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SARI 

 

Ainun Najib, Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah pada SMA Negeri di 
Kabupaten Grobogan. Jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan, Fakultas 
Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. 
Pembimbing: Drs. Sutomo, M.Pd. dan Dr. Nugroho, M.Psi. 
 

Penelitian ini merupakan kajian awal untuk mengidentifikasi faktor-faktor 
yang mempengaruhi mutu pendidikan di Kabupaten Grobogan. Penelitian 
ditekankan pada kebijakan yang terkait dengan manajemen berbasis sekolah, 
dalam hal ini pengelolaan kurikulum dan pembelajaran. Tujuan penelitian ini 
adalah untuk mengetahui pengelolaan kurikulum dan pengelolaan pembelajaran di 
sekolah menengah di Kabupaten Grobogan. 

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Kabupaten Grobogan dengan 
alokasi waktu bulan Oktober sampai Desember 2006. Metode penelitian yang 
digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Teknik pengembulan sample yang 
digunakan adalah criterion base selection purposive sampling. Sample yang 
dipakai adalah kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang kurikulum atau guru, 
siswa dan komite sekolah dari 4 SMA di Kabupaten Grobogan. 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dokumentasi, 
observasi dan wawancara. Teknik dokumentasi untuk memperoleh data tentang 
kelengkapan administrasi masing-masing sekolah, data dokumentasi ini akan 
diperoleh dari kepala sekolah dari masing-masing sekolah. Teknik observasi 
digunakan untuk mengamati implementasi pengelolaan kurikulum dan juga 
pengelolaan pembelajaran di sekolah. Sedangkan teknik wawancara digunakan 
untuk menggali data yang lebih detail mengenai pelaksanaan pengelolaan 
kurikulum dan pengelolaan pembelajaran. 

Untuk mengetahui validitas data digunakan metode triangulasi yang 
meliputi triangulasi sumber data dan triangulasi teknik pengumpulan data. Sumber 
data yang berupa implementasi manajemen berbasis sekolah yang difokuskan 
pada pengelolaan kurikulum dan pembelajaran  digali dari kepala sekolah, wakil 
kepala sekolah bidang kurikulum atau guru, siswa dan komite sekolah. Data yang 
telah terkumpul dianalisis dengan model analisis interaktif yang terdiri dari tiga 
komponen yaitu reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan. 

Hasil-hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah secara umum 
pengelolaan kurikulum dan pembelajaran pada SMA Negeri di Kabupaten 
Grobogan sudah cukup baik, hal ini terlihat dari fakta adanya pengembangan 
kurikulum yang dilakukan sekolah, adanya pemahaman kurikulum formal dan 
informal, adanya usaha untuk meningkatkan kerjasama antara kepala sekolah, 
guru dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan sekolah, serta 
adanya inovasi pembelajaran dan usaha pengembangan media pembelajaran untuk 
meningkatkan mutu lulusan. 

Meskipun dalam pengelolaan kurikulum dan pembelajaran sudah cukup 
baik, tetapi tetap ada kendala dalam implementasi kurikulum dalam pembelajaran, 
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kendala tersebut antara lain: kurangnya sarana dan prasarana, fasilitas serta media 
pendidikan dan pembelajaran, masih ada beberapa personel sekolah yang tidak 
dapat merespon aktif pembaharuan pendidikan, komite sekolah yang sulit 
dilibatkan dalam pengelolaan pendidikan, sampai pada kekurangsiapan siswa 
dalam mengikuti system pengajaran dalam KBK. 
 
Kata kunci: Implementasi MBS, SMA Negeri. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Kemajuan suatu bangsa dapat dicapai melalui penataan pendidikan 

yang baik. Upaya meningkatkan mutu pendidikan itu diharapkan dapat 

menaikkan harkat dan martabat manusia Indonesia. 

Tujuan pendidikan yang tertuang dalam Undang-Undang Republik 

Indonesia No. 20 tahun 2003 pasal 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

yaitu Pendidikan Nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta 

didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, berahlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan 

menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Guna 

mencapai tujuan pendidikan seperti di atas maka diperlukan usaha-usaha, 

salah satunya melalui pendidikan harus adaptif terhadap perubahan zaman. 

Pemerintah telah melakukan beberapa usaha guna meningkatkan mutu 

pendidikan Indonesia, antara lain melalui berbagai seminar atau pun 

lokakarya masalah penyempurnaan kurikulum, pengadaan dan perbaikan 

mutu buku pelajaran, pelatihan dan peningkatan kompetensi guru, perbaikan 

sarana dan prasarana pendidikan dan peningkatan mutu manajemen sekolah. 

Juga telah dicanangkan oleh Menteri Pendidikan Nasional “Gerakan Mutu 

Pendidikan” pada tanggal 2 Mei 2002. Di samping itu beberapa undang-

undang (UU No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas dan UU No. 14 tentang 

1 



Guru dan Dosen) maupun peraturan pemerintah yang terkait dengan 

pendidikan telah dibuat dalam rangka untuk meningkatkan kualitas 

pendidikan di Indonesia. Namun demikian, indikator mutu pendidikan belum 

menunjukkan peningkatan. Komitmen pemerintah untuk meningkatkan 

kuantitas dan kualitas pendidikan hendaknya tidak berubah dan tetap 

konsisten dalam kondisi apapun. 

Berdasarkan pengamatan dan hasil analisis yang dilakukan oleh 

Depdiknas (2003:1-3), ada beberapa faktor yang menyebabkan mutu 

pendidikan tidak mengalami peningkatan, antara lain: (1) kebijaksanaan dan 

penyelenggaraan pendidikan nasional menggunakan pendekatan analisis 

input-output yang dilaksanakan secara tidak konsekuen, (2) penyelenggaraan 

pendidikan nasional dilakukan secara birokratik-sentralistik, dan (3) peran 

serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan sangat minim. Berpijak 

dari kenyataan-kenyataan tersebut, maka perlu diadakan upaya-upaya 

perbaikan yang menyeluruh terhadap komponen-komponen penyelenggara 

pendidikan, yang terdiri dari pemerintah dan pemerintah daerah dalam hal ini 

dinas-dinas pendidikan, kepala sekolah dan guru serta masyarakat. 

Danim (2006:5), mengemukakan bahwa pada institusi pendidikan 

yang dikelola secara sentralistik, sekolah lebih tampil sebagai unit birokrasi 

ketimbang institusi akademik. Ketika itu pula, kepala sekolah dan guru lebih 

tampil sebagai aparat birokrasi ketimbang tenaga pendidik yang profesional. 

Pola kerja amat tergantung pada petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk 

teknis (juknis) dari instansi di atasnya dan semua itu diterima tanpa sikap 



kritis. Sebaliknya, pada institusi pendidikan yang dikelola secara 

desentralistik, sekolah lebih dominan sebagai institusi akademik ketimbang 

unit birokrasi yang birokratis.ketika itu pula kepala sekolah dan guru lebih 

tampil sebagai tenaga akademik yang profesional. 

Format pengelolaan sekolah semacam ini hanya akan muncul jika 

unit-unit birokrasi pendidikan, melalukan reorientasi kerja dan 

pemberdayaan. Mereka yang duduk pada birokrasi pendidikan harus banyak 

menjalankan fungsi fasilitatif dan menetapkan garis-garis umum kebijakan 

pendidikan. Sementara urusan manajemen internal sekolah yang mendukung 

proses pendidikan dan pembelajaran dikreasi secara relatif otonom oleh 

komunitas sekolah sendiri. Format kerja manajemen berbasis sekolah (MBS). 

Dengan pemikiran ke arah pengelolaan pendidikan yang memberikan 

keleluasaan kepada kepala sekolah untuk mengatur dan melaksanakan 

berbagai kebijakan secara luas, diharapkan mutu pendidikan akan dapat 

ditingkankan (Danim, 2006:5). 

Konsep MBS mengacu pada manajemen sumberdaya di tingkat 

sekolah dan bukan di satu sistem atau tingkat sentralistik. Sumberdaya yang 

dimaksud mencakup: pengetahuan, teknologi, kekuasaan, material, manusia, 

waktu dan keuangan. Melalui MBS, sekolah diberi kewenangan yang besar 

dalam mengelola sumberdaya yang ada di sekolah serta mengupayakan 

hubungan kerjasama antara sekolah dan masyarakat. 

Disamping komitmen kuat dari pemerintah dan sekolah, 

masyarakatpun harus terlibat langsung untuk memberdayakan diri guna 



membangun pendidikan. Intinya, keberhasilan pendidikan Indonesia harus 

mendapat dukungan dari berbagai pihak yakni pemerintah, pengelola 

pendidikan serta peran aktif masyarakat, guna mencapai hasil yang maksimal. 

Penelitian ini akan dilakukan di Kabupaten Grobogan, dimana 

sebagian besar masyarakatnya bermukim di pedesaan serta kualitas sumber 

daya manusia yang kurang memadahi, sehingga hal ini dapat menghambat 

kelancaran pelaksanaan MBS dan pada akhirnya dapat berpengaruh pada 

ketercapaian hasil pendidikan yang kurang maksimal. Oleh karena itu peran 

kepala sekolah sebagai edukator, administrator, supervisor, leader, inovator 

dan fasilitator, merupakan penentu keberhasilan tujuan pelaksanaan 

Manajemen Berbasis Sekolah. 

Secara garis besar kegiatan kepala sekolah dalam rangka 

mengimplementasikan manajemen berbasis sekolah dapat dikelompokkan 

dalam tiga kategori yaitu: 1) kemampuan kepala sekolah dalam manajemen, 

2) kemampuan kepala sekolah dalam mengelola kurikulum dan pembelajaran, 

dan 3) kemampuan kepala sekolah dalam mengelola peran serta masyarakat 

dalam pendidikan (Martono, 2005:13). 

Peneliti akan menitik beratkan pada kemampuan kepala sekolah dalam 

mengelola kurikulum dan pengajaran. Salah satu komponen utama dalam 

MBS adalah komponen kurikulum dan pengajaran, dan kedua hal tersebut 

memang merupakan kunci utama dalam menentukan sukses atau tidaknya 

sistem pengajaran dalam lembaga sekolah. Pada semua jenjang dan jenis 



pendidikan, kedua hal tersebut sering menjadi perhatian utama karena semua 

komponen tentu berkaitan dengan kurikulum dan pengajaran. 

Berdasarkan observasi di lapangan, di Kabupaten Grobogan terdapat 

10 SMA Negeri sebagai berikut sesuai dengan urutan berdirinya: SMA 

Negeri 1 Purwodadi, SMA N 1 Grobogan, SMA N 1 Mrapen (Godong), SMA 

Negeri 1 Kradenan, SMA Negeri 1 Wirosari, SMA Negeri 1 Toroh, SMA 

Negeri 1Gubug, SMA Negeri 1 Karangrayung, SMA Negeri 1 Pulokulon dan 

SMA Negeri 1 Geyer. 

Kepala sekolah jenjang menengah atas di Kabupaten Grobogan sudah 

pernah mendapatkan pelatihan tentang manajemen berbasis sekolah, tetapi 

dalam pelaksanaannya sering menghadapi masalah. Permasalahan yang 

sering dihadapi dalam mengimplementasikan manajemen berbasis sekolah 

khususnya pada pengelolaan kurikulum dan pembelajaran di sekolah adalah 

kurangnya dana, sarana prasarana pendidikan dan pembelajaran yang relatif  

baru bagi pengelola sekolah, serta yang tidak kalah penting adalah peran serta 

masyarakat yang kurang aktif dalam mendukung kegiatan sekolah. 

Permasalahan tersebut di atas menuntut kemampuan manajemen yang 

tepat dari kepala sekolah. Untuk itu penelitian terhadap kepemimpinan kepala 

sekolah dalam mengimplementasikan manajemen berbasis sekolah (MBS) 

perlu dilakukan, terutama dalam pengelolaan kurikulum dan pembelajaran di 

sekolah, karena itu merupakan salah satu komponen utama dari MBS, dan 

peneliti mengambil judul: Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah pada 

SMA Negeri di Kabupaten Grobogan. 



B. IDENTIFIKASI MASALAH 

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang dapat 

diidentifikasi dalam implementasi manajemen berbasis sekolah (MBS) adalah 

sebagai berikut: 

1. Mengapa mutu pendidikan di Kabupaten Grobogan tidak mengalami 

peningkatan secara merata? 

2. Mengapa sekolah tidak dapat secara maksimal memberdayakan diri ke 

arah kemandirian sekolah? 

3. Bagaimana pelaksanaan manajemen berbasis sekolah di Kabupaten 

Grobogan? 

4. Bagaimana kemampuan kepala sekolah dalam mengimplementasikan 

manajemen berbasis sekolah? 

5. Bagaimana kemampuan Kepala Sekolah dalam mengelola kurikulum dan 

pembelajaran di sekolah? 

6. Bagaimanakah kemampuan Kepala Sekolah dalam mengkoordinasikan 

peran serta masyarakat dalam pengelolaan sekolah? 

7. Bagaimanakah pengelola sekolah meningkatkan  pemberdayaan sumber 

daya sekolah? 

8. Sejauhmanakah komite sekolah menjalankan dan melaksanakan peran 

dan fungsinya? 

 

 



C. FOKUS MASALAH 

Berdasarkan kenyataan-kenyataan di atas, maka permasalahan dari 

penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: Bagaimanakah Kepala 

Sekolah dalam melaksanakan pengelolaan kurikulum dan pengelolaan 

pembelajaran di sekolah? 

 

D. TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pelaksanaan 

pengelolaan kurikulum dan pengelolaan pembelajaran dalam kaitannya 

dengan implementasi manajemen berbasis sekolah pada Sekolah Menengah 

Atas se-Kabupaten Grobogan. 

 

E. MANFAAT PENELITIAN 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Hasil penelitian dapat memberikan masukan berharga dalam bidang 

kebijakan pendidikan, sebagai upaya untuk peningkatan dan 

pengembangan kebijakan pengelolaan sekolah. 

b. Hasil penelitian dapat dijadikan sumber bahan yang penting bagi 

para peneliti di bidang pendidikan khususnya penelitian dalam 

bidang pengembangan dan pembaharuan kebijakan pengelolaan 

pendidikan. 

 



2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Dinas Pendidikan atau lembaga pendidikan, hasil penelitian 

dapat dipertimbangkan untuk menentukan kebijakan bidang 

pengelolaan pendidikan. 

b. Bagi Kepala Sekolah dan Pengawas serta guru, hasil penelitian dapat 

membantu meningkatkan profesionalisme dalam menentukan 

kebijakan pengelolaan sekolah yang lebih efektif dan efisien guna 

perbaikan mutu sekolah; 

c. Bagi orang tua siswa atau masyarakat, hasil penelitian dapat 

membantu meningkatkan kesadaran orang tua siswa atau masyarakat 

untuk berpartisipasi aktif dalam menentukan dan melaksanakan 

kebijakan pengelolaan sekolah. 

 



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. MUTU PENDIDIKAN  

Berbicara masalah pendidikan tidak terlepas dengan kehidupan 

manusia, karena manusia pada proses perkembangannya memerlukan 

pendidikan untuk mendewasakan dan mengembangkan diri. Sesuai dengan 

bunyi Tap No: II/MPR/1998 yang menegaskan “Pendidikan merupakan proses 

budaya untuk meningkatkan hakekat dan martabat manusia. Pendidikan 

berlangsung seumur hidup dan dilaksanakan di dalam lingkungan keluarga, 

sekolah dan masyarakat”. Upaya pemerintah dalam membangkitkan 

masyarakat untuk mengikuti pendidikan telah dimulai pada tahun 1955 

dengan program wajib belajar. Program wajib belajar ini dilanjutkan dengan 

program wajib belajar 6 tahun yang dicanangkan pemerintah pada tanggal 2 

Mei 1984. 

Dengan mempertimbangkan hasil pelaksanaan wajib belajar pendidikan 

dasar 6 tahun dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan 

anaknya minimal sampai lulus SD/MI, maka pemerintah lewat Undang-

Undang No. 2 tahun 1989 dan telah diganti dengan Undang-Undang No. 20 

tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, mewajibkan setiap warga 

negara Indonesia untuk mengikuti program wajib belajar pendidikan dasar 9 

tahun. Di samping program wajib belajar tersebut di atas, pemerintah juga 

selalu merevisi kurikulum, sebut kurikulum 1984, kurikulum 1994 dan yang 

9 
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terakhir dengan kurikulum 2004 atau yang lebih dikenal dengan Kurikulum 

Berbasis Kompetensi (KBK). 

Pada era globalisasi ini, persaingan yang terjadi terletak pada 

kemampuan sumber daya manusia. Dengan hanya mengandalkan pendidikan 

dasar 9 tahun, maka sangat sulit kiranya untuk ikut berkompetisi di dalam era 

globalisasi ini. Oleh karena itu, Menteri Pendidikan Nasional Indonesia 

mencanangkan pembangunan pendidikan diarahkan pada tiga strategi pokok, 

yaitu 1) pemerataan dan perluasan akses belajar, 2) peningkatan mutu, 

relevansi dan daya saing pada semua jenis dan jenjang pendidikan, 3) good 

governance, akuntabilitas dan pencitraan publik. Dengan tiga strategi pokok 

ini diharapkan mutu pendidikan indonesia meningkat, tetapi perlu disadari 

bahwa masih banyak faktor lain yang dapat mempengaruhi mutu pendidikan, 

antara lain: ketersediaannya sarana dan prasarana pendidikan, keberadaan 

tenaga guru dan tidak kalah pentingnya sikap mental masyarakat. 

Keterpurukan dunia pendidikan di Indonesia pada saat ini bukanlah 

suatu yang rahasia lagi, sesuai dengan laporan dari UNDP pada tahun 2005 

yang menyatakan bahwa peringkat sumber daya manusia Indonesia berada 

pada urutan 110. Peringkat ini jauh di bawah negara ASEAN lain seperti 

Filipina, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Singapura, bahkan mutu 

pendidikan Indonesia berada di bawah Vietnam, suatu negara yang begitu 

lama dilanda kemelut dalam negeri. 

Berbagai usaha telah dilakukan oleh Pemerintah dalam rangka 

meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia, yaitu: diundangkannya UU No. 
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20 tahun 2003 tentang Sisdiknas dan UU Guru dan Dosen tahun 2005 serta 

Peraturan Pemerintah PP No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan. Hanya saja pelaksanaan dari UU dan PP tersebut belum dapat 

berjalan dengan sempurna, sebut saja anggaran untuk bidang pendidikan 

sebesar 20 % dari APBN atau APBD belum dapat dilakukan, hal ini 

merupakan salah satu penghambat untuk peningkatan pendidikan Indonesia. 

 

B. MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH 

Pemberian otonomi pendidikan yang luas pada sekolah merupakan 

kepedulian terhadap gejala-gejala yang muncul di masyarakat serta upaya 

peningkatan mutu pendidikan. Pemberian otonomi ini menuntut pendekatan 

manajemen yang kondusif di sekolah agar dapat mengakomodasi seluruh 

keinginan sekaligus memberdayakan berbagai komponen masyarakat secara 

efektif, guna mendukung kemajuan dan sistem yang ada di sekolah. 

Dalam kondisi apa pun pemerintah diharapkan konsisten untuk 

meningkatkan kuantitas maupun kualitas pendidikan. Berbagai program atau 

usaha untuk meningkatkan pendidikan telah diluncurkan oleh pemerintah, 

tetapi program-program pemerintah belum memberikan dampak positif dalam 

peningkatan kualitas pendidikan. Hal ini ditengarai karena pengelolaannya 

yang terlalu kaku dan sentralistik, hal ini terkait dengan masalah manajemen 

yang kurang baik. Dalam kaitan ini, muncullah salah satu pemikiran ke arah 

pengelolaan pendidikan yang memberi keleluasaan kepada sekolah untuk 
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mengatur dan melaksanakan berbagai kebijakan secara luas. Sekarang 

program ini sering disebut dengan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). 

1. Pengertian Manajemen 

Pengertian manajemen menurut Hasibuan (1995:3) merupakan ilmu 

dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-

sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu. 

Definisi manajemen tersebut menjelaskan kepada kita bahwa untuk 

mencapai tujuan pendidikan, orang tidak bisa sendiri, harus bekerja sama 

dengan orang lain. 

Manajemen diperlukan untuk merumuskan tujuan organisasi, 

menetapkan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan itu, 

mengkomunikasikan kepada orang-orang yang akan mengerjakan dan 

menetapkan bagaimana mengukur keberhasilan pencapaian tujuan 

tersebut. Jadi dapat dilihat bahwa manajemen itu diperlukan untuk 

pencapaian tujuan tertentu secara efektif dan efisien (Mansoer, 1989:5). 

Sedangkan Pidarta (2004:4) mendefinisikan manajemen sebagai 

kegiatan-kegiatan non rutin yang menangani gejolak baik positif maupun 

negatif yang membutuhkan pemikiran dan aktivitas khusus untuk 

menyelesaikannya, termasuk yang bertalian dengan sumber-sumber 

pendidikan. 

Manajemen pendidikan juga dapat diartikan sebagai segala sesuatu 

yang berkenaan dengan pengelolaan proses pendidikan untuk mencapai 
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tujuan yang telah ditetapkan, baik tujuan jangka pendek, menengah, atau 

tujuan jangka panjang (Mulyasa, 2005:20). 

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah 

proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya 

secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan 

bersama dengan bantuan orang lain dalam satu kelompok atau organisasi. 

2. Fungsi Manajmenen 

MBS dalam pelaksanaannya perlu disesuaikan dengan kebutuhan 

dan minat peserta didik, guru, serta kebutuhan masyarakat setempat. 

Untuk itu, perlu dipahami fungsi-fungsi pokok manajemen, yaitu: 

1. Perencanaan. 

Perencanaan merupakan proses yang sistematik dalam 

pengambilan keputusan tentang tindakan yang akan dilakukan pada 

waktu yang akan datang. Dalam perencanaan terkandung makna 

pemahaman terhadap apa yang telah dikerjakan, permasalahan yang 

dihadapi dan alternatif pemecahannya serta untuk melaksanakan 

prioritas kegiatan yang telah ditentukan secara proporsional. 

2. Pelaksanaan. 

Pelaksanaan merupakan kegiatan untuk merealisasikan rencana 

menjadi tindakan nyata dalam rangka mencapai tujuan secara efektif 

dan efisien. Rencana yang telah disusun akan memiliki nilai jika 

dilaksanakan dengan efektif dan efisien.  
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3. Pengawasan. 

Pengawasan diartikan sebagai upaya untuk mengamati secara 

sistematis dan berkesinambungan; merekam, memberi penjelasan, 

petunjuk, pembinaan dan meluruskan berbagai hal yang kurang tepat 

serta memperbaiki kesalahan. 

4. Pembinaan. 

Pembinaan merupakan rangkaian upaya pengendalian secara 

profesional semua unsur organisasiagar berfungsi sebagaimana 

mestinya sehingga rencana untuk mencapai tujuan dapat terlaksana 

secara efektif dan efisien. 

3. Pengertian Manajemen Berbasis Sekolah 

MBS merupakan paradigma baru pendidikan, yang memberikan 

otonomi luas pada tingkat sekolah (pelibatan masyarakat) dalam kerangka 

kebijakan pendidikan nasional (Mulyasa, 2005:24). 

Sedangkan Sudarwan Danim (2005:34) mendefinisikan MBS 

sebagai proses kerja komunitas sekolah dengan cara menerapkan kaidah-

kaidah otonomi, akuntabilitas, partisipasi, dan sustainabilitas untuk 

mencapai tujuan pendidikan dan pembelajaran secara bermutu. Secara 

sederhana MBS didefinisikan sebagai desentralisasi kewenangan 

pembuatan keputusan pada tingkat sekolah. 

Pengertian MBS menurut Edmond (dalam Suryosubroto, 2004:208) 

merupakan alternatif  baru dalam pengelolaan pendidikan yang lebih 

menekankan kepada kemandirian dan efektifitas kepala sekolah. Konsep 
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ini diperkuat oleh teori efective school yang lebih memfokuskan diri 

perbaikan proses pendidikan. Beberapa indikator yang menunjukan 

karakter dari konsep manajemen ini adalah: 1) lingkungan sekolah yang 

aman dan tertib, 2) sekolah memiliki misi dan mutu yang ingin dicapai, 3) 

sekolah memiliki kepemimpinan yang kuat, 4) adanya harapan yang tinggi 

dari personel sekolah untuk berprestasi, 5) adanya pengembangan staf 

sekolah yang terus menerus sesuai tuntutan IPTEK, 6) adanya pelaksanaan 

evaluasi yang terus menerus terhadap berbagai aspek akademik dan 

administratif, dan pemanfaatan hasilnya untuk menyempurnakan atau 

perbaikan mutu, 7) adanya dukungan intensif dari orang tua murid dan 

masyarakat. 

MBS adalah bentuk alternatif sekolah sebagai hasil dari 

desentralisasi pendidikan (Nurkholis, 2003:6). MBS pada prinsipnya 

bertumpu pada sekolah dan masyarakat serta jauh dari birokrasi yang 

sentralistik. MBS berpotensi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, 

pemerataan, efisiensi, serta manajemen yang bertumpu pada tingkat 

sekolah. MBS juga memiliki potensi yang besar untuk menciptakan kepala 

sekolah, guru, dan administrator yang profesional. Dengan demikian, 

sekolah akan responsif terhadap kebutuhan siswa dan masyarakat sekolah. 

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa MBS adalah suatu 

pendekatan pengelolaan sekolah dalam rangka desentralisasi pendidikan 

yang memberikan wewenang yang lebih luas kepada sekolah untuk 
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mengambil keputusan dalam rangka meningktkan mutu pendidikan yang 

didukung dengan partisipasi yang tinggi dari warga sekolah. 

4. Tujuan Manajemen Berbasis Sekolah 

Tujuan utama Manajemen Berbasis Sekolah adalah meningkatkan 

efisiensi, mutu dan pemerataan pendidikan (Mulyasa, 2005:25). 

Peningkatan efisiensi diperoleh melalui keleluasaan mengelola sumber 

daya yang ada, partisipasi masyarakat dan penyederhanaan birokrasi. 

Peningkatan mutu diperoleh melalui partisipasi orang tua, kelenturan 

pengelolaan sekolah, peningkatan profesionalisme guru, adanya hadiah 

dan hukuman sebagai kontrol dan hal-hal lain yang mendukung suasana 

kondusif. Pemerataan pendidikan pada tumbuhnya menuntut partisipasi 

masyarakat terutama yang mampu dan peduli, sementara yang kurang 

mampu akan menjadi tanggung jawab pemerintah. 

5. Konsep Dasar MBS 

Manajemen Berbasis Sekolah dapat didefinisikan sebagai model 

manajemen yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah dan 

mendorong sekolah untuk melakukan pengambilan keputusan secara 

partisipatif untuk memenuhi kebutuhan mutu sekolah atau untuk mencapai 

tujuan mutu sekolah dalam kerangka pendidikan nasional.  

Otonomi adalah kemandirian dalam mengatur dan mengurus diri 

sendiri. Jadi otonomi sekolah adalah kewenangan sekolah untuk mengatur 

dan mengurus kepentingan warga sekolah menurut prakarsa sendiri 
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berdasarkan aspirasi warga sekolah sesuai dengan peraturan perundang-

undangan pendidikan nasional yang berlaku. 

Pengambilan keputusan partisipatif adalah suatu cara untuk 

mengambil keputusan melalui penciptaan lingkungan yang terbuka dan 

demokratis, di mana warga sekolah didorong untuk terlibat secara 

langsung dalam proses pengambilan keputusan yang dapat berkontribusi 

terhadap pencapaian tujuan sekolah. 

Untuk menciptakan kondisi seperti itu, tanggung jawab utama 

berada di pundak kepala sekolah. Dikatakan demikian karena sudah lama 

diakui oleh pakar manajemen pendidikan, kepala sekolah merupakan 

faktor kunci efektif tidaknya suatu sekolah. Kepala sekolah dikatakan 

faktor kunci karena kepala sekolah memainkan peranan yang sangat 

penting dalam spektrum sekolah. 

6. Komponen MBS 

Hal yang paling penting dalam mengimplementasikan manajemen 

berbasis sekolah adalah manajemen terhadap komponen-komponen 

sekolah itu sendiri. Sedikitnya terdapat tujuh komponen sekolah yang 

harus dikelola dengan baik dalam rangka MBS (Mulyasa, 2002:39), yaitu: 

1. Manajemen kurikulum dan program pengajaran. 

Manajemen kurikulum dan program pengajaran merupakan 

bagian dari MBS. Manajemen kurikulum dan program pengajaran 

mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian 

kurikulum. Perencanaan dan pengembangan kurikulum nasional pada 
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umumnya telah dilakukan oleh departemen pendidikan nasional pada 

tingkat pusat. Karena itu level sekolah yang paling penting adalah 

bagaimana merealisasikan dan menyesuaikan kurikulum tersebut 

dengan kegiatan pembelajaran (Mulyasa 2002:40). Dalam 

pengembangan kurikulum disesuaikan dengan keadaan serta 

kebutuhan lingkungan serta cirik khas satuan pendidikan. Hal ini 

merupakan perwujudan pasal 38 ayat 1 UU No. 20 tahun 2003. 

Sekolah merupakan ujung tombak pelaksanaan kurikulum yang 

diwujudkan melalui proses pembelajaran untuk mencapai tujuan 

pendidikan nasional, institusional, kurikuler dan instruksional. Agar 

proses pembelajaran dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, 

serta mencapai hasil yang diharapkan, diperlukan kegiatan manajemen 

program pengajaran. 

Kepala sekolah sebagai manajer sekolah diharapkan dapat 

membimbing dan mengarahkan pengembangan kurikulum dan 

program pengajaran serta melakukan pengawasan pelaksanaan 

kegiatan. Kepala sekolah harus bertanggung jawab terhadap 

perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian perubahan atau perbaikan 

program pengajaran di sekolah (Mulyasa, 2002:41). 

Manajemen atau administrasi pengajaran adalah keseluruhan 

proses penyelenggaraan kegiatan di bidang pengajaran yang bertujuan 

agar seluruh kegiatan pengajaran terlaksana secara efektif dan efisien. 
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2. Manajemen tenaga kependidikan. 

Manajemen tenaga kependidikan bertujuan mendayagunakan 

tenaga kependidikan secara efektif dan efisien untuk mencapai hasil 

yang optimal namun dengan kondisi yang menyenangkan. Fungsi 

personalia yang harus dilaksanakan pimpinan adalah menarik, 

mengembangkan, menggaji dan memotivasi personel untuk mencapai 

tujuan sistem, membantu anggota mencapai posisi dan standar 

perilaku, memaksimalkan karier tenaga kependidikan, dan 

menyeleraskan tujuan individu dan organisasi. 

Manajemen tenaga kependidikan mencakup beberapa hal 

(Mulyasa, 2002:42), yaitu: 1) perencanaan pegawai, 2) pengadaan 

pegawai, 3) pembinaan dan pengembangan pegawai, 4) promosi dan 

mutasi, 5) pemberhentian pegawai, 6) kompesasi, dan 7) penilaian 

pegawai. Tugas kepala sekolah dalam kaitannya dengan manajemen 

tenaga kependidikan bukanlah pekerjaan yang mudah karena tidak 

hanya mengusahakan tercapainya tujuan sekolah, tetapi juga tujuan 

tenaga kependidikan secara pribadi. Karena itu kepala sekolah dituntut 

untuk mengerjakan instrumen pengelolaan tenaga kependidikan seperti 

daftar absensi, daftar urut kepangkatan, daftar riwayat hidup, daftar 

riwayat pekerjaan, dan kondisi pegawai untuk membantu kelancaran 

MBS di sekolah yang dipimpinnya. Keberhasilan MBS juga sangat 

ditentukan oleh keberhasilan pimpinannya dalam mengelola tenaga 

kependidikan yang tersedia di sekolah. 
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3. Manajemen kesiswaan. 

Manajemen kesiswaan adalah penataan dan pengaturan 

kegiatan yang berhubungan dengan peserta didik (siswa), mulai masuk 

sampai murid keluar (lulus) dari sekolah. Manajemen kesiswaan bukan 

hanya berbentuk pencatatan data peserta didik, melainkan meliputi 

aspek lebih luas yang secara operasional dapat membantu upaya 

pertumbuhan murid melalui proses pendidikan di sekolah (Mulyasa, 

2002:46). Manajemen kesiswaan bertujuan mengatur berbagai kegiatan 

dalam bidang kesiswaan agar kegiatan pembelajaran di sekolah 

berjalan lancar, tertib dan teratur serta mencapai tujuan pendidikan. 

Kaitannya dengan bidang kesiswaan, Sutisna (dalam Mulyasa, 

2002:46) menjabarkan tanggung jawab kepala sekolah sebagai berikut: 

a. Kehadiran murid di sekolah dan masalah yang berhubungan 

dengan itu. 

b. Penerimaan, orientasi, klasifikasi, dan penunjukkan murid ke kelas 

dan program studi. 

c. Evaluasi dan pelaporan kemajuan belajar. 

d. Program supervisi bagi murid yang mempunyai kelainan, seperti 

pengajaran, perbaikan, dan pengajaran luar biasa. 

e. Pengendalian disiplin siswa. 

f. Program bimbingan dan penyuluhan. 

g. Program kesehatan dan keamanan. 

h. Penyesuaian pribadi, sosial, dan emosional. 
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Tujuan pendidikan tidak hanya mengembangkan pengetahuan 

siswa, tetapi juga sikap kepribadian serta aspek sosial emosional dan 

keterampilan-keterampilan lain. Sekolah tidak hanya betanggungjawab 

memberi ilmu pengetahuan, tetapi juga memberi bimbingan dan 

bantuan kepada murid yang bermasalah baik dalam belajar, emosional, 

maupun sosial sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. 

Pencatatan sangat diperlukan untuk menunjang keberhasilan 

manajemen kesiswaan, buku, presensi siswa, buku raport, daftar 

kenaikan kelas, buku mutasi siswa dan sebagainya. 

4. Manajemen keuangan. 

Pelaksanaan MBS menuntut kemampuan sekolah dalam 

merencana, melaksana, dan mengevaluasi serta mempertanggung 

jawabkan pengelolaan dana secara transparan kepada masyarakat dan 

pemerintah. Dalam penyelenggaraan pendidikan, keuangan dan 

pembiayaan merupakan potensi yang sangat menentukan dan bagian 

yang tak terpisahkan dalam kajian manajemen pendidikan. Komponen 

keuangan dan pembiayaan sekolah merupakan penentu kegiatan proses 

pembelajaran dapat terlaksana. MBS memberi kewenangan sekolah 

untuk mencari dan memanfaatkan sumber dana sesuai keperluan. 

Sumber keuangan dan pembiayaan pada sekolah secara garis 

besar dapat dikelompokkan menjadi tiga sumber (Mulyasa, 2002:48), 

yaitu 1) pemerintah pusat dan pemerintah daerah, 2) orang tua/siswa 

atau peserta didik, dan 3) masyarakat, baik mengikat maupu tidak. 



 14

Berkaitan dengan penerimaan keuangan dari orang tua atau wali murid 

dan masyarakat ditegaskan dalam UU No. 20 tahun 2003 Bab IV Pasal 

9 “Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya 

dalam penyelenggaraan pendidikan”. Dimensi pengeluaran sekolah 

meliputi biaya rutin dan biaya pembangunan. 

5. Manajemen sarana dan prasarana pendidikan. 

Sarana pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang 

seara langsung dapat dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, 

khususnya proses pembelajaran. Prasarana pendidikan adalah fasilitas 

yang secara tidak langsung menunjang proses pendidikan atau 

pengajaran (Mulyasa, 2002:49). 

Manajemen sarana dan prasarana pendidikan bertugas 

mengatur dan menjaga sarana dan prasarana pendidikanagar memberi 

kontribusi secara optimal dan berarti pada pengelolaan pendidikan. 

Manajemen sarana dan prasarana yang baik diharapkan dapat 

menciptakan kondisi yang menyenangkan baik guru maupun murid 

untuk berada di sekolah. Selain itu, juga diharapkan tersedia alat-alat 

atau fasilitas belajar yang memadai secara kuantitatif, kualitatif dan 

secara relevan dengan kebutuhan serta dapat dimanfaatkan secara 

optimal untuk kepentingan proses pendidikan dan pengajaran, baik 

dimanfaatkan guru maupun murid. 
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6. Manajemen hubungan sekolah dan masyarakat. 

Hubungan sekolah dan masyarakat merupakan sarana yang 

sangat berperan dalam membina dan mengembangkan pertumbuhan 

prinadi siswa di sekolah. Sekolah sebagai sistem sosial merupakan 

bagian integral dari sistem sosial masyarakat. Tujuan dari hubungan 

sekolah dan masyarakat (Mulyasa, 2002:50) adalah: 1) memajukan 

kualitas pembelajaran dan pertumbuhan anak, 2) memperkokoh tujuan 

serta meningkatkan kualitas hidup dan penghidupan masyarakar, dan 

3) menggairahkan masyarakat untuk menjalin hubungan dengan 

sekolah. Untuk merealisasikan hal tersebut, dapat dilakukan sekolah 

dengan memberitahu masyarakat mengenai program-program sekolah 

sehingga masyarakat mendapat gambaran yang jelas tentang sekolah. 

Melalui hubungan yang harmonis diharapkan tercapai tujuan 

hubungan sekolah dengan masyarakat, yaitu proses pendidikan 

terlaksana secara produktif dan berkualitas. Lulusan yang berkualitas 

terlihat dari penguasaan siswa tentang ilmu pengetahuan, keterampilan, 

dan sikap yang dapat dijadikan bekal melanjutkan pendidikan pada 

jenjang selanjutnya atau hidup di masyarakat sesuai harapan 

pendidikan seumur hidup. 

7. Manajemen pelayanan khusus lembaga pendidikan. 

Manajemen layanan khusus meliputi manajemen perpustakaan, 

kesehatan dan keamanan sekolah. Perkembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi yang pesat menyebabkan guru tidak bisa melayani 
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kebutuhan siswa akan informasi, dan guru juga tidak bisa 

mengandalkan apa yang diperolehnya di bangku sekolah. Perpustakaan 

yang lengkap dan dikelola dengan baik memungkinkan siswa untuk 

lebih mengembangkan dan mendalami pengetahuan yang diperolehnya 

di kelas melalui belajar mandiri dan juga memungkinkan guru untuk 

mengajar dengan metode yang bervariasi. 

Sebagai satuan pendidikan, sekolah juga harus menjaga dan 

meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani peserta didik. Hal ini 

sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yaitu mengembangkan 

manusia Indonesia seutuhnya, yaitu “manusia yang memiliki kesehatan 

jasmani dan rohani” (UUSPN, Bab II pasal 4). 

7. Karakteristik MBS 

Pendidikan dirancang dan dikembangkan sebagai suatu sistem. 

Sebagai sistem pendidikan terdiri dari sejumlah komponen yang saling 

bergantung, terorganisasi dan bergerak bersama ke arah tujuan-tujuan 

pendidikan yang telah ditetapkan. Komponen-komponen tersebut terdiri 

dari komponen masukan (input), komponen proses (trough put) dan 

komponen keluaran atau hasil (out put) (Winarno, 2004:4 – 6). 

1. Masukan (input) 

Komponen input terdiri dari tiga jenis, yaitu: 1) row input 

(masukan dasar). Row input dalam pendidikan adalah siswa dengan 

segala karakteristiknya seperti jenis kelamin, usia, kondisi fisik – 

biologis, bakat, kecerdasan, minat, motivasi, latar belakang sosial 
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ekonomi dan budaya, bahkan kebiasaan, cara dan gaya belajar. 2) 

instrumental input meliputi kurikulum, guru, kepala sekolah, pegawai, 

sarana prasarana, strategi dan metode, dana waktu belajar dan 

organisasi sekolah. 3) environmental input meliputi partisipasi orang 

tua, instansi terkait terutama pihak yang berkepentingan dengan 

sekolah dan masyarakat. 

2. Proses (trough put) 

Komponen proses ini tidak lain adalah proses pendidikan. Proses 

pendidikan ini menyangkut bagaimana mengelola dan 

menginteraksikan masukan secara efektif dan efisien sehingga lulusan 

dari suatu lembaga pendidikan memiliki ragam dan tingkat 

pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap yang sesuai dengan yang 

telah dirumuskan dalam tujuan pendidikan. Komponen proses yang 

dimaksud adalah pembelajaran. 

Pembelajaran mempunyai sejumlah komponen, yaitu komponen 

tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, 

bahan dan alat pembelajaran dan evaluasi. Pembelajaran harus mampu 

menghasilkan perubahan-perubahan kualitatif (peningkatan) tingkah 

laku siswa yang lebih baik setelah mereka memasukinya. 

3. Hasil (out put) 

Hasil yang diharapkan dari suatu sistem pendidikan adalah 

dihasilkannya lulusan yang memiliki ragam dan tingkat pengetahuan, 

keterampilan, nilai dan sikap yang sesuai dengan tujuan-tujuan 
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pendidikan yang telah dirumuskan dan sesuai pula dengan persyaratan 

atau harapan lembaga pendidikan pada tingkat berikutnya serta 

persyaratan yang berlaku di pasar kerja. 

 

C. IMPLEMENTASI MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH 

Implementasi MBS menuntut dukungan tenaga kerja yang terampil dan 

berkualitas agar dapat membangkitkan motivasi kerja yang lebih produktif dan 

memberdayakan otoritas daerah setempat serta mengefisiensikan sistem dan 

menghilangkan birokrasi yang rumit. 

Keberhasilan implementasi MBS dalam rangka desentralisasi 

pendidikan sedikitnya dapat dilihat dari tiga dimensi, yaitu efektivtas, efisiensi 

dan produktivitas. Ketiga dimensi tesebut saling berkaitan adn saling 

pengaruh-mempengaruhi. Kajian tentang efektivitas pendidikan harus dilihat 

secara sistemik mulai dari masalah input, process, output dan come, dengan 

indikator yang tidak hanya bersifat kuantitatif, tetapi juga bersifat kualitatif. 

Menurut Sergiovanni (dalam Mulyasa, 2005:85), efektivitas MBS dapat dilihat 

dari efektivitas kepala sekolah dalam melaksanakan tugasnya. 

Efisiensi pendidikan dapat dibedakan menjadi efisiensi internal dan 

eksternal. Efisiensi internal menunjukkan perbandingan antara prestasi belajar 

dan masukan biaya pendidikan, sedangkan efisiensi eksternal menunjukkan 

perbandingan keuntungan finansial pendidikan dengan seluruh jumlah dana 

yang dikeluarkan untuk pendidikan. Upaya peningkatan efisiensi pendidikan 
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dapat ditentukan oleh dua hal, yaitu manajemen pendidikan yang profesional 

dan partisipasi dalam pengelolaan pendidikan yang meluas. 

Menurut Thomas (dalam Mulyasa, 2005:93), produktivitas pendidikan 

dapat ditinjau dari tiga dimensi, yaitu: (1) meninjau produktivitas pendidikan 

dari segi keluaran administrasi, (2) meninjau produktivitas pendidikan dari 

segi keluaran perilaku, dan (3) meninjau produktivitas pendidikan dari segi 

keluaran ekonomis yang berkaitan dengan pembiayaan layanan pendidikan di 

sekolah. 

Empat aspek yang harus dipahami dalam mengimplementasikan MBS:  

1. Kekuasaan yang dimiliki sekolah. 

Sekolah dalam hal ini kepala sekolah memiliki kewenangan yang lebih 

besar untuk mengambil keputusan berkaitan dengan kebijakan pengelolaan 

sekolah dibandingkan dengan sistem pendidikan sebelumnya. Pemberian 

kewenangan secara utuh sebagaimana dalam teori MBS tidak mungkin 

dilaksanakan dalam waktu singkat, melainkan perlu proses. 

2. Pengetahuan dan keterampilan 

Kepala sekolah dan seluruh warga sekolah perlu menambah pengetahuan 

dan keterampilan dalam mengimplementasikan MBS, lebih-lebih dalam 

masa transisi ini yaitu perubahan manajemen yang dikontrol pusat ke 

MBS. Oleh karena itu kepala sekolah harus memiliki sistem 

pengembangan SDM lewat berbagai pelatihan atau studi lanjut dalam 

rangka meningkatkan kinerja sekolah. 
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3. Sistem informasi yang jelas 

Sekolah yang melaksanakan MBS perlu memiliki sistem informasi yang 

jelas berkaitan dengan database dan program sekolah. Informasi yang 

penting untuk dimiliki sekolah antara lain: a) visi, misi dan tujuan sekolah, 

b) kemampuan guru dan karyawan, c) prestasi dan kegiatan siswa, d) peran 

serta orang tua siswa dan masyarakat dalam pengelolaan sekolah. 

4. Sistem penghargaan 

Sekolah yang melaksanakan MBS perlu menyusun sistem penghargaan 

untuk semua warga sekolah yang berprestasi. Sistem pengahargaan ini 

dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan kinerja warga sekolah dan 

harus dilakukan secara adil dan merata. 

Beberapa karakteristik sekolah yang berhasil melaksanakan MBS adalah 

sebagai berikut (Depdiknas, 2003): 

1. Kepala sekolah lebih memfungsikan dirinya sebagai fasilitator dan 

manajer serta mendelegasikan kebijakan dalam proses belajar mengajar 

kepada guru dan kegiatan administrasi kepada karyawan. 

2. Mengubah jadwal kegiatan sekolah sehingga setiap warga dapat 

berinteraksi akademik dengan warga sekolah yang lain di sekolah. 

3. Sekolah memberikan tekanan pada pengembangan kemampuan 

profesional guru dan kapasitas organisasi sekolah. 

4. Selalu mencari upaya untuk melibatkan orang tua siswa dan masyarakat 

dalam pengelolaan sekolah. 
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D. KURIKULUM DAN PEMBELAJARAN 

1. Kurikulum 

a. Pengertian Kurikulum 

Kurikulum adalah segala usaha sekolah untuk 

mempengaruhi anak untuk belajar, baik di dalam ruang kelas, di 

halaman sekolah, maupun di luar sekolah (Nasution 1982:16). 

Sedangkan menurut Sudirman (1992:10) kurikulum adalah 

sejumlah pengetahuan atau mata pelajaran dan kegiatan-kegiatan 

belajar siswa beserta segala sesuatu yang berpengaruh terhadap 

pembentukan pribadi siswa yang harus ditempuh atau diselesaikan 

oleh siswa guna mencapai suatu tingkatan. 

Hilda Taba dalam Nasution (1982:14) mengemukakan, 

bahwa tiap kurikulum pada hakekatnya merupakan suatu cara untuk 

mempersiapkan anak-anak untuk berpartisipasi sebagai anggota 

yang produktif dalam masyarakat. Setiap kurikulum, bagaimanapun 

polanya, selalu mempunyai komponen-komponen tertentu yakni 

pernyataan tentang tujuan dan sasaran, seleksi dan organisasi bahan 

dan isi pelajaran, bentuk dan kegiatan belajar mengajar, dan 

akhirnya evaluasi hasil.  

Lebih lanjut J. Galen Saylor dan William M. Alexander 

dalam Nasution (1982:10) menjelaskan arti kurikulum sebagai 

segala pengalaman yang disajikan oleh sekolah agar anak mencapai 

tujuan yang ditentukan oleh guru. Suatu tujuan tidak tercapai dengan 
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suatu pengalaman saja, akan tetapi melalui berbagai pengalaman 

dalam bermacam-macam situasi di dalam maupun di luar sekolah. 

Pengalaman di sekolah dapat mempengaruhi pengalaman di luar 

sekolah dan sebaliknya.  

Pengertian-pengertian kurikulum tersebut di atas pada 

dasarnya telah tercakup di dalam pengertian kurikulum menurut UU 

No. 20 tahun 2003 Bab 1 ayat 1 pasal 19 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional yaitu seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi 

bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman 

penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar.  

b. Komponen kurikulum 

Menurut Ralph W. Tyler dalam Sugandi (2004:54) ada 

empat pertanyaan pokok dalam pengembangan kurikulum yaitu: i) 

tujuan yang hendak dicapai, ii) pengalaman belajar atau materi yang 

perlu disiapkan untuk mencapai tujuan, iii) bagaimana pengalaman 

belajar atau materi itu diorganisasikan, iv) cara mengevaluasi 

keberhasilan pencapaian tujuan. Keempat pertanyaan tersebut pada 

hakekatnya menunjukkan empat komponen pokok kurikulum yaitu: 

i. Komponen tujuan. 

Tujuan kurikulum dirumuskan berdasarkan dua hal: 1) 

perkembangan tuntutan, kebutuhan dan kondisi masyarakat. 2) 

didasari oleh pemikiran-pemikiran dan terarah pada pencapaian 

nilai-nilai filosofis, terutama falsafah negara. 
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Dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikenal 

kategori tujuan sebagai berikut: tujuan pendidikan nasional, 

merupakan tujuan jangka panjang, tujuan ideal pendidikan 

bangsa Indonesia. Tujuan institusional, merupakan sasaran 

pendidikan suatu lembaga pendidikan. Tujuan kurikuler, adalah 

tujuan yang ingin dicapai oleh suatu program studi. Tujuan 

instruksional yang merupakan target yang harus dicapai oleh 

suatu mata pelajaran. 

ii. Komponen materi (bahan ajar). 

Untuk mencapai tiap tujuan mengajar yang telah ditentukan, 

diperlukan bahan ajar yang tersusun atas topik-topik tertentu. 

Setiap topik mengandung ide-ide pokok yang relevan dengan 

tujuan yang telah ditetapkan. Topik-topik tersebut tersusun 

dalam sekuens tertentu yang membentuk sekuens bahan ajar. 

iii. Komponen proses (organisasi materi). 

Penyusunan sekuens bahan ajar berhubungan erat dengan 

strategi atau metode mengajar. Pada waktu guru menyusun 

sekuens suatu bahan ajar, ia juga harus memikirkan strategi 

mengajar mana yang sesuai untuk menyajikan bahan ajar dengan 

urutan seperti itu. Selain itu, media yang akan digunakan untuk 

menyampaikan materi juga harus diperhatikan pada saat 

penyusunan bahan ajar. 
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iv. Komponen evaluasi 

Evaluasi ditujukan unuk menilai pencapaian tujuan-tujuan yang 

telah ditentukan serta menilai proses pelaksanaan mengajar 

secara keseluruhan. Setiap kegiatan akan memberikan umpan 

balik, demikian juga dalam pencapaian tujuan-tujuan belajar dan 

proses pelaksanaan mengajar. Umpan balik tersebut digunakan 

untuk mengadakan berbagai usaha penyempurnaan baik bagi 

penentuan dan perumusan tujuan mengajar, penentuan sekuens 

bahan ajar, strategi, dan media mengajar. 

2. Pengembangan Kurikulum 

Pengembangan kurikulum sesuai dengan potensi sekolah, 

kebutuhan dan kemampuan peserta didik serta kebutuhan masyarakat di 

sekitar sekolah tanpa mengurangi kompetensi yang telah ditetapkan dan 

berlaku secara nasional (standar akademik). Standar akademik 

merupakan refleksi pengetahuan dan keterampilan essensial setiap 

disiplin ilmu yang harus dipelajari oleh seluruh peserta didik dengan 

memerinci tujuan pembelajaran setiap pokok bahasan dan cara 

mencapai tujuan (Mulyasa, 2003:24). 

Menurut Darsono (2000:128) dan juga dari Sugandhi (2006:56), 

pengembangan kurikulum mencakup dua kegiatan yaitu: 

1. Penyusunan atau perencanaan suatu kurikulum yang produknya 

adalah seperangkat kurikulum tertulis, termasuk GBPP suatu 

lembaga pendidikan. 
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2. implementasi atau penjabaran kurikulum ke dalam program dan 

proses pembelajatan di kelas atau kurikulum aktual. 

Merujuk pada dua pendapat ahli tersebut, KBK dapat 

dikembangkan dalam program tahunan, program semester dan juga 

program bulanan. Kemudian dari program tersebut disusun silabus dan 

rencana pembelajaran. 

3. Kurikulum Berbasis Kompetensi 

 UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah menuntut 

agar dilakukan pembaharuan berupa diversifikasi kurikulum yang 

memberi kesempatan kepada daerah untuk mengembangkan kurikulum 

dalam rangka melayani keberagaman siswa, diversifikasi jenis 

pendidikan secara profesional yang sesuai dengan kepentingan daerah 

tentang adanya perubahan kurikulum. Merujuk dari Undang-Undang 

tersebut, kurikulum berbasis kompetensi dapat dijadikan salah satu 

pemecahannya. Kurikulum ini memberi kesempatan yang luas kepada 

sekolah untuk mengembangkannya sesuai dengan kepentingan daerah 

dan kemampuan sekolah serta memperhatikan keberagaman siswa. 

a. Pengertian KBK 

Kurikulum berbasis kompetensi (KBK) dapat diartikan 

sebagai suatu konsep kurikulum yang menekankan pada 

pengembangan kemampuan melakukan (kompetensi) tugas-tugas 

standar performansi tertentu, sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh 

peserta didik, berupa penguasaan terhadap seperangkat kompetensi 
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tertentu. KBK diarahkan untuk mengembangkan pengetahuan, 

pemahaman, kemampuan, nilai, sikap, dan minat peserta didik, agar 

dapat melakukan sesuatu dalam bentuk kemahiran, ketepatan, dan 

keberhasilan dengan penuh tanggung jawab (Mulyasa, 2004:39). 

Nurhadi (2003:80) mengartikan KBK sebagai seperangkat 

rencana dan pengaturan tentang kompetensi dan hasil belajar yang 

harus dicapai siswa, penilaian, kegiatan belajar mengajar, dan 

pemberdayaan sumber daya pendidikan dalam pengembangan 

kurikulum sekolah. KBK berorientasi pada: 1) hasil dan dampak 

yang diharapkan muncul pada diri peserta didik melalui serangkaian 

pengalaman belajar yang bermakna, dan 2) keberagaman yang dapat 

dimanifestasikan sesuai dengan kebutuhannya. 

Lebih lanjut Nurhadi (2003:98) menyebutkan Kurikulum 

berbasis kompetensi adalah kurikulum pendidikan yang menjadikan 

kompetensi sebagai acuan pencapaian tujuan pendidikan. 

Kemampuan dan keterampilan apa yang ingin dicapai siswa menjadi 

tujuan utama pembelajaran. Hal ini berbeda realisasinya dengan 

kurikulum yang berbasis materi yang dampaknya guru mengejar 

penyelesaian materi. 

Kurikulum Berbasis Kompetensi memiliki karaktersistik 

sebagai berikut (Depdiknas dalam Mulyasa, 2004:42): 

- Menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara 

individual maupun klasikal. 
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- Berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman. 

- Penyampaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan dan 

metode yang bervariasi. 

- Sumber belajar bukan hanya guru, tetapi juga sumber belajar 

lainnya yang memenuhi unsur edukatif. 

- Penilaian menekankan pada proses dan hasil belajar dalam upaya 

penguasaan atau pencapaian suatu kompetensi. 

b. Komponen KBK. 

1. Kurikulum dan hasil belajar. 

Memuat rencana pengembangan kompetensi peserta didik yang 

perlu dicapai secara keseluruhan, kurikulum dan hasil belajar 

memuat kompetensi, hasil belajar dan indikator dari TK sampai 

jenjang sekolah menengah. 

2. Penilaian berbasis kelas. 

Memuat prinsip, sasaran, dan pelaksanaan penilaian 

berkelanjutan dan lebih akurat dan konsisten, sebagai 

akuntabilitas publik melalui identifikasi hasil belajar yang telah 

dicapai, pernyataan standar yang harus dan telah dicapai serta 

kemajuan belajar siswa dan pelaporan. 

3. Kegiatan belajar dan mengajar. 

Memuat gagasan pokok tentang pembelajaran dan pengajaran 

yang digunakan untuk mencapai kompetensi yang ditetapkan 

serta gagasan-gagasan paedagogis dan andragogis. 
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4. Pengelolaan kurikulum berbasis kelas. 

Memuat berbagai pola pemberdayaan tenaga kependidikan dan 

sumber daya lain untuk  meningkatkan mutu hasil belajar. Pola 

ini dilengkapi dengan gagasan pembentukan jaringan kurikulum, 

pengembangan perangkat kurikulum, pembinaan tenaga 

kependidikan dan pengembangan sistem informasi kurikulum. 

c. Paradigma KBK 

Paradigma KBK ini difokuskan pada empat pilar pendidikan 

yang dikembangkan UNESCO (dalam Saptono, 2002:2), yaitu: 

1. Learning to do, yaitu pengembangan pembelajaran yang 

memberdayakan siswa agar mau, dapat dan mampu berbuat 

untuk memperkaya pengalaman belajar dengan meningkatkan 

interaksi dengan lingkungan fisik dan lingkungan sosial. 

2. Learning to know, yaitu pengembangan pembelajaran yang 

memungkinkan siswa untuk membangun pemahaman dan 

pengetahuannya. 

3. Learning to be, yaitu pengembangan pembelajaran yang 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk membangun 

kepercayaan diri sekaligus membangun jati diri dan kepribadian. 

4. Learning to live together, yaitu pengembangan pembelajaran 

yang memungkinkan siswa dapat menumbuhkan sikap-sikap 

positif terhadap keragaman dan kemajemukan hidup. 
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d. Silabus dan Rencana Pembelajaran. 

Pembaharuan dalam KBK diantaranya yaitu terdapat 

peluang bagi daerah dan sekolah untuk mengembangkan silabus 

sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing daerah, guna 

pengembangan potensi daerah yang telah ada. 

Silabus berisi uraian program yang mencantumkan bidang 

studi yang diajarkan, tingkat sekolah, semester, pengelompokkan 

kompetensi dasar, materi pokok, indikator, tema, strategi 

pembelajaran, alokasi waktu, dan strategi asesmennya. Umumnya 

silabus disajikan dalam bentuk tabel. Silabus diturunkan dari 

kurikulum hasil belajar setiap bidang studi. Silabus merupakan hasil 

telaah, pemetaan kompetensi dasar, pengelompokkan kompetensi 

dasar, dan pengurutannya, sesuai dengan keinginan guru atau 

sekelompok guru. Penyusunan silabus menjadi kewenangan daerah 

atau sekolah. Silabus menjembatani antara KBK dengan 

penerapannya di kelas. 

Rencana pembelajaran (RP) diturunkan dari silabus yang 

telah disusun dan bersifat aplikatif di kelas. Rencana pembelajaran 

adalah rencana atau program yang disusun oleh guru untuk satu atau 

dua pertemuan, untuk mencapai target satu kompetensi dasar. 

Rencana Pembelajaran berisi gambaran tentang kompetensi dasar 

yang akan dicapai, indikator, materi pokok, skenario pembelajaran 

tahap demi tahap dan penilaian (Nurhadi, 2003:102). 
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e. Perbedaan KBK dengan Kurikulum 1994. 

Perbedaan pokok antara kurikulum 1994 dengan KBK 

ditunjukkan dalam tabel berikut ini. 

Tabel 1. Perbedaan kurikulum 1994 dan KBK. 

No. Kurikulum 1994 KBK 

1 Menggunakan pendekatan 

penguasaan ilmu 

pengetahuan, yang 

menekankan pada isi atau 

materi, berupa 

pengetahuan, pemahaman, 

aplikasi, analisis, sintesis, 

dan evaluasi yang diambil 

dari bidang-bidang ilmu 

pengetahuan. 

Menggunakan pendekatan 

kompetensi yang menekankan 

pada pemahaman, kemampuan 

atau kompetensi tertentu di 

sekolah, yang berkaitan 

dengan pekerjaan yang ada di 

masyarakat. 

2 Standar akademis yang 

diterapkan secara secara 

seragam bagi setiap peserta 

didik 

Standar kompetensi yang 

memperhatikan perbedaan 

individu, baik kemampuan, 

kecepatan belajar, maupun 

konteks sosial budaya. 

3 Berbasis konten sehingga 

peserta didik dipandang 

sebagai kertas putih yang 

perlu ditulisi dengan 

sejumlah ilmu 

pengetahuan. 

Berbasis kompetensi, sehingga 

peserta didik berada dalam 

proses perkembangan yang 

berkelanjutan dari seluruh 

aspek kepribadian, sebagai 

pemekaran terhadap potensi-

potensi bawaan sesuai dengan 

kesempatan belajar yang ada 

dan diberikan oleh lingkungan. 
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4 pengembangan kurikulum 

dilakukan secara 

sentralistik, sehingga 

Depdikans memonopoli 

pengembangan ide dan 

konsepsi kurikulum. 

Pengembangan kurikulum 

dilakukan secara desentralisasi, 

sehingga pemerintah dan 

masuarakat bersama-sama 

menentukan standar 

pendidikan yang dituangkan 

dengan kurikulum. 

5 Materi yang dikembangkan 

dan diajarkan di sekolah 

seringkali tidak sesuai 

dengan potensi sekolah, 

kebutuhan dan kemampuan 

peserta didik, serta 

kebutuhan masyarakat 

sekitar sekolah. 

Sekolah diberi keleluasaan 

untuk menyusun dan 

mengembangkan silabus mata 

pelajaran sehingga dapat 

mengakomodasi potensi 

sekolah, kebutuhan dan 

kemampuan peserta didik, 

serta kebutuhan masyarakat 

sekitar sekolah. 

6 Guru merupakan 

kurikulum yang 

menentukan segala sesuatu 

yang terjadi di dalam kelas. 

Guru sebagai fasilitator yang 

bertugas mengkondisikan 

lingkungan untuk memberikan 

kemudahan belajar peserta 

didik. 

7 Pengetahuan, keterampilan, 

dan sikap yang 

dikembangkan melalui 

latihan, seperti latihan 

mengerjakan soal. 

Pengetahuan, keterampilan, 

dan sikap dikembangkan 

berdasarkan pemahaman yang 

akan membentuk kompetensi 

individual. 

8 Pelajaran cenderung hanya 

dilakukan di dalam kelas, 

atau dibatasi oleh tempat 

dinding kelas. 

Pembelajaran yang dilakukan 

mendorong terjalinnya kerja 

sama antara sekolah, 

masyarakat, dan dunia kerja 
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dalam membentuk kompetensi 

peserta didik. 

9 Evaluasi nasional yang 

tidak dapat menyentuh 

aspek-aspek kepribadian 

peserta didik. 

Evaluasi berbasis kelas, yang 

menekankan pada proses dan 

hasil belajar. 

       (Sumber: Mulyasa, 2004:166-167) 

4. Pembelajaran 

a. Belajar 

Secara umum belajar adalah terjadinya perubahan pada diri 

seseorang yang belajar karena pengalaman. Konsep belajar 

mengandung tiga unsur utama (Anni, 2006:2), yaitu: 

1) Belajar berkaitan dengan perubahan perilaku. Untuk mengukur 

apakah sesorang telah belajar, maka diperlukan perbandingan 

antara perilaku sebelum dan setelah mengalami kegiatan belajar. 

2) Perubahan perilaku itu terjadi karena didahului oleh proses 

pengalaman. Perubahan perilaku karena pertumbuhan dan 

kematangan fisik tidak disebut sebagai hasil belajar. 

3) Perubahan perilaku karena belajar bersifat relatif permanen. 

Lamanya perubahan perilaku yang terjadi pada diri seseorang 

adalah sukar untuk diukur. 

b. Pembelajaran 

Menurut UU No. 20 tahun 2003 Bab 1 pasal 1 ayat 20, 

Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik 

dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.  
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Sedangkan Sugandi (2004:9) mengemukakan pembelajaran 

pada hakekatnya adalah proses interaksi antara peserta didik dengan 

lingkungannya, sehingga terjadi perubahan perilaku ke arah yang 

lebih baik. Dalam interaksi tersebut banyak sekali faktor yang 

mempengaruhinya, baik faktor internal yang datang dari dalam diri 

individu, maupun faktor eksternal yang datang dari lingkungan. 

Dalam pembelajaran, tugas guru yang paling utama adalah 

mengkondisikan lingkungan agar menunjang terjadinya perubahan 

perilaku bagi peserta didik. 

Pembelajaran adalah proses aktif mengkonstruksi 

(membangun sesuatu dalam pikiran), atau merangkum suatu 

kerangka konsep. Pembelajaran adalah suatu kegiatan yang 

dilakukan oleh guru sedemikian rupa, sehingga tingkah laku siswa 

berubah ke arah yang lebih baik. 

Menurut aliran humanis, pembelajaran adalah memberikan 

kebebasan kepada siswa untuk memilih bahan pembelajaran dan 

cara mempelajarinya sesuai dengan minat dan kemampuannya. 

Setidaknya dengan konsep humanis, guru dapat memberikan layanan 

belajar yang menyenangkan bagi murid, sedangkan bahan belajar 

tetap berasal dari kurikulum yang berlaku, hanya gaya mengajar 

dengan penuh tekanan dan ancaman dapat dikurangi bahkan 

dihilangkan. Sedangkan menurut aliran kognitif, pembelajaran 

adalah cara guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk 
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berpikir agar dapat mengenali dan memahami apa yang sedang 

dipelajarinya. 

Pembelajaran pada hakekatnya adalah proses interaksi antara 

siswa dengan lingkungannya sehingga tingkah laku siswa berubah 

ke arah yang lebih baik. Tugas guru adalah mengkondisikan 

lingkungan tersebut agar dapat membawa perubahan bagi tingkah 

laku siswa. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa pembelajaran adalah suatu 

kegiatan yang dilakukan secara sadar dan sengaja, dengan tujuan 

membantu siswa, supaya memperoleh berbagai pengalaman dan 

dengan itu tingkah laku siswa bertambah, baik kualitas maupun 

kuantitas. Hal itu meliputi pengetahuan, keterampilan, nilai atau 

norma sebagai pengendali sikap dan perilaku. 

Dari pengertian dan batasan pembelajaran yang diungkapkan 

para ahli di atas, maka dapat simpulkan ciri-ciri terjadinya proses 

pembelajaran adalah sebagai berikut: 

1) Pembelajaran dilakukan secara sadar dan direncanakan secara 

sistematis. 

2) Pembelajaran dapat menumbuhkan perhatian dan motivasi siswa 

dalam belajar. 

3) Pembelajaran dapat menyediakan bahan belajar yang menarik 

dan menantang bagi siswa. 
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4) Pembelajaran dapat menggunakan metode dan alat bantu belajar 

yang tepat dan menarik. 

5) Pembelajaran dapat menciptakan suasana belajar yang aman dan 

menyenangkan bagi siswa. 

6) Pembelajaran dapat membuat siswa siap menerima pelajaran 

baik secara fisik maupun psikologis. 

c. Sumber belajar 

Pengertian sumber belajar adalah segala daya yang dapat 

dipergunakan untuk kepentingan proses/aktivitas pengajaran baik 

secara langsung maupun tidak langsung, di luar diri peserta didik 

(lingkungan) yang melengkapi diri mereka pada saat pengajaran  

(Rohani, 1995:152). Hal senada diungkapkan Sadiman (1993:50) 

bahwa segala macam sumber yang ada di luar diri siswa dan yang 

memungkinkan atau memudahkan terjadinya proses belajar disebut 

sebagai sumber belajar. Dengan peranan sumber-sumber belajar 

(seperti; guru/dosen, buku, film, majalah, laboratorium, peristiwa, 

dan sebagainya) memungkinkan individu berubah dari tidak tahu 

menjadi tahu, dari tidak mengerti menjadi mengerti, dari tidak 

terampil menjadi terampil, dan menjadikan individu dapat 

membedakan mana yang baik dan yang tidak baik, mana yang 

terpuji dan yang tidak perpuji dan seterusnya. Dengan kata lain 

sesungguhnya tidak ada bahan yang jelas mengenai sumber belajar, 

sebab segala hal yang bisa mendatangkan manfaat atau mendukung 
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dan menunjang individu untuk berubah ke arah yang lebih positif, 

dinamis atau menuju perkembangan dapat disebut sumber belajar.  

Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa sumber 

belajar merupakan segala apa (daya, lingkungan, pengalaman) yang 

dapat digunakan dan dapat mendukung proses/kegiatan pengajaran 

secara lebih efektif dan dapat memudahkan pencapaian tujuan 

pengajaran/belajar, sengaja disediakan (dipersiapkan), baik yang 

langsung/tidak langsung, baik yang konkret/yang abstrak.  

Dengan banyaknya jenis sumber belajar yang berkembang 

pada saat ini, AECT (dalam Rohani, 1997:17) membedakan sumber 

belajar secara umum dalam dua kategori. Pertama, sumber belajar 

yang dirancang (by design) untuk tujuan belajar seperti misalnya 

guru, dosen, pelatih, ruang kuliah, laboratorium, perpustakaan, 

bengkel kerja, stimulator dan modul. Kedua, sumber belajar yang 

dimanfaatkan (by utilization) yaitu dimanfaatkan untuk tujuan 

belajar, contohnya; pejabat, tokoh, masyarakat, orang ahli di 

lapangan, pabrik, pasar, rumah sakit, suku asing, surat kabar, radio, 

televisi dan lain-lain.  

Menurut Rohani (1997:20) terhadap sumber belajar terdapat 

lima macam. Pertama, sumber cetak meliptui; buku, majalah, 

ensiklopedi, brosur, koran, poster, denah dan lain-lain. Kedua, 

sumber belajar non-cetak, meliputi;  film, slide, video, boneka, 

audio, kaset, dan lain-lain. Ketiga, sumber belajar yang berupa 
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fasilitas, meliputi; auditorium, perpustakaan, ruang belajar, meja 

belajar individual (carrel), studio dan lapangan olahraga. Keempat, 

sumber belajar yang berupa kegiatan, meliputi; wawancara, 

observasi, simulasi, permainan dan lain-lain. Kelima, sumber belajar 

yang berupa lingkungan dari masyarakat, meliputi; taman, terminal. 

d. Media pembelajaran 

Hamidjojo (dalam Sadiman, 1996:80) berpendapat bahwa 

media adalah semua bentuk perantara yang digunakan oleh manusia 

untuk menyampaikan/menyebar ide, sehingga ide atau gagasan yang 

dikemukakan itu dapat sampai pada penerima. Sementara itu, 

McLuhan (dalam Sadiman, 1996:85) menyatakan bahwa media 

disebut juga saluran (channel) karena menyampaikan pesan dari 

sumber informasi kepada penerima informasi. Setiap media yang 

digunakan pada umumnya memiliki manfaat untuk tujuan 

pencapaian proses belajar mengajar. 

Media pembelajaran dapat diketahui beberapa jenisnya. 

Menurut Raharjo (2005:110), jenis media pembelajaran terdapat 

tujuh macam yang sering digunakan dalam proses belajar mengajar,  

yaitu; simulasi, audio, visual, gambar grafis, gambar cetakan, audio 

visual, dan multimedia.  

Berkaitan dengan pendidikan, media pendidikan dapat 

diartikan sebagai segala jenis sesuatu yang dapat menyampaikan 

pesan-pesan pendidikan yang dapat merangsang pemikiran, perasaan 
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dan perhatian penerima pesan sehingga tercipta bentuk komunikasi. 

Penggunaan media pendidikan pada dasarnya adalah sebagai upaya 

efektivitas pencapaian tujuan dari pendidikan tersebut.  

Menurut Sudjana (2002:2), media pembelajaran memiliki 

empat manfaat. Pertama, pembelajaran akan lebih menarik perhatian 

siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar. Kedua, bahan 

pembelajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih 

dipahami oleh para siswa, dan memungkinkan siswa menguasai 

tujuan dari pembelajaran yang lebih baik. Ketiga, metode mengajar 

akan lebih bervariasi, tidak semata-mata komunikasi verbal melalui 

penuturan kata-kata oleh guru, sehingga siswa tidak bosan dan guru 

tidak kehabisan tenaga, apalagi guru mengajar untuk setiap jam 

pelajaran. Keempat, siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar, 

sebab tidak hanya mendengarkan uraian guru, tetapi juga aktifitas 

lain seperti mengamati, melakukan, mendengarkan, 

mendemonstrasikan dan lain-lain juga dilakukan oleh siswa. 

Lebih lanjut Sadiman (1984:16) mengemukakan kegunaan-

kegunaan media sebagai berikut: 

1. Memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu verbalistis. 

2. Mengatasi keterbatasan ruang, waktu dan daya indera. 

3. Penggunaan media secara tepat dan bervariasi dapat mengatasi 

sikap pasif siswa. 

4. Menimbulkan persepsi yang sama antara guru dan murid. 
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E. KERANGKA BERFIKIR 

Kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat digambarkan seperti 

pada bagan di bawah ini. 

Bagan 1. kerangka berpikir penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsep Manajemen Berbasis Sekolah 

Komponen MBS 
1. Kurikulum dan pengajaran 
2. Tenaga kependidikan 
3. Kesiswaan 
4. Keuangan dan pembiayaan 
5. Sarana dan prasarana pendidikan 
6. Peran serta masyarakat 
7. Layanan khusus 

Faktor Internal Kepala Sekolah 
1. Latar belakang pendidikan 
2. Pengalaman kerja  
3. Pengalaman dalam organisasi 
4. Pengalaman dalam pelatihan 

pengembangan kurikulum 

Faktor Eksternal Kepala Sekolah 
1. Keadaan sosial ekonomi 
2. Lingkungan 
3. Sarana dan prasarana sekolah 
4. Kondisi sekolah 
5. kondisi guru 

Pelaksanaan manajemen/pengelolaan 
kurikulum dan pembelajaran  



BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Salah satu cara yang dapat ditempuh agar menghasilkan penelitian yang 

baik adalah menggunakan metode yang sistematis dan sesuai dengan kondisi. 

Metode penelitian adalah suatu proses yang meliputi langkah-langkah dalam 

rangka pemecahan masalah atau data menjawab terhadap pertanyaan tertentu. 

 

A. RANCANGAN PENELITIAN 

Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran secara 

mendalam mengenai impelementasi manajemen berbasis sekolah di 

Kabupaten Grobogan. Maka pendekatan penelitian yang sesuai adalah 

kualitatif. Pendekatan kualitatif dianggap sesuai untuk mengkaji permasalahan 

dalam penelitian ini karena hal-hal yang diamati terkait langsung dengan 

permasalahan aktual yang dihadapi saat ini. 

Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2002:3) metode kualitatif 

adalah metode penelitian yang menghasilkan data deskripsi berupa kata-kata 

tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. 

Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha 

mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi pada saat 

sekarang. Maka penelitian deskriptif dalam pendidikan lebih berfungsi untuk 

pemecahan masalah praktis pendidikan, sedikit sekali fungsinya untuk 

pengembangan ilmu. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang 
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dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu variabel 

atau tema, gejala atau keadaan yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa 

adanya pada saat penelitian dilakukan (Mukhtar dan Erna W., 2000:15). 

Dalam penelitian ini peneliti berusaha memotret peristiwa dan kejadian 

yang menjadi pusat perhatiannya, untuk kemudian digambarkan atau 

dilukiskan sebagaimana adanya. Permasalahan penelitian adalah permasalahan 

yang terjadi pada saat penelitian dilaksanakan, sehingga pemanfaatan temuan 

penelitian ini berlaku pada saat itu pula. Oleh sebab itu penelitian deskriptif 

tidak selalu menuntut adanya hipotesis (Nana Sudjana dan Ibrahim, 2001:64). 

 

B. FOKUS PENELITIAN  

Berdasarkan permasalahan yang ada maka yang menjadi fokus 

penelitian ini adalah implementasi manajemen berbasis sekolah di Kabupaten 

Grobogan yang berpusat dari Kepala Sekolah dalam pelaksanaan pengelolaan 

kurikulum dan pengelolaan pembelajaran. 

 

C. TEKNIK SAMPLING 

Sesuai dengan metode penelitian kualitatif, maka teknik cuplikan yang 

dalam penelitian ini adalah jenis purposive sampling. Purposive adalah 

pengambilan data dengan pertimbangan tertentu; dalam hal ini 

pertimbangannya adalah, informan tersebut dianggap yang paling tahu tentang 

informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Model pengambilan sampel 

semacam ini bersifat internal sampling, dalam arti sampel sama sekali tidak 



mewakili populasi dalam arti jumlahnya, melainkan lebih mewakili 

informasinya. Dalam cuplikan yang bersifat internal, cuplikan diambil untuk 

mewakili informasinya, dengan kedalaman dan kelengkapan yang tidak perlu 

ditentukan oleh jumlah sumber datanya, karena jumlah informan yang kecil 

bisa saja menjelaskan informasi tertentu secara lebih lengkap dan benar.  

Informan yang diwawancarai, situasi yang diobservasi maupun data dari 

arsip atau dokumen atau kajian pustaka yang dipilih, berdasarkan kriteria 

tertentu, dengan pelaksanaan yang fleksibel, serta selalu disesuaikan dengan 

kondisi dan proses penelitian. 

 

D. INSTRUMEN 

Pada hakikatnya yang menjadi instrumen pada penelitian kualitatif 

adalah peneliti itu sendiri, di mana peneliti harus turun ke lapangan serta 

berusaha mengumpulkan informasi sendiri melalui observasi dan wawancara. 

Namun setelah penelitian dijalankan nanti, akan dikembangkan instrumen 

pendamping yang membantu menjaring data pada sumber yang lebih luas lagi. 

 

E. TEKNIK PENGAMBILAN DATA 

1. Sumber Data 

Mengenai siapa yang dijadikan sumber data dan berapa jumlahnya 

secara pasti dapat diketahui setelah penelitian selesai. Karena memang 

jumlah informan ditentukan berdasarkan pada kematangan data, jika data 

dianggap sudah memadai, maka informan dianggap cukup. 



Namun di sini akan diberikan ancangan siapa saja yang akan 

dijadikan sumber data dalam penelitian ini, yakni akan dikelompokkan 

dalam dua kategori yaitu sebagai informan utama untuk mendapatkan data 

utama dan informan pendukung untuk mendapat data pendukung. Data 

utama bersumber dari para informan, yaitu orang-orang yang terlibat 

secara langsung dalam kegiatan sebagai fokus penelitian. Sedangkan data 

pendukung bersumber dari dokumen-dokumen berupa catatan, rekaman, 

gambar/foto serta bahan-bahan lain yang dapat mendukung dalam 

penelitian ini. 

Menurut Moleong (2002:124) karakteristik data utama adalah dalam 

bentuk kata-kata atau ucapan dari perilaku orang-orang yang diamati dan 

diwawancarai. Sedangkan karakteristik data pendukung atau tambahan 

adalah dalam bentuk non manusia, sehingga kaitannya dalam penelitian ini 

data tambahan bisa berupa surat-surat, dokumen yang berkaitan dengan 

manajemen pengelolaan sekolah, manajemen kurikulum dan pembelajaran 

dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sekolah. 

2. Metode Pengumpulan Data 

Ada beberapa macam metode pengumpulan data yang digunakan 

dalam penelitian, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:  

a) Observasi 

Observasi dalam arti sempit yakni memperhatikan sesuatu 

dengan menggunakan mata (Arikunto, 2002:146). Observasi dilakukan 

dengan berencana artinya dalam mengadakan observasi dipersiapkan 



secara jelas mengenai aspek-aspek yang akan diungkap, alat yang 

digunakan dan kapan pelaksanaannya, dengan mengamati sambil 

membuat catatan secara selektif. Agar observasi berhasil maka 

menggunakan prinsip-prinsip seperti berikut: 

1. Memiliki pengetahuan tentang materi yang akan diobservasi. 

2. Menetapkan tujuan observasi. 

3. Menentukan alat pencatatan hasil observasi. 

4. Menetapkan aspek (gejala-gejala) yang akan diobservasi. 

5. Melakukan tugas secara cermat dan kritis. 

6. Menilai setiap gejala perilaku secara trerpisah. 

7. Menghindari diri dari prasangka-prasangka. 

b) Wawancara 

Sumber-sumber informasi yang sangat perlu didekati pula 

dengan wawancara. Wawancara adalah dialog antara pewawancara 

untuk memperoleh informasi dari responden (Arikunto, 2002:132). 

Metode wawancara pada penelitian ini digunakan sebagai metode 

bantu. Metode bantu merupakan pelengkap pengumpulan data. Teknik 

wawancara dilakukan dengan akrab dan terbuka serta mendalam, 

dengan ini diharapkan dapat menangkap informasi secara utuh. Hal ini 

sangat bermanfaat apabila informasi yang diperlukan berkaitan dengan 

pendapat, sikap dan perasaan terhadap sesuatu. 

Oleh karena dalam penelitian ini berkaitan dengan pendapat, 

sikap dan perasaan dari berbagai pihak khususnya guru, maka 



penelitian ini menggunakan teknik wawancara mendalam dengan 

metode bebas terpimpin di mana pewawancara membawa pedoman 

yang hanya merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan 

ditanyakan. 

c) Dokumentasi 

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-

barang tertulis (Arikunto, 2002:131). Metode ini digunakan untuk 

menggali informasi yang berasal dari benda-benda tertulis seperti 

dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan 

sebagainya. 

Pertimbangan peneliti menggunakan metode dokumentasi 

adalah: 1) dokumentasi adalah sumber data yang stabil, menunjukkan 

fakta yang telah berlangsung dan mudah didapatkan, 2) dokumentasi 

selalu tersedia dalam monografi atau buku induk di sekolah, 3) 

dokumentasi sebagai sumber data yang kaya untuk memperjelas 

keadaan atau identitas subjek penelitian, sehingga dapat mempercepat 

proses penelitian. 

 

F. KEABSAHAN DATA 

Data yang telah berhasil digali, dikumpulkan dan dicatat dalam kegiatan 

penelitian, diusahakan kemantapan dan kebenarannya. Agar data dan 

informasi yang diperoleh dapat dijamin kebenarannya, maka dalam penelitian 

dilakukan triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data 



yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu (Moleong, 2002:178). 

Dalam penelitian ini menggunakan triangulasi metode. Menurut Patton dalam 

Moleong (2002:178) ada dua strategi, yaitu: 1) pengumpulan data yang sejenis 

dengan menggunakan berbagai metode pengumpulan data yang berbeda, 2) 

pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang 

sama. Dengan demikian, data yang berhasil dikumpulkan dapat 

menggambarkan realitas yang sebenarnya. 

 

G. TEKNIK ANALISIS DATA 

Analisa data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari 

berbagai sumber, yaitu wawancara, pengamatan yang sudah tertulis dalam 

catatan lapangan, hasil rekaman wawancara, hasil observasi dan lain 

sebagainya (Moleong, 2002:209). Dua cara yang dapat dilakukan untuk 

menganalisa dalam penelitian kualitatif, yaitu: analisa data lapangan dan 

analisa data setelah pengumpulan data selesai. Langkah-langkah analisa data 

penelitian kualitatif adalah sebagai berikut: 

1. Reduksi data 

Sebagai langkah awal adalah dengan mereduksi data yaitu dengan 

cara: 1) mengumpulkan data dari hasil observasi, kuesioner, wawancara 

dan dokumetasi, kemudian dikelompokkan berdasarkan kemiripan data, 2) 

data yang telah dikategorikan tersebut kemudian diorganisasi sebagai 

penyajian data, 3) data yang telah diperoleh dan dikumpulkan tahap 



eksplorasi selanjutnya dilakukan pengujian secara kritis, tahap ini disebut 

tahap member check. Tahap ini dapat ditempuh dengan dua cara yaitu 

minta tanggapan kepada responden untuk mengecek kebenaran data dan 

melakukan koreksi serta melengkapi hal-hal yang dirasa kurang. 4) tahap 

triangulasi, tahap ini merupakan proses terhadap keabsahan data, yang 

dilakukan dengan menggunakan sesuatu yang lain untuk keperluan 

pengujian atau sebagai pembanding terhadap data yang ada.  

2. Sajian data (data display) 

Tahap ini merupakan pemantapan untuk membuktikan kebenaran 

data yang disajikan dalam laporan penelitian. Untuk memudahkan 

penelusuran terhadap keotentikan data yang ada, setiap data yang 

ditampilkan disertai keterangan yang menunjukkan sumbernya. Namun 

untuk menjaga kerahasiaan sesuai dengan etika penelitian, penyebutan 

terhadap sumber data hanya sebatas penyebutan inisialnya saja. 

3. Verifikasi dan penarikan kesimpulan 

Langkah terakhir adalah melakukan penarikan kesimpulan. 

Kesimpulan ini dibuat berdasarkan pada pemahaman terhadap data yang 

telah disajikan dan dibuat dalam pernyataan singkat dan mudah dipahami 

dengan mengacu pada pokok permasalahan yang diteliti. 

Mekanisme analisis data digambarkan dalam bagan sebagai 

berikut: 

 

 



Bagan 2. mekanisme analisis data. 

 

 

 

 

  

 

Pengumpulan data Sajian data 

Reduksi data Verifikasi/penarikan 
kesimpulan 



BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. PELAKSANAAN PENELITIAN 

1. Persiapan Penelitian 

Persiapan penelitian dilakukan agar penelitian dapat berjalan 

dengan lancar, tertib dan memperoleh hasil yang memuaskan. Persiapan 

dalam penelitian ini meliputi persiapan nonformal dan persiapan formal. 

Persiapan nonformal dilakukan dengan mempersiapkan diri secara 

baik mengenai kemampuan penguasaan terhadap masalah-masalah yang 

berhubungan dengan penelitian. Persiapan formal berupa persiapan yang 

terkait dengan proses perijinan. Tahap-tahap yang ditempuh dalam proses 

perijinan ini adalah sebagai berikut: 

a. Pengajuan judul skripsi kepada Ketua Jurusan Kurikulum dan 

Teknologi Pendidikan. 

b. Judul skripsi yang telah disetujui oleh Ketua Jurusan Kurtekdik, 

kemudian diajukan kepada Dosen Pembimbing I dan Dosen 

Pembimbing II. 

c. Peneliti menyusun proposal skripsi. Proposal dikonsultasikan kepada 

Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II. Setelah melalui 

proses bimbingan, koreksi dan revisi, hingga persetujuan, proposal 

skripsi tersebut dilaporkan kepada Ketua Jurusan untuk mendapat 

pengesahan. 
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d. Mengajukan permohonan surat ijin penelitian kepada Dekan Fakultas 

Ilmu Pendidikan. 

2. Pelaksanaan Penelitian 

Langkah-langkah dalam pelaksanaan penelitian ini adalah: 

a. Mengurus permohonan ijin penelitian kepada Dinas Pendidikan 

Kabupaten Grobogan. 

b. Mengurus permohonan ijin kesediaan lokasi penelitian kepada SMA N 

1 Purwodadi, SMA N 1 Grobogan, SMA N 1 Godong dan SMA N 1 

Gubug. 

c. Melakukan survey ke SMA N 1 Purwodadi, SMA N 1 Grobogan, 

SMA N 1 Godong dan SMA N 1 Gubug untuk memperoleh data awal 

mengenai keadaan di sekolah-sekolah tersebut. 

d. Menyerahkan surat ijin penelitian dari Dinas pendidikan Kabupaten 

Grobogan kepada SMA N 1 Purwodadi, SMA N 1 Grobogan, SMA N 

1 Godong dan SMA N 1 Gubug. 

e. Pelaksanaan penelitian dan pengumpulan data. 

 

B. LOKASI PENELITIAN 

1. SMA Negeri 1 Purwodadi 

a) Tinjauan Historis SMA Negeri 1 Purwodadi 

Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Purwodadi mulai dibuka 

pada tahun 1962, dengan nomor statistik sekolah 30.103.15.13.001. 

Surat Keputusan (SK) terakhir tentang stasus sekolah yaitu bernomor 
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21/sk/bk yang diturunkan pada tanggal 09 Oktober 1962, surat ini 

menerangkan bahwa status sekolah tersebut adalah sekolah negeri. 

Tanggal 29 Maret dan 31 Maret 2005, ketua Badan Akreditasi 

Sekolah Propinsi Jawa Tengah menerangkan bahwa SMA Negeri 1 

Purwodadi memperoleh akreditasi A/Amat Baik (Sumber: profil SMA 

N 1 Purwodadi tahun 2006). 

b) Letak Geografis SMA Negeri 1 Purwodadi 

Secara Geografis SMA Negeri 1 Purwodadi terletak di daerah 

perkotaan yaitu di Jl. Letjen R. Soeprapto No. 82 Purwodadi, 

Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, nomor kode pos 58111. 

Lokasi SMA Negeri 1 Purwodadi terletak di jantung kota Purwodadi 

yakni dekat dengan Simpanglima Purwodadi sehingga akses menuju 

sekolah tersebut sangat mudah serta dapat ditempuh dengan berbagai 

macam kendaraan dan angkutan umum.  

SMA N 1 Purwodadi memiliki batas-batas sebagai berikut: 

- Sebelah Utara : SMA PGRI 4 Purwodadi. 

- Sebelah Timur : Pemukiman penduduk, kelurahan Purwodadi. 

- Sebelah Selatan : Kompleks pertokoan. 

- Sebelah Barat : Jl. Letjen R. Soeprapto 

(Sumber: profil SMA N 1 Purwodadi tahun 2006) 

c) Bagan Organisasi SMA Negeri 1 Purwodadi. 

SMA N 1 Purwodadi dipimpin oleh kepala sekolah, serta 

dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh 4 wakil kepala sekolah, 
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yakni wakil kepala sekolah bidang kurikulum; wakil kepala sekolah 

bidang kesiswaan; wakil kepala sekolah bidang sarana prasarana; dan 

wakil kepala sekolah bidang humas. Kepala sekolah juga secara 

langsung membawahi guru sekolah dan guru adalah orang 

melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas yang secara langsung 

menghadapi siswa. Selain itu, juga terdapat komite sekolah sebagai 

koordinasi sekolah. 

Struktur organisasi SMA N 1 Purwodadi ditinjukkan oleh 

bagan berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 2. Struktur organisasi SMA N 1 Purwodadi. 

 

 

Kepala Sekolah 
Drs. Margono, M.M. 

Komite Sekolah 
Drs. H. Yahya S., MM. 

Kepala TU 
Mardjijo, S.H 

Wakasek 
Kurikulum 

Puspo R., S.Pd. 

Wakasek 
Kesiswaan 

Drs. Mulyadi. 

Wakasek  
Sar – Pras 

Drs. Jamin B. 

Wakasek 
Humas 

Warsini, S.Pd. 

Guru  

Siswa  
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d) Keadaan Guru, Tenaga Administrasi, Siswa serta Sarana Prasarana 

SMA Negeri 1 Purwodadi 

1). Guru 

Pada tahun ajaran 2006/2007 SMA Negeri 1 Purwodadi 

dipimpin oleh satu 1 (satu) kepala sekolah, memiliki guru 

berjumlah 58 orang yang terdiri dari 44 guru PNS, 2 guru Depag, 2 

Guru Bantu Daerah serta 10 guru tidak tetap. Guru yang berjenis 

kelamin laki-laki sejumlah 28 orang, sedangkan guru perempuan 

berjumlah 30 orang. Guru SMA N 1 Purwodadi yang memiliki 

Gelar Magister (S2) berjumlah 1 orang, sarjana (S1) sejumlah 50 

orang, sarjana muda sejumlah 6 orang dan yang bergelar ahli 

madya berjumlah 1 orang (Sumber: profil SMA N 1 Purwodadi 

tahun 2006). 

2). Tenaga Administrasi 

SMA N 1 Purwodadi memiliki 14 orang tenaga 

administrasi sekolah, yang bertugas membantu kepala sekolah 

dalam urusan administrasi. Tenaga administrasi sejumlah itu, di 

antaranya terdapat 9 laki-laki dan 5 perempuan. 7 orang dengan 

status pegawai tetap dan 7 orang pegawai tidak tetap. Masing-

masing petugas memiliki kewajiban yang berbeda-beda. Terdapat 1 

orang kepala tata usaha yang bertanggungjawab atas semua urusan 

administrasi ketenagaan dan siswa. 2 orang bendahara sekolah, 2 

orang petugas instalansi, 1 orang laboran, 2 orang pustakawan, 1 
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orang juru ketik dan 4 orang penjaga sekolah (Sumber: profil SMA 

N 1 Purwodadi tahun 2006). 

3). Siswa 

Keadaan siswa SMA N 1 Purwodadi tahun ajaran 

2006/2007 ditunjukkan oleh tabel berikut ini: 

Tabel 2. Keadaan siswa SMA N 1 Purwodadi. 

Kelas X Kelas XI Kelas XII 

Siswa  Siswa  Siswa  No. 
Program 

pengajaran 
Romb. 

Bel. L P 

Romb. 

Bel. L P 

Romb. 

Bel. L P 

1 Umum  7 122 199   

2 Bahasa    

3 IPA 5 107 110 5 87 133

4 IPS 2 52 36 2 42 43

Jumlah 7 122 199 7 159 146 7 129 176

 
Sebagian siswa SMA N 1 Purwodadi mendapatkan 

beasiswa dari berbagai jenis, yakni: beasiswa dari PT. Sampoerna 

ada 6 siswa, beasiswa khusus ada 7 siswa, beasiswa bakat dan 

prestasi ada 28 siswa serta beasiswa BKM ada 124 siswa. Besarnya 

beasiswa yang diterima antara Rp. 25.000,- – Rp. 110.000,- /bulan 

/siswa. Jumlah dana beasiswa secara keseluruhan yang diterima 

oleh siswa SMA N 1 Purwodadi dalam satu tahun sebesar Rp. 

60.120.000,00 (Sumber: profil SMA N 1 Purwodadi tahun 2006). 

4). Keadaan Sarana dan Prasarana SMA Negeri 1 Purwodadi 

Keliling tanah seluruhnya yang dimiliki oleh SMA N 1 

Purwodadi yaitu 418 m, yang secara keseluruhan sudah berpagar 
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permanen. Sedangkan luas tanah seluruhnya adalah 12.459 m2, 

penggunaan tanah tersebut secara rinci sebagai berikut: bangunan: 

4.769 m2, halaman/taman: 1.875 m2, lapangan olahraga: 616 m2 

dan selebihnya masih berupa tanah kosong. 

SMA N 1 Purwodadi memiliki 24 ruang kelas 

pembelajaran. Ruang laboratorium biologi, laboratorium kimia, 

laboratorium fisika, laboratorium bahasa, laboratorium komputer, 

masing-masing satu ruangan. 

Selain sarana di atas, terdapat juga ruang perpustakaan, 

ruang keterampilan dan ruang serba guna, masing-masing satu 

ruang. Sarana penunjang lainnya yaitu 1 ruang kepala sekolah, 1 

ruang guru, 1 tata usaha, 2 kamar mandi/WC guru, 3 kamar 

mandi/WC murid, 1 gudang dan 1 ruang ibadah (Sumber: profil 

SMA N 1 Purwodadi tahun 2006). 

2. SMA Negeri 1 Grobogan 

a) Tinjauan Historis SMA Negeri 1 Grobogan 

Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Grobogan dibuka pada 

tahun 1976. Nomor statistik SMA N 1 Grobogan yaitu 

30.103.15.12.003 dan nomor induk sekolah: 120030. Status sekolah ini 

adalah sebagai sekolah negeri. Tanggal 14 April 2005, Ketua Badan 

Akreditasi Sekolah Propinsi Jawa Tengah mengeluiarkan keputusan 

bahwa SMA Negeri 1 Grobogan memperoleh akreditasi A/Amat Baik 

(Sumber: profil SMA N 1 Grobogan tahun 2006). 
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b) Letak Geografis SMA Negeri 1 Grobogan 

SMA N 1 Grobogan secara geografis terletak di kota 

kecamatan yaitu di Jl. Pangeran Puger No. 23 Grobogan nomor kode 

pos 58152. Lokasi SMA Negeri 1 Grobogan yang strategis sehingga 

memudahkan akses dengan menggunakan kendaraan umum. SMA N 1 

Grobogan berbatasan dengan: 

- Sebelah Utara : Pemukiman penduduk kelurahan Grobogan 

- Sebelah Timur : Jl. Pangeran Puger (Jl. Ry Grobogan – Pati) 

- Sebelah Selatan : Jalan raya Grobogan – Kudus  

- Sebelah Barat : Persawahan kelurahan Grobogan 

(Sumber: profil SMA N 1 Grobogan tahun 2006) 

c) Struktur Organisasi SMA Negeri 1 Grobogan. 

SMA N 1 Grobogan dipimpin oleh seorang kepala sekolah, 

serta terdapat komite sekolah selaku koordinasi sekolah. Kepala 

sekolah dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh 4 wakil kepala 

sekolah, yakni wakil kepala sekolah bidang kurikulum; wakil kepala 

sekolah bidang kesiswaan; wakil kepala sekolah bidang sarana 

prasarana; wakil kepala sekolah bidang humas. Kepala sekolah juga 

secara langsung membawahi guru sekolah dan guru adalah orang 

melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas yang secara langsung 

menghadapi siswa.  

Struktur organisasi SMA N 1 Grobogan seperti ditunjukkan 

oleh bagan berikut ini: 
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Bagan 4. Struktur organisasi SMA N 1 Grobogan 

d) Keadaan Guru, Tenaga Administrasi, dan Siswa SMA Negeri 1 

Grobogan 

1). Guru 

SMA Negeri 1 Purwodadi pada tahun 2006/2007, memiliki 

guru sejumlah 52 orang yang terdiri dari 39 orang guru tetap/PNS 

dan 13 guru tidak tetap. Guru berjenis kelamin laki-laki sejumlah 

27 orang, sedangkan guru perempuan berjumlah 25 orang.  

Guru SMA N 1 Grobogan yang memiliki Gelar Magister 

(S2) berjumlah 1 orang, sarjana (S1) sejumlah 38 orang, sarjana 

muda sejumlah 9 orang dan yang bergelar ahli madya berjumlah 4 

orang (Sumber: profil SMA N 1 Grobogan tahun 2006). 

Kepala Sekolah 
Drs. Mus Hadi P, M.M. 

Komite Sekolah 
Jasri  

Kepala TU 
Moh. Ruri 

Wakasek 
Kurikulum 

Dra. Dyah Sri W. 

Wakasek 
Kesiswaan 

Suparmo, S.Pd. 

Wakasek  
Sar – Pras 

Adi S, S.Pd 

Wakasek 
Humas 

M. Suradi, S.Pd. 

Guru  

Siswa  
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2). Tenaga Administrasi 

SMA N 1 Grobogan memiliki tenaga administrasi sekolah 

sebanyak 16 orang, di antaranya terdapat 12 laki-laki dan 4 

perempuan. 11 orang dengan status pegawai tetap dan 5 orang 

sebagai pegawai tidak tetap. 

Bagian administrasi sekolah terdapat 1 orang kepala tata 

usaha yang bertanggungjawab atas semua urusan administrasi 

ketenagaan dan siswa. 5 orang staf tata usaha, 1 orang pesuruh, 4 

orang penjaga sekolah, 2 orang pustakawan, 1 orang juru ketik dan 

5 orang tenaga serabutan (Sumber: profil SMA N 1 Grobogan 

tahun 2006). 

3). Siswa 

Keadaan siswa SMA N 1 Grobogan Tahun ajaran 

2006/2007 ditunjukkan oleh tabel berikut ini: 

Tabel 3. Keadaan siswa SMA N 1 Grobogan. 

Kelas X Kelas XI Kelas XII 

Siswa  Siswa  Siswa  No. 
Program 

pengajaran 
Romb. 

Bel. L P 

Romb. 

Bel. L P 

Romb. 

Bel. L P 

1 Umum  7 138 167   

2 Bahasa  1 4 12 1 23 9

3 IPA 2 25 61 3 70 67

4 IPS 4 101 88 3 61 72

Jumlah 7 138 167 7 130 161 7 129 176
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Tahun pelajaran 2005/2006 peserta ujian nasional di SMA 

N 1 Grobogan berjumlah 284 siswa, dengan rincian sebagai 

berikut: rombongan program IPA: 124 siswa; rombongan program 

IPS: 133 dan rombongan program Bahasa: 27 siswa. Kelulusan 

yang dapat dicapai dari ujian nasional tersebut sebagai berikut: 

rombongan program IPA: lulus 123 siswa (99%), tidak lulus 1 

siswa (1%); rombongan program IPS: lulus 116 siswa (87%), tidak 

lulus 17 siswa (13%) dan rombongan program Bahasa: lulus 27 

siswa (100%). Secara keseluruhan pencapaian kelulusan di SMA N 

1 grobogan 266 siswa (94%) (Sumber: Profil SMA N 1 Grobogan 

2006). 

4). Keadaan Sarana dan Prasarana SMA Negeri 1 Grobogan 

Luas tanah yang dimiliki oleh SMA N 1 Grobogan adalah 

seluas 36.950 m2 yang terdiri dari: 21 ruang teori/kelas (1.008 m2), 

1 ruang kepala sekolah (32 m2), 1 ruang tata usaha (139 m2), 1 

ruang guru (100 m2), 1 ruang Bimbingan dan Konseling (32 m2), 2 

ruang perpustakaan (200 m2), 3 laboratorium (216 m2), 1 gedung 

pertemuan (231 m2), 1 ruang UKS (16 m2), 1 ruang OSIS (32 m2), 

1 mushola (121 m2), 1 ruang koperasi siswa (32 m 2), 1 kamar kecil 

guru (6 m2), 3 kamar kecil guru (48 m2). (Sumber: profil SMA N 1 

Grobogan tahun 2006). 
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3. SMA Negeri 1 Mrapen (Godong) 

a) Tinjauan Historis SMA Negeri 1 Godong 

Tahun 1983 di Kecamatan Godong sebuah sekolah menengah 

lanjutan secara resmi di buka oleh pemerintah dengan nomor statistik 

sekolah 30. 103. 15. 16. 016 dan bernama SMA N 1 Godong. Sekolah 

ini berbentuk sekolah biasa/konvensional dan berstatus sebagai 

sekolah negeri dengan waktu penyelenggaraan pendidikan pada pagi 

hari. Pada tahun 2005 ketua Badan akreditasi Sekolah Propinsi Jawa 

Tengah menerangkan bahwa SMA N 1 Godong mendapatkan 

akreditasi B atau dalam kategori baik. 

b) Letak Geografis SMA Negeri 1 Godong 

Geografis SMA Negeri 1 Godong terletak di km 40 Jl. Raya 

Semarang – Purwodadi. Berlokasi di Desa Manggarmas, Kecamatan 

Godong, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, kode pos 

58162. Lokasi SMA Negeri 1 Godong terletak di pedesaan akan tetapi 

terletak di antara Jalan Raya Semarang – Purwodadi sehingga akses 

menuju sekolah tersebut sangat mudah serta dapat ditempuh dengan 

kendaraan umum. SMA N 1 Godong berbatasan dengan: 

- Sebelah Utara : Jl. Raya Semarang – Purwodadi. 

- Sebelah Timur : Jalan Desa Manggarmas 

- Sebelah Selatan : Persawahaan Desa Manggarmas 

- Sebelah Barat : Objek wisata Api Abadi Mrapen. 

(Sumber: profil SMA N 1 Godong tahun 2006) 
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c) Bagan Organisasi SMA Negeri 1 Godong 

SMA N 1 Godong dipimpin oleh seorang kepala sekolah yang 

dalam menjalankan tugas dan kewajibannya dibantu oleh 4 wakil 

kepala sekolah, yakni wakil kepala sekolah bidang kurikulum; wakil 

kepala sekolah bidang kesiswaan; wakil kepala sekolah bidang sarana 

prasarana; wakil kepala sekolah bidang humas. Kepala sekolah juga 

secara langsung membawahi guru sekolah dan guru adalah orang 

melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas. Selain itu, juga 

terdapat komite sekolah sebagi koordinasi sekolah. 

Struktur organisasi SMA N 1 Godong ditunjukkan oleh 

bagan berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 4. Struktur organisasi SMA N 1 Godong. 

Kepala Sekolah 
Drs. Hadi Purnomo. 

Komite Sekolah 
Purwohadi S. S.Pd  

Kepala TU 
Rawuh 

Wakasek 
Kurikulum 

Dra. Retno P.D. 

Wakasek 
Kesiswaan 

Sri Eko D, S.Pd. 

Wakasek  
Sar – Pras 

Dra. Prayitno S. 

Wakasek 
Humas 

Drs. Kabul S. 

Guru  

Siswa  
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d) Keadaan Guru, Penjaga Sekolah, dan Siswa SMA Negeri 1 Godong 

1). Guru 

SMA Negeri 1 Godong pada tahun 2006/2007, memiliki 

guru sejumlah 47 orang yang secara keseluruhan berstatus sebagai 

guru tetap/PNS. Guru yang berjenis kelamin laki-laki sejumlah 23 

orang, sedangkan guru perempuan berjumlah 24 orang. Guru SMA 

N 1 Grobogan yang memiliki gelar Magister (S2) berjumlah 2 

orang, sisanya 45 orang bergelar sarjana (Sumber: profil SMA N 1 

Godong tahun 2006). 

2). Tenaga Administrasi 

SMA N 1 Godong memiliki tenaga administrasi sekolah 

sebanyak 11 orang, di antaranya terdapat 8 laki-laki dan 3 

perempuan. 4 orang dengan status pegawai tetap dan 7 orang 

sebagai pegawai tidak tetap. Masing-masing petugas memiliki 

kewajiban yang berbeda-beda. Terdapat 1 orang kepala tata usaha 

yang bertanggungjawab atas semua urusan administrasi ketenagaan 

dan siswa, 1 orang laboran, 1 orang pustakawan, 5 orang juru ketik 

dan 3 orang sebagai penjaga sekolah (Sumber: profil SMA N 1 

Godong tahun 2006). 

3). Siswa 

Keadaan siswa SMA N 1 Godong tahun ajaran 2006/2007 

ditunjukkan oleh tabel berikut ini: 
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Tabel 4. Keadaan siswa SMA N 1 Godong. 

Kelas X Kelas XI Kelas XII 

Siswa  Siswa  Siswa  No. 
Program 

pengajaran 
Romb. 

Bel. L P 

Romb. 

Bel. L P 

Romb. 

Bel. L P 

1 Umum  7 120 182   

2 Bahasa    

3 IPA 3 56 74 3 54 71

4 IPS 4 95 71 4 92 73

Jumlah 7 120 182 7 151 145 7 146 144

 

Sebagian siswa SMA N 1 Godong mendapatkan beasiswa 

yang terdiri dari 2 macam jenis beasiswa, yakni: beasiswa bakat 

dan prestasi ada 18 siswa serta beasiswa BKM ada 115 siswa. 

Besarnya beasiswa yang diterima antara Rp. 60.000.00 – Rp. 

65.000.00 / bulan / siswa. Jumlah dana beasiswa secara 

keseluruhan yang diterima oleh siswa SMA N 1 Godong dalam 

satu tahun sebesar Rp. 102.660.000,00 (Sumber: profil SMA N 1 

Godong tahun 2006). 

4). Keadaan Sarana dan Prasarana SMA Negeri 1 Godong 

Luas tanah yang dimiliki oleh SMA N 1 Godong adalah 

seluas 32. 230 m2 yang terdiri dari: 21 ruang teori/kelas (1.800 m2), 

1 ruang kepala sekolah (32 m2), 1 ruang tata usaha (150 m2), 1 

ruang guru (120 m2), 1 ruang Bimbingan dan Konseling (32 m2), 2 

ruang perpustakaan (200 m2), 2 laboratorium (250 m2), 1 gedung 

pertemuan (250 m2), 1 ruang UKS (20 m2), 1 ruang OSIS (32 m2), 
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1 mushola (150 m2), 1 ruang koperasi siswa (32 m 2), 3 kamar kecil 

guru (18 m2), 5 kamar kecil siswa (35 m2). (Sumber: profil SMA N 

1 Godong tahun 2006). 

4. SMA Negeri 1 Gubug 

a) Tinjauan Historis SMA Negeri 1 Gubug 

Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Gubug dibuka pada tahun 

1990. Nomor statistik SMA N 1 gubug yaitu 30.103.15.17.037 dan 

nomor induk sekolahnya adalah 170370. Status sekolah ini adalah 

sebagai sekolah negeri, bentuk sekolah sebagai sekolah biasa atau 

konvensional dengan waktu penyelenggaraan pendidikan pada pagi 

hari. Awal berdirinya SMA N 1 Gubug dalam menyelenggarakan 

proses belajar mengajar masih meminjam gedung SMA N 1 Godong, 

pelaksanaannya dengan cara bergantian  yakni proses belajar mengajar 

SMA N 1 Godong dilaksanakan pada pagi hari dan SMA N 1 Gubug 

pada sore hari atau dengan cara bergantian.  

Tahun 1991 SMA N 1 Gubug baru memiliki gedung sekolah 

sendiri sehingga penyelenggaraan pendidikan dipindahkan di gedung 

tersebut yang terletak di Desa Gubug. Mulai tahun tersebut 

penyelenggaraan pendidikan SMA N 1 Gubug berubah menjadi pagi 

hari. Dan pada tahun 2005, ketua Badan akreditasi Sekolah Propinsi 

Jawa Tengah menerangkan bahwa SMA Negeri 1 Gubug terakreditasi 

B atau masuk ke dalam kategori baik (Sumber: profil SMA N 1 Gubug 

tahun 2006). 
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b) Letak Geografis SMA Negeri 1 Gubug 

SMA N 1 Gubug bertempat di Jl. A Yani No. 171 Gubug, 

Desa Gubug, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa 

Tengah, kode pos 58164. SMA N 1 Godong berbatasan dengan: 

- Sebelah Utara : Persawahan Desa Gubug 

- Sebelah Timur : Kantor Depdiknas Kecamatan Gubug 

- Sebelah Selatan : Jl. A Yani  

- Sebelah Barat : Kantor Dinas Pertanian dan Peternakan 

Lokasi SMA Negeri 1 Gubug menempati satu jalur dengan 

SMA N 1 Godong yakni terletak di antara Jalan Raya Semarang 

Purwodadi sehingga akses menuju sekolah tersebut sangat mudah serta 

dapat dengan mudah ditempuh dengan kendaraan umum. 

c) Bagan Organisasi SMA Negeri 1 Gubug 

SMA N 1 Gubug dipimpin oleh seorang kepala sekolah yang 

dalam menjalankan tugas dan kewajibannya dibantu oleh 4 wakil 

kepala sekolah, yakni wakil kepala sekolah bidang kurikulum; wakil 

kepala sekolah bidang kesiswaan; wakil kepala sekolah bidang sarana 

prasarana; wakil kepala sekolah bidang humas. Kepala sekolah juga 

secara langsung membawahi guru sekolah dan guru adalah orang 

melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas. Selain itu, juga 

terdapat komite sekolah sebagi koordinasi sekolah. 

Struktur organisasi SMA N 1 Gubug ditunjukkan oleh bagan 

berikut ini: 
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Bagan 5. Struktur organisasi SMA N 1 Gubug 

d) Keadaan Guru, Tenaga Administrasi, Siswa, dan sarana dan prasarana 

SMA Negeri 1 Gubug 

1). Guru 

SMA Negeri 1 Gubug pada tahun 2006/2007, memiliki 

guru sejumlah 41 orang, 30 guru berstatus pegawai tetap/PNS dan 

11 guru sebagai pegawai tidak tetap. Guru yang berjenis kelamin 

laki-laki sejumlah 26 orang, sedangkan guru perempuan berjumlah 

15 orang. Guru SMA N 1 Gubug yang memiliki Gelar Magister 

(S2) berjumlah 2 orang, sisanya 39 orang bergelar sarjana 

(Sumber: profil SMA N 1 Gubug  tahun 2006). 

 

 

Kepala Sekolah 
Drs. Kardiyono. 

Komite Sekolah 
H. Slamet N  

Kepala TU 
Suprijanto 

Wakasek 
Kurikulum 

Jasmoyo S.Pd.. 

Wakasek 
Kesiswaan 

Drs. Niti Sudarmo. 

Wakasek  
Sar – Pras 

Drs. Bambang E. 

Wakasek 
Humas 

Dra. Sri Gunarti. 

Guru  

Siswa  
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2). Tenaga Administrasi 

SMA N 1 Gubug memiliki tenaga administrasi sekolah 

sebanyak 10 orang, di antaranya terdapat 8 laki-laki dan 2 

perempuan. 2 orang dengan status pegawai tetap dan 8 orang 

sebagai pegawai tidak tetap. Masing-masing petugas memiliki 

kewajiban yang berbeda-beda. Terdapat 1 orang kepala tata usaha 

yang bertanggungjawab atas semua urusan administrasi ketenagaan 

dan siswa, 1 orang bendahara sekolah,  1 orang laboran, 1 orang 

pustakawan, 3 orang juru ketik dan 3 orang sebagai penjaga 

sekolah (Sumber: profil SMA N 1 Gubug tahun 2006). 

3). Siswa 

Keadaan siswa SMA N 1 Gubug tahun ajaran 2006/2007 

ditunjukkan oleh tabel berikut ini: 

Tabel 5. Keadaan siswa SMA N 1 Gubug. 

Kelas X Kelas XI Kelas XII 

Siswa  Siswa  Siswa  No. 
Program 

pengajaran 
Romb. 

Bel. L P 

Romb. 

Bel. L P 

Romb. 

Bel. L P 

1 Umum  5 81 139   

2 Bahasa    

3 IPA 3 47 85 3 34 86

4 IPS 1 23 20 1 17 23

Jumlah 5 81 139 4 70 105 4 51 109

 

SMA N 1 Gubug hanya terdapat satu jenis beasiswa yakni: 

BPKP untuk 9 siswa. Beasiswa yang diterima besarnya Rp. 
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30.000.00 / bulan / siswa. Jumlah dana beasiswa secara 

keseluruhan yang diterima oleh siswa SMA N 1 Gubug dalam satu 

tahun sebesar Rp. 3.240.000.00. Sumber dana Beasiswa ini berasal 

dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara/APBN (Sumber: profil 

SMA N 1 Gubug tahun 2006). 

4). Keadaan Sarana dan Prasarana SMA Negeri 1 Gubug 

Luas tanah yang dimiliki oleh SMA N 1 Godong adalah 

seluas 27.972 m2 yang terdiri dari: 11 ruang teori/kelas (792 m2), 1 

ruang kepala sekolah (24 m2), 1 ruang tata usaha (48 m2), 1 ruang 

guru (54 m2), 1 ruang Bimbingan dan Konseling (12 m2), 2 ruang 

perpustakaan (116 m2), 1 laboratorium (128 m2), 1 gedung 

keterampilan (128 m2), 1 ruang OSIS (48 m2), 1 ruang ibadah (144 

m2), 1 ruang koperasi siswa (9 m 2), 1 gudang (22 m2), 3 kamar 

mandi guru (45 m2), 5 kamar kecil mandi (75 m2).  

Buku pegangan guru dan siswa jumlahnya masih sangat 

terbatas dan kebanyakan buku lama. Alat peraga, alat praktik  dan 

media pembelajaran masing-masing hanya terdapat satu set dan 

berarti masih jauh dari cukup. Perlengkapan sekolah lainnya secara 

rinci sebagi berikut: mesin hitung 7 buah, mesin ketik 7 buah, 

mesin stensil 2 buah, brankas 2 buah, filling kabinet 1, lemari 17 

buah, meja guru 29 buah, kursi guru 29 buah, meja siswa 315 buah 

dan kursi siswa 539 buah (Sumber: profil SMA N 1 Godong tahun 

2006). 
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C. HASIL PENELITIAN 

Rancangan awal penelitian yang digunakan menyebutkan bahwa 

metode pengumpulan data dilakukan melalui tiga cara yaitu: observasi, 

wawancara dan dokumentasi, maka pada sub bagian ini akan disajikan 

informasi dari data yang telah digali melalui observasi, wawancara dan 

dokumentasi. Langkah ini dilakukan dengan alasan data mentah yang telah 

diperoleh melalui tiga metode tersebut di atas, menjadi data yang lebih 

bermakna sehingga mudah dipahami. 

Data yang akan diungkap melalui metode observasi, wawancara dan 

dokumentasi yang dilakukan di sekolah yang menjadi sample  penelitian yaitu 

mengenai pelaksanaan kurikulum dan pembelajaran terkait dengan 

implementasi Manajemen Berbasis Sekolah. Tujuan dilakukan metode 

observasi, wawancara dan dokumentasi guna menggali data sehubungan 

dengan pelaksanaan kurikulum dan pembelajaran di SMA N se-Kabupaten 

Purwodadi, selain itu ketiga metode ini digunakan juga dengan tujuan untuk 

cek silang data yang diunggap dengan cara yang berbeda-beda sehingga 

kesalahan pengambilan data seminimal mungkin dapat dihindari dan data 

yang telah terkumpul benar-benar sahih dan sesuai dengan apa yang akan 

diungkap dalam penelitian. 

Penyajian data dilakukan secara berurutan dari hasil observasi, 

wawancara dan dokumentasi. Berikut ini disajikan deskripsi temuan data 

mengenai pelaksanaan manajemen kurikulum dan pembelajaran di SMA se-

Kabupaten Grobogan. Informan yang dimintai keterangan dari sekolah ada 4 
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kelompok yakni kepala sekolah, komite sekolah, guru dan siswa, yang 

pemilihannya dilakukan secara selektif yakni informan merupakan orang-

orang yang terkait (langsung maupun tidak langsung) dalam pengelolaan 

kurikulum dan pembelajaran dalam implementasi Manajemen Berbasis 

Sekolah sehingga informan benar-benar memberikan informasi sesuai yang 

diinginkan dalam penelitian. 

 

1. SMA N 1 Purwodadi 

1. Temuan Pada Pengelolaan Kurikulum 

Lembar Observasi Pada Pengelolaan Kurikulum 

Tabel 6. Lembar observasi pengelolaan kurikulum SMA N 1 Purwodadi 

Aspek Kondisi 

Kurikulum yang berlaku. Kurikulum yang berlaku di SMA N 1 Purwodadi 

pada tahun ajaran 2006/2007 adalah KBK. 

Tim pengembang 

kurikulum sekolah. 

Tidak ada. 

Pengembangan 

kurikulum. 

Program tahunan, program semester, program 

bulanan, silabus dan rencana pembelajaran. 

Kurikulum muatan lokal. Tidak ada muatan lokal dalam KBK. 

Kegiatan ekstrakurikuler Pramuka,  Kerohanian Islam, Karya Ilmiah 

Remaja, majalah dinding, bela diri, Palang 

Merah Remaja, bola basket, Bola voli, bulu 

tangkis, menjahit, teater, jurnalistik, komputer, 

sinematografi, vokal group dan seni musik. 

Pelaksanaan kegiatan 

ekstrakurikuler 

Secara umum kegiatan ekstrakurikuler dapat 

berjalan dengan baik. 
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Berdasarkan hasil observasi mengenai kurikulum, SMA N 1 Purwodadi 

pada tahun pelajaran 2006/2007 sudah menggunakan Kurikulum Berbasis 

Kompetensi. Kepala sekolah tidak membentuk tim pengembang kurikulum 

untuk membantu tugas wakasek kurikulum, jadi guru mengembangkan 

kurikulum dalam pembelajaran sesuai dengan arahan dan sosialisasi yang 

telah dilakukan oleh kepala sekolah. Dalam KBK tidak ada kurikulum muatan 

lokal, dan untuk meningkatkan kemampuan akademik dan non akademik 

siswa, sekolah menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler yang hampir 

semuanya dapat berjalan dengan baik. 

Hasil wawancara dengan kepala sekolah 

Tabel 7. Hasil wawancara dengan Kepala Sekolah  
tentang pengelolaan kurikulum SMA N 1 Purwodadi 

Aspek  Jawaban 

Tugas-tugas Kepala 

Sekolah 

Edukator, manajer, administrator, supervisor, 

leader, innovator, dan motivator serta 

bertanggung jawab terhadap pelaksanaan 

pendidikan dan pembelajaran di sekolah (lamp. 

Kasek/dt2/pt1/br6). 

Pemahaman kurikulum 

oleh Kepala Sekolah 

Seluruh Kepala Sekolah di Jawa Tengah 

mengikuti penataran tentang KBK yang 

diadakan Dinas Pendidikan (lamp. 

Kasek/dt2/pt1/br15). 

Model kurikulum yang 

digunakan sekolah 

Kurikulum Berbasis Kompetensi (lamp. 

Kasek/dt2/pt1/br19) 

Sosialisasi kurikulum 

sekolah 

Kepala sekolah mensosialisasikan KBK 

dengan jalan mengadakan rapat dengan dewan 

guru dengan agenda sosialisasi kurikulum 
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(lamp. Kasek/dt2/pt1/br23). 

Tim pengembang 

kurikulum. 

Ada tapi strukturnya tidak disusun, guru dapat 

berkonsultasi dengan wakil kepala sekolah 

bidang kurikulum (lamp. Kasek/dt2/pt1/br32). 

Pengembangan kurikulum 

sekolah 

Program tahunan, program semester, program 

bulanan, silabus dan rencana pembelajaran 

(lamp. Kasek/dt2/pt1/br31). 

Pihak-pihak yang terlibat 

dalam pengembangan 

kurikulum sekolah 

Kepala sekolah bersama dengan wakil kepala 

sekolah bidang kurikulum dan guru sebagai 

ujung tombak dalam pembelajaran dalam kelas 

(lamp. Kasek/dt2/pt1/br38). 

Pelaksanaan kurikulum 

sekolah 

Baik, akan tetapi masih diperlukan perbaikan-

perbaikan dalam pelaksanaan dalam kelas 

terutama hal-hal yang menuntut inisiatif dari 

siswa (lamp. Kasek/dt2/pt1/br42) 

Kendala pelaksanaan 

KBK 

Media pembelajaran kurang dan siswa yang 

sedikit kesulitan dalam mencapai standar 

penilaian KBK (lamp. Kasek/dt2/pt1/br46). 

Kurikulum muatan lokal. Tidak ada muatan lokal dalam KBK (lamp. 

Kasek/dt/2/pt1/br52). 

Kegiatan ekstrakurikuler Pramuka,  Kerohanian Islam, Karya Ilmiah 

Remaja, majalah dinding, bela diri, Palang 

Merah Remaja, bola basket, Bola voli, bulu 

tangkis, teater, jurnalistik, komputer, menjahit, 

vokal group dan seni musik. (lamp. 

Kasek/dt2/pt1/br55). 

Pelaksanaan kegiatan 

ekstrakurikuler 

Ekstrakurikuler terlaksana dengan baik 

terutama kegiatan yang seperti olahraga, 

banyak pesertanya (lamp. Kasek/dt2/pt1/br60). 
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Dari hasil wawancara dengan Kepala sekolah dapat diketahui bahwa 

fungsi dan tugas kepala sekolah seperti yang tercantum dalam surat keputusan 

Mendikbud No. 0216/O/1992 yang terangkum dalam EMASLIM. Kepala 

sekolah memahami KBK dari penataran yang diadakan oleh dinas pendidikan. 

Tahun pelajaran 2006/2007 sekolah menggunakan kurikulum berbasis 

kompetensi. Pengembangan kurikulum sekolah yaitu dengan peyusunan 

program tahunan, semester, bulanan sampai pada penyusunan silabus dan 

rencana pembelajaran. Kendala dalam pelaksanaan KBK adalah mengenai 

media pembelajaran yang kurang dan standar penilaian yang sulit untuk 

dicapai siswa. Sekolah juga menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler untuk 

meningkatkan kemampuan akademik dan non akademik siswa. Pramuka 

adalah salah satunya yang wajib diikuti siswa kelas X. 

2. Temuan Pada Pengelolaan Pembelajaran 

Lembar Observasi Pengelolaan Pembelajaran 

Tabel 8. Lembar observasi pada proses pembelajaran Bahasa Indonesia  
di Kelas XI SMA N 1 Purwodadi. 

 
Aspek  Kondisi  

Kesiapan guru Guru mempersiapkan silabus dan rencana 

pembelajaran. 

Kesiapan siswa Siswa membawa buku pegangan. 

Sumber belajar Buku teks dan artikel majalah. 

Model pembelajaran Ceramah dan tanya jawab. 

Media pembelajaran Buku teks dan artikel majalah. 

Suasana pembelajaran Suasana pembelajaran tenang. Siswa 

memperhatikan guru dan siswa aktif bertanya 

atau menjawab pertanyaan 
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Monitoring pembelajaran Presensi mengajar dan jurnal pembelajaran. 

Evaluasi pembelajaran Guru mengamati siswa yang aktif. 

 

Dari hasil observasi pada proses pembelajaran mata pelajaran Bahasa 

Indonesia di kelas XI, dapat diketahui persiapan guru meliputi silabus dan 

rencana pembelajaran. Siswa juga mempersiapkan buku pegangan dan artikel 

yang digunakan sebagai sumber belajar. Model pembelajaran yang digunakan 

adalah ceramah dan tanya jawab dan media yang digunakan adalah buku dan 

artikel tersebut. Suasana belajar baik, siswa memperhatikan guru dan aktif 

bertanya atau menjawab pertanyaan. Monitoring pembelajaran dengan 

menggunakan jurnal pembelajaran. Evaluasi pembelajaran yang dilakukan 

guru yaitu dengan melihat siswa yang aktif dalam proses pembelajaran. 

Tabel 9. Lembar observasi pada proses pembelajaran Kimia  
di kelas X SMA N 1 Purwodadi. 

 
Aspek  Kondisi  

Kesiapan guru Guru mempersiapkan silabus, rencana 

pembelajaran dan media pembelajaran 

Kesiapan siswa Buku pegangan dan buku panduan praktikum  

Sumber belajar Buku, laboratorium. 

Model pembelajaran Praktikum  

Media pembelajaran  Tabung reaksi, gelas ukur, larutan kimia. 

Suasana pembelajaran Guru sebagai fasilitator dan siswa aktif saat 

praktikum berlangsung. Siswa menanyakan 

hal-hal yang kurang jelas kepada guru. 

Monitoring pembelajaran  Presensi mengajar dan jurnal mengajar 

Evaluasi pembelajaran Laporan hasil praktikum 
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Dari hasil observasi pada proses pembelajaran mata pelajaran Kimia di 

kelas XI, diketahui persiapan guru dalam mengajar meliputi persiapan silabus, 

rencana pembelajaran dan media pembelajaran. Pesiapan siswa meliputi buku 

pegangan dan panduan praktikum. Model pembelajaran yang digunakan 

praktikum. Media yang digunakan yaitu tabung reaksi, gelas ukur, larutan 

kimia. Suasana belajar terlihat Guru sebagai fasilitator dan siswa aktif saat 

praktikum berlangsung dan siswa menanyakan hal-hal yang kurang jelas 

kepada guru. Monitoring pembelajaran dengan menggunakan alat yakni 

presensi mengajar dan jurnal pembelajaran. Evaluasi pembelajaran yang 

digunakan oleh guru yaitu laporan hasil praktikum. 

Tabel 10. Lembar observasi pada proses pembelajaran geografi  
di kelas X SMA N 1 Purwodadi. 

 
Aspek  Kondisi  

Kesiapan guru Silabus, rencana pembelajaran dan media 

pembelajaran. 

Kesiapan siswa Buku pegangan dan atlas. 

Sumber belajar Buku pegangan dan peta. 

Model pembelajaran Ceramah bervariasi 

Media pembelajaran Peta Indonesia 

Suasana pembelajaran Guru memberikan materi pembelajaran dan 

siswa memperhatikan. Sesekali guru bertanya 

dan siswa menjawab dan sebaliknya. Suasana 

ramai dengan suara siswa. 

Monitoring pembelajaran Presensi mengajar dan jurnal pembelajaran 

Evaluasi pembelajaran Tidak evaluasi. 
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Dari hasil observasi pada proses pembelajaran mata pelajaran Geografi 

di kelas XI, diketahui persiapan guru dalam mengajar meliputi persiapan 

silabus, rencana pembelajaran dan media pembelajaran. Pesiapan siswa 

meliputi buku pegangan dan atlas. Media yang digunakan yaitu peta dinding. 

Suasana belajar terlihat guru memberikan materi pembelajaran dan siswa 

memperhatikan. Sesekali guru bertanya dan siswa menjawab dan sebaliknya. 

Monitoring pembelajaran dengan menggunakan alat yakni presensi mengajar 

dan jurnal pembelajaran. Belum ada proses evaluasi dalam kegiatan belajar 

mengajar tersebut. 

Hasil Wawancara dengan Kepala Sekolah 

Tabel 11. Hasil wawancara dengan kepala sekolah  
tentang pengelolaan pembelajaran SMA N 1 Purwodadi. 

Aspek  Jawaban 

Persiapan guru Sangat bagus, perangkat pembelajaran dan hal-

hal yang dibutuhkan dalam mengajar (lamp. 

Kasek/dt2/pt2/br2). 

Kesiapan siswa Buku pegangan dan penugasan dari guru 

(lamp. Kasek/dt2/pt2/br8). 

Sumber belajar Guru, buku teks, LKS, artikel, film 

pembelajaran, perpustakaan, dan dari 

lingkungan sekitar (lamp. Kasek/dt2/pt2/br10). 

Model pembelajaran yang 

digunakan 

Bervariasi, disesuaikan dengan materi 

pelajaran, umumnya ceramah, dan diskusi 

(lamp. Kasek/dt2/pt2/br15). 

Media pembelajaran Media sederhana, belum pada penggunaan 

multimedia (lamp. Kasek/dt2/pt2/br26). 

Suasana pembelajaran Pembelajaran berlangsung dengan baik dan 
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secara umum kondusif (lamp. Kasek/dt2/pt2/br30). 

Alat evaluasi Catatan siswa, keaktifan siswa, porto folio dan 

ulangan harian (lamp. Kasek/dt2/pt2/br34). 

Tindak lanjut hasil 

evaluasi 

Peningkatan kualitas pembelajaran, pemberian 

jam pelajaran tambahan, remidial teaching dan 

pengayakan (lamp. Kasek/dt2/pt2/br39). 

Monitoring pembelajaran Dilakukan setiap hari, melalui presensi 

mengajar dan jurnal pembelajaran dan setiap 

guru di kenakan supervisi minimal sekali setiap 

semester (lamp. Kasek/dt2/pt2/br46). 

Upaya meningkatkan 

kompetensi guru 

Memberikan kesempatan kepada semua  guru 

untuk melanjutkan studi sesuai dengan 

kompetensinya (lamp. Kasek/dt2/pt2/br52). 

Upaya meningkatkan 

kualitas guru 

Mamberikan kesempatan kepada semua guru 

untuk mengikuti berbagai penataran, seminar 

dan pelatihan yang sesuai dengan bidangnya 

(lamp. Kasek/dt2/pt2/br54). 

Upaya meningkatkan 

kemampuan akademik 

dan non akademik siswa 

Memberikan jam pelajaran tambahan dan 

menyelenggarakan bermacam-macam kegiatan 

ekstrakurikuler yang dapat diikuti oleh semua 

siswa (lamp. Kasek/dt2/pt2/br60). 

Upaya untuk memberikan 

penghargaan kepada 

warga sekolah 

Selalu memberikan penghargaan kepada warga 

sekolah yang berprestasi di tingkat sekolah, 

tingkat Kabupaten maupun tingkat Propinsi 

(lamp. Kasek/dt2/pt2/br65). 

Upaya pemberian sanksi 

kepada warga sekolah 

Sanksi untuk warga sekolah yang melakukan 

pelanggaran tanpa terkecuali (lamp. 

Kasek/dt2/pt2/br70). 

Keberadaan komite 

sekolah 

Bab XV pasal 56 ayat 3 UU No. 20 tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional. Surat 
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Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 

044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan 

Komite Sekolah. SK pembentukan dari kepala 

sekolah (lamp. Kasek/dt2/pt2/br87). 

Fungsi komite sekolah Sesuai dengan Undang-Undang dan SK 

Mendiknas, tapi tidak berperan dengan 

maksimal (lamp. Kasek/dt2/pt2/br94). 

Dukungan masyarakat 

terhadap penyelenggaraan 

pendidikan 

Dukungan moril dan materiil. Adanya 

sumbangan untuk penambahan dana 

peningkatan sarana dan prasarana pendidikan 

(lamp. Kasek/dt2/pt2/br72). 

Dukungan orang tua 

dalam membantu belajar 

siswa 

Orang tua sangat membantu proses belajar 

siswa. kebetulan sekolah berada di kota 

sehingga pemikiran orang tua sudah lebih 

maju, sehingga banyak siswa yang diikutkan 

dalam program bimbingan belajar atau les 

(lamp. Kasek/dt2/pt2/br81). 

Keterlibatan orang tua 

dalam kegiatan sekolah 

Wali murid dilibatkan dalam penyelenggaraan 

pendidikan di sekolah. Ikut dalam musyawarah 

pertemuan orang tua/wali murid (lamp. 

Kasek/dt2/pt2/br95). 

 

Kepala sekolah menilai kesiapan guru-guru SMA N 1 Purwodadi dalam 

mengajar sudah sangat bagus, begitu juga dengan persiapan siswa. Pada 

umumnya suasana pembelajaran yang tercipta di kelas setelah diterapkan 

KBK sangat menyenangkan dengan sumber belajar yang beragam, mulai dari 

buku teks, LKS, artikel, VCD pembelajaran, dan dari lingkungan sekitar. Alat 

evaluasi yang digunakan juga beragam, meliputi catatan guru mengenai siswa, 
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keaktifan siswa, porto folio dan ulangan harian. Setelah diadakan evaluasi 

pembelajaran, sekolah menindak lanjutinya dengan peningkatan kualitas 

pembelajaran, jam pelajaran tambahan, remidial teaching dan pengayaan. 

Sekolah juga memberikan penghargaan dan hadiah bagi warga sekolah yang 

berprestasi. Monitoring pembelajaran dilakukan oleh kepala sekolah setiap 

hari, yakni melalui alat monitoring berupa jurnal pembelajaran dan presensi 

mengajar serta setiap guru dikenakan supervisi. Komite sekolah dan orang tua 

siswa sulit dilibatkan dalam kegiatan di sekolah karena kesibukan masing-

masing, tetapi mengenai dukungan mereka terhadap sekolah, dinilai baik. 

3. Hasil Cross – Check 

1) Cross – Check Pengelolaan Kurikulum 

Hasil wawancara dengan guru 

Tabel 12. Hasil wawancara dengan guru  
tentang pengelolaan kurikulum SMA N 1 Purwodadi 

Aspek  Jawaban 

Model kurikulum yang 

digunakan sekolah 

KBK (lamp. Guru/dt2/pt1/br2). 

Sosialisasi kurikulum sekolah Kepala sekolah mengadakan rapat dengan 

dewan guru dengan agenda sosialisasi KBK 

(lamp. Guru/dt2/pt1/br4) 

Tim pengembang kurikulum. Tidak dibentuk. 

Pengembangan kurikulum 

sekolah 

Program tahunan, program semester, 

program bulanan, silabus dan rencana 

pembelajaran (lamp. Guru/dt2/pt1/br15). 

Pihak yang terlibat dalam 

pengembangan kurikulum 

Guru masing-masing mata pelajaran sesuai 

dengan arahan dari kepala sekolah dan 
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wakil kepala sekolah bidang kurikulum 

(lamp. Guru/dt2/pt1/br9). 

Pelaksanaan kurikulum 

sekolah 

Baik (lamp. Guru/dt2/pt1/br18) 

Kendala pelaksanaan KBK Media pembelajaran yang belum dapat 

menunjang dalam proses pembelajaran dan 

standar penilaian dalam KBK yang sulit 

dicapai siswa (lamp. Guru/dt2/pt1/br20). 

Kurikulum muatan lokal. Tidak ada mulok dalam KBK (lamp. 

Guru/dt2/pt1/br23). 

Kegiatan ekstrakurikuler Pramuka wajib bagi kelas X,  Kerohanian 

Islam, Palang Merah Remaja, Karya Ilmiah 

Remaja, komputer, bola basket dan bola 

voli (lamp. Guru/dt2/pt1/br27). 

Pelaksanaan kegiatan 

ekstrakurikuler 

Baik. KIR dan PMR peminatnya sedikit 

(lamp. Guru/dt2/pt1/br30). 

 

Berdasarkan temuan dari hasil wawancara dengan guru, diketahui 

bahwa sekolah sudah menggunakan KBK. Sosialisasi KBK dilakukan oleh 

Kepala sekolah dalam rapat dengan  guru, dan guru memiliki wewenang untuk 

mengembangkannya dalam proses pembelajaran. Pengembangan kurikulum 

sekolah dilakukan guru dengan menyusun program tahunan, semester, 

bulanan, silabus dan rencana pembelajaran. Mengenai kendala yang dihadapi 

guru adalah kurangnya media pembelajaran dan siswa yang kesulitan 

mencapai standar penilaian KBK. Sekolah juga menyelenggarakan kegiatan 

ekstrakurikuler untuk meningkatkan kemampuan akademik dan non akademik 

siswa. Salah satunya adalah pramuka yang wajib diikuti siswa kelas X. 
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Hasil Wawancara dengan siswa 

Tabel 13. Hasil wawancara dengan siswa  
tentang pengelolaan kurikulum SMA N 1 Purwodadi. 

Aspek  Jawaban 

Model kurikulum yang 

digunakan sekolah 

KBK (lamp. Siswa/dt2/pt1/br2). 

Sosialisasi kurikulum 

sekolah 

Guru kepala sekolah, juga koran (lamp. 

Siswa/dt2/pt1/br5). 

Pengembangan kurikulum 

sekolah 

Tidak tahu (lamp. Siswa/dt2/pt1/br8) 

Pihak yang terlibat dalam 

pengembangan kurikulum 

Kepala sekolah dan guru (lamp. 

Siswa/dt2/pt1/br10). 

Kendala pelaksanaan 

KBK 

Harus berinisiatif mencari tambahan materi 

yang belum diberikan oleh guru dan belajar 

lebih keras (lamp. Siswa/dt2/pt1/br12). 

Kurikulum muatan lokal. Tidak ada (lamp. Siswa/dt2/pt1/br15). 

Kegiatan ekstrakurikuler Ada. Pramuka, bela diri, Kerohanian Islam, 

Palang Merah Remaja, Karya Ilmiah Remaja, 

sinematografi, komputer, bola basket, bola voli 

dan lain-lain (lamp. Siswa/dt2/pt1/br17). 

Pelaksanaan kegiatan 

ekstrakurikuler 

Baik. Bidang olah raga banyak peminat dan 

bidang penalaran sedikit peminat (lamp. 

Siswa/dt2/pt1/br26). 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan siswa didapat informasi bahwa 

kurikulum yang yang digunakan di SMA N 1 Purwodadi adalah KBK. 

Kendala yang dihadapi siswa dalam pelaksanaan KBK adalah, mereka harus 

memiliki inisiatif untuk belajar lebih keras guru hanya menyampaikan garis 

besarnya saja. Untuk meningkatkan kemampuan akademik dan non akademik 
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siswa, sekolah menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler. Kelas X wajib 

mengikuti kegiatan pramuka. 

Wawancara  dengan komite sekolah 

Tabel 14. Hasil wawancara dengan komite sekolah  
tentang pengelolaan kurikulum SMA N 1 Purwodadi. 

Aspek  Jawaban 

Model kurikulum yang 

digunakan sekolah 

KBK (lamp. Komite/dt2/pt1/br3). 

Sosialisasi kurikulum 

sekolah 

Tidak terlibat (lamp. Komite/dt2/pt1/br5). 

Pengembangan kurikulum 

sekolah 

Tidak tahu (lamp. Komite/dt2/pt1/br7). 

Pihak-pihak yang terlibat 

dalam pengembangan 

kurikulum sekolah 

Kepala sekolah bersama dengan wakil kepala 

sekolah bidang kurikulum dan guru (lamp. 

Komite/dt2/pt1/br10). 

Pelaksanaan kurikulum 

sekolah 

Baik (lamp. Komite/dt2/pt1/br12). 

Kendala pelaksanaan 

KBK 

Tidak tahu (lamp. Komite/dt2/pt1/br16). 

Kurikulum muatan lokal. Tidak tahu 

Kegiatan ekstrakurikuler Ada (lamp. Komite/dt2/pt1/br25). 

Pelaksanaan kegiatan 

ekstrakurikuler 

Baik (lamp. Komite/dt2/pt1/br30). 

 

Dari hasil wawancara dengan salah satu wakil komite sekolah, diketahui 

bahwa komite sekolah mengetahui kurikulum yang diberlakukan di sekolah, 

yaitu KBK. Tetapi komite sekolah tidak tahu mengenai pengembangan 

kurikulum di sekolah maupun kendala yang dihadapi. Komite juga 
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mengetahui dan mendukung kegiatan ekstrakurikuler yang diselenggarakan 

oleh sekolah. 

2) Cross – Check Pengelolaan Pembelajaran 

Hasil Wawancara dengan Guru 

Tabel 15. Hasil wawancara dengan guru 
tentang pengelolaan pembelajaran SMA N 1 Purwodadi. 

Aspek  Jawaban 

Persiapan guru Guru mempersiapkan silabus, rencana 

pembelajaran dan materi pelajaran (lamp. 

Guru/dt2/pt1/br3). 

Kesiapan siswa Buku, materi pelajaran dan penugasan dari 

guru (lamp. Guru/dt2/pt1/br6). 

Sumber belajar Buku pegangan, LKS, artikel, perpustakaan, 

film pembelajaran, dan dari lingkungan sekitar 

(lamp. Guru/dt2/pt1/br9). 

Model pembelajaran yang 

digunakan 

Bermacam-macam. Ceramah, kontekstual, 

diskusi, praktikum. Tergantung kebutuhan dan 

materi pelajaran (lamp. Guru/dt2/pt1/br13). 

Media pembelajaran Menyesuaikan dengan materi pelajaran dan 

model pembelajaran yang digunakan (lamp. 

Guru/dt2/pt1/br18). 

Suasana pembelajaran 

secara umum 

Siswa menerima pelajaran yang disampaikan 

oleh guru dengan baik. Untuk kelas tertentu 

siswanya sangat aktif dalam proses belajar 

mengajar (lamp. Guru/dt2/pt1/br23). 

Alat evaluasi Tes tertulis, tanya jawab, catatan harian, 

konsistensi ungkapan siswa (lamp. 

Guru/dt2/pt1/br30). 

Tindak lanjut hasil Jam pelajaran tambahan, remidial teaching dan 
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evaluasi pengayakan (lamp. Guru/dt2/pt1/br32). 

Monitoring pembelajaran Jurnal pembelajaran dan presensi mengajar. 

Kadang kepala sekolah masuk ke dalam kelas 

pada saat proses pembelajaran berlangsung 

(lamp. Guru/dt2/pt1/br37). 

Upaya meningkatkan 

kompetensi guru. 

Semua guru diberi kesempatan untuk 

melakukan studi lanjut sesuai dengan standar 

minimal dari dinas pendidikan nasional (lamp. 

Guru/dt2/pt1/br42). 

Upaya meningkatkan 

kualitas guru 

Memberikan kesempatan kepada guru yang 

akan mengikuti seminar dan pelatihan (lamp. 

Guru/dt2/pt1/br44). 

Upaya peningkatan 

kemampuan akademik 

dan non akademik siswa 

Menyediakan jam pelajaran tambahan. Ada 

kegiatan ekstrakurikuler yang dapat dipilih 

oleh siswa (lamp. Guru/dt2/pt1/br50). 

upaya untuk memberikan 

penghargaan kepada 

warga sekolah 

Penghargaan diberikan kepada siswa yang 

berprestasi mulai tingkat sekolah. Penghargaan 

untuk guru minimal berprestasi di tingkat 

Kabupaten (lamp. Guru/dt2/pt1/br55). 

Upaya pemberian sanksi 

kepada warga sekolah 

Sanksi diberikan kepada warga sekolah tanpa 

terkecuali yang melakukan pelanggaran (lamp. 

Guru/dt2/pt1/br59). 

Keberadaan komite 

sekolah 

Bab XV pasal 56 ayat UU No. 20 tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional. Surat 

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 

044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan 

Komite Sekolah. SK pembentukan dari kepala 

sekolah (lamp. Guru/dt2/pt1/br70). 

Fungsi komite sekolah Sesuai dengan Undang-Undang dan SK 

Mendiknas tetapi kurang berperan maksimal 
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(lamp. Guru/dt2/pt1/br70). 

Dukungan wali murid 

terhadap penyelenggaraan 

pendidikan 

Adanya pembicaraan antara pihak sekolah dan 

orang tua siswa mengenai kegiatan belajar 

siswa yang dilakukan di sekolah (lamp. 

Guru/dt2/pt1/br64). 

Dukungan orang tua 

dalam membantu belajar. 

Menyediakan perlengakapan belajar dan 

memberikan kesempatan untuk ikut bimbingan 

belajar  (lamp. Guru/dt2/pt1/br62). 

Keterlibatan orang tua 

dalam kegiatan sekolah 

Orang tua siswa terlibat dalam pertemuan rutin 

antara kepala sekolah dan guru dengan orang 

tua siswa (lamp. Guru/dt2/pt1/br73). 

 

Hasil wawancara dengan guru menerangkan persiapan guru dalam 

mengajar meliputi silabus, rencana pembelajaran dan alat evaluasi. Secara 

umum siswa menerima pelajaran yang disampaikan oleh guru dengan baik. 

Untuk kelas tertentu siswanya sangat aktif dalam proses belajar mengajar. 

Kepala sekolah memonitor pembelajaran melalui jurnal pembelajaran dan 

presensi kehadiran guru. Sekolah juga selalu berusaha untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran dan memberikan penghargaan dan hadiah untuk siswa 

yang memiliki prestasi. Menurut guru, komite sekolah kurang maksimal 

dalam kegiatan sekolah. Orang tua siswa mendukung kegiatan 

penyelenggaraan pendidikan dan mereka memberikan dukungan kepada 

anaknya masing-masing dalam kegiatan pembelajaran. 

Hasil Wawancara dengan Siswa 

Tabel 16. Hasil wawancara dengan siswa 
tentang pengelolaan pembelajaran SMA N 1 Purwodadi. 
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Aspek  Jawaban 

Persiapan guru Buku pelajaran dan materi yang akan 

disampaikan kepada siswa. Kadang juga 

mempersiapkan media yang akan digunakan 

(lamp. Siswa/dt2/pt1/br2). 

Kesiapan siswa Siswa siap dengan materi pelajaran yang akan 

disampaikan guru (lamp. Siswa/dt2/pt1/br6). 

Sumber belajar Guru, buku, LKS, perpustakaan (lamp. 

Siswa/dt2/pt1/br7). 

Model pembelajaran yang 

digunakan 

Ceramah., diskusi, tanya jawab. Ada praktikum 

juga (lamp. Siswa/dt2/pt1/br9). 

Media pembelajaran Buku pelajaran dan LKS (lamp. 

Siswa/dt2/pt1/br12). 

Alat evaluasi Ulangan tertulis dan tanya jawab (lamp. 

Siswa/dt2/pt1/br14). 

Tindak lanjut hasil 

evaluasi 

Pelajaran tambahan dan remidi (lamp. 

Siswa/dt2/pt1/br17). 

Upaya peningkatan 

kemampuan akademik 

dan non akademik siswa 

Jam pelajaran tambahan dan kegiatan 

ekstrakurikuler (lamp. Siswa/dt2/pt1/br 21). 

upaya untuk memberikan 

penghargaan kepada 

warga sekolah 

Siswa yang berprestasi diberikan hadiah dan 

penghargaan (lamp. Siswa/dt2/pt1/br26). 

Upaya pemberian sanksi 

kepada warga sekolah 

Siswa yang melanggar tata tertib akan dihukum 

dan dipanggil orang tuanya. Kadang disuruh 

membuat surat pernyataan dengan tanda tangan 

dari orang tua (lamp. Siswa/dt2/pt1/br28). 

Dukungan orang tua 

dalam membantu belajar. 

Diikutkan les berbagai mata pelajaran. 

Tersedianya perlengkapan belajar (lamp. 

Siswa/dt2/pt1/br31). 



 95

Keterlibatan orang tua 

dalam kegiatan sekolah 

Ada rapat wali murid dengan kepala sekolah 

dan guru (lamp. Siswa/dt2/pt1/br33). 

 

Dari hasil wawancara dengan siswa dapat diketahui bahwa persiapan 

guru dan siswa dalam menghadapi pelajaran sudah cukup baik. Guru juga 

menggunakan metode pembelajaran yang sesuai dengan materi yang 

diajarkannya, tetapi untuk pemanfaatan media masih kurang. Sekolah juga 

memberikan jam pelajaran tambahan dan juga menyelenggarakan kegiatan 

ekstrakurikuler. Siswa yang berprestasi mendapatkan penghargaan dari 

sekolah. Orang tua siswa sangat mendukung kegiatan belajar siswa dan 

kegiatan yang ada di sekolah. 

Wawancara dengan Komite Sekolah 

Tabel 17. Hasil wawancara dengan komite sekolah  
tentang pengelolaan pembelajaran SMA N 1 Purwodadi. 

Aspek  Jawaban 

Dukungan masyarakat 

terhadap penyelenggaraan 

pendidikan 

Masyarakat selalu mendukung kegiatan yang 

diselenggarakan di sekolah. Bantuan dana 

pembangunan (lamp. Komite/dt2/pt2/br3). 

Dukungan orang tua 

dalam membantu belajar. 

Memberikan semangat dan dorongan moral 

kepada anak untuk berprestasi. Mengikutkan 

bimbingan belajar (lamp. Komite/dt2/pt2/br6). 

Keberadaan komite 

sekolah 

Bab XV pasal 56 ayat 3 UU No. 20 tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional. Surat 

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 

044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan 

Komite Sekolah. SK pembentukan dari kepala 

sekolah (lamp. Komite/dt2/pt2/br9). 



 96

Fungsi komite sekolah Sesuai dengan Undang-Undang dan SK 

Mendiknas (lamp. Komite/dt2/pt2/br14). 

Keterlibatan orang tua 

dalam kegiatan sekolah 

Pada waktu rapat wali murid, orang tua siswa 

diberitahu segala kegiatan yang ada di sekolah 

(lamp. Komite/dt2/pt2/br16). 

 

Masyarakat senantiasa mendukung kegiatan yang diselenggarakan oleh 

sekolah baik berupa sumbangan moril maupun materiil. Orang tua juga selalu 

memberikan dorongan kepada siswa untuk belajar dengan giat. Komite 

sekolah berfungsi dalam monitoring kegiatan sekolah.  

 

2. SMA N 1 Grobogan 

a. Temuan Pada Pengelolaan Kurikulum 

Lembar Observasi Pada Pengelolaan Kurikulum 

Tabel 18. Lembar observasi pengelolaan kurikulum SMA N 1 Grobogan. 

Aspek  Kondisi 

Kurikulum yang berlaku. SMA N 1 Grobogan pada tahun ajaran 

2006/2007 sudah memberlakukan KBK. 

Tim pengembang 

kurikulum. 

Ada. 

Pengembangan 

kurikulum. 

Program tahunan, program semester, program 

bulanan, silabus dan rencana pembelajaran. 

Kurikulum muatan lokal. Tidak ada. 

Kegiatan ekstrakurikuler Pramuka, Karya Ilmiah Remaja, Kerohanian 

Islam, bela diri, Palang Merah Remaja, bola 

basket, bola voli, bulu tangkis, komputer, 

sinematografi, menjahit, vokal group dan seni 
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musik. 

Pelaksanaan kegiatan 

ekstrakurikuler 

Secara umum kegiatan ekstrakurikuler dapat 

berjalan dengan baik. 

 

Dari hasil observasi mengenai kurikulum diketahui bahwa SMA N 1 

Grobogan pada tahun pelajaran 2006/2007 menggunakan Kurikulum Berbasis 

Kompetensi. Kepala sekolah membentuk tim pengembang kurikulum untuk 

membantu tugas wakil kepala sekolah bidang kurikulum dalam 

mengembangkan kurikulum. Pengembangan kurikulum dilakukan dengan 

menyusun program tahunan, proram semester, program bulanan, silabus dan 

rencana pembelajaran. Dari observasi tersebut juga diketahui bahwa sekolah 

menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler. 

Hasil wawancara dengan kepala sekolah 

Tabel 19. Hasil wawancara dengan kepala sekolah  
tentang pengelolaan kurikulum SMA N 1 Grobogan. 

Aspek  Jawaban 

Tugas-tugas Kepala 

Sekolah 

Bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan 

pendidikan dan pembelajaran. Sesuai SK 

Mendikbud yaitu sebagai edukator, manajer, 

administrator, supervisor, leader, innovator dan 

motivator (lamp. Kasek/dt2/pt1/br7). 

Pemahaman kurikulum 

oleh Kepala Sekolah 

Seluruh Kepala Sekolah di Jawa Tengah 

mengikuti penataran tentang KBK yang 

diadakan oleh Dinas Pendidikan (lamp. 

Kasek/dt2/pt1/br20). 

Model kurikulum yang 

digunakan sekolah 

Kurikulum Berbasis Kompetensi (lamp. 

Kasek/dt2/pt1/br25). 
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Sosialisasi kurikulum 

sekolah 

Melalui rapat dengan dewan guru kemudian 

membentuk tim pengembang kurikulum 

sekolah (lamp. Kasek/dt2/pt1/br31). 

Pengembangan kurikulum 

sekolah 

Program tahunan, program semester, program 

bulanan, silabus dan rencana pembelajaran 

(lamp. Kasek/dt2/pt1/br40). 

Pihak-pihak yang terlibat 

dalam pengembangan 

kurikulum sekolah 

Kepala sekolah membentuk tim pengembang 

kurikulum sekolah yang beranggotakan guru 

yang terpilih dan diketuai oleh kepala sekolah. 

Guru juga bertanggungjawab terhadap 

pelaksanaannya dalam pembelajaran di kelas 

(lamp. Kasek/dt2/pt1/br46). 

Pelaksanaan kurikulum 

sekolah 

Diperlukan perbaikan pada beberapa aspek 

sambil berjalan (lamp. Kasek/dt2/pt1/br52). 

Kendala pelaksanaan 

KBK 

Media pembelajaran yang kurang layak. Guru 

dan siswa kesulitan melaksanakan sistem 

pengajaran seperti yang tercantum dalam KBK 

(lamp. Kasek/dt2/pt1/br60). 

Kurikulum muatan lokal. Tidak ada (lamp. Kasek/dt2/pt1/br66). 

Kegiatan ekstrakurikuler Ada. Pramuka wajib bagi kelas X,  Kerohanian 

Islam, Karya Ilmiah Remaja, majalah dinding, 

bela diri, Palang Merah Remaja, bola basket, 

Bola voli, bulu tangkis, komputer, menjahit, 

sinematografi, vokal group dan seni musik 

(lamp. Kasek/dt2/pt1/br73). 

Pelaksanaan kegiatan 

ekstrakurikuler 

Ekstrakurikuler berjalan dengan baik. Ada 

yang pesertanya membludak seperti bola 

basket dan bola voli, tapi ada juga yang 

pesertanya tidak banyak seperti KIR dan 

kerohanian Islam (lamp. Kasek/dt2/pt1/br79). 
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Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah diketahui bahwa 

pada tahun pelajaran 2006/2007KBK ini sudah diberlakukan di SMA N 1 

Grobogan. Untuk membantu tugas wakil kepala sekolah bidang kurikulum 

dalam mengembangkan kurikulum sekolah, kepala sekolah membentuk tim 

pengembang kurikulum sekolah. Pelaksanaan KBK di SMA N 1 Grobogan 

dapat berjalan dengan baik namun menurut kepala sekolah kendala yang 

dihadapi sekolah dalam menerapkan KBK yaitu kurangnya media 

pembelajaran, personel sekolah yang kurang merespon pembaharuan 

pendidikan, sehingga guru dan siswa kesulitan menerapkan sistem pengajaran 

KBK, dan standar penilaian KBK yang sulit dicapai siswa. Kepala sekolah 

menyebutkan bahwa dalam KBK tidak ada kurikulum muatan lokal. Untuk 

meningkatkan kemampuan akademik dan non akademik siswa sekolah 

menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler. Salah satunya adalah pramuka 

yang wajib diikuti oleh siswa kelas X. 

b. Temuan Pada Pengelolaan Pembelajaran 

Lembar Observasi Pengelolaan Pembelajaran 

Tabel 20. Lembar observasi proses pembelajaran bahasa Inggris kelas XI 
di SMA N 1 Grobogan. 

 
Aspek  Kondisi  

Kesiapan guru Guru mempersiapkan silabus dan rencana 

pembelajaran. 

Kesiapan siswa Siswa membawa buku pegangan. 

Sumber belajar Buku teks dan LKS. 

Model pembelajaran Ceramah dan tanya jawab. Conversation. 

Media pembelajaran Buku teks dan LKS. 
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Suasana pembelajaran Suasana pembelajaran kondusif. Siswa 

mendengarkan dan mencoba mengucapkan 

dengan benar dalam percakapan. 

Monitoring pembelajaran Jurnal pembelajaran. 

Evaluasi pembelajaran Guru memperhatikan siswa yang aktif dan 

mengerjakan soal-soal LKS. 

 

Berdasarkan observasi di atas, selain media pembelajaran, guru sudah 

mempersiapkan silabus dan rencana pembelajaran dengan baik. Media yang 

digunakan adalah sebagai sumber belajarnya. Persiapan siswa juga cukup baik 

sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan kondusif, siswa 

terlihat aktif dalam pembelajaran. Monitoring pembelajaran seperti biasanya, 

yaitu jurnal pembelajaran. Evaluasinya dengan keaktifan siswa dan pekerjaan 

siswa dalam LKS. 

Lembar Observasi pada Pengelolaan Pembelajaran 

Tabel 21. Lembar observasi pada proses pembelajaran fisika kelas XI 
Di SMA N 1 Grobogan. 

Aspek  Kondisi  

Kesiapan guru Guru mempersiapkan silabus, rencana 

pembelajaran dan media pembelajaran 

Kesiapan siswa Buku pegangan dan buku tugas. 

Sumber belajar Buku teks dan LKS. 

Model pembelajaran Ceramah dan latihan soal. 

Media pembelajaran  Buku teks dan LKS. 

Suasana pembelajaran Guru menerangkan konsep kemudian meminta 

siswa untuk mencoba mengerjakan soal-soal 

yang ada di LKS. 



 101

Monitoring pembelajaran  Jurnal mengajar. 

Evaluasi pembelajaran Hasil kerja siswa di buku tugas. 

 

Berdasarkan observasi di atas, guru sudah mempersiapkan perangkat 

pembelajaran dengan baik. Siswa juga kelihatan sudah mempersiapkan diri 

dengan baik dari LKS dan buku tugas. Sumber belajarnya yaitu buku teks dan 

LKS juga difungsikan sebagai media pembelajaran. Suasana pembelajaran 

berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang direncanakan oleh guru. 

Evaluasi yang dipakai guru adalah hasil kerja dan penugasan kepada siswa 

dari lembar LKS. 

Tabel 22. Lembar observasi pada proses pembelajaran sosiologi kelas XI  
di SMA N 1 Grobogan. 

Aspek  Kondisi  

Kesiapan guru Silabus dan rencana pembelajaran. 

Kesiapan siswa Buku pegangan. 

Sumber belajar Buku teks dan LKS. 

Model pembelajaran Ceramah. 

Media pembelajaran Buku teks dan LKS. 

Suasana pembelajaran Guru memberikan materi pembelajaran dan 

siswa memperhatikan. Sesekali guru bertanya 

dan siswa menjawab. Suasana kurang kondusif 

atau agak membosankan. 

Monitoring pembelajaran Presensi mengajar dan jurnal pembelajaran 

Evaluasi pembelajaran Mengerjakan soal latihan di LKS. 

 

Sesuai dengan hasil pengamatan, silabus dan rencana pembelajaran 

sudah dipersiapkan oleh guru. Persiapan siswa seperti biasanya dan tidak ada 
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yang istimewa. Model pembelajaran yang digunakan adalah ceramah dan 

sumber belajarnya juga dimanfaatkan sebagai media pembelajaran, suasana 

pembelajaran agak monoton. Evaluasinya dengan penugasan kepada siswa 

yang diambil dari lembar LKS. 

Hasil Wawancara dengan Kepala Sekolah 

Tabel 23. Hasil wawancara dengan kepala sekolah  
tentang pengelolaan pembelajaran SMA N 1 Grobogan. 

Aspek  Jawaban 

Persiapan guru Guru mempersiapkan perangkat pembelajaran. 

Silabus dan rencana pembelajaran (lamp. 

Kasek/dt2/pt2/br6). 

Kesiapan siswa Bagus (lamp. Kasek/dt2/pt2/br10). 

Sumber belajar Guru, buku teks, LKS, artikel, perpustakaan, 

film pembelajaran, dan dari lingkungan sekitar 

(lamp. Kasek/dt2/pt2/br14). 

Model pembelajaran yang 

digunakan 

Bervariasi, disesuaikan dengan materi 

pelajaran, paling dominan ceramah (lamp. 

Kasek/dt2/pt2/br18). 

Media pembelajaran Kurang lengkap, jarang digunakan (lamp. 

Kasek/dt2/pt2/br24). 

Suasana pembelajaran  Baik (lamp. Kasek/dt2/pt2/br35). 

Alat evaluasi Catatan siswa, keaktifan siswa, porto folio, 

ulangan harian, ujian tertulis maupun lisan 

(lamp. Kasek/dt2/pt2/br41). 

Tindak lanjut hasil 

evaluasi 

Peningkatan kualitas pembelajaran, pemberian 

jam pelajaran tambahan, remidial teaching dan 

pengayakan (lamp. Kasek/dt2/pt2/br46). 

Monitoring pembelajaran Dilakukan setiap hari, melalui presensi 

mengajar dan jurnal pembelajaran. Monitoring 
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ke kelas satu guru sekali dalam semester (lamp. 

Kasek/dt2/pt2/br50) 

Upaya meningkatkan 

kompetensi guru 

Semua guru yang belum mencapai standar 

minimal diberi kesempatan untuk melanjutkan 

studi agar sesuai dengan kompetensinya (lamp. 

Kasek/dt2/pt2/br55). 

Upaya meningkatkan 

kualitas guru 

Memberikan kesempatan kepada semua guru 

untuk mengikuti berbagai seminar dan 

pelatihan yang sesuai dengan bidangnya (lamp. 

Kasek/dt2/pt2/br63). 

Upaya meningkatkan 

kemampuan akademik 

dan non akademik siswa 

Menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler 

yang beragam dan dapat diikuti oleh semua 

siswa (lamp. Kasek/dt2/pt2/br67). 

Upaya untuk memberikan 

penghargaan kepada 

warga sekolah 

Selalu ada penghargaan untuk warga sekolah 

yang berprestasi di tingkat sekolah, tingkat 

Kabupaten maupun tingkat Propinsi (lamp. 

Kasek/dt2/pt2/br72). 

Upaya pemberian sanksi 

kepada warga sekolah 

Sanksi diberikan kepada yang melakukan 

pelanggaran (lamp. Kasek/dt2/pt2/br779). 

Dukungan masyarakat 

terhadap penyelenggaraan 

pendidikan. 

Adanya dukungan dana untuk peningkatan 

sarana dan prasarana pendidikan (lamp. 

Kasek/dt2/pt2/br84). 

Dukungan orang tua 

dalam membantu belajar 

siswa 

Orang tua sangat membantu proses belajar 

siswa. Oleh orang tua mereka, banyak siswa 

diikutkan dalam program bimbingan belajar 

(lamp. Kasek/dt2/pt2/br91). 

Keberadaan komite 

sekolah 

Bab XV pasal 56 ayat 3 UU No. 20 tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional. Surat 

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 

044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan 
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Komite Sekolah. SK pembentukan dari kepala 

sekolah (lamp. Kasek/dt2/pt2/br97). 

Fungsi komite sekolah Sesuai dengan Undang-Undang dan SK 

Mendiknas tetapi kurang maksimal (lamp. 

Kasek/dt2/pt2/br104). 

Keterlibatan orang tua 

dalam kegiatan sekolah 

Wali murid dilibatkan dalam penyelenggaraan 

pendidikan di sekolah, misalnya dalam 

musyawarah pembangunan sekolah (lamp. 

Kasek/dt2/pt2/br110). 

 

Menurut hasil wawancara dengan Kepala sekolah, kesiapan guru-guru 

SMA N 1 Grobogan dalam mengajar sudah sangat bagus, begitu juga dengan 

persiapan siswa. Pada umumnya suasana pembelajaran yang tercipta di kelas 

setelah diterapkan KBK sangat menyenangkan. Sumber belajar yang biasanya 

digunakan adalah buku teks, LKS, perpustakaan, film pembelajaran dan juga 

dari masyarakat atau lingkungan sekitar Alat evaluasi untuk mengetahui 

penyerapan materi oleh siswa pun sangat bervariasi meliputi catatan siswa, 

keaktifan siswa, porto folio dan catatan guru sendiri sesuai hasil pengamatan. 

Setelah diadakan evaluasi pembelajaran, sekolah menindaklanjutinya dengan 

meningkatkan kualitas pembelajaran, pemberian jam pelajaran tambahan, 

remidial teaching dan pengayaan. Monitoring pembelajaran dilakukan oleh 

kepala sekolah setiap hari, yakni melalui alat monitoring berupa jurnal 

pembelajaran dan presensi mengajar serta supervisi kepada setiap guru. 

Kepala sekolah juga memberi kesempatan seluas-luasnya kepada semua 

tenaga kependidikan untuk meningkatkan kompetensi dan kualitasnya. Komite 
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sekolah dan wali murid juga sangat mendukung pelaksanaan pendidikan di 

sekolah. Tetapi karena kesibukan komite sekolah mengakibatkan mereka 

kurang maksimal dalam kegiatan di sekolah. 

c. Hasil Cross – Check 

1) Cross – Check Pengelolaan Kurikulum 

Hasil wawancara dengan guru 

Tabel 24. Hasil wawancara dengan guru 
tentang pengelolaan kurikulum SMA N 1 Grobogan. 

Aspek  Jawaban 

Model kurikulum yang 

digunakan sekolah 

KBK (lamp. Guru/dt2/pt1/br2). 

Sosialisasi kurikulum 

sekolah 

Kepala sekolah mengadakan rapat dengan guru 

dengan agenda sosialisasi kurikulum baru 

(lamp. Guru/dt2/pt1/br9). 

Tim pengembang 

kurikulum. 

Kepala sekolah membentuk tim pengembang 

kurikulum  untuk membantu tugas wakil 

kepala sekolah bidang kurikulum (lamp. 

Guru/dt2/pt1/br11). 

Pengembangan kurikulum 

sekolah 

Program tahunan, program semester, program 

bulanan, silabus dan rencana pembelajaran 

(lamp. Guru/dt2/pt1/br15). 

Pihak yang terlibat dalam 

pengembangan kurikulum 

Kepala sekolah, wakasek bidang kurikulum 

bersama dengan tim pengembang kurikulum 

dan guru (lamp. Guru/dt2/pt1/br18). 

Pelaksanaan kurikulum 

sekolah 

Baik (lamp. Guru/dt2/pt1/br24). 

Kendala pelaksanaan 

KBK 

Media pembelajaran kurang layak, standar 

penilaian sulit dicapai siswa dan mereka 
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kurang siap mengikuti sistem pengajaran KBK 

(lamp. Guru/dt2/pt1/br29). 

Kurikulum muatan lokal. Tidak ada (lamp. Guru/dt2/pt1/br36). 

Kegiatan ekstrakurikuler Ada. Pramuka wajib bagi kelas X,  Kerohanian 

Islam, Palang Merah Remaja, Karya Ilmiah 

Remaja, olah raga, KIR, seni musik dan lain-

lain (lamp. Guru/dt2/pt1/br39). 

Pelaksanaan kegiatan 

ekstrakurikuler 

Tergantung jenis ekstrakurikuler. Ada yang 

pesertanya banyak seperti olah raga dan ada 

yang sedikit seperti kerohanian (lamp. 

Guru/dt2/pt1/br43). 

Keterlibatan orang tua 

dalam kegiatan sekolah. 

Pertemuan wali murid (lamp. 

Guru/dt2/pt1/br45). 

 

Hasil wawancara dengan guru menjelaskan bahwa sekolah sudah 

menggunakan KBK pada tahun ajaran 2006/2007. Sosialisasi kurikulum 

dilakukan oleh kepala sekolah yang kemudian membentuk tim pengembang 

kurikulum untuk membantu tugas wakil kepala sekolah bidang kurikulum. 

Sejauh ini pelaksanaan kurikulum dapat berjalan dengan baik. Adapun 

kendala dalam pelaksanaan KBK adalah kurangnya media pembelajaran dan 

siswa kurang siap mengikuti standar penilaian KBK, selain itu standar 

penilaian KBK yang sulit dicapai siswa. Sekolah menyelenggarakan kegiatan 

ekstrakurikuler untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam bidang 

akademik dan non akademik. Salah satunya adalah kegiatan pramuka yang 

wajib diikuti siswa kelas X. 

 



 107

Hasil Wawancara dengan siswa 

Tabel 25. Hasil wawancara dengan siswa 
tentang pengelolaan kurikulum SMA N 1 Grobogan. 

Aspek  Jawaban 

Model kurikulum yang 

digunakan sekolah 

KBK (lamp. Siswa/dt2/pt1/br2). 

Sosialisasi kurikulum 

sekolah 

Kepala sekolah dan guru. Mendengar KBK 

dari media massa (lamp. Siswa/dt2/pt1/br4). 

Pengembangan kurikulum 

sekolah 

Tidak tahu (lamp. Siswa/dt2/pt1/br7). 

Pihak yang terlibat dalam 

pengembangan kurikulum 

Kepala sekolah dan guru (lamp. 

Siswa/dt2/pt1/br9). 

Pelaksanaan kurikulum 

sekolah 

Baik, (lamp. Siswa/dt2/pt1/br10). 

Kendala pelaksanaan 

KBK 

Harus belajar dengan lebih keras lagi untuk 

dapat mencapai standar penilaian yang ada. 

Sistem pengajaran mengharuskan siswa untuk 

memiliki inisiatif dalam pembelajaran (lamp. 

Siswa/dt2/pt1/br12). 

Kurikulum muatan lokal. Tidak ada (lamp. Siswa/dt2/pt1/br16). 

Kegiatan ekstrakurikuler Ada. Pramuka, bola basket, bola voli, bela diri, 

Kerohanian Islam, Palang Merah Remaja, 

Karya Ilmiah Remaja, sinematografi dan lain-

lain (lamp. Siswa/dt2/pt1/br18). 

Pelaksanaan kegiatan 

ekstrakurikuler 

Untuk bola basket dan bola voli lancar karena 

banyak peminat (lamp. Siswa/dt2/pt1/br26). 

 

Dari hasil temuan di atas, siswa mengetahui bahwa KBK sudah 

diberlakukan di sekolah. Kendala yang dialami siswa setelah diterapkan KBK 
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adalah siswa harus belajar lebih keras dan memiliki inisiatif dalam 

pembelajaran. Siswa kelas X wajib mengikuti kegiatan pramuka. 

Wawancara  dengan komite sekolah 

Tabel 26. Hasil wawancara dengan komite sekolah 
tentang pengelolaan kurikulum SMA N 1 Grobogan. 

Aspek  Jawaban 

Model kurikulum yang 

digunakan sekolah 

KBK (lamp. Komite/dt2/pt1/br3). 

Sosialisasi kurikulum 

sekolah 

Pertemuan wali murid dan guru dan media 

massa (lamp. Komite/dt2/pt1/br5). 

Pengembangan kurikulum 

sekolah 

Tanggung jawab kepala sekolah dan guru 

(lamp. Komite/dt2/pt1/br9). 

Pihak yang terlibat dalam 

pengembangan kurikulum 

Kepala sekolah dan guru (lamp. 

Komite/dt2/pt1/br13). 

Pelaksanaan kurikulum 

sekolah 

Baik. Kegiatan sekolah semuanya baik (lamp. 

Komite/dt2/pt1/br15). 

Kendala pelaksanaan 

KBK 

Tidak tahu (lamp. Komite/dt2/pt1/br20). 

Kegiatan ekstrakurikuler Ada (lamp. Komite/dt2/pt1/br30). 

Pelaksanaan kegiatan 

ekstrakurikuler 

Baik (lamp. Komite/dt2/pt1/br34). 

 

Dari temuan di atas, didapat fakta bahwa komite sekolah mengetahui 

KBK sudah diterapkan di sekolah. Pelaksanaan KBK di sekolah sejauh ini 

sudah dianggap baik oleh komite sekolah. Komite sekolah juga mengetahui 

adanya kegiatan ekstrakurikuler di sekolah yang sudah berjalan dengan baik. 
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2) Cross – Check Pengelolaan Pembelajaran 

Hasil Wawancara dengan Guru 

Tabel 27. Hasil wawancara dengan guru 
tentang pengelolaan pembelajaran SMA N 1 Grobogan. 

Aspek  Jawaban 

Persiapan guru Mempersiapkan silabus, rencana pembelajaran 

dan alat evaluasi. Materi pelajaran juga (lamp. 

Guru/dt2/pt1/br2). 

Kesiapan siswa Buku, materi pelajaran dan penugasan yang 

diberikan oleh guru (lamp. Guru/dt2/pt1/br8). 

Sumber belajar Buku teks, LKS, artikel, film pembelajaran, 

perpustakaan, dan lingkungan sekitar (lamp. 

Guru/dt2/pt1/br13). 

Model pembelajaran yang 

digunakan 

Model yang paling mudah dan dapat diterima 

siswa, ceramah, kontekstual, diskusi dan 

praktikum, ada kalanya gabungan. Tergantung 

kebutuhan dan materi pelajaran (lamp. 

Guru/dt2/pt1/br17). 

Media pembelajaran Menyesuaikan dengan materi pelajaran dan 

model pembelajaran yang digunakan. Tetapi 

jarang menggunakan (lamp. Guru/dt2/pt1/br23)

Suasana pembelajaran 

secara umum 

Siswa menerima dengan baik materi pelajaran 

yang disampaikan oleh guru. Untuk kelas 

tertentu siswanya sangat aktif dalam proses 

pembelajaran (lamp. Guru/dt2/pt1/br29). 

Alat evaluasi Tes tertulis, tanya jawab, catatan harian, 

konsistensi ungkapan siswa (lamp. 

Guru/dt2/pt1/br34). 

Tindak lanjut hasil 

evaluasi 

Peningkatan kualitas pembelajaran, pemberian 

jam pelajaran tambahan, remidial teaching dan 
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pengayakan (lamp. Guru/dt2/pt1/br37). 

Monitoring pembelajaran Jurnal pembelajaran dan presensi mengajar. 

Kadang kepala sekolah masuk ke dalam kelas 

mengikuti proses pembelajaran (lamp. 

Guru/dt2/pt1/br42). 

Upaya meningkatkan 

kompetensi guru. 

Semua guru diberi kesempatan untuk 

melakukan studi lanjut sesuai dengan standar 

minimal dari dinas pendidikan nasional (lamp. 

Guru/dt2/pt1/br46). 

Upaya meningkatkan 

kualitas guru 

Guru diberi kesempatan untuk mengikuti 

seminar dan pelatihan yang sesuai dengan 

bidangnya (lamp. Guru/dt2/pt1/br47). 

Upaya peningkatan 

kemampuan akademik 

dan non akademik siswa 

Meningkatkan kualitas pembelajaran dan 

menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler 

pilihannya beragam (lamp. Guru/dt2/pt1/br54). 

upaya untuk memberikan 

penghargaan kepada 

warga sekolah 

Penghargaan diberikan kepada siswa yang 

berprestasi mulai dari tingkat sekolah. (lamp. 

Guru/dt2/pt1/br57). 

Upaya pemberian sanksi 

kepada warga sekolah 

Sanksi diberikan kepada warga sekolah tanpa 

terkecuali yang melakukan pelanggaran (lamp. 

Guru/dt2/pt1/br60). 

Keberadaan komite 

sekolah 

Bab XV pasal 56 ayat 3 UU No. 20 tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional. Surat 

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 

044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan 

Komite Sekolah. SK pembentukan dari kepala 

sekolah (lamp. Guru/dt2/pt1/br79) 

Fungsi komite sekolah Sesuai dengan Undang-Undang dan SK 

Mendiknas tetapi kurang maksimal (lamp. 

Guru/dt2/pt1/br74). 
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Dukungan wali murid 

terhadap penyelenggaraan 

pendidikan 

Adanya dukungan dana untuk pembangunan  

asal tidak memberatkan orang tua siswa (lamp. 

Guru/dt2/pt1/br66) 

Dukungan orang tua 

dalam membantu belajar. 

Pihak sekolah dan orang tua (wali murid) 

membicarakan kegiatan belajar mengajar yang 

dilaksanakan di sekolah (lamp. 

Guru/dt2/pt1/br66). 

Keterlibatan orang tua 

dalam kegiatan sekolah 

Orang tua siswa terlibat dalam pertemuan wali 

murid (lamp. Guru/dt2/pt1/br75). 

 

Sesuai dengan hasil wawancara dengan guru, persiapan guru dalam 

mengajar meliputi silabus, rencana pembelajaran dan alat evaluasi. 

Penggunaan media pembelajaran masih kurang terutama multimedia jadi 

jarang mempersiapkan media. Sumber belajar yang sering dipakai adalah buku 

teks, LKS, artikel, perpustakaan, film pembelajaran dan juga dari lingkungan 

sekitar. Sumber belajar tersebut juga adalah media pembelajaran yang biasa 

dipakai. Secara  umum siswa dapat menerima dengan baik materi pelajaran 

yang disampaikan oleh guru. Untuk kelas tertentu siswanya sangat aktif dalam 

proses belajar mengajar. Guru juga diberi kesempatan yang luas oleh kepala 

sekolah untuk meningkatkan kompetensi dan kualitasnya. Orang tua siswa 

juga mendukung pendidikan anaknya dengan menyediakan perlengkapan 

sekolah, tetapi peran komite sekolah kurang maksimal. 

Hasil Wawancara dengan Siswa 

Tabel 28. Hasil wawancara dengan siswa 
tentang pengelolaan pembelajaran SMA N 1 Grobogan. 

Aspek  Jawaban 
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Persiapan guru Buku pelajaran dan materi yang akan 

disampaikan kepada siswa (lamp. 

Siswa/dt2/pt1/br2). 

Kesiapan siswa Mempelajari materi pelajaran (lamp. 

Siswa/dt2/pt1/br6). 

Sumber belajar Guru, buku, LKS, perpustakaan (lamp. 

Siswa/dt2/pt1/br8). 

Model pembelajaran yang 

digunakan 

Ceramah dan diskusi (lamp. 

Siswa/dt2/pt1/br10). 

Media pembelajaran Tidak ada (lamp. Siswa/dt2/pt1/br15). 

Alat evaluasi Ulangan dan tanya jawab (lamp. 

Siswa/dt2/pt1/br19). 

Tindak lanjut hasil 

evaluasi 

Ada jam pelajaran tambahan, remidi dan 

pengayakan (lamp. Siswa/dt2/pt1/br22). 

Upaya peningkatan 

kemampuan akademik 

dan non akademik siswa 

Peningkatan sarana belajar dan kegiatan 

ekstrakurikuler (lamp. Siswa/dt2/pt1/br25). 

Upaya untuk memberikan 

penghargaan kepada 

warga sekolah 

Siswa yang memiliki prestasi diberikan hadiah 

dan penghargaan (lamp. Siswa/dt2/pt1/br33). 

Upaya pemberian sanksi 

kepada warga sekolah 

Siswa yang melanggar tata tertib diberi sanksi 

dan membuat surat pernyataan yang ditanda 

tangani orang tua. Kadang orang tuanya yang 

dipanggil (lamp. Siswa/dt2/pt1/br35). 

Dukungan orang tua 

dalam membantu belajar. 

Memberi dorongan untuk belajar (lamp. 

Siswa/dt2/pt1/br37). 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan siswa, guru sudah mempersiapkan 

perangkat pembelajaran dengan baik. Siswa sendiri persiapannya meliputi 

buku pegangan dan materi yang akan diberikan oleh guru. Evaluasi yang 
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dilakukan guru seringnya adalah tes tertulis dan tanya jawab. Sekolah 

menyediakan jam pelajaran tambahan dan kegiatan ekstrakurikuler untuk 

siswa yang mau mengikuti. Sistem penghargaan dan hukuman juga ada di 

sekolah. Mengenai dukungan orang tua dalam belajar sudah baik, orang tua 

siswa juga dilibatkan dalam kegiatan rapat yang diadakan oleh sekolah, 

terutama pada pertemuan antara kepala sekolah dan guru dengan wali murid. 

Wawancara dengan Komite Sekolah 

Tabel 29. Hasil wawancara dengan komite sekolah  
tentang pengelolaan pembelajaran SMA N 1 Grobogan. 

Aspek  Jawaban 

Dukungan masyarakat 

terhadap penyelenggaraan 

pendidikan 

Masyarakat selalu mendukung kegiatan yang 

diselenggarakan di sekolah. Memberi bantuan 

dana pembangunan bila diminta (lamp. 

Komite/dt2/pt2/br3). 

Dukungan orang tua 

dalam membantu belajar. 

Memberikan semangat dan dorongan moral 

kepada anak untuk berprestasi. Menyediakan 

peralatan belajar (lamp. Komite/dt2/pt2/br7). 

Keberadaan komite 

sekolah 

Bab Xv pasal 56 ayat 3 UU No. 20 tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional. Surat 

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 

044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan 

Komite Sekolah. SK pembentukan dari kepala 

sekolah (lamp. Komite/dt2/pt2/br14). 

Fungsi komite sekolah Sesuai dengan Undang-Undang dan SK 

Mendiknas (lamp. Komite/dt2/pt2/br20). 

Keterlibatan orang tua 

dalam kegiatan sekolah 

Pada waktu rapat wali murid, orang tua siswa 

diberitahu segala kegiatan yang ada di sekolah 

(lamp. Komite/dt2/pt2/br23). 
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Berdasarkan wawancara dengan komite sekolah, orang tua siswa sangat 

mendukung setiap kegiatan yang diadakan pihak sekolah maupun yang 

menyangkut tentang pembelajaran anaknya. Fungsi dan tugas komite sekolah 

sudah tercantum dalam Undang-Undang dan SK Mendiknas. 

 

3. SMA N 1 Godong 

a. Temuan Pada Pengelolaan Kurikulum 

Lembar Observasi Pada Pengelolaan Kurikulum 

Tabel 30. Lembar observasi pengelolaan kurikulum SMA N 1 Godong. 

Aspek  Kondisi 

Kurikulum yang 

digunakan. 

Pada tahun ajaran 2006/2007 SMA N 1 

Godong sudah menerapkan KBK. 

Tim pengembang 

kurikulum. 

Tidak ada. 

Pengembangan 

kurikulum. 

Program tahunan, program semester, program 

bulanan, silabus dan rencana pembelajaran. 

Kurikulum muatan lokal. Tidak ada. 

Kegiatan ekstrakurikuler Pramuka,  Kerohanian Islam, Karya Ilmiah 

Remaja, majalah dinding, bela diri, Palang 

Merah Remaja, komputer, menjahit, bola 

basket, bola voli, vokal group dan seni musik. 

Pelaksanaan kegiatan 

ekstrakurikuler 

Kegiatan ekstrakurikuler berjalan dengan baik. 

 

Berdasarkan hasil observasi di atas, KBK sudah diterapkan di SMA N 1 

Godong. Tetapi kepala sekolah tidak membentuk tim pengembang kurikulum, 

jadi dalam mengembangkan kurikulum, guru berkoordinasi langsung dengan 
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kepala sekolah maupun wakil kepala sekolah bidang kurikulum. 

Pengembangan kurikulum yaitu dengan menyusun program tahunan, program 

semester, program bulanan, silabus dan rencana pembelajaran. Sekolah juga 

menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler yang berjalan dengan baik. 

Hasil wawancara dengan kepala sekolah 

Tabel 31. Hasil wawancara dengan kepala sekolah 
tentang pengelolaan kurikulum SMA N 1 Godong. 

Aspek  Jawaban 

Tugas-tugas Kepala 

Sekolah 

Menyelenggarakan pendidikan sebagaimana 

mestinya, mengatur sekolah dalam semua 

aspek dan mengelola sekolah sesuai dengan 

kemampuan dan sumber daya yang ada di 

sekolah (lamp. Kasek/dt2/pt1/br2-11). 

Pemahaman kurikulum 

oleh Kepala Sekolah 

Dari penataran KBK yang diselenggarakan 

oleh dinas pendidikan nasional yang diikuti 

oleh seluruh Kepala Sekolah di Jawa Tengah 

(lamp. Kasek/dt2/pt1/br19). 

Model kurikulum yang 

digunakan sekolah 

Kurikulum Berbasis Kompetensi (lamp. 

Kasek/dt2/pt1/br24). 

Sosialisasi kurikulum 

sekolah 

Rapat dengan guru dengan agenda sosialisasi 

kurikulum (lamp. Kasek/dt2/pt1/br26). 

Tim pengembang 

kurikulum. 

Tidak disusun tim, tetapi guru berkonsultasi 

dengan kepala sekolah dan wakil kepala 

sekolah bidang kurikulum maupun rekan guru 

yang lain untuk mengembangkan kurikulum 

(lamp. Kasek/dt2/pt1/br45). 

Pengembangan kurikulum 

sekolah 

Program tahunan, program semester, program 

bulanan, silabus dan rencana pembelajaran 

(lamp. Kasek/dt2/pt1/br51). 
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Pihak-pihak yang terlibat 

dalam pengembangan 

kurikulum sekolah 

Guru masing-masing mata pelajaran bersama-

sama dengan kepala sekolah dan wakil kepala 

sekolah bidang kurikulum (lamp. 

Kasek/dt2/pt1/br47). 

Pelaksanaan kurikulum 

sekolah 

Kurikulum dijalankan dengan baik sesuai 

dengan pedoman dari dinas pendidikan (lamp. 

Kasek/dt2/pt1/br54). 

Kendala pelaksanaan 

KBK 

Kurangnya media pendidikan, ada beberapa 

guru yang tidak dapat merespon aktif 

pembaruan pendidikan dan juga siswa yang 

kurang siap dengan sistem pengajaran KBK 

(lamp. Kasek/dt2/pt1/br35). 

Kurikulum muatan lokal. Tidak ada muatan lokal dalam KBK (lamp. 

Kasek/dt2/pt1/br60). 

Kegiatan ekstrakurikuler Pramuka, Karya Ilmiah Remaja, Kerohanian 

Islam, majalah dinding, bela diri, Palang Merah 

Remaja, bola basket, bola voli, bulu tangkis, 

komputer, menjahit, vokal group dan seni 

musik (lamp. Kasek/dt2/pt1/br65). 

Pelaksanaan kegiatan 

ekstrakurikuler 

Ekstrakurikuler berjalan dengan baik (lamp. 

Kasek/dt2/pt1/br71). 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah, KBK sudah 

diterapkan di SMA N 1 Godong. Pelaksanaan KBK di SMA N 1 Godong 

dapat berjalan dengan baik, namun menurut kepala sekolah kendala yang 

dihadapi adalah kurang tersedianya media pembelajaran, beberapa personel 

sekolah yang kurang aktif merespon pembaharuan pendidikan dan siswa yang 

kurang dapat mengikuti sistem pengajaran KBK. Kurikulum dikembangkan 
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oleh guru dengan menyusun program tahunan, program semester, program 

bulanan, silabus dan rencana pembelajaran. Sekolah juga menyelenggarakan 

kegiatan ekstrakurikuler untuk meningkatkan kemampuan akademik dan non 

akademik siswa. Salah satunya adalah kegiatan pramuka yang wajib diikuti 

oleh siswa kelas X. 

b. Temuan Pada Pengelolaan Pembelajaran 

Lembar Observasi pada Pengelolaan Pembelajaran 

Tabel 32. Lembar observasi pada proses pembelajaran biologi kelas X  
di SMA N 1 Godong. 

 
Aspek  Kondisi  

Kesiapan guru Guru mempersiapkan silabus dan rencana 

pembelajaran. 

Kesiapan siswa Buku pegangan dan penugasan dari guru. 

Sumber belajar Buku teks dan LKS. 

Model pembelajaran Pendalaman materi dan latihan soal. 

Media pembelajaran Buku teks dan LKS. 

Suasana pembelajaran Siswa menyimak penjelasan dari guru sambil 

melihat lembar kerja yang akan dikerjakan. 

Monitoring pembelajaran Presensi mengajar dan jurnal pembelajaran. 

Evaluasi pembelajaran Hasil kerja siswa pada lembar LKS. 

 

Berdasarkan observasi di atas, guru sudah mempersiapkan perangkat 

pembelajaran dengan baik. Siswa juga kelihatan sudah mempersiapkan diri 

dengan menyiapkan buku pegangan dan LKS. Metode pembelajaran yang 

digunakan adalah ceramah dengan latihan soal dengan menggunakan buku 

teks dan LKS sebagai sumber belajar sekaligus sebagai media pembelajaran. 



 118

Tabel 33. Lembar observasi pada proses pembelajaran matematika kelas XI  
di SMA N 1 Godong. 

 
Aspek  Kondisi  

Kesiapan guru Guru mempersiapkan silabus dan rencana 

pembelajaran. 

Kesiapan siswa Buku pegangan dan buku tugas. 

Sumber belajar Buku teks dan LKS. 

Model pembelajaran Ceramah dan latihan soal. 

Media pembelajaran  Buku teks dan LKS. 

Suasana pembelajaran Pembelajaran berjalan dengan santai, siswa 

mencoba mengerjakan soal pada lembar kerja 

siswa dan menanyakan mengenai hal-hal yang 

kurang dipahami. 

Monitoring pembelajaran  Presensi mengajar dan jurnal mengajar 

Evaluasi pembelajaran Hasil pekerjaan siswa. 

 

Berdasarkan observasi di atas, guru sudah mempersiapkan perangkat 

pembelajaran dengan baik. Persiapan siswa juga cukup baik sehingga proses 

pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan kondusif, siswa terlihat aktif 

dalam pembelajaran dengan mengerjakan latihan soal yang terdapat di lembar 

LKS. Evaluasi dilakukan dengan melihat hasil kerja siswa pada LKS. 

Tabel 34. Lembar observasi pada proses pembelajaran ekonomi kelas X  
di SMA N 1 Godong. 

 
Aspek  Kondisi  

Kesiapan guru Silabus, rencana pembelajaran dan media 

pembelajaran. 

Kesiapan siswa Buku pegangan. 

Model pembelajaran Ceramah. 
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Sumber belajar Buku teks dan LKS. 

Media pembelajaran Buku teks dan LKS. 

Suasana pembelajaran Guru memberikan materi pembelajaran dan 

siswa memperhatikan. Sesekali guru bertanya 

dan siswa menjawab dan sebaliknya. Suasana 

kurang kondusif atau agak membosankan. 

Monitoring pembelajaran Presensi mengajar dan jurnal pembelajaran 

Evaluasi pembelajaran Penugasan dari LKS. 

 

Sesuai dengan hasil pengamatan, silabus dan rencana pembelajaran 

sudah dipersiapkan oleh guru. Persiapan siswa seperti biasanya yaitu buku 

pegangan siswa. Model pembelajaran yang digunakan adalah ceramah dengan 

memanfaatkan buku pegangan siswa dan LKS sebagai sumber belajar 

sekaligus sebagai media pembelajaran. Pembelajaran tampak berlangsung 

monoton dan kurang variatif. 

Hasil Wawancara dengan Kepala Sekolah 

Tabel 35. Hasil wawancara dengan kepala sekolah  
tentang pengelolaan pembelajaran SMA N 1 Godong 

Aspek  Jawaban 

Persiapan guru Perangkat pembelajaran seperti yang tercantum 

dalam konsep KBK (lamp. Kasek/dt2/pt2/br2). 

Kesiapan siswa Bagus, buku dan materi pelajaran (lamp. 

Kasek/dt2/pt2/br5). 

Sumber belajar Guru, buku pegangan, LKS, artikel, 

perpustakaan, film pembelajaran dan dari 

lingkungan sekitar (lamp. Kasek/dt2/pt2/br9). 

Model pembelajaran 

yang digunakan 

Bervariasi sesuai dengan materi pelajaran. 

Ceramah dan diskusi. Ceramah paling dominan 
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(lamp. Kasek/dt2/pt2/br14). 

Media pembelajaran Kurang lengkap, terutama multimedia (lamp. 

Kasek/dt2/pt2/br22). 

Suasana pembelajaran 

secara umum 

Kondusif dan lancar (lamp. Kasek/dt2/pt2/br31). 

Alat evaluasi Catatan siswa, keaktifan siswa, porto folio, 

ulangan harian, baik tertulis maupun lisan (lamp. 

Kasek/dt2/pt2/br36). 

Tindak lanjut hasil 

evaluasi 

Peningkatan kualitas pembelajaran, pemberian 

jam pelajaran tambahan, remidial teaching dan 

pengayakan (lamp. Kasek/dt2/pt2/br40). 

Monitoring 

pembelajaran 

Presensi mengajar dan jurnal pembelajaran setiap 

hari ada. Kadang monitoring ke kelas secara 

langsung (lamp. Kasek/dt2/pt2/br44). 

Upaya meningkatkan 

kompetensi guru 

Memberi kesempatan kepada guru untuk 

melanjutkan studi untuk meningkatkan 

kompetensinya (lamp. Kasek/dt2/pt2/br49). 

Upaya meningkatkan 

kualitas guru 

Memberikan kesempatan kepada semua guru 

untuk mengikuti berbagai seminar dan pelatihan 

yang sesuai dengan bidangnya (lamp. 

Kasek/dt2/pt2/br55). 

Upaya meningkatkan 

kemampuan akademik 

dan non akademik 

siswa 

Meningkatkan kualitas pembelajaran dan 

menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler yang 

beragam dan dapat diikuti oleh semua siswa 

(lamp. Kasek/dt2/pt2/br59). 

Upaya pemberian 

penghargaan kepada 

warga sekolah 

Selalu ada penghargaan untuk warga sekolah 

yang berprestasi di tingkat sekolah, tingkat 

Kabupaten maupun tingkat Propinsi (lamp. 

Kasek/dt2/pt2/br65). 

Upaya pemberian Sanksi diberikan kepada warga sekolah tanpa 
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sanksi kepada warga 

sekolah 

terkecuali yang melakukan pelanggaran (lamp. 

Kasek/dt2/pt2/br71). 

Keberadaan komite 

sekolah 

Bab XV pasal 56 ayat 3 UU No. 20 tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional. Surat 

Keputusan Menteri Pendidikan Naional No. 

044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan 

Komite Sekolah. SK pembentukan dari kepala 

sekolah (lamp. Kasek/dt2/pt2/br94). 

Fungsi komite sekolah Sesuai Undang-Undang dan SK Mendiknas tetapi 

kurang maksimal (lamp. Kasek/dt2/pt2/br99). 

Dukungan masyarakat 

terhadap 

penyelenggaraan 

pendidikan. 

Adanya dukungan dana untuk penambahan sarana 

dan prasarana serta fasilitas pendidikan (lamp. 

Kasek/dt2/pt2/br71). 

Dukungan orang tua 

dalam membantu 

belajar siswa 

Tergantung orang tua masing-masing. Pihak 

sekolah berusaha memotivasi orang tua untuk 

meningkatkan dukungan kepada anaknya masing-

masing (lamp. Kasek/dt2/pt2/br77) 

Keterlibatan orang tua 

dalam kegiatan sekolah 

Wali murid dilibatkan dalam penyelenggaraan 

pendidikan di sekolah, misalnya dalam 

musyawarah pembangunan sekolah (lamp. 

Kasek/dt2/pt2/br105). 

 

Berdasarkan wawancara dengan Kepala sekolah, kesiapan guru-guru 

dalam mengajar sudah sangat bagus, begitu juga dengan persiapan siswa. Pada 

umumnya suasana pembelajaran yang tercipta di kelas setelah diterapkan 

KBK sangat menyenangkan. Buku pegangan siswa, LKS, artikel, 

perpustakaan, film pembelajaran dan lingkungan sekitar dimanfaatkan sebagai 

sumber belajar sekaligus media pembelajaran, untuk pemanfaatan multimedia 
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masih kurang. Monitoring pembelajaran dilakukan oleh kepala sekolah setiap 

hari, yakni melalui alat monitoring berupa jurnal pembelajaran dan presensi 

mengajar serta supervisi dilakukan kepada setiap guru. Kepala sekolah juga 

memberi kesempatan seluas-luasnya kepada semua tenaga kependidikan untuk 

meningkatkan kompetensi dan kualitasnya. Sistem penghargaan dan hukuman 

juga berjalan di sekolah. Komite sekolah dan wali murid juga mendukung 

pelaksanaan pendidikan di sekolah. Tetapi fungsi dan peran komite sekolah 

kurang berjalan dengan maksimal karena umumnya dari latar belakang 

pendidikan dan ekonomi yang rendah. 

c. Hasil Cross – Check 

1) Cross – Check Pengelolaan Kurikulum 

Hasil wawancara dengan guru 

Tabel 36. Hasil wawancara dengan guru 
tentang pengelolaan kurikulum SMA N 1 Godong. 

Aspek  Jawaban 

Model kurikulum yang 

digunakan sekolah 

KBK (lamp. Guru//dt2/pt1/br2). 

Sosialisasi kurikulum 

sekolah 

Dilakukan oleh kepala sekolah dan wakil 

kepala sekolah bidang kurikulum (lamp. 

Guru//dt2/pt1/br17). 

Tim pengembang 

kurikulum. 

Tidak disusun (lamp. Guru//dt2/pt1/br23). 

Pengembangan kurikulum 

sekolah 

Program tahunan, program semester, program 

bulanan, silabus dan rencana pembelajaran 

(lamp. Guru//dt2/pt1/br29). 

Pihak yang terlibat dalam Kepala sekolah dan wakil kepala sekolah 
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pengembangan kurikulum bidang kurikulum (lamp. Guru//dt2/pt1/br23). 

Pelaksanaan kurikulum 

sekolah 

Baik (lamp. Guru//dt2/pt1/br33). 

Kendala pelaksanaan 

KBK 

Kekurangan media pembelajaran, siswa yang 

kurang siap dengan sistem pengajaran model 

KBK dan standar penilaian yang sulit dicapai 

siswa (lamp. Guru//dt2/pt1/br6). 

Kurikulum muatan lokal. Tidak ada muatan lokal dalam KBK (lamp. 

Guru//dt2/pt1/br36). 

Kegiatan ekstrakurikuler Pramuka, Palang Merah Remaja, Kerohanian 

Islam, Karya Ilmiah Remaja, majalah dinding, 

bola basket, bola voli dan lain-lain (lamp. 

Guru//dt2/pt1/br37). 

Pelaksanaan kegiatan 

ekstrakurikuler 

Baik. Bidang olahraga banyak peminat, bidang 

penalaran seperti KIR dan kerohanian Islam 

sedikit peminat (lamp. Guru//dt2/pt1/br46). 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru, juga didapat fakta bahwa 

KBK sudah diberlakukan. Sosialisasi kurikulum dilakukan kepala sekolah 

tetapi tidak dibentuk tim pengembang kurikulum, jadi guru mengembangkan 

sendiri dengan menyusun program tahunan, semester, dan bulanan serta 

silabus dan rencana pembelajaran. Sejauh ini pelaksanaan kurikulum dapat 

berjalan dengan baik. Adapun kendala yang dialami guru dalam menerapkan 

KBK yaitu kekurangan media yang akan digunakan dalam pembelajaran, 

siswa yang kurang siap dengan sistem pengajaran KBK serta standar penilaian 

yang tinggi. Sekolah juga menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler yang 

terlaksana dengan baik, terutama pramuka yang wajib bagi siswa kelasX. 
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Hasil Wawancara dengan siswa 

Tabel 37. Hasil wawancara dengan siswa 
tentang pengelolaan kurikulum SMA N 1 Godong. 

Aspek  Jawaban 

Model kurikulum yang 

digunakan sekolah 

KBK (lamp. Siswa/dt2/pt1/br2). 

Sosialisasi kurikulum 

sekolah 

Mengetahui KBK dari media massa. Kepala 

sekolah dan guru juga memberi tahu (lamp. 

Siswa/dt2/pt1/br5). 

Pengembangan kurikulum 

sekolah 

Tidak tahu (lamp. Siswa/dt2/pt1/br14), 

Pihak yang terlibat dalam 

pengembangan kurikulum 

Kepala sekolah dan guru (lamp. 

Siswa/dt2/pt1/br16). 

Pelaksanaan kurikulum 

sekolah 

Baik (lamp. Siswa/dt2/pt1/br9) 

Kendala pelaksanaan 

KBK 

Harus memiliki inisiatif untuk belajar sendiri 

(lamp. Siswa/dt2/pt1/br9). 

Kurikulum muatan lokal. Tidak ada muatan lokal (lamp. 

Siswa/dt2/pt1/br18). 

Kegiatan ekstrakurikuler Ada. Pramuka, bola basket, bola voli, bela diri, 

Kerohanian Islam, Palang Merah Remaja, 

Karya Ilmiah Remaja dan lain-lain (lamp. 

Siswa/dt2/pt1/br20). 

Pelaksanaan kegiatan 

ekstrakurikuler 

Baik, komputer banyak yang ikut (lamp. 

Siswa/dt2/pt1/br29). 

 

Dari hasil wawancara dengan siswa juga diketahui bahwa KBK sudah 

diterapkan dan terlaksana dengan baik. Kendala yang dialami siswa setelah 

diterapkan KBK adalah siswa harus memiliki inisiatif sendiri untuk belajar 
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dan mencari sumber belajar yang lain. Dari siswa juga diketahui bahwa 

sekolah menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler dan siswa kelas X wajib 

mengikuti kegiatan pramuka. 

Wawancara  dengan komite sekolah 

Tabel 38. Hasil wawancara dengan komite sekolah 
tentang pengelolaan kurikulum SMA N 1 Godong. 

Aspek  Jawaban 

Model kurikulum yang 

digunakan sekolah 

KBK (lamp. Komite/dt2/pt1/br2). 

Sosialisasi kurikulum 

sekolah 

Dari pertemuan wali murid dengan kepala 

sekolah dan guru (lamp. Komite/dt2/pt1/br5). 

Pengembangan kurikulum 

sekolah 

Tanggung jawab kepala sekolah dan guru 

(lamp. Komite/dt2/pt1/br8) 

Pihak yang terlibat dalam 

pengembangan kurikulum 

sekolah 

Kepala sekolah dan guru (lamp. 

Komite/dt2/pt1/br14). 

Pelaksanaan kurikulum 

sekolah 

Baik. Kegiatan belajar mengajar berjalan 

dengan baik (lamp. Komite/dt2/pt1/br16). 

Kendala pelaksanaan 

KBK 

Tidak tahu (lamp. Komite/dt2/pt1/br20). 

Kurikulum muatan lokal. Tidak tahu.  

Kegiatan ekstrakurikuler Ada (lamp. Komite/dt2/pt1/br29). 

Pelaksanaan kegiatan 

ekstrakurikuler 

Baik (lamp. Komite/dt2/pt1/br34). 

 

Menurut hasil wawancara dengan Komite sekolah, sekolah sudah 

menerapkan Kurikulum Berbasis Kompetensi. Komite sekolah mengetahui hal 

ini dari rapat dengan sekolah dan dari media massa. Pelaksanaan KBK di 
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sekolah sejauh ini sudah dianggap baik oleh komite sekolah. Komite sekolah 

juga mengetahui akan adanya kurikulum muatan lokal dan kegiatan 

ekstrakurikuler, yang pelaksanaannya sudah cukup baik. 

2) Cross – Check Pengelolaan Pembelajaran 

Hasil Wawancara dengan Guru 

Tabel 39. Hasil wawancara dengan guru 
tentang pengelolaan pembelajaran SMA N 1 Godong 

Aspek  Jawaban 

Persiapan guru Mempersiapkan silabus, rencana pembelajaran 

dan alat evaluasi, yang paling penting adalah 

materi pelajaran (lamp. Guru/dt2/pt1/br2). 

Kesiapan siswa Buku, materi pelajaran dan penugasan yang 

telah diberikan oleh guru (lamp. 

Guru/dt2/pt1/br6). 

Sumber belajar Buku teks, LKS, artikel, film pembelajaran, 

dan perpustakaan (lamp. Guru/dt2/pt1/br11). 

Model pembelajaran yang 

digunakan 

Bermacam-macam. Ceramah, kontekstual, 

diskusi dan praktikum, ada kalanya gabungan. 

Tergantung kebutuhan dan materi pelajaran 

(lamp. Guru/dt2/pt1/br16). 

Media pembelajaran Buku pelajaran, LKS, artikel, dan yang lain. 

Menyesuaikan dengan materi pelajaran dan 

model pembelajaran yang digunakan (lamp. 

Guru/dt2/pt1/br21). 

Suasana pembelajaran 

secara umum 

Siswa menerima dengan baik materi pelajaran 

yang disampaikan oleh guru. Untuk kelas 

tertentu siswanya sangat aktif dalam proses 

pembelajaran (lamp. Guru/dt2/pt1/br27). 

Alat evaluasi Tes tertulis, tanya jawab, catatan harian, 



 127

konsistensi ungkapan siswa (lamp. 

Guru/dt2/pt1/br32). 

Tindak lanjut hasil 

evaluasi 

Peningkatan kualitas pembelajaran, Pemberian 

jam pelajaran tambahan, remidial teaching dan 

pengayakan (lamp. Guru/dt2/pt1/br36). 

Monitoring pembelajaran Jurnal pembelajaran dan presensi mengajar. 

Kadang kepala sekolah masuk ke dalam kelas 

mengikuti proses pembelajaran (lamp. 

Guru/dt2/pt1/br43). 

Upaya meningkatkan 

kompetensi guru. 

Semua guru diberi kesempatan untuk 

melakukan studi lanjut sesuai dengan standar 

minimal dari dinas pendidikan nasional (lamp. 

Guru/dt2/pt1/br47). 

Upaya meningkatkan 

kualitas guru 

Guru diberi kesempatan untuk mengikuti 

seminar dan pelatihan yang sesuai dengan 

bidangnya (lamp. Guru/dt2/pt1/br47). 

Upaya peningkatan 

kemampuan akademik 

dan non akademik siswa 

Meningkatkan kualitas pembelajaran. 

Menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler 

(lamp. Guru/dt2/pt1/br55). 

Upaya untuk memberikan 

penghargaan kepada 

warga sekolah 

Penghargaan diberikan kepada siswa yang 

berprestasi mulai dari tingkat sekolah. 

Penghargaan untuk guru minimal berprestasi di 

tingkat Kabupaten (lamp. Guru/dt2/pt1/br56). 

Upaya pemberian sanksi 

kepada warga sekolah 

Sanksi diberikan kepada warga sekolah tanpa 

terkecuali yang melakukan pelanggaran (lamp. 

Guru/dt2/pt1/br64). 

Keberadaan komite 

sekolah 

Bab XV pasal 56 ayat 3 UU No. 20 tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional. Surat 

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 

044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan 
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Komite Sekolah (lamp. Guru/dt2/pt1/br80). 

Fungsi komite sekolah Sesuai dengan Undang-Undang dan SK 

Mendiknas tetapi kurang maksimal (lamp. 

Guru/dt2/pt1/br80). 

Dukungan wali murid 

terhadap penyelenggaraan 

pendidikan 

Dukungan berupa dana pembangunan, 

mengikuti pertemuan rutin wali murid (lamp. 

Guru/dt2/pt1/br69). 

Dukungan orang tua 

dalam membantu belajar. 

Orang tua menyediakan perlengkapan belajar 

yang dibutuhkan oleh anak-anaknya. Ada juga 

yang memasukkan anaknya ke bimbingan 

belajar (lamp. Guru/dt2/pt1/br70). 

Keterlibatan orang tua 

dalam kegiatan sekolah 

Orang tua siswa terlibat dalam penyusunan 

kegiatan ekstrakurikuler. Dalam pembangunan 

sekolah, pihak sekolah juga bermusyawarah 

dengan wali murid (lamp. Guru/dt2/pt1/br89). 

 

Hasil wawancara dengan guru menerangkan bahwa guru 

mempersiapkan perangkat pembelajaran dengan baik. Secara  umum siswa 

dapat menerima pelajaran yang disampaikan oleh guru dengan baik. Untuk 

kelas tertentu siswanya sangat aktif dalam proses belajar mengajar. Sumber 

belajar yang umumnya digunakan adalah buku pegangan siswa, LKS, artikel, 

perpustakaan, film pembelajaran dan juga dari lingkungan sekitar. 

Pemanfaatan multimedia masih kurang sehingga sumber belajar sekaligus 

berfungsi sebagai media pembelajaran. Guru diberi kesempatan yang luas oleh 

kepala sekolah untuk selalu meningkatkan kompetensi dan kualitasnya. 

Mengenai dukungan masyarakat terhadap pendidikan anaknya dan 

penyelenggaraan sekolah, menurut guru pada umumnya sudah baik. 
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Hasil Wawancara dengan Siswa 
 

Tabel 40. Hasil wawancara dengan siswa 
tentang pengelolaan pembelajaran SMA N 1 Godong 

Aspek  Jawaban 

Persiapan guru Buku pelajaran dan materi yang akan 

disampaikan kepada siswa (lamp. 

Siswa/dt2/pt1/br2). 

Kesiapan siswa Buku dan tugas dari guru (lamp. 

Siswa/dt2/pt1/br4). 

Sumber belajar Guru, buku pegangan, LKS, film pembelajaran, 

perpustakaan (lamp. Siswa/dt2/pt1/br7). 

Model pembelajaran yang 

digunakan 

Ceramah dan tanya jawab, praktikum untuk 

pelajaran tertentu (lamp. Siswa/dt2/pt1/br10). 

Media pembelajaran Tidak ada (lamp. Siswa/dt2/pt1/br14). 

Alat evaluasi Ujian tertulis dan lisan (lamp. 

Siswa/dt2/pt1/br16). 

Tindak lanjut hasil 

evaluasi 

Jam pelajaran tambahan dan remidi (lamp. 

Siswa/dt2/pt1/br18). 

Upaya peningkatan 

kemampuan akademik 

dan non akademik siswa 

Pelajaran tambahan dan ulangan susulan. 

Adanya kegiatan ekstrakurikuler (lamp. 

Siswa/dt2/pt1/br22). 

upaya untuk memberikan 

penghargaan kepada 

warga sekolah 

Siswa yang memiliki prestasi diberikan hadiah 

dan penghargaan (lamp. Siswa/dt2/pt1/br25). 

Upaya pemberian sanksi 

kepada warga sekolah 

Ada sanksi untuk pelanggaran dan membuat 

surat pernyataan yang ditanda tangani orang 

tua. Kadang orang tuanya yang dipanggil ke 

sekolah (lamp. Siswa/dt2/pt1/br28). 

Dukungan orang tua 

dalam membantu belajar. 

Perlengkapan sekolah (lamp. 

Siswa/dt2/pt1/br33). 
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Keterlibatan orang tua 

dalam kegiatan sekolah 

Ada rapat wali murid dengan kepala sekolah 

dan guru (lamp. Siswa/dt2/pt1/br35). 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan siswa, guru sudah mempersiapkan 

perangkat pembelajaran dengan baik. Sumber belajar yang biasa digunakan 

adalah buku pegangan, LKS dan artikel. Penggunaan media terutama 

multimedia masih sangat kurang. Evaluasi yang dilakukan guru seringnya 

adalah tes tertulis dan tanya jawab. Sekolah menyediakan jam pelajaran 

tambahan dan kegiatan ekstrakurikuler untuk siswa yang mau mengikuti. 

Sanksi pelanggaran diberikan kepada siswa yang melakukan pelanggaran 

tanpa alasan yang jelas. Mengenai dukungan orang tua dalam belajar sudah 

baik, orang tua siswa juga dilibatkan dalam kegiatan rapat yang diadakan oleh 

sekolah, terutama pada pertemuan antara kepala sekolah dengan wali murid. 

Wawancara dengan Komite Sekolah 

Tabel 41. Hasil wawancara dengan komite sekolah  
tentang pengelolaan pembelajaran SMA N 1 Godong 

Aspek  Jawaban 

Dukungan masyarakat 

terhadap penyelenggaraan 

pendidikan 

Masyarakat selalu mendukung kegiatan yang 

diselenggarakan di sekolah. Memberi bantuan 

dana pembangunan bila diminta (lamp. 

Komite/dt2/pt2/br3). 

Dukungan orang tua 

dalam membantu belajar. 

Memberikan semangat dan dorongan moral 

kepada anak untuk berprestasi. Perlengkapan 

belajar dan sarana belajar yang lain (lamp. 

Komite/dt2/pt2/br6). 

Keberadaan komite Bab Xv pasal 56 ayat 3 UU No. 20 tahun 2003 
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sekolah tentang Sistem Pendidikan Nasional. Surat 

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 

044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan 

Komite Sekolah. SK pembentukan dari kepala 

sekolah (lamp. Komite/dt2/pt2/br8). 

Fungsi komite sekolah Sesuai dengan Undang-Undang dan SK 

Mendiknas (lamp. Komite/dt2/pt2/br13). 

Keterlibatan orang tua 

dalam kegiatan sekolah 

Pada waktu rapat wali murid, orang tua siswa 

diberitahu segala kegiatan yang ada di sekolah 

(lamp. Komite/dt2/pt2/br15). 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan komite sekolah, masyarakat 

senantiasa mendukung kegiatan yang diselenggarakan oleh sekolah baik 

berupa dukungan moril maupun materiil. Orang tua juga selalu memberikan 

dorongan kepada siswa untuk meningkatkan prestasinya. Komite sekolah 

berfungsi dalam monitoring kegiatan yang diselenggarakan oleh sekolah.  

 

4. SMA N 1 Gubug 

a. Temuan Pada Pengelolaan Kurikulum 

Lembar Observasi Pada Pengelolaan Kurikulum 

Tabel 42. Lembar observasi pengelolaan kurikulum SMA N 1 Gubug. 

Aspek  Kondisi 

Kurikulum yang 

digunakan 

SMA N 1 Gubug sudah menggunakan 

kurikulum model KBK. 

Tim pengembang 

kurikulum. 

Tidak ada. 

Pengembangan Program tahunan, program semester, program 
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kurikulum. bulanan, silabus dan rencana pembelajaran. 

Kegiatan ekstrakurikuler Kerohanian Islam, majalah dinding dalam 

bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia, karya 

ilmiah remaja, beladiri, Palang Merah Remaja, 

bela diri, elektro, menjahit, vokal group dan 

seni musik. 

Pelaksanaan kegiatan 

ekstrakurikuler 

Baik. 

 

Sesuai dengan hasil observasi, SMA N 1 Gubug pada tahun pelajaran 

2006/2007 sudah menggunakan KBK. Pengembangan kurikulum dalam 

pembelajaran dilakukan sendiri oleh guru mata pelajaran dan berkoordinasi 

langsung dengan kepala sekolah. pengembangan kurikulum dilakukan dengan 

menyusun program tahunan, program semester, program bulanan, silabus dan 

rencana pembelajaran. Selain juga menyelenggarakan kegiatan ektrakurikuler 

yang secara umum juga dapat berjalan dengan baik. 

Hasil wawancara dengan kepala sekolah 

Tabel 43. Hasil wawancara dengan kepala sekolah  
tentang pengelolaan kurikulum SMA N 1 Gubug. 

Aspek  Jawaban 

Tugas-tugas Kepala 

Sekolah 

Bertanggungjawab terhadap pendidikan dan 

pembelajaran yang berlangsung di sekolah. 

Sesuai dengan SK Mendikbud No. 

0216/O/1992 yang disingkat EMASLIM (lamp. 

Kasek/dt2/pt1/br2). 

Pemahaman kurikulum 

oleh Kepala Sekolah 

Mengikuti sosialisasi yang diadakan oleh Dinas 

pendidikan (lamp. Kasek/dt2/pt1/br21). 
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Model kurikulum yang 

digunakan sekolah 

KBK (lamp. Kasek/dt2/pt1/br27). 

Sosialisasi kurikulum 

sekolah 

Kepala sekolah dalam rapat dengan guru 

(lamp. Kasek/dt2/pt1/br33). 

Tim pengembang 

kurikulum. 

Tidak ada. Guru memiliki wewenang untuk 

mengembangkan sendiri sesuai kondisi sekolah 

dan mereka memiliki akses ke kepala sekolah 

dan wakil kepala sekolah bidang kurikulum 

(lamp. Kasek/dt2/pt1/br49). 

Pengembangan kurikulum 

sekolah 

Program tahunan, program semester, program 

bulanan, silabus dan rencana pembelajaran 

(lamp. Kasek/dt2/pt1/br45). 

Pihak-pihak yang terlibat 

dalam pengembangan 

kurikulum sekolah 

Guru masing-masing mata pelajaran (lamp. 

Kasek/dt2/pt1/br49). 

Pelaksanaan kurikulum 

sekolah 

Masih perlu ditingkatkan namun sejauh ini 

sudah cukup baik (lamp. Kasek/dt2/pt1/br54). 

Kendala pelaksanaan 

KBK 

Media pembelajaran yang kurang lengkap 

terutama multimedia dan siswa sulit mencapai 

standar penilaian (lamp. Kasek/dt2/pt1/br37). 

Kurikulum muatan lokal. Tidak ada muatan lokal dalam KBK (lamp. 

Kasek/dt2/pt1/br61). 

Kegiatan ekstrakurikuler Ada. Pramuka,  Kerohanian Islam, Palang 

Merah Remaja, olah raga, komputer, menjahit, 

dan seni musik dan banyak lagi yang lain 

(lamp. Kasek/dt2/pt1/br70). 

Pelaksanaan kegiatan 

ekstrakurikuler 

Ekstrakurikuler berjalan dengan baik (lamp. 

Kasek/dt2/pt1/br74). 
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Dari hasil wawancara dengan Kepala sekolah dapat diketahui bahwa 

fungsi dan tugas kepala sekolah sesuai dengan SK Mendikbud No. 

0216/O/1992. Kepala sekolah memahami KBK dari penataran yang diadakan 

oleh dinas pendidikan, dan pelaksanaan KBK dimulai pada tahun ajaran 

2005/2006 sampai sekarang ini. Guru memiliki wewenang yang luas untuk 

mengembangkan kurikulum ke dalam pembelajaran dengan menyusun 

program tahunan, semester, bulanan, silabus dan rencana pembelajaran. 

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan KBK adalah media pembelajaran 

yang kurang lengkap dan standar penilaian yang sulit dicapai. Kegiatan 

ekstrakurikuler hanya sedikit semuanya berjalan dengan efektif dan siswa 

kelas X wajib mengikuti kegiatan pramuka. 

b. Temuan Pada Pengelolaan Pembelajaran 

Lembar Observasi pada pengelolaan Pembelajaran  

Tabel 44. Lembar observasi pada proses pembelajaran TIK kelas XI  
di SMA N 1 Gubug. 

 
Aspek  Kondisi  

Kesiapan guru Guru mempersiapkan silabus dan rencana 

pembelajaran. 

Kesiapan siswa Siswa membawa buku pegangan. 

Sumber belajar Modul dan PC (personal computer) 

Model pembelajaran praktikum. 

Media pembelajaran Seperangkat komputer. 

Suasana pembelajaran Siswa menyimak penjelasan dari guru sambil 

mempraktekkan ke dalam komputer yang 

dipegang siswa. 

Monitoring pembelajaran Presensi mengajar dan jurnal pembelajaran. 
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Evaluasi pembelajaran Guru memperhatikan hasil kerja siswa di 

monitor masing-masing. 

 

Berdasarkan observasi di atas, guru sudah mempersiapkan perangkat 

pembelajaran dan media yang akan digunakan. Siswa juga sudah menyiapkan 

diri dengan masuk ke ruang laboratorium dulu sebelum guru masuk. Suasana 

pembelajaran ramai tapi identik dengan suasana belajar. Selain menggunakan 

komputer, modul juga dipakai untuk membantu belajar siswa. Pembelajaran 

berlangsung sambil guru melakukan evaluasi terhadap hasil kerja siswa di 

komputer masing-masing. 

Tabel 45. Lembar observasi pada proses pembelajaran matematika kelas XI  
di SMA N 1 Gubug. 

Aspek  Kondisi  

Kesiapan guru Guru mempersiapkan silabus dan rencana 

pembelajaran. 

Kesiapan siswa Buku pegangan dan buku tugas. 

Sumber belajar Buku teks dan LKS. 

Model pembelajaran Ceramah dan latihan soal. 

Media pembelajaran  Buku teks dan LKS. 

Suasana pembelajaran Pembelajaran berjalan dengan santai, siswa 

mencoba mengerjakan soal yang diberikan oleh 

guru dan menanyakan mengenai hal-hal yang 

kurang dipahami. 

Monitoring pembelajaran  Presensi mengajar dan jurnal mengajar 

Evaluasi pembelajaran Hasil pekerjaan siswa. 
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Berdasarkan hasil observasi di atas, guru sudah mempersiapkan 

perangkat pembelajaran dengan baik. Metode yang digunakan pun metode 

ceramah dan latihan soal, tapi siswa kelihatan senang. Hal ini terlihat dari 

antusiasme siswa dalam kegiatan pembelajaran. Evaluasi dari pembelajaran 

ini dapat dilihat dari setiap pekerjaan siswa setelah diberi penugasan oleh 

guru. 

Tabel 46. Lembar observasi pada proses pembelajaran ekonomi kelas X  
di SMA N 1 Gubug. 

Aspek  Kondisi  

Kesiapan guru Silabus, rencana pembelajaran dan media 

pembelajaran. 

Kesiapan siswa Buku pegangan. 

Sumber belajar Buku teks dan LKS. 

Model pembelajaran Ceramah. 

Media pembelajaran Buku teks dan LKS. 

Suasana pembelajaran Guru memberikan materi pembelajaran dan 

siswa memperhatikan. Sesekali guru bertanya 

dan siswa menjawab dan sebaliknya. 

Monitoring pembelajaran Presensi mengajar dan jurnal pembelajaran 

Evaluasi pembelajaran Mengerjakan lembar soal dalam LKS. 

 

Berdasarkan hasil observasi di atas, guru sudah mempersiapkan 

perangkat pembelajaran dengan baik. Tetapi hal ini tidak didukung dengan 

penggunaan model pembelajaran yang variatif, sehingga kegiatan 

pembelajaran cenderung monoton dan kurang menyenangkan. Media yang 

digunakan juga hanya berupa buku pegangan dan LKS yang merupakan 
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sumber belajar yang digunakan. Evaluasi pembelajaran yang telah dilakukan 

yaitu mencoba menjawab pertanyaan yang terdapat dalam LKS. 

Hasil Wawancara dengan Kepala Sekolah 

Tabel 47. Hasil wawancara dengan kepala sekolah  
tentang pengelolaan pembelajaran SMA N 1 Gubug. 

Aspek  Jawaban 

Persiapan guru Silabus, rencana pembelajaran dan materi 

pembelajaran yang akan disampaikan kepada siswa 

(lamp. Kasek/dt2/pt2/br2). 

Kesiapan siswa Buku dan materi pelajaran (lamp. 

Kasek/dt2/pt2/br6). 

Sumber belajar Guru, buku pegangan, LKS, artikel, perpustakaan, 

film pembelajaran dan dari lingkungan sekitar 

(lamp. Kasek/dt2/pt2/br9). 

Model pembelajaran 

yang digunakan 

Ceramah efektif dengan mengkombinasikan model 

lain yang diperlukan seperti diskusi. Ceramah tetap 

dominan (lamp. Kasek/dt2/pt2/br12). 

Media pembelajaran Kurang lengkap, terutama untuk pemanfaatan 

multimedia (lamp. Kasek/dt2/pt2/br18). 

Suasana pembelajaran 

secara umum 

Baik, siswa dapat mengikuti proses pembelajaran 

dengan lancar (lamp. Kasek/dt2/pt2/br22). 

Alat evaluasi Catatan siswa, keaktifan siswa, porto folio dan 

ulangan harian (lamp. Kasek/dt2/pt2/br26). 

Tindak lanjut hasil 

evaluasi 

Peningkatan kualitas pembelajaran, pemberian jam 

pelajaran tambahan, remidial teaching dan 

pengayakan (lamp. Kasek/dt2/pt2/br30). 

Monitoring 

pembelajaran 

Presensi mengajar dan jurnal pembelajaran setiap 

hari ada. Kadang monitoring ke dalam kelas secara 

langsung pada saat proses pembelajaran (lamp. 
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Kasek/dt2/pt2/br34). 

Upaya meningkatkan 

kompetensi guru 

Sekolah memberi kesempatan kepada semua guru 

untuk melanjutkan studi untuk meningkatkan 

kompetensinya (lamp. Kasek/dt2/pt2/br42). 

Upaya meningkatkan 

kualitas guru 

Sekolah sangat mendorong kepada semua guru 

untuk mengikuti berbagai seminar dan pelatihan 

yang sesuai dengan bidangnya (lamp. 

Kasek/dt2/pt2/br45). 

Upaya meningkatkan 

kemampuan akademik 

dan non akademik 

siswa 

Meningkatkan kualitas pembelajaran dan 

menyediakan jam pelajaran tambahan. 

Menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler yang 

beragam dan dapat diikuti oleh semua siswa. 

Khususnya yang dapat meningkatkan kemampuan 

siswa (lamp. Kasek/dt2/pt2/br50). 

Upaya untuk 

memberikan 

penghargaan kepada 

warga sekolah 

Penghargaan selalu diusahakan untuk diberikan 

kepada warga sekolah yang berprestasi, baik di 

tingkat sekolah, tingkat Kabupaten maupun tingkat 

Propinsi (lamp. Kasek/dt2/pt2/br52). 

Upaya pemberian 

sanksi kepada warga 

sekolah 

Sanksi diberikan yang bersifat mendidik, seperti 

membuat makalah. Ada poin untuk setiap 

pelanggaran (lamp. Kasek/dt2/pt2/br62). 

Keberadaan komite 

sekolah 

Bab XV pasal 56 ayat 3 UU No. 20 tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional. Surat 

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 

044/U2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite 

Sekolah. SK pembentukan dari kepala sekolah 

(lamp. Kasek/dt2/pt2/br79). 

Fungsi komite sekolah Sesuai dengan Undang-Undang dan SK Mendiknas 

tapi kurang maksimal (lamp. Kasek/dt2/pt2/br81) 

Dukungan masyarakat Adanya bantuan dana untuk penambahan sarana 
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terhadap 

penyelenggaraan 

pendidikan. 

dan prasarana pendidikan yang diperlukan. 

Permintaan wali murid untuk meningkatkan 

kegiatan yang ada di sekolah (lamp. 

Kasek/dt2/pt2/br67) 

Dukungan orang tua 

dalam membantu 

belajar siswa 

Pihak sekolah berusaha memotivasi orang tua 

untuk mendorong anaknya masing-masing agar 

meningkatkan prestasinya (lamp. 

Kasek/dt2/pt2/br73). 

Keterlibatan orang tua 

dalam kegiatan 

sekolah 

Setiap kegiatan yang disusun dan diselenggarakan 

sekolah berusaha untuk dirundingkan dahulu 

dengan orang tua siswa (lamp. 

Kasek/dt2/pt2/br86). 

 

Berdasarkan wawancara dengan Kepala sekolah, kesiapan guru-guru 

dalam mengajar sudah sangat bagus, begitu juga dengan persiapan siswa. Pada 

umumnya suasana pembelajaran yang tercipta di kelas setelah diterapkan 

KBK sangat menyenangkan. Sumber belajar yang biasa digunakan adalah 

buku pegangan siswa, LKS, artikel, perpustakaan, film pembelajaran dan juga 

dari lingkungan sekitar yang sekalogus dimanfaatkan sebagai media 

pembelajaran karena untuk multimedia masih kurang. Monitoring 

pembelajaran dilakukan oleh kepala sekolah setiap hari, yakni melalui alat 

monitoring berupa jurnal pembelajaran dan presensi mengajar serta supervisi 

dilakukan kepada setiap guru. Kendala yang dihadapi sekolah dalam 

pelaksanaan KBK adalah kurangnya media pembelajaran, khususnya 

multimedia, dan standar penilaian yan sulit dicapai siswa. Kepala sekolah juga 

memberi kesempatan kepada semua tenaga kependidikan untuk meningkatkan 
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kompetensi dan kualitasnya. Komite sekolah dan wali murid juga mendukung 

pelaksanaan pendidikan di sekolah. Tetapi fungsi dan peran komite sekolah 

kurang maksimal karena umumnya dari latar belakang pendidikan dan 

ekonomi yang rendah sehingga kurang begitu tanggap terhadap isu-isu 

pembaharuan dalam pendidikan. 

c. Hasil Cross – Check 

1) Cross – Check Pengelolaan Kurikulum 

Hasil wawancara dengan guru 

Tabel 48. Hasil wawancara dengan guru 
tentang pengelolaan kurikulum SMA N 1 Gubug. 

Aspek  Jawaban 

Model kurikulum yang 

digunakan sekolah 

KBK (lamp. Guru/dt2/pt1/br2). 

Sosialisasi kurikulum 

sekolah 

Rapat dengan kepala sekolah dan dewan guru 

dan mengikuti seminar kurikulum (lamp. 

Guru/dt2/pt1/br16). 

Tim pengembang 

kurikulum. 

Tidak disusun (lamp. Guru/dt2/pt1/br20). 

Pengembangan kurikulum 

sekolah 

Program tahunan, program semester, program 

bulanan, silabus dan rencana pembelajaran 

(lamp. Guru/dt2/pt1/br26). 

Pihak yang terlibat dalam 

pengembangan kurikulum 

Guru masing-masing mata pelajaran dibantu 

kepala sekolah dan wakil kepal sekolah bidang 

kurikulum (lamp. Guru/dt2/pt1/br23). 

Pelaksanaan kurikulum 

sekolah 

Baik (lamp. Guru/dt2/pt1/br30). 

Kendala pelaksanaan 

KBK 

Media pembelajaran yang kurang lengkap dan 

standar penilaian yang membuat siswa takut 
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(lamp. Guru/dt2/pt1/br6). 

Kurikulum muatan lokal. Tidak ada muatan lokal dalam KBK (lamp. 

Guru/dt2/pt1/br33). 

Kegiatan ekstrakurikuler Ada. Pramuka, kerohanian Islam, KIR, Palang 

Merah Remaja, majalah dinding (bahasa 

Inggris dan bahasa Indonesia), dan seni musik 

(lamp. Guru/dt2/pt1/br35). 

Pelaksanaan kegiatan 

ekstrakurikuler 

Berjalan dengan baik (lamp. 

Guru/dt2/pt1/br43). 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru, sekolah menggunakan KBK 

sebagai model kurikulumnya. Sosialisasi dan pengembangan kurikulum 

dilakukan oleh kepala sekolah dan guru memiliki wewenang untuk 

mengembangkan kurikulum. Sejauh ini pelaksanaan kurikulum dapat berjalan 

dengan baik. Adapun kendala yang dialami guru dalam menerapkan KBK 

yaitu kekurangan media pembelajaran. Kegiatan ekstrakurikuler yang ada 

hanya sedikit tapi semuanya berjalan dengan baik. 

Hasil Wawancara dengan siswa 

Tabel 49. Hasil wawancara dengan siswa 
tentang pengelolaan kurikulum SMA N 1 Gubug. 

Aspek  Jawaban 

Kurikulum yang berlaku. KBK (lamp. Siswa/dt2/pt1/br2). 

Kendala KBK Harus belajar lebih keras dan berinisiatif untuk 

mencari tambahan materipelajaran. Koleksi 

buku perpustakaan kurang lengkap dan kurang 

jumlah (lamp. Siswa/dt2/pt1/br7). 

Sosialisasi kurikulum Diberi tahu guru dan dari membaca (koran) 
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sekolah (lamp. Siswa/dt2/pt1/br5). 

Pelaksanaan kurikulum 

sekolah 

Baik, setiap hari guru menerapkan KBK saat 

mengajar (lamp. Siswa/dt2/pt1/br14). 

Kurikulum muatan lokal. Tidak ada muatan lokal (lamp. 

Siswa/dt2/pt1/br12). 

Kegiatan ekstrakurikuler Ada. Pramuka, Kerohanian Islam, bela diri, 

mading, seni musik, PMR dan KIR (lamp. 

Siswa/dt2/pt1/br14). 

Pelaksanaan kegiatan 

ekstrakurikuler 

Baik sebagian besar siswa aktif (lamp. 

Siswa/dt2/pt1/br21). 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan siswa, KBK adalah model 

kurikulum yang digunakan sekolah saat ini. Menurut siswa KBK dapat 

berjalan dengan baik dalam pembelajaran, hanya mereka merasa kekurangan 

buku penunjang dalam perpustakaan. Siswa juga menyebutkan bahwa 

kegiatan ekstrakurikuler berjalan dengan baik meski tidak banyak pilihan. 

Wawancara  dengan komite sekolah 

Tabel 50. Hasil wawancara dengan komite sekolah  
tentang pengelolaan kurikulum SMA N 1 Gubug. 

Aspek  Jawaban 

Kurikulum yang berlaku. Kurang tahu (lamp. Komite/dt2/pt1/br3). 

Sosialisasi kurikulum 

sekolah 

Tidak ada (lamp. Komite/dt2/pt1/br5). 

Pengembangan kurikulum 

sekolah 

Tidak tahu (lamp. Komite/dt2/pt1/br7). 

Pihak yang terlibat dalam 

pengembangan kurikulum 

sekolah 

Kepala sekolah dan guru (lamp. 

Komite/dt2/pt1/br7). 
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Pelaksanaan kurikulum 

sekolah 

Baik, dilihat dari prestasi sekolah yang cukup 

baik (lamp. Komite/dt2/pt1/br10). 

Kendala pelaksanaan 

KBK 

Keuangan (lamp. Komite/dt2/pt1/br12) 

Kurikulum muatan lokal. Tidak tahu. 

Kegiatan ekstrakurikuler Saya setuju, supaya ada kegiatan untuk anak-

anak. (lamp. Komite/dt2/pt1/br19). 

Pelaksanaan kegiatan 

ekstrakurikuler 

Baik (lamp. Komite/dt2/pt1/br26). 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Komite sekolah, dapat diketahui 

bahwa komite kurang mengikuti perkembangan penyelengaraan sekolah. 

Tetapi mereka mendukung setiap kegiatan yang diselenggarakan olah sekolah 

dan menganggap penyelenggaraan pendidikan sudah baik. 

2) Cross – Check Pengelolaan Pembelajaran 

Hasil Wawancara dengan Guru 

Tabel 51. Hasil wawancara dengan guru 
tentang pengelolaan pembelajaran SMA N 1 Gubug. 

Aspek  Jawaban 

Persiapan guru Mempersiapkan silabus, rencana pembelajaran 

bersama dengan buku dan materi pelajaran 

(lamp. Guru/dt2/pt1/br2). 

Kesiapan siswa Buku dan materi pelajaran (lamp. 

Guru/dt2/pt1/br7). 

Sumber belajar Buku pegangan, LKS, artikel, perpustakaan, 

film pembelajaran dan dari lingkungan sekitar 

(lamp. Guru/dt2/pt1/br9). 

Model pembelajaran yang Ceramah dan diskusi. Model paling efektif dan 
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digunakan efisien dalam segala hal untuk pembelajaran 

(lamp. Guru/dt2/pt1/br15). 

Media pembelajaran Hanya pada saat praktikum, tergantung materi 

pelajaran (lamp. Guru/dt2/pt1/br21). 

Suasana pembelajaran 

secara umum 

Siswa menerima dengan baik materi pelajaran 

yang disampaikan. Pembelajaran berlangsung 

dua arah (lamp. Guru/dt2/pt1/br25). 

Alat evaluasi Sola latihan, tes tertulis, tanya jawab,  

konsistensi ungkapan siswa dan keaktifan 

siswa (lamp. Guru/dt2/pt1/br31). 

Tindak lanjut hasil 

evaluasi 

Peningkatan kualitas pembelajaran, pemberian 

jam pelajaran tambahan, remidial teaching dan 

pengayakan (lamp. Guru/dt2/pt1/br36). 

Monitoring pembelajaran Jurnal pembelajaran dan presensi mengajar. 

Kadang kepala sekolah hadir ke kelas pada saat 

pembelajaran (lamp. Guru/dt2/pt1/br41). 

Upaya meningkatkan 

kompetensi guru. 

Sekolah memberi dorongan dan motivasi 

kepada guru untuk studi lanjut (lamp. 

Guru/dt2/pt1/br46). 

Upaya meningkatkan 

kualitas guru 

Sekola memberi ijin untuk mengikuti penataran 

dan semacamnya karena untuk kebaikan 

sekolah juga (lamp. Guru/dt2/pt1/br51). 

Upaya peningkatan 

kemampuan akademik 

dan non akademik siswa 

Menyediakan jam pelajaran tambahan, 

meningkatkan kualitas pembelajaran dan 

menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler 

(lamp. Guru/dt2/pt1/br56). 

Upaya untuk memberikan 

penghargaan kepada 

warga sekolah 

Penghargaan diberikan kepada siswa yang 

berprestasi mulai dari tingkat sekolah. 

Penghargaan untuk guru, minimal berprestasi 

di tingkat kabupaten atau propinsi (lamp. 
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Guru/dt2/pt1/br62). 

Upaya pemberian sanksi 

kepada warga sekolah 

Sanksi diberikan kepada warga sekolah tanpa 

terkecuali yang melakukan pelanggaran tanpa 

alasan yang jelas (lamp. Guru/dt2/pt1/br69). 

Dukungan wali murid 

terhadap penyelenggaraan 

pendidikan 

Adanya dukungan berupa dana pembangunan 

dan penyediaan perlengkapan belajar untuk 

anaknya (lamp. Guru/dt2/pt1/br68). 

Dukungan orang tua 

dalam membantu belajar. 

Orang tua menyediakan perlengkapan belajar 

yang dibutuhkan oleh anak-anaknya. Ada juga 

yang memasukkan anaknya ke bimbingan 

belajar (lamp. Guru/dt2/pt1/br75). 

Keberadaan komite 

sekolah 

Bab Xv pasal 56 ayat 3 UU No. 20 tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional. Surat 

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 

044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan 

Komite Sekolah (lamp. Guru/dt2/pt1/br85). 

Fungsi komite sekolah Sesuai dengan Undang-Undang dan SK 

Mendiknas tetapi kurang maksimal (lamp. 

Guru/dt2/pt1/br90). 

Keterlibatan orang tua 

dalam kegiatan sekolah 

Orang tua siswa terlibat dalam penyusunan 

kegiatan ekstrakurikuler. Dalam pembangunan 

sekolah, pihak sekolah juga bermusyawarah 

dengan orang tua siswa (lamp. 

Guru/dt2/pt1/br80). 

 

Hasil wawancara dengan guru menerangkan bahwa guru 

mempersiapkan perangkat pembelajaran dengan baik. Secara  umum siswa 

dapat menerima pelajaran yang disampaikan oleh guru dengan baik. Rata-rata 

siswa aktif dalam kegiatan pembelajaran, sehingga proses belajar cenderung 
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menyenangkan. Guru juga diberi kesempatan seluas-luasnya oleh kepala 

sekolah untuk meningkatkan kompetensi dan kualitasnya. Mengenai dukungan 

masyarakat terhadap penyelenggaraan sekolah, menurut guru pada umumnya 

sudah baik. Begitu juga dengan orang tua siswa, memiliki peran yang besar 

dalam mendorong anaknya untuk berprestasi. 

Hasil Wawancara dengan Siswa 

Tabel 52. Hasil wawancara dengan siswa 
tentang pengelolaan pembelajaran SMA N 1 Gubug. 

Aspek  Jawaban 

Persiapan guru Buku dan materi pelajaran yang akan 

disampaikan kepada siswa (lamp. 

Siswa/dt2/pt1/br2). 

Kesiapan siswa Buku pelajaran dan penugasan kalau ada 

(lamp. Siswa/dt2/pt1/br5). 

Sumber belajar Guru, buku pegangan dan LKS (lamp. 

Siswa/dt2/pt1/br8). 

Model pembelajaran yang 

digunakan 

Semua guru mengajar dengan ceramah, tapi 

menyenangkan, kadanga juga diskusi (lamp. 

Siswa/dt2/pt1/br10). 

Media pembelajaran Tidak ada (lamp. Siswa/dt2/pt1/br14). 

Alat evaluasi Ulangan dan tanya jawab (lamp. 

Siswa/dt2/pt1/br16). 

Tindak lanjut hasil 

evaluasi 

Pelajaran tambahan dan remidi (lamp. 

Siswa/dt2/pt1/br19). 

Upaya peningkatan 

kemampuan akademik 

dan non akademik siswa 

Ada jam pelajaran tambahan, remidi, kegiatan 

ekstrakurikuler (lamp. Siswa/dt2/pt1/br23). 

Upaya untuk memberikan Siswa yang memiliki prestasi diberikan hadiah 
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penghargaan kepada 

warga sekolah 

dan penghargaan (lamp. Siswa/dt2/pt1/br27). 

Upaya pemberian sanksi 

kepada warga sekolah 

Disuruh membuat makalah atau essay, kalau 

berat, membuat surat pernyataan dan orang 

tuanya dipanggil (lamp. Siswa/dt2/pt1/br30). 

Dukungan orang tua 

dalam membantu belajar. 

Dibelikan buku dan perlengkapan belajar yang 

lainnya (lamp. Siswa/dt2/pt1/br34). 

Keterlibatan orang tua 

dalam kegiatan sekolah 

Ada rapat wali murid dengan kepala sekolah 

dan guru (lamp. Siswa/dt2/pt1/br37). 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan siswa, guru sudah mempersiapkan 

perangkat pembelajaran dengan baik kecuali untuk persiapan media 

pembelajaran. Evaluasi yang dilakukan guru seringnya adalah tes tertulis dan 

tanya jawab. Sekolah menyediakan jam pelajaran tambahan dan kegiatan 

ekstrakurikuler untuk siswa yang mau mengikuti. Sanksi pelanggaran sering 

diberikan kepada siswa yang melakukan pelanggaran tanpa alasan yang jelas. 

Mengenai dukungan orang tua dalam belajar sudah maksimal. Orang tua siswa 

juga dilibatkan dalam kegiatan rapat yang diadakan oleh sekolah, terutama 

pada pertemuan antara kepala sekolah dengan wali murid. 

Wawancara dengan Komite Sekolah 

Tabel 53. Hasil wawancara dengan komite sekolah  
tentang pengelolaan pembelajaran SMA N 1 Gubug. 

Aspek  Jawaban 

Dukungan masyarakat 

terhadap penyelenggaraan 

pendidikan 

Masyarakat selalu mendukung kegiatan yang 

diselenggarakan di sekolah. Memberi bantuan 

dana pembangunan bila diminta (lamp. 

Komite/dt2/pt1/br3). 
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Dukungan orang tua 

dalam membantu belajar. 

Memberikan semangat dan dorongan moral 

kepada anak untuk berprestasi. Mengikutkan 

bimbingan belajar (lamp. Komite/dt2/pt1/br6). 

Keberadaan komite 

sekolah 

Bab Xv pasal 56 ayat 3 UU No. 20 tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional. Surat 

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 

044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan 

Komite Sekolah. SK pembentukan dari kepala 

sekolah (lamp. Komite/dt2/pt1/br8). 

Fungsi komite sekolah Sesuai dengan Undang-Undang dan SK 

Mendiknas (lamp. Komite/dt2/pt1/br13). 

Keterlibatan orang tua 

dalam kegiatan sekolah 

Pada waktu rapat wali murid, orang tua siswa 

diberitahu segala kegiatan yang ada di sekolah 

(lamp. Komite/dt2/pt1/br15). 

 

Masyarakat senantiasa mendukung semua kegiatan yang 

diselenggarakan oleh sekolah baik berupa dukungan moril maupun materiil. 

Orang tua juga selalu memberi motivasi kepada anaknya untuk giat belajar 

dan mencapai prestasi yang tinggi.  

 

D. PEMBAHASAN. 

Berdasarkan temuan dari beberapa sekolah di atas, maka dapat 

dibuat perbandingan yang akan disajikan dalam dua tabel berikut ini: 

Tabel 54. Persamaan yang terdapat antara masing-masing sekolah. 

No.  Aspek  Keterangan  

1 Struktur organisasi 

sekolah dan sistem kerja 

Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan No. 0216/O/1992 Tentang 
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personel sekolah. Tata Administrasi dan Pengelolaan 

Sekolah Dasar dan Menengah. 

2 Kurikulum  KBK 

3 Pemahaman kurikulum Melalui penataran dan pelatihan yang 

diselenggarakan oleh dinas pendidikan. 

4 Sosialisasi kurikulum Melalui rapat antara kepala sekolah 

dengan guru. 

5 Pengembangan kurikulum Program tahunan, program semester, 

program bulanan, silabus dan rencana 

pembelajaran. 

6 Pelaksanaan kurikulum Sesuai pengembangan kurikulum yang 

dilakukan oleh sekolah. 

7 Evaluasi pembelajaran 

dan hasil belajar. 

Ujian tertulis dan ujian lisan, keaktifan 

siswa dalam proses pembelajaran, 

konsistensi logis dari ungkapan siswa, dan 

catatan pribadi guru mengenai siswa. 

8 Tindak lanjut evaluasi Peningkatan kualitas pembelajaran, 

pemberian jam pelajaran tambahan, 

remidial teaching dan pengayakan. 

9 Monitoring pembelajaran Presensi mengajar, jurnal pembelajaran, 

dan monitoring ke dalam kelas. 

10 Komite sekolah Bab XV pasal 56 ayat 3 UU No. 20 tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasiona. 

Surat Keputusan Menteri Pendidikan 

Nasional No. 044/U/2002 tentang Dewan 

Pendidikan dan Komite sekolah. SK dari 

kepala sekolah. 

11 Peningkatan kompetensi 

dan kualitas tenaga 

kependidikan. 

Kesempatan kepada semua tenaga 

kependidikan untuk melanjutkan studi 

maupun mengikuti pelatihan dan seminar .
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Berdasarkan hasil temuan tersebut di atas, berikut ini akan dibahas mengenai 

perbandingan antar sekolah tersebut. 

1. Pengelolaan Kurikulum 

Menurut UU No. 20 tahun 2003 Bab 1 pasal 1 ayat 19, kurikulum 

adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan 

bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman 

penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan 

tertentu. Kaitannya dengan pembelajaran, Sudirman (1992:10) 

mendefinisan kurikulum sebagai sejumlah pengetahuan atau mata 

pelajaran dan kegiatan-kegiatan belajar siswa beserta segala sesuatu yang 

berpengaruh terhadap pembentukan pribadi siswa yang harus ditempuh 

atau diselesaikan oleh siswa guna mencapai suatu tingkatan. 

Berdasarkan temuan di lapangan, semua sekolah menengah di 

kabupaten Grobogan sudah menerapkan KBK sebagai model 

kurikulumnya. KBK merupakan model kurikulum yang mengutamakan 

pencapaian kompetensi siswa dari pada pencapaian materi pelajaran, 

dengan metode pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik siswa 

dan kemampuan sekolah. Hal ini sesuai dengan UU No. 32 tahun 2004 

tentang pemerintah daerah yang menuntut agar dilakukan pembaharuan 

berupa diversifikasi kurikulum, yang memberi kesempatan kepada daerah 

untuk mengembangkan kurikulum dalam rangka melayani keberagaman 

siswa, baik gaya belajar, karakteristik, minat, bakat, dan latar belakang. 
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Kepala sekolah dalam memahami kurikulum yaitu dari hasil 

penataran yang laksanakan oleh dinas pendidikan nasional. Kemudian 

kepala sekolah mensosialisasikannya kepada guru personel sekolah yang 

lain yang kemudian dikembangkan dalam proses pembelajaran. Hal ini 

sesuai dengan tujuan dari UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan 

daerah yang menghendaki daerah untuk mengembangkan kurikulum 

sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Sosialisasi kurikulum yang 

dilakukan kepala sekolah adalah melalui rapat dengan guru dan personel 

sekolah yang lain. Selain itu, guru juga mendapatkan penataran dan 

pelatihan secara bertahap dari dinas pendidikan mengenai pengembangan 

dan pelaksanaan kurikulum. Kepala sekolah bersama dengan personel 

sekolah yang lain, kemudian mengembangkan kurikulum tersebut ke 

dalam proses pembelajaran di dalam kelas. 

Menurut pandangan beberapa ahli pendidikan, di antaranya 

Darsono (2000:128) dan Sugandhi (2006:56), pengembangan kurikulum 

mencakup dua kegiatan pokok, yaitu: 1) penyusunan atau perencanaan 

suatu kurikulum yang produknya adalah seperangkat kurikulum tertulis 

termasuk GBPP suatu lembaga pendidikan, dan 2) implementasi atau 

penjabaran kurikulum ke dalam program dan proses pembelajaran 

(curriculum implementation) atau kurikulum aktual. 

Pengembangan kurikulum yang dimaksudkan adalah penjabaran 

kompetensi dasar, standar kompetensi, dan indikator pencapaian yang 

merupakan ciri dari kurikulum model KBK ke dalam program tahunan, 
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program semester, program bulanan, silabus dan rencana pembelajaran 

yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik, gaya belajar, bakat, 

minat, motivasi dan latar belakang siswa. Selain itu, dalam penyusunan 

rencana pembelajaran juga memperhatikan materi pelajaran yang akan 

disampaikan dan potensi atau kemampuan sekolah. 

Berdasarkan hasil temuan di lapangan, terdapat perbedaan antara 

sekolah yang satu dengan yang lain dalam pengembangan kurikulum. 

Perbedaan itu didasarkan pada potensi dan kemampuan sekolah dengan 

tetap memperhatikan karakteristik siswa. Kepala SMA N 1 Purwodadi 

mendelegasikan tugas pengembangan kurikulum ini kepada wakil kepala 

sekolah, sedangkan SMA N 1 Grobogan membentuk tim pengembang 

kurikulum untuk membantu tugas wakil kepala sekolah dalam 

mengembangkan kurikulum. Di SMA N 1 Godong pengembangan 

kurikulum berpusat pada kepala sekolah dan di SMA N 1 Gubug, kepala 

sekolah memberi kewenangan yang luas kepada guru untuk 

mengembangkan kurikulum sesuai dengan persepsi dan pengalaman 

masing-masing. 

Pengembangan kurikulum sesuai dengan potensi sekolah, 

kebutuhan dan kemampuan peserta didik serta kebutuhan masyarakat di 

sekitar sekolah tanpa mengurangi kompetensi yang telah ditetapkan dan 

berlaku secara nasional ( standar akademis). Standar akademis merupakan 

refleksi pengetahuan dan keterampilan essensial setiap disiplin ilmu yang 

harus dipelajari oleh seluruh peserta didik dengan memerinci tujuan 
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pembelajaran setiap pokok bahasan dan cara mencapai tujuan tersebut 

(Mulyasa, 2003:24). 

Pelaksanaan kurikulum di sekolah sudah berjalan dengan baik. 

Kalau pun ada kendala, tidak sampai mengganggu proses pendidikan dan 

pembelajaran di kelas atau masih bisa disiasati. Istilahnya menutupi 

kekurangan dengan kelebihan yang dimiliki. Kendala yang dihadapi 

sekolah dalam mengimplementasikan kurikulum di sajikan dalam tabel 

berikut ini. 

Tabel 56. Kendala pelaksanaan kurikulum 

SMA  Purwodadi SMA Grobogan SMA Godong SMA Gubug 

Media belajar 

banyak yang 

sudah tidak layak 

pakai. Standar 

penilaian sulit 

dicapai.  

Beberapa personel 

sekolah tidak 

dapat merespon 

aktif pembaharuan 

pendidikan. Siswa 

kurang mengikuti 

sistem pengajaran. 

Beberapa personel 

sekolah tidak 

dapat merespon 

pembaharuan 

pendidikan. Siswa 

kurang mengikuti 

sistem pengajaran. 

Sumber dan media 

belajar yang 

kurang lengkap. 

Standar penilaian 

yang sulit dicapai 

siswa. 

 

Dari pandangan Darsono (2000:127) dan Sugandhi (2006:54) di 

dapat bahwa kurikulum ada dua jenis, yaitu kurikulum formal dan 

kurikulum tidak formal. Kurikulum tidak formal terdiri atas kegiatan-

kegiatan yang direncanakan akan tetapi tidak langsung berkaitan dengan 

pelajaran akademik dan kelas tertentu. Kegiatan ekstrakurikuler 

merupakan salah satu dari kurikulum tidak formal. Berdasar temuan di 

lapangan, SMA di kabupaten Grobogan juga menyelenggarakan kegiatan 
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ekstrakurikuler. Berikut ini tabel perbandingan kegiatan ekastrakurikuler 

yang terdapat di masing-masing sekolah. 

Tabel 57. Kegiatan ekstrakurikuler di kabupaten Grobogan. 

SMA Purwodadi SMA Grobogan SMA Godong SMA Gubug 

Pramuka, palang 

merah remaja, 

kerohanian islam, 

karya ilmiah 

remaja, bela diri, 

bola voli, bola 

basket, bulu 

tangkis, komputer, 

jurnalistik, teater, 

majalah dinding, 

vokal grup dan 

seni musik. 

Pramuka, palang 

merah remaja, 

kerohanian islam, 

karya ilmiah 

remaha, bola voli, 

bela diri, bola 

basket, bulu 

tangkis, komputer, 

sinematografi, 

majalah dinding, 

vokal grup dan 

seni musik. 

Pramuka, palang 

merah remaja, 

kerohanian islam, 

karya ilmiah 

remaja, menjahit, 

bela diri, bola voli, 

bola basket, bulu 

tangkis, komputer, 

majalah dinding, 

vokal grup dan 

seni musik. 

Pramuka, palang 

merah remaja, 

kerohanian islam, 

karya ilmiah 

remaja, majalah 

dinding dalam 

bahasa Indonesia 

dan Inggris, 

elektro, bela diri, 

bola voli, bola 

basket, vokal grup 

dan seni musik. 

 

Kegiatan ekstrakurikuler yang ada di masing-masing sekolah 

sebenarnya hampir sama, tetapi ada beberapa kegiatan yang hanya ada di 

satu sekolah tapi yang lain tidak menyelenggarakan. Misalnya jurnalistik 

dan teater hanya ada di SMA N 1 Purwodadi, sinematografi hanya ada di 

SMA N 1 Grobogan, menjahit hanya ada di SMA N 1 Godong, kemudian 

elektro dan majalah dinding berbahasa Inggris hanya ada di SMA N 1 

Gubug. Selain kegiatan tersebut, hampir semua sekolah menyelengarakan. 

Berdasarkan temuan di atas, diketahui bahwa pengelolaan 

kurikulum pada SMA Negeri di Kabupaten Grobogan sudah cukup baik. 

Hal ini terlihat dari adanya usaha kepala sekolah dan personel sekolah 
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yang lain dalam memahami konsep kurikulum. Adanya usaha 

pengembangan kurikulum yang disesuaikan dengan kemampuan dan 

kondisi sekolah. Adanya usaha untuk mengatasi kendala dalam 

pelaksanaan kurikulum serta adanya susunan kegiatan ekstrakurikuler 

yang merupakan refleksi dari kurikulum informal. 

2. Pengelolaan Pembelajaran. 

Di dalam UU No. 20 tahun 2003 Bab I pasal 1 ayat 20 dijelaskan 

bahwa pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan 

pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Sedangkan 

menurut Briggs (dalam Sugandhi, 2006:10), pembelajaran adalah 

seperangkat peristiwa yang mempengaruhi siswa sedemikian rupa 

sehingga siswa memperoleh kemudahan dalam berinteraksi dengan 

lingkungan. Begitu juga yang dikemukakan oleh T. Raka Joni (dalam 

Sudaryo, 1990:6) yang mendefinisikan pembelajaran sebagai pola umum 

perbuatan (interaksi) guru dan murid di dalam perwujudan kegiatan 

belajar dan mengajar. 

Merujuk pada pendapat dan batasan dari beberapa ahli di atas, 

interaksi yang terjadi pada proses pembelajaran di Grobogan adalah 

interaksi langsung dengan persiapan-persiapan yang dilakukan dengan 

baik sebelum terjadi interaksi (pembelajaran). Persiapan pembelajaran 

yang dilakukan mengacu pada model kurikulum yang digunakan yaitu 

KBK. Semua guru di kabupaten Grobogan sudah mempersiapkan 

langkah-langkah pembelajaran sesuai dengan KBK ysng meliputi program 



 158

tahunan, program semester, program bulanan, silabus dan rencana 

pembelajaran sampai pada sumber belajar, media pembelajaran dan alat 

evaluasi yang akan digunakan. 

Berdasarkan pandangan beberapa ahli, diantaranya Rohani 

(1995:152) dan Sadiman (1993:50), menyimpulkan bahwa sumber belajar 

merupakan segala apa (daya, lingkungan, pengalaman) yang dapat 

digunakan dan dapat mendukung proses/kegiatan pengajaran secara lebih 

efektif dan dapat memudahkan pencapaian tujuan pengajaran/belajar, 

yang sengaja disediakan (dipersiapkan), baik yang langsung/tidak 

langsung, baik yang konkret/yang abstrak. Menurut dua ahli di atas jenis 

sumber belajar dapat dalam bentuk guru/dosen, buku, film, majalah, 

laboratorium, peristiwa, dan sebagainya. 

Merujuk Rohani (1997:20), jenis sumber belajar yang digunakan 

di SMA terdapat lima jenis sumber belajar. Jenis sumber belajar yang 

digunakan meliputi: pertama, sumber cetak meliputi; buku teks, artikel, 

dan LKS; kedua, sumber belajar non-cetak, meliputi;  TV tranparansi, dan 

slide; ketiga, sumber belajar yang berupa fasilitas, meliputi; ruang kelas,  

papan tulis, perpustakaan; keempat, sumber belajar yang berupa kegiatan 

yaitu proses pembelajaran; dan kelima, sumber belajar yang berasal dari 

masyarakat atau lingkungan. 

Dari berbagai pengertian dan pembatasan yang telah diberikan 

oleh para ahli, diantaranya Sadiman (1996:85), Hamalik (1994) dan 

Furqon (2005:23) ada beberapa unsur yang terkandung dalam media, 
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yaitu; pertama, segala sesuatu (fisik) yang dapat menyampaikan informasi 

atau pesan; kedua, dapat merangsang pikiran, perasaan dan perhatian 

penerima pesan; dan ketiga, tercipta bentuk-bentuk komunikasi. Merujuk 

Raharjo (2005:110) tentang jenis media pembelajaran yang membagi 

dalam tujuh macam yang sering digunakan dalam proses belajar mengajar 

yaitu media simulasi, audio, visual, gambar grafis, gambar cetakan, audio 

visual, dan multimedia, maka yang disebut sebagai media pembelajaran di 

SMA sekabupaten Grobogan adalah sumber belajar, yaitu buku teks 

artikel, VCD, perpustakaan dan lain-lain. 

Monitoring pembelajaran yang dilakukan kepala sekolah 

merupakan perwujudan salah satu fungsi dan tugas kepala sekolah 

berdasarkan Keputusan Menteri pendidikan dan kebudayaan No. 

0216/1/1992 tentang struktur organisasi sekolah dasar dan menengah 

beserta fungsi dan tugas pengelola sekolah. Kepala sekolah berfungsi dan 

bertugas sebagai edukator, manajer, administrator, supervisor, leader, 

innovator dan motivator. Dalam melaksanakan tugasnya, kepala sekolah 

dapat mendelegasikan kepada wakil kepala sekolah. Hal itu tidak lepas 

dari struktur organisasi yang ada. Penyusunan struktur organisasi sekolah 

ini juga berdasarkan pada Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan No. 0216/0/1992 tersebut. 

Dari pandangan para ahli pendidikan, di antaranya Darsono 

(2000:120) dan Sugandhi (2006:116), evaluasi pembelajaran adalah 

evaluasi sistem pembelajaran. Kualitas pembelajaran dapat dilihat dri 
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salah satu indikatornya adalah hasil belajar yang dicapai siswa. Dari hasil 

temuan di dapat bahwa guru menggunakan alat evaluasi yang sama, yaitu 

ujian tertulis dan ujian lisan, keaktifan siswa, konsistensi logis dari 

ungkapan yang dikeluarkan siswa dan catatan pribadi guru tentang siswa. 

Dari hasil evaluasi yang telah dilakukan, sekolah kemudian 

menindaklanjutinya dengan langkah-langkah strategis. Langkah yang 

diambil adalah peningkatan kualitas pembelajaran, pemberian jam 

pelajaran tambahan, dan remidial teaching. Remidial teaching adalah 

suatu bentuk pembelajaran khusus yang ditujukan untuk perbaikan 

sebagian atau seluruh kesatuan belajar yang dialami oleh siswa yang 

diarahkan pada pencapaian hasil belajar yang optimal sesuai kemampuan 

siswa melalui proses pembelajaran (Mulyanti, 2002:10). 

Kepala sekolah juga memiliki upaya-upaya untuk meningkatkan 

kompetensi dan kualitas tenaga kependidikan dengan memberikan 

kesempatan kepada semua guru untuk melanjutkan studi lanjut maupun 

dengan mengikuti berbagai penataran, pelatihan, seminar maupun loka 

karya yang sesuai dengan bidangnya. 

Dari pandangan Mulyasa (2002:28) dan Danim (2005:18) dapat 

disimpulkan bahwa inti dari MBS adalah pemberdayaan sekolah dengan 

segala perangkatnya, hal itu sangat membutuhkan peran serta masyarakat 

dalam pengelolaan pendidikan di sekolah. Mengacu dari pandangan kedua 

ahli tersebut, kepala SMA di Kabupaten Grobgan juga berupaya untuk 

melibatkan masyarakat, di antaranya dengan mengeluarkan SK tentang 
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pembentukan komite sekolah. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri 

Pendidikan Nasional No. 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan 

Komite Sekolah, yang dimaksud dengan komite sekolah adalah badan 

mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka 

meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di 

satuan pendidikan, baik pada pendidikan pra sekolah, jalur pendidikan 

sekolah, maupun jenis pendidikan luar sekolah. Pembentukan komite 

sekolah menjadi bagian dari konsep MBS diharapkan menjadi mitra 

satuan pendidikan yang dapat menyalurkan aspirasi serta prakarsa 

masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program 

pendidikan. 

Dari hasil temuan tersebut di atas, diketahui bahwa pengelolaan 

pembelajaran sudah cukup baik. Hal ini terlihat dari kemauan personel 

sekolah dalam menyusun program tahunan, program semester, program 

bulanan yang direfleksikan dalam penyusunan silabus dan rencana 

pembelajaran. Adanya usaha untuk memanfaatkan sumber belajar yang 

bervariasi. Adanya semangat untuk mengembangkan media pembelajaran. 

Adanya kemauan untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas masing-

masing personel sekolah serta usaha untuk melibatkan komite sekolah dan 

orang tua siswa dalam pengelolaan pendidikan dan pembelajaran. 

 

 



BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. KESIMPULAN 

Secara umum Kepala SMA N se-Kabupaten Grobogan dalam 

memahami konsep manajemen berbasis sekolah khususnya dalam mengelola 

manajemen kurikulum dan pembelajaran berbasis kompetensi sudah cukup 

memadahi, hal ini dapat dilihat dari kenyataan-kenyataan: 

1. Adanya usaha pengembangan kurikulum yang disesuaikan dengan kondisi 

dan kemampuan masing-masing sekolah. 

2. Pemahaman tentang konsep kurikulum formal dan informal sehingga 

terselenggara kegiatan yang merupakan perwujudan kurikulum. 

3. Adanya berbagai inovasi pembelajaran dalam rangka meningkatkan mutu 

lulusan. 

4. Adanya upaya untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas tenaga 

kependidikan. 

5. Adanya usaha dari Kepala Sekolah untuk melakukan kerjasama dengan 

guru, karyawan, siswa dan masyarakat. 

Walaupun kemampuan kepala sekolah dalam memahami MBS 

khususnya pada pengelolaan manajemen kurikulum dan pembelajaran cukup 

baik, namun dalam aspek implementasinya Kepala SMA N se-Kabupaten 

Grobogan belum sepenuhnya dapat terlaksana dengan baik. Hal ini dapat 

terlihat dari beberapa personel sekolah yang belum juga mampu merespon 
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pembaharuan pendidikan dan juga keterlibatan komite sekolah dan wali murid 

dalam kegiatan sekolah yang berimbas pada kualitas lulusan. 

Implementasi MBS khususnya pada aspek manajemen kurikulum dan 

pembelajaran KBK dianggap belum mencapai hasil yang maksimal, hal ini 

disebabkan karena sekolah-sekolah tersebut berada di daerah, sehingga pihak-

pihak yang berkepentingan kurang merespon dengan cepat perubahan dan 

pembaharuan dalam bidang pendidikan. SMA N se-Kabupaten Grobogan 

masih butuh waktu guna mengembangkan pengelolaan manajemen kurikulum 

dan pembelajaran yang maksimal. 

Selain masalah di atas, juga sering ada intervensi dari pusat misalnya 

pada sistem penilaian UAN yang ketentuannya masih dipegang oleh pusat, hal 

ini mengakibatkan kerancuan dalam implementasi MBS khususnya dalam 

pengelolaan manajemen kurikulum dan pembelajaran KBK. Sekolah-sekolah 

yang akan menerapkan sistem baru menjadi bingung sendiri dan ditengah-

tengah kebingungannya sendiri maka berdampak pada sosialisasinya kepada 

masyarakatpun menjadi tersendat. 

Selanjutnya, masalah yang sering juga dijumpai yaitu mengenai respon 

guru yang kurang aktif dan kreatif dalam merespon pembaharuan dunia 

pendidikan sehingga dapat menghambat perkembangan dan kemajuan 

pendidikan di Indonesia. Serta kesulitan sekolah untuk senantiasa 

berkoordinasi dengan komite sekolah dan otang tua siswa/wali murid. Komite 

sekolah atau orang tua siswa/wali murid yang tinggal di pedesaan umumnya 

memiliki tingkat pendidikan dan sosial ekonomi yang rendah, sehingga 



sekolah merasa kesulitan untuk melibatkannya dalam kegiatan sekolah. 

Sedang komite sekolah dan orang tua siswa/wali murid yang tinggal 

diperkotaan, seringkali memiliki kesibukan sendiri-sendiri akibatnya sulit 

untuk dilakukan koordinasi 

 

B. SARAN 

Berdasarkan kesimpulan di atas, dari penelitian ini dapat diajukan 

beberapa saran sebagai berikut: 

1. Kepada Depdiknas 

a. Hendaknya Dinas Pendidikan lebih memberikan ruang kepada Kepala 

Sekolah untuk mengembangkan potensi sekolah tanpa ada intervensi. 

b. Dinas Pendidikan agar senantiasa memonitor dan melakukan evaluasi 

terhadap pelaksanaan MBS khususnya pada aspek manajemen 

kurikulum dan pembelajaran. 

2. Kepada Kepala Sekolah 

a. Perlu ditingkatkan kerjasama dengan guru dan karyawan, dengan cara 

membuat agenda secara rutin untuk mengevaluasi hasil kerja dan 

membuat rencana kerja berikutnya. 

b.  Perlu ada penghargaan untuk guru, karyawan dan siswa yang 

berprestasi guna meningkatkan kinerjanya serta memberikan 

punishment bagi yang melanggar atau melalaikan tugas. 

c. Perlu ditingkatkan kerjasama dengan masyarakat melalui pertemuan 

dengan komite sekolah secara terprogram. 



3. Kepada Guru 

a. Hendaknya guru senantiasa bersikap terbuka terhadap pembaharuan 

positif  dalam dunia pendidikan serta merespon secara aktif pada setiap 

perkembangan pendidikan. 

b. Guru sebaiknya kreatif dan inovatif dalam menggunakan metode dan 

media pembelajaran guna mendapatkan kualitas pembelajaran yang 

bermakna. 

4. Kepada Komite Sekolah  

a. Komite sekolah hendaknya lebih proaktif dan mendukung 

(moril/materiil) dalam setiap penyelenggaran kegiatan disekolah. 

b. Komite sekolah hendaknya senantiasa memberikan masukan, 

pertimbangan, dan rekomendasi kepada sekolah mengenai: kebijakan 

dan program pendidikan, RAPBS, kriteria kinerja sekolah, kriteria 

tenaga kependidikan, kriteria fasilitas pendidikan, dan hal-hal yang 

terkait dengan pendidikan. 

c. Wali murid sebaiknya memberikan pengawasan kepada siswa di luar 

jam sekolah. 
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