas Pendidikan Provinsi dalam 

pengelolaan SMA/K di 16 Kab/Kota di Provinsi Lampung. Di sisi lain secara khusus hasil 

kajian ini juga dapat dimanfaatkan sebagai dasar menyusun kebijakan dalam bidang 

pendidikan, sebagai entry point implementasi good governance, serta sebagai deskriptor 

pola pembangunan pendidikan di Provinsi Lampung. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Good Governance di Sekolah 

Governance merupakan istilah yang telah lazim digunakan dalam kaitannya dengan 

manajemen sektor swasta (Coorporate), namun sebenarnya kita bisa melihat bahwa ada 

kesepadanan antara kedua sektor (publik dan swasta) dalam hal ini menyangkut masalah 

hubungan timbal balik keduanya. Di samping  itu, istilah governance juga akan terasa lebih 

netral dalam mekanisme, proses, pola  hubungan-hubungan dan institusi-institusi yang 

lebih kompleks di mana warganegara dan kelompok-kelompok masyarakat 

mengartikulasikan kepentingan mereka, memperoleh hak-hak dan memenuhi kewajiban 

mereka serta menjembatani perbedaan-perbedaan yang ada.  

Argumentasi pokok untuk mengedepankan konsep governance bermula dari 

gagasan bahwa sistem politik dalam masyarakat modern ”tidak lagi dapat dipahami dalam 

batasan-batasan kontrol eksternal pemerintahan terhadap masyarakat tetapi harus bermula 

dari keberagaman aktor-aktor yang kesemuanya mengambil peran dan partisipasi aktif”. 

Dengan kata lain konsep governance tidak sekedar berorientasi pada eksploitasi sumber 

daya, tetapi lebih kepada pemberdayaan semua potensi stakeholders dalam rangka 

mencapai tujuan organisasi yang dicita-citakan. 

Saat ini telah banyak penelitian yang dilakukan dalam mengkaji implementasi 

prinsip-prinsip good governance dalam meningkatkan efektivitas 

lembaga/organisasi/pemerintahan khususnya di negara-negara berkembang. Salah satunya 

adalah  seperti yang dilaporkan oleh Santiso (2001) mengenai sejumlah program good 

governance yang dikembangkan oleh Bank Dunia (World Bank) di beberapa negara 

berkembang.  Selain itu penelitian tersebut melaporkan juga tentang keberhasilan beberapa 
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negara tersebut, termasuk Indonesia dalam penguatan akuntabilitas (Strengthening 

Accountability), peningkatan taat pada aturan (Enhancing the Rule of Law), dan 

memajukan partispasi (Promoting Participation). 

Selanjutnya Kooiman (1993) mengungkapkan bahwa terdapat dua konsekuensi 

yang mungkin terjadi dari penerapan konsep ini, sebagaimana dijelaskannya berikut ini:  

(1) mekanisme governance bukan sekedar berkaitan dengan produk-produk dari 

interaksi sosial yang mungkin sulit diprediksi sebelumnya tetapi juga proses 

di mana semua pelaku memiliki kemungkinan untuk bertindak dan 

berpengaruh, sehingga tujuan akhir governance pada dasarnya merupakan 

proses interaksi timbal-balik yang berkelanjutan dengan semua pendukung 

sistem governance;  

(2) Governance berkorelasi secara signifikan dengan konsep interaksi dan 

sistem, dengan demikian governance sangat bergantung pada sistemnya 

(system specific). Dalam tataran operasional dapat terjadi konfigurasi 

interaksional positif seperti adanya kerjasama, saling percaya dan 

kesepahaman timbal-balik. 

 

Berdasarkan definisi-definisi tersebut jelas bahwa good governance menuntut pola 

perilaku  yang harus dipatuhi oleh para pemangku kepentingan dalam interaksi sosial yang 

melibatkan institusi negara maupun institusi masyarakat secara konstruktif. Kondisi yang 

paling menentukan keberhasilan prinsip good governance ini adalah terbentuknya 

kesadaran kolektif sebagai sebuah bangsa agar memprioritaskan kepentingan bangsa dalam 

konteks pengelolaan semua aktivitas negara yang langsung dikontrol dan melibatkan 

masyarakat luas. 
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 United Nations Development Programme, UNDP (1997), mengemukakan bahwa 

good governance mengandung tiga unsur dasar: politik, ekonomi, dan administrasi. Good 

Governance bersifat politis karena berkaitan dengan proses perumusan kebijakan yang 

dilakukan secara demokratis untuk mengatur seluruh tatanan kehidupan masyarakat. Pada 

sisi lain, good governance mengandung makna yang bersifat ekonomis karena 

berimplikasi terhadap aktivitas-aktivitas ekonomi di suatu negara yang tentu saja 

berdampak kepada persoalan-persoalan kesejahteraan, keadilan, kemiskinan dan indikator 

kualitas hidup, dan good governance pada akhirnya berkenaan dengan fenomena 

administratif yang berkontribusi pada sistem implementasi kebijakan pemerintahan dalam 

melibatkan masyarakat ikut terlibat dalam pengembangan institusi/negara. 

Berdasarkan konsep yang mencakup ketiga landasan ini, selanjutnya UNDP 

mendefinisikan good governance sebagai interakasi antara negara dengan lingkungan 

masyarakatnya dengan bercirikan adanya kesadaran masyarakat dalam berkontribusi pada 

tatakelola peemerintahan. Kontribusi tersebut diwujudkan dalam bentuk-bentuk indikator 

yang meliputi: partisipasi, ketaatan pada hukum (rule of law), keterbukaan / transparansi, 

daya-tanggap (responsiveness), orientasi kepada konsensus, keadilan, efektivitas dan 

efisiensi, akuntabilitas / pertanggungjawaban, dan visi strategis (UNDP, 1997).  

 Istilah good governance sekolah yang dimaksudkan adalah tata pelayanan 

penyelenggaraan pendidikan di sekolah yang bersih dan benar sesuai dengan aturan sistem 

dan prosedur yang berlaku berdasarkan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparan, 

partisipasi, responsif, efisiensi dan efektivitas, profesional, dan kesetaraan. 

Dalam konteks persekolahan, untuk mencapai good governance maka perlu adanya 

keterlibatan (participation) dari stakeholder sekolah, yaitu orang tua siswa, masyarakat di 

sekitar sekolah, dan pihak sekolah itu sendiri. Bentuk partisipasi stakeholder di atas dapat 

dilihat pada Gambar 1. Partisipasi stakeholder tersebut di Indonesia diwadahi dalam 
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keberadaan komite sekolah. Keberadaan komite sekolah dilegalkan dalam Keputusan 

Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002. Dalam konteks implementasi peran 

komite sekolah, maka perlu dibangun sistem sekolah yang kondusif melalui tatakelola 

(governance) yang baik, sehingga peran-peran setiap unsur pendidikan berjalan sesuai 

dengan harapan. 

 

Sumber : Diadaptasi dari Rahman, Abdurrahman, Kadaryanto (2013) 

Gambar 1 Hubungan Kemitraan Orangtua, Masyarakat, dan Sekolah 

   

Komite sekolah bertujuan untuk (1) Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan 

prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di 

satuan pendidikan; (2) Meningkatkan tanggung jawab dan peran masyarakat dalam 
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penyelenggaraan pendidikan; dan (3) Menciptakan suasana dan kondisi transparan, 

akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang 

bermutu di satuan pendidikan (Kemdiknas, 2002). 

Selanjutnya, Kemdiknas (2002) mengemukakan bahwa  keberadaan komite sekolah 

berperan sebagai (1) Pemberi pertimbangan (advisory agency) dalam penentuan dan 

pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan; (2) Pendukung (supporting 

agency), baik yang berwujud fiancial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan 

pendidikan; (3) Pengontrol (controlling agency) dalam rangka transparansi dan 

akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan; dan (4) 

Mediator antara pemerintah (eksekutif) dengan masyarakat di satuan pendidikan. Peran-

peran tersebut lebih jauh dapat dielaborasi sebagai berikut. 

1. Peran memberi pertimbangan; peran ini dilakukan komite sekolah pada aspek 

perencanaan sekolah yang meliputi penyusunan Rencana Kerja Sekolah (RKS), 

Rencana Kegiatan Tahunan (RKT), dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah 

(RKAS), pelaksanaan program sekolah, dan pengelolaan sumberdaya pendidikan. 

2. Peran memberi dukungan; peran ini dilakukan dalam pengelolaan sumberdaya secara 

efektif dan efisien, pengelolaan sarana dan prasarana, dan pengelolaan anggaran 

secara transfaran dan akuntabel. 

3. Peran mengontrol; peran ini dilaksanakan dalam mengontrol semua penyelenggaraan 

program sekolah baik aspek perencanaan pendidikan di sekolah, memantau 

pelaksanaan program sekolah, dan memantau output (keluaran) pendidikan. 

4. Peran penghubung; peran komite sekolah  sebagai penghubung dimaksudkan sebagai 

mitra  sekolah dengan masyarakat, dinas pendidikan, dan dunia usaha dalam hal 

perencanaan, pelaksanaan program, dan pengelolaan sumberdaya. 
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Komite sekolah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya memegang prinsip 

partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Ketiga prinsip tersebut merupakan bagian dari 

good governance atau tata layanan yang baik. Hal ini sejalan pula dengan hakikat 

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yang juga meliputi partisipasi, transparansi, dan 

akuntabilitas, untuk meningkatkan kualitas yang lebih baik. Oleh karena itu, dalam proses 

pelaksanaannya ketiga prinsip di atas mengedepankan prinsip kemandirian, keluwesan, dan 

fleksibilitas melalui komunitas penyelenggara pendidikan di sekolah.  

Implementasi prinsip-prinsip good governance dalam bentuk pelibataan masyarakat 

dan orangtua dalam penyelengaraan pendidikan sudah menjadi tren penelitian para ahli 

manajemen pendidikan di dunia. Seperti yang dilakukan oleh Salvioni, Gandini, Franzoni, 

& Gennari (2012) di negara Italia yang menunjukkan bahwa semua stakeholders, mulai 

dari kepala sekolah, guru, siswa, orangtua, dan staf sekolah dilibatkan dalam 

pengembangan performa sekolah yang meliputi leadership, managerial, dan pedagogical. 

Modifikasi Model 

Perangkat di atas hendaknya dapat terus disempurnakan seiring dengan 

perkembangan organisasi sekolah. Dalam perjalananya implementasi model tersebut 

memerlukan berbagai penyesuaian sehingga diperlukan evaluasi secara berkala yang 

tujuannya untuk mengetahui tingkat efektivitas implementasi model tersebut. Evaluasi 

tersebut dinilai sangat penting karena suatu model pada dasarnya belum tentu efektif untuk 

terus diterapkan. Model akan terkait dengan dimensi-dimensi tertentu sehingga dapat 

berjalan efektif jika situasinya mendukung terhadap kelangsungan model tersebut. 

Evaluasi yang dilakukan pada dasarnya bertujuan untuk: 

a. Mengetahui kelemahan dan keunggulan dari model berdasarkan setting sekolah 

yang bersangkutan. Setting yang dimaksud adalah: jenis dan jenjang sekolah, waktu 
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implementasi model, lingkungan makro yang terkait dengan demografi, peraturan 

dan perundang yang berlaku. 

b. Meningkatkan kinerja manajemen sekolah dalam kaitannya dengan pengelolaan 

sekolah yang professional dan produktif. 

c. Memperbaiki kinerja model dengan mengatasi kelemahan-kelemahannya. 

 

Untuk model evaluasi implementasi model ini dapat dilakukan dengan cara sebagai 

berikut: 

a. Penyebaran angket tentang kinerja sekolah dan kinerja PBM. Angket tersebut dapat 

disebarkan kepada guru, siswa, dan atau orang tua siswa. 

b. Studi penelusuran lulusan yang mencerminkan kemampuan sekolah menghasilkan 

outcome yang dapat terserap baik di jenjang pendidikan yang lebih tinggi maupun 

masyarakat. 

c. Studi penelusuran lulusan yang mencerminkan kemampuan sekolah menghasilkan 

outcome yang dapat terserap baik di jenjang pendidikan yang lebih tinggi maupun 

masyarakat. 

d. Observasi, yaitu melihat kemajuan sekolah secra fisik maupun etos kerja yang 

tercipta di kalangan sekolah. Kondisi fisik sekolah mencerminkan kinerja keuangan 

dan etos kerja yang semakin baik menunjukkan kinerja budaya yang terbentuk 

setelah implementasi model. Observasi dapat dilakukan dengan menyusun 

instrument pedoman observasi atau juga melalui in depth interview dengan pihak-

pihak terkait, seperti kepala sekolah, staf, guru dan siswa. 

Jika setelah evaluasi ditemukan hal-hal yang tidak memberikan kontribusi terhadap 

pencapaian tujuan sekolah dapat dilakukan berbagai tindakan sebagai upaya 

perbaikan.Upaya perbaikan dapat dimusyawarahkan dengan tetap mengedepankan 
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kepentingan dan kelangsungan PBM yang berkualitas.Hal tersebut menjadi dasar penting 

dalam menindaklanjuti berbagai perkembangan setelah implementasi model. Lebih jauh, 

studi tentang keefektifan model ini dapat dilakukan secara mandiri oleh sekolah maupun 

oleh pihak ketiga.Akan tetapi jika dilakukan oleh sekolah secara mandiri dikhawatirkan 

ada berbagai pertimbangan subjektif yang terlibat adanya kepentingan masing-masing 

pihak. 

Hasil dari evaluasi model ini dapat berupa identifikasi kelebihan dan kekurangan 

model serta rekomendasi yang sesuai dengan hasil evaluasi tersebut.Pada gilirannya 

keberhasilan implementasi model tersebut tidak terlepas dari komitmen bersama antara 

Komite Sekolah dan pihak sekolah yang dalam hal ini adalah kepala sekolah dan stafnya. 

 Salah satu hasil penelitian tentang pelaksanaan model MBS ini dalam konteks good 

governance  sekolah telah dilakukan oleh   Alatas dan Filmer (2004) yang mengemukakan 

salah satu komponen governance yang telah berhasil  dilakukan sekolah di Indonesia 

sebagai sistem terbuka terkait dengan aspek akuntabilitas. Kedua peneliti ini secara tegas 

menyatakan bahwa terdapat 3 (tiga) faktor yang menentukan keberhasilan good 

governanve dalam konteks model MBS ini di sekolah di antaranya. 

Hubungannya antara ketiga pihak merupakan hubungan yang kedudukannya tidak 

ada yang lebih tinggi satu dari yang lainnya.Semua berjalan berdasarkan fungsinya 

masing-masing sesuai kapasitasnya. Model ini kurang populer di Indonesia, karena lebih 

menonjolkan peran Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota dibandingkan model sebelumnya , 

karena dewan ini dapat secara produktif menghasilkan peraturan-peraturan legal formal 

yang dapat menunjang peningkatan kualitas penyelenggara operasional sekolah.Peranan 

sekolah, yaitu kepala sekolah dan stafnya sebagai lembaga eksekutif merupakan 

implementasi dari kewenangan untuk menjalankan aktivitas pengelolaan sekolah secara 

menyeluruh sesuai dengan tuntunan professional. (Sau’d dkk, 2004). 
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Model ini selengkapnya menggambarkan bahwa Komite Sekolah harus senantiasa 

aktif memantau kinerja lembaga eksekutif (kepala sekolah dan stafnya) dan secara cermat 

berupaya memberikan saran yang aplikatif untuk meningkatkan kinerja tersebut. 

Pembagian tiga peran ini diharapkan dapat efektif untuk melakukan pengawasan internal 

dan eksternal yang tujuannya bermuara pada peningkatan kualitas proses pembelajaran di 

sekolah. Dalam implementasinya potensi konflik relatif tinggi, khususnya jika tidak adanya 

kesepahaman tentang ukuran illegal formal diantara ketiga pihak tersebut. Oleh karena itu 

pemahaman atas tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian harus menjadi prioritas 

utama sebelum mengimplementasikan model ini. 

Model mekanisme hubungan kerja tiga pihak di atas dinilai dapat berjalan efektif 

jika kondisi-kondisi berikut ini telah dapat diciptakan, yaitu: 

a. Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota memiliki kewenangan yang cukup menurut 

peraturan/perundangan yang berlaku. 

b. Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota memiliki wawasan yang cukup tentang praktik 

pendidikan di sekolah yang ideal sesuai dengan jenjang pendidikan dan karakteristik 

sekolah dan cukup memahami peraturan/produk hukum lainnya dalam pendidikan. 

c. Komite Sekolah terdiri dari anggota yang cukup paham dengan kedudukan dan peran 

sekolah serta tugas-tugas kependidikan dalam kaitannya dengan penyelenggara 

manajemen pendidikan yang professional. 

d. Kepala sekolah dan stafnya merupakan tenaga-tenaga kependidikan yang profesional 

sebagai dewan eksekutif kepada pihak Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan. 

e. Dewan pendidikan Kabupaten/Kota, Komite Sekolah dan kepala sekolah memiliki 

kesamaan pandangan tentang budaya sekolah yang akan diciptakan sehingga dapat 

menjadi dasar perumusan visi di tiap sekolah. 
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f. Mekanisme pembentukan visi, misi dn tujuan merupakan perwujudan keinginan 

bersama dari stakeholders yang diwakili oleh dewan Pendidikan Kabupaten/Kota di 

tingkat makro dan Komite sekolah di tingkat mikro 

g. Budaya sekolah dibentuk kea rah demokratisasi dalam pengelolaan, sehingga 

mekanisme komunikasi dapat berjalan dengan baik. Hal tersebut sejalan dengan prinsip 

komunikasi multi arah. 

h. Masing-masing pihak tidak merasa berkuasa atas yang lain, sehingga apa yang 

dikerjakan merupakan kerjasama yang mengedepankan kepentingan idealisme sekolah 

dan pihak sekolah. 

i. Kejelasan hukum, berupa peraturan sekolah yang mengatur mekanisme hubungan kerja 

antara Dewan Pendidikan kabupaten/Kota, komite sekolah dan pihak sekolah. (Sa’ud 

dkk, 2004). 

 

Prasyarat di atas merupakan modal dasar yang penting dalam menjalankan model 

hubungan kerja tiga pihak ini.Prasyarat tersebut harus dipersiapkan sebelum model ini 

diimplementasikan.Hal tersebut sangat penting agar pada saat implementasi berlangsung 

tidak terjadi keraguan-keraguan khusunya dalam pengambilan keputusan.Ketiadaan 

prasyarat di atas dapat menyebabkan implementasi model menjadi tidak afektif karena 

berbagai masalah menjadi tidak dapat diselesaikan akibat pengambilan keputusan yang 

tidak jelas. 

Pada realisasinya masih diperlukan beberapa perangkat penting yang harus ada, 

yaitu: 

a. Struktur organisasi formal yang dibentuk secara bersama di masing-masing fungsi. 

Pada Dewan Yudikatif dibentuk struktur organisasi tersendiri, demikian pula untuk 

komite sekolah dan sekolah. 
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b. Keputusan pemerintah tentang pengangkatan anggota Dewan Pendidikan 

Kabupaten/Kota. Hal tersebut merupakan dasar kewenangan Kepala sekolah dan 

guru sebagai sarana legal formal. Dalam kaitan ini penting agar jelas bahwa Dewan 

Pendidikan Kabupaten/Kota dan Komite Sekolah hanya dapatmemberikan saran 

dan memasukkan sedangkan pertimbngan formal, dan keputusan legal tetap berada 

pada lembaga-lembaga yang berwenang. 

c. Infrastruktur makro dan mikro yang relevan dengan target-target jangka pendek, 

sehingga pencapaian target tersebut menjadi realistis dan sesuai dengan kondisi dan 

karakteristik sekolah. Infrastruktur yang dimaksud adalah peraturan, sarana 

komunikasi yang relevan, metode, sistem informasi dan sebagainya. 

d. Bimbingan professional dari pihak ke tiga dalam hal ini terkait dengan 

implementasi berbagai pengelolaan, termasuk pengelolaan keuangan dan 

manajemen sistem informasi. 

e. Dewan pendidikan mengakomodasi perwakilan dari masing-masing Komite 

sekolah. 

 

Evaluasi Model 

Dalam upaya menganalisis kemampuan model dalam mencapai tujuan sekolah 

dapat dilakukan upaya evaluasi. Seperti juga model terdahulu, dalam perjalannya 

implementasi model tersebut memerlukan berbagai penyesuaian sehingga diperlukan 

evaluasi secara berkala yang tujuannya untuk mengetahui tingkat efektivitas implementasi 

model tersebut. Evaluasi tersebut dinilai sangat penting karena suatau model pada dasarnya 

belum tentu efektif untuk terus diterapkan. Model akan terkait dengan dimensi-dimensi 

tertentu, sehingga dapat berjalan efektif jika situasinya mendukung terhadap kelangsungan 

model tersebut. Evaluasi yang dilakukan dalam model ini pada dasarnya bertujuan untuk: 
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a. Seberapa besar potensi konflik yang dapat ditimbulkan dari mekanisme hubungan tiga 

pihak ini. Hal I ni sangat penting, karena implementasi model seperti ini relative 

merupakan penerapan model makro yang sangat tergantung pada kesamaan komitmen 

dan kesepakatan dalam menjalankan fungsi manajemen sekolah. 

b. Mengetahui kelemahan dan keunggulan dari model berdasarkan setting sekolah yang 

bersangkutan. Setting yang dimaksud adalah: jenis dan jenjang sekolah, waktu 

implementasi model, lingkungan makro yang terkait dengan demografi, peraturan dan 

perundangan yang berlaku. 

c. Meningkatkan kinerja manajemen sekolah dalam kaitannya dengan pengelolaan 

sekolah yang professional dan produktif. 

d. Memperbaiki kinerja model dengan mengatasi kelemahan-kelemahannya. 

e. Menemukan upaya sosialisasi model yang paling baik termasuk mensosialisasikan 

model kepada pihak pemerintah, masyarakat luas, stakeholder siswa. Sosialisasi 

tersebut harus memuat penjelasan yang cukup mengenai implementasi model, 

kekuatan, kelemahan dan konsekuensi yang dapat ditimbulkan. 

 

Untuk model evaluasi implementasi model ini dapat dilakukan dengan cara sebagai 

berikut: 

a. Dalam mengevaluasi potensi konflik ini dapat dilakukan dengan carain-depthinterview 

pada masing-masing pihak, penyebaran angket, polling, dan melakukan jajak pendapat 

secara random. 

b. Penyebaran angket tentang kinerja sekolah dan kinerja PBM. Angket tersebut dapat 

disebarkan kepada guru, siswa, dan atau orang tua siswa. 

c. Studi dokumentasi tentang kinerja Dewan pendidikan Kabupaten Kota, Komite 

Sekolah, guru, kinerja kepala sekolah dan staf. Dokumentasi yang dimaksud dapat 
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diambil dari hasil evaluasi diri sekolah, misalnya tentang prestasi-prestasi yang diraih 

oleh sekolah. Studi dokumentasi tentang kinerja Dewan pendidikan Kabupaten/Kota 

dapat dilakukan dengan mempelajari notulen rapat dan peraturan yang dihasilkan. 

d. Studi penelusuran lulusan yang mencerminkan kemampuan sekolah menghasilkan 

outcome yang dapat terserap baik di jenjangpendidikan yang lebih tinggi maupun 

masyarakat. 

e. Observasi, yaitu melihat kemajuan sekolah secara fisik maupun etos kerja yang 

tercipta di kalangan sekolah. Kondisi fisik sekolah mencerminkan kinerja finansial dan 

etos kerja yang semakin baik menunjukkan kinerja budaya yang terbentuk setelah 

implementasi model. Observasi dapat dilakukan dengan menyusun instrumen 

pedoman observasi atau juga melalui in dept interview dengan pihak-pihak terkait, 

seperti kepala sekolah, staf, guru, dan siswa. Di samping itu perlu dilakukan observasi 

tentang mekanisme kerja di tingkat Dewan Pendidikan Kabupaten Kota. (Sa’ud dkk, 

2004) 

 

Jika setelah evaluasi ditemukan hal-hal yang tidak memberikan kontribusi terhadap 

pencapaian tujuan sekolah dapat dilakukan berbagai tindakan sebagai upaya 

perbaikan.Upaya perbaikan dapat dimusyawarahkan dengan tetap mengedepankan 

kepentingan dan kelangsungan proses pembalajaran yang berkualitas. Hal tersebut menjadi 

dasar penting dalam menindaklanjuti berbagai perkembangan setelah implementasi model. 

Lebih jauh, studi tentang keefektifan model ini dapat dilakukan secara mandiri oleh 

sekolah maupun oleh pihak ketiga. Akan tetapi jika dilakukan oleh sekolahan secara 

mandiri dikhawatirkan ada berbagai pertimbangan subjektif yang terlibat akibat adanya 

kepentingan masing-masing pihak.  
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Hasil dari evaluasi model ini dapat berupa identifikasi kelebihan dan kekurangan 

model serta rekomendasi yang sesuai dengan hasil evaluasi tersebut.Pada gilirannya 

keberhasilan implementasi model tersebut tidak terlepas dari komitmen bersama antara 

Komite Sekolah dan pihak sekolah yang dalam hal ini adalah Kepala Sekolah dan stafnya. 

Dalam perkembanganya diharapkan ada pihak ke empat yang dapat memberikan 

pendapat professional tentang kinerja masing-masing pihak. Hal ini penting untuk menjaga 

objektivitas. Pihak keempat dapat berupa Dinas Pendidikan Provinsi atau lembaga lainnya 

yang kedudukannya lebih tinggi dari ketiga lembaga sebelumnya. Kedudukan pihak ini 

harus independent dan tidak memiliki kepentingan yang dapat menimbulkan sikap 

subjektif atau tidak independent. 

 

2.2. Sekolah Menengah Atas (SMA) 

Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pendidikan 

Menengah tingkat Atas bertujuan memberikan bekal kemampuan kepada siswa untuk 

mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi, anggota  masyarakat, warga negara, dan 

anggota umat manusia serta mempersiapkan siswa untuk mengikuti pendidikan tinggi. Ada 

tiga misi yang diemban oleh setiap sekolah, yaitu melakukan proses edukasi, sosialisasi, 

dan transformasi. Proses edukasi, diharapkan menjadi orang yang terdidik (educated 

person). Proses sosialisasi, anak diharapkan mencapai kedewasaannya secara mental 

maupun sosial. Sedangkan proses transformasi, anak diharapkan memiliki ilmu 

pengetahuan dan teknologi, termasuk juga kebudayaan bangsa. Semua hal tersebut dalam 

rangka mengantarkan anak didik untuk siap memasuki jenjang berikutnya 

Atas dasar kerangka berpikir di atas, sekolah yang bermutu baik adalah yang 

mampu berfungsi sebagai wadah proses edukasi, wadah proses sosialisasi, dan wadah 

proses transformasi, sehingga mampu mengantarkan anak didik menjadi seorang terdidik, 
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memiliki kedewasan mental dan sosial, serta memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi 

termasuk juga kebudayaan bangsa. Dengan demikian, SMA/K dapat dikatakan baik 

apabila; 

1. Menghasilkan lulusan yang terdidik (berbudi pekerti luhur), memiliki kedewasaan 

mental dan sosial, dan memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi yang membuatnya 

siap memasuki pendidikan tinggi. 

2. Dalam menghasilkan lulusan tersebut maka perlu melalui proses edukasi, 

sosialisasi, dan tranformasi serta proses pembelajaran yang bermutu. Terdapat lima 

komponen yang menentukan mutu pendidikan, yaitu: (a) kegiatan pembelajaran; 

(b) manajemen pendidikan; (c) buku dan sarana belajar yang memadai dan selalu 

dalam kondisi siap pakai; (d) fisik dan penampilan sekolah yang baik; dan (e) 

partisipasi aktif masyarakat. 

 

Model pengelolaan yang bermutu dapat dilihat berdasarkan ada dua model teoretik, 

sebagaimana yang dikemukakan oleh  Hoy dan Ferguson dalam Bafadal, yaitu model 

tujuan dan model sistem. Ibrahim Bafadal (2006: 13) 

 

1. Model Tujuan (Pencapaian Tujuan) 

Model ini berdasarkan pada pandangan tradisional tentang keefektifan 

organisasi. Dalam pandangan tradisional, organisasi dikatakan efektif apabila ia 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sehingga pengukurannya melalui melihat 

tujuan-tujuan operasional yang telah dicapai organisasi, yakni ditandai dengan prestasi 

lulusan sekolah dalam bidang keterampilan dasar yang diukur melalui tes prestasi 

terstandar.  

 

 



 

Pengembangan Model School Good Governance (SGG) Sebagai Upaya 

Alternatif Pengelolaan SMA dan SMK di Provinsi Lampung 

(Sebagai Implementasi UU No. 23 Tahun 2014) 
 

24 

2. Model Sistem (pendekatan proses/multidimensional) 

Model ini berdasarkan pada konsep sistem terbuka, yang terdiri dari masukan, 

transformasi, dan keluaran. Ada dua asumsi yang mendasarinya, pertama; organisasi 

merupakan sebuah sistem terbuka yang harus mampu memanfaatkan dan 

merefleksikan lingkungan sekitarnya. Kedua; organisasi merupakan sebuah sistem 

yang dinamis, dan setelah menjadi besar maka kebutuhannya semakin kompleks, 

sehingga tidak mungkin didefinisikan hanya melalui sejumlah kecil tujuan organisasi 

yang bermakna. Berorientasi pada model sistem maka baik-tidaknya sekolah dilihat 

dari proses dan kondisinya, yang disebut dengan kharakteristik sekolah. 

Menurut Owens terdapat dua kharakteristik sekolah, yaitu pertama; 

karakteristik internal sekolah, yang meliputi gaya kepemimpinan, proses komunikasi, 

sistem supervisi dan evaluasi, sistem pengajaran, kedisiplinan, dan proses pembuatan 

keputusan. Kedua; karakteristik eksternal yang merupakan karakteristik situasi dalam 

sekolah sebagai sebuah organisasi berada dan terletak, yaitu berkaitan dengan 

karakteristik masyarakat, seperti kekayaan, tradisi sosio-kultural, struktur kekuatan 

politik, dan demografinya.R. G. Owens (1987: 127) 

 

3. Model Tujuan-Sistem 

Model ini merupakan kombinasi kedua model di atas, dimana kedua model 

tersebut saling melengkapi satu sama lain sehingga menghasilkan satu konsep tentang 

sekolah yang baik. Apabila pendekatan tujuan dikombinasikan dengan pendekatan 

sistem, siapapun orangnya akan lebih komprehensif dalam memahami kesuksesan 

sekolah. 

Berdasarkan uraian di atas, maka Sekolah Menengah Atas (SMA) adalah satuan 

pendidikan yang melakukan proses edukasi, sosialisasi, dan transformasi dalam rangka 
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mengantarkan anak didik untuk siap memasuki jenjang berikutnya, menjadikan siswa 

sebagai orang yang terdidik (berbudi pekerti luhur), memiliki kedewasan mental dan 

sosial, serta memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk juga kebudayaan bangsa. 

Untuk mengukur Sekolah Menengah Atas (SMA) bermutu dapat ditinjau dari aspek 

prestasi siswa dan keefektifan organisasi, yaitu konsistensi internal, efisiensi penggunaan 

semua sumberdaya, dan kesuksesan dalam mekanisme kerjanya.  

 

2.3. Good Governance  sebagai Sebuah Pembaharuan dalam Pengelolaan SMA/K 

Governance dapat diartikan sebagai cara mengelola urusan-urusan publik. World 

Bank memberikan definisi governance sebagai “the way state power is used in managing 

economic and social resourcer for development of society”. Sedangkan United Nation 

Development Program (UNDP) mendefinisikan governance sebagai “the exercise of 

political, economic, and administrative authority to manage a nation’s affair at all 

levels”.Mardiasmo (2002: 24). 

Ahmadjayadi (2001) menjelaskan bahwa good gevernance pada hakekatnya 

merupakan proses keterlibatan stakeholders pembangunan dalam pengambilan keputusan 

penyusunan agenda pembangunan.Cahyana Ahmadjayadi (2011) Stakeholders yang 

dimaksud adalah semua pihak yang berkepentingan dan atau terkait dengan pembangunan 

dimaksud.  

Administrasi Publik Indonesia, melalui LAN dalam Moeljono mengindonesikan 

good governance sebagaikepemerintahan yang baik dan mendefinisikannya sebagai 

penyelenggaraan negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif, 

dengan menjaga kesinergisan interaksi yang konstruktif di antara domain-domain negara, 

sektor swasta, dan masyarakat. Djokosantoso Moeljono (2005: 115) 

UNDP telah menetapkan karakteristik good governance yang ditetapkan, yaitu: 
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1. Participation, keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara 

langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat 

menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan 

berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif. 

2. Rule of law, kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu. 

3. Transparency, transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi 

publik yang membutuhkan. 

4. Responsiveness, lembaga-lembaga publik harus cepat dan tanggap dalam melayani 

stakeholder. 

5. Consensus orientation, berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas. 

6. Equity, setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh 

kesejahteraan dan keadilan. 

7. Efficiency and effectiveness, pengelolaan sumber daya publik dilakukan secara 

berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif). 

8. Accountability, pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang 

dilakukan. 

9. Strategic vision, penyelenggara pemerintahan dan masyarakat harus memiliki visi 

jauh ke depan. Mardiasmo (2002: 24) 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka good governance adalah penyelenggaraan 

pemerintahan yang bersih sesuai dengan aturan sistem dan prosedur yang berlaku. 

Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih tersebut dalam semua aspek kehidupan 

masyarakat, seperti pengelolaan sumber daya alam, sosial, dan manusia, aspek politik, 

ekonomi, dan administratif pengelolaan negara.  

Berkaitan dengan penelitian ini, maka good governance sekolah yang dimaksudkan 

adalah tata pelayanan penyelenggaraan pendidikan di sekolah yang bersih dan benar sesuai 



 

Pengembangan Model School Good Governance (SGG) Sebagai Upaya 

Alternatif Pengelolaan SMA dan SMK di Provinsi Lampung 

(Sebagai Implementasi UU No. 23 Tahun 2014) 
 

27 

dengan aturan sistem dan prosedur yang berlaku berdasarkan prinsip-prinsip akuntabilitas, 

transparan, partisipasi, responsif, efisiensi dan efektivitas, profesional, dan kesetaraan. 

Kunci pembaharuan SMA dalam masalah ini adalah kecepatan dan ketepatan 

pembaharuan dalam berbagai aspek di tingkat sekolah. Pengelolaan SMA/K harus mampu 

menciptakan pembaharuan dengan cepat sesuai tuntutan globalisasi yang berkembang 

dengan pesat sehingga sekolahnya mampu menghasilkan lulusan yang sesuai dengan 

kebutuhan stakeholder. Hal ini perlu dilakukan untuk membangun lompatan sistem 

menajemen dari sistem manajemen konvensional ke sistem manajemen modern dalam 

dunia pendidikan.  

Konsep berfikir dalam teori tersebut sebenarnya dapat diimplementasikan dalam 

dunia pendidikan untuk menciptakan pembaharuan khususnya pada sistem manajemen  

SMA.  Dengan  demikian,  pembaharuan  pada  SMA  tersebut perlu kecepatan yang 

sangat tinggi sehingga menghasilkan suatu model aktual yang dapat digunakan dalam 

memecahkan masalah-masalah bidang pendidikan menengah. 

Berdasarkan pembaharuan SMA tersebut, maka peran Kepala SMA dalam usaha-

usaha melakukan pembaharuan di sekolahnya untuk meningkatkan mutu pendidikan 

menengah, yaitu: (1) merumuskan visi keunggulan dan misi SMA dengan memperhatikan 

visi dan misi pendidikan nasional; (2) memperhatikan kebutuhan warga sekolah yang 

terdiri dari: guru, siswa, orangtua, komite sekolah, dan masyarakat sekitar SMA; (3) 

mengoptimalisasikan peran warga sekolah tersebut dalam rangka pembaharuan menuju 

pengembangan SMA, (4) mampu menciptakan keterpaduan antara SMA dengan 

masyarakat sekitar; (5) menciptakan komunikasi yang terbuka dan sinergis diantara warga 

sekolah, (6) mampu membaca dan memprediksi kebutuhan ICT dalam pembaharuan 

SMA; (7) mampu membaca kebutuhan stakeholder dan mampu menciptakan kualitas 

PBM dengan memperdayakan sumber daya yang ada untuk menghasilkan lulusan yang 
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relevan dengan kebutuhan stakeholder; (8) mampu melakukan perubahan dengan sangat 

cepat untuk menciptakan pembaharuan SMA sehingga dapat mengejar ketertinggalan 

dengan kemajuan dunia industri; (9) mampu mengambil keputusan dengan cepat dan 

tepat secara bersama (melibatkan warga sekolah) dalam mengatasi masalah-masalah yang 

ada; (10) mengimplementasikan transparansi dalam berbagai aspek termasuk bidang 

keuangan dengan mengacu pada aturan- aturan yang berlaku; (11) mewujudkan 

akuntabilitas lembaga (SMA) sebagai bentuk tanggung jawab terhadap masyarakat; (12) 

mampu memotivasi dan berperan sebagai fasilitator dalam rangka menumbuhkan daya 

inovasi dan kreativitas warga sekolah; (13) memperhatikan nilai-nilai agama dan budaya 

bangsa Indonesia sebagai fungsi kontrol dalam melakukan pembaharuan untuk 

pengembangan SMA; (14) Mampu mengembangkan sekolahnya dalam rangka 

globalisasi. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

 Untuk melaksanakan kegiatan penelitian ini, dibuatlah Road Map Penelitian yang 

meliputi:  Data Need Assesment, Instrumen Personalia, Pendanaan, Prasarana, dan 

Dokumentasi,  Data Cluster, Data Analysis dengan cara Analisis SWOT, Profil Sekolah 

Menengah Atas/Kejuruan di Lampung, Rekomendasi Hasil Analisis serta Model 

Pengelolaan SMA dan SMK. Untuk lebih memudahkan dalam memahami Road Map 

Penelitian dan dalam rangka mewujudkan pengelolaan SMA dan SMK yang berbaik 

sehingga menghasilkan pendidikan bermutu dapat dilihat pada diagram berikut : 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 Road Map Penelitian 
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Penelitian ini dilakukan dengan desain metode penelitian pengembangan 

(Research and Development),  yang didefinisikan sebagai metode penelitian yang 

digunakan untuk menghasilkan produk tertentu, dan menguji keefektifan produk tersebut. 

Untuk dapat menghasilkan produk tertentu digunakan penelitian yang bersifat analisis 

kebutuhan dan untuk menguji keefektifan produk tersebut supaya dapat berfungsi secara 

luas, maka diperlukan penelitian untuk menguji produk tersebut. Sehingga penelitian 

pengembangan bersifat longitudinal (bertahap bisa multy years).. 

Prosedur penelitian pengembangan menurut Gall, Gall, dan Borg (2003: 570) 

mengungkapkan bahwa siklus R & D tersusun dalam beberapa tahap, yaitu: 1) Penelitian 

dan pengumpulan informasi (Research and Information Collecting); 2) Perencanaan 

(Planning); 3) Pengembangan produk pendahuluan (Develop Preliminary Form of 

Product); 4) Uji coba pendahuluan (Preliminary Field Testing); 5) Perbaikan produk 

utama (Main Product Revision); 6) Uji coba utama (Main Field Testing); 7) Perbaikan 

produk operasional (Operational Product Revision); 8) Uji coba operasional (Operational 

Field Testing); 9) Perbaikan produk akhir (Final Product Revision); 10) Desiminasi dan 

pendistribusian (Dessimination and Distribution).  

Setelah melakukan kegiatan Pengkajian P3D SMA dan SMK sebagai dampak 

pengimplementasian UU No.23 Tahun 2014 dilakukan pada penelitian tahap pertama, 

kemudian hasil dari penelitian awal ini menjadi bahan untuk mengembangkan model SGG 

dalam upaya pengelolaan SMA dan SMK yang baik. Secara lengkap langkah penelitian 

keseluruhan digambarkan secara skematik pada Gambar 3.  

 

Adapun aktivitas penelitian pada tahun kedua ini mencakup hal-hal sebagai berikut: 
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Gambar 3. Tahapan Penelitian Kedua 

 

Diawali dengan Kegiatan ini diikuti oleh para stakeholder  pengelolaan pendidikan 

menengah terutama para Dinas Pendidikan Provinsi, BKD Provinsi, Inspektorat Provinsi, 

Biro Aset, Biro Hukum, Dinas pendidikan Kabupaten/Kota, BKD Kota, Bappeda Provinsi 

dan pihak lain yang terkait dalam pengelolaan SMA dan SMK untuk mensosialisasikan 

model SGG dalam pengelolaan SMA/SMK yang telah disusun dan dihasilkan pada 

kegiatan penelitian tahap pertama. Pada tahap ini akan diujicobakan pada sekolah yang 

telah ditentukan sebagai langkah awal implementasi model SGG dalam pengelolaan 

SMA/SMK melalui penguatan hubungan sekolah dan masyarakat. Hasil uji coba 

selanjutnya akan dilakukan revisi oleh ahli melalui Focused Group Disucsion (FGD) 

maupun Focused Group Interview (FGI) ( Krueger, 2002; Creswell, 2007; Marshall dkk., 

2011).  

Validasi dan revisi model, merupakan tahap dalam pemodelan untuk menentukan 

tingkat kesesuaian model dengan sistem nyata yang direpresentatifkan. Terdapat empat 
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tahap dalam proses validasi model, yaitu: (1) Validasi konseptual, (2) validasi logikal, (3) 

validasi eksperimental, dan (4) validasi operasional (Fraenkel dan Wallen, 2008). 

Langkah selanjutnya adalah melakukan implementasi model yang telah direvisi pada 

sekolah yang telah ditentukan sebagai lokasi penelitian. Pengolahan data dilakukan untuk 

mengetahui hasil implementasi model di lapangan. Penelitian ini menggunakan metode 

survei dengan pendekatan kuantitatif yang merujuk pada data historis, dilanjutkan dengan 

uji verifikasi dan validasi. Hasil pengolahan data dijadikan dasar untuk penyusunan 

laporan penelitian, selanjutnya diseminarkan dan dipublikasikan. 

Jenis laporan yang harus diserahkan kepada pemilik pekerjaan terdiri dari : 

a. Laporan Pendahuluan (Inception Report) 

Laporan ini terdiri dari metodologi, rencana kerja rinci, dan rencana mobilisasi 

personil dan peralatan. Laporan dibuat sebanyak 10 eksemplar. Buku laporan 

sebanyak 10 eksemplar. 

b. Laporan Kemajuan (Interim Report) 

Laporan ini berisikan hasil dari kegiatan pengumpulan data dan informasi serta 

masukan dari para pakar dan hasil wawancara mendalam yang dilaksanakan yang 

selanjutnya disusun dalam suatu buku laporan kemajuan pekerjaan dan telah 

didiskusikan dengan tim asistensi serta rencana kerja selanjutnya. Buku laporan 

sebanyak sepuluh eksemplar. 

c. Draft Laporan Akhir (Draft Final Report) 

Laporan ini merupakan konsep laporan lengkap dari proses keseluruhan Draft Akhir 

Pengembangan Model School Good Governance (SGG)   Sebagai Alternatif Upaya 

Pengelolaan SMA dan SMK oleh Pemerintah Provinsi Lampung sebagai Dampak 

Pengimplementasian UU No. 23 Tahun 2014 tentang PEMDA, serta sebagai bahan 

diskusi draft laporan akhir.  Buku laporan ini dibuat sebanyak 10 eksemplar. 
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d. Laporan Akhir (Final Report) 

Laporan ini sebagai hasil final dari seluruh proses pekerjaan perencanaan yang 

disempurnakan dari serangkaian diskusi. Buku laporan sebanyak 10 eksemplar. 
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 BAB IV 

HASIL PENELITIAN  

 

4.1 Prototype Model Good Governance Sekolah Menengah Atas   

Telah dihasilkan prototype model good governance Sekolah Menengah Atas  dalam 

rangka penguatan peran Komite Sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan di Sekolah 

Menengah Atas . Secara lengkap rancangan model ini adalah sebagai berikut: Rancangan 

model good governance Sekolah Menengah Atas  (SMA ) ini merupakan kerangka 

konseptual yang mendiskripsikan prosedur sistematis dalam memperkuat peran komite 

sekolah untuk mencapai tata kelola dan tata pelayanan Sekolah Menengah Atas  dalam 

menyelenggarakan pendidikan yang bersih dan benar sesuai dengan aturan sistem dan 

prosedur yang berlaku berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparan, partisipatif, responsif, 

efisien dan efektif, profesional, dan kesetaraan. Rancangan good governance ini sangat 

urgen bagi pengembangan manajemen mutu sekolah dalam pengelolaan institusi sekolah, 

sehingga dapat menjadi sekolah yang produktif secara akademik (Rahman, 2010). 

Penguatan peran komite sekolah akan dapat tercapai apabila komite sekolah 

sebagai wadah orang tua dan masyarakat diikutsertakan atau terlibat secara langsung dalam 

penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan 

partisipasi antara orang tua dan keterlibatan masyarakat dengan pihak sekolah dalam 

penyelenggaraan program-program sekolah (Gorton et.al, 2007). Hubungan tersebut 

dilakukan dalam bentuk partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas; menjaring aspirasi 

orang tua dan masyarakat; melakukan kemitraan; mengidentifikasi alternatif pendanaan 

sekolah; dan mendukung komite sekolah untuk mengikuti musrenbang desa (USAID, 

2009). 
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Menurut Haryadi, Meirawan, dan Rahadi (2006) pola hubungan orang tua, 

masyarakat, dan sekolah adalah seperti bangunan segi tiga sama sisi yang memiliki peran 

masing-masing, yaitu: 

1. Masyarakat; dapat berkontribusi dalam kepeduliannya terhadap pendidikan warga 

miskin, peduli terhadap kualitas sekolah di wilayahnya, dan solidaritas sosial dan 

akses sumber daya. 

2. Orang tua; berperan dalam kebersamaan untuk pendidikan, kepedulian pada mutu 

pendidikan, dan membantu dalam mengakses sumber daya untuk penyelenggaraan 

pendidikan di sekolah. 

3. Sekolah; memiliki tanggungjawab pada peningkatan mutu pendidikan, bertanggung 

jawab terhadap warga sekolah, dan bertanggung jawab terhadap pendidikan untuk 

semua. 

Berdasarkan pola hubungan di atas maka perlu diperkuat keterlibatan dan 

partisipasi orang tua dan masyarakat dalam proses perencanaan, pengusulan calon 

penerima bantuan, dan melakukan kontrol sosial terhadap kegiatan sekolah. Pola hubungan 

tersebut dalam bentuk kemitraan, bukan sekedar sekumpulan peraturan tertulis dan formal 

melainkan lebih menunjukkan perilaku hubungan yang bersifat intim antara dua pihak atau 

lebih dimana masing-masing pihak saling membantu dan bersinergis untuk mencapai 

tujuan bersama. Yang ingin dibangun adalah phase kemitraan, bukan sekedar informasi 

atau satu arah yang cenderung didominasi oleh salah satu pihak. Selain itu, pola hubungan 

ini berupaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan 

pendidikan. Menempatkan sekolah sebagai pelaku sentral dalam penyelenggaraan kegiatan 

pendidikan sehingga sekolah diharapkan menjadi milik masyarakat (komunitas).  

Komunitas sekolah merupakan sekumpulan warga yang terlibat dalam lingkungan 

sekolah baik secara langsung maupun tidak langsung, dan perlu mengintegrasikan diri serta 
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menciptakan hubungan (ikatan) sosial untuk mencapai tujuan bersama. Unsur-unsur yang 

membentuk komunitas sekolah terdiri dari individu-individu dan kelompok-kelompok 

dalam satuan pendidikan, orangtua dan keluarga, serta masyarakat di sekitar satuan 

pendidikan tersebut.  

Model good governance SMA  yang dikembangkan dalam penelitian ini dirancang 

mengacu sesuai dengan kebutuhan komunitas sekolah, yakni orang tua siswa, masyarakat, 

dan sekolah itu sendiri. Ketiga unsur tersebut terlibat langsung dan berperanserta dalam 

upaya untuk men-support tercipta dan terlaksananya good governance. Selain itu juga, 

memperhatikan karakteristik good governance. 

 

4.2 Isi Rancangan Model 

Dalam paradigma lama, hubungan keluarga, sekolah, dan masyarakat dipandang 

sebagai institusi yang terpisah-pisah dan bahkan mungkin akan sulit bekerjasama mencapai 

tujuan bersama meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah. Keluarga dan masyarakat 

dipandang tabu untuk ikut campur tangan dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. 

Apalagi sampai masuk ke wilayah kewenangan profesional para guru. Akan tetapi, saat ini 

kondisi tersebut telah berubah bahkan dalam batas-batas tertentu telah ditinggalkan. 

Keluarga memiliki hak untuk mengetahui tentang apa saja yang diajarkan dan dengan 

menggunakan metode apa diajarkan di sekolah oleh para guru. Dalam paradigma 

transisional, hubungan keluarga dan sekolah sudah mulai terjalin (walaupun belum 

optimal), tetapi masyarakat belum melakukan kontak dengan sekolah. Dalam paradigma 

baru, hubungan keluarga, sekolah, dan masyarakat harus terjalin secara sinergis untuk 

meningkatkan mutu layanan pendidikan, termasuk untuk menciptakan good governance di 

sekolah. 
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Good governance bagi sebuah sekolah saat ini merupakan suatu keharusan untuk 

diraih dan dilaksanakan. Good governance sekolah adalah tata pelayanan penyelenggaraan 

pendidikan di sekolah yang bersih dan benar sesuai dengan aturan sistem dan prosedur 

yang berlaku berdasarkan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparan, partisipasi, responsif, 

efisiensi dan efektivitas, profesional, dan kesetaraan.  

Di era yang serba transparan saat ini tidak terkecuali sekolah membutuhkan 

partisipasi dari semua komponen (stakeholders) lembaga atau organisasi untuk terlibat 

dalam mencapai tujuan. Namun, keterlibatan dan partisipasi tersebut tidaklah cukup. Akan 

tetapi, diperlukan pula adanya pertanggungjawaban setiap yang telah dilaksanakan kepada 

komunitas sekolah, serta diperlukan adanya sikap profesional dalam melaksanakan setiap 

program dan kegiatan yang telah ditetap secara efektif dan efisien. Maka dengan itulah, 

akan dicapai good governance dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. 

Pada aspek lain proses pencapaian good governance SMA , adalah Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 54; (1) peran 

serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peranserta perorangan, kelompok, keluarga, 

organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan 

pengendalian mutu pelayanan pendidikan; (2) masyarakat dapat berperan serta sebagai 

sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan. Secara spesifik pasal 56 ayat (3) 

komite sekolah/madrasah sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam 

meningkatkan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan, dan dukungan 

tenaga, sarana, dan prasarana serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan. 

Peran komite sekolah diperjelas oleh Kepmendiknas No. 044/U/2002, yaitu sebagai (1) 

penesehat; (2) pendukung; (3) pengontrol; dan (4) mediator.  

Ahmadjayadi (2001) menjelaskan bahwa good gevernance pada hakekatnya 

merupakan proses keterlibatan stakeholders pembangunan dalam pengambilan keputusan 
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penyusunan agenda pembangunan. Administrasi Publik Indonesia, melalui LAN dalam 

Moeljono mengindonesikan good governance sebagai kepemerintahan yang baik dan 

mendefinisikannya sebagai penyelenggaraan negara yang solid dan bertanggung jawab, 

serta efisien dan efektif, dengan menjaga kesinergisan interaksi yang konstruktif di antara 

domain-domain negara, sektor swasta, dan masyarakat. 

Dalam pelaksanaan good gevernance terdapat beberapa karakteristik, seperti yang 

telah ditetapkan oleh United Nation Development Program (UNDP), yaitu: 

1. Participation, keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara 

langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat 

menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan 

berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif. 

2. Rule of law, kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu. 

3. Transparency, transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi 

publik yang membutuhkan. 

4. Responsiveness, lembaga-lembaga publik harus cepat dan tanggap dalam melayani 

stakeholder. 

5. Consensus orientation, berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas. 

6. Equity, setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh 

kesejahteraan dan keadilan. 

7. Efficiency and effectiveness, pengelolaan sumber daya publik dilakukan secara 

berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif). 

8. Accountability, pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang 

dilakukan. 

9. Strategic vision, penyelenggara pemerintahan dan masyarakat harus memiliki visi 

jauh ke depan.   
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Dalam konteks persekolahan, untuk mencapai good governance maka perlu adanya 

keterlibatan (participation) dari stakeholder sekolah, yaitu orangtua siswa, masyarakat di 

sekitar sekolah, dan pihak sekolah itu sendiri. Bentuk partisipasi stakeholder di atas dapat 

dilihat pada gambar 1. Partisipasi stakeholder tersebut diwadahi dalam komite sekolah. 

Keberadaan komite sekolah dilegalkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional 

Nomor 044/U/2002.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4 Segitiga Kemitraan dalam pengelolaan pendidikan 

 

Komite sekolah bertujuan untuk (1) Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan 

prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di 

satuan pendidikan; (2) Meningkatkan tanggung jawab dan peran masyarakat dalam 

penyelenggaraan pendidikan; dan (3) Menciptakan suasana dan kondisi transparan, 

akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang 

bermutu di satuan pendidikan.  
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Sedangkan keberadaan komite sekolah berperan sebagai pemberi pertimbangan 

(advisory agency) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan 

pendidikan. Peran pendukung (supporting agency), baik yang berwujud fiancial, pemikiran 

maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan. Peran memberi dukungan, dilakukan 

dalam pengelolaan sumberdaya, pengelolaan sarana dan prasaran, dan pengelolaan 

anggaran. Sedangkan peran pengontrol (controlling agency) dalam rangka transparansi dan 

akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan; dan 

Mediator antara pemerintah (eksekutif) dengan masyarakat di satuan pendidikan. Peran 

mengontrol, dilaksanakan dalam mengontrol perencanaan pendidikan di sekolah, 

memantau pelaksanaan program sekolah, dan memantau output (keluaran) pendidikan. 

Peran memberi pertimbangan, dilakukan komite sekolah pada aspek perencanaan sekolah 

(Rencana Kerja Sekolah (RKS), Rencana Kegiatan Tahunan (RKT), dan Rencana Kegiatan 

dan Anggaran Sekolah (RKAS), pelaksanaan program sekolah, dan pengelolaan 

sumberdaya pendidikan. Peran penghubung, menjadi penghubung sekolah dengan 

masyarakat, dinas pendidikan, dan dunia usaha dalam hal perencanaan, pelaksanaan 

program, dan pengelolaan sumberdaya. 

Komite sekolah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya memegang prinsip 

partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Ketiga prinsip tersebut merupakan bagian dari 

good governance atau tata layanan yang baik. Hal ini sejalan pula dengan hakikat MBS 

yang juga meliputi partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas, untuk meningkatkan kualitas 

yang lebih baik. Oleh karena itu, dalam proses pelaksanaannya ketiga prinsip di atas 

mengedepankan prinsip kemandirian, keluwesan, dan fleksibilitas melalui komunitas 

pendidikan di sekolah.  
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4.3 Kajian dan Evaluasi Existing Model (MBS) yang Diterapkan di  Indonesia 

4.3.1. Model Hubungan Kerja Formal dan Terstruktur 

Model  pertama yang dapat dikaji dalam membangun mekanisme hubungan antara 

Sekolah, Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan adalah yang disebut sebagai Model 

Hubungan Kerja Formal dan Tersrtuktur. Model ini merupakan cetak biru dari 

implementasi teori Agency (Agency Theory).  Gambaran umum mekanisme hubungan yang 

tercipta dari model tersebutadalah bahwa Komite Sekolah sebagai kelompok yang terdiri 

dari perwakilan (orang tua murid, tokoh masyarakat dan aparat pemerintah) berperan 

sebagai pihak yang mempercayakan pengelolaan sekolah secara sepenuhnya terhadap 

kepala sekolah dan stafnya. Dalam hal ini kepala sekolah dan staf yang berada pada 

jabatan struktural lainnya (tidak termasuk guru) adlah pihak manajemen yang menjalankan 

operasional sekolah secara mandiri dan komprehensif.Pihak Komite Sekolah dalam hal ini 

berperan sebagai pihak yang menetapkan target-target yang harus tercpai oleh sekolah 

setiap tahunnya dan hal itulah yang harus dicapai oleh sekolah melalui implementasi 

manajemen yang dijalankan. 

 Secara visual mekanisme hubungan antara kepala sekolah dan Komite sekolah 

dapat dilihat pada gambar sebagai berikut : 
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Gambar 5 Hubungan Komite sekolah, Sekolah, dan Staf Sekolah (Sa’ud dkk, 2004) 

 

Berdasarkan gambar tersebut, hubungan antara Komite Sekolah dengan kepala 

sekolah dan stafnya adalah kepercayaan pihak Komite Sekolah kepada pihak sekolah 

(kepala sekolah dan staf) untuk bekerja mengelola sekolah guna mencapai tujuan sekolah 

yang telah ditetapkan. Akan tetapi dalam kaiatan ini pihak Komite Sekolah berhak 
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memberikan saran dan membantu sekolah untuk mengupayakan atau menggalang dana 

yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut. 

Untuk menjaga keseimbangan pihak sekolah bertanggungjawab atas 

penyelenggarakan PBM secara penuh dan bertanggungjawab. Saran-saran yang 

disampaikan oleh pihak Komite Sekolah merupakan saran-saran yang disampaikan oleh 

pihak Komite Sekolah merupakan saran-saran utama yang harus diperhatikan, khusunya 

yang berkaitan dengan upaya perbaikan PBM, karena PBM bagaimanapun merupakan core 

business sekolah yang harus di prioritaskan.Akan tetapi keputusan atas saran-saran tersebut 

tetap berada pada kepala sekolah dan guru sebagai pemilik judgement 

professional.Keputusan tersebut pada akhirnya harus dikomunikasikan secara aktif dengan 

didukung oleh pertimbangan professional yang dapat dipahami oleh semua pihak. 

Dalam model ini peran Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota dapat menjadi 

fasilitator, konsultan dan komunikasi program-program sekolah baik kepada masyarakat 

Kabupaten/Kota maupun kepada aparat pemerintah.Pada dasarnya informasi yang 

tersrtuktur dari pihak sekolah dapat merupakan masukan penting bagi Dewan Pendidikan 

Kabupaten/Kota untuk dapat meningkatkan kualitas kebijakan implementasi MBS di 

tingkat Kabupaten/Kota.Dengan demikian kedudukan Dewan Pendidikan Kota lebih 

berperan sebagai pihak luar yang menfasilitasi operasioanal di tingkat sekolah. 

 

1. Prasyarat dan Perangkat 

Model mekanisme hubungan di atas dinilai dapat berjalan efektif jika kondisi-kondisi 

berikut ini telah dapat diciptakan, yaitu: 

a. Komite Sekolah memiliki wawasan yang cukup tentang praktik pendidikan di 

sekolah yang ideal sesuai dengan jenjang pendidikan dan karakteristik sekolah. 
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b. Komite Sekolah memiliki kepercayaan yang cukup kepada pihak sekolah untuk 

dapat menjalankan tugas-tugas profesinya. 

c. Kepala Sekolah dan stafnya merupakan tenaga-tenaga kependidikan yang 

professional dan tangguh sehingga dapat memberikan jaminan kerja professional 

kepada pihak Komite Sekolah. 

d. Kepala Sekolah dan safnya memiliki komitmen dan tanggung jawab moral yang 

utuh dalam menjalankan tugas dan kewajibannya secara bertanggungjawab. 

e. Mekanisme pembentukan visi, misi, dan tujuan merupakan perwujudan keinginan 

bersama dari stakeholders. 

f. Budaya sekolah dibentuk ke arah demokratisasi dalam pengelolaan, sehingga 

mekanisme komunikasi dapat berjalan dengan baik. Hal tersebut sejalan dengan 

prinsip komunikasi multi arah. 

g. Masing-masing pihak tidak merasa berkuasa atas yang lai, sehingga apa yang 

dikerjakan merupakan kerjasama yang mengedepankan kepentingan idealisme 

sekolah dan kualitas PBM yang unggul. 

h. Kejelasan hokum, berupa peraturan sekolah yang mengatur mekanisme hubungan 

kerja antar Komite Sekolah dan pihak sekolah. Sebagai legalisasi formal 

diperlukan saksi resmi yaitu seorang notaris. Peraturan tersebut merupakan hasil 

kesepakatan yang dibuat secara sadar untuk kemudian disahkan secara hukum. 

Prasyarat di atas merupakan modal dasar yang penting dalam menjalankan model 

formal ini.Prasyarat tersebut harus dipersiapkan sebelum model ini diimplementasikan.Hal 

tersebut sangat penting agar pada saat implemantasi berlangsung tidak terjadi keraguan-

raguan khususnya dalam pengambilan keputusan.Ketiadaan prasyarat di atas dapat 

menyebabkan implementasi model menjadi tidak efektif karena berbagai masalah menjadi 
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tidak dapat diselesaikan akibat pengambilan keputusan yang tidak jelas.Pada realisasinya 

masih diperlukan beberapa perangkat penting yang harus ada, yaitu: 

a. Struktur organisasi formal yang dibentuk secara bersama. Model struktur organisasi 

sebaiknya adalah lini dan staf, dimana Komite Sekolah berperan sebagai mitra 

kepala sekolah. 

b. Keputusan pemerintah tentang pengangkatan kepala sekolah dan guru sebagai 

sarana legal formal. Dalam kaitan ini penting agar jelas bahwa Komite Sekolah 

hanya dapat memberikan saran dan masukan sedangkan pertimbangan formal, dan 

keputusan legal tetap berada pada lembaga-lembaga yang berwenang. 

c. Infrastruktur yang relevan dengan target-target jangka pendek sehingga pencapaian 

target tersebut menjadi realistis dan sesuai dengan kondisi dan karakteristik 

sekolah. Infrastruktur yang dimaksud adalah sarana komunikasi yang relevan, 

metode, sistem informasi dan sebagainya. 

d. Bimbingan professional dari pihak ketiga dalam hal ini terkait dengan implementasi 

berbagai pengelolaan, termasuk pengelolaan keuangan dan manajemen sistem 

informasi. 

 

Evaluasi Model 

Perangkat di atas hendaknya dapat terus disempurnakan seiring dengan 

perkembangan organisasi sekolah. Dalam perjalananya implementasi model tersebut 

memerlukan berbagai penyesuaian sehingga diperlukan evaluasi secara berkala yang 

tujuannya untuk mengetahui tingkat efektivitas implementasi model tersebut.Evaluasi 

tersebut dinilai sangat penting karena suatu model pada dasarnya belum tentu efektif untuk 

terus diterapkan. Model akan terkait dengan dimensi-dimensi tertentu sehingga dapat 

berjalan efektif jika situasinya mendukung terhadap kelangsungan model tersebut. 
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Evaluasi yang dilakukan pada dasarnya bertujuan untuk mengetahui kelemahan dan 

keunggulan dari model berdasarkan setting sekolah yang bersangkutan. Setting yang 

dimaksud adalah: jenis dan jenjang sekolah, waktu implementasi model, lingkungan makro 

yang terkait dengan demografi, peraturan dan perundang yang berlaku. Kemudian, tujuan 

evaluasi berikutnya adalah untuk meningkatkan kinerja manajemen sekolah dalam 

kaitannya dengan pengelolaan sekolah yang professional dan produktif serta memperbaiki 

kinerja model dengan mengatasi kelemahan-kelemahannya. 

Untuk model evaluasi implementasi model ini dapat dilakukan dengan cara 

penyebaran angket tentang kinerja sekolah dan kinerja PBM. Angket tersebut dapat 

disebarkan kepada guru, siswa, dan atau orang tua siswa. Disamping itu, studi penelusuran 

lulusan yang mencerminkan kemampuan sekolah menghasilkan outcome yang dapat 

terserap baik di jenjang pendidikan yang lebih tinggi maupun masyarakat. Studi 

penelusuran lulusan yang mencerminkan kemampuan sekolah menghasilkan outcome yang 

dapat terserap baik di jenjang pendidikan yang lebih tinggi maupun masyarakat juga dapat 

menjadi alternatif. 

Di sisi lain, observasi yang dilakukan untuk melihat kemajuan sekolah secra fisik 

maupun etos kerja yang tercipta di kalangan sekolah juga dapat  dilakukan. Kondisi fisik 

sekolah mencerminkan kinerja keuangan dan etos kerja yang semakin baik menunjukkan 

kinerja budaya yang terbentuk setelah implementasi model. Observasi dapat dilakukan 

dengan menyusun instrument pedoman observasi atau juga melalui in depth interview 

dengan pihak-pihak terkait, seperti kepala sekolah, staf, guru dan siswa. 

Jika setelah evaluasi ditemukan hal-hal yang tidak memberikan kontribusi terhadap 

pencapaian tujuan sekolah dapat dilakukan berbagai tindakan sebagai upaya 

perbaikan.Upaya perbaikan dapat dimusyawarahkan dengan tetap mengedepankan 

kepentingan dan kelangsungan PBM yang berkualitas.Hal tersebut menjadi dasar penting 
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dalam menindaklanjuti berbagai perkembangan setelah implementasi model.Lebih jauh, 

studi tentang keefektifan model ini dapat dilakukan secara mandiri oleh sekolah maupun 

oleh pihak ketiga.Akan tetapi jika dilakukan oleh sekolah secara mandiri dikhawatirkan 

ada berbagai pertimbanagn subjektif yang terlibat adanya kepentingan masing-masing 

pihak. 

Hasil dari evaluasi model ini dapat berupa identifikasi kelebihan dan kekurangan 

model serta rekomendasi yang sesuai dengan hasil evaluasi tersebut.Pada gilirannya 

keberhasilan implementasi model tersebut tidak terlepas dari komitmen bersama antara 

Komite Sekolah dan pihak sekolah yang dalam hal ini adalah kepala sekolah dan stafnya. 

 

4.3.2 Model Hubungan Kerja Tiga Pihak 

Model hubungan kerja ini memisahkan tugas antara Komite Sekolah, Dewan 

pendidikan dan kepala sekolah berdasarkan wewenangnya dalam pengambilan keputusan. 

Dalam hal ini implementasi model hubungan tiga pihak dapat dianalogikan seperti 

implementasi model Trias Politica, dimana tiga pihak memiliki wewenangnya masing-

masing sesuai dengan kapasitasnya dalam pengambilan keputusan. 

 

Secara umum mekanisme model ini dapat digambarkan sebagai berikut: 



 

Pengembangan Model School Good Governance (SGG) Sebagai Upaya 

Alternatif Pengelolaan SMA dan SMK di Provinsi Lampung 

(Sebagai Implementasi UU No. 23 Tahun 2014) 
 

48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 

 

Gambar 6 Model Hubungan Kerja Tiga Pihak (Sa’ud dkk, 2004) 
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Merujuk pada gambar tersebut, dapat dikemukakan bahwa hubungannya antara 

ketiga pihak merupakan hubungan yang kedudukannya tidak ada yang lebih tinggi satu 

dari yang lainnya.Semua berjalan berdasarkan fungsinya masing-masing sesuai 

kapasitasnya.Dalam kaitan ini tampak heran peran Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota 

dapat lebih menonjol dibandingkan sebelumnya, karena dewan ini dapat secara produktif 

menghasilkan peraturan-peraturan legal formal yang dapat menunjang peningkatan kualitas 

penyelenggara operasional sekolah.Peranan sekolah, yaitu kepala sekolah dan stafnya 

sebagai lembaga eksekutif merupakan implementasi dari kewenangan untuk menjalankan 

aktivitas pengelolaan sekolah secara menyeluruh sesuai dengan tuntunan professional. 

Lebih jauh model ini menggambarkan bahwa Komite Sekolah harus senantiasa 

aktif memantau kinerja lembaga eksekutif (kepala sekolah dan stafnya) dan secara cermat 

berupaya memberikan saran yang aplikatif untuk meningkatkan kinerja 

tersebut.Pembagian tiga peran ini diharapkan dapat efektif untuk melakukan pengawasan 

internal dan eksternal yang tujuannya bermuara pada peningkatan kualitas PBM di 

sekolah.Dalam implementasinya potensi konflik relative tinggi, khususnya jika tidak 

adanya kesepahaman tentang ukuran illegal formal diantara ketiga pihak tersebut. 

Model mekanisme hubungan kerja tiga pihak di atas dinilai dapat berjalan efektif 

jika kondisi-kondisi berikut ini telah dapat diciptakan, yaitu: 

a. Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota memiliki kewenangan yang cukup menurut 

peraturan/perundangan yang berlaku. 

b. Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota memiliki wawasan yang cukup tentang praktik 

pendidikan di sekolah yang ideal sesuai dengan jenjang pendidikan dan karakteristik 

sekolah dan cukup memahami peraturan/produk hukum lainnya dalam pendidikan. 
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c. Komite Sekolah terdiri dari anggota yang cukup paham dengan kedudukan dan peran 

sekolah serta tugas-tugas kependidikan dalam kaitannya dengan penyelenggara 

manajemen pendidikan yang professional. 

d. Kepala sekolah dan stafnya merupakan tenaga-tenaga kependidikan yang profesioanal 

sebagai dewan eksekutif kepada pihak Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan. 

e. Dewan pendidikan Kabupaten/Kota, Komite Sekolah dan kepala sekolah memiliki 

kesamaan pandangan tentang budaya sekolah yang akan diciptakan sehingga dapat 

menjadi dasar perumusan visi di tiap sekolah. 

f. Mekanisme pembentukan visi, misi dan tujuan merupakan perwujudan keinginan 

bersama dari stakeholders yang diwakili oleh dewan Pendidikan Kabupaten/Kota di 

tingkat makro dan Komite sekolah di tingkat mikro 

g. Budaya sekolah dibentuk kea rah demokratisasi dalam pengelolaan, sehingga 

mekanisme komunikasi dapat berjalan dengan baik. Hal tersebut sejalan dengan prinsip 

komunikasi multi arah. 

h. Masing-masing pihak tidak merasa berkuasa atas yang lain, sehingga apa yang 

dikerjakan merupakan kerjasama yang mengedepankan kepentingan idealisme sekolah 

dan pihak sekolah. 

i. Kejelasan hukum, berupa peraturan sekolah yang mengatur mekanisme hubungan kerja 

antara Dewan Pendidikan kabupaten/Kota, komite sekolah dan pihak sekolah. 

Prasayarat di atas merupakan modal dasar yang penting dalam menjalankan model 

hubungan kerja tiga pihak ini.Prasyarat tersebut harus dipersiapkan sebelum model ini 

diimplementasikan. Hal tersebut sangat penting agar pada saat implementasi berlangsung 

tidak terjadi keraguan-keraguan khusunya dalam pengambilan keputusan.Ketiadaan 

prasyarat di atas dapat menyebabkan implementasi model menjadi tidak afektif karena 
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berbagai masalah menjadi tidak dapat diselesaikan akibat pengambilan keputusan yang 

tidak jelas. 

Pada realisasinya masih diperlukan beberapa perangkat penting yang harus ada, 

yaitu struktur organisasi formal yang dibentuk secara bersama di masing-masing fungsi. 

Pada Dewan Yudikatif dibentuk struktur organisasi tersendiri, demikian pula untuk komite 

sekolah dan sekolah. Keputusan pemerintah tentang pengangkatan anggota Dewan 

Pendidikan Kabupaten/Kota perlu dipastikan. Hal tersebut merupakan dasar kewenangan 

Kepala sekolah dan guru sebagai sarana legal formal. Dalam kaitan ini penting agar jelas 

bahwa Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota dan Komite Sekolah hanya dapatmemberikan 

saran dan memasukkan sedangkan pertimbngan formal, dan keputusan legal tetap berada 

pada lembaga-lembaga yang berwenang. 

Infrastruktur makro dan mikro yang relevan dengan target-target jangka pendek, 

sehingga pencapaian target tersebut menjadi realistis dan sesuai dengan kondisi dan 

karakteristik sekolah harus menjadi bahan pertimbangan. Infrastruktur yang dimaksud 

adalah peraturan, sarana komunikasi yang relevan, metode, sistem informasi dan 

sebagainya.  Di sisi lain, bimbingan professional dari pihak ke tiga dalam hal ini terkait 

dengan implementasi berbagai pengelolaan, termasuk pengelolaan keuangan dan 

manajemen sistem informasi. Dewan pendidikan perlu mengakomodasi nperwakilan dari 

masing-masing Komite sekolah. 
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Evaluasi Model 

Dalam upaya menganalisis kemampuan model dalam mencapai tujuan sekolah 

dapat dilakukan upaya evaluasi. Seperti juga model terdahulu, dalam perjalannya 

implementasi model tersebut memerlukan berbagai penyesuaian sehingga diperlukan 

evaluasi secara berkala yang tujuannya untuk mengetahui tingkat efektivitas implementasi 

model tersebut. Evaluasi tersebut dinilai sangat penting karena suatau model pada dasarnya 

belum tentu efektif untuk terus diterapkan. Model akan terkait dengan dimensi-dimensi 

tertentu, sehingga dapat berjalan efektif jika situasinya mendukung terhadap kelangsungan 

model tersebut. Evaluasi yang dilakukan dalam model ini pada dasarnya bertujuan untuk 

melihat seberapa besar potensi konflik yang dapat ditimbulkan dari mekanisme hubungan 

tiga pihak ini. Hal ini sangat penting, karena implementasi model seperti ini relative 

merupakan penerapan model makro yang sangat tergantung pada kesamaan komitmen dan 

kesepakatan dalam menjalankan fungsi manajemen sekolah. Upaya mengetahui kelemahan 

dan keunggulan dari model berdasarkan setting sekolah yang bersangkutan. Setting yang 

dimaksud adalah: jenis dan jenjang sekolah, waktu implementasi model, lingkungan makro 

yang terkait dengan demografi, peraturan dan perundangan yang berlaku.  

Bagaimana meningkatkan kinerja manajemen sekolah dalam kaitannya dengan 

pengelolaan sekolah yang professional dan produktif seyogyanya menjadi kerangka acuan 

bagi sekolah dalam memperbaiki kinerja model dengan mengatasi kelemahan-

kelemahannya. Hal ini perlu dilakukan untuk menemukan upaya sosialisasi model yang 

paling baik termasuk mensosialisasikan model kepada pihak pemerintah, masyarakat luas, 

stakeholder siswa. Sosialisasi tersebut harus memuat penjelasan yang cukup mengenai 

implementasi model, kekuatan, kelemahan dan konsekuensi yang dapat ditimbulkan. 
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Untuk model evaluasi implementasi model ini dapat dilakukan dengan cara sebagai 

berikut: 

a. Dalam mengevaluasi potensi konflik ini dapat dilakukan dengan carain-depthinterview 

pada masing-masing pihak, penyebaran angket, polling, dan melakukan jajak pendapat 

secara random. 

b. Penyebaran angket tentang kinerja sekolah dan kinerja PBM. Angket tersebut dapat 

disebarkan kepada guru, siswa, dan atau orang tua siswa. 

c. Studi dokumentasi tentang kinerja Dewan pendidikan Kabupaten Kota, Komite 

Sekolah, guru, kinerja kepala sekolah dan staf. Dokumentasi yang dimaksud dapat 

diambil dari hasil evaluasi diri sekolah, misalnya tentang prestasi-prestasi yang diraih 

oleh sekolah. Studi dokumentasi tentang kinerja Dewan pendidikan Kabupaten/Kota 

dapat dilakukan dengan mempelajari notulen rapat dan peraturan yang dihasilkan. 

d. Studi penelusuran lulusan yang mencerminkan kemampuan sekolah menghasilkan 

outcome yang dapat terserap baik di jenjangpendidikan yang lebih tinggi maupun 

masyarakat. 

e. Observasi, yaitu melihat kemajuan sekolah secara fisik maupun etos kerja yang 

tercipta di kalangan sekolah. Kondisi fisik sekolah mencerminkan kinerja keuangan 

dan etos kerja yang semakin baik menunjukkan kinerja budaya yang terbentuk setelah 

implementasi model. Observasi dapat dilakukan dengan menyusun instrumen 

pedoman observasi atau juga melalui in dept interview dengan pihak-pihak terkait, 

seperti kepala sekolah, staf, guru, dan siswa. Di samping itu perlu dilakukan observasi 

tentang mekanisme kerja di tingkat Dewan Pendidikan Kabupaten Kota. 

 

Jika setelah evaluasi ditemukan hal-hal yang tidak memberikan kontribusi terhadap 

pencapaian tujuan sekolah dapat dilakukan berbagai tindakan sebagai upaya 
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perbaikan.Upaya perbaikan dapat dimusyawarahkan dengan tetap mengedepankan 

kepentingan dan kelangsungan PBM yang berkualitas.Hal tersebut menjadi dasar penting 

dalam menindaklanjuti berbagai perkembangan setelah implementasi model.Lebih jauh, 

studi tentang keefektifan model ini dapat dilakukan secara mandiri oleh sekolah maupun 

oleh pihak ketiga.Akan tetapi jika dilakukan oleh sekolahan secara mandiri dikhawatirkan 

ada berbagai pertimbangan subjektif yang terlibat akibat adanya kepentingan masing-

masing pihak. 

Hasil dari evaluasi model ini dapat berupa identifikasi kelebihan dan kekurangan 

model serta rekomendasi yang sesuai dengan hasil evaluasi tersebut.Pada gilirannya 

keberhasilan implementasi model tersebut tidak terlepas dari komitmen bersama antara 

Komite Sekolah dan pihak sekolah yang dalam hal ini adalah Kepala Sekolah dan stafnya. 

Dalam perkembanganya diharapkan ada pihak ke empat yang dapat memberikan pendapat 

professional tentang kinerja masing-masing pihak.Hal ini penting untuk menjaga 

objektivitas.Pihak keempat dapat berupa Dinas Pendidikan Provinsi atau lembaga lainnya 

yang kedudukannya lebih tinggi dari ketiga lembaga sebelumnya.Kedudukan pihak ini 

harus independent dan tidak memiliki kepentingan yang dapat menimbulkan sikap 

subjektif atau tidak independent. 

 

4.3.3 Model Segitiga Kerja Kebersamaan  

Model segitiga kerjasama ini berorientasi pada upaya meningkatkan kinerja PBM 

melalui pembagian kerja yang tegas antara tiga pihak, yaitu: Komite Sekolah sebagai 

pengelola, kepala sekolah sebagai pelaksana tugas PBM dan siswa orang tua siswa sebagai 

internal customer dalam model ini kedudukan Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota 

berperan sebagai fasilitator atau regulator antara ketiga pihak tersebut. Dalam hal ini 

implementasi model hubungan tiga pihak memiliki tugas dan wewenangnya masing-
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masing sesuai dengan kapasitasnya pengambilan keputusan. Secara umum mekanisme 

model ini dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Gambar 7 Model Segitiga Kerja Kebersamaan 

 

 Mekanisme kerja dalam Model Segitiga Kerja Kebersamaan tersebut intinya 

adalah bahwa pihak Komite Sekolah bertugas sebagai pengelola lembaga yang 

berhubungan dengan siswa dann orang tua siswa.Dalam hal ini program-program sekolah 

yang dijalankan sebelumnya disampaikan terlebih dahulu kepada siswa dan orang tua 

siswa sebagai bentuk penyampaian informasi yang lengkap tentang program pendidikan 

yang diselenggarakan di sekolah. Selanjutnya pihak siswa dan orang tua siswa membentuk 

seperangkat harapan untuk dikomunikasikan kepada pihak sekolah untuk selanjutnya dapat 
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fiperoleh kesepakatan mengenai visi, misi, tujuan dan program yang ingin dijalankan untuk 

memenuhi kepentingan kedua belah pihak, dengan prioritas tetap pada pihak ssiwa sebagai 

internal customer.  

 

 Sejalan dengan inti dari layanan sekolah yitu PBM, maka pihak komite sekolah 

berkomunikasi dan bermitra dengan kepala sekolah dan staf untuk mewujudkan program-

program yang telah disepakati tersebut.Dalam kaitan ini tugas kepala sekolah, staf dan 

guru-guru benar-benar hanya menangani program yang berkaiatan dengan PBM.Masalah 

yang berkaitan dengan masalah pengelolaan sekolah sebagai service provider pendidikan 

dikelola oleh Komite Sekolah.Implikasi dari kondisi tersebut, Komite Sekolah berperan 

sebagai pengelola non akademik. Keduanya bermitra untuk dapat memenuhi tuntutan dari 

pihak internal customer. Dengan demikian kewenangan pihak sekolah dan staf tewrcurah 

sepenuhnya pada penyelenggara dan peningkatan kualitas PBM di sekolah.hal ini 

memungkinkan profesionalitasyang optimal dari pihak sekolah karena pihak sekolah 

(kepala sekolah dan staf) berkonsentrasi penuh pada pengembangan PBM. 

 

 Di lain pihak, Komite Sekolah harus dapat memenuhi kebutuhan yang paling 

esensi dari pihak sekolah (kepala sekolah dan staf) agar dapatmenyelenggarakan 

penddidikan secara optimal dan sesuai dengan apa yang telah disepakati antar pihak 

Komite Sekolah dan siswa serta orang tua siswa. Hal tersebut sangat penting, karena yang 

langsung berhubungan dengan siswa adalah pihak sekolah. Dengan kata lain perwujudan 

program secara optimal hanya mungkin diwujudkan oleh pihak sekolah. Dengan kata lain 

perwujudan program secara optimal hanya mungkin diwujudkan oleh pihak sekolah. Lebih 

jauh, kita memperoleh gambaran tentang keterikatan kerjasama antara pihak Komite 

Sekolah dan pihak sekolah. 
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 Peran Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota menjadi fasilitator ketiga pihak tersebut 

agar program-program yang dijalankan tetap sejalan dengan visi dan misi pendidikan di 

tingkat makro.Di samping itu Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota berperan sebagai 

komunikator dalam mewujudkan komunikasi aktif antara pihak-pihak yang berkepentingan 

di sekolah.Dalam praktek PBM, pihak Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota dapat 

memberikan pertimbangan-pertimbangan professional yang dapat mendukung terhadap 

peningkatan kualitas PBM di sekolah.Selain itu pihak Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota 

juga dapat memberikan pertimbangan professional terhadap Komite Sekolah dalam 

menjalankan manajemen sekolah secara menyeluruh. 

Model mekanisme hubungan segitigakerja kebersamaan di atas dinilai dapat 

berjalan efektif jika kondisi-kondisi berikut ini telah dapat diciptakan, yaitu: 

a. Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota memiliki kewenangan yang cukup menurut 

peraturan/perundangan yang berlaku untuk memberikan pertimbangan professional. 

Dengan demikian Dewan Pendidikan Kabupaten/Kotaharus terdiri dari tenaga-tenaga 

professional yang dapat memberikan judgement professional secara layak. 

b. Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota memiliki wawasan yang cukup tentang praktik 

pendidikan di sekolah yang ideal sesuai dengan jenjang pendidikan dan karakteristik 

sekolah dan cukup memahami peraturan/produk hukum lainnya dalam pendidikan. 

c. Komite Sekolah terdiri dari anggota yang memiliki pengatahuan dan keterampilan yang 

cukup ptentang pengelolaan (manajemen) jasa pendidikan. Hal ini agar pihak Komite 

Sekolah dapat menjalankan aktivitas peneglolaan sekolah secara profesioanal.  

d. Sekolah dipandang sebagai lembaga penyedia jasa yang diarahkan untuk dikelola secara 

professional dengan memperhatikan aspek pelayanan jasa seperti: tangibility (fisik 

sekolah), emphaty (daya tanggap sekolah), responsibility (tanggung jawab sekolah), 

reliability (kemampuan sekolah untuk memberikan layanan yang prima), assurance 
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(jaminan dari sekolah untuk dapat memberikan layanan jasa yang berkualitas dan 

memenuhi harapan internal serta external customer. 

e. Kepala sekolah dan stafnya merupakan tenaga-tenaga kependidikan yang profesioanal 

dan tangguh, sehingga dapat memberikan jaminan kerja profesional sebagai pihak 

Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan dan internal customer. 

f. Mekanisme pembentukan visi, misi dn tujuan merupakan perwujudan keinginan 

bersama dari stakeholders yang diwakili oleh dewan Pendidikan Kabupaten/Kota di 

tingkat makro serta internal customer. 

g. Budaya sekolah dibentuk ke arah independensi dalam pengelolaan, sehingga 

mekanisme komunikasi dapat berjalan dengan baik. Independensi harus ditekankan 

dalam berbagai bidang termasuk dalam pengelolaan pembelajaran. Komite sekolah 

independen dalam mengelola manajemen sekolah non akademik dan kepala sekolah 

serta stafnya independent dalam menjalankan tugas professional dalam bidang PBM. 

h. Masing-masing pihak tidak merasa berkuasa atas yang lain, sehingga apa yang 

dikerjakan merupakan kerjasama yang mengedepankan kepentingan idealisme sekolah 

dan kualitas PBM yang unggul. 

i. Kejelasan hukum, berupa peraturan sekolah yang mengatur mekanisme hubungan kerja 

antara Dewan Pendidikan kabupaten/Kota, komite sekolah dan pihak sekolah. 

 

Prasyarat di atas merupakan modal dasar yang penting dalam menjalankan model 

hubungan segitiga kerja kebersamaan ini.Prasyarat tersebut harus dipersiapkan sebelum 

model ini diimplementasikan. Hal tersebut sangat penting agar pada saat implementasi 

berlangsung tidak terjadi keragu-raguan khususnya dalam proses pengambilan keputusan. 

Ketidakadaan prasyarat di atas dapat menyebabkan implementasi model menjadi tidak 
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efektif karena berbagai masalah menjadi tidak dapat diselesaikan akibat pengambilan 

keputusan yang tidak jelas. 

 Pada realisasinya masih diperlukan bebrapa perangkat penting yang harus ada, 

yaitu struktur organisasi formal yang memberikan kejelasan mengenai tugas, tanggung 

jawab dan kewajiban masing-masing jabatan. Struktur organisasi untuk model ini dapat 

dibentuk dengan mengacu pada model struktur organisasi matrix, yang dibentuk 

berdasarkan objek kerja yang dikerjakan. Keputusan pemerintah tentang pengangkatan 

angota Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota. Hal tersebut merupakan dasar kewenangan 

kepala sekolah dan guru dsebagai sarana legal formal. Dalam kaitan ini penting agar jelas 

bahwa Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota dan Komite Sekolah hanya dapat memberikan 

saran dan masukan, sedangkan pertimbangan formal, dan keputusan legal tetap berada 

pada lembaga-lembaga yang berwenang. 

 Infrastruktur makro dan makro yang relevan dengan target-target jangka pendek, 

sehingga pencapaian target tersebut menjadi realistis dan sesuai dengan kondisi dan 

karakteristik sekolah. Infrastruktur yang dimaksud adalah peraturan, sarana komunikasi 

yang relevan, metode, sistem informasi dan sebagainya. Bimbingan professional dari 

organisasi profesi yang dapat memberikan kontribusi informasi secara optimal terhadap 

pencapaian target-target sekolah. Dewan Pendidikan mengakomodasikan perwakilan dari 

masing-masing Komite Sekolah agar dapat berkomunikasi secara efektif dengan pihak 

sekolah. 

 

Evaluasi Model 

 Dalam upaya menganalisis kemempuan model dalam mencapai tujuan sekolah 

dapat dilakukan dengan evaluasi. Seperti juga model terdahulu, dalam perjalanannya 

implementasi model tersebut memerlukan berbagai penyesuaian sehingga diperlukan 
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evaluasi secara berkala yang tujuannhya untuk mengetahui tingkat efektifitas implementasi 

model tersebut. Evaluasi tersebut dinilai sangat penting karena suatu model pada dasarnya 

belum tentu efektif untuk terus diterapkan. Model akan terakait dengan dimensi-dimensi 

tertentu, sehingga dapat berjalan efektif jika situasinya mendukung terhadap kelangsungan 

model tersebut. 

 Evaluasi yang dilakukan dalam model ini pada dasarnya bertujuan untuk melihat 

seberapa besar potensi konflik yang dapat ditimbulkan dari mekanisme hubungan segitiga 

kerja kebersamaan ini. Hal ini sangat penting, karena implementasi model seperti ini relatif 

dapat menimbulkan perbedaan pandangan antara perancang program sekolah (komite 

sekolah) dengan pelaksana (kepala sekolah dan staf). Disamping itu, pihak sekolah juga 

dapat berbeda pandangan dengan Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota. Konflik yang tidak 

terkendali dapat menyebabkan munculnya hambatan atas praktik pendidikan dan tidak 

mustahil akan berdampak pada inefisiensi pengelolaan pendidikan sekolah pada umumnya. 

Mengetahui kelemahan dan keunggulan dari model berdasarkan setting sekolah yang 

bersangkutan. Setting yang dimaksud adalah: jenis dan jenjang sekolah, waktu 

implementasi model, lingkungan makro yang terkait dengan demografi, peraturan 

perundangan yang berlaku. Meningkatkan kinerja manajemen sekolah dalam kaitannya 

dengan pengelolaan sekolah yang professional dan produktif. Memperbaiki kinerja model 

dengan mengatasi kelemahan-kelemahannya. Menemukan upaya sosialisasi model yang 

paling baik termasuk mensosialisasikan model kepada pihak pemerintah, masyarakat luas, 

stakeholder, siswa. Sosialisasi tersebut harus memuat penjelasan yang cukup mengenai 

implementasi model, kekuatan, kelemahan dan konsekuensi yang dapat ditimbulkannya. 

 Untuk model evaluasi implementasi model ini dapat dilakukan dengan cara sebagai 

berikut: 
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a. Dalam mengevaluasi potensi konflik ini dapat dilakukan dengan cara in-depth interview 

pada masing-masing pihak, penyebaran angket, polling, dan melakukan jajak pendapat 

secara random. 

b. Penyebaran angket tentang kinerja sekolah dan kinerja PBM. Angket tersebut dapat 

disebarkan kepada guru, siswa, dan atau orang tua siswa serta aparat pemerintah. 

c. Studi dokumentasi tentang kinerja Dewan pendidikan Kabupaten Kota, Komite 

Sekolah, guru, kinerja kepala sekolah dan staf. Dokumentasi yang dimaksud dapat 

diambil dari hasil evaluasi diri sekolah, misalnya tentang prestasi-prestasi yang diraih 

oleh sekolah. Studi dokumentasi tentang kinerja Dewan pendidikan Kabupaten/Kota 

dapat dilakukan dengan mempelajari notulen rapat dan peraturan yang dihasilkan. 

d. Studi penelusuran lulusan yang mencerminkan kemampuan sekolah menghasilkan 

outcome yang dapat terserap baik di jenjangpendidikan yang lebih tinggi maupun 

masyarakat. 

e. Observasi, yaitu melihat kemajuan sekolah secara fisik maupun etos kerja yang tercipta 

di kalangan sekolah. Kondisi fisik sekolah mencerminkan kinerja keuangan dan etos 

kerja yang semakin baik menunjukkan kinerja budaya yang terbentuk setelah 

implementasi model. Observasi dapat dilakukan dengan menyusun instrumen pedoman 

observasi atau juga melalui in dept interview dengan pihak-pihak terkait, seperti kepala 

sekolah, staf, guru, dan siswa. Di samping itu perlu dilakukan observasi tentang 

mekanisme kerja di tingkat Dewan Pendidikan Kabupaten Kota. 

f. Khusus untuk model segitiga kerja kebersamaan ini dapat digunakan instrument khusus 

yang diadopsi dari SERVQUAL (Service Quality Instrument) yaitu alat untuk 

mengukur tingkat kepuasan customer(dalam hal ini adalah siswa dan atau orang tua 

siswa) sebagai pihak yang langsung memperoleh jasa tersebut. SERVQUAL ini pada 

dasarnya mengukur tingkat kepuasan customer dengan membandingkan antara jasa 
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yang mereka terima (delivered value) dengan jelas yang mereka harapkan (expected 

value). Aspek-aspek yang diukur mencakup tangilbility (fisik sekolah), emphaty (daya 

tangkap sekolah), responsibility (tanggung jawab sekolah), reliability (kemampuan 

sekolah untuk memberikan layanan yang prima), assurance (jaminan dari sekolah untuk 

dapat memberikan layanan jasa yang berkualitas dan memenuhi harapan internal serta 

external customer). 

 

4.4. Rancangan Baru Model Good Governance  Sekolah Menengah Atas   

Berdasarkan evaluasi terhadap model-model yang berkembang, maka kami telah 

mencoba mengembangkan Model good governance  Sekolah Menengah Atas  yang 

dirancang berdasarkan analisis kebutuhan komunitas sekolah, yaitu orangtua siswa, 

masyarakat, dan sekolah dengan memperhatikan karakteristik good governance. Model 

good governance  Sekolah Menengah Atas  dapat dilihat pada Gambar 8. Berdasarkan 

gambar tersebut dapat dijelaskan bahwa model ini terdiri dari empat tahapan, yaitu sebagai 

berikut: 
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Pertama; Tahap Persiapan;  

Pada tahap ini fakus pada upaya untuk menyatukan pandangan antara komunitas sekolah 

terhadap pentingnya (urgent) sebuah wadah organisasi yang bernama komite sekolah untuk 

turutserta berpartisipasi dalam penyelenggaraan dan meningkatkan kualitas pendidikan di 

sekolah. 

1. Pembentukan Komite sekolah 

Langkah pertama yang harus dilakukan adalah membentuk kepengurusan komite sekolah 

terlebih dahulu berdasarkan prinsip demokratis dan musyawarah. Dalam membentuk 

komite sekolah memperhatikan keterwakilan gender, melibatkan unsur orangtua, dan 

masyarakat di sekitar sekolah. Output langkah pertama adalah terbentuknya komite 

sekolah yang demokratis.  

2. Sosialisasi 

Sosialisasi dilaksanakan agar komite sekolah mengetahui dan memahami kawasan peran 

dan fungsi yang dapat diambil sebagai mitra sekolah. Peserta pada kegiatan sosialisasi 

adalah orangtua (komite sekolah), masyarakat (termasuk tokoh-tokoh masyarakat), dan 

pihak sekolah. Output sosialisasi adalah adanya perubahan pandangan terkait dengan 

peran dan fungsi komite sekolah sebagai mitra sekolah dalam mendukung dan 

berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. 

 

Kedua; Tahap Analisis Kebutuhan 

Analisis kebutuhan merupakan upaya untuk mengungkapkan kebutuhan dan harapan yang 

diperlukan orangtua kepada sekolah, masyarakat kepada sekolah, dan sekolah kepada 

orangtua dan masyarakat yang ada pada forum komite sekolah. Untuk mengungkap 

kebutuhan dan harapan tersebut maka diperlukan instrumen kepada ketiga pihak tersebut.  
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Agar lebih terarah kebutuhan yang diperlukan maka kisi-kisi yang diajukan adalah; 

1. Kepada Orang tua; pelayanan administrasi, akademik, nilai lebih output,  learning 

outcome. 

2. Kepada Masyarakat; peduli pendidikan warga miskin, peduli kualitas satuan 

pendidikan di wilayahnya, solidaritas sosial dan akses sumber dana. 

3. Kepada Sekolah; keterlaksanaan dan wujud nyata dari advisory, supporting, 

controling, dan mediator agency dalam membantu meningkatkan mutu pendidikan. 

Setelah melakukan need analysis sesuai dengan keinginan, harapan, dan kebutuhan masing-

masing komunitas sekolah maka perlu dilakukan konfirmasi ke masing-masing pihak untuk 

disepakati sehingga dapat ditetapkan menjadi keputusan bersama. 

 

Ketiga; Tahap Pelaksanaan dan Implementasi 

Tahap pelaksanaan merupakan proses mengimplementasikan hasil konfirmasi untuk 

dijadikan sebuah kesepakatan, sehingga dapat diseleksi menjadi kebutuhan sekolah. 

Selanjutnya kebutuhan sekolah yang telah disepakati dijadikan sebagai program kerja 

sekolah ketika menyusun Rencana Kerja Sekolah (RKS), Rencana Kerja Tahunan (RKT), 

dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) bersama dengan Tim Pengembang 

Sekolah (TPS). Setelah semua kebutuhan sekolah terakomodasi, selanjutnya dilaksanakan 

sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.  

 

1. Proses Agreement dan Seleksi Kebutuhan 

Hasil konfirmasi menjadi kesepakatan (agreement) antara sekolah dengan komite sekolah. 

Kesepakatan tersebut dikonkritkan dan dilanjutkan menjadi program sekolah. Yang 
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dijadikan sebagai program sekolah haruslah kebutuhan strategis atau yang menjadi 

prioritas (urgent) sekolah.  

 

 

 

 

2. Penyusunan RKS, RKT, dan RKAS 

Setelah diperoleh dan adanya kesepakatan bersama antara sekolah dengan komite sekolah 

(TPS) maka kesepakatan tersebut dijadikan dan disusun menjadi RKS, RKT, dan RKAS 

untuk dilaksanakan sekolah. 

 

3. Pelaksanaan dan Implementasi Program  

Setelah tersusun RKS, RKT, dan RKAS, sekolah yang melaksanakan dan 

mengimplementasikan program ke dalam berbagai kegiatan. 

Pada tahap pelaksanaan dan implementasi program, peran dan fungsi komite sekolah 

diharapkan sudah tampak dengan nyata, yaitu sebagai pemberi pertimbangan, pendukung, 

mediator, dan penghubung. 

 

Keempat; Progress Report dan Output  

Setiap program kerja yang telah dilaksanakan oleh sekolah dilaporkan secara transparan dan 

akuntabel kepada komite sekolah. Kemajuan dan ketercapaian program kerja tersebut 

dilaporkan secara berkala kepada komite sekolah. Laporan  kemajuan (progress report) yang 

telah dicapai di-evaluasi kembali oleh sekolah bersama komite sekolah, sehingga kemajuan 

yang telah dicapai tersebut tepat akan menjadi out-put dari program kerja sekolah. 

 

4.5. Sistem Pendukung 
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Sistem pendukung yang diperlukan untuk dapat tercapai dan terlaksananya model 

good governance sekolah, adalah Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan 

Kota/Kabupaten, Dewan Pendidikan Kota/Kabupaten, Pengawas Sekolah Menengah Atas  

(SMA ), Perguruan Tinggi – Lembaga Pendidikan Tenaga Pendidik dan Kependidikan (PT-

LPTK), Dunia Usaha dan Industri (DUDI), Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP).  

Peran yang dapat dimainkan oleh masing-masing komponen pada sistem pendukung 

tersebut, adalah sebagai berikut; 

1. Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten; institusi yang bertanggung jawab penuh terhadap 

kualitas pendidikan di wilayah kewenangannya, maka institusi ini pula yang memiliki 

kewenangan untuk men- support dan menguatkan peran komite sekolah. 

2. Dewan Pendidikan Kota/Kabupaten; badan yang mewadahi peran serta masyarakat 

dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di 

kabupaten/kota. Dengan kedudukannya tersebut, peran yang dapat dimainkan adalah 

dalam (a) pemberi pertimbangan (advisory agency) dalam penentuan pelaksanaan 

kebijakan pendidikan; (b) pendukung (supporting agency), baik yang berwujud financial, 

pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan; (c) pengontrol 

(controlling agency) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan 

keluaran pendidikan; (d) Mediator antara pemerintah (eksekutif) dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (DPRD) (legislatif) dengan masyarakat. 

3. Pengawas Sekolah Menengah Atas ; berperan sebagai fasilitator antara pihak orangtua 

siswa, masyarakat, dan sekolah dalam mencapai dan melaksanakan good gevernance 

sekolah.  
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4. Perguruan Tinggi Lembaga Pendidikan Tenaga Pendidik dan Kependidikan (PT-LPTK); 

secara kelembagaan dapat memainkan peran pada tataran pencerahan melalui dosen-

dosennya untuk menjadi fasilitator antara pihak orangtua siswa, masyarakat, dan sekolah 

dalam mencapai dan melaksanakan good gevernance sekolah. 

5. Dunia Usaha dan Industri (DUDI); dapat men-support lembaga pendidikan dengan 

melaksanakan coorporate social responsibility (CSR) dalam bentuk financial atau 

pembangunan fisik untuk membantu sekolah mencapai dan melaksanakan good 

governance. 

6. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP); sebagai lembaga pemerintah di daerah, 

maka dapat memainkan peran dalam mengkoordinasikan dan sharing dengan Dinas 

Pendidikan dalam menjamin mutu pendidikan di daerah. 

 

4.5. Indikator Kinerja  (Key Performance Indicators) 

Sebuah model tematik yang baik, harus dicirikan oleh dampak instruksional yang mudah 

diukur keberhasilannya ketika model ini dioperasionalkan dalam praktek pendidikan yang 

sebenarnya. Di bawah ini adalah rumusan Key Performance Indicators (KPI) dari model 

good governance komite SMA : 

1. Tingkat kepercayaaan orangtua terhadap sekolah semakin meningkat 

2. Keterandilan terhadap program-program sekolah dari semua warga sekolah 

3. Dipahami dan diterimanya RKS, RKT, dan RKAS oleh Tim Pengembang Sekolah 

(TPS) 

4. Terciptanya kerjasama yang solid ditubuh Tim Pengembang Sekolah (TPS) dalam 

operasionalisasi program sekolah. 
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4.6. Dampak Pengiring  

Dampak pengiring yang diperoleh dari model ini adalah semakin meningkatnya kepedulian 

dan partisipasi orangtua siswa dan masyarakat dalam wadah organisasi komite sekolah 

melalui pengambilan keputusan untuk meningkatkan kualitas menyelenggarakan pendidikan 

di sekolah. Hal ini akan menumbuhkan sikap tanggung jawab yang seimbang antara pihak 

orangtua siswa, masyarakat, dan sekolah sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing 

dalam berupaya untuk meningkatkan kualitas sekolah secara komprehensif.  

Penerapan model good governance  sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah 

akan dapat terlaksananya prinsip akuntabilitas setiap program sekolah yang akan dan telah 

dilaksanakan. Dengan itu pula maka setiap anggaran atau biaya yang dibutuhkan dan 

digunakan perlu dilaporankan secara transparan kepada komunitas sekolah.  

Secara realitas dengan terlaksananya model ini maka akan menumbuhkan pula 

kerjasama yang kokoh, bersinergis yang berkesinambungan sesuai dengan peran dan 

tanggung jawab yang melekat pada komunitas sekolah tersebut. Akan tetapi, tetap 

melaksanakan fleksibilitas dalam merancang, menetapkan keputusan,  maupun 

melaksanakan program kerja. Kepala sekolah sebagai pemimpin kelembagaan sekolah 

menjadi faktor utama yang menentukan implementasi model ini. Berkembangnya 

kompetensi leadership kepala sekolah menjadi dampak pengiring yang utama dalam model 

ini, karena operasionalisasi organisasi sekolah, termasuk di dalamnya aspek kolaborasi dan 

komunikasi sekolah dengan masyarakat ditentuka n oleh gaya memimpin organisasi lembaga 

sekolah oleh seorang kepala sekolah (Ryan, 2008). 

 

Tahap Uji Ahli Model  
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Setelah dihasilkan prototype model Good Governance, selanjutnya yaitu proses uji 

validasi ahli model. Tahapan penelitian yang telah dilakukan yaitu mencapai pada tahap uji 

validasi model dilakukan oleh pakar manajemen Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) , 

pakar manajemen Universitas Lampung (UNILA), dan pengawas Sekolah Menengah Atas  

(SMA ) di Lampung. Setelah dilakukan tahap uji validasi ahli maka hasil yang diperoleh 

model yang dihasilkan sudah cukup baik dan sesuai dengan kebutuhan namun masih perlu 

perbaikan diantaranya aktifitas pada setiap tahapan perlu dijelaskan secara sistematis, 

kemudian setiap komponen yang terlibat juga perlu dipetakan, dan model Good Governance 

juga perlu diuji dengan model MBS yang telah dibuat oleh UNICEF dan ADB. Di bawah ini 

adalah tabel rekapitulasi data hasil uji validasi ahli. 

 

Tabel 2 Hasil Uji Ahli Model  

 

No 

 

Pertanyaan 

Hasil Uji Ahli Saran 

perbaikan 

Revie

wer 1 

Revie

wer 2 

Revie

wer 3 

1 Apakah rancangan model good governance 

telah sesuai dengan kebutuhan orang tua, 

masyarakat dan sekolah?  

Sangat 

sesuai  

Sesuai  Sesuai  Tidak ada 

revisi 

 

2 Apakah landasan teori yang digunakan telah 

sesuai dengan model good governance yang 

dirancang? 

Sesuai  Sangat 

sesuai 

Sangat 

sesuai  
Tidak ada 

revisi 

3 Apakah susunan tahapan model good 

governance telah sesuai? 

Sangat 

sesuai  

Sangat 

sesuai  

Sangat 

sesuai  
Tidak ada 

revisi 

4 Pada tahap persiapan model good 

governance apakah persiapan yang dilakukan 

sudah sistematis? 

Sangat 

sistemat

is  

Sistema

tis  

Sistema

tis  
Tidak ada 

revisi 

5 Pada tahap analisis kebutuhan apakah kisi-

kisi kebutuhan yang diajukan kepada orang 

tua, masyarakat, dan sekolah telah sesuai 

dengan kebutuhan yang diperlukan? 

Sangat 

sesuai  

Sesuai Sesuai  Tidak ada 

revisi 
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6 Pada tahap pelaksanaan dan implementasi 

apakah langkah-langkah pelaksanaannya 

telah sesuai urutan dan strukturnya? 

Sesuai  Sangat 

sesuai  

Sangat 

sesuai 
Tidak ada 

revisi 

7 Pada tahap progress report dan output, 

apakah proses tahapannya dilakukan secara 

tepat? 

Sangat 

tepat  

Tepat Tepat Tidak ada 

revisi 

8 Apakah evaluasi pada model good 

governance dapat mengukur tujuan program?  

Sebagia

n besar, 

ya 

Sebagia

n besar, 

ya 

Sebagia

n besar, 

ya 

Tidak ada 

revisi 

9 Apakah sistem pendukung yang diperlukan 

untuk tercapai dan terlaksananya model good 

governance telah sesuai dengan komponen 

yang dibutuhkan?  

Sangat 

sesuai  

Sesuai  Sesuai  Tidak ada 

revisi 

10 Apakah dampak pengiring yang diperoleh 

dari model good governance sesuai dengan 

tujuan dilaksanakkannya model tersebut? 

Sesuai Sesuai  Sesuai  Tidak ada 

revisi 

11 Bagaimana dengan keterbacaan pada isi 

rancangan model good governance? 

Cukup 

memada

i  

Cukup 

memad

ai 

Cukup 

memad

ai 

Tidak ada 

revisi 

12 Apakah referensi yang mendukung 

pengembangan model good governance 

Sekolah Menengah Atas  ini sudah 

memadai?  

Sangat 

memad

ai  

Mema

dai  

Mema

dai  

Tidak ada 

revisi 
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4.7 Program Keterlibatan oraang tua dalam pengembangkan program pembelajaran 

Tahun pelajaran 2013/2014, Pemerintah telah memberlakukan kurikulum baru yang 

disebut dengan Kurikulum 2013. Implementasi kurikulum tersebut diatur dalam 

Permendikbud Nomor 81 A Tahun 2013. Sebagai perbaikan dari kurikulum sebelumnya, 

pada jenjang Sekolah Menengah Atas  (SMA ) adalah desain pembelajaran yang dirancang 

tematikintegratif. Jadi bukan lagi tiap matapelajaran memiliki tujuan pembelajaran atau 

kompetensi yang berbeda satu sama lain. Melainkan semua matapelajaran diarahkan untuk 

menunjang kompetensi yang sama. Pembelajaran tematik terpadu adalah pembelajaran 

dengan memadukan beberapa mata pelajaran melalui penggunaan tema. Pada pembelajaran 

tematik terpadu, peserta didik tidak mempelajari materi mata pelajaran secara terpisah. 

Semua mata pelajaran yang ada di Sekolah Menengah Atas sudah melebur menjadi satu 

kegiatan pembelajaran yang diikat dengan tema. Namun, kegiatan pembelajaran tersebut 

tetap dikembangkan dari kompetensi dasar setiap mata pelajaran. Kompetensi yang dicapai 

terdiri atas tiga aspek, yaitu sikap, keterampilan, dan pengetahuan. PembelajaranTematik 

Terpadu dengan proses pendekatan saintifik dan penilaian otentik membawa implikasi 

perubahan dalam pembelajaran di Sekolah Menengah Atas .  

Perubahan tersebut mengakibatkan perubahan juga pada buku peserta didik, buku 

guru, sistem penilaian, pelaksanaan program remedial dan pengayaan, dan kepedulian orang 

tua dalam mendampingi anaknya. Keberhasilan implementasi Kurikulum 2013 dalam 

kegiatan pembelajaran di Sekolah Menengah Atas  membutuhkan dukungan dari semua 

pihak, termasuk orang tua. Hal ini di karenakan selain lingkungan sekolah dan guru, peranan 

orang tua sangat berpengaruh terhadap keberhasilan anak-anak dalam pendidikannya. 

Apalagi dengan terus berubahnya sistem pendidikan di Indonesia yang harus menyesuaikan 
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dengan perkembangan zaman. Untuk dapat berpartisipasi secara efektif, orang tua perlu 

memahami kebutuhan dan program pembelajaran yang dilaksanakan sekolah, termasuk 

prinsip-prinsip pelaksanaan pembelajaran. Melalui pemahaman ini orang tua diharapkan 

mampu menempatkan posisinya secara tepat dalam membantu pencapaian keberhasilan 

pendidikan di sekolah. 

Terjalinnya interaksi dan komunikasi antara orang tua dengan guru dalam 

memperkuat proses pembelajaran di sekolah, pada hakekatnya merupakan upaya 

menyelaraskan nilai-nilai inti yang berlaku di rumah dan sekolah (value of genuine home-

school partnership) dapat berjalin rapat. Melalui langkah ini diharapkan terbangun persepsi 

yang sama antara sekolah dan orangtua dalam mendukung proses pembelajaran yang akan 

diberikan. Kegiatan belajar anak di sekolah sesuai dengan harapannya sebagai anak, harapan 

orang tua, dan harapan gurunya. Kerjasama yang harmonis antara orang tua dengan guru, 

dalam hal ini kehadiran orang tua sebagai ‘partner’ sekolah menjadi sebuah keharusan. 

Keterlibatan orang tua, secara efektif dan proporsional, akan memberi dampak yang positif 

dalam memperkuat proses pembelajaran yang dilaksanakan di Sekolah Menengah Atas . 

Orang tua mampu menjadi mitra dengan peranan penting bagi proses pendidikan anak serta 

keterlibatan mereka dalam memberikan pengalaman belajar tidak hanya di sekolah. Orang 

tua juga harus berperan ekstra sebagai mitra dalam membantu anak mengerjakan tugas 

dengan tidak menilai tugas tersebut dari baik buruk, tetapi lebih mengenal pemikiran sang 

anak dengan membiarkan anak memberikan alasan perihal jawabannya. 

Optimalisasi kesuksesan Kurikulum 2013 juga tidak dapat sempurna tanpa peran 

serta orangtua dan masyarakat. Hal itu karena waktu kehidupan anak didik paling banyak 

adalah di masyarakat dan keluarga, dan lingkungan awal serta memiliki ikatan emosional 
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dan batin adalah keluarga, hingga peran serta orangtua dan masyarakat dalam memberikan 

keteladanan dan pembelajaran nilai-nilai kebaikan, toleransi, kejujuran, dan lainnya sangat 

diperlukan. Karena dengan adanya kerjasama yang baik dari seluruh komponen pendidikan 

mulai dari orang tua, guru, sekolah, maka karakter dan kreativitas anak akan terbentuk. Oleh 

karena itu sesuai dengan amanat 

Permendikbud Nomor 81 A Tahun 2013 bahwa Direktorat Pembinaan Sekolah 

Menengah Atas  sebagai Direktorat Teknis untuk menyusun panduan teknis sebagai petunjuk 

teknis operasional pedoman umum pembelajaran yang memuat kerangka konseptual dan 

operasional strategi pembelajaran dan penilaian hasil belajar. Dengan adanya panduan ini 

diharapkan pemahaman orang tua, kesabaran dan keuletan dalam mendampingi anak-

anaknya belajar dapat bersinergi dengan sekolah. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1  Kesimpulan 

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan di sekolah dengan tata kelola yang baik 

(School Good Governance) telah menjadi momen penting bagi perkembangan 

demokrasi Indonesia ke depan dalam dunia pendidikan. Oleh karenanya, 

penyelenggara, masyarakat maupun stakeholders terkait lain yang berperan dalam 

pengelolaan pedidikan di SMA/K perlu memahami dan menjalankan fungsi dan 

peran sesuai wewenang dan tanggung jawabnya sesuai ketentuan yang berlaku. 

2. Dalam penyelenggaraan pendidikan di SMA/K yang menerapkan good governance, 

nilai-nilai transparansi (transparancy), kemandirian (independence), akuntabilitas 

(accountability), pertanggungjawaban (responsibility), kesetaraan dan kewajaran 

(fairness) harus dikedepankan. Nilai-nilai ini diperlukan di sekolah untuk menjamin 

pencapaian kinerja yang berkesinambungan melalui penguatan peran komite sekolah 

dan stakeholders lain terkait.  

 

5.2 Saran 

Model Good Governance pada SMA/K yang dikembangkan pada penelitian ini dikhususkan 

pada pemberdayaan seluruh stakeholders terkait dalam pengelolaan sekolah menengah. 

Muaranya adalah terciptanya sebuah komunitas belajar (learning community) yang 

mendukung terciptanya suasana penyelenggaraan sekolah yang kondusif dalam mencapai 

tujuan pendidikan nasional. Sebagai pilot project, SMA/K yang ada di kota seperti Metro 



 

Pengembangan Model School Good Governance (SGG) Sebagai Upaya 

Alternatif Pengelolaan SMA dan SMK di Provinsi Lampung 

(Sebagai Implementasi UU No. 23 Tahun 2014) 
 

76 

dan Bandar Lampung dapat dipertimbangkan untuk implementasi Model School Good 

Governance ini. 
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No Judul Buku Tahun 

1. Pengantar Ilmu Ekonomi 2012 

2. Ekonomi Mikro 2002 

3. Pengantar Ekonomi Mikro 2002 

4. Pengantar Ekonomi Makro 2005 

5. Ekonomi Pembangunan 2005 

6. Ekonomi Manajerial 2006 

 

 

Curriculum Vitae 
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NPWP                        : 15.635.828.5-322.000 
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Pembangunan 

2. Universitas Padjajaran Sarjana S-2 1992 Ekonomi Pertanian 
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Pengalaman Kerja, Pengalaman Profesional dan Kedudukan Saat Ini 

No Institusi Jabatan Periode Kerja 
 

1. 
 

SMA Persit Bandung 
Wakil Kepala 
Sekolah 

 

1984-1988 

2. Universitas Islam Bandung PD 3 1988-1989 

3. Universitas Padjajaran Dosen Luar Biasa 1989-1990 
 

4. 
STIE YPKP Bandung Kabbag dan 

Edukatif 
1999 – 1991 

5. STIEP Bandung Dosen Luar Biasa 1990 – 1991 

6. Politeknik Bandung Direktur Politeknik 1991-1992 

7. Universitas Sriwijaya Sekretaris PSB 1992-2000 

8. Universitas Lampung Dosen tetap 2000- Sekarang 

 

Buku

mailto:atin_lin@yahoo.com
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2. 
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Pengabdian
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I. IDENTITAS DIRI (Anggota 1) 

 
1.1 Nama Lengkap (dengan gelar) Dr. Abdurrahman, M.Si 

L 

1.2 Jabatan Fungsional Lektor 

1.3 NIP/NIK/No. Identitas lainnya 196812101993031002 

1.4 Tempat dan Tanggal Lahir Lebak, Banten, 10 Desember 1968 

1.5 Alamat Rumah Jl. Purnawirawan VII No 39 Rt 15/LK II 
Nunyai Dalam Rajabasa Bandar Lampung 

1.6 Nomor Telepon/Faks - 

1.7 Nomor HP 08127911494 

1.8 Alamat Kantor FKIP Universitas Lampung 
Jalan Prof. Sumantri Brojonegoro No. 1 

1.9 Nomor Telepon/Faks 0721-704624 

1.10 Alamat e-mail abe@unila.ac.id 

1.11 Mata Kuliah yg diampu 1.   Perancangan Pembelajaran Sains 

2.   Metodelogi Pembelajaran Sains 

3.   Mekanika Kuantum 

4.   Thermodinamika 

5.   Statistika Dasar 

 

II. RIWAYAT PENDIDIKAN 

 
2.1 Program : S-1 S-2 S-3 

2.2 Nama PT Unila ITB UPI 

2.3 Bidang Ilmu Pendidikan Fisika Fisika Pendidikan IPA 

2.4 Tahun Masuk 1988 1995 2007 

2.5 Tahun Lulus 1992 1997 2010 

2.6 Judul 
Skripsi/Tesis/Disertasi 

Perbandingan 
Efektivitas 

Pembelajaran 

IPA  Guru Kelas 

dan Guru Bidang 

Studi di Sekolah 

Dasar 

Karakterisasi dan 
Sifat Transport 

Superkonduktor 

Suhu Kritis Tinggi 

Peranan 
Multirepresentasi 

dalam 

Pembelajaran 

Fisika Kuantum 

bagi Calon Guru 

Fisika 

 

III. PENGALAMAN PENELITIAN (Bukan Skripsi, Tesis, maupun Disertasi) 

Urutkan judul penelitian yang pernah dilakukan selama 5 tahun terakhir dimulai 

dari penelitian yang paling relevan menurut Saudara. 

mailto:abe@unila.ac.id
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No Tahun Judul Pendanaan 

Sumber Jumlah (Rp) 

1 2009 Pengembangan Program 
Pembelajaran Mitigasi Bencana 
Alam Kebumian Bagi Siswa SMP 

Hibah Bersaing 
DIKTI Tahun I 

(Anggota) 

50.000.000,- 

2 2010 Pengembangan Program 
Pembelajaran Mitigasi Bencana 

Alam Kebumian Bagi Siswa SMP 

Hibah Bersaing 
DIKTI Tahun II 

(Anggota) 

50.000.000,- 

3 2011 Pengembangan Program 
Pembelajaran Mitigasi Bencana 

Alam Kebumian Bagi Siswa  SMP 

Hibah Bersaing 
DIKTI Tahun 

III (Anggota) 

42.000.000,- 

4 2012 Pengembangan Model Pembelajaran 
Tematik Berorientasi Pendidikan 

karakter untuk Menumbuhkan 

Disaster Literaacy dan Disaster 

Awareness bagi Siswa Sekolah dasar 

di Wilayah Rawan Bencana 

Hibah Strategis 
Nasional DIKTI 

Tahun I 
(Ketua) 

70.000.000,- 

4 2013 Pengembangan Model Pembelajaran 
Tematik Berorientasi Pendidikan 

karakter untuk Menumbuhkan 

Disaster Literaacy dan Disaster 

Awareness bagi Siswa Sekolah dasar 

di Wilayah Rawan Bencana 

Hibah Strategis 
Nasional DIKTI 

Tahun II 

(Ketua) 

75.000.000,- 

5 2013 Pengembangan Model Good 
Governance Sekolah Dasar (SD) 

melalui Penguatan Peran Kepala 

Sekolah di Kota Metro 

Hibah Bersaing 
DIKTI Tahun I 

(Anggota) 

42.000.000 

6 2014 Pengembangan Model Good 
Governance Sekolah Dasar (SD) 

melalui Penguatan Peran Kepala 

Sekolah di Kota Metro 

Hibah Bersaing 
DIKTI Tahun II 

(Anggota) 

50.000.000 
(lanjutan) 

 

IV. PENGALAMAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 
Urutkan judul pengabdian kepada masyarakat yang pernah dilakukan selama 5 tahun 
terakhir dimulai dari yang paling relevan menurut Saudara. 

 
No Tahun Judul Pendanaan 

Sumber Jumlah (Rp) 

1 2007 Pelatihan Penggunaan Spread Sheet 
MS Excel untuk Pengolahan Data 

Penelitian bagi MGMP Fisika se Kota 

Bandar Lampung 

DIPA Unila 3.500.000,- 
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2 2010 Peningkatan Kapasitas Manajemen 
Laboratorium bagi  Kepala 

Laboratorium IPA SMA se kota 

Bandar Lampung 

DIPA Unila 4.000.000,- 

3 2011 Pelatihan Classroom Management 
bagi Guru IPA di kabupaten Way 

Kanan 

DIPA Unila 4.000.000,- 

4 2012 Ibm MGMP Pengembangan Mutu 
Proses Pembelajaran di Kabupaten 
Pesawaran, Pringsewu, dan 
Tanggamus 

Hibah PM- 
PMP DIKTI 
2012 

85.000.000,- 

5 2013 Pelatihan Peningkatan Pemahaman 
Konsep dan Masalah Miskonsepssi 

Fisika bagi Guru Fisika SMA/MA se 

Kota Bandar Lampung 

DIPA Unila 5.000.000,- 

Tuliskan sumber pendanaan: Penerapan Ipteks, Vucer, Vucer Multitahun, UJI, Sibermas, 
atau sumber lainnya. 

 
V. PENGALAMAN PENULISAN ARTIKEL ILMIAH DALAM JURNAL (Tidak 
termasuk Makalah Seminar/Proceedings, Artikel di Surat Kabar) 
Urutkan judul artikel ilmiah yang pernah diterbitkan selama 5 tahun terakhir dimulai 
dari artikel yang paling relevan menurut Saudara. 

 
No Tahun Judul Artikel Ilmiah Volume/Nomor Nama Jurnal 

1 2011 Pengembangan Program 
Pembelajaran Mitigasi Bencana 

Alam Gempa Bumi bagi Siswa 

SMP 

Vol. 18, 
Nomor 1, 

April 2011 

Jurnal 
Pendidikan 

dan 

Pembelajaran. 

LP3 UM 

Malang 

(Terakreditasi 

Nasional) 

2 2011 Implementasi Pembelajaran Multi 
Representasi untuk Meningkatkan 

Penguasaan Konsep Fisika 

Kuantum 

Vol. XXX, No. 
1, Februari 

2011 

Cakrawala 
Pendidikan. 

LPM UNY 

Yogyakarta 

(Terakreditas 

nasional) 

3 2012 Pengembangan Pembelajaran 
Tematik Berorientasi Kemampuan 

Metakognitif untuk Membentuk 

Karakter Literacy dan Awareness 

bagi Siswa Sekolah Dasar di 

Daerah Rawan Bencana 

- Prosiding 
Seminar 

Nasional 

Pendidikan 

Sains-UNS, 

2012 
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4 2013 Identifikasi PCK Calon Guru 
Fisika melalui Pembelajaran 

Berbasis Multirepresentasi 

Vol.3,    Nomor 
2,     November 

2013 

Jurnal 
Pendidikan 

Progresif 

 

VI. PENGALAMAN PENULISAN BUKU 
Urutkan judul buku yang pernah diterbitkan selama 5 tahun terakhir dimulai dari buku 
yang paling relevan menurut Saudara. 

 
No Tahun Judul Buku Jumlah 

Halaman 
Penerbit 

1 2013 Panduan Pengembangan 
Pengetahuan Prosedural Siswa 

68 Aura 
Publisihing 

  SMA: Suplemen Buku Fisika Siswa 
SMA 

  

     

     

     
 

VII. PENGALAMAN PEROLEHAN HKI 
Urutkan judul HKI yang pernah diterbitkan 5-10 tahun terakhir. 

 
No Tahun Judul/Tema HKI Jenis Nomor P/ID 

     

     

     

     
 
 
 
 

VIII. PENGALAMAN MERUMUSKAN KEBIJAKAN PUBLIK/REKAYASA 

SOSIAL LAINNYA 
Urutkan judul rumusan kebijakan/rekayasa sosial lainnya yang pernah dbuat/ditemukan 
selama 5 tahun terakhir. 

 
No Tahun Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial 

lainnya yang telah di terapkan 
Tempat 
Penerapan 

Respon 
Masyarakat 

1 2004- 
2007 

Konsultas Pelatih SEQIP (Science 
Education Quality Improvement 

Project)-Peningkatan Mutu Guru 

dan Pembelajaran Sains di daerah 

Pelosok (Terpencil) 

Provinsi 
Lampung 

 

2 2006- 
2008 

Konsultas Pelatih DAPS (Disaster 
Awareness in Primary School) – 

Program Sosialisasi Pendidikan 

Siaga Bencana di Sekolah Dasar 

Rawan Bencana 

Bengkulu, 
Yogyakarta, 

Klaten, 

Bantul, dan 

Sumatra Barat 
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I. IDENTITAS DIRI (Anggota 3) 

 
1.1 Nama Lengkap (dengan gelar) Budi Kadaryanto, S.Pd., M.A. 

1.2 Jabatan Fungsional Asisten Ahli 

1.3 NIP/NIK/No. Identitas lainnya 19810326 2005 011 002 

1.4 Tempat dan Tanggal Lahir Sragen, 26 Maret 1981 

1.5 Alamat Rumah Bumi Puspa Kencana Pramuka, Blok K- 
3, Jalan Pramuka Rajabasa, 

Bandarlampung, Lampung 35144 

1.6 Nomor Telepon/Faks +62721704624 

1.7 Nomor HP +6281279355496 / +62858 410 70 299 

1.8 Alamat Kantor Program Studi Pendidikan Bahasa 
Inggris, Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan, Universitas Lampung, Jl. 

Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro, No. 1 

Gedung Meneng, Bandarlampung, 35145 

1.9 Nomor Telepon/Faks +62721 704624 

1.10 Alamat e-mail kadaryanto@yahoo.com / 
kadaryanto@unila.ac.id 

1.11 Mata Kuliah yg diampu 1 English Teaching Media 

2 Translation 

3 Translating/Interpreting 

4Bahasa Inggris untuk PGSD 

5 Business English Correspondence 
 

 
 

II. RIWAYAT PENDIDIKAN 

 
2.1 Program : S-1 S-2 S-3 

2.2 Nama PT Universitas 
Lampung, Indonesia 

Utrecht University, 
Belanda 

 

2.3 Bidang Ilmu Pendidikan Bahasa 
Inggris 

Linguitics  

2.4 Tahun Masuk 2000 2008  

2.5 Tahun Lulus 2004 2010  

2.6 Judul Skripsi/Tesis 
/Disertasi 

Error Analysis in 
Translation 

Numeral Classifiers 
and Plurals in 

Indonesian 

 

2.7 Nama 
Pembimbing/Promotor 

Drs. Basturi Hasan, 
M.Pd 

Drs. Sudirman, 

M.Pd 

Dra. Endang 

Komariah, M.Pd. 

Prof. Dr. William 
Phillip 

Prof. Dr. Eric 

Reuland 

 

 

mailto:kadaryanto@yahoo.com
mailto:kadaryanto@unila.ac.id
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III. PENGALAMAN PENELITIAN (Bukan Skripsi, Tesis, maupun Disertasi) 

Urutkan judul penelitian yang pernah dilakukan selama 5 tahun terakhir dimulai dari 

penelitian yang paling relevan menurut Saudara. 
 

 

No 
 

Tahun 
 

Judul 
Pendanaan 

Sumber Jml (Rp) 
 
 

1 

 
 

2014 

Pengembangan Model Good 
Governance Sekolah Dasar (SD) 

Melalui Penguatan Peran Komite 

Sekolah Di Kota Metro 

 
Hibah 

Bersaing 

 
 

Rp. 50.000.000,- 

 
 

2 

 
 

2013 

Analisis Transfer Budaya Dalam 
Pengajaran Bahasa Inggris Sekolah 

Lanjutan Di Kotamadya Bandar 

Lampung 

 
 

DIPA 

 
 

Rp. 25.000.000,- 

 
 
 
 

3 

 
 
 
 

2013 

Pengembangan Model Pembelajaran 
Tematik Berorientasi Pendidikan 

Karakter Untuk Menumbuhkan 

Disaster Literacy Dan Disaster 

Awareness Bagi Siswa Sekolah 

Dasar Di Wilayah Rawan Bencana 

(Tahun Ke-2) 

 
 
 

Strategis 

Nasional 

 
 
 
 

Rp. 72.000.000,- 

 

4 
 

2013 
Analisis Pola Pengembangan Profesi 
Guru Di Kabupaten Way Kanan 

 

DIPA 
 

Rp. 25.000.000,- 

 
 
 
 

5 

 
 
 
 

2012 

Pengembangan Model Pembelajaran 
Tematik Berorientasi Pendidikan 

Karakter Untuk Menumbuhkan 

Disaster Literacy Dan Disaster 

Awareness Bagi Siswa Sekolah 

Dasar Di Wilayah Rawan Bencana 

(Tahun Ke-1) 

 
 
 

Strategis 

Nasional 

 
 
 
 

Rp. 70.000.000,- 

 

 
 

6 

 

 
 

2012 

Peningkatan Kemampuan Substantif 
Guru Sma Melalui Kegiatan 

Bimbingan Teknis Dalam Konteks 

Teacher Development Program Di 

Provinsi Lampung 

 

 
 

DIPA 

 

 
 

Rp. 25.000.000,- 

 
 

7 

 
 

2012 

Bimbingan Teknis Kemampuan 
Profesional/Subtantif Guru Mata 

Pelajaran yang di UN-kan Tingkat 

Sekolah Menengah Atas Tahun 2012 

 
DIKTI / 

PPMP 

 
 

Rp.84.000.000,- 

     

Tuliskan sumber pendanaan: PDM, SKW, Fundamental Riset, Hibah Bersaing, Hibah 
Pekerti, Hibah Pascasarjana, RAPID, atau sumber lainnya. 
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IV. PENGALAMAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 
Urutkan judul pengabdian kepada masyarakat yang pernah dilakukan selama 5 tahun 
terakhir dimulai dari yang paling relevan menurut Saudara. 

 
No Tahun Judul Pendanaan 

   Sumber Jml (Rp) 
 
 

1 

 
 

2013 

Pelatihan Content dan 
Pedagogical Skills Development 

Guru Bahasa Inggris Se Propinsi 

Lampung 

 
 

BOPTN 

 
 

Rp. 6.000.000,- 

 
 

2 

 
 

2013 

Pelatihan Active Learning dan 
Sosialisasi Kurikulum 2013 di 
Kec. Way Kenanga, Tulang 
bawang Barat 

 
 

DIPA 

 
 

Rp. 6.000.000,- 

 

 
 

3 

 

 
 

2012 

Peningkatan Skill Berpikir Kritis 
Melalui Manajemen Kelas Dalam 

Konteks Student Centre 

Approach Bagi Guru Ipa Smp Di 

Kabupaten Way Kanan 

 

 
 

DIPA 

 

 
 

Rp. 6.000.000,- 

 
 
 
 

4 

 
 
 
 

2012 

Penerapan Model Scaffolding 
Dalam Kegiatan Bimbingan 

Teknis Dalam Rangka 

Peningkatan Mutu Pendidikan 

SMA Di Kabupaten Tulang 

Bawang Dan Mesuji Tahun 

Anggaran 2012 

 
 
 
KEMDIKNAS/ 

PPMP 

 
 
 
 

Rp. 84.000.000,- 

 
 
 
 

5 

 
 
 
 

2011 

Pelatihan Metodologi 
Pembelajaran Bahasa Dengan 

Communicative Approach Dan 

Assessment Bagi Guru Bahasa 

Inggris Pada Sekolah Tingkat 

Menengah Di Kota Bandar 

Lampung 

 
 
 
 

DIPA 

 
 
 
 

Rp. 4.000.000,- 

 
6 

 
2011 

Pelatihan Funtastic Teaching bagi 
Guru-guru se Kecamatan Way 

Jepara Lampung Timur 

 
DIPA 

 
Rp. 3.500.000,- 

     

Tuliskan sumber pendanaan: Penerapan Ipteks, Vucer, Vucer Multitahun, UJI, Sibermas, 
atau sumber lainnya. 
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V. PENGALAMAN PENULISAN ARTIKEL ILMIAH DALAM JURNAL (Tidak 

termasuk Makalah Seminar/Proceedings, Artikel di Surat Kabar) 
Urutkan judul artikel ilmiah yang pernah diterbitkan selama 5 tahun terakhir dimulai 
dari artikel yang paling relevan menurut Saudara. 

 
No Tahun Judul Artikel Ilmiah Volume/Nomor Nama Jurnal 

 
 

1 

 
 

2013 

Students Speaking 
Performance in Dialogue by 

Using Realia: An Analysis of 

Meaning Negotiation 

III / 2 Jurnal 
Pendidikan 

Progresif 

 
2 

 
2011 

The Use of Pictured Stories in 
Improving Students 

Vocabulary Achievement 

II / 1  
Linguistika 

 
3 

 
2011 

The Use of Top-Down 
Approach in Teaching 

Listening 

II / 2  
Linguistika 

 

4 
 

2010 
The Determiner -nya in 
Indonesian DP 

XI / 1 
 

Aksara 

 
5 

 
2010 

Determiner like Elements in 
Indonesian and Their 
Syntactic Projection 

XI / 2  
Selaksa 
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Tabel Hasil Uji Ahli Model  

 

No 

 

Pertanyaan 

Hasil Uji Ahli Saran 

perbaikan 
Reviewer 1 Reviewer 2 Reviewer 3 

1 Apakah rancangan 

model good governance 

telah sesuai dengan 

kebutuhan orang tua, 

masyarakat dan 

sekolah?  

Sangat sesuai  Sesuai  Sesuai  Tidak ada 

revisi 

 

2 Apakah landasan teori 

yang digunakan telah 

sesuai dengan model 

good governance yang 

dirancang? 

Sesuai  Sangat sesuai Sangat sesuai  Tidak ada 

revisi 

3 Apakah susunan 

tahapan model good 

governance telah 

sesuai? 

Sangat sesuai  Sangat sesuai  Sangat sesuai  Tidak ada 

revisi 

4 Pada tahap persiapan 

model good governance 

apakah persiapan yang 

dilakukan sudah 

sistematis? 

Sangat 

sistematis  

Sistematis  Sistematis  Tidak ada 

revisi 

5 Pada tahap analisis 

kebutuhan apakah kisi-

kisi kebutuhan yang 

diajukan kepada orang 

tua, masyarakat, dan 

sekolah telah sesuai 

dengan kebutuhan yang 

diperlukan? 

Sangat sesuai  Sesuai Sesuai  Tidak ada 

revisi 

6 Pada tahap pelaksanaan 

dan implementasi 

apakah langkah-

langkah 

pelaksanaannya telah 

sesuai urutan dan 

strukturnya? 

Sesuai  Sangat sesuai  Sangat sesuai Tidak ada 

revisi 
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7 Pada tahap progress 

report dan output, 

apakah proses 

tahapannya dilakukan 

secara tepat? 

Sangat tepat  Tepat Tepat Tidak ada 

revisi 

8 Apakah evaluasi pada 

model good governance 

dapat mengukur tujuan 

program?  

Sebagian 

besar, ya 

Sebagian 

besar, ya 

Sebagian 

besar, ya 

Tidak ada 

revisi 

9 Apakah sistem 

pendukung yang 

diperlukan untuk 

tercapai dan 

terlaksananya model 

good governance telah 

sesuai dengan 

komponen yang 

dibutuhkan?  

Sangat sesuai  Sesuai  Sesuai  Tidak ada 

revisi 

10  Apakah dampak 

pengiring yang 

diperoleh dari model 

good governance sesuai 

dengan tujuan 

dilaksanakkannya 

model tersebut? 

Sesuai Sesuai  Sesuai  Tidak ada 

revisi 

11 Bagaimana dengan 

keterbacaan pada isi 

rancangan model good 

governance? 

Cukup 

memadai  

Cukup 

memadai 

Cukup 

memadai 

Tidak ada 

revisi 

12 Apakah referensi yang 

mendukung 

pengembangan model 

good governance 

Sekolah Dasar ini 

sudah memadai?  

Sangat 

memadai  

Memadai  Memadai  Tidak ada 

revisi 
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REKAPITULASI HASIL FGD  

 

 

NO KOMPONEN FGD HASIL FGD 

1 Pembentukan Tim Pengembang 

Sekolah  

Pembentukan tim pengembang sekolah 

belum melibatkan semua unsur termasuk 

komite sekolah.  

2 Analisis Kebutuhan  Yang menjadi harapan orang tua dalam 

pelayanan administrasi dan akademik serta 

hasil belajar perlu adanya buku siswa yang 

tercukupi, dan dilakukan pembelajaran yang 

afektif 

3 Implementasi Good Governance 

School 

Implementasi Good Governance School 

terkait dengan proses analisis kebutuhan dan 

pengambilan keputusan, penyusunan RKS, 

RKT, dan RKAS serta pelaksanaan dan 

implementasi program hasil penyusunan 

RKS, RKT, dan RKAS dilaksanakan 

melalui rapat.  

4 Keterlibatan Orang Tua dalam 

Pengembangan Program 

Pembelajaran  

Belum adanya keterlibatan orang tua dalam 

pengembangan program pembelajaran.  

5 Peran dan Bentuk Keterlibatan 

Orang Tua Di Luar Sekolah  

Orang tua belum terlibat sepenuhnya dengan 

kegiatan di luar sekolah  

6 Kegiatan Keterlibatan Orang Tua 

dalam Pembelajaran dengan 

Kurikulum 2013  

Belum ada keterlibatan orang tua dalam 

pembelajaran dengan kurikulum 2013  

7 Contoh Kegiatan Orang Tua yang 

Berkaitan dengan Pembelajaran di 

Rumah  

Sudah adanya kegiatan orang tua yang 

berkaitan dengan pembelajaran di rumah. 
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Berdasarkan hasil Forum Diskusi Terarah (FGD) maka dapat disimpulkan: 

 

1. Tim pengembang sekolah belum bekerja sampai ranah akademik namun baru sampai 

ranah administrasi. Sehingga perlu dibuat mekanisme keterlibatan unsur semua 

pengembang sekolah terutama komite sekolah.  

2. Orang tua harus terlibat secara intensif dalam merumuskan learning outcome peserta 

didik bersama guru di sekolah.  

3. Perlu dikembangkan tools atau alat bantu berupa sistem atau mekanisme pemantauan 

belajar siswa di rumah, termasuk pembentukan karakter yang sudah disepakati guru di 

sekolah.  

 


