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ABSTRAK 

Nur Anisah. 1601908035. 2011. Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah 
(Studi Deskriptif pada TK Negeri Pembina Kabupaten Brebes dan 
TK Negeri Pembina Kota Tegal). Skripsi Jurusan Pendidikan Guru 
Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas 
Negeri Semarang. 

Kata kunci: Manajemen Berbasis Sekolah. 
 

Manajemen  pendidikan  mencakup  perencanaan,  pengorganisasian, 
pelaksanaan  dan  pengawasan  atau  disebut  dengan  POAC.  Dilihat  dari 
kesejarahannya,  TK  memiliki  akar  budaya  yang  kuat  di  tengah‐tengah 
masyarakat, sebab  itu TK sudah menjadi milik masyarakat dan  tetap berinovasi 
sebagai pendidikan yang dikelola masyarakat (community based management). 

Tujuan Penelitian  ini adalah mengetahui perencanaan, pelaksanaan dan 
evaluasi manajemen berbasis  sekolah di TK Negeri Pembina Kabupaten Brebes 
dan TK Negeri Pembina Kota Tegal. Rancangan dan pendekatan penelitian yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah rancangan jenis deskriptif kualitatif. Lokasi 
penelitian dilaksanakan di TK Negeri Pembina Kabupaten Brebes dan TK Negeri 
Pembina  Kota  Tegal.  Teknik  pengambilan  sampel  adalah  Purposive  Sampling. 
Teknik  pengumpulan  data  pada  penelitian  ini  adalah  wawancara,  observasi, 
kepustakaan  dan  dokumentasi.  Pengecekan  keabsahan  data  menggunakan 
triangulasi  sumber.  Analisis  data  di mulai  dengan menelaah  seluruh  data  dari 
berbagai sumber, pemeriksaan keabsahan data, penafsiran data menjadi menjadi 
teori substansif dengan menggunakan metode tertentu. 

Hasil  penelitian  yaitu  Perencanaan  yang  dilakukan  oleh  TK  Negeri 
Pembina  Kabupaten  Brebes  dan  TK  Negeri  Pembina  Kota  Tegal  terkait  MBS 
sudah  sesuai  dengan  standar  proses manajemen,  dengan melibatkan  berbagai 
komponen  yang  ada.  Selanjutnya  pelaksanaan  MBS  di  TK  Negeri  Pembina 
Kabupaten  Brebes  dan  TK  Negeri  Pembina  Kota  Tegal  sudah  sesuai  dengan 
rencana  yang  dibuat  sebelumnya,  dengan  pola  desentralisasi  atau  pola 
pendelegasian wewenang, hak dan tanggung  jawab pada masing‐masing sIstem 
serta  pemberian  kepercayaan  pada  bawahan  oleh  kepala  sekolah  membuat 
akuntabilitas kerja beriklim harmonis. Evaluasi yang dilakukan oleh di TK Negeri 
Pembina  Kabupaten  Brebes  dan  TK  Negeri  Pembina  Kota  Tegal  menyangkut 
perencananaan  dan  pelaksanakan  MBS  dilakukan  guna  mengetahui  berbagai 
kendala  dalam  melaksanakan  MBS  di  sekolah  yang  pada  akhirnya  menjadi 
rekomendasi dalam memperbaiki manajemen di TK Negeri Pembina Kabupaten 
Brebes dan TK Negeri Pembina Kota Tegal. 

Simpulan  dan  saran  serta  merujuk  pada  manfaat  penelitian  maka 
dukungan  dari  berbagai  pihak  agar  pelaksanaan manajemen  berbasis  sekolah 
berjalan  dengan  lancar  yang  pada  akhirnya  memunculkan  efek  positif  pada 
peningkatan  mutu  dan  kualitas  pendidikan  di  TK  Negeri  Pembina  Kabupaten 
Brebes dan TK Negeri Pembina Kota Tegal. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Pada masa orde lama pengelolaan pendidikan yang dianut dan dijalankan 

di Indonesia bersifat sentralistik, pusat menjadi sangat dominan dalam 

pengambilan kebijakan. Sebaliknya, daerah dan sekolah bersifat pasif, hanya 

sebagai penerima dan pelaksana perintah pusat saja. Pola kerja sentralistik 

tersebut sering mengakibatkan adanya kesenjangan antara kebutuhan riil sekolah 

dengan perintah atau apa yang digariskan oleh pusat. Hal ini dapat terlihat dari 

ketatnya pengaturan dalam pelaksanaan kurikulum, pengadaan, pemanfaatan 

prasarana dan sarana, pengaturan dan pemanfaatan anggaran, pembinaan guru, 

dan lain-lain. Selain itu manajemen pendidikan di sekolah juga kurang 

memanfaatkan peran serta masyarakat untuk kemajuan pendidikan di sekolah.  

Sekolah merupakan salah satu dari pusat pendidikan yang dituntut untuk 

mampu menjadikan output yang unggul, dimana sekolah adalah suatu sistem 

organisasi, yang didalamnya terdapat sejumlah orang yang bekerja sama dalam 

rangka mencapai tujuan sekolah yang dikenal sebagai tujuan instruksional. 

Manajemen pendidikan menuntut dukungan tenaga kerja yang terampil 

dan berkualitas agar dapat membangkitkan motivasi kerja yang lebih produktif 

dan memberdayakan otoritas daerah setempat, serta mengefisienkan sistem dan 

menghilangkan birokrasi yang tumpang tindih. Oleh karena itu, dituntut 

kemandirian dan kreativitas sekolah dalam mengelola pendidikan dan 



2 
 

 
 

pembelajaran di balik otonomi yang di milikinya. Sekolah juga harus mampu 

mencermati kebutuhan peserta didik yang bervariasi, keinginan staff yang 

berbeda, kondisi lingkungan yang beragam, harapan masyarakat yang menitipkan 

anaknya pada sekolah agar kelak bisa menjadi anak yang mandiri, serta tutntutan 

dunia kerja untuk memperoleh tenaga yang produktif, potensial dan berkualitas.  

Manajemen Berbasis Sekolah terlahir dengan beberapa nama yang 

berbeda, yaitu tata kelola berbasis sekolah (school-based governance), 

manajemen mandiri sekolah (school self-manegement), dan bahkan juga dikenal 

dengan school site management atau manajemen yang bermarkas di sekolah. 

Tujuan utama adalah untuk mengembangkan prosedur kebijakan sekolah, 

memecahkan masalah-masalah umum, memanfaatkan semua potensi individu 

yang tergabung dalam tim tersebut. Sehingga sekolah selain dapat mencetak orang 

yang cerdas serta emosional tinggi, juga dapat mempersiapkan tenaga-tenaga 

pembangunan. Oleh karena itu perlu diketahui pandangan filosofis tentang 

hakekat sekolah dan masyarakat dalam kehidupan kita. Sekolah adalah bagian 

yang integral dari masyarakat, ia bukan merupakan lembaga yang terpisah dari 

masyarakat, hak hidup dan kelangsungan hidup sekolah bergantung pada 

masyarakat, sekolah adalah lembaga sosial yang berfungsi untuk melayani 

anggota-anggota masyarakat dalam bidang pendidikan, kemajuan sekolah dan 

masyarakat saling berkolerasi, keduanya saling membutuhkan. Masyarakat adalah 

pemilik sekolah, sekolah ada karena masyarakat memerlukannya. 

Kemajuan suatu bangsa sangat dipengaruhi oleh kualitas SDM bangsa 

tersebut. Kualitas SDM tergantung pada tingkat pendidikan masing-masing 
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individu pembentuk bangsa. Pendidikan yang visioner, memiliki misi yang jelas 

akan menghasilkan keluaran yang berkualitas. Dari sanalah pentingnya 

manajemen pendidikan diterapkan. 

Manajemen pendidikan merupakan hal yang harus diprioritaskan untuk 

kelangsungan pendidikan, sehingga menghasilkan keluaran yang diinginkan. 

Kenyataannya, banyak institusi pendidikan yang belum memiliki manajemen yang 

bagus dalam pengelolaan pendidikannya. 

Manajemen yang digunakan masih konvensional, sehingga kurang bisa 

menjawab tantangan zaman dan terkesan tertinggal dari modernitas. Hal ini 

mengakibatkan sasaran-sasaran ideal pendidikan yang seharusnya bisa dipenuhi 

ternyata tidak bisa diwujudkan. Parahnya, terkadang para pengelola pendidikan 

tidak menyadari akan hal itu. 

Manajemen pendidikan merupakan suatu proses untuk mengkoordinasikan 

berbagai sumber daya pendidikan seperti guru, sarana dan prasarana pendidikan 

seperti perpustakaan, laboratorium, dan sebagainya untuk mencapai tujuan dan 

sasaran pendidikan, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan 

manusia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan 

Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan 

keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan 

mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. 

Dalam perkembangannya, manajemen pendidikan memerlukan Good 

Management Practice untuk pengelolaannya. Tetapi pada prakteknya, ini masih 
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merupakan suatu hal yang elusif. Banyak penyelenggara pendidikan yang 

beranggapan bahwa hal tersebut bukanlah suatu hal yang penting. 

Tuntutan akan lulusan lembaga pendidikan yang bermutu semakin 

mendesak karena semakin ketatnya persaingan dalam lapangan kerja. Salah satu 

implikasi globalisasi dalam pendidikan yaitu adanya deregulasi yang membuka 

peluang lembaga pendidikan (termasuk perguruan tinggi asing) membuka 

sekolahnya di Indonesia. Oleh karena itu persaingan di pasar kerja akan semakin 

berat. 

Mengantisipasi perubahan-perubahan yang begitu cepat serta tantangan 

yang semakin besar dan kompleks, tiada jalan lain bagi lembaga pendidikan untuk 

mengupayakan segala cara untuk meningkatkan daya saing lulusan serta produk-

produk akademik lainnya, yang antara lain dicapai melalui peningkatan mutu 

pendidikan, dalam hal ini tentang paradigma baru dalam pendidikan, bagaimana 

menghasilkan mutu bisa berlangsung dalam pendidikan, dan bagaimana peran 

sistem manajemen untuk mendukung berlangsungnya pencapaian mutu 

pendidikan tersebut. 

Sebagai lembaga pendidikan yang mempunyai ciri khas Islam, madrasah 

memegang peran penting dalam proses pembentukan kepribadian anak didik, 

karena melalui pendidikan madrasah ini para orang tua berharap agar anak-

anaknya memiliki dua kemampuan sekaligus, tidak hanya pengetahuan umum 

(IPTEK) tetapi juga memiliki kepribadian dan komitmen yang tinggi terhadap 

agamanya (IMTAQ). Oleh sebab itu jika kita memahami benar harapan orang tua 

ini maka sebenarnya madrasah memiliki prospek yang cerah. 
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Di sisi lain, jika dilihat dari kesejarahannya, madrasah memiliki akar 

budaya yang kuat di tengah-tengah masyarakat, sebab itu madrasah sudah menjadi 

milik masyarakat. Apabila dewasa ini banyak ahli berbicara tentang inovasi 

pendidikan nasional untuk melahirkan pendidikan yang dikelola masyarakat 

(community based management), maka madrasah dan termasuk juga pesantren 

merupakan model dari pendidikan tersebut. 

Persoalan madrasah menurut Fadjar (1998: 35) dari sekian puluh ribu 

madrasah yang tersebar di seluruh pelosok tanah air ini sebagian besar masih 

bergumul dengan persoalan berat yang sangat menentukan hidup dan matinya 

madrasah, sehingga nilai tawar semakin rendah dan semakin termarginalkan. 

Fenomena di atas setidaknya disebabkan dan dipengaruhi oleh dua hal, 

yaitu kaitannya dengan problem internal kelembagaan dan parental choice of 

education, bahwa popularitas dan marginalitas lembaga pendidikan sangat 

ditentukan oleh sejauh mana lembaga pendidikan bersangkutan mampu merespon 

dan mengakomodasi aspirasi masyarakat dan seberapa jauh lembaga bersangkutan 

dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan internal kelembagaan ke arah 

profesionalitas penyelenggaraan pendidikan. 

Kaitannya dengan problem internal kelembagaan, bahwa problem internal 

madrasah yang selama ini dirasakan, seperti dikatakan Fadjar (1998: 41) meliputi 

seluruh sistem kependidikannya, terutama sistem manajemen dan etos kerja 

madrasah, kualitas dan kuantitas guru, kurikulum, dan sarana fisik dan 

fasilitasnya. Problem semacam itu karena posisi madrasah berada dalam lingkaran 

yang membingungkan, sebuah problem yang bersifat causal relationship. 
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Selanjutnya parental choice of education, menurut Fadjar (1999: 76) 

bahwa dalam masyarakat akhir-akhir ini terjadi adanya pergeseran pandangan 

terhadap pendidikan seiring dengan tuntutan masyarakat (social demand) yang 

berkembang dalam skala yang lebih makro. sekarang masyarakat melihat 

pendidikan tidak lagi dipandang hanya sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan 

terhadap perolehan pengetahuan dan keterampilan dalam konteks waktu sekarang. 

Di sisi lain, pendidikan dipandang sebagai bentuk investasi, baik modal maupun 

manusia (human and capital investmen) untuk membantu meningkatkan 

keterampilan dan pengetahuan sekaligus mempunyai kemampuan produktif di 

masa depan yang diukur dari tingkat penghasilan yang diperolehnya (Suryadi, dan 

Tilaar, 1993). Pergeseran tersebut menurut Praktiknya (dalam Fadjar, 1999: 77) 

mengarah pada; Pertama, terjadinya teknologisasi kehidupan sebagai akibat 

adanya loncatan revolusi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Kedua, 

kecenderungan perilaku masyarakat yang lebih fungsional, dimana hubungan 

sosial hanya dilihat dari sudut kegunaan dan kepentingan semata, ketiga, 

masyarakat padat informasi, dan keempat, kehidupan yang makin sistemik dan 

terbuka, yakni masyarakat yang sepenuhnya berjalan dan diatur oleh sistem yang 

terbuka (open system). 

Sesuai dengan ciri masyarakat tersebut, maka pendidikan yang akan 

dipilih oleh masyarakat adalah pendidikan yang dapat memberikan kemampuan 

secara teknologis, fungsional, individual, informatif dan terbuka. Dan yang lebih 

penting lagi, kemampuan secara etik dan moral yang dapat dikembangkan melalui 

agama. 
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Dengan melihat problem internal kelembagaan madrasah seperti dijelaskan 

di atas, dikaitkan dengan parental choice of education, dimana masyarakat 

semakin kritis, prakmatis, terbuka dan berpikir jauh ke depan dalam melakukan 

pilihan pendidikan bagi anak-anaknya, maka pendidikan madrasah akan tetap 

berada pada posisinya sebagai lembaga pendidikan “kelas dua”, “marginal” yang 

hanya diminati masyarakat bawah dan tidak atau kurang dilirik oleh masyarakat 

menengah atas (upper midle class), sebaliknya jika madrasah secara internal 

dikelola dengan sistem managemen profesional dan mampu memahami dan 

merespon tuntutan dan aspirasi masyarakat tersebut, maka madrasah akan 

memperoleh peluang yang lebih besar untuk menjadi pilihan utama dan pertama 

bagi masyarakat. 

Sejalan dengan hal tersebut bahwa semakin terpelajar masyarakat semakin 

banyak aspek yang menjadi pertimbangan masyarakat dalam melilih suatu 

lembaga pendidikan. Dan sebaliknya, semakin awam masyarakat semakin 

sederhana pertimbangannya dalam memilih lembaga pendidikan atau barangkali, 

bahkan hanya sekadar menjadi makmum dengan kepercayaannya. Menurutnya, 

ada tiga hal yang paling tidak menjadi pertimbangan masyarakat terpelajar dalam 

memilih suatu lembaga pendidikan bagi anak-anak mereka, yaitu cita-cita dan 

gambaran hidup masa depan, posisi dan status sosial, serta agama. Dalam kaitan 

ini, jika madrasah atau lembaga pendidikan islam lainnya memenuhi ketiga 

kriteria di atas, maka akan semakin diminati oleh masyarakat terutama masyarakat 

terpelajar, tetapi sebaliknya, banyak lembaga pendidikan Islam yang akan 

semakin meminggir posisinya karena tidak menjanjikan apa-apa. 
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Kesan marginalitas madrasah, sebenarnya lebih banyak disebabkan karena 

sebagian besar madrasah lebih berorientasi pada kerakyatan (populis), pendidikan 

hanya dijadikan sebagai fungsi “cagar budaya” dan pada saat bersamaan ia 

mengabaikan kualitas dan prestasi, sebab itu penyelenggaraan pendidikan 

cenderung dilakukan secara konvensional, apa adanya, managemen non-

profesional, stagnan dan status qou, dan pada akhirnya pendidikan semacam ini 

ditinggalkan oleh masyarakat dan hanya diminati kelompok masyarakat bawah. 

Akan tetapi dewasa ini persepsi atau pemahaman masyarakat tentang 

madrasah sudah mengalami pergeseran sejalan dengan perbahan-perubahan yang 

terjadi secara makro yang dilakukan pemerintah dengan kebijakan-kebijakan 

barunya. Pada awalnya madrasah dipahami sebagai sekolah yang hanya 

mengajarkan agama tetapi sekarang ini persepsi masyarakat sudah berubah bahwa 

ternyata madrasah pada dasarnya sama dengan sekolah umum lainnya karena 

memiliki kurikulum yang sama, di sisi lain madrasah dianggap sebagai sekolah 

umum plus agama. Perubahan persepsi dan pemahaman tersebut seiring dengan 

perubahan-perubahan yang terjadi secara makro, madrasah dianggap sebagai 

sekolah agama ketika kurikulum madrasah masih berbanding 70% agama dan 

30% umum, tetapi ketika terjadi perubahan dimana madrasah adalah sekolah 

umum yang berciri khas Islam yang memiliki kurikulum sama dengan sekolah 

umum dan memiliki kelebihan yakni “identitas ke-islaman”, maka madrasah 

kemudian dianggap sebagai sekolah umum plus yang memiliki nilai lebih 

dibanding dengan sekolah umum. 
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Berikutnya muncul kesadaran baru dalam beragama (santrinisasi), 

terutama pada masyarakat perkotaan kelompok masyarakat menengah atas, 

sebagai akibat dari proses re-Islamisasi yang dilakukan secara intens oleh 

organisasi-organisasi keagamaan, lembaga-lembaga dakwah atau yang dilakukan 

secara perorangan. Terjadinya santrinisasi masyarakat elit tersebut akan 

berimplikasi pada tuntutan dan harapan akan pendidikan yang mengaspirasikan 

status sosial dan keagamaannya. Sebab itu pemilihan lembaga pendidikan 

didasarkan minimal pada dua hal tersebut, yakni status sosial dan agama. 

Kecenderungan di atas harus segera direspon oleh madrasah jika lembaga 

ini tidak ingin ditinggalkan oleh masyarakat. Disamping itu Madrasah juga harus 

dapat membaca alasan-alasan dan pertimbangan orang tua dalam memilih 

lembaga pendidikan baik yang bersifat internal maupun eksternal. 

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, tentunya persoalan pendidikan harus 

seiring berjalan atas standar minimal  manajemen yang baik, manajemen berbasis 

sekolah bertujuan untuk memandirikan atau memperdayakan sekolah melalui 

pemberian kewenangan (otonomi) kepada sekolah, pemberian fleksibilitas yang 

lebih besar kepada sekolah untuk megelolah sumber daya sekolah, dan mendorong 

partisipasi warga sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan.  

Berdasarkan data statistik Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan 

Kabupaten Brebes dan Kota Tegal TK Negeri Pembina Kabupaten Brebes dan TK 

Negeri Pembina Kota Tegal menggunakan manajemen berbasis sekolah sesuai 

dengan Surat Keterangan dari UPTD Pendidikan Kabupaten Brebes Nomor 

072/01038/2011 dan Surat Keterangan UPTD Pendidikan Kota Tegal Nomor 
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421.1/0001/2011. TK Negeri Pembina Kabupaten Brebes dan TK Negeri Pembina 

Kota Tegal juga didukung oleh Kepala TK yang bertanggung jawab sebagai 

manajer yaitu dapat mengelola atau mengatur manajemen yang ada di sekolahnya, 

pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional dalam mengoperasikan 

sekolahnya, serta orang tua murid yang mendukung program TK. Selain itu, 

sarana dan prasarana yang cukup memadai untuk proses belajar mengajar. Dalam 

hal sarana dan prasarana di TK Negeri Pembina Kabupaten Brebes dan TK Negeri 

Pembina Kota Tegal, selain didukung oleh orang tua murid juga  didukung oleh 

pemerintah pada setiap tahunnya.  

Berdasarkan hasil observasi tersebut di atas TK Negeri Pembina 

Kabupaten Brebes  dan TK Negeri Pembina Kota Tegal menggunakan manajemen 

berbasis sekolah.  

 

1.2 Rumusan Masalah  

Dari latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan suatu permasalahan 

yaitu:  

1.2.1 Bagaimanakah perencanaan implementasi manajemen berbasis sekolah 

pada TK Negeri Pembina Kabupaten Brebes  dan TK Negeri Pembina 

Kota Tegal?  

1.2.2 Bagaimanakah pelaksanaan implementasi manajemen berbasis sekolah 

pada TK Negeri Pembina Kabupaten Brebes  dan TK Negeri Pembina 

Kota Tegal?  
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1.2.3 Bagaimanakah evaluasi implementasi manajemen berbasis sekolah pada 

TK Negeri Pembina Kabupaten Brebes  dan TK Negeri Pembina Kota 

Tegal?  

 

1.3 Fokus Penelitian  

Fokus dari penelitian ini adalah perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi 

implementasi manajemen berbasis sekolah pada TK Negeri Pembina Kabupaten 

Brebes  dan TK Negeri Pembina Kota Tegal.  

 

1.4 Tujuan Penelitian   

  Tujuan dari penelitian ini adalah :  

1.4.1 Untuk mengetahui perencanaan implementasi manajemen berbasis sekolah 

pada TK Negeri Pembina Kabupaten Brebes  dan TK Negeri Pembina 

Kota Tegal.  

1.4.2 Untuk mengetahui pelaksanaan implementasi manajemen berbasis sekolah 

pada TK Negeri Pembina Kabupaten Brebes  dan TK Negeri Pembina 

Kota Tegal.  

1.4.3 Untuk mengetahui evaluasi implementasi manajemen berbasis sekolah 

pada TK Negeri Pembina Kabupaten Brebes  dan TK Negeri Pembina 

Kota Tegal. 
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1.5 Manfaat Penelitian  

Dari hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yang berarti bagi 

perorangan / institusi sebagai berikut :  

1.5.1 Manfaat Teorites  

Dengan penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi taman kanak-kanak se-

Kabupaten Brebes dalam mengimplementasikan manajemen berbasis 

sekolah di taman kanak-kanak.  

1.5.2 Manfaat Praktis  

Penelitian ini bermanfaat bagi: 

1.5.2.1 Bagi Kepala Sekolah 

Memberi pengetahuan tentang peran dan fungsi sebagai Kepala Sekolah 

dalam melaksanakan manajemen berbasis sekolah. 

1.5.2.2 Bagi Penulis  

Memberi pengalaman, mendapatkan informasi-informasi, menambah 

wawasan dan kajian tentang implementasi manajemen berbasis sekolah 

pada TK Negeri Pembina Kabupaten Brebes dan TK Negeri Pembina Kota 

Tegal. 

1.5.2.3 Bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes dan Kota Tegal 

Memberi masukan dan gambaran pelaksanaan manajemen berbasis 

sekolah di TK Negeri Pembina Kabupaten Brebes dan TK Negeri Pembina 

Kota Tegal. 
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BAB 2 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Manajemen Pendidikan. 

2.1.1 Pengertian Manajemen Pendidikan. 

Pergeseran paradigma yang awalnya memandang lembaga pendidikan 

sebagai lembaga sosial dan kini menjadi suatu lahan bisnis mengindikasikan 

perlunya perubahan pengelolaan. Perubahan pengelolaan ini seirama dengan 

tuntutan zaman. Situasi, kondisi dan tuntutan pada era reformasi membawa 

konsekwensi kepada pengelola pendidikan untuk melihat kebutuhan kehidupan di 

masa depan. Maka merupakan hal yang logis ketika pengelola pendidikan 

mengambil langkah antisipatif untuk mempersiapkan diri bertahan pada 

zamannya. 

Mempertahankan diri dengan tetap mengacu pada mutu pendidikan 

berkaitan erat dengan manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan pada era 

reformasi merupakan pembenahan manajemen yang serius dengan menekankan 

pembenahan secara global.  

Pembenahan secara global meliputi tujuh bidang utama yang perlu di kelola 

dengan pendekatan manajemen baru. Ke-tujuh bidang tersebut adalah sensitivitas 

lembaga terhadap perubahan dan peluang,  manajemen organisasi, manajemen 

strategi, manajemen sumber daya manusia, reformasi pembelajaran, pembiayaan 

pendidikan, dan marketing pendidikan. 
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Pemerintah telah mencanangkan wajib belajar 9 tahun bagi anak Indonesia,  

kemudian diteruskan menjadi 12 tahun akan lebih baik menjadi 16 tahun sampai 

mereka dapat meneruskan ke perguruan tinggi. Setelah mereka menyelesaikan 

tahapan pendidikan, mereka akan bekerja atau dapat dikatakan terjun ke 

masyarakat.  

Usia produktif seseorang diperkirakan mencapai 50 tahunan. Jika 

dikaruniai umur panjang masih dapat memasuki masa pensiun dan berkarya lagi. 

Melalui tahapan pendidikan 9 sampai 16 tahun diharapkan oleh masyarakat bahwa 

apa yang dipelajari oleh anak-anak di sekolah dapat dimanfaatkan dalam sisa 

kehidupannya. Suatu pertanyaan muncul yang ditujukan kepada pengelola 

pendidikan, “Apakah pelajaran yang diperoleh di sekolah memadai untuk 

menghadapi kehidupan di luar tahapan pendidikan yaitu bekerja atau terjun ke 

masyarakat dengan segala macam perubahan yang terjadi begitu cepat dan terus 

menerus. 

Jika pengalaman yang didapat semasa tahapan pendidikan tidak dapat 

dipergunakan untuk kehidupannya maka apa yang seharusnya dilakukan oleh 

sebuah lembaga pendidikan munculnya berbagai lembaga pendidikan baru yang 

tiba-tiba diakui keberadaannya oleh masyarakat, mengkondisikan sebuah 

persaingan yang ketat. Padahal jam terbang mereka relatif pendek, sehingga aspek 

kualitas belum teruji benar atau belum terandalkan. Harus diakui bahwa lembaga 

pendidikan baru ini menawarkan pembelajaran trend yang digandrungi 

masyarakat masa kini. Biasanya berlabelkan pembelajaran berwawasan masa 

depan. Keberadaannya yang mempunyai nilai jual tinggi tentu saja biaya 
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pendidikannyapun tinggi. Sementara itu pada sisi lain kecenderungan orang tua 

memilih sekolah karena prestise bukan faktor mutu pendidikan, dan berpendapat 

bahwa yang bermutu itu yang mahal. Dengan segala macam promosinya lembaga 

pendidikan baru ini mampu menjual program dan memikat masyarakat untuk 

memilihnya, walau harga yang ditawarkan cukup melangit. Akan tetapi perlu 

disadari juga bahwa tidak semua lembaga pendidikan baru tak bermutu. Pada 

situasi ini berarti, pangsa pasar yaitu orang tua yang cenderung tetap atau fanatik 

pada sekolah-sekolah tertentu telah tersedot ke lembaga pendidikan baru itu. Hal 

ini mengakibatkan tergesernya lembaga pendidikan yang sudah lama eksis, mulai 

tidak diakui masyarakat bahkan lambat laun gulung tikar. 

Kemudian bagaimana sebenarnya yang harus dipersiapkan oleh sebuah 

lembaga pendidikan agar diakui dan dicari oleh masyarakat dalam 

mempertahankan eksistensinya. Saat ini lahan pendidikan sudah dilirik oleh 

pengusaha-pengusaha bermodal besar yang sebelumnya bergerak di luar bidang 

pendidikan. Hal ini mengindikasikan bahwa pendidikan sudah menjadi lahan 

bisnis. Pendidikan mereka kelola secara profesional, dan tidak mustahil bila 

pengelolaannyapun berdasarkan manajemen bisnis. Sementara banyak lembaga 

pendidikan yang masih menerapkan manajemen tradisional dan menganggap 

pendidikan masih sebagai lembaga sosial. 

Walaupun pada kenyataannya masyarakat tertentu masih membutuhkannya 

karena biaya relatif murah. Kedua jenis lembaga ini bersaing pada masa yang 

sama. Maka bagaimana seharusnya manajemen yang cocok untuk bidang 

pendidikan pada era globalisasi dan era persaingan yang sangat ketat. Tuntutan 
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perubahan jaman pada era globalisasi membawa dampak pergeseran fungsi 

pembelajaran dari yang terbatas pada tahapan pendidikan menjadi pembelajaran 

seumur hidup. 

Kondisi ini menuntut reformasi pembelajaran. Reformasi pembelajaran 

seperti apa yang perlu dipersiapkan oleh suatu lembaga pendidikan untuk 

mengantisipasi kehidupan di masa datang. 

Situasi dan kondisi yang telah dipaparkan di atas membawa konsekuensi 

logis kepada pengelola pendidikan untuk melihat kebutuhan akan kehidupan masa 

depan. Hal ini pun dianggap logis ketika pengelola pendidikan mengambil 

langkah antisipatif untuk mempersiapkan kemampuan yang perlu dimiliki agar 

bertahan pada zamannya. Banyak hal yang perlu dipikirkan dan dilakukan secara 

serius, misalnya materi pendidikan yang harus disesuaikan dengan tuntutan jaman, 

penyampaian materi sehingga dimiliki oleh siswa, bagaimana masyarakat 

mengetahui inovasi yang dilakukan dalam pengelolaan pendidikan sehingga 

masyarakat tetap mengakui keberadaannya, bagaimana mengelola keuangan 

dimana bukan hanya keuntungan yang diraih dan menjadi fokus namun stabilitas 

dari semua pendukung tetap terjaga, bagaimana mengembangkan sumber daya 

manusia yang ada dan mendaya gunakannya. Agar dapat mewujudkan hal ini 

tentunya diperlukan manajemen yang baik dalam mengelola pendidikan yang 

sesuai dengan tuntutan zaman. 

Lembaga pendidikan berfungsi dan berperan dalam pembentukkan sumber 

daya manusia yang berkompeten pada jamannya, kreatif, inovatif dan sesuai 

dengan kebutuhan masyarakat, menuntut para manajer pendidikan untuk mencari 
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dan menerapkan suatu manajemen baru yang dapat mendorong perbaikan mutu 

pendidikan. Oleh karena itu pembenahan manajemen pendidikan sangatlah 

diperlukan. Pembenahan manajemen pendidikan diperlukan sensitivitas lembaga 

dalam melihat sebuah perubahan yang muncul untuk mengelola kegiatan 

antisipasi yang harus dilakukan terhadap dampak dari perubahan tersebut, 

sekaligus melihat peluang yang muncul yang dapat diambil untuk pengembangan 

lembaga. 

Manajemen dalam mengelola pendidikan tidak dapat dilepaskan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bukti dari pertalian erat tersebut 

adalah perubahan yang terjadi pada hampir semua aspek kehidupan manusia 

dengan berbagai permasalahan yang ditimbulkannya dapat dipecahkan melalui 

upaya penguasaan serta peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kondisi 

demikian membawa dampak kepada perlunya seseorang mengikuti perkembangan 

dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus berkembang dan 

berubah.  

Perkembangan dan perubahan yang terus bergulir ini pun membawa 

manusia ke era persaingan global yang ketat. Oleh karena itu kalau tidak ingin 

kalah bersaing dalam era globalisasi peningkatan kualitas sumber daya manusia 

merupakan kenyataan yang harus dilakukan secara terencana, terarah, intensif, 

efektif dan efisien. Pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia 

yang berdaya saing international dan mempunyai kompetensi untuk bertahan pada 

perkembangan zaman menjadi suatu perhatian penting dalam manajemen 

pendidikan. 
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Globalisasi menuntut adanya perubahan paradigma dalam dunia 

pendidikan. Menurut Reigeluth dan Garfinkle (dalam Syafaruddin, 1994:67), 

kebutuhan terhadap paradigma baru pendidikan di dasarkan atas perubahan besar-

besaran dalam kondisi dan kebutuhan-kebutuhan pendidikan dalam  masyarakat 

informasi. Untuk melakukan perubahan tersebut maka peranan manajemen 

pendidikan sangat signifikan untuk menciptakan sekolah-sekolah yang bermutu 

yang menghasilkan sumber daya manusia terandalkan dan tangguh yang 

dibutuhkan masyarakat. 

Kualitas pendidikan yang diserap pada sekolah yang bermutu sudah 

seharusnya dipersiapkan seirama dengan perkembangan zaman. Saat ini zaman 

berada pada era globalisasi dan informasi, maka era inilah yang membawa 

perubahan-perubahan mendasar dan mewarnai kehidupan pendidikan. 

Salah satu perubahan mendasar yang telah digulirkan oleh pemerintah 

untuk menanggapi era globalisasi dan informasi dan membawa dampak pada 

manajemen pendidikan adalah berubahnya manajemen berbasis pusat menjadi 

manajemen berbasis daerah. Secara resmi, perubahan manajemen ini telah 

diwujudkan dalam bentuk “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 

1999 tentang Sensitivitas Lembaga Terhadap Perubahan dan Peluang Pemerintah 

Daerah” yang kemudian diikuti pedoman pelaksanaannya berupa “Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan 

Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi. 

Konsekuensi logis dari Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut 

adalah bahwa manajemen pendidikan harus disesuaikan dengan jiwa dan 
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semangat otonomi. Karena itu, manajemen pendidikan berbasis pusat yang selama 

ini telah dipraktikkan perlu diubah menjadi manajemen pendidikan berbasis 

sekolah.  

Manajemen berbasis sekolah yang sudah berhasil mengangkat kondisi 

pendidikan dan memecahkan masalah pendidikan di beberapa negara maju seperti 

Australia dan Amerika tentunya harus ditangkap menjadi satu peluang untuk 

menyajikan pendidikan yang berkualitas dalam pembentukan sumber daya 

manusia. Manajemen pendidikan harus mampu menerjemahkan perubahan itu ke 

dalam kebijakan-kebijakan strategis bagi lembaganya.  

Manajemen pendidikan adalah aplikasi prinsip, konsep dan teori 

manajemen dalam aktivitas pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan secara 

efektif dan efisien. Di berbagai organisasi selalu menjalankan fungsi manajemen 

yang seharusnya dilaksanakan yaitu “Planning, Organizing, Actuating, dan 

Controlling”. Fungsi-fungsi tersebut tidak jauh berbeda di dalam manajemen 

pendidikan. Yang membedakan manajemen pendidikan dengan manajemen 

lainnya adalah komponen di dalamnya. 

Komponen manajemen pendidikan antara lain meliputi proses 

pembelajaran, sumber daya manusia, siswa, stakeholder, fasilitas, pembiayaan, 

dan school public relation. 

Ada beberapa teori manajemen yang dapat menjadi panduan pembenahan 

manajemen pendidikan. Jika kita berpendapat bahwa pendidikan adalah suatu 

industri, maka langkah selanjutnya berpikir bagaimana mengembangkan industri 

itu untuk terus tumbuh. Maka dalam bingkai pemikiran ini kita memerlukan 
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panduan yang sesuai. Manajemen Mutu Terpadu atau lebih dikenal dengan Total 

Quality Management dapat dijadikan “guiding philosophy” yang tentunya ditarik 

ke dunia pendidikan. Quality Program dapat menjadi salah satu panduan dalam 

menentukan hal-hal apa saja yang perlu dikelola dengan benar dan harus 

diperhatikan untuk menjadi sekolah yang bermutu.  

 

2.1.2 Pengelolaan Pendidikan 

Peluang yang tersedia dalam mengelola pendidikan merupakan suatu 

tantangan bagi lembaga pendidikan. Peluang tersebut tentunya tidak disia-siakan 

oleh lembaga pendidikan dan segera mengambil perannya untuk menghadapi 

tantangan ke depan. Tantangan yang dihadapi membuat lembaga pendidikan 

selalu berpikir dan berjuang mempertahankan eksistensinya. Setiap lembaga 

pendidikan harus melakukan pembenahan dengan mendasari pada komitmen yang 

tinggi untuk menentukan langkah-langkah strategis, dan berkiprah pada situasi 

international. Beberapa komitmen itu antara lain: menekankan pada standar 

kendali mutu dengan menetapkan strategi-strategi dalam mencapai target yang 

telah ditetapkan dan konsisten melakukan perbaikan berkelanjutan,  

memberdayakan seluruh sumber yang ada baik sumber daya manusia maupun 

sumber daya yang lain, meningkatkan profesionalitas kerja,  mengadakan evaluasi 

yang berkesinambungan baik evaluasi formatif maupun evaluasi sumatif,  

mengadakan penelitian dan pengkajian dalam pengembangan program, dan 

mengikuti dinamika perubahan zamannya dan selalu melakukan inovasi-inovasi 

dalam segala bidang.  
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Komitmen-komitmen tersebut tentunya framework pengelolaan pendidikan, 

Selanjutnya komitmen-komitmen di atas juga menjadi dasar untuk menentukan 

langkah dalam pengelolaan pendidikan. Langkah-langkah itu meliputi:  

menganalisis fungsi dan peran lembaga pendidikan,  menetapkan visi dan misi,  

mencari kesenjangan yang muncul antara apa yang telah dihasilkan dengan 

kebutuhan dan harapan masyarakat,  mengevaluasi respon masyarakat terhadap 

layanan pendidikan yang diberikan,  mencermati dan menganalisa perkembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi,  menyikapi problem yang dihadapi masyarakat 

untuk mencarikan solusi lewat kegiatan akademis, menganalisis kebutuhan 

kompetensi sumber daya manusia masa depan, mengatur strategi dan kegiatan 

preventif dalam menghadapi persoalan masa depan, menganalisis dan 

memberdayagunakan pihak-pihak terkait dalam perencanaan, proses, hasil. 

Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa manajemen yaitu 

koordinasi semua sumber daya melalui proses perencanaan, pengorganisasian, 

penetapan tenaga kerja, pengarahan dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan terlebih dahulu. 

Menurut Stoner (1996:42) lanjutnya manajemen adalah suatu proses 

perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya anggota 

organisasi dan menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan. Logika tersebut bisa dilihat dalam gambar sebagai 

berikut; 

 

 



22 
 

 
 

 

 

 

 

Pendidikan 
 
 

Gambar 2.1  
Logika Manajemen Pendidikan 

 
Dari gambar di atas menunjukkan bahwa manajemen adalah suatu keadaan 

terdiri dari proses yang ditunjukkan oleh garis mengarah kepada proses 

perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian, yang mana 

keempat proses tersebut saling mempunyai fungsi masing-masing untuk 

mencapai suatu tujuan organisasi. 

Menurut Stoner dan Wankel (dalam Siswanto, 2005:2) bahwa proses 

adalah cara sistematis untuk untuk menjalankan suatu pekerjaan. Dalam batasan 

manajemen di atas prosesnya meliputi:  

(1) Perencanaan, yaitu menetapkan tujuan dan tindakan yang akan dilakukan. 

(2) Pengorganisasian, yaitu mengkoordinasikan sumber daya manusia serta 

sumber daya lainnya yang dibutuhkan.  

(3) Kepemimpinan, yaitu mengupayakan agar bawahan bekerja sebaik mungkin. 

(4) Pengendalian, yaitu memastikan apakah tujuan tercapai atau tidak dan jika 

tidak tercapai dilakukan tindakan perbaikan.  

Selanjutnya proses manajemen yang diperkenalkan oleh Walter Shewhart 

di tahun 1930-an yang kemudian dikembangkan oleh muridnya yaitu W. Edwards 

Manajemen 
Pendidikan

Perencanaan
Pendidikan

Pengorganisasian
Pendidikan 
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Pendidikan 
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Pendidikan
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Deming dengan manajemen PDCA/PDSA (Plan-Do-Check/See-Action) cycle 

approach, hal ini patut untuk diterapkan dalam hal mengantarkan guru untuk lebih 

menjiwai pendidikan tiga dimensi. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2  
PDCA Cycle 

 
Proses PDCA diawali dengan plan (perencanaan) yang dikembangkan dari 

permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan action. Selanjutnya rencana yang 

sudah disusun diterapkan dalam step ‘do’ lalu dilakukan evaluasi untuk 

memeriksa apakah program sukses dilaksanakan atau ada kendala baru.  Langkah 

selanjutnya adalah menyusun action baru berdasarkan hasil evaluasi. Proses 

evaluasi ini yang sangat jarang dilakukan di sekolah-sekolah kita.  

Dari uraian di atas, disimpulkan bahwa proses manajemen adalah suatu 

rangkaian kegiatan untuk memberikan petunjuk atau instruksi dari seorang atasan 

kepada bawahan atau kepada orang yang diorganisasikan dalam kelompok formal 

dan untuk pencapaian tujuan dan rangkaian kegiatan untuk memberikan sarana 

dan prasarana serta jasa yang memudahkan pelaksanaan pekerjaan dari seorang 

atasan kepada bawahan atau kepada orang yang terorganisasi dalam kelompok 

formal untuk pencapaian suatu tujuan. 
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2.2 Manajemen Berbasis Sekolah 

2.2.1 Pengertian Manajemen berbasis Sekolah 

Istilah Manajemen berbasis Sekolah merupakan terjemahan dari School 

Based Managemen. Istilah ini pertama kali muncul di Amerika Serikat ketika 

masyarakat mulai mempertanyakan relevansi pendidikan dengan tuntutan dan 

perkembangan masyarakat setempat (Dhohoi. 2004:7). selanjutnya 

Pengertian Manajemen berbasis Sekolah menurut beberapa ahli sebagai 

berikut: 

(1) Mulyasa (2004:7) manajemen berbasis sekolah merupakan salah satu wujud 

dari reformasi pendidikan yang menawarkan kepada sekolah untuk 

menyediakan pendidikan yang lebih baik dan memadai bagi para peserta 

didik. Otonomi dalam manajemen merupakan potensi bagi sekolah untuk 

meningkatkan kinerja para staff, menawarkan partisipasi langsung kelompok-

kelompok yang terkait, dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap 

pendidikan. 

(2) Fatah (2003:8) manajemen berbasis sekolah merupakan pendekatan politik 

yang bertujuan untuk mendesain ulang pengelolaan sekolah dengan 

memberikan kekuasaan kepada kepala sekolah dan meningkatkan partisipasi 

masyarakat dalam upaya perbaikan kinerja sekolah yang mencakup guru, 

siswa, komite sekolah, orang tua siswa dan masyarakat. Manajemen berbasis 

Sekolah mengubah sistem pengambilan keputusan dengan memindahkan 

otoritas dalam pengambilan keputusan dan manajemen ke setiap yang 

berkepentingan di tingkat lokal Local Stakeholder  
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(3) Menurut Sudjanto (2004:25), manajemen berbasis sekolah merupakan model 

manajemen pendidikan yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah. 

Disamping itu, manajemen berbasis sekolah juga mendorong pengambilan 

keputusan partisipatif yang melibatkan langsung semua warga sekolah yang 

dilayani dengan tetap selaras pada kebijakan nasional pendidikan. Jadi, 

manajemen berbasis sekolah merupakan sebuah strategi untuk memajukan 

pendidikan dengan mentransfer keputusan penting memberikan otoritas dari 

negara dan pemerintah daerah kepada individu pelaksana di sekolah.  

Manajemen berbasis sekolah menyediakan kepala sekolah, guru, siswa, 

dan orang tua kontrol yang sangat besar dalam proses pendidikan dengan memberi 

mereka tanggung jawab untuk memutuskan anggaran, personil, serta kurikulum.  

Manajemen Berbasis Sekolah pada hakikatnya adalah penyerasian sumber 

daya yang dilakukan secara mandiri oleh sekolah dengan melibatkan semua 

kelompok kepentingan (stakeholder) yang terkait dengan sekolah secara langsung 

dalam proses pengambilan keputusan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan 

mutu sekolah atau untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. 

Tujuan utama Manajemen Berbasis Sekolah adalah meningkatkan 

efisiensi, mutu, dan pemerataan pendidikan. 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, serta hal lain yang dapat 

menumbuhkembangkan suasana yang kondusif (Mulyasa, 2004:13 ). 
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Sementara itu baik berdasarkan kajian pelaksanaan dinegara-negara lain, 

maupun yang tersurat dan tersirat dalam kebijakan pemerintah dan UU Sisdiknas 

NO. 20 Tahun 2003, tentang Pendidikan Berbasis Masyarakat pasal 55 ayat 1: 

Masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada 

pendidikan formal dan non formal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan 

sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat. Berkaitan dengan pasal tersebut 

setidaknya ada empat aspek yaitu: kualitas (mutu) dan relevansi, keadilan, 

efektifitas dan efisiensi, serta akuntabilitas. 

(1) Manajemen berbasis sekolah bertujuan mencapai mutu quality dan relevansi 

pendidikan yang setinggi-tingginya, dengan tolok ukur penilaian pada hasil 

output dan outcome bukan pada metodologi atau prosesnya. Mutu dan 

relevansi ada yang memandangnya sebagai satu kesatuan substansi, artinya 

hasil pendidikan yang bermutu sekaligus yang relevan dengan berbagai 

kebutuhan dan konteksnya. Bagi yang memisahkan keduanya, maka mutu 

lebih merujuk pada dicapainya tujuan spesifik oleh siswa (lulusan), seperti 

nilai ujian atau prestasi lainnya, sedangkan relevansi lebih merujuk pada 

manfaat dari apa yang diperoleh siswa melalui pendidikan dalam berbagai 

lingkup/tuntutan kehidupan (dampak), termasuk juga ranah pendidikan yang 

tidak diujikan. 

(2) Manajemen berbasis sekolah bertujuan menjamin keadilan bagi setiap anak 

untuk memperoleh layanan pendidikan yang bermutu disekolah yang 

bersangkutan. Dengan asumsi bahwa setiap anak berpotensi untuk belajar, 

maka manajemen berbasis sekolah memberi keleluasaan kepada setiap sekolah 
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untuk menangani setiap anak dengan latar belakang sosial ekonomi dan 

psikologis yang beragam untuk memperoleh kesempatan dan layanan yang 

memungkinkan semua anak dan masing-masing anak berkembang secara 

optimal. Sungguhpun antara sekolah harus saling memacu prestasi, tetapi 

setiap sekolah harus melayani setiap anak (bukan hanya yang pandai), dan 

secara keseluruhan sekolah harus mencapai standar kompetensi minimal bagi 

setiap anak yang diluluskan. Keadilan ini begitu penting, sehingga para ahli 

sekolah efektif menyingkat tujuan sekolah efektif hanya mutu dan keadilan 

atau quality and equity. 

(3) Manajemen berbasis sekolah bertujuan meningkatkan efektifitas dan efisiensi. 

Efektifitas berhubungan dengan proses, prosedur, dan ketepat-gunaan semua 

input yang dipakai dalam proses pendidikan disekolah, sehingga 

menghasilkan hasil belajar siswa seperti yang diharapkan (sesuai tujuan). 

Efektif-tidaknya suatu sekolah diketahui lebih pasti setelah ada hasil, atau 

dinilai hasilnya. Sebaliknya untuk mencapai hasil yang baik, diupayakan 

menerapkan indikator-indikator atau ciri-ciri sekolah efektif. Dengan 

menerapkan manajemen berbasis sekolah diharapkan setiap sekolah, sesuai 

kondisi masing-masing, dapat menerapkan metode yang tepat (yang dikuasai), 

dan input lain yang tepat pula (sesuai lingkungan dan konteks sosial budaya), 

sehingga semua input tepat guna dan tepat sasaran. Atau dengan kata lain, 

efektif untuk meningkatkan mutu pendidikan. Sementara itu, efisiensi 

berhubungan dengan nilai uang yang dikeluarkan atau harga (cost) untuk 
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memenuhi semua input (proses dan semua input yang digunakan dalam 

proses) dibandingkan atau dihubungkan dengan hasilnya (hasil belajar siswa). 

(4) Manajemen berbasis sekolah bertujuan meningkatkan akuntabilitas sekolah 

dan komitmen semua stakeholders. Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban 

atas semua yang dikerjakan sesuai wewenang dan tanggung jawab yang 

diperolehnya. Selama ini pertanggungjawaban sekolah lebih pada masalah 

administratif keuangan dan bersifat vertikal sesuai jalur birokrasi. 

Pertanggungjawaban yang bersifat teknis edukatif terbatas pada pelaksanaan 

program sesuai petunjuk dan pedoman dari pusat (pusat dalam arti nasional, 

maupun pusat-pusat birokrasi di bawahnya), tanpa pertanggung jawaban hasil 

pelaksanaan program (Umaedi. 2004:35).  

Menurut Nurkholis (2004:132) secara umum dapat disimpulkan bahwa 

implementasi manajemen berbasis sekolah akan behasil melalui strategi-strategi 

berikut ini: 

(1) Sekolah harus memiliki otonomi terhadap empat hal, yaitu dimilikinya 

otonomi dalam kekuasaan dan kewenangan, pengembangan pengetahuan dan 

keterampilan secara berkesinambungan, akses informasi ke segala bagian dan 

pemberian penghargaan kepada setiap pihak yang berhasil. 

(2) Adanya peran serta masyarakat secara aktif, dalam hal pembiayaan, proses 

pengambilan keputusan terhadap kurikulum. Sekolah harus lebih banyak 

mengajak lingkungan dalam mengelola sekolah karena bagaimanapun sekolah 

adalah bagian dari masyarakat luas.  
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(3) Kepala sekolah harus menjadi sumber inspirasi atas pembangunan dan 

pengembangan sekolah secara umum. Kepala sekolah dalam manajemen 

berbasis sekolah berperan sebagai designer, motivator, fasilitator. 

Bagaimanapun kepala sekolah adalah pimpinan yang memiliki kekuatan untuk 

itu. Oleh karena itu, pengangkatan kepala sekolah harus didasarkan atas 

kemampuan manajerial dan kepemimpinan dan bukan lagi didasarkan atas 

jenjang kepangkatan. 

(4) Adanya proses pengambilan keputusan yang demokratis dalam kehidupan 

dewan sekolah yang aktif. Dalam pengambilan keputusan kepala sekolah 

harus mengembangkan iklim demokratis dan memperhatikan aspirasi dari 

bawah. Konsumen yang harus dilayani kepala sekolah adalah murid dan orang 

tuanya, masyarakat dan para guru. Kepala sekolah jangan selalu menengok ke 

atas sehingga hanya menyenangkan pimpinannya namun mengorbankan 

masyarakat pendidikan yang utama. 

(5) Semua pihak harus memahami peran dan tanggung jawabnya secara 

bersungguh-sungguh. Untuk bisa memahami peran dan tanggung jawabnya 

masing-masing harus ada sosialisasi terhadap konsep manajemen berbasis 

sekolah itu sendiri. Siapa kebagian peran apa dan melakukan apa, sampai 

batas-batas nyata perlu dijelaskan secara nyata. 

(6) Adanya guidelines dari departemen pendidikan terkait sehingga mampu 

mendorong proses pendidikan di sekolah secara efisien dan efektif. Guidelines 

itu jangan sampai berupa peraturan-peraturan yang mengekang dan 

membelenggu sekolah. Artinya, tidak perlu lagi petunjuk pelaksanaan dan 
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petunjuk teknis dalam pelaksanaan manajemen berbasis sekolah, yang 

diperlukan adalah rambu-rambu yang membimbing. 

(7) Sekolah harus memiliki transparansi dan akuntabilitas yang minimal 

diwujudkan dalam laporan pertanggung jawabannya setiap tahunnya. 

Akuntabilitas sebagai bentuk pertanggung jawaban sekolah terhadap semua 

stakeholder. Untuk itu, sekolah harus dijalankan secara transparan, 

demokratis, dan terbuka terhadap segala bidang yang dijalankan dan kepada 

setiap pihak terkait. 

(8) Penerapan manajemen berbasis sekolah harus diarahkan untuk pencapaian 

kinerja sekolah dan lebih khusus lagi adalah meningkatkan pencapaian belajar 

siswa. Perlu dikemukakan lagi bahwa manajemen berbasis sekolah tidak bisa 

langsung meningkatkan kinerja belajar siswa namun berpotensi untuk itu. 

Oleh karena itu, usaha manajemen berbasis sekolah harus lebih terfokus pada 

pencapaian prestasi belajar siswa. 

(9) Implementasi diawali dengan sosialsasi dari konsep manajemen berbasis 

sekolah, identifikasi peran masing-masing pembangunan kelembagaan 

capacity building mengadakan pelatihan pelatihan terhadap peran barunya, 

implementasi pada proses pembelajaran, evaluasi atas pelaksanaan dilapangan 

dan dilakukan perbaikan-perbaikan. 

Rutmini (1990:3) menyatakan bagi sekolah yang sudah beroperasi (sudah 

ada/ jalan) paling tidak ada 6 (enam) langkah, yaitu :  
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(1) Evaluasi diri self assessment 

Evaluasi diri sebagai langkah awal bagi sekolah yang ingin, atau akan 

melaksanakan manajemen mutu berbasis sekolah.Kegiatan ini dimulai dengan 

curah pendapat brainstorming yang diikuti oleh kepala sekolah, guru, dan 

seluruh staff, dan diikuti juga anggota komite sekolah. Prakarsa dan pimpinan 

rapat adalah kepala sekolah. Untuk memancing minat acara rapat dapat 

dimulai dengan pertanyaan seperti: Perlukah kita meningkatkan mutu? seperti 

apakah kondisi sekolah/madrasah kita dalam hal mutu pada saat ini? Mengapa 

sekolah kita tidak/belum bermutu? Kegiatan ini bertujuan: 

1) Mengetahui kondisi sekolah saat ini dalam segala aspeknya (seluruh 

komponen sekolah), kemajuan yang telah dicapai, maupun masalah-

masalah yang dihadapi ataupun kelemahan yang dialami. 

2) Refleksi/Mawas diri, untuk membangkitkan kesadaran / keprihatinan akan 

penting dan perlunya pendidikan yang bermutu, sehingga timbul 

komitmen bersama untuk meningkatkan mutu sense of quality. 

3) Merumuskan titik tolak point of departure bagi sekolah/madrasah yang 

ingin atau akan mengembangkan diri terutama dalam hal mutu. Titik awal 

ini penting karena sekolah yang sudah berjalan untuk memperbaiki mutu, 

mereka tidak berangkat dari nol, melainkan dari kondisi yang dimiliki. 

(2) Perumusan Visi, Misi, dan Tujuan 

Bagi sekolah yang baru berdiri atau baru didirikan, perumusan visi dan 

misi serta tujuan merupakan langkah awal/pertama yang harus dilakukan yang 
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menjelaskan kemana arah pendidikan yang ingin dituju oleh para pendiri/ 

penyelenggara pendidikan.  

Dalam kasus sekolah/madrasah negeri kepala sekolah bersama guru 

mewakili pemerintah kabupaten/kota sebagai pendiri dan bersama wakil 

masyarakat setempat ataupun orang tua siswa harus merumuskan kemana 

sekolah kemasa depan akan dibawa, sejauh tidak bertentangan dengan tujuan 

pendidikan nasional seperti tercantum dalam UU No. 23 th 2003 tentang 

Sisdiknas. 

Kondisi yang diharapkan/diinginkan dan diimpikan dalam jangka 

panjang itu, kalau dirumuskan secara singkat dan menyeluruh disebut visi. 

Keadaan yang diinginkan tersebut hendaklah ada kaitannya dengan idealisme 

dan mutu pendidikan. Idealisme disini dapat berkaitan dengan kebangsaan, 

kemanusiaan, keadilan, keluhuran budi pekerti, ataupun kualitas pendidikan 

sebagaimana telah didefinisikan sebelumnya (Rochaeti. 2005:119). 

Sedangkan misi, merupakan jabaran dan visi atau merupakan komponen-

komponen pokok yang harus direalisasikan untuk mencapai visi yang telah 

ditetapkan. Dengan kata lain, misi merupakan tugas-tugas pokok yang harus 

dilakukan untuk mewujudkan visi (Ariyani 1999:81). 

Tujuan merupakan tahapan antara, atau tonggak-tonggak penting antara 

titik berangkat (kondisi awal) dan titik tiba tujuan akhir yang rumusannya 

tertuang dalam dalam bentuk visi-misi. Tujuan-tujuan antara ini sebagai tujuan 

jangka menengah kalau tiba saatnya berakhir (tahun yang ditetapkan) akan 
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dilanjutkan dengan tujuan berikutnya, sedangkan visi dan misi (relatif/pada 

umumnya) masih tetap. 

Tujuan (jangka menengah), dipenggal-penggal menjadi tujuan tahunan 

yang bisa disebut target/sasaran, dalam formulasi yang jelas baik secara 

kualitatif maupun kuantitatif. Tujuan-tujuan jangka pendek (1 tahun) inilah 

yang rincian persiapannya dalam bentuk perencanaan. 

(3) Perencanaan 

Perencanaan pada tingkat sekolah adalah kegiatan yang ditujukan untuk 

menjawab: apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannnya untuk 

mewujudkan tujuan (tujuan-tujuan) yang telah ditetapkan/disepakati pada 

sekolah yang bersangkutan, termasuk anggaran yang diperlukan untuk 

membiayai kegiatan yang direncanakan. 

Dengan kata lain perencanaan adalah kegiatan menetapkan lebih dulu 

tentang apa-apa yang harus dilakukan, prosedurnya serta metode 

pelaksanaannya untuk mencapai suatu tujuan organisasi atau satuan 

organisasi. 

Perencanaan oleh sekolah merupakan persiapan yang teliti tentang apa-

apa yang akan dilakukan dan skenario melaksanakannya untuk mencapai 

tujuan yang diharapkan, dalam bentuk tertulis. Dikatakan teliti karena ia harus 

menjelaskan apa yang akan dilakukan, seberapa besar lingkup cakupan 

kuantitatif dan kualitatif yang akan dikerjakan, bagaimana, kapan dan berapa 

perkiraan satuan-satuan biayanya, serta hasil seperti apa yang diharapkan. 
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(4) Pelaksanaan 

Apabila kita bertitik tolak dari fungsi-fungsi manajemen yang umumnya 

kita kenal sebagai fungsi perencanaan, pengorganisasian dan pengarahan 

/penggerakkan atau pemimpinan dan kontrol/pengawasan serta evaluasi, maka 

langkah pertama sampai dengan ketiga dapat digabungkan fungsi perencanaan 

yang secara keseluruhan (untuk sekolah) sudah dibahas. 

Didalam pelaksanaan tentu masih ada kegiatan perencanaan-perencanaan 

yang lebih mikro (kecil) baik yang terkait dengan penggalan waktu (bulanan, 

semesteran, bahkan mingguan), atau yang terkait erat dengan kegiatan khusus, 

misalnya menghadapi lomba bidang studi, atau kegiatan lainnya. 

Tahap pelaksanaan, dalam hal ini pada dasarnya menjawab bagaimana 

semua fungsi manajemen sebagai suatu proses untuk mencapai tujuan lembaga 

yang telah ditetapkan melalui kerjasama dengan orang lain dan dengan sumber 

daya yang ada, dapat berjalan sebagaimana mestinya (efektif dan efisien). 

Pelaksanaan juga dapat diartikan sebagai suatu proses kegiatan merealisasikan 

apa-apa yang telah direncanakan.  

Peran masing-masing dari suksesnya manajemen berbasis sekolah yang 

perlu disoroti didalam peningkatan mutu sekolah adalah sebagai berikut; 

1) Peran Kepala Sekolah/Madrasah 

Dengan kedudukan sebagai manajer kepala sekolah/madrasah 

bertanggung jawab atas terlaksananya fungsi-fungsi manajemen. Sebagai 

perencana, kepala sekolah mengidentifikasi dan merumuskan hasil kerja 

yang ingin dicapai oleh sekolah dan mengidentifikasi serta merumuskan 
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cara-cara (metode) untuk mencapai hasil yang diharapkan. Peran dalam 

fungsi ini mencakup: penetapan tujuan dan standar, penentuan aturan dan 

prosedur kerja disekolah/madrasah, pembuatan rencana, dan  peramalan 

apa yang akan terjadi untuk masa yang akan datang. 

2) Peran Guru dan Staff Sekolah 

Peran guru (staff pengajar) sebenarnya tidak jauh berbeda dengan 

peran kepala sekolah, hanya lingkupnya yang berbeda. Dalam lingkup 

yang lebih kecil (mikro) yaitu mengelola proses pembelajaran sesuai 

kelompok belajar atau bidang studi yang dipegangnya, setiap guru 

memahami visi dan misi sekolah, merencanakan proses pembelajaran, 

(mengorganisasikan bahan, siswa, mensinergikan dengan metode dan 

sumber belajar yang tepat yang ia kuasai), menerapkan kepemimpinan 

yang demokratis dan memberdayakan siswa dengan mengambil keputusan 

sesuai kewenangan yang ia miliki dan menjalin hubungan komunikasi 

yang baik dengan guru lain, dengan siswa, dengan kepala sekolah dan 

orang tua. Selain itu guru juga memonitor kemajuan siswa, serta 

melakukan evaluasi perkembangan setiap anak sebagai masukan bagi 

perbaikan pelaksanaan proses pembelajaran secara terus menerus. Guru 

juga memberi penghargaan bagi siswa yang menunjukkan kemajuan dalam 

belajar (berprestasi) serta memberikan semangat/dorongan (motivasi) serta 

membantu siswa yang prestasinya kurang/belum memuaskan. 
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3) Peran Orang Tua Siswa dan Masyarakat 

Peran orang tua siswa dan masyarakat sudah lama dikenal sebagai 

pusat-pusat pendidikan yang penting di dalam mengembangkan anak 

(menjadi pribadi mandiri dengan segala keterampilan hidupnya) bersama-

sama dengan sekolah sebagai institusi formal yang terencana, terstruktur, 

dan teratur melaksanakan fungsi pendidikan. 

4) Peran Siswa 

Siswa atau murid merupakan subjek utama dan konsumen utama 

primebeneficiary dari segala upaya yang dilaksanakan oleh penyelenggara 

satuan pendidikan bersama manajemen yang terlibat didalamnya. Dalam 

posisinya yang menjadi subjek tujuan pendidikan itu, maka keinginan dan 

harapan mereka, motivasi mereka, serta komitmen keterlibatan mereka 

menjadi penting. Salah satu cara untuk mengakomodasi kepentingan 

mereka adalah dengan mendengarkan suara mereka. 

(5) Evaluasi 

Evaluasi sebagai salah satu tahapan dalam manajemen berbasis sekolah 

merupakan kegiatan yangn penting untuk mengetahui kemajuan ataupun hasil 

yang dicapai oleh sekolah didalam melaksanakan fungsinya sesuai rencana 

yang telah dibuat sendiri oleh masing-masing sekolah. Evaluasi pada tahap ini 

adalah evaluasi menyeluruh, menyangkut pengelolaan semua bidang dalam 

satuan pendidikan yaitu bidang teknis edukatif (pelaksanaan kurikulum/proses 

pembelajaran dengan segala aspeknya), bidang ketenagaan, bidang keuangan, 

bidang sarana prasarana dan administrasi ketatalaksanaan sekolah. Walau 
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demikian, bidang teknis edukatif harus menjadi sorotan utama dengan fokus 

pada capaian hasil (prestasi belajar siswa). 

(6) Pelaporan 

Pelaporan disini diartikan sebagai pemberian atau penyampaian 

informasi tertulis dan resmi kepada berbagai pihak yang berkepentingan 

stakehokders, mengenai aktifitas manajemen satuan pendidikan dan hasil yang 

dicapai dalam kurun waktu tertentu berdasarkan rencana dan aturan yang telah 

ditetapkan sebagai bentuk pertanggung jawab atas tugas dan fungsi yang 

diemban oleh satuan pendidikan tersebut. Kegiatan pelaporan sebenarnya 

merupakan kelanjutan kegiatan evaluasi dalam bentuk mengkomunikasikan 

hasil evaluasi secara resmi kepada berbagai pihak sebagai pertanggung 

jawaban mengenai apa-apa yng telah dikerjakan oleh sekolah beserta hasil-

hasilnya. 

Hanya perlu dicatat disini bahwa sesuai keperluan dan urgensinya tidak 

semua hasil evaluasi masuk kedalam laporan (pelaporan). Ada hasil evaluasi 

tertentu yang pemanfaatannya bersifat internal (untuk kalangan dalam sekolah 

sendiri), ada yang untuk kepentingan eksternal (pihak luar), bahkan masing-

masing stakeholder mungkin memerlukan laporan yang berbeda fokusnya. 

Disamping itu, sebagai dokumen tertulis resmi, yang menyangkut 

pertanggungjawaban serta reputasi lembaga pendidikan, isinya harus 

berdasarkan data dan informasi yang benar laporan memiliki tujuan tertentu 

sesuai dengan peran institusi yang dikirimi atau pembacanya. 
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Telah banyak usaha peningkatan mutu pendidikan di tingkat pendidikan 

dasar tetapi hasilnya tidak begitu menggembirakan. Dari berbagai studi dan 

pengamatan langsung di lapangan, hasil analisis menunjukkan bahwa paling tidak 

ada tiga faktor yang menyebabkan mutu pendidikan tidak mengalami peningkatan 

secara merata. Yaitu; 

(1) Kebijakan penyelenggaraan pendidikan nasional yang berorientasi pada 

keluaran pendidikan (output) terlalu memusatkan pada masukan (input) dan 

kurang memperhatikan pada proses pendidikan. 

(2) Penyelengaraan pendidikan dilakukan secara sentralistik. Hal ini 

menyebabkan tingginya ketergantungan kepada keputusan birokrasi dan 

seringkali kebijakan pusat terlalu umum dan kurang menyentuh atau kurang 

sesuai dengan situasi dan kondisi sekolah setempat. Di samping itu segala 

sesuatu yang terlalu diatur menyebabkan penyelenggara sekolah kehilangan 

kemandirian, insiatif, dan kreativitas. Hal tersebut menyebabkan usaha dan 

daya untuk mengembangkan atau meningkatkan mutu layanan dan keluaran 

pendidikan menjadi kurang termotivasi. 

(3) Peran serta masyarakat terutama orang tua siswa dalam penyelenggaraan 

pendidikan selama ini hanya terbatas pada dukungan dana. Padahal peran serta 

mereka sangat penting di dalam proses-proses pendidikan antara lain 

pengambilan keputusan, pemantauan, evaluasi, dan akuntabilitas. 

Atas dasar pertimbangan tersebut, perlu dilakukan re-orientasi penyelengaraan 

pendidikan melalui Manajemen Berbasisi Sekolah (School Based Management). 
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Saat ini sedang berlangsung perubahan paradigma manajemen 

pemerintahan, menurut Thoha (1999:17) ada beberapa perubahan, antara lain, 

(1) Orientasi manajemen yang serba negara ke orientasi pasar. Aspirasi 

masyarakat menjadi pertimbangan pertama dalam mengolah dan menetapkan 

kebijaksanaan untuk mengatasi persoalan yang timbul. 

(2) Orientasi manajemen pemerintahan yang otoritarian ke demokrasi. Pendekatan 

kekuasaan bergeser ke sistem yang mengutamakan peranan rakyat. Kedaulatan 

rakyat menjadi pertimbangan utama dalam tatanan yang demokratis. 

(3) Sentralisasi kekuasaan ke desentralisasi kewenangan. Kekuasaan tidak lagi 

terpusat di satu tangan melainkan dibagi ke beberapa pusat kekuasaan secara 

seimbang. 

(4) Sistem pemerintahan yang jelas batas dan aturannya seakan-akan menjadi 

negara yang sudah tidak jelas lagi batasnya (boundaryless organization) 

akibat pengaruh dari tata-aturan global. Keadaan ini membawa akibat tata-

aturan yang hanya menekankan tata-aturan nasional saja kurang 

menguntungkan dalam percaturan global. 

Fenomena ini berpengaruh terhadap dunia pendidikan sehingga 

desentralisasi pendidikan adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Tentu saja 

desentralisasi pendidikan bukan berkonotasi negatif, yaitu untuk mengurangi 

wewenang atau intervensi pejabat atau unit pusat melainkan lebih berwawasan 

keunggulan. Kebijakan umum yang ditetapkan oleh pusat sering tidak efektif 

karena kurang mempertimbangkan keragaman dan kekhasan daerah. Disamping 

itu membawa dampak ketergantungan sistem pengelolaan dan pelaksanaan 
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pendidikan yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat (lokal), 

menghambat kreativitas, dan menciptakan budaya menunggu petunjuk dari atas. 

Dengan demikian desentralisasi pendidikan bertujuan untuk 

memberdayakan peranan unit bawah atau masyarakat dalam menangani persoalan 

pendidikan di lapangan. Banyak persoalan pendidikan yang sepatutnya bisa 

diputuskan dan dilaksanakan oleh unit tataran di bawah atau masyarakat. Hal ini 

sejalan dengan apa yang terjadi di kebanyakan negara. Menurut Kartono 

(1997:81) faktor-faktor pendorong penerapan desentralisasi tersebut bisa di 

sajikan sebagai berikut; 

(1) Tuntutan orang tua, kelompok masyarakat, para legislator, pebisnis, dan 

perhimpunan guru untuk turut serta mengontrol sekolah dan menilai kualitas 

pendidikan. 

(2) Anggapan bahwa struktur pendidikan yang terpusat tidak dapat bekerja 

dengan baik dalam meningkatkan partisipasi siswa bersekolah. 

(3) Ketidakmampuan birokrasi yang ada untuk merespon secara efektif kebutuhan 

sekolah setempat dan masyarakat yang beragam. 

(4) Penampilan kinerja sekolah dinilai tidak memenuhi tuntutan baru dari 

masyarakat. 

(5) Tumbuhnya persaingan dalam memperoleh bantuan dan pendanaan. 

Pada dasarnya manajemen berbasis lokasi dilaksanakan dengan 

meletakkan semua urusan penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Pengurangan 

administrasi pusat adalah konsekwensi dari yang pertama dengan diikuti 

pendelegasian wewenang dan urusan pada sekolah. Inovasi kurikulum 
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menekankan pada pembaharuan kurikulum sebesar-besarnya untuk meningkatkan 

kualitas dan persamaan hak bagi semua peserta didik. Kurikulum disesuaikan 

benar dengan kebutuhan peserta didik di daerah atau sekolah. Pada kurikulum 

2004 yang akan diberlakukan, pusat hanya akan menetapkan kompetensi-

kompetensi lulusan dan materi-materi minimal. Daerah diberi keleluasaan untuk 

mengembangkan silabus (GBPP) nya yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik 

dan tuntutan daerah.  

Pada umumnya program pendidikan yang tercermin dalam silabus sangat 

erat dengan program-program pembangunan daerah. Sebagai contoh, suatu daerah 

yang menetapkan untuk mengembangkan ekonomi daerahnya melalui bidang 

pertanian, implikasinya silabus IPA akan diperkaya dengan materi-materi biologi 

pertanian dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pertanian. Manajemen berbasis 

lokasi yang merujuk ke sekolah, akan meningkatkan otonomi sekolah dan 

memberikan kesempatan kepada tenaga sekolah, orang tua, siswa, dan anggota 

masyarakat dalam pembuatan keputusan. 

Berdasarkan hasil-hasil kajian yang dilakukan di Amerika Serikat, Site 

Based Management merupakan strategi penting untuk meningkatkan kualitas 

pembuatan keputusan-keputusan pendidikan dalam anggaran, personalia, 

kurikulum dan penilaian. Studi yang dilakukan di El Savador, Meksiko, Nepal, 

dan Pakistan menunjukkan pemberian otonomi pada sekolah telah meningkatkan 

motivasi dan kehadiran guru.  

Tetapi desentralisasi pengelolaan guru tidak secara otomatis meningkatkan 

efesiensi operasional. Jika pengelola di tingkat daerah tidak memberikan 
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dukungannya, pengelolaan semakin tidak efektif. Oleh karena itu, beberapa 

negara telah kembali ke sistem sentralisasi dalam hal pengelolaan ketenagaan, 

misalnya Kolombia, Meksiko, Nigeria, dan Zimbabwe (Gaynor dan Cathy. 

1999:89). 

Misi desentralisasi pendidikan adalah meningkatkan partisipasi 

masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, meningkatkan pendayagunaan 

potensi daerah, terciptanya infrastruktur kelembagaan yang menunjang 

terselengaranya sistem pendidikan yang relevan dengan tuntutan jaman, antara 

lain terserapnya konsep globalisasi, humanisasi, dan demokrasi dalam pendidikan.  

Penerapan demokratisasi dilakukan dengan mengikutsertakan unsur-unsur 

pemerintah setempat, masyarakat, dan orang tua dalam hubungan kemitraan dan 

menumbuhkan dukungan positif bagi pendidikan. Kurikulum dikembangkan 

sesuai dengan kebutuhan lingkungan. Hal ini tercermin dengan adanya kurikulum 

lokal. Kurikulum juga harus mengembangkan kebudayaan daerah dalam rangka 

mengembangkan kebudayaan nasional. 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa proses belajar mengajar 

menekankan terjadinya proses pembelajaran yang menumbuhkan kesadaran 

lingkungan yaitu memanfaatkan lingkungan baik fisik maupun sosial sebagai 

media dan sumber belajar, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan alat pemersatu 

bangsa. 
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2.2.2 Karakteristik Manajemen Berbasis Sekolah. 

Apabila manajemen berbasis lokasi lebih difokuskan pada tingkat sekolah, 

maka manajemen berbasis sekolah akan menyediakan layanan pendidikan yang 

komprehensif dan tanggap terhadap kebutuhan masyarakat di mana sekolah itu 

berada. Ciri-ciri manajemen berbasis sekolah, bisa dilihat dari sudut sejauh mana 

sekolah tersebut dapat mengoptimalkan kinerja organisasi sekolah, pengelolaan 

sumber daya manusia, proses belajar-mengajar dan sumber daya. manajemen 

berbasis sekolah memiliki karakter yang perlu dipahami oleh sekolah yang akan 

menerapkannya, karakteristik tersebut merupakan ciri khas yang dimiliki sehingga 

membedakan dari sesuatu yang lain. Menurut Irawan (2004:14) manajemen 

berbasis sekolah memiliki karakteristik sebagai berikut: 

(1) Adanya otonomi yang luas kepada sekolah. 

(2) Adanya partisipasi masyarakat dan orang tua siswa yang tinggi. 

(3) Kepemimpinan sekolah yang demokratis dan profesional. 

(4) Adanya team work yang tinggi, dinamis dan profesional. 

Karakteristik Manajemen Berbasis Sekolah  dapat dilihat pula melalui 

pendidikan sistem. Hal ini didasari oleh pengertian bahwa sekolah merupakan. 

Sebuah sistem sehingga penguraian karakteristik MPMBS berdasarkan pada 

input, proses dan output (Depdiknas. 2001:9) yaitu; 

(1) Input Pendidikan, dalam input pendidikan ini meliputi: memiliki kebijakan, 

tujuan, dan sasaran mutu yang jelas, sumber daya yang tersedia dan siap, staff 

yang kompeten dan berdedikasi tinggi, memiliki harapan prestasi yang tinggi, 

dan fokus pada pelanggan. 
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(2) Proses, dalam proses terdapat sejumlah karakter yaitu: proses belajar mengajar 

yang memiliki tingkat efektifitas yang tinggi, kepemimpinan sekolah yang 

kuat, lingkungan sekolah yang aman dan tertib, pengelolaan tenaga 

kependidikan yang efektif, sekolah memiliki budaya mutu, dan sekolah 

memiliki team work yang kompak, cerdas, dan dinamis. 

(3) Output yang diharapkan, output Sekolah adalah Prestasi sekolah yang 

dihasilkan melalui proses pembelajaran dan manajemen di sekolah. Pada 

umumnya output dapat di klasifikasikan menjadi dua yaitu output berupa 

prestasi akademik yang berupa NEM, lomba karya ilmiah remaja, cara-cara 

berfikir Kritis, Kreatif, Nalar, Rasionalog, Induktif, Deduktif dan Ilmiah. Dan 

output non akademik, berupa keingintahuan yang tinggi, harga diri, kejujuran, 

kerjasama yang baik, toleransi, kedisiplinan, prestasi olah raga, kesenian dari 

para peserta didik dan sebagainya. 

Karakteristik manajemen berbasis sekolah bisa diketahui juga antara lain 

dari bagaimana sekolah dapat mengoptimalkan kinerja organisasi sekolah, proses 

belajar mengajar, pengelolaan sumber daya manusia, dan pengelolaan sumber 

daya administrasi. Sementara itu, menurut Depdiknas PP. No. 19 tahun 2005 

fungsi yang dapat didesentralisasikan ke sekolah adalah sebagai berikut: 

(1) Perencanaan dan evaluasi program sekolah 

Sekolah di beri kewenangan untuk melakukan perencanaan sesuai dengan 

kebutuhannya, sekolah juga diberi kewenangan untuk melakukan evaluasi 

khususnya evaluasi internal atau evaluasi diri. 
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(2) Pengelolaan Kurikulum 

Sekolah dapat mengembangkan, namun tidak boleh mengurangi isi kurikulum 

yang berlaku secara nasional yang dikembangkan oleh pemerintah pusat. 

Sekolah juga di beri kebebasan untuk mengembangkan kurikulum muatan 

lokal. 

(3) Pengelolaan Proses Belajar Mengajar 

Sekolah di beri kebebasan untuk memilih strategi, metode, dan teknik 

pembelajaran dan pengajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata 

pelajaran, karakteristik siswa, karakteristik guru dan kondisi nyata sumber 

daya yang tersedia di sekolah. 

(4) Pengelolaan ketenagaan 

Pengelolaan ketenagaan mulai dari analisis kebutuhan perencanaan, 

rekruitmen, pengembangan, penghargaan dan sanksi, hubungan kerja hingga 

evaluasi kinerja tenaga kerja sekolah dapat dilakukan oleh sekolah kecuali 

guru pegawai negeri yang sampai saat ini masih ditangani oleh birokrasi di 

atasnya. 

(5) Pengelolaan keuangan 

Pengelolaan keuangan, terutama pengalokasian atau penggunaan uang sudah 

sepantasnya dilakukan oleh sekolah. Sekolah juga harus di beri kebebasan 

untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang mendatangkan penghasilan, 

sehingga sumber keuangan tidak semata-mata bergantung pada pemerintah. 
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(6) Pelayanan siswa 

Pelayanan siswa mulai dari penerimaan siswa baru, pengembangan, 

pembinaan, pembimbingan, penempatan untuk melanjutkan sekolah atau 

untuk memasuki dunia kerja hingga pengurusan alumni dari dulu telah 

didesentralisasikan. Yang diperlukan adalah peningkatan intensitas dan 

ekstensitasnya. 

(7) Hubungan sekolah dan masyarakat 

Esensi hubungan sekolah dan masyarakat adalah untuk meningkatkan, 

kepedulian, kepemilikan, dan dukungan dari masyarakat, terutama dukungan 

moral dan finansial yang dari dulu telah didesentralisasikan. Yang diperlukan 

adalah peningkatan intensitas dan ekstensitasnya (Nurkholis. 2004:28). 

Berikut esensi hubungan sekolah dengan masyarakat; 

(1) Organisasi Komite Sekolah 

Organisasi komite sekolah dibentuk dari masyarakat untuk masyarakat 

dengan difasilitasi sekolah. Adapun keanggotaan komite sekolah sebagai 

berikut : 1) Keanggotaan Komite Sekolah terdiri dari Unsur masyarakat dapat 

berasal dari: a) orang tua/wali peserta didik; b) tokoh masyarakat; c) tokoh 

pendidikan; d) dunia usaha/industri; e) organisasi profesi tenaga pendidikan; f) 

wakil alumni; dan  g) wakil peserta didik. 2) Unsur dewan guru, 

yayasan/lembaga penyelenggara pendidikan Badan Pertimbangan Desa dapat 

pula dilibatkan sebagai anggota Komite Sekolah. 3) Anggota Komite Sekolah 

sekurang-kurangnya berjumlah 9 (sembilan) orang dan jumlahnya gasal.  
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(2) Pengertian Komite Sekolah  

Komite Sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta 

masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan etisiensi 

pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pada pendidikan pra 

sekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah. 

Nama badan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan daerah masing- 

masing satuan pendidikan, seperti Komite Sekolah, Komite Pendidikan, 

Komite Pendidikan Luar Sekolah, Dewan sekolah, Majelis Sekolah, Majelis 

Madrasah, Komite TK, atau nama lain yang disepakati, Bp3, komite sekolah 

dan/atau majelis sekolah yang sudah ada dapat memperluas fungsi, peran, dan 

keanggotaan sesuai dengan acuan ini. (Permendiknas Nomor 044/U/2002 

tanggal 2 April 2002). 

(3) Organisasi Komite Sekolah 

Organisasi komite sekolah dibentuk dari masyarakat untuk masyarakat 

dengan difasilitasi sekolah. Adapun keanggotaan komite sekolah sebagai 

berikut : 1) Keanggotaan Komite Sekolah terdiri dari Unsur masyarakat dapat 

berasal dari: a) orang tua/wali peserta didik; b) tokoh masyarakat; c) tokoh 

pendidikan; d) dunia usaha/industri; e) organisasi profesi tenaga pendidikan; f) 

wakil alumni; dan  g) wakil peserta didik. 2) Unsur dewan guru, 

yayasan/lembaga penyelenggara pendidikan Badan Pertimbangan Desa dapat 

pula dilibatkan sebagai anggota Komite Sekolah. 3) Anggota Komite Sekolah 

sekurang-kurangnya berjumlah 9 (sembilan) orang dan jumlahnya gasal.  
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(4) Kedudukan dan Sifat Komite 

Komite Sekolah berkedudukan di satuan pendidikan. Komite Sekolah 

dapat terdiri dari satu satuan pendidikan, atau beberapa satuan pendidikan 

dalam jenjang yang sama, atau beberapa satuan pendidikan yang berbeda 

jenjang tetapi berada pada lokasi yang berdekatan, atau satuan-satuan 

pendidikan yang dikelola oleh suatu penyelenggara pendidikan, atau karena 

pertimbangan lainnya. Badan ini bersifat mandiri, tidak mempunyai hubungan 

hierarkis dengan lembaga pemerintahan.   

(5) Tujuan Komite 

Komite sekolah bertujuan menyalurkan aspirasi dan prakarsa 

masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan 

di satuan pendidikan;  Meningkatkan tanggung jawab dan peran serta 

masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan; 

Menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis 

dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan 

pendidikan. 

(6) Peran Komite Sekolah 

Surat Keputusan Mendiknas No. 044/U/2002 tanggal 2 April 2002 

tentang Pembentukan Komite Sekolah Peran dan Fungsi Komite. Komite 

Sekolah berperan sebagai: pertama Pemberi pertimbangan (advisory agency) 

dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan; 

kedua pendukung (supporting agency), baik yang berwujud financial, 

pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan 
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pendidikan; ketiga pengontrol (controlling agency) dalam rangka transparansi 

dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan 

pendidikan; keempat mediator antara pemerintah (eksekutif) dengan 

masyarakat di satuan pendidikan. 

(7) Fungsi Komite Sekolah 

Fungsi Komite Sekolah berfungsi pertama  mendorong tumbuhnya 

perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan 

yang bermutu; kedua melakukan kerjasama dengan masyarakat 

(perorangan/organisasi/dunia usaha/dunia industri) dan pemerintah berkenaan 

dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu; ketiga menampung dan 

menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang 

diajukan oleh masyarakat: memberikan masukan, pertimbangan, dan 

rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai: kebijakan dan program 

pendidikan, Rencana Anggaran Pendidikan dan Belanja Sekolah (RAPBS), 

kriteria kinerja satuan pendidikan, kriteria tenaga kependidikan, kriteria 

fasilitas pendidikan, dan  hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan. 

Manajemen Sekolah Untuk mengelola sekolah menjadi lebih baik seorang 

kepala sekolah harus memiliki manajemen skill yaitu kemampuan untuk 

merencanakan, mengorganisasi, melaksanakan, mengontrol dan mengevaluasi 

penyelenggaraan sekolah. Tugas Kepala Sekolah (1) educator, (2) manajer, (3) 

administrator, (4) supervisor, (5) leader, (6) innovator, (7) motivator. Manajemen 

sekolah yang diharapkan adalah manajemen transparan artinya terbuka dalam hal 

pengelolaan, keuangan, informasi, kurikulum, program sekolah. Akuntabilitas 
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bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan program sekolah kepada orang tua, 

masyarakat dan pemerintah. Bentuk pertanggungjawaban adalah laporan kegiatan, 

laporan pertanggungjawaban keuangan (SPJ). Partisipatif Aktif dalam 

memecahkan masalah dan mengambil keputusan dalam hal ini harus dibina 

adanya komunikatif dua arah yang meningkat dan menerima masukan dan 

pembaharuan. Kebersamaan dalam melaksanakan fungsi manajemen sekolah 

harus dilaksanakan secara bersama-sama (kolektif).   

Berdasarkan kajian akademik dan analisis perkembangan kebijakan di 

bidang pendidikan, manajemen berbasis sekolah diterapkan dengan beberapa 

alasan, yaitu: 

(1) Sekolah lebih mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman bagi 

dirinya, sehingga sekolah dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya 

yang tersedia untuk memajukan sekolahnya.  

(2) Sekolah lebih mengetahui kebutuhan lembaganya, khususnya input 

pendidikan yang akan dikembangkan dan kebutuhan peserta didik. 

(3) Pengambilan keputusan yang dilakukan oleh sekolah lebih cocok untuk 

memenuhi kebutuhan sekolah. 

(4) Penggunaan sumber dana pendidikan lebih efisien dan efektif bilamana 

dikontrol oleh masyarakat setempat. 

(5) Keterlibatan semua warga sekolah dan masyarakat dalam pengambilan 

keputusan sekolah akan menciptakan transparansi dan demokrasi yang sehat. 

(6) Sekolah dapat mempertanggungjawabkan mutu pendidikan masing-masing 

kepada pemerintah, orang tua murid dan masyarakat sehingga sekolah akan 
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berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan dan mencapai sasaran 

mutu pendidikan yang telah direncanakan (target). 

(7) Menciptakan semangat kompetisi (persaingan) yang sehat dengan sekolah lain 

untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui berbagai upaya inovatif, yang 

didukung oleh orang tua murid, masyarakat dan pemerintah daerah setempat. 

Dalam melaksanakan manajemen berbasis sekolah, sekolah tentunya tidak 

serta merta asal menjalankan tanpa adanya itikad yang kuat dari pelaku 

pendidikan di dalamnya, serta bagi sekolah yang melaksanakan dan sekolah yang 

tidak melaksanakan manajemen berbasis sekolah tentunya berbeda, berikut ciri-

ciri sekolah yang melaksanakan manajemen berbasis sekolah. 

Tabel  2.1  
Ciri-Ciri Sekolah Yang Melaksanakan MBS 

 

Organisasi 
Sekolah 

Proses Belajar 
Mengajar 

Sumber Daya 
Manusia 

Sumber Daya 
dan 

Administrasi 
Menyediakan 
manajemen/ 
organisasi/ 
kepemimpinan 
transformational 
dalam mencapai 
tujuan sekolah 

Meningkatkan 
kualitas belajar 
siswa 

Memberdayakan 
staff dan 
menempatkan 
personel yang dapat 
melayani keperluan 
siswa 

Mengidentifikasi 
sumber daya yang 
diperlukan dan 
mengalokasikan 
sumber daya 
tersebut 

Menyusun rencana 
sekolah dan 
merumuskan 
kebijakan untuk 
sekolahnya sendiri 

Mengembangkan 
kurikulum yang 
cocok dan tanggap 
terhadap kebutuhan 
siswa dan 
masyarakat 

Memilih staff yang 
berwawasan 
manajemen berbasis 
sekolah 

Mengelola 
sekolah secara 
efektif 

Mengelola kegiatan 
operasional sekolah 

Menyelenggarakan 
pembelajaran yang 
efektif 

Menyediakan 
kegiatan untuk 
pengembangan 
profesi  pada semua 
staff 
 

Menyediakan 
dukungan 
administratif 
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Menjamin adanya 
komunikasi yang 
efektif antara 
sekolah dan 
masyarakat  

Menyediakan 
program dan 
pengembangan 
yang diperlukan 
siswa 

Menjamin 
kesejahteraan staff 
dan siswa 

Mengelola dan 
memelihara 
gedung dan 
sarana/ prasarana 

Menggerakan 
partisipasi 
masyarakat 

Berperanserta 
dalam memotivasi 
siswa 

Menyelenggarakan 
forum/diskusi untuk 
membahas kinerja 
sekolah 

 

Menjamin 
terpeliharanya 
sekolah yang 
bertanggungjawab 
kepada masyarakat 
dan pemerintah 

   

 
Dikutip dari Focus on School: the future organizational of educational service for 
students, Department of Educational, Queensland of Australia   
 
 
Dari tabel tersebut, menurut Burns (dalam Rutmini. 1977:90) berpendapat bahwa 

pada dasarnya kepemimpinan transformasional mempunyai tiga komponen yang 

harus dimilikinya, yaitu: 

(1) Memiliki kharisma yang di dalamnya termuat perasaan cinta antara Kepala 

Sekolah dan staff secara timbal-balik sehingga memberikan rasa aman, 

percaya diri, dan saling percaya dalam bekerja. 

(2) Memiliki kepekaan individual yang memberikan perhatian setiap staff 

berdasarkan minat dan kemampuan staff untuk pengembangan profesionalnya. 

(3) Memiliki kemampuan dalam memberikan simulasi intelektual terhadap staff. 

Kepala Sekolah mampu mempengaruhi staff untuk berfikir dan 

mengembangkan atau mencari berbagai alternatif baru. 

Dengan demikian, manajemen berbasis sekolah yang akan dikembangkan 

merupakan bentuk alternatif sekolah dalam program desentralisasi bidang 
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pendidikan, yang ditandai dengan adanya otonomi luas di tingkat sekolah, 

partisipasi masyarakat yang tinggi tapi masih dalam kerangka kebijakan 

pendidikan nasional. Tetapi semua ini harus mengakibatkan peningkatan proses 

belajar mengajar. Sekolah yang menerapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis 

sekolah adalah sekolah yang harus lebih bertanggungjawab (high responsibility), 

kreatif dalam bertindak dan mempunyai wewenang lebih (more authority) serta 

dapat dituntut pertanggungjawabannya oleh yang ber-kepentingan/tanggung gugat 

(public accountability by stakeholders). 

Secara ringkas perubahan pola manajemen pendidikan lama 

(konvensional) ke pola baru (MBS) dapat digambarkan sebagai berikut: 

Tabel 2.2 
Perubahan Pola Manajemen 

 
PERGESERAN POLA MANAJEMEN 

POLA LAMA BERUBAH KE POLA BARU 
Sentralistik Desentralisaai 
Subordinasi Otonomi 
Pengambilan 
keputusanterpusat 

Pengambilan keputusan 
partisipatis 

Pendkatan birokratik Pendekatan professional 
pengorganisasian yang 
hirarkis 

Pengorganisasian yang setara 

Mengarahka memfasilitasi 
Dikontrol dan diatur Motivasi diri dan saling 

mempengaruhi 
Informasi ada pada yang 
berwenang 

Informasi terbagi 

Menghindari risiko Mengelola resiko 
Menggunakan dana sesuai 
anggaran sampai habis 

 

Menggunakan uang 
seefesienmungkin sesuai 
kebutuhan 

 

Diharapkan dengan menerapkan manajemen pola manajemen berbasis 

sekolah, sekolah lebih berdaya dalam beberapa hal berikut: 
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(1) Menyadari kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman bagi sekolah tersebut. 

(2) Mengetahui sumber daya yang dimiliki dan input pendidikan yang akan 

dikembangkan. 

(3) Mengoptimalkan sumber daya yang tersedia untuk kemajuan lembaganya. 

(4) Bertanggungjawab terhadap orangtua, masyarakat, lembaga terkait, dan 

pemerintah dalam penyelengaraan sekolah. 

(5) Persaingan sehat dengan sekolah lain dalam usaha-usaha kreatif-inovatif untuk 

meningkatkan layanan dan mutu pendidikan. 

Hasil rumusan yang dihasilkan peserta kemungkinan sangat banyak dan 

bervariasi. Pada akhir diskusi, fasilitator bersama-sama peserta mencoba 

mengklasifikasi dan menggabungkan rumusan yang sejenis sehingga diperoleh 

ciri-ciri Manajemen Berbasis Sekolah. Misalnya: 

(1) Upaya meningkatkan peran serta Komite Sekolah, masyarakat, DUDI (dunia 

usaha dan dunia industri) untuk mendukung kinerja sekolah. 

(2) Program sekolah disusun dan dilaksanakan dengan mengutamakan 

kepentingan proses belajar mengajar (kurikulum), bukan kepentingan 

administratif saja. 

(3) Menerapkan prinsip efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya 

sekolah (anggaran, personil dan fasilitas). 

(4) Mampu mengambil keputusan yang sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, 

dan kondisi lingkungan sekolah walau berbeda dari pola umum atau 

kebiasaan. 
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(5) Menjamin terpeliharanya sekolah yang bertanggung jawab kepada 

masyarakat. 

(6) Meningkatkan profesionalisme personil sekolah. 

(7) Meningkatnya kemandirian sekolah di segala bidang. 

(8) Adanya keterlibatan semua unsur terkait dalam perencanaan program sekolah 

(misal: Kepala Sekolah, guru, Komite Sekolah, tokoh masyarakat). 

(9) Adanya keterbukaan dalam pengelolaan anggaran pendidikan sekolah. 

 

2.2.3 Kualitas dalam Manajemen Berbasis Sekolah 

Setiap penghasil produk/jasa harus berani bertanggung jawab atas segala 

yang telah diperbuatnya, ia harus mempertanggung jawabkan atas segala resiko 

yang diakibatkan oleh pekerjaan itu. Semua yang menjadi keluhan (complain) 

pelanggan harus dipertanggungjawabkan, jika produk tidak sesuai dengan yang 

dipesan/dibutuhkan sesuai janji kesepakatan sebelumnya, maka ia harus 

bertanggung jawab untuk menggantinya. 

Sebagai penghasil produk/jasa haruslah selengkap mungkin menyediakan 

sarana dan kemampuan yang diperlukan oleh pelanggan. Ini artinya, bahwa 

penghasil produk/jasa haruslah profesional dan kompeten dengan bidangnya. 

Selain itu, sebagai penghasil produk/jasa haruslah memberikan kemudahan 

kepada pelanggan untuk mendapatkan produk/jasa tersebut, baik yang 

berhubungan dengan waktu, tempat, atau kemudahan menjangkaunya. 

Bentuk pelayanan hendaknya juga bervariasi, sehingga banyak pilihan 

bagi pelanggan. Inovasi haruslah digalakkan sehingga banyak temuan untuk 
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menunjang variasi layanan tersebut. Sedapat mungkin pelayanan bersifat pribadi 

lebih ditonjolkan, sehingga tidak terkesan kaku, fleksibel dan terkesan ada 

penanganan khusus bagi pelanggan. Kenyamanan pelayanan harus pula 

diciptakan, misalnya  berhubungan dengan lokasi/ruangan, fasilitas pelayanan 

yang memadai seperti petunjuk-petunjuk yang mudah dikenali oleh pelanggan, 

dan ketersediaan informasi yang dibutuhkan oleh pelanggan. 

Peranan atribut pendudukung seperti lingkungan yang nyaman, kebersihan 

yang standar, ruangan ber-air conditioner (AC), ruang tunggu dan lain-lain yang 

bersifat penunjang sangat diperlukan bagi suksesnya pelayanan kualitas. Oleh 

karena itu perlu diperhatikan. 

Mengapa produk/jasa harus berkualitas, dalam persaingan bebas kita 

seharusnya berorientasi pada kebutuhan dan harapan konsumen atau pelanggan 

(customers). Jika produk/layanan hasil kinerja kita tidak berkualitas, maka 

customers akan meninggalkan kita, karena ada alternatif lain yang bisa dipilih 

oleh mereka. Jika penghasil produk/jasa ingin tetap berlangsung usahanya 

(dipakai oleh I), maka ia harus menjaga kualitas bahkan meningkatkan kualitas 

produk/jasa layanannya seiring dengan tuntutan kebutuhan dan harapan 

customers. 

Dalam ajaran Total Quality Manajemen (TQM), lembaga pendidikan 

(sekolah) harus menempatkan siswa sebagai “Klient” atau dalam istilah 

perusahaan sebagai “stekeholders” yang terbesar, sehingga suara siswa harus 

disertakan dalam setiap pengambilan keputusan strategis langkah organisasi 

sekolah. 
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Kebebasan berpendapat akan menciptakan iklim yang dialogis antara 

siswa dan guru, siswa dan kepala sekolah serta guru dan kepala sekolah atau 

keterbukaan dengan seluruh warga sekolah. Proses dua arah ini merupakan bagian 

dari substansi TQM dalam meningkatkan kualitas di lembaga pendidikan 

sehingga di lingkungan organisasi non profit, khususnya pendidikan, penetapan 

kualitas produk dan kualitas proses untuk mewujudkannya merupakan bagian 

yang harus diterapkan.  

Di samping pemetaan kualitas secara komparatif atau kompetitif sekolah 

 menentukan kualitas dengan menggunakan patokan atau standar.  Dengan adanya 

standar sekolah lebih mudah menentukan derajat kualitasnya sehingga bisa 

memetakan kualitas pada posisi kurang, memenuhi kecukupan minimal atau 

melebihi standar. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 
Komponen Sistem Dalam Penerapan Standar Pendidikan 

 
Keterkaitan antara komponen sistem dalam penerapan standar dapat dilihat 

pada gambar pengelompokan komponen standar nasional pendidikan yang 

meliputi input, proses, dan output. 
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Komponen input terdiri atas materi pelajaran atau kurikulum, pendidik dan 

tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, dan biaya. Komponen proses meliputi 

pembelajaran, penilaian dan pengelolaan. Komponen output yaitu standar 

kompetensi lulusan. 

Ada lima strategi utama yang bisa menjadi pola dasar dalam strategi 

peningkatan kulitas manajemen berbasis sekolah, yaitu;  

(1) Visi dan Misi sebagai Poros Pembaharuan 

Menggunakan visi dan misi sebagai poros pembaharuan. Peningkatan 

kualitas dijabarkan dari visi dan misi ke dalam aksi sehari-hari. Dalam 

penerapan strategi ini sekolah perlu menjabarkan visi dan misi ke dalam 

berbagai indikator keberhasilan. 

Keberhasilannya sangat ditentukan oleh keterampilan tiap individu dan 

kelompok untuk menjabarkan dan merealisasikan dalam operasional 

pelaksanaan pada tanggung jawab masing-masing. 

Untuk memastikan bahwa seluruh pergerakan mengarah pada 

peingkatan kualitas yang diharapkan diperlukan penguasaan seluruh warga 

untuk menjadikan visi dan misi sebagai kompas. Meningkatkan apresiasi 

warga terhadap visi sebagai kompas internal, meningkatkan keterampilan 

terbaik untuk mengubah visi menjadi aksi. 

(2) Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan Terbaik 

Keberhasilan sekolah dalam meningkatkan kapasitas pembaharuannya 

bergantung pada daya adaptasi sekolah mengembangkan kompetensi pendidik 

dan tenaga kependidikan menguasai ilmu pengetahuan dan keterampilan 
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terbaiknya.  Pengetahuan dan keterampilan yang adaptif terhadap tiap 

perubahan jaman serta adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi. 

Pengetahuan dan keterampilan yang adaptif untuk selalu melakukan 

pembaharuan kualitas pembelajaran. Menghasilkan produk belajar tidak hanya 

dalam bentuk ilmu pengetahuan namun dapat menghasilkan produk-produk yang 

kreatif dan selalu terbarukan. 

Peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan mengaplikasikan ilmu 

pengetahuan merupakan bidang yang kritis karena harus selalu kompetitif pada 

ajang persaingan bangsa di tengah-tengah kehidupan internasional yang sangat 

dinamis. Dinamikanya ditandai dengan semakin derasnya temuan-temuan baru di 

bidang teknologi yang menyebabkan kebaruan setiap produk inovatif makin 

pendek karena segera digantikan oleh penemuan berikutnya. 

Strategi pembelajaran pun berkembang sangat cepat sejalan dengan 

perkembangan dalam bidang teknologi informasi yang sangat cepat pula. 

Teknologi yang membuat masyarakat dunia yang terintegrasi tanpa batas telah 

mempercepat interaksi dunia yang makin aktif dan dinamis. Oleh karena itu 

kemajuan dan peningkatan kualitas sekolah ke depan akan sangat bergantung pada 

kemajuan sekolah menguasi teknologi informasi. 

Itulah sebabnya sekolah perlu menetapkan standar kompetensi dalam 

penguasaan ilmu pengetahuan, menerapkan pengetahuan, serta mendayagunakan 

teknologi yang menjadi target pengembangan kualitas dengan target waktu yang 

terukur. 
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Gambar 2.4  
Siklus Pengembangan Kualitas dalam Meningkatkan  

Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan 
 

Siklus peningkatan kualitas memerlukan indikator yang ditetapkan 

bersama sebagai kebijakan untuk menentukan sasaran, sistem evaluasi diri, 

sistem data, meningkatkan kapasitas pembaharuan melalui pembelajaran 

pendidik dan tenaga kependidikan, dan pelaksanaan peningkatan kualitas 

dapat dilakukan melalui berbagai aktivitas pengembangan. 

Yang perlu diperhatikan lebih lanjut adalah pentingnya meningkatkan 

pemahaman bahwa dalam sistem manajemen modern selalu memiliki dua sisi 

kegiatan yang terintegrasi yaitu mengembangkan fungsi fungsi manajemen 

yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang dibuktikan dengan 

administratif di satu sisi dan kegiatan substantif di sisi lain. 
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Gambar 2.5  
Kegiatan Berproses Sisi Manjemen 

 
Siklus itu meliputi terwujudnya dokumen perencanaan sebagai 

kegiatan tindak lanjut. Pelaksanaan program, monitoring dan evaluasi 

kegiatan, dan tindaklanjut perbaikan kualitas. 

Jika yang berproses adalah dalam kegiatan pembelajaran maka aspek 

substantif itu berkaitan dengan kompetensi paedagogis pendidik. Di antaranya 

menyangkut peningkatan pemahaman mengenai bagaimana siswa belajar, 

bakat dan minat, keyakinan siswa, serta teknik pembelajaran yang disesuaikan 

dengan tipe belajar siswa. 

(3) Pengembangan Kualitas Berbasis Sekolah 

Peningkatan kualitas dapat menggunakan indikator kualitas lulusan 

sebagai poros pembaharuan. Seluruh komponen standar dikembangkan untuk 

menunjang terwujudnya SKL. Model ini dapat dikembangkan dalam tabel 

evaluasi berikut; 

Sekolah bertaraf internasional wajib memenuhi standar SKL. 

Permendiknas 78 tahun 2009 menggariskan sekolah sekurang-kurangnya 

menghasilkan lulusan yang memenuhi standar nasional yang diperkuat dengan 
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keunggulan kompetitif dan kolaboratif pada tingkat internasional, Toefl 7,5 

(computer based), pemberdaya TIK. 

Untuk mengetahui sejauh mana sekolah memenuhi kriteria yang 

digariskan, instrumen di bawah ini dapat memandu sekolah merumuskan 

profil kinerjanya  dalam memenuhi kebutuhan peningkatan kualitas lulusan. 

(4) Meningkatkan Penjaminan Kualitas Proses  

Baik sedari input dan proses akan menghasilkan output yang baik. 

Namun demikian dalam teori manajemen  sebagaimana diyakini pengelola 

ISO bahwa proses yang baik lebih besar pengaruhnya pada output daripada 

input. Oleh karena itu ISO memberi penekanan pada sistem penjaminan 

kualitas itu dalam proses. 

Karena kualitas sangat bergantung pada proses yang baik maka 

lembaga perlu menjamin bahwa seluruh rencana yang dikembangkannya dan 

target yang ditetapkannya dapat dilaksanakan dengan baik. Indikator proses 

yang baik adalah proses yang dapat dipastikan mengarah pada pencapaian 

tujuan. Oleh karena itu dalam penjaminan kualitas tiap lembaga perlu 

menetapkan indikator operasional sebagai kriteria pencapaian proses. 

Dengan menggunakan indikator operasional itulah pada akhirnya 

sekolah menilai dan memastikan bahwa seluruh proses berjalan sesuai dengan 

target dan mengarah pada tujuan. 
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(5) Peningkatan Kualitas Berbasis Data 

Program sekolah yang ideal yang dikembangkan dari hasil evaluasi 

sehingga dikembangkan dari kondisi nyata yang diketahui untuk mencapai 

kondisi yang diharapkan. 

Pernyataan di atas berkaitan pula dengan pentingnya peran guru 

maupun MGMP pada tiap mata pelajaran dalam usaha mendongkrak kualitas 

sekolah. Oleh karenanya sekolah perlu memantau dan meperhatikan data 

kinerja pada tiap mata pelajaran. Sehubungan dengan kepentingan itu, maka 

sistem informasi atau sistem pengelolaan menjadi bagian yang sangat kritis 

dalam pengelolaan kualitas. Tanpa dukungan data yang akurat pengambilan 

keputusan menjadi tidak efektif. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2.5.  
Sistem Informasi Sekolah 

 
Gambaran itu menyiratkan bahwa sekolah yang tidak melakukan 

supervisi, evaluasi serta tidak mengelola data hasil evaluasi secara efektif 

menunjukkan bahwa ketertinggalannya. 
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Kondisi ini mengingatkan setiap sekolah untuk mengembangkan 

organisasi berbasis data dengan dukungan TIK. 

Upaya peningkatan kualitas yang dilakukan oleh sebuah lembaga 

pendidikan (madrasah/sekolah) harus memiliki teknik atau cara yang ampuh guna 

dijadikan pedoman pelaksanaan agar hasilnya tercapai dengan baik. Teknik 

tersebut adalah model pendekatan dalam meningkatkan kualitas pendidikan pada 

madrasah tersebut. Ada beberapa model pendekatan, model ini sudah 

diperkenalkan dan dikembangkan dalam dunia pendidikan oleh beberapa negara, 

misalnya Sidney Australia yang dipadukan dengan model yang dikembangkan di 

Pittsburg, Amerika Serikat oleh Donald Adams, dkk. 

Di antara model dimaksud adalah school review, benchmarking, quality 

assurance, dan quality control. keempat teknik tersebut dapat dijelaskan sebagai 

berikut; 

(1) School Review 

Model ini merupakan sebuah proses yang merupakan seluruh komponen 

madrasah bekerja sama khususnya dengan orang tua dan tenaga profesional 

untuk mengevaluasi efektifitas madrasah, serta kualitas lulusan. 

School review dilakukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut:  

apakah yang dicapai madrasah/sekolah sesuai dengan harapan orang tua siswa 

dan siswa sendiri?, bagaimana prestasi yang telah dicapai para peserta didik?, 

faktor apa yang menghambat upaya untuk meningkatkan kualitas?, dan apakah 

faktor-faktor pendukung yang dimiliki madrasah/sekolah? 
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(2) Benchmarking 

Pendekatan ini merupakan salah satu kegiatan untuk menetapkan standar dan 

target yang akan dicapai dalam suatu periode tertentu. Benchmarking dapat 

dipastikan untuk individu, kelompok atuapun lembaga. Standar dapat 

ditentukan berdasarkan keadaan realitas yang ada di madrasah/sekolah, 

misalnya prestasi yang diraih siswa yang baik perilakunya dan yang sedikit 

nakal namun cerdas (internal benchmarking), maupun membandingkan 

standar kualitas dari madrasah/sekolah lain yang lebih baik (exsternal 

benchmarking). Tiga pertanyaan mendasar yang akan dijawab oleh 

benchmarking ini diantaranya: seberapa besar kondiri kita?, harus menjadi 

seberapa baik?, bagaimana cara untuk mencapai yang baik tersebut?.  

Sedangkan langkah-langkah yang dilaksanakan adalah menentukan fokus, 

menentukan aspek, variabel atau indikator, menentukan standar, menentukan 

gep (kesenjangan) yang terjadi, membandingkan standar dengan kondisi kita, 

merencanakan target untuk mencapai standar, merumuskan sasaran-sasaran 

program. 

(3) Quality assurance mencapai target. 

Quality assurance merupakan suatu teknik untuk menentukan bahwa proses 

pendidikan telah berlangsung sebagaimana rencana awal dan yang seharusnya. 

Dengan teknik ini akan dapat dideteksi adanya deviasi (penyimpangan) yang 

terjadi pada proses. Teknik ini menekankan pada proses monitoring yang 

berkesinambungan dan melembaga, yang menjadi subsistem 

madrasah/sekolah.  
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Implikasi dari proses quality assurance akan menghasilkan informasi sebagai 

berikut; (1) merupakan umpan balik (fidback) bagi madrasah/sekolah; (2) 

memberikan jaminan bagi orang tua siswa bahwa madrasah/sekolah senantiasa 

memberikan pelayanan terbaik bagi siswa. 

Untuk melaksanakan quality assurance, maka lembaga pendidikan harus 

menekankan pada kualitas hasil belajar, hasil kerja siswa yang dimonitoring 

secara terus menerus. Informasi dari lembaga dikumpulkan dan dianalisis 

untuk memperbaiki proses yang berjalan, dan semua pihak dari mulai kepala 

madrasah, guru, pegawai administrasi, dan juga orang tua siswa harus 

memiliki komitmen untuk bersama-sama mengevaluasi kondisi 

madrasah/sekolah yang kritis dan berupaya untuk memperbaikinya. 

(4) Quality control 

Quality control adalah suatu sistem yang mendeteksi terjadinya penyimpangan 

kualitas ouput yang tidak sesuai dengan standar. Oleh sebab itu quality control 

memerlukan indikator kualitas yang jelas dan pasti. Berdasarkan tipologi 

madrasah/sekolah yang ada sehingga dapat ditentukan standar penyimpangan 

kualitas yang terjadi. Standar kualitas ini bersifat relatif dan dapat dicapai oleh 

setiap madrasah/sekolah. Standar kualitas digunakan sebagai tolak ukur untuk 

mengetahui maju mundurnya madrasah/sekolah. 

Model pendekatan di atas tidak hanya dapat diaplikasikan pada pendidikan 

lembaga saja, namun lebih pada itu juga sangat memungkinkan dilakukan 

pada sub-sub mata pelajaran dalam rangka penjaminan kualitas dan kualitas 
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peserta didik dalam beragam bidang kependidikan yang ditekuni guna 

mewujudkan kualitas pendidikan secara holistik atau totalitas. 

  

2.2.4 Komponen-komponen Manajemen Berbasis Sekolah.  

Menurut Mulyasa (2007: 39-52), komponen-komponen manajemen 

sekolah yang harus dikelola dalam rangka manajemen berbasis sekolah :  

(1) Manjemen Kurikulum dan Program Pengajaran  

Manajemen kurikulum dan program pengajaran merupakan bagian dari 

manajemen berbasis sekolah. Manajemen kurikulum dan program pengajaran 

mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian kurikulum. 

Perencanaan dan pengembangan kurikulum nasional pada 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, sekolah juga 

bertugas dan berwewenang untuk mengembangkan kurikulum muatan lokal 

sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan lingkungan setempat.  

Sekolah merupakan ujung tombak pelaksanaan kurikulum, baik 

kurikulum nasional maupun kurikulum muatan lokal, yang diwujudkan 

melalui proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, 

institusional, kurikuler, dan instruksional. Agar proses belajar mengajar dapat 

dilaksanakan secara efektif dan efisien, serta mencapai hasil yang diharapkan, 

diperlukan kegiatan manajemen program pengajaran. Manajemen atau 

administrasi pengajaran adalah keseluruhan proses penyelenggaraan kegiatan 
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di bidang pengajaran yang bertujuan agar seluruh kegiatan pengajaran 

terlaksana secara efektif dan efisien.  

(2) Manajemen Tenaga Kependidikan  

Keberhasilan manajemen berbasis sekolah sangat ditentukan oleh 

keberhasilan pimpinannya dalam mengelola tenaga kependidikan yang 

tersedia  di sekolah. Peningkatan produktivitas dan prestasi kerja dapat 

dilakukan dengan meningkatkan perilaku manusia di tempat kerja melalui 

aplikasi konsep dan teknik manajemen personalia modern.  

Manajemen tenaga kependidikan atau manajemen personalia 

pendidikan bertujuan untuk mendayagunakan tenaga kependidikan secara 

efektif dan efisien untuk mencapai hasil yang optimal, namun tetap dalam 

kondisi yang menyenangkan. Sehubungan dengan itu, fungsi personalia yang 

harus dilaksanakan pimpinan adalah menarik, mengembangkan, menggaji, dan 

memotivasi personil guna mencapai tujuan sistem, membantu anggota 

mencapai posisi dan standar perilaku, memaksimalkan perkembangan karier 

tenaga kependidikan, serta menyelaraskan tujuan individu dan organisasi.  

Manajemen tenaga kependidikan (guru dan personil) mencakup : 

perencanaan pegawai, pengadaan pegawai, pembinaan dan pengembangan 

pegawai, promosi dan mutasi, pemberhentian pegawai, kompensasi, dan 

penilaian pegawai. Semua itu perlu dilakukan dengan baik dan benar agar apa 

yang diharapkan tercapai, yakni tersedianya tenaga kependidikan yang 

diperlukan dengan kualifikasi dan kemampuan yang sesuai serta dapat 

melaksanakan pekerjaan dengan baik dan berkualitas.  
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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 (guru dan pegawai) secara pribadi, oleh karena itu, kepala 

sekolah dituntut untuk mengerjakann instrumen pengelolaan tenaga 

kependidikan.  

(3) Manajemen Kesiswaan  

Manajemen kesiswaan atau manajemen kemuridan (peserta didik) 

merupakan salah satu bidang operasional manajemen berbasis sekolah. 

Manajemen kesiswaan adalah penataan dan pengaturan terhadap kegiatan 

yang berkaitan dengan peserta didik, mulai masuk sampai dengan keluarnya 

peserta didik tersebut dari luar suatu sekolah. Manajemen kesiswaan bukan 

hanya berbentuk pencatatan data peserta didik, melainkan meliputi aspek yang 

lebih luas yang secara operasional dapat membantu upaya pertumbuhan dan 

perkembangan peserta didik melalui proses pendidikan di sekolah.  

Manajemen kesiswaan bertujuan untuk mengatur berbagai kegiatan 

dalam bidang kesiswaaan agar kegiatan pembelajaran di sekolah dapat 

berjalan dengan lancar, tertib dan teratur, serta mencapai tujuan pendidikan 

sekolah. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, bidang manajemen kesiswaan 

sedikitnya memiliki tiga tugas utama yang harus diperhatikan, yaitu 

penerimaan murid baru, kegiatan kemajuan belajar, serta bimbingan dan 

pembinaan disiplin.  
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Tujuan pendidikan tidak hanya untuk mengembangkan pengetahuan 

anak, tetapi juga sikap kepribadian, serta aspek sosial emosional, di samping 

keterampilan-keterampilan lain. Sekolah tidak hanya bertanggung jawab 

memberikan ilmu pengetahuan, tetapi memberi bimbingan dan bantuan 

terhadap anak-anak yang bermasalah, baik dalam belajar, emosional, maupun 

sosial, sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan 

potensi masing-masing.  

(4) Manajemen Keuangan dan Pembiayaan  

Keuangan dan pembiayaan merupakan salah satu sumber daya yang 

secara langsung menunjang efektivitas dan efesiensi pengelolaan pendidikan. 

Hal tersebut lebih terasa lagi dalam implementasi manajemen berbasis 

sekolah, yang menuntut kemampuan sekolah untuk merencanakan, 

melaksanakan, dan mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan 

pengelolaan dana secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah.  

Dalam penyelenggaraan pendidikan, keuangan dan pembiayaan 

merupakan potensi yang sangat menetukan dan merupakan bagian yang tak 

terpisahkan dalam kajian manajemen pendidikan. Komponen keuangan dan 

pembiayaan pada suatu sekolah merupakan komponen produksi yang 

menentukan terlaksananya kegiatan-kegiatan proses belajar mengajar di 

sekolah bersama komponen-komponen lain. Dengan kata lain setiap kegiatan 

yang dilakukan memerlukan biaya, baik itu disadari maupun tidak disadari. 

Komponen keuangan dan pembiayaan ini perlu dikelola sebaik-baiknya, agar 

dana-dana yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang 
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tercapainya tujuan pendidikan. Hal ini penting, terutama dalam rangka 

manajemen berbasis sekolah, yang memberikan kewenangan kepada sekolah 

untuk mencari dan memanfaatkan berbagai sumber dana sesuai dengan 

keperluan masing-masing sekolah.  

(5) Manajemen Sarana dan Prasaran Pendidikan  

Sarana pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara 

langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, khususnya proses 

belajar mengajar. Adapun yang dimaksud dengan prasarana pendidikan adalah 

fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan 

aatau pengajaran. Manajemen sarana dan prasarana pendidikan bertugas 

mengatur dan menjaga sarana dan prasarana pendidikan agar dapat 

memberikan kontribusi secara optimal dan berarti pada jalannya proses 

pendidikan. Manajemen sarana dan prasarana yang baik diharapkan dapat 

menciptakan sekolah yang bersih, rapi, indah sehingga menciptakan kondisi 

yang menyenangkan baik bagi guru maupun murid untuk berada disekolah.  

(6) Manajemen Hubungan Sekolah Dengan Masyarakat  

Hubungan sekolah dengan masyarakat pada hakikatnya merupakan 

suatu sarana yang sangat berperan dalam membina dan mengembangakan 

pertumbuhan pribadi peserta didik di sekolah. Dalam hal ini, sekolah sebagai 

sistem sosial merupakan bagian integral dari sistem sosial yang lebih besar, 

yaitu masyarakat. Sekolah dan masyarakat memiliki hubungan yang sangat 

erat dalam mencapai tujuan sekolah atau pendidikan secara efektif dan efisien. 
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Sebaliknya sekolah juga harus menunjang pencapaian tujuan atau pemenuhan 

kebutuhan masyarakat, khususnya kebutuhan pendidikan.  

Sekolah berkewajiban untuk memberi penerangan tentang tujuan-

tujuan, program-program, kebutuhan, serta keadaan masyarakat. Sebaliknya, 

sekolah juga harus mengetahui dengan jelas apa kebutuhan, harapan, dan 

tuntutan masyarakat, terutama terhadap sekolah. Dengan perkataan lain, antara 

sekolah dan masyarakat harus dibina suatu hubungan yang harmonis.  

(7) Manajemen Layanan Khusus  

Manajemen layanan khusus meliputi manajemen perpustakaan, 

kesehatan, dan keamanan sekolah. Manajemen komponen-komponen tersebut 

merupakan bagian penting dari manajemen berbasis sekolah yang efektif dan 

efisien.  

Adapun komponen-komponen manajemen berbasis sekolah yang 

dikemukakan oleh Mulyasa (2007: 39-52) adalah manajemen kurikulum dan 

program pengajaran, manajemen tenaga kependidikan, manajemen kesiswaan, 

manajemen keuangan dan pembiayaan, manajemen sarana dan prasarana 

pendidikan, manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat, serta 

manajemen layanan khusus.  

Dari uraian diatas dapat di simpulkan bahwa manajemen berbasis sekolah 

erat hubunganya dengan manajemen sekolah secara khusus juga ada kaitanya 

dengan manajemen secara umum, yaitu bagaimana merencanakan sebusah 

program dan tujuan pendidikan itu sendiri, bagaimana mengimplementasikan 

dalam pelaksanaannya agar ada keterkendalian proses manajemen juga bagaimana 
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mengevaluasi kegiatan pendidikan itu sendiri, sehingga akan di dapat suatu 

analisis sabagai perbaikan di kemudian hari. 

 

2.3 Taman Kanak-kanak 

2.3.1 Pengertian Taman Kanak-kanak 

Indonesia merupakan salah satu negara yang berkembang, dimana 

memiliki sasaran yang berperan dalam melaksanakan pembangunan disegala 

sektor, baik di sektor industri, perdagangan maupun di sektor pendidikan. Dalam 

menunjang keberhasilan pembangunan di setiap sektor, maka perlunya peranan 

pendidikan, yang menempatkan manusia sebagai kedudukan sentral dalam 

pembangunan. Pentingnya peranan pendidikan dalam pembangunan di setiap 

sektor, maka dapat dikatakan bahwa pendidikan berperan sebagai upaya 

pencerdasan, pendewasaan, kemandirian manusia yang dilakukan oleh 

perorangan, kelompok dan lembaga. Upaya ini dimulai sejak berabad-abad silam, 

pola pendidikan mengalami kemajuan yang pesat berkat kerja keras para pakar 

pendidikan terdahulu.  

Memandang aspek pendidikan yang merupakan aspek utama yang 

menempatkan manusia sebagai kedudukan yang sentral dalam pembangunan di 

setiap sektor maka dapat dikatakan bahwa aspek pendidikan tidak dapat 

terpisahkan dengan kebutuhan manusia, oleh karena itu salah satu komponen 

pendidikan yang menjadi tonggak keberhasilan pendidikan adalah kurikulum. 

Pada dasarnya kurikulum sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan 

pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar dan tujuan pendidikan. 
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Pelaksanaan kurikulum di Taman Kanak-kanak secara berencana dan terstruktur 

untuk pencapaian tujuan pendidikan.  

Kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di lndonesia 

mengalami perkembangan dan perubahan secara terus menerus sebagai respon 

terhadap pengaruh perubahan global, perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi serta seni dan budaya. Perkembangan dan perubahan kehidupan tersebut 

mendorong perlunya perbaikan sistem pendidikan nasional termasuk 

penyempurnaan kurikulum. Penyempurnaan kurikulum akan terus dilaksanakan 

untuk menyesuaikan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dan kebutuhan 

peserta didik, dengan demikian sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia 

akan terlihat dari masa sebelum kemerdekaan sampai kepada masa yang akan 

datang. 

Kurikulum Taman Kanak-kanak di Indonesia telah mengalami banyak 

perubahan, dimulai dengan kurikulum Taman Kanak-kanak yaitu kurikulum tahun 

1968, kurikulum 1976, kurikulum 1984 yang disebut juga kurikulum 1976 yang 

disempurnakan, kurikulum tahun 1994 yang disebut Program kegiatan Belajar 

1994, kurikulum 2004 (Kurikulum Berbasis Kompetensi) dan KTSP hingga 

sekarang. Perkembangan kurikulum pendidikan di Indonesia mempunyai konsep 

terpenting menuju ke pembaharuan, konsep itu adalah salah satu konsep 

terpenting untuk maju adalah “melakukan perubahan”, tentu yang kita harapkan 

adalah perubahan untuk menuju keperbaikan dan sebuah perubahan selalu di 

sertai dengan konsekuensi-konsekuensi yang sudah selayaknya di pertimbangkan 
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agar tumbuh kebijakan yang bijaksana pada perkembangan Kurikulum 

Pendidikan.  

Kurikulum di Indonesia selalu mengalami penyempurnaan seiring dengan 

kebutuhan dan kondisi masa ketika kurikulum tersebut berlaku. Ketika kurikulum 

mengalami penyempurnaan banyak dikalangan pelaku pengajaran dalam hal ini 

kepala dan guru merasa tertantang untuk dapat memahami dan sekaligus dapat 

menerapkan kurikulum tersebut sesuai tingkat pemahaman yang telah dilihat, 

didengar dan dibaca melalui berbagai literatur yang telah ada, meskipun disana 

sini masih banyak kekurangan akan tetapi semangat mereka untuk memajukan 

pendidikan khususnya mencerdaskan anak didiknya tidak akan pupus sampai 

akhir hayat. 

 

2.3.2 Landasan Pendidikan Taman Kanak-kanak  

2.3.2.1 Yuridis  

Landasan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak untuk perkembangan Kurikulum 

landasan yang mempengaruhi perkembangan kurikulum meliputi: 

1) Undang-undang Pokok Pendidikan Pengajaran No. 18/1954 Bab V pasal 6 

tentang adanya berbagai jenis pendidikan/pengajaran di Indonesia. 

2) Undang-undang No. 4 tahun 1950 tentang Pokok-pokok Pendidikan dan 

Pengajaran. 

3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun 1990 tentang 

Pendidikan Prasekolah. 
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4) Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0461/U/1983 tentang 

Perbaikan Kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah. 

5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 0486/U/1992 tentang 

Taman Kanak-kanak. 

6) Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 125/U/1994 tentang 

Program Kegiatan Belajar Taman Kanak-kanak. 

7) Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 002/U/1995 tentang 

Perubahan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0125/U/1994 

tentang Program Kegiatan belajar Taman-kanak. 

 

2.3.2.2 Filosofis 

Sejarah berdirinya Taman Kanak-kanak atau yang disebut prasekolah telah 

dimulai pada tahun 1900.Tokoh seperti Froebel adalah yang paling berpengaruh. 

Tentunya sejarah Taman Kanak-kanak tidak dapat dipisahkan dari Belanda ketika 

menjajah bangsa Indonesia. Pada abad ke 19 bangsa Belanda, yang waktu itu 

masih menjajah di Indonesia dengan mulai mendirikan sekolah di lndonesia 

terutama untuk anak-anak mereka sendiri dan anak-anak lndonesia dari golongan 

tertentu saja yang dapat diizinkan untuk masuk sekolah yang didirikan oleh 

Belanda. Pada awal mulanya Belanda mendirikan Sekolah Dasar, Sekolah 

Menengah dan akhirnya Sekolah Tinggi serta Taman Kanak-kanak pada waktu itu 

disebut Bewaarschool (bewaar berasal dari kata bewaren artinya menitipkan). 

Usaha pendidikan anak prasekolah di Indonesia telah berlangsung sejak 

tahun l9l4 pada saat Pemerintah Hindia Belanda membuka kelas persiapan 
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(voorklas) yang fungsinya menyiapkan anak-anak memasuki HIS (bentuk Sekolah 

Dasar di Indonesia pada zaman penjajahan Belanda). Sebelum Belanda 

meninggalkan Indonesia sudah ada aliran untuk menghilangkan segala sesuatu 

yang tidak sesuai dengan budaya kita sebagai bangsa Indonesia. Aliran ini datang 

dari bapak pendidikan bangsa Indonesia yaitu Ki Hajar Dewantara. Pada tahun 

1922 Ki Hajar Dewantara, seorang tokoh gerakan di lingkungan Perguruan Taman 

Siswa mendirikan Taman Indria, yaitu suatu sarana pendidikan untuk anak 

prasekolah.  

Bersamaan dengan berdirinya Taman Indria, berdiri pula Taman Kanak-

Kanak dengan nama Bustanul Athfal yang disponsori oleh organisasi-organisasi 

Islam. Pada tahun 1941, sekolah-sekolah Froebel dilanjutkan dengan nama Taman 

Kanak-kanak. Hari lahirnya Taman Siswa yaitu tanggal 3 Juli 1922 merupakan 

hari penting untuk anak lndonesia, karena mulai hari itu anak Indonesia diakui 

haknya untuk tumbuh dan berkembang menurut bakat dan pembawaanya. 

Bentuk pendidikan prasekolah atau Taman Kanak-kanak di Indonesia 

sudah berdiri sebelum kemerdekaan, ini terbukti dengan berdirinya lembaga-

lembaga pendidikan yang mengkhususkan perhatian terhadap usia Taman Kanak-

kanak yang berdasarkan pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional 

Nomor 2 tahun 1989. Kemudian dijabaran dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 

Tahun 1990 tentang Prasekolah menyatakan bahwa bentuk satuan pendidikan dini 

meliputi Taman Kanak-kanak di jalur pendidikan Sekolah, Kelompok Bermain 

dan Penitipan Anak serta bentuk sejenis di jalur pendidikan luar sekolah. 
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2.3.2.3 Teoritis 

(1) Tokoh Pendidikan yang Mempengaruhi Kurikulum di Indonesia 

Tokoh-tokoh anak prasekolah pada masa lalu sangat mempengaruhi 

perkembangan pendidikan prasekolah atau Taman Kanak-kanak. Menurut 

Marrison dalam Patmonodewo (2000) menyebutkan terdapat 5 alasan pentingnya 

mengenal tokoh yang berpengaruh dalam pendidikan di Taman Kanak-kanak 

meliputi: 

1) Mengenal harapan dan pemikiran tokoh-tokoh pada masa lalu dapat 

memberikan konsep bahwa pendidikan masa kini tidak semuanya baru. 

2) Pemikiran tokoh-tokoh pada masa lalu dapat menjadi inovasi dalam 

menyempurnakan pendidikan masa kini. 

3) Pemikiran para tokoh masa lalu menjadi inspirasi dalam membuat strategi 

pembelajaran. 

4) Pengasuhan yang dilakukan oleh pendidik dan orang tua dapat lebih optimal 

dengan mengetahui teori-teori yang ditemukan para tokoh pendidikan anak 

pada masa lalu. 

5) Ide-ide cemerlang dari para tokoh masa lalu dapat dijadikan penelitian bagi 

ahli dibidang anak Prasekolah atau Taman Kanak-kanak. 

Beberapa tokoh tersebut adalah: 

1) Friederich Wilhelm Froebel (1782-1852) mendirikan kindergarten pertama 

pada tahun 1837, dengan rancangan kurikulum yang telah terstruktur untuk 

anak dalam mencapai pemahaman tentang lingkungan sekitarnya. Kurikulum 

yang dirancang Froebel meliputi pekerjaan atau kegiatan seni, keahlian dan 
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pembangunan. Semua kegiatan yang dirancang dilakukan dalam bermain 

seperti bermain lilin, meronce, menggunting kertas, bernyanyi, permainan, 

bahasa dan aritmatika. 

2) Ki Hajar Dewantara, seorang tokoh gerakan di lingkungan Perguruan Taman 

Siswa mendirikan Taman Indria, yaitu suatu sarana pendidikan untuk anak 

Prasekolah. 

3) Dewey meyakini bahwa anak harus diberikan kegiatan yang bermanfaat sesuai 

tahap perkembangannya. 

4) Montesori menekankan bahwa alat bermain sangat urgen untuk dirancang 

pada saat kegiatan bermain anak. 

5) Bloom menyatakan bahwa perkembangan mental yaitu perkembangan 

intelegensi, kepribadian, dan tingkah laku sosial, sangat pesat ketika anak 

masih berusia dini separuh dari perkembangan intelektual anak berlangsung 

sebelum anak berusia 4 tahun. 

6)  Landshears menyebutkan bahwa tingkat perkembangan kognitif pada usia 17 

tahun merupakan suatu akumulasi perkembangan anak sampai usia 4 tahun 

sebanyak 50%, usia 4-6 tahun sebanyak 30% dan 20% yang lain dicapai pada 

usia 9-17 tahun. 

7) Tokoh filsafat: Martin Luther, Rousseau dan Pestalozzi mengarahkan para ahli 

untuk memikirkan pendidikan prasekolah. 

Para ahli yang ikut dalam pengembangan pendidikan Taman Kanak-kanak atau 

prasekolah pada dasarnya mengharapkan akan proses pembelajaran memberikan 

pada anak kegiatan yang menyenangkan sesuai dengan prinsip di Taman Kanak-
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kanak bermain seraya belajar agar seluruh aspek berkembang sesuai taraf 

perkembangannya. 

 

2.3.2.4 Empiris 

Beberapa hasil penelitian menyatakan bahwa: 

1) Dana Alliance (1997) menyatakan adanya penelitian yang memperlihatkan ciri 

bayi sampai lebih kurang 10 tahun, sel otak tidak hanya membentuk hampir 

seluruh hubungan yang harus dilakukan untuk seluruh hidupnya tetapi juga 

perkembnagan terbesarnya. Jadi stimulasi kognitf pada usia sebelum 10 tahun 

mempengaruhi seluruh kehidupan anak 

2) Bowlby (1969): Stern menyebutkan bahwa hubungan yang positif dan 

membangun sangat penting pada masa anak usia dini. Menurut mereka data 

menunjukkan bahwa hal ini tidak saja penting untuk perkembangan kognitif 

anak tapi juga unuk perkembangan emosi dan sosialnya 

3) Gallahue (1993) menyatakan bahwa usia prasekolah adalah waktu yang paling 

optimal untuk perkembangan dari keterampilan motorik anak, sedangkan 

Dyson dan Genishi (1993) menyebutkan pentingnya usia tersebut pada 

perkembangan bahasa anak. 

4) Barnett (1995) menyatakan bahwa penelitian terbaru secara jelas 

memperlihatkan bahwa program pendidikan usia dini yang berkkualitas tinggi 

serta yang sesuai dengan perkembangan anak (developmentally appropriate) 

akan menghasilkan efek positif secara jangka panjang maupun pendek pada 

perkembnagan kognitif dan sosial anak. Selanjutnya disimpulkan dari berbagai 
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penelitian bahwa pendidikan prasekolah yang bermutu akan menyebabkan 

anak suskses dalam pendidikannya. 

5) Robert Myers (1992) dalam bukunya”The Twelve who survive” dengan 

baiknya memberikan ulasan tentang pentingnya pemerintah memberikan 

pelayanan yang integratif antara kesehatan, gizi dan psikososial (pendidikan) 

dalam ulasannya dinyatakan bahwa: saat ini 12 dari 13 anak yang lahir dan 

hidup akan mampu merayakan ulang tahunnya yang pertama. Gambaran ini 

menjadi akan makin baik pada tahun 2000-an akan semakin banyak anak yang 

lahir dan mampu hidup sampai dewasa.  

 

2.3.3 Maksud dan Tujuan Pendidikan Taman Kanak-kanak  

Pentingnya pendidikan pada usia TK telah dibahas pada bab terdahulu. 

Sejalan dengan perubahan kurikulum yang terjadi dari masa ke masa, maka terjadi 

pula perubahan tujuan pendidikan yang ada di Indonesia. Dan hal itu 

mempengaruhi keberadaan pendidikan TK yang merupakan bagian dari sistem 

pendidikan yang ada di Indonesia. Jika kita mulai dari tujuan pendidikan pada 

tahun 1964 maka disana dijabarkan bahwa Pendidikan di Indonesia akan 

“membentuk manusia Pancasila yang bertanggung jawab atas tercapainya tujuan-

tujuan revolusi. 

Nasional sebagai yang sudah digariskan oleh pemimpin besar Revolusi 

Bung Karno” (RP 1964 hal 12). Dan sebagai dampak dari hal tersebut, maka 

untuk pendidikan TK maksud dan tujuannya diarahkan kepada “mendidik dan 

membentuk kebiasaan sesuai dengan sifat-sifat manusia sosialis Indonesia”. 
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Melalui tujuan tersebut, berbagai sifat-sifat yang terutama harus dikembangkan 

meliputi: gotong royong, susila dan budi luhur, menghormati hak orang lain, 

kesopanan, hidup sehat, mengembangkan daya cipta, fantasi, keberanian 

berbicara, mengenal dan taat kepada peraturan yang berlaku, disiplin dan 

menghargai waktu, hidup hemat, sederhana dan jujur. 

Hal tersebut, pada dasarnya agak sedikit berbeda pada penekanan yang 

diharapkan dengan tujuan yang diharapkan pada kurikulum 1968. Pada 

Kurikulum 1964 individu yang diharapkan adalah individu yang dapat hidup 

sebagai makhluk sosial yang dapat bersosialisasi dengan baik di lingkungannya, 

sedangkan pada kurikulum 1968 dan kurikulum 1976 penekanannya lebih kepada 

perkembangan individu anak. Pada kurikulum 1968 jelas bahwa pendidikan 

dimaksudkan untuk memberikan kemungkinan untuk:  

1) Mengembangkan semua aspek-aspek perkembangan dan pertumbuhan anak, 

sebagai individu yang khas. 

2) Memupuk sifat-sifat dan kebiasaan-kebiasaan yang baik, seperti yang dimiliki 

oleh orang dewasa yang dicita-citakan. 

3) Memupuk kemampuan-kemampuan dasar yang diperlukan untuk belajar lebih 

lanjut. 

Sesuai dengan Tujuan Pendidikan Nasional tersebut, maka dapat 

dirumuskan tujuan umum dan tujuan khusus untuk Taman Kanak-kanak sebagai 

berikut: 
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1) Tujuan umum: mernbentuk manusia Pancasila sejati, yang bertaqwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, yang cakap, sehat, dan terampil, serta bertanggung 

jawab kepada Tuhan, masyarakat dan negara. 

2) Tujuan khusus. 

a. Memberikan kesempatan kepada anak untuk memenuhi kebutuhan-

kebutuhan jasmaniahnya dan rohaniahnya serta mengembangkan potensi-

potensi yang ada padanya secara optimal, sebagai individu yang khas. 

b. Memberi bimbingan yang saksama agar anak memiliki sifat- sifat dan 

kebiasaan yang baik sehingga mereka dapat diterima oleh masyarakatnya. 

c. Mencapai kematangan mental dan fisik yang dibutuhkannya dapat 

melanjutkan pelajarannya di Sekolah Dasar. 

Sedangkan pada Kurikulum 1976 khususnya pada bagian Tujuan 

Instruksional Taman Kanak-kanak (tujuan lembaga pendidikan) yang ditetapkan 

melalui SK Mendikbud No. 054/U/1977 pasal 4 adalah agar anak setelah 

menyelesaikan pendidikannya: 

1) Memiliki sifat-sifat dasar sebagai pribadi yang bertanggung jawab menjadi 

warga negara yang baik. 

2) Sehat dan sejahtera jasmani dan rohani. 

3) Memiliki bekal pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap dasar yang 

diperlukan untuk bergaul dan berkomunikasi masyarakat dilingkungannya, 

secara fisik, emosional, intelektual dan sosial siap memasuki pendidikan 

Sekolah Dasar, dan dapat mengembangkan kepribadiannya sesuai dengan 

prinsip pendidikan seumur hidup.  
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Berdasarkan paparan di atas, pada kurikulum 76 sudah secara jelas bahwa 

tujuan TK selain untuk kepentingan pengembangan anak sebagai pribadi, anak 

juga diarahkan pada kepentingan menjadi warga negara yang baik. Untuk 

kepentingan pengembangan pribadi, kurikulum ini juga menentukan tujuan 

khusus untuk setiap bidang pengembangan. Tujuan khusus Pendidikan di TK 

seperti yang diputuskan pada Keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan RI 

No.054/U/1977 tentang Pembakuan Kurikulum Taman Kanak-kanak pasal 5 

dijabarkan tujuan khusus untuk setiap bidang pengembangan yaitu pertama, 

bidang pengetahuan, kedua, bidang keterampilan, dan ketiga bidang nilai dan 

sikap. Tujuan khusus yang diharapkan setelah anak menyelesaikan pendidikannya 

di bidang pengetahuan adalah anak akan memiliki bekal dasar untuk: dasar-dasar 

kewarganegaraan dan pemerintah sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, agama 

yang dianutnya, Bahasa Indonesia maupun bahasa daerah dan penggunaannya 

sebagai alat komunikasi, prinsip-prinsip dasar kearah pelajaran membaca-menulis 

dan matematika permulaan, gejala-gejala dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di 

sekitarnya, sekarang maupun di waktu yang lampau, gejala dan peristiwa sosial 

sekarang maupun di waktu yang lampau, beberapa unsur kebudayaan dan tradisi 

nasional; pengertian yang sederhana tentang kesejahteraan keluarga dan 

kesehatan, serta berbagai bidang pekerjaan yang terdapat di masyarakat 

sekitarnya.  

Untuk di bidang keterampilan beberapa bekal dasar yang diharapkan pada 

anak adalah dapat menggunakan bahasa Indonesia/daerah sebagai alat 

komunikasi, bekerjasama dengan orang lain dan berpaartisipasi dalam kegiatan-
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kegiata bersama, memecahkan masalah yang sederhana, memiliki ketepatan dan 

kemantapan sikap dan gerak-gerak dasar bagi keterampilan olah raga, memiliki 

keterampilan elementer dalam bidang kesenian dan memiliki keterampilan 

elementer dalam segi kesejahteraan keluarga dan pemeliharaan kesehatan.  

Untuk bidang nilai dan sikap bekal dasar yang dikembangkan mencakup 

(1) bertingkah laku sesuai dengan Pancasila; (2) mengikuti agama yang dianutnya 

dan menghormati agama yang dianut orang lain; (3) mencintai bahasa Indonesia 

dan Daerah, tanah air dan bangsa; (4) mencintai bangsa dan tanah air Indonesia; 

(5) mencintai sesama manusia dan lingkungan sekitarnya; (6) memiliki sopan 

santun dan tenggang rasa; (7) memiliki disiplin dan rasa tanggung jawab; (8) 

percaya pada diri sendiri; (9) memiliki sikap hormat dan menghargai waktu; (10) 

menghargai keadilan dan kebenaran; (11) biasa hidup sehat dan gemar olah raga; 

(12) mencintai kebudayaan dan tradisi nasional; (13) peka terhadap keindahan.  

Kurikulum 1976 merupakan kurikulum yang berorientasi pada tujuan, oleh karena 

itu dari Tujuan Instruksional yang ada diperinci akan dijabarkan lagi menjadi 

tujuan kurikuler. Tujuan kurikuler dibebankan kepada masing-masing bidang 

pengembangan. Selanjutnya tujuan kurikuler diperinci lagi menjadi tujuan 

pengajaran.  

Perkembangan pendidikan terus berubah seiring dengan berbagai 

perubahan seperti kebutuhan pembangunan yang memerlukan berbagai jenis 

keahlian dan keterampilan serta untuk peningkatan kreativitas, mutu dan efisiensi 

kerja. Hal tersebut mempengaruhi pada kuriklum yang sedang yaitu kurikulum 76 

sehingga diperlukan adanya penyempurnaan yaitu menjadi Kurikulum TK 1976 
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yang disempurnakan/1986. Penekanan perubahan tujuan pendidikan TK tersebut 

selain tetap memperhatikan kepentingan anak sebagai individu dan anggota 

masyarakat, pada kurikulum 1976 yang disempurnakan tujuan dilengkapi dengan 

pengembangan anak untuk mempunyai kemampuan untuk dapat seumur hidup. 

Tujuan Pendidikan TK pada Kurikulum 76 yang disempurnakan/1986 mengacu 

kepada tujuan pendidikan nasional yang digariskan dalam GBHN 1983 yaitu:  

1) Meletakkan dasar ke arah perkembangan sikap, pengetahuan, keterampilan 

daya cipta, yang diperlukan untuk hidup di lingkungan masyarakat. 

2) Memberikan bekal kemampuan dasar untuk memasuki jenjang sekolah dasar.  

3) Memberikan bekal untuk mengembangkan diri sesuai asas pendidikan sedini 

mungkin dan seumur hidup.  

Seiring dengan perjalanan pendidikan di Indonesia khususnya untuk 

pendidikan TK dan sesuai dengan amanat UUD 1945 di mana pemerintah perlu 

mengupayakan untuk menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang 

dimaksudkan untuk mencerdaskan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia 

Indonesia dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur 

berdasarkan Pamcasila dan UUD 45, maka perlu diadakan penyempurnaan 

penyelenggaraan pendidikan nasional yang disesuaikan dengan perkembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi serta kesenian, perkembangan masyarakat dan 

kebutuhan pembangunan.  

Salah satu bentuk penyempurnaannya adalah penyempurnaan pada 

kurikulum yang sedang berjalan yaitu dari Kuriulum 1976 yang disempurnakaan/ 

86 menjadi kurikulum 94 atau lebih dikenal dengan nama Program Kegiatan 
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Belajar 1994. Pada PKB-TK 1994 tujuan pendidikan TK yaitu membantu 

meletakkan dasar ke arah perkembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, dan 

daya cipta yang diperlukan oleh anak didik dalam menyesuaikan diri dengan 

lingkungannya dan untuk pertumbuhan serta perkembangan selanjutnya, 

merupakan tujuan yang diarahkan untuk mencapai tujuan Pendidikan Nasional 

yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia 

seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha 

Esa dan berbudi pekerti luhur serta memiliki pengetahuan dan keterampilan, 

kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta 

tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan (pasal 4 UU RI No. 2 tahun 

1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional).  

Prinsip mendasar dari tujuan pada kurikulum TK ini adalah pada 

pembentukan anak sebagai individu yang utuh sehingga dapat siap hidup di 

lingkungannya dan dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dan memberi 

kesempatan anak sesuai dengan tahap perkembangannya di mana pada usia TK 

merupakan masa bermain pada anak. Hal ini ditekankan pada fungsi Program 

Kegiatan Belajar TK 1994 yaitu:  

1) Mengembangkan seluruh kemampuan yang dimiliki anak sesuai dengan tahap 

perkembangannya.  

2) Mengenalkan anak dengan dunia sekitar.  

3) Mengembangkan sosialisasi anak.  

4) Mengenalkan peraturan dan menanamkan disiplin pada anak.  

5) Memberikan kesempatan kepada anak untuk menikmati masa bermainnya.  
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Diharapkan dengan pertumbuhan dan perkembangan yang optimal baik 

jasmani dan rohani akan berdampak positif pada kehidupan bangsa Indonesia.  

Tujuan pendidikan TK yang dituangkan pada Program Kegiatan Belajar TK 1994 

menekankan pengembangan potensi anak sesuai dengan tahap perkembangannya. 

Hal tersebut menjadi penekanan lebih lanjut pada Kurikulum 2004/KBK. 

Kurikulum 2004/KBK menekankan pada kesinambungan pendidikan dari kelas 0 

sampai kelas 12. Oleh karena itu, Pusat Kurikulum melalui dokumen Kurikulum 

Berbasis Kompetensi - Kurikulum dan hasil belajar untuk Pendidikan Anak usia 

Dini, menentukan tujuan umum untuk PAUD yaitu “membantu mengembangkan 

seluruh potensi dan kemampuan fisik, intelektual, emosional, moral, dan agama 

secara optimal dalam lingkungan pendidikan yang kondusif, demokratis, dan 

kompetitif. Tujuan umum ini dijabarkan ke dalam tujuan khusus yaitu:  

1) Mampu mengelola gerakan dan keterampilan tubuh, termasuk gerakan-

gerakan yang mengontrol gerakan tubuh, gerakan halus dan gerakan kasar.  

2) Memperoleh pengetahuan tentang pemeliharaan tubuh, kesehatan dan 

kebugaran tubuh.  

3) Mampu berpikir secara kritis, memberi alasan, memecahkan masalah, dan 

menemukan hubungan sebab akibat.  

Mampu memanfaatkan indera penglihatan dan dapat memvisualisasikan 

sesuatu objek, termasuk mampu menciptakan imajinasi mental internal dan 

gambar-gambar. 

1) Mampu mengembangkan konsep diri dan sikap positif terhadap belajar, 

kontrol diri, dan rasa memiliki.  
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2) Mampu mengembangkan keingintahuan tentang dunia, kepercayaan diri 

sebagai anak didik, kreativitas dan inisiatif pribadi.  

3) Mampu memahami keadaan diri manusia secara internal, refleksi diri, berpikir 

meta-kognisi, dan menyadari adanya kenyataan-kenyataan spiritual, moral, 

dan kepercayaan agama.  

4) Mampu mengenal, memahami, serta mengapresiasi flora-fauna dan 

lingkungan alam sebagai kebesaran ciptaan Allah.  

5) Mampu mengenal peranan masyarakat, kehidupan sosial, dan respeck 

terhadap keragaman sosial dan budaya.  

6) Mampu menggunakan bahasa untuk dapat berkomunikasi secara efektif yang 

bermanfaat untuk belajar dan berpikir.  

7) Mampu menghargai dan menginternalisasi nilai-nilai moral dan agama. 

8) Mampu mengenal pola-pola bunyi dalam suatu lingkungan yang bermakna, 

memiliki sensitivitas terhadap irama, serta mengapresiasi seni, kemanusiaan 

dan ilmu pengetahuan.  

Gambaran Tujuan umum dan khusus untuk PAUD tersebut dimaksudkan 

untuk menjembatani bahwa pembinaan anak usia dini yang dimulai dari usia 0-6 

adalah sangat penting karena pada masa usia dini tersebut adalah masa emas, 

sedangkan pembinaan yang selama ini ada baru untuk anak usia 4-6 tahun melalui 

TK. Oleh karena itu, penjabaran tujuan untuk setiap rentang tahapan usia anak 

dikembangkan dalam kurikulum dan hasil belajar. Kompetansi dasar PAUD 4-6 

tahun. Anak usia 4-6 tahun adalah anak yang sedang berada di TK, maka tujuan 

pendidikan TK yang diharapkan adalah ”Membantu anak didik mengembangkan  
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berbagai poensi baik psikis dan fisik yang meliputi moral dan nilai-nilai agama, 

sosial emosional, kognitif, bahasa, fisik/motorik, kamandirian dan seni untuk siap 

memasuki pendidikan dasar”, sedangkan fungsi pendidikan TK adalah:  

1) Mengenalkan peraturan dan menanamkan disiplin pada anak.  

2) Mengenalkan anak dengan dunia sekitar. 

3) Menumbuhkan sikap dan perilaku yang baik.  

4) Mengembangkan kemampuan berkomunikasi dan bersosialisasi.  

5) Mengembangkan keterampilan, kreativitas, dan kemampuan yang dimiliki 

anak.  

6) Menyiapkan anak untuk memasuki pendidikan dasar.  

Pada Kurikulum 2004 ini pengembangan potensi jasmani dan rohani anak 

disesuaikan dengan tahapan perkembangan anak menurut aspek 

perkembangannya. Sejalan dengan adanya perubahan kebijakan khususnya dalam 

pengembangan kurikulum, dimana Pemerintah hanya menyiapkan standar 

nasional pendidikannya saja dan sekolah dapat mengembangkan kurikulum yang 

disesuaikan dengan karakteristik dan potensi sekolah, maka pada tahun 2010 telah 

diterbitkan peraturan menteri No 58 tahun 2010 tentang Standar Nasional PAUD. 

Standar ini berisi berbagai standar perkembangan anak yang berkesinambungan 

untuk anak usia lahir sampai 6 tahun.  

Untuk Standar tingkat pencapaian perkembangan berisi kaidah 

pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini sejak lahir sampai dengan usia 

enam tahun. Tingkat perkembangan yang dicapai merupakan aktualisasi potensi 

semua aspek perkembangan yang diharapkan dapat dicapai anak pada setiap tahap 
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perkembangannya, bukan merupakan suatu tingkat pencapaian kecakapan 

akademik. Hal ini disesuikan dengan amanat Undang-Undang RI No. 20/2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional yaitu:  

”Pendidikan anak Usia Dini adalah suatu upaya pembinaan yang 
ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang 
dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu 
pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki 
kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut”.  
 

Selain itu, mengingat pentingnya pendidikan anak usia din, maka melalui 

Peraturan pemerintah No. 17 tahun 2010 khususnya pasal 61 untuk pendidikan 

formal, maka Fungsi dan tujuan PAUD dijabarkan sebagai berikut:  

1) Fungsi:  

Pendidikan anak usia dini berfungsi membina, menumbuhkan, dan 

mengembangkan seluruh potensi anak usia dini secara optimal sehingga 

terbentuk perilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahap 

perkembangannya agar memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan 

selanjutnya.  

2) Tujuan:  

a. Membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar 

menjadi manusia beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, berkepribadian luhur, sehat, berilmu, cakap, kritis, 

kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri, dan menjadi warga negara yang 

demokratis dan bertanggung jawab; dan  
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b. Mengembangkan potensi kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, 

kinestetis, dan sosial peserta didik pada masa emas pertumbuhannya dalam 

lingkungan bermain yang edukatif dan menyenangkan.  

Dengan terbitnya Peraturan Menteri dan Peraturan Pemerintah tersebut, TK dapat 

mengembangkan tujuan pendidikan yang disesuaikan dengan kondisi dan 

karakteristik TK yang dibinanya. 

 

2.3.5 Asas-Asas Pembelajaran di Taman Kanak-kanak  

(1) Asas Apersepsi Kegiatan mental anak dalam mengolah hasil belajar 

dipengaruhi oleh pengetahuan dan pengalaman yang telah dimiliki 

sebelumnya. Oleh sebab itu, pembelajaran yang dilakukan guru hendaknya 

memperhatikan pengetahuan dan pengalaman awal agar anak dapat mencapai 

hasil belajar secara optimal.  

(2) Asas Kekongkritan, melalui interaksi dengan objek-objek nyata dan 

pengalaman kongkrit, pembelajaran perlu menggunakan berbagai media dan 

sumber belajar agar apa yang dipelajari anak menjadi lebih bermakna, 

misalnya menggunakan gambar binatang untuk mempelajari binatang, 

membawa binatang (hidup) ke dalam kelas, menggunakan audio visual 

tentang banjir untuk mempelajari tentang air. 

(3) Asas Motivasi. Belajar akan optimal jika anak memiliki dorongan untuk 

belajar. Oleh sebab itu, pembelajaran hendaknya dirancang sesuai dengan 

kebutuhan, minat, dan kemauan anak. Misalnya, memberi penghargaan 

kepada anak yang berprestasi dengan pujian atau hadiah; memajang setiap 
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karya anak di kelas; lomba antar kelompok; melibatkan setiap anak pada 

berbagai kegiatan lomba dan kegiatan TK; melakukan pekan unjuk 

kemampuan anak.  

(4) Asas Kemandirian. Kemandirian merupakan upaya yang dimaksudkan untuk 

melatih anak dalam memecahkan masalahnya. Oleh sebab itu, pembelajaran 

hendaknya dirancang untuk mengembangkan kemandirian anak, misalnya tata 

cara makan, menggosok gigi, memakai baju, melepas dan memakai sepatu, 

buang air kecil dan buang air besar, merapikan mainan setelah dipakai.  

(5) Asas Kerjasama (Kooperatif). Kerjasama menjadi asas karena dengan bekerja 

sama keterampilan sosial anak akan berkembang optimal. Oleh sebab itu, 

pembelajaran hendaknya dirancang untuk mengembangkan keterampilan 

sosial anak, misalnya bertanggung jawab terhadap kelompok, menghargai 

pendapat anak lain, aktif dalam kerja kelompok, membantu anak lain. 

(6) Asas Individualisasi. Individualisasi menjadi asas karena setiap anak itu 

bersifat unik, berbeda dengan anak yang lain. Oleh sebab itu, pembelajaran 

hendaknya memperhatikan perbedaan individu, misalnya perbedaan latar 

belakang keluarga, perbedaan kemampuan, perbedaan minat, perbedaan gaya 

belajar, agar anak mencapai hasil belajar secara optimal.  

(7) Asas Korelasi. Korelasi menjadi asas karena aspek pengembangan yang satu 

dengan aspek pengembangan yang lain saling berkaitan. Oleh sebab itu 

pembelajaran di TK dirancang dan dilaksanakan secara terpadu. Misalnya 

perkembangan bahasa anak berkaitan erat dengan perkembangan kognitif, 
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perkembangan kognitif anak berkaitan erat dengan perkembangan perilaku 

(pembiasaan) anak.  

(8) Asas Belajar Sepanjang Hayat. Belajar sepanjang hayat menjadi asas karena 

proses belajar anak tidak hanya berlangsung di TK tetapi sepanjang hayat 

anak. Oleh sebab itu, pembelajaran di TK hendaknya diupayakan untuk 

membekali anak agar bisa belajar sepanjang hayat dan mendorong anak selalu 

ingin dan berusaha belajar kapan pun dan di mana pun. 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Penelitian  

Pendekatan penelitian yang akan digunakan adalah pendekatan kualitatif 

deskriptif. Penelitian ini akan menggambarkan atau mendeskripsikan 

implementasi manajemen berbasis sekolah pada TK Negeri Pembina Kabupaten 

Brebes dan TK Negeri Pembina Kota Tegal. Penelitian ini tidak dilakukan 

rangkaian treatment, tetapi menggambarkan suatu subjek penelitian apa adanya.  

Penelitian deskriptif tidak berhenti pada pengumpulan data, 

pengorganisasian, analisis dan penarikan interpretasi serta penyimpulan, tetapi 

dilanjutkan dengan perbandingan, mencari kesamaan-perbedaan dan hubungan 

kausal dalam berbagai hal. Penemuan makna adalah fokus dari keseluruhan proses 

(Syaodih, 2009: 74). 

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian ini adalah TK Negeri 

Pembina Kabupaten Brebes  dan TK Negeri Pembina Kota Tegal, yang 

didalamnya termasuk unsur komite sekolah, Kepala Sekolah, guru dan karyawan 

serta siswa yang ada di sekolah. Penentuan objek penelitian ini dengan 

menggunakan Purposivel sampling. Yaitu wawancara dengan tujuan atau maksud 

tertentu/orang yang mengetahui dan terlibat langsung dalam persoalan manajemen 

berbasis sekolah di TK Negeri Pembina Kabupaten Brebes  dan TK Negeri 

Pembina Kota Tegal. 
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3.2 Subjek Penelitian  

Subjek penelitian ini meliputi kepala TK, lima orang guru, orang tua 

murid TK Negeri Pembina Kabupaten Brebes dan TK Negeri Pembina Kota 

Tegal.  

 

3.3 Tempat Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan di TK Negeri Pembina Kabupaten Brebes dan 

TK Negeri Pembina Kota Tegal.  

 

3.4 Metode dan Teknik Pengumpulan Data  

Dalam suatu penelitian akan memperoleh data yang refresentif jika 

menggunakan metode yang mampu mengungkap data yang diperlukan. Untuk itu 

di dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan beberapa metode, yaitu 

wawancara, dokumentasi dan observasi.  

3.4.1 Metode Wawancara  

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan 

informasi yang digali dari sumber data langsung melalui percakapan atau tanya 

jawab (Satori, 2009: 130). Untuk memperoleh data yang lengkap dan untuk 

memahami implementasi berbasis manajemen pada TK Negeri Pembina 

Kabupaten Brebes dan TK Negeri Pembina Kota Tegal, maka peneliti 

menggunakan metode wawancara.  

Metode wawancara yang peneliti gunakan adalah wawancara yang bersifat 

langsung kepada kepala TK, guru dan orang tua murid. Dalam kegiatan 
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wawancara tersebut peneliti menggunakan pedoman wawancara yang telah 

disusun. 

Tabel: 3.1. 
Kisi-kisi Instrumen Penelitian  

 
Variabel  Dimensi  Indikator 

Organisasi Sekolah a. Menyusun rencana sekolah atau 
program tahunan. 

b. Mengelola kegiatan operasional 
sekolah 

c. Komunikasi yang afektif antara 
sekolah dan masyarakat terkait. 

d. Bertanggung jawab kepada 
masyarakat dan pemerintah. 

Proses Belajar 
Mengajar 

a. Mengembangkan kurikulum 
sesuai kebutuhan anak dan 
masyarakat. 

b. Menyediakan program 
pengembangan yang diperlukan 
anak didik. 

Sumber Daya Manusia Memberdayakan dann menyediakan 
kegiatan untuk pengembangan profesi 
pada semua staff. 

Manajemen 
Berbasis 
Sekolah  

Sumber Daya dan 
Administrasi 

a. Mengelola dana sekolah. 
b. Menyediakan dukungan 

administratif. 
c. Mengelola dan memelihara 

gedung dan sarana lainnya. 
 
  

3.4.2 Metode Dokumen . 

Dokumen adalah catatan kejadian yang sudah lampau yang dinyatakan 

dalam bentuk lisan, tulisan dan karya bentuk (Satori, 2009: 148). Adapun bentuk 

dokumen yang dibutuhkan antara lain: dokumen kurikulum, program tahunan, 

program semester, rencana kegiatan mingguan dan rencana kegiatan harian.  
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3.4.3 Metode Observasi  

Observasi adalah pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti baik 

secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data yang harus 

dikumpulkan dalam penelitian (Satori, 2009: 105). Adapun yang akan dilakukan 

adalah observasi atau pengamatan secara langsung tehadap kegiatan yang 

dilaksanakan di TK Negeri Pembina Kabupaten Brebes dan TK Negeri Pembina 

Kota Tegal baik menyangkut manajemen kurikulum dan program pengajaran, 

manajemen tenaga kependidikan, manajemen kesiswaan, manajemen keuangan, 

manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat, manajemen sarana dan 

prasarana serta manajemen layanan khusus  yang ada di TK Negeri Pembina 

Kabupaten Brebes serta TK Negeri Pembina Kota Tegal.  

 

3.5 Teknik Analis Data 

Teknik analis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analis data 

model interaktif yang dijabarkan oleh Miles & Huberman (Salim & Formen, 

2006: 22).  

Dalam analisis ini peneliti mula-mula membaca hasil catatan observasi dan 

wawancara untuk pengumpulan data. Setelah data terkumpul dilakukan proses 

penyederhanaan, abstraksi (pemisah data) dan transformasi (perubahan data). Dari 

data yang diperoleh kemudian dideskripsikan untuk melakukan penarikan 

kesimpulan dan pengambilan tindakan. Kemudian setiap kesimpulan yang 

ditetapkan akan terus-menerus diverivikasi hingga benar-benar diperoleh konklusi 

yang valid dan kokoh. 
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Gambar 3.1. 
Komponen Analis Data Model Interaktif (Interactive Model) 

Sumber: Matthew B. Miles & A. Michael Huberman, 1992, Analis Data 
Kualitatif, UI Press, Jakarta, hal 20. Salim & Formen. (2006). Teori & Paradigma 

Penelitian  Sosial. Yogyakarta: hal 22. 
 

 
3.6 Keabsahan Data  

Salah satu cara untuk memperoleh data yaitu dengan meningkatkan 

kredibilitas data. Ada beberapa cara untuk meningkatkan kredibilitas data 

terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain : perpanjangan pengamatan, 

peningkatan ketekunan, tiangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus 

negatif, dan member chek (Satori, 2009: 167-171). Dalam hal ini peneliti akan 

menggunakan triangulasi (peer debriefing). Triangulasi yaitu pengecekan data 

dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu. Sehingga ada triangulasi 

dari sumber, triangulasi dari teknik pengumpulan data dan triangulasi waktu.  

Pengumpulan Data 

Kesimpulan & Verivikasi 

Reduksi Data 

Penyajian Data 
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3.6.1 Triangulasi sumber, yaitu mencari data dari sumber yang beragam yang 

masih terkait satu sama lain, antara lain : kepala TK, guru dan orang tua 

murid.  

  
 
 
 
 
 
 

Gambar 3.2. 
Triangulasi Sumber     

Sumber : Satori & Komariah. (2009). Metodologi Penelitian Kualitatif. 
Bandung: hal 170. 

 
3.6.2 Triangulasi teknik, yaitu penggunaan beragam teknik pengungkapan data 

yang dilakukan kepada sumber data, menguji kredibilitas data dengan 

triangulasi teknik yaitu mengecek data kepada sumber yang sama dengan 

teknik yang berbeda. Bila ternyata diperoleh situasi yang berbeda maka 

peneliti melakukan diskusi lebih lanjut dengan sumber data untuk 

memastikan data yang dianggap benar.  

 
                                                                  

 

 

 

Gambar 3.3. 
Triangulasi Teknik            

Sumber : Satori & Komariah. (2009). Metodologi Penelitian Kualitatif.                       
Bandung: hal 171  

 
 

Dokumen 

Wawancara  Observasai  

Kepala TK Orang 
Tua 

Murid  

Guru 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  

4.1 Gambaran Umum Tempat Penelitian.  

4.1.1 Gambaran Umum Taman Kanak-kanak Negeri Pembina Kabupaten 
Brebes  

 
Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Pembina Kabupaten Brebes terletak di 

jalan Ahamad Yani, TK Negeri Pembina Kabupten Brebes adalah lembaga 

pendidikan sekolah di bawah naungan UPTD Kabupaten Brebes dan dioperasikan 

oleh Pemerintah Kabupaten Brebes dengan Kepala TK Bapak Ciptonoto, S.Pd.  

 TK Negeri Pembina Kabupaten Brebes memiliki lokasi yang strategis 

karena berada di kompleks sekolah dan perkantoran, tepatnya di sebelah timur 

berbatasan dengan SMA 2 Negeri Brebes dan Pengadilan Negeri Kabupaten 

Brebes, sebelah utara berbatasan dengan SD Negeri 9 Brebes, sebelah selatan 

adalah jalan pantura yang berbatasan dengan Dealer motor Yamaha dan, 

sedangkan sebelah barat berbatasan dengan TK Maria Fatima Kecamatan Brebes.  

 Sejak TK Negeri Pembina Kabupaten Brebes menggunakan manajemen 

berbasis sekolah pada tahun 2004 dan mendapat penilaian akreditasi dengan nilai 

A adalah tantangan bagi Kepala TK dan dewan gurunya serta menjadi patokan 

ideal dan dapat dijadikan acuan umum TK lainnya di wilayah Kecamatan Brebes 

khususnya baik kualitas maupun pengelolaan manajemen yang ada di dalamnya. 

Adapun profil TK Negeri Pembina Kabupaten Brebes terlampir.  
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Visi dan Misi dari TK Negeri Pembina Kabupaten Brebes sebagai berikut:  

(1) Visi Pendidikan TK Negeri Pembina Kabupaten Brebes 

1) Beriman taqwa  

2) Mandiri berkreatif  

3) Unggul berbudi pekerti  

(2) b. Misi Pendidikan TK Negeri Pembina Kabupaten Brebes  

1) Mengembangkan berbagai potensi dan menyiapkan peserta didik ke 

jenjang selanjutnya. 

2) Membantu menanamkan sikap perilaku dan pengetahuan. 

3) Meningkatkan dan mengarahkan perkembangan anak serta mampu 

bersosialisasi.  

 

4.1.2 Taman Kanak-kanak Negeri Pembina Kota Tegal 

Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Pembina Kota Tegal terletak di jalan 

Jalak Barat nomor 18 Kota Tegal. TK Negeri Pembina Kota Tegal adalah lembaga 

pendidikan sekolah di bawah naungan UPTD Pendidikan Kota Tegal. TK Negeri 

Pembina Kota Tegal didirikan pada tanggal 21 bulan Juli tahun 2003 dengan 

status negeri sesuai NIS 000260 dan dioperasikan oleh Pemerintah Kota Tegal 

dengan Kepala TK Ibu Sri Margiyanti, S.Pd.  

TK Negeri Pembina Kota Tegal memiliki lokasi yang strategis karena 

berada di komplek sekolah, tepatnya di sebelah timur berbatasan dengan SMA 

Ihsaniyah Kota Tegal, sebelah utara berbatasan dengan Showroom Motor Suzuki, 

sebelah selatan adalah jalan raya dan Markas Cabang Legiun Veteran Republik 
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Indonesia Markas Ranting Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal, sedangkan sebelah 

barat berbatasan dengan SD Negeri Pekauman 01 dan Pasaraya Pasifik Kota 

Tegal. 

Sejak TK Negeri Pembina Kota Tegal mendapatkan penilaian akreditasi 

dengan nilai A dan menggunakan manajemen pada tahun 2005 adalah awal 

tantangan bagi Kepala TK dan guru-guru TK-nya, TK Negeri Pembina Kota 

Tegal menjadi patokan ideal dan dapat dijadikan acuan umum TK lainnya di 

wilayah Kota Tegal baik kualitas maupun semua manajemen yang ada di TK. 

Adapun profil TK Negeri Pembina Kota Tegal terlampir.   

 Visi dan Misi dari TK Negeri Pembina Kota Tegal sebagai berikut:  

(1) Visi Pendidikan TK Negeri Pembina Kota Tegal  

1) Unggul dalam kreasi 

2) Luhur dalam budi pekerti 

(2) Misi Pendidikan TK Negeri Pembina Kota Tegal  

1) Memupuk rasa ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.  

2) Membiasakan anak berperilaku sesuai norma agama.  

3) Melaksanakan kegiatan belajar mengajar yang menarik dan 

menyenangkan.  

4) Menumbuhkembangkan kreativitas anak sesuai tingkat perkembangannya.  

TK Negeri Pembina Kabupaten Brebes dan TK Negeri Pembina Kota 

Tegal melaksanakan manajemen berbasis sekolah sejak tahun 2004, dengan masa 

pelaksanaan 3 tahun pertama masih meraba-raba akan kemampuan sekolah dalam 

memenuhi syarat dan standar manajemen berbasis sekolah yang di tentukan. 
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Dalam kurun waktu tersebut TK Negeri Pembina Kabupaten Brebes serta TK 

Negeri Pembina Kota Tegal masih banyak melakukan evaluasi kerjadan 

kinerjanya guna menyusun langkah strategis 6 tahun kedepan dalam proses 

manajemen berbasis sekolah jangka menengah. Sehingga proses manajemen 

berbasis sekolah jangka panjangnya memiliki kemampuan yang profesional dan 

matang dalam menjalankan manajemen berbasis sekolah. 

Selanjutnya dalam penelitian ini di sajikan beberapa indikator yang diteliti 

dalam Implementasi MBS di TK Negeri Pembina Kabupaten Brebes dan TK 

Negeri Pembina Kota Tegal: 

(1) Menyusun rencana sekolah atau program tahunan. 

(2) Mengelola kegiatan operasional sekolah. 

(3) Komunikasi yang afektif antara sekolah dan masyarakat terkait. 

(4) Bertanggung jawab kepada masyarakat dan pemerintah. 

(5) Memberdayakan dann menyediakan kegiatan untuk pengembangan profesi 

pada semua staff.  

(6) Mengelola dana sekolah. 

(7) Menyediakan dukungan administratif. 

(8) Mengelola dan memelihara gedung dan sarana lainnya. 

 

4.2 Hasil Penelitian. 

Penelitian diawali dengan permohonan ijin dari kepala sekolah dahulu, 

setelah mendapat ijin dari kepala sekolah, peneliti langsung melakukan observasi 

di setiap kelas, yang dilanjutkan dengan wawancara kepala sekolah, guru dan 
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orang tua murid. Adapun yang menjadi subjek penelitian terdiri dari dua kepala 

sekolah, lima orang guru, dan dua orang tua murid (komite sekolah).  

Sebelum pelaksanaan wawancara peneliti melakukan pendekatan melalui 

perkenalan dan pembicaraan bebas sampai pada titik masalah tentang 

perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi implementasi manajemen berbasis sekolah 

di TK Negeri Pembina. Berikut ini adalah kode untuk informan.  

Tabel: 4.1 
Kode untuk informan 

 
Kode  Latar Belakang Pendidik, Karyawan, dan Orang Tua 

TK Negeri Pembina Brebes dan TK Negeri Pembina 
Kota Tegal 

MBS-KEP.TK.TGL  Wanita, menikah, umur 43 tahun, anak 2, penghasilan 
sekitar Rp. 1.661.200 

MBS-KEP.TK.BRS  Laki-laki, menikah, umur 46 tahun, anak 1, 
penghasilan sekitar Rp. 2.000.000 

MBS-GR.TK.TGL1 Wanita, menikah, umur 35 tahun, anak 1, penghasilan 
sekitar RP. 1.414.600 

MBS-GR.TK.TGL2  Wanita, menikah, umur 32 tahun, anak 1, penghasilan 
sekitar RP. 1.627.600 

MBS-GR.TK.TGL3 Wanita, menikah, umur 39 tahun, anak 1, penghasilan 
sekitar RP. 1.414.600 

MBS-GR.TK.BRS1 Wanita, menikah, umur 51 tahun, anak 1, penghasilan 
sekitar RP. 2.000.000 

MBS-GR.TK.BRS2 Wanita, menikah, umur 37 tahun, anak 3, penghasilan 
sekitar RP. 1.700.000 

MBS-OT.TK.TGL  Laki-laki, menikah, umur 39 tahun, anak 3, 
penghasilan sekitar Rp. 2.000.000 

MBS-OT.TK.BRS  Wanita, menikah, umur 37 tahun, anak 3, penghasilan 
sekitar Rp. 1.700.000 

 

 

4.2.1 Implementasi Manajemen  Berbasis Sekolah pada Taman Kanak-
kanak Negeri Pembina Kabupaten Brebes  
 
Menurut Sujanto (2009: 30) manajemen berbasis sekolah dapat diartikan 

sebagai model manajemen sekolah yang memberikan otonomi kepada sekolah dan 



106 
 

 
 

mendorong pengambilan keputusan partisipatif yang melibatkan langsung semua 

warga sekolah dan masyarakat (stakeholder) yang dilayani, dengan tetap selaras 

dengan kebijakan nasional tentang pendidikan.  

Manajemen berbasis sekolah memberi peluang bagi kepala sekolah, guru 

dan peserta didik untuk melakukan inovasi dan improvisasi di sekolah, berkaitan 

dengan masalah kurikulum, pembelajaran, manajerial yang tumbuh dari aktivitas, 

kreativitas dan profesionalisme yang dimiliki. Pelibatan masyarakat dalam dewan 

sekolah di bawah monitoring pemerintah, mendorong sekolah untuk lebih terbuka, 

demokratis dan bertanggung jawab. Pemberian kebebasan yang lebih luas 

memberi kemungkinan kepada sekolah untuk dapat menemukan jati dirinya dalam 

membina peserta didik, guru, dan petugas lainnya yang ada di lingkungan sekitar.  

Implementasi manajemen berbasis sekolah menuntut dukungan tenaga 

kerja yang terampil dan berkualitas agar dapat membangkitkan motivasi kerja 

yang lebih produktif dan memberdayakan otoritas daerah setempat, serta 

mengefisienkan sistem dan menghilangkan birokrasi yang tumpang tindih. Oleh 

karena itu, dituntut kemandirian dan kreativitas sekolah dalam mengelola 

pendidikan dan pembelajaran dibalik otonomi yang di milikinya. Sekolah juga 

harus mampu mencermati kebutuhan peserta didik yang bervariasi, keinginan staff 

yang berbeda, kondisi lingkungan yang beragam, harapan masyarakat yang 

menitipkan anaknya pada sekolah agar kelak bisa menjadi anak yang mandiri, 

serta tuntutan dunia kerja untuk memperoleh tenaga yang produktif, potensial dan 

berkualitas.  
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 Dari hasil wawancara dan observasi yang peneliti lakukan pada Kepala TK 

dan para guru, dalam mengimplementasikan manajemen berbasis sekolah adalah 

dengan menggunakan proses manajemen pendidikan yang tertuang dalam 

bukunya Mulyasa (2007: 7) yaitu meliputi:  

 Pertama yang dilakukan adalah perencanaan, dalam hal ini Kepala TK 

Negeri Pembina Kabupaten Brebes merencanakan dan menyusun program serta 

kegiatan dalam satu tahun atau yang disebut dengan program tahunan bersama 

para guru dan juga orang tua murid. Kedua adalah pengorganisasian, dalam hal ini 

Kepala TK  mengelompokkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun bersama dan 

membagi tugas-tugas yang akan dilaksanakan.  

 Ketiga adalah penggerakan, Kepala TK menggerakkan para guru dan 

orang tua murid untuk menindaklanjuti program yang telah disusun agar 

dilaksanakan dengan baik, kemudian yang keempat adalah pengawasan, Kepala 

TK melakukan pengawasan yang terdiri atas tiga tahap yaitu penentuan standar 

hasil kerja, pengukuran hasil pekerjaan dan koreksi terhadap penyimpangan yang 

mungkin terjadi.  

Pelaksanaan program-program sekolah didukung oleh adanya 

kepemimpinan sekolah yang demokratis dan profesional. Kepala sekolah dan 

guru-guru sebagai tenaga pelaksana inti program sekolah merupakan orang-orang 

yang memiliki kemampuan dan integritas profesional. Kepala sekolah adalah 

manajer pendidikan professional yang direkrut komite sekolah untuk mengelola 

segala kegiatan sekolah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan. Guru-guru yang 

direkrut oleh sekolah adalah pendidik profesional dalam bidangnya masing-
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masing, sehingga mereka bekerja berdasarkan pola kinerja profesional yang 

disepakati bersama untuk memberi kemudahan dan mendukung keberhasilan 

pembelajaran peserta didik.  

Berkaitan hal di atas, dalam rangka mengeimplementasikan manajemen 

berbasis sekolah, kepala TK Negeri Pembina Kabupaten Brebes adalah pemimpin 

yang demokratis dan profesional, berikut hasil wawancaranya:  

Baik ya mbak, tidak pilih kasih, kalau kita ada yang salah pasti ditegur 
terus dinasehati, demokratis terus profesional juga mbak, beliau orang 
yang sibuk juga, selain jadi kepala TK beliau juga sebagai dosen UT juga, 
walaupun sibuk pak Cipto menomor satukan TK ini. (MBS-
GR.TK.BRS.2) 
 
Kepala TK Negeri Pembina Kabupaten Brebes adalah Bapak Ciptonoto, 

S.Pd. dalam melaksanakan berbagai tugasnya sebagai manajer dibantu oleh 8 

(delapan) orang guru untuk memegang kelas, 1 (satu) orang bertugas sebagai 

tenaga administrasi, 1 (satu) orang bertugas sebagai bagian kebersihan, dan 1 

(satu) orang lagi bertugas sebagai bagian keamanan.  

Adapun tugas Kepala TK yaitu: 1) Memimpin jalannya operasionalisasi 

taman kanak-kanak, 2) Membantu dan meningkatkan hubungan kerja sama yang 

baik untuk sekolah dan masyarakat guna mewujudkan sekolah yang efektif dan 

efisien, 3) Mengatur dan mengelola kurikulum, administrasi serta kelengkapan 

sarana dan prasarana taman kanak-kanak, dan 4) Mengatur dan mengarahkan 

karyawan agar melakukan tugas pokok dan fungsinya dengan baik. Berikut hasil 

wawancaranya:  

Tugas Kepala TK adalah mengatur jalannya TK, mengatur semua 
manajemen yang ada di TK, mengerjakan administrasi sekolah, 
bekerjasama dengan masyarakat, orang tua murid, kemudian mengarahkan 
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guru dan karyawan agar bekerja sesuai dengan fungsinya masing-masing. 
(MBS-KEP.TK.BRS) 
 
Program TK Negeri Pembina Kabupaten Brebes tahun pelajaran 2010-

2011 yaitu membuat jalan penghubung dari ruang yang satu ke ruang yang 

lainnya, akan tetapi pembuatan jalan penghubung ini belum terealisasi karena 

dananya belum terkumpul semua, berikut hasil wawancaranya sambil 

menyodorkan program kerja TK yang telah dibuatnya,  Adapun program kerja TK 

Negeri Pembina Kabupaten Brebes terlampir. 

Tahun ini programnya membuat jalan dari kelas yang satu ke kelas yang 
lain,tapi belum jadi masalahnya dananya belum terkumpul semua. 
(MBS.KEP.TK.BRS) 
 
MBS-KEP.TK.BRS memberi kepercayaan kepada dewan guru pada awal 

tahun ajaran baru dan tutup ajaran. Pada awal tahun ajaran baru MBS-

KEP.TK.BRS membentuk panitia melalui rapat kecil yang dihadiri oleh guru dan 

orang tua murid, setelah pembentukan panitia tugas dan kewenangannya 

dilaksanakan sesuai dengan fungsinya. Begitu juga ketika menjelang akhir tahun, 

MBS-KEP.TK.BRS yang menjabat sebagai dosen UPBJJ UT Semarang juga 

membentuk kepanitiaan yang kemudian panitia tersebut melaksanakan tugas 

beserta kewenangannya dan melaporkan hasilnya seperti penuturannya di bawah 

ini: 

Ya saya menyusun baik awal tahun ajaran baru maupun tutup ajaran baru, 
adapun bentuknya yaitu melalui rapat kecil kemudian dibentuk panitia, 
setelah pembentukan panitia tugas dan kewenangannya dilaksanakan 
sesuai dengan fungsinya serta melaporkan hasilnya. (MBS-KEP.TK.BRS) 

 
Hubungan sekolah dengan masyarakat pada hakikatnya merupakan suatu 

sarana yang sangat berperan dalam membina dan mengembangakan pertumbuhan 
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pribadi peserta didik di sekolah. Sekolah sebagai sistem sosial merupakan bagian 

integral dari sistem sosial yang lebih besar, yaitu masyarakat. Sekolah dan 

masyarakat memiliki hubungan yang sangat erat dalam mencapai tujuan sekolah 

atau pendidikan secara efektif dan efisien. Sebaliknya sekolah juga harus 

menunjang pencapaian tujuan atau pemenuhan kebutuhan masyarakat, khususnya 

kebutuhan pendidikan.  

Sekolah berkewajiban untuk memberi penerangan tentang tujuan-tujuan, 

program-program, kebutuhan, serta keadaan masyarakat. Sebaliknya, sekolah juga 

harus mengetahui dengan jelas apa kebutuhan, harapan, dan tuntutan masyarakat, 

terutama terhadap sekolah. Dengan perkataan lain, antara sekolah dan masyarakat 

harus dibina suatu hubungan yang harmonis.  

Hubungan TK Negeri Pembina Kabupaten Brebes dengan masyarakat 

setempat juga harmonis dan baik sekali. Berikut hasil wawancaranya:  

Baik-baik saja. (MBS-KEP.TK.BRS)  
 
Harmonis dan baik sekali. (MBS-GR.TK.BRS1) 

 
 Insya Allah baik, harapannya selalu begitu. (MBS-GR.TK.BRS2) 
 

TK Negeri Pembina Kabupaten Brebes mempunyai komite sekolah yang 

menjembatani sekolah dengan orang tua murid. Tugas dari komite sekolah adalah 

memegang dana pengembangan serta mengontrol keuangan di TK. Berikut hasil 

wawancaranya:  

 
Ya ada, komite itu memegang dana pengembangan (MBS-KEP.TK.BRS)  
 
Pernyataan MBS-KEP.TK.BRS dipertegas oleh MBS-OT.BRS yang 

menyatakan bahwa tugas dari komite TK adalah memegang dan mengelola dana 
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pengembangan TK serta mengontrol keluar masuknya keuangan di TK, berikut 

hasil wawancaranya:  

Jadi kalau pas ada rapat wali murid, komite sekolah tetap kita panggil, 
biasanya datangnya perwakilan. Tugasnya untuk mengawasi keuangan 
disini, memeriksa, seringkali memeriksanya akhir tahun bu. Pas akhir 
tahun ajaran, keuangan TK Negeri Pembina itu nanti yang melihat komite. 
(MBS-GR.TK.BRS2)  
 
Manajemen kesiswaan bertujuan untuk mengatur berbagai kegiatan dalam 

bidang kesiswaaan agar kegiatan pembelajaran di sekolah dapat berjalan dengan 

lancar, tertib dan teratur, serta mencapai tujuan pendidikan sekolah. Untuk 

mewujudkan tujuan tersebut, bidang manajemen kesiswaan sedikitnya memiliki 

tiga tugas utama yang harus diperhatikan, yaitu penerimaan murid baru, kegiatan 

kemajuan belajar, serta bimbingan dan pembinaan disiplin.  

Jumlah anak didik TK Negeri Pembina Kabupaten Brebes sebanyak 120 

anak, dibagi menjadi empat kelompok, masing-masing kelompok berjumlah 30 

anak. Untuk mengetahui pertumbuhan dan perkembangan anak didiknya, dewan 

guru melakukan penilaian harian, penilaiannya dilaksanakan setiap hari, dimulai 

dari anak masuk ke TK sampai pulang sekolah, baik di dalam maupun di luar 

kelas atau pada saat bermain. Untuk memudahkan perkembangan pada akhir 

semester yang akan dilaporkan kepada orang tua murid, guru TK Negeri Pembina 

Kabupaten Brebes melakukan penilaian harian yang ditransfer ke kartu bantu 

penilaian anak didik. Berikut hasil wawancaranya dan format kartu bantu 

penilaian dan format penilaian harian anak didik TK Negeri Pembina Kabupaten 

Brebes terlampir. 

Untuk melakukan penilaian pada anak didik itu kami menilai selama 
proses belajar mengajar baik di dalam, di luar, bermain. Penilaian pertama 
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itu melalui harian saya tata dalam RKH ada yang sangat baik, yang tidak 
baik dan yang kurang baik maupun yang kurang berhasil, setelah beberapa 
lama saya masukkan juga dalam alat penilaian misalnya hari ini saya 
menilai penugasan, terus anak berhasil atau nggak saya masukkan ke 
dalam alat tersebut kemudian dalam mingguan itu pun nanti saya 
masukkan ke dalam penilaian bantu untuk kami memudahkan menulis 
raport semesteran, jadi dari RKH berkali-kali indikator ini, kegiatan ini 
berhasil saya masukkan dalam penilaian bantu tadi ataupun yang belum 
berhasil saya masukkan dalam penilaian bantu tadi dikandung maksud 
penilaian bantu tadi untuk memudahkan kami dalam mengurus penilaian 
harian. (MBS-GR.TK.BRS1) 

 
Untuk mengetahui pertumbuhan anak didiknya, setiap dua bulan sekali 

guru kelas melakukan penimbangan pada anak didiknya masing-masing, adapun 

tujuan dari penimbangan tersebut untuk mengetahui pertumbuhan yang 

menyimpang pada diri anak. Jika itu terjadi maka guru kelas memberitahukan 

kepada orang tua anak tersebut untuk ditinjaklanjuti oleh ahli. Berikut ini hasil 

wawancara dengan MBS-GR.TK.BRS2:  

Penilaian pertama yang saya lakukan penilaian tertulis di RKH dulu 
setelah di RKH nanti baru kalau itu dimasukkan format penilaian, jadi 
tersendirilah, jadi yang unjuk kerja semua untuk anak-anaknya semua, di 
penilaian itu ada enam format penilaian unjuk kerja, observasi, 
wawancara, hasil karya, penugasan, anekdot, kami membuatnya di kartu 
Bantu penilaian mengacu untuk pembuatannya raport, jadi yang paling 
bagus dan yang paling kurang itu terteradi kartu bantu tersebut. Kami juga 
setiap dua bulan sekali menimbang anak-anak, barangkali ada anak yang 
pertumbuhannya tidak diinginkan kami langsung konsultasi dengan orang 
tuanya untuk dibawa ke ahlinya. (MBS-GR.TK.BRS.2) 
 
Manajemen kurikulum dan program pengajaran merupakan bagian dari 

manajemen berbasis sekolah. Manajemen kurikulum dan program pengajaran 

mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian kurikulum. 

Perencanaan dan pengembangan kurikulum nasional pada umumnya telah 

dilakukan oleh Departemen Pendidikan Nasional pada tingkat pusat. Level 

sekolah yang paling penting adalah bagaimana merealisasikan dan menyesuaikan 
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kurikulum tersebut dengan kegiatan pembelajaran. Sekolah juga bertugas dan 

berwewenang untuk mengembangkan kurikulum muatan lokal sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat dan lingkungan setempat.  

Berdasarkan hasil wawancara, TK Negeri Pembina Kabupaten Brebes 

menggunakan kurikulum 2004 yang pengembangannya didasarkan sesuai dengan 

Permendiknas nomor 58 tahun 2009 yang tertuang dalam tingkat satuan 

pendidikan. Berikut penuturannya:  

Kurikulum 2004 yang pengembangannya didasarkan Permendiknas nomor 
58 tahun 2009 yang tertuang dalam tingkat satuan pendidikan. (MBS-
KEP.TK.BRS) 
 
Pernyataan di atas dibenarkan oleh MBS-GR.TK.BRS1 dan MBS-

GR.TK.BRS2, kurikulum yang digunakan untuk pembelajaran di TK Negeri 

Pembina Kabupaten Brebes menggunakan kurikulum tahun 2004. Berikut hasil 

wawancaranya :  

Kurikulum yang saya gunakan yaitu kurikulum tahun 2004 dan sekarang 
itu kurikulum yang disempurnakan masih dalam taraf latihan-latihan atau 
baru taraf pemasukan atau dibuat program. (MBS-GR.TK.BRS1) 
 
Kurikulum 2004 tapi pengembangannya kurikulum yang sekarang yang 
sesuai Permendiknas nomor 58 itu. (MBS-GR.TK.BRS2) 

 
MBS-KEP.TK.BRS juga memberi kesempatan untuk menjadi guru 

profesional yaitu meningkatkan kemampuan paedagogiknya dalam menyusun 

program semester. Setiap guru bebas menyusun program semester, rencana 

kegiatan mingguan dan rencana kegiatan harian. Berikut hasil wawancaranya:  

Kemampuan yang harus dimiliki seorang guru itu kan ada empat yah, 
diantaranya adalah kemampuan profesional dan kemampuan paedagogik, 
nah disini saya ingin meningkatkan kemampuan itu pada guru TK 
Pembina Brebes, jadi saya beri kebebasan untuk menyusun promest, RKM 
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kemudian dimasukkan ke dalam RKH sendiri-sendiri tidak lihat yang 
sudah jadi. (MBS-KEP.TK.BRS) 
 
Hal ini dipertegas oleh MBS-GR.TK.BRS1 dan MBS-GR.TK.BRS2, 

bahwa dalam penyusunan program semester dibuat bersama-sama, program 

semester kelompok A dibuat Ibu guru kelompok A sedangkan program semester 

kelompok B dibuat oleh Ibu guru kelompok  B. Berikut hasil wawancaranya:  

Ya, disini saya pernah membuat menyusun program semester untuk 
kurikulum yang saat ini, untuk yang perubahan belum dibuat karena masih 
latihan. Tahun ini sudah dibuat. Dalam penyusunannya itu diterapkan dari 
masing-masing kelas, setelah dikembangkan juga disesuaikan dengan 
tujuan yang akan dicapai pada semester tersebut, disini kan ada kelompok 
A dua kelas, kelompok B dua kelas, jadi dalam penyusunan program 
pembelajaran kelompok B yang buguru kelompok B, kelompok A yang 
buguru kelompok A. penyusunannya bareng-bareng, dari program 
semester kemudian mingguan mungkin jadi harian, nah itu inisiatif guru 
kelas masing-masing. (MBS-GR.TK.BRS1) 
 
Ya, sendiri-sendiri bu, kelompok A sendiri begitu juga dengan kelompok 
B, kebetulan sendiri-sendiri jadi tiap kelasnya itu nanti kegiatannya 
berbeda-beda sesuai dengan kreativitas gurunya masing-masing. Jadi kita 
bekerjasamanya dengan yang satu kelas bu. Kebetulan B1 kan gurunya 
dua nggih, jadi dengan guru satunya. Nggak sama walaupun sama-sama 
kelas B. (MBS-GR.TK.BRS2) 
 
Program semester TK Negeri Pembina Kabupaten Brebes juga disusun 

kemudian dikembangkan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai pada semester 

tersebut, setelah merancang program semester kegiatannya dimasukkan ke dalam 

rencana kegiatan mingguan yang kemudian dituangkan ke dalam rencana kegiatan 

harian, dalam hal ini rencana kegiatan harian kegiatannya berbeda-beda, bentuk 

kegiatannya inisiatif dan kreativitas dari guru kelasnya masing-masing.   

TK Negeri Pembina kabupaten Brebes juga memiliki program untuk 

mengembangkan bakat anak didik seperti: menyanyi, menari, mewarnai dan 
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melukis, berikut hasil wawancara MBS-GR.TK.BRS1 sambil menyodorkan daftar 

anak-anak yang ikut kegiatan tersebut: 

Anak itukan beda-beda saya kelompokan sesuai dengan bakatnya anak-
anak,kemudian kami latih setiap 2 minggu sekali. (MBS-GR.TK.BRS1) 
 
Mengenalkan lingkungan sekitar pada anak, dewan guru TK Negeri 

Pembina Kabupaten Brebes mengadakan berbagai macam kegiatan seperti jalan-

jalan di lingkungan sekitar, misalnya anak-anak diajak ke pantai untuk dikenalkan 

tentang kelautan kemudian ke kantor polisi, ke kantor pos untuk dikenalkan 

tentang pengiriman surat menyurat, dan ke kantor pemadam kebakaran. Berikut 

hasil wawancaranya:  

Ya di sini sudah diprogramkan setiap hari sabtu jalan-jalan, setelah jalan-
jalan misalnya temanya rekreasi anak-anak diajak keluar ke laut sekali-kali 
ke Randusanga terus dikenalkan tentang kelautan, disini setiap tahunnya 
seperti itu per kelas itu diajak belajar di pantai, disana juga bukan hanya 
melihat pantai saja namun misalnya bikin gunung-gunung dengan pasir 
atau lari-lari di pinggir pantai kemudian anak disuruh gambar ada 
pembelajaran seperti itu kemudian kalau pas temanya pekerjaan anak-anak 
diajak mengamati orang yang ada di sekitar sini misalnya sawah, petani, 
kemudian bis pemadam kebakaran, anak diajak situ dikenalkan nanti 
dipraktekkan Bapak-bapak yang ada di petugas pemadam kebakaran 
kemudian pak polisi diajak ke polres, kemudian pas pekerjaan pak pos 
anak-anak diajak kesana. (MBS-GR.TK.BRS1)  
 
Pernyataan di atas dipertegas oleh MBS-GR.TK.BRS2 yang menyatakan 

bahwa untuk mengenalkan lingkungan setempat pada anak didiknya, anak-anak 

diajak jalan-jalan di lingkungan sekitar pada setiap hari Sabtu misalnya diajak ke 

pantai Randusanga, pemadam kebakaran, kantor polisi, islamic center, dan ke 

sawah, seperti penuturannya di bawah ini: 

Mungkin jalan-jalan setiap hari sabtu jadi kita mengenalkan ke anak-anak 
untuk di lingkungan sekitar itu untuk jalan-jalan dengan tempat yang 
berganti-ganti, jadi anak tidak jenuh, tapi ya nanti diulang lagi, jadi 
biasanya lakukan seperti itu. Mengenalkan anak kita pemadam kebakaran, 
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kantor polisi, sesuai tema. Sekiranya nggak begitu rame yang penting 
anak-anak bisa melihat dunia luar yang sekiranya anak-anak belum pernah 
melihat. Kita bisa mengenalkan sawah, tumbuh-tumbuhan, tempat islamic 
center kan disana ada tempat untuk manasik haji ya bu, jadi kita jalan-
jalan bukan sekedar jalan-jalan tapi mengenalkan juga lingkungan sekitar, 
kalau jauh pakai mobil kebetulan di sini kan ada mobil jadi antar 
jemputnya pakai mobil. Jadi pernah ke Randusanga temanya rekreasi yah, 
kita kesana bergiliran setiap kelasnya, kan kalau dibawa semua 
pengawasannya agak repot yah, kalau perkelas kan pengawasannya lebih 
mudah. (MBS-GR.TK.BRS2) 
 
Keberhasilan manajemen berbasis sekolah sangat ditentukan oleh 

keberhasilan pimpinannya dalam mengelola tenaga kependidikan yang tersedia  di 

sekolah. Peningkatan produktivitas dan prestasi kerja dapat dilakukan dengan 

meningkatkan perilaku manusia di tempat kerja melalui aplikasi konsep dan 

teknik manajemen personalia modern.  

Manajemen tenaga kependidikan atau manajemen personalia pendidikan 

bertujuan untuk mendayagunakan tenaga kependidikan secara efektif dan efisien 

untuk mencapai hasil yang optimal, namun tetap dalam kondisi yang 

menyenangkan. Sehubungan dengan itu, fungsi personalia yang harus 

dilaksanakan pimpinan adalah menarik, mengembangkan, menggaji, dan 

memotivasi personil guna mencapai tujuan sistem, membantu anggota mencapai 

posisi dan standar perilaku, memaksimalkan perkembangan karier tenaga 

kependidikan, serta menyelaraskan tujuan individu dan organisasi.  

Implementasi manajemen berbasis sekolah, MBS-KEP.TK.BRS 

menyatakan bahwa kualitas dan kuantitas guru di TK Negeri Pembina Kabupaten 

Brebes sudah memenuhi target dalam mengimplementasikan manajemen berbasis 

sekolah. Hal tersebut dapat ditinjau dengan latar belakang pendidikan guru hampir 

semua lulusan S1 PAUD yang sesuai dengan bidangnya. Kuantitas TK juga sudah 
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memenuhi target karena setiap kelas diisi oleh tiga puluh (30) anak yang 

didampingi dua orang guru.  Berikut hasil wawancaranya dan personil guru serta 

karyawan TK Negeri Pembina Kabupaten Brebes terlampir.   

Kualitas dan kuantitas TK Pembina baik lah, dilihat dari gurunya yang 
99% sudah S1 PAUD itu kan sesuai dengan bidangnya yah, kuantitasnya 
pun juga demikian satu kelasnya diisi 30 anak didampingi dua orang guru, 
standar. (MBS-KEP.TK.BRS)  
 

  MBS-KEP.TK.BRS memberikan kepercayaan kepada dewan guru untuk 

menjalankan tugasnya sebagai seorang guru yaitu mewujudkan visi TK Negeri 

Pembina kabupaten Brebes diantaranya adalah mengembangkan berbagai potensi 

dan menyiapkan anak didiknya ke jenjang selanjutnya, membantu menanamkan 

sikap perilaku dan pengetahuan, meningkatkan dan mengarahkan perkembangan 

anak serta mampu bersosialisasi. 

  Selain kepercayaan MBS-KEP.TK.BRS juga memberi kebebasan untuk 

mengekspresikan bakat serta minat masing-masing guru, membuat kegiatan yang 

menarik dan menyenangkan bagi anak didiknya. Kepercayaan yang diberikan 

MBS-KEP.TK.BRS ini dapat menjadikan guru TK Negeri Pembina Kabupaten 

Brebes untuk terus berusaha meningkatkan kualitas baik kualitas sekolah maupun 

kualitas diri sendiri serta mempertahankan prestasi TK yang diperoleh pada tahun-

tahun sebelumnya. Berikut hasil wawancaranya:  

Mereka saya beri kepercayaan terutama untuk mewujudkan visi TK Pembina 
Brebes, kemudian kebebasan untuk mengekspresikan bakatnya masing-
masing untuk ditularkan anak didiknya. (MBS-KEP.TK.BRS) 
 
Ya Pak Cipto selalu memberi kita kepercayaan untuk mengembangkan bakat 
yang kita miliki, kepercayaan itu membuat kita para dewan guru semangat 
untuk terus berusaha meningkatkan kualitas diri kita masing-masing dan 
tentunya kualitas TK Pembina itu sendiri. (MBS.GR.TK.BRS1)  
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 Adapun untuk meningkatkan kualitas pendidik TK Negeri Pembina 

Kabupaten Brebes, MBS-KEP.TK.BRS memberikan keleluasaan untuk 

meningkatkan pendidikan ke jenjang selanjutnya seperti mengikuti perkuliahan di 

UT, mengadakan pertemuan KKG, meeting antar kelas dan pertemuan antar 

sekolah seperti penuturannya di bawah ini: 

Mereka saya beri keleluasan untuk melaksanakan, meningkatkan 
pendidikannya ke jenjang selanjutnya seperti mengikuti perkuliahan di UT, 
mengadakan pertemuan KKG, meeting antar kelas dan pertemuan antar 
sekolah. (MBS-KEP.TK.BRS) 
 

 Pernyataan di atas dipertegas oleh MBS-GR.TK.BRS1 yang menyatakan 

bahwa untuk meningkatkan kemampuan dirinya dan menjadi guru profesional 

banyak membaca buku, mengikuti organisasi-organisasi, mengikuti pelatihan, 

seminar, workshop, serta menonton televisi yang menyangkut tentang pendidikan 

ke-TK-an, kemudian memaksimalkan bakat yang ada di dalam dirinya untuk 

dikembangkan dan diamalkan baik anak didiknya maupun guru lainnya seperti 

penuturannya berikut ini: 

Saya sebagai guru yang sudah lama, walaupun sudah lama saya Insya Allah 
selalu meningkatkan kualitas saya sebagai guru dan jadi guru yang 
profesional saya banyak membaca buku, kemudian mengikuti organisasi-
organisasi, mengikuti pelatihan, kuliah lagi, dan juga kalau nonton tivi ada 
yang menyangkut dalam pendidikan TK saya bagi dan juga saya sering 
banyak membaca buku-buku perkembangan dan juga dalam meningkatkan 
bakat anak misalnya dalam seni vokal anaknya saya latih semampu saya dan 
saya berlatih dengan senang, saya meningkatkan seperti itu.  Pengalaman di 
manapun kalau bisa meningkatkan profesionalisme saya ambil, saya terapkan 
pada teman-teman guru yang ada di sini, saya mengajak bersama-sama. 
(MBS-GR.TK.BRS1) 
 

 Senada dengan MBS-GR.TK.BRS1, MBS-GR.TK.BRS2 juga sependapat 

dengan MBS-GR.TK.BRS1, untuk meningkatkan kualitas diri sendiri sebagai 

guru TK Negeri Pembina Kabupaten Brebes, MBS-GR.TK.BRS2 mengikuti 



119 
 

 
 

beberapa event seperti penataran, workshop yang berkaitan dengan ke-TK-an dan 

mengikuti pertemuan IGTKI, berikut hasil wawancaranya : 

Mungkin kita mengikuti beberapa event, seperti penataran, terus mengikuti 
seperti rapat-rapat dinas, IGTKI, workshop-workshop yang berkaitan dengan 
TK.( MBS-GR.TK.BRS2). 

 
Keuangan dan pembiayaan merupakan salah satu sumber daya yang secara 

langsung menunjang efektivitas dan efesiensi pengelolaan pendidikan. Hal 

tersebut lebih terasa lagi dalam implementasi manajemen berbasis sekolah, yang 

menuntut kemampuan sekolah untuk merencanakan, melaksanakan, dan 

mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan pengelolaan dana secara 

transparan kepada masyarakat dan pemerintah.  

 Dalam penyelenggaraan pendidikan, keuangan dan pembiayaan 

merupakan potensi yang sangat menentukan dan merupakan bagian yang tak 

terpisahkan dalam kajian manajemen pendidikan. Komponen keuangan dan 

pembiayaan pada suatu sekolah merupakan komponen produksi yang menentukan 

terlaksananya kegiatan-kegiatan proses belajar mengajar di sekolah bersama 

komponen-komponen lain.  

 Keuangan di TK Negeri Pembina Kabupaten Brebes terbuka karena semua 

guru berperan di dalamnya.  Dalam pengelolaan keuangan dan pembiayaan TK 

Negeri Pembina Kabupaten Brebes mempunyai dua bendahara yaitu bendahara 

induk dan bendahara rutin. Bendahara induk dikelola oleh Ibu Siti Zuanah, MBS-

GR.TK.BRS1 mengumpulkan dana pengembangan yang akan diserahkan  kepada 

komite sekolah, menangani keuangan-keuangan dari orang tua murid seperti uang 

SPP/BP3, setelah dana tersebut terkumpul, MBS-GR.TK.BRS1 membagi tugas 
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kepada guru-guru yang lain untuk membantu mengelola uang SPP tersebut. 

Sedangkan bendahara rutin dipegang oleh Ibu Laili Shofina, tugas MBS-

GR.TK.BRS2 adalah mengelola dana dari pemerintah, dana tersebut digunakan 

untuk keperluan harian TK. Berikut hasil wawancaranya:  

Bendahara induk di sini adalah saya, saya menangani hal keungan-
keuangan yang dari orang tua murid biasanya uang BP3 yang kedua uang 
pengembangan kemudian uang-uang yang lain. Kalau dana rutin itu adalah 
dana yang didapatkan dari pemerintah daerah yang dapatnya triwulan. 
Dulunya memang memang saya yang megang, tapi terlalu berat jadi tolong 
ditugaskan guru yang lain untuk memegang, kemudian Pak Cipto 
memutuskan Bu  Shofi jadi Bu Shofi memegang uang pemerintah saya 
yang pegang dana pengembangan dari orang tua murid. Saya menerima 
dan BP3 itu saya bagi-bagi ke seksi-seksi, semua guru berperan biar 
latihan ada seksi majalah seksi makan bersama, seksi kreatif, seksi 
mewarnai gambar sudah saya perankan semua biar adanya seperti ini tidak 
ada lagi rasa su’udhon kalau keuangan di sini benar-benar digunakan 
untuk operasional sekolah jadi semuanya di sini pegang uang.(MBS-
GR.TK.BRS1) 

 
Bendahara induk itu yang memegang uang komite yang dikelola, uang 
pembangangunan juga pengembangan untuk ke-TK-an. Bendahara rutin 
itu yang menerima keuangan, ya memang untuk keperluan sehari-hari 
keuangan itu dari pusat atau pemerintah. (MBS-GR.TK.BRS2) 

 
 Adapun dana yang diperoleh di TK Negeri Pembina kabupaten Brebes 

selain dari pemerintah juga dari masyarakat atau orang tua murid. Seperti 

penuturan MBS-KEP.TK.BRS berikut ini sambil menyodorkan RAPBS, adapun 

RAPBS TK Negeri Pembina kabupaten Brebes terlampir. 

 Dari masyarakat (orang tua). (MBS-KEP.TK.BRS) 
 

Sarana pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara 

langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, khususnya proses 

belajar mengajar. Adapun yang dimaksud dengan prasarana pendidikan adalah 

fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan atau 
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pengajaran. Manajemen sarana dan prasarana pendidikan bertugas mengatur dan 

menjaga sarana dan prasarana pendidikan agar dapat memberikan kontribusi 

secara optimal dan berarti pada jalannya proses pendidikan. Manajemen sarana 

dan prasarana yang baik diharapkan dapat menciptakan sekolah yang bersih, rapi, 

indah sehingga menciptakan kondisi yang menyenangkan baik bagi guru maupun 

murid untuk berada disekolah.  

Sarana dan prasarana di TK Negeri Pembina Kabupaten Brebes cukup 

menunjang dalam rangka implementasi manajemen berbasis sekolah. MBS-

KEP.TK.BRS yang menjabat sebagai kepala TK Negeri Kabupaten Brebes juga 

menganggarkan untuk keperluan atau kebutuhan sarana dan prasarana diantaranya 

adalah memperbaiki, mengganti yang sudah layak pakai baik di luar maupun di 

dalam kelas. Adapun penambahan sarana-sarana untuk tahun pelajaran 2010-2011 

adalah membuat jalan penghubung dari ruang satu ke ruang lainnya, akan tetapi 

program tersebut belum terwujud  karena dana belum terkumpul semuanya seperti 

penuturan berikut ini dan sarana dan prasarana lainnya terlampir. 

Setiap tahun kami ada anggaran untuk saran dan prasarana diantaranya 
untuk mengganti yang sudah layak pakai atau rusak, menambah sarana dan 
prasarana. Tahun ini programnya membuat jalan dari kelas yang satu ke 
kelas yang lain, tapi belum jadi masalahnya dananya belum terkumpul 
semua. (MBS-KEP.TK.BRS) 

 
 Perpustakaan TK Negeri Pembina Kabupaten Brebes berada di antara 

mushola dan garasi mobil, perpustakaan ini digunakan untuk pembelajaran yaitu 

untuk meningkatkan minat baca anak. Perpustakaan dikelola oleh Ibu Siti Zuanah, 

adapun tugasnya yaitu menjaga dan merawat buku-buku yang ada di 

perpustakaan. MBS-GR.TK.BRS1 ini juga mencatat buku yang baru. 
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 Buku-buku perpustakaan TK Negeri Pembina Kabupaten Brebes diperoleh 

dari Pemerintah Pusat, Provinsi, Pemerintah Daerah dan membeli sendiri. Buku 

TK Negeri Pembina Kabupaten Brebes sampai dengan sekarang berjumlah tiga 

ratus lima puluh tiga eksemplar. Berikut hasil wawancaranya: 

Perpustakaan ada, yang mengelola semua guru. Ya dulu bu Shofi sekarang 
yang nangani saya. Tugasnya merawat, mencatat kalau ada yang pinjam 
terus mencatat buku yang baru. Buku-bukunya kurang lebih 300-an.  
Kalau TU-nya Bu Eka. (MBS-GR.TK.BRS1) 
 

 Buku perpustakaan TK Negeri Pembina Kabupaten Brebes juga dapat 

dipinjam baik untuk kalangan sendiri maupun orang luar. Adapun format buku 

peminjaman perpustakaan TK Negeri Pembina kabupaten Brebes terlampir. 

 

4.2.2 Implementasi Manajemen  Berbasis Sekolah pada Taman Kanak-
kanak Negeri Pembina Kota Tegal   
 
Menurut Chapman tahun 1990 dalam Fattah dan Ali (2007: 1.5), 

Manajemen Berbasis Sekolah  sebagai terjemahan dari School Based 

Management, adalah suatu pendekatan politik yang bertujuan untuk me-redisain 

pengelolaan sekolah dengan memberikan kekuasaan kepada kepala sekolah dan 

meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya perbaikan kinerja sekolah yang 

mencakup guru, siswa, kepala sekolah, orang tua siswa, dan masyarakat. 

Manajemen berbasis sekolah merubah sistem pengambilan keputusan dengan 

memimdahkan otoritas dalam pengambilan keputusan dan manajemen ke setiap 

yang berkepentingan di tingkat lokal (local stakeholder).  

Pelaksanaan program-program sekolah didukung oleh adanya 

kepemimpinan sekolah yang demokratis dan profesional. Kepala sekolah dan 
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guru-guru sebagai tenaga pelaksana inti program sekolah merupakan orang-orang 

yang memiliki kemampuan dan integritas profesional. Kepala sekolah adalah 

manajer pendidikan professional yang direkrut komite sekolah untuk mengelola 

segala kegiatan sekolah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan. Guru-guru yang 

direkrut oleh sekolah adalah pendidik profesional dalam bidangnya masing-

masing, sehingga mereka bekerja berdasarkan pola kinerja profesional yang 

disepakati bersama untuk memberi kemudahan dan mendukung keberhasilan 

pembelajaran peserta didik.  

Berkaitan hal di atas, dalam rangka mengeimplementasikan manajemen 

berbasis sekolah, kepala TK Negeri Pembina Kota Tegal adalah pemimpin yang 

demokratis dan profesional, berikut hasil wawancaranya:  

Kepala TK-nya itu baik, tidak memihak siapa saja dalam arti demokratis 
yah, beliau selalu di tengah-tengah kita, kemudian profesional dalam 
menjalankan tugasnya sebagai manajer TK ini. (MBS-GR.TK.TGL.3) 

 
Kepala Taman Kanak-kanak Negeri Pembina Kota Tegal adalah Ibu Sri 

Margiyanti, S.Pd. dalam menjalankan berbagai tugasnya sebagai manajer dibantu 

oleh 10 (sepuluh) guru yaitu 8 (delapan) guru memegang kelas, adapun yang 1 

(satu) guru bertugas sebagai bagian administrasi dan yang 1 (satu) guru bertugas 

sebagai bagian perpustakaan, 2 (dua) orang bagian kebersihan, serta 1 (orang) lagi 

sebagai penjaga sekolah atau bagian keamanan.   

Adapun tugas Kepala TK yaitu: 1) Memimpin jalannya operasionalisasi 

taman kanak-kanak, 2) Membantu dan meningkatkan hubungan kerja sama yang 

baik untuk sekolah dan masyarakat guna mewujudkan sekolah yang efektif dan 

efisien, 3) Mengatur dan mengelola kurikulum, administrasi serta kelengkapan 
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sarana dan prasarana taman kanak-kanak, dan 4) Mengatur dan mengarahkan 

karyawan agar melakukan tugas pokok dan fungsinya dengan baik. Berikut hasil 

wawancaranya:  

Tugas Kepala TK yaitu mengatur jalannya TK, mengerjakan administrasi 
sekolah, mengarahkan para guru supaya bekerja dengan baik. 
(MBS.KEP.TK.TGL)  
 
….. semua administrasi beliau selesaikan ….. (MBS-GR.TK.TGL2) 
 
Selanjutnya, TK Negeri Pembina Kota Tegal menyusun rencana sekolah 

atau yang disebut dengan program tahunan, program tahunan TK Negeri Pembina 

Kota Tegal menyeluruh baik kegiatan pembelajaran maupun bidang-bidang 

lainnya. Adapun program tahunan untuk tahun pelajaran 2010/2011 adalah 

pembuatan kolam renang yang sudah terealisasi walaupun belum maksimal, 

sekolah bersama bunda, dan gemar sedekah. Untuk program tahunan lainnya 

terlampir. Berikut ini hasil wawancara dengan MBS-KEP.TK.TGL: 

Ya. Kalau program tahunan itu ya menyeluruh, baik kegiatan 
pembelajaran maupun bidang-bidang yang lainnya, disesuaikan dengan 
rencana yang telah kita susun. Misalnya tahun ini, program tambahan yang 
dikembangkan apa?, yang sudah dilaksanakan kemarin kan dievaluasi, 
dievaluasi seperti apa?, sudah maksimal atau belum?, perlu evaluasi atau 
tidak?, misalnya belum maksimal, kita evaluasi. Dikurikulum pun 
demikian demikian, setelah ada perubahan Permendiknas 58 kita 
menyesuaikan yang terbaru, karena kita TK Pembina. Di TK-TK yang lain 
mereka belum menggunakan, kita akan menggunakan lebih dahulu. 
Karena mereka akan mengacu kesini, jadi meskipun belum sekarang 
digunakan, belum dapat yang baru, kita langsung menerapkan, ke depan 
sambil jalan sambil memperbaiki, karena memang masih awal.  
Tahun kemaren tidak seperti ini, tahun ini sudah ada yang berubah, 
perubahan itu tidak mesti dalam bentuk fisik misalnya: dua tahun sudah 
ada qurban kemudian sudah di programkan ada qurban, kemudian dulu 
tidak ada kegiatan sekolah bersama bunda kemudian ada program sekolah 
bersama bunda, tahun ini kita tambah lagi program gemar sedekah untuk 
anak-anak. Saya ingin membuat sesuatu yang berbeda, jadi kita tidak 
bosan, tidak monoton, setiap tahun harus ada satu perubahan yang berarti, 
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itu prinsip saya. Itu kunci manajemen disini dan itu sudah terbukti setiap 
tahun kami coba.  
Kolam renang itu baru untuk tahun ini, itu yang sarananya yah, kalau di 
program pembelajarannya kita menyisipkan program nasionalisme dan 
karakter bangsa, kewirausahaan,... (MBS-KEP.TK.TGL) 
 
Selanjutnya, dalam rangka penerimaan murid baru MBS-KEP.TK.TGL 

membiasakan untuk membentuk kepanitiaan, MBS-KEP.TK.TGL memberi tugas 

kepada masing-masing guru, seperti penuturannya sebagai berikut:  

Untuk penerimaan murid baru saya membiasakan pada guru-guru saya 
untuk membentuk panitia. Bahwa Bu Yanti bukan apa-apa, tanpa Bu Yanti 
sekolah ini harus jalan sehingga semua sudah saya bagi tugasnya masing-
masing. Kalau ajaran baru menerima berapa, kemudian bentuk dari 
formulir pendaftarannya, usia minimal yang harus diterima, itu ada 
panitianya, saya mencoba memberi kepercayaan pada mereka “toh yang 
namanya di sekolah negeri itu, yang namanya pimpinan itu kan akan 
bergulir terus” saya ingin membina, misalnya ketika saya tidak ada 
jomplang terus mereka tidak siap, saya mengkader mereka biar mereka 
siap menjadi pemimpin. Kemudian yang diterima siapa, mau menerima 
berapa, yang ditolak siapa, mereka yang menentukan. Di TK ini tidak ada 
test dan kriteria khusus, yang penting minimal usianya sesuai yaitu 4 
(empat) tahun per-tahun ajaran baru yaitu bulan juli. (MBS-KEP.TK.TGL) 
 
Ya ada, untuk tutup tahun ajaran saya serahkan juga pada guru-guru, 
bahkan sekarang kami sudah membuat panitia, ketua panitianya Bu Evi, 
misalnya mendata anak yang akan masuk SD, silahkan membentuk konsep 
seperti apa?, kalau saya sudah mengiyakan maka harus maksimal, saya 
tidak mau pentas hanya sekedar pentas, kalau tidak pantas tidak usah 
ditampilkan. Misalnya: kayaknya kurang pantes, ya harus ganti, mereka 
juga tahu demi kebaikan, setelah selesai mereka membuat laporan 
pertangungjawaban untuk disampaikan kepada wali murid, saya hanya 
mengevaluasi saja. (MBS-KEP.TK.TGL) 
 
Berkaitan dengan hal di atas, MBS-KEP.TK.TGL menyerahkan 

sepenuhnya kepada guru baik awal tahun ajaran maupun tutup ajaran. Pada awal 

tahun ajaran baru panitia (guru) merencanakan dan melaksanakan tugasnya seperti 

jumlah murid baru yang akan masuk, usia minimal yang akan diterima, 

pembuatan formulir pendaftaran dan lain-lain. Begitu juga dengan tutup tahun 
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ajaran, guru merencanakan dan melaksanakan tugas dan perannya masing-masing 

sebagai panitia misalnya mempersiapkan pentas seni, kegiatan yang akan 

ditampilkan untuk pementasan, dan mencatat murid yang akan masuk SD. Setelah 

melaksanakan tugasnya panitia membuat laporan pertanggungjawaban yang akan 

disampaikan kepada Kepala TK dan orang tua murid kemudian dievaluasi Kepala 

TK. 

Hubungan antara Kepala Sekolah, guru, orang tua murid dan masyarakat 

sekitar memiliki hubungan yang baik. Sekolah selalu melibatkan masyarakat 

sekitar melalui kegiatan sosial yaitu membagikan zakat fitrah pada malam idul 

fitri, membagi qurban pada saat hari raya idul adha. MBS-KEP.TK.TGL juga 

melibatkan orang tua murid dan dewan guru dalam merencanakan program TK 

pada awal tahun ajaran. Hal ini agar program kerja TK berjalan lancar tanpa 

hambatan ataupun kendala suatu apapun karena dimusyawarahkan bersama-sama 

dan mendapat dukungan dari berbagai pihak. Seperti penuturannya berikut ini:  

Alhamdulillah baik, antara kami dengan orang tua baik karena kami selalu 
melibatkan mereka, kami saling percaya. Hubungan kami dengan 
masyarakat sekitar juga baik karena kami juga melibatkan masyarakat 
sekitar misalnya: kita bagikan qurban, zakat fitrah, sedekah dan lain-lain, 
masyarakat disini juga mendukung TK kami. Saya selalu melibatkan TK 
ini biar keberadaan TK ini ada melalui kita bagi qurban, zakat fitrah, 
masyarakat sekitar kan jadi senang sekaligus itu promo gratis. (MBS-
KEP.TK.TGL) 
 
TK Negeri Pembina Kota Tegal mempunyai komite sekolah yang 

menjembatani sekolah dengan orang tua murid. Tugas dari komite sekolah adalah 

memegang dana pengembangan serta mengontrol keuangan di TK. Berikut hasil 

wawancaranya:  
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Ya aktif, mereka kan memegang dana pengembangan TK yang tahun 
ajaran baru. Komite itu kan menjembatani antara orang tua dengan sekolah 
kalau kita punya program kita selalu bilang pada komite, ini program saya 
seperti ini, kemudian kita menentukan, oh ya ini di tambah ini, kalau 
antara kita dan komite sudah sepakat baru kita sampaikan pada wali murid. 
Tahun ini juga ada paguyuban setiap kelas ada kepengurusannya juga, jadi 
komite sangat membantu, tahun ini programnya tambah banyak. (MBS-
KEP.TK.TGL) 
 
Pernyataan MBS-KEP.TK.TGL dipertegas oleh MBS-OT-TGL yang 

menyatakan bahwa tugas dari komite TK adalah memegang dan mengelola dana 

pengembangan TK serta mengontrol keluar masuknya keuangan di TK, berikut 

hasil wawancaranya:  

Tugas dari komite itu ya memegang dan mengelola dana pengembangan 
TK yang tahun ajaran baru itu, kami kelola terus TK itu butuh apa saja kita 
rapatkan bersama kalaupun dananya kurang nanti komite siap mencarinya. 
(MBS-OT.TGL)  
 
Jumlah peserta didik TK Negeri Pembina Kota Tegal ada 103 anak, dibagi 

menjadi empat kelompok, untuk kelompok kelompok A ada 2 dan kelompok B 

juga ada 2. Kelompok A1 berjumlah 25 (dua puluh lima) anak, A2 ada 25 (dua 

puluh lima) anak, B1 ada 26 (dua puluh enam) anak, dan B2 ada 27 (dua puluh 

tujuh) anak. Peserta didik TK Negeri Pembina Kota Tegal berasal dari berbagai 

kecamatan, ada yang jauh juga ada yang dekat. Berikut kutipan wawancaranya:  

Anak didiknya ada 103,…yang pasti ada yang jauh ada yang 
dekat….(MBS-KEP.TK.TGL)   

 
Kegiatan belajar mengajar TK Negeri Pembina Kota Tegal dilaksanakan 

pada saat pagi hari. Untuk mengetahui perkembangan anak didiknya, dewan guru 

melakukan penilaian, berupa penilaian proses dari penilaian harian, mingguan, 

bulanan kemudian dimasukkan ke dalam penilaian semesteran. Adapun format 

penilaian harian, penilaian mingguan, penilaian bulanan, dan penilaian semester 
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terlampir. Demi kemajuan anak didiknya, TK Negeri Pembina Kota Tegal pada 

setiap bulan sekali mengadakan kegiatan bimbingan konseling yang dilakukan 

setiap kelas atau yang disebut dengan paguyuban kelas, kegiatan ini dilakukan 

untuk tanya jawab tentang perkembangan anak didiknya antara guru dan orang tua 

murid. Akan tetapi, apabila ada orang tua yang ingin mengetahui tentang 

perkembangan anaknya pada hari tersebut, orang tua dapat langsung 

mendapatkannya pada hari tersebut karena setiap hari guru melakukan penilaian 

terhadap anak didiknya. Berikut hasil wawancaranya:  

Penilaiannya itu dalam proses, jadi bukan hasil akhir yah, kalau di TK itu 
proses anak-anak setiap mengerjakan itu bagaimana, mandiri, senang hati 
apa sedih, nanti kita masukkan ke penilaian proses kemudian dimasukkan 
ke nilai harian. Di RKH itu ada kolom penilaian ya mbak,itu dimasukkan 
yang buntet siapa, yang bolong itu siapa, penilaiannya juga tidak yang 
bolong dan yang buntet saja, tergantung mudah atau sulit untuk anak. 
Kemudian ketika ada orang tua yang menanyakan perkembangan anaknya 
pada hari itu lewat bimbingan konseling, orang tua mengisi buku 
bimbingan konseling lalu pada saat itu juga guru kelas akan 
menjelaskannya. (MBS-GR.TK.TGL1) 

 
Penilaian anak kita lakukan setiap saat bukan cuma untuk bentuk hasil 
karya, jadi dari awal anak masuk, bel, terus ada pesona pagi segala macam 
sampai anak-anak pulang, itu kita sudah melakukan observasi penilaian 
saat itu juga. Kemudian kita kumulasikan dirangkuman atau rekapitulasi 
penilaian dari mingguan, bulanan, kemudian di semester, kemudian 
bentuknya narasi kita kumpulkan dari awal sampai akhir kegiatan.  
Kalau ada orang tua yang minta perkembangan anaknya pada hari itu, kita 
berikan bentuknya konsultasi atau bimbingan konseling, jadi orang tua 
membutuhkan informasi perkembangan anak maka dia langsung 
menghubungi wali kelas yang kira-kira apa yang dia butuhkan 
informasinya seperti apa, nanti saat itu juga dia bisa mengkonsultasikan 
dengan cara mengisi buku bimbingan konseling dan Insya Allah semua 
yang dibutuhkan kita bisa diterima atau dia dapatkan saat di situ. (MBS-
GR.TK.TGL2) 
 

 Berdasarkan hasil wawancara, kurikulum yang digunakan pada TK Negeri 

Pembina Kota Tegal adalah KTSP dengan menyisipkan kurikulum yang baru 
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sesuai dengan Permendiknas Nomor 58 yaitu nasionalisme, karakter bangsa dan 

kewirausahaan, berikut hasil wawancaranya:  

Kurikulumnya tentu kita menggunakan kurikulum yang ada, kebetulan 
menggunakan KTSP dengan menyisipkan kurikulum yang baru sesuai 
Permendiknas nomor 58 yaitu nasionalisme, karakter bangsa, dan 
kewirausahaan itu, kemudian kurikulum tersebut kita kembangkan sendiri 
dan kita susun sendiri tidak lupa disesuaikan dengan kondisi sekolah dan 
kebutuhan anak, jadi antara TK yang satu dengan yang lain itu berbeda. 
(MBS-KEP.TK.TGL) 
 
Kurikulumnya kita pakai kurikulum yang baru yaitu kita sudah 
menggunakan kurikulum yang berkaitan dengan nasionalisme juga 
karakter bangsa dan kewirausahaan. (MBS-GR.TK.TGL1) 
 
Kurikulumnya kebetulan kita memakai KTSP tapi ini sudah direvisi 
karena ada tambahan nasionalisme, karakter bangsa dan kewirausahaan. 
Jadi itu dikaitkan dengan pengembangan materi yang terbaru, karena saat-
saat sekarang kondisi anak itu kalau tidak disesuaikan dengan 
nasionalisme kayaknya mereka kurang mengena dan mencintai negaranya 
sendiri, jadi waktu semester pertama kita pakai KTSP lalu semester ini 
pakai KTSP juga dan dipadukan dengan kurikulum yang baru itu. (MBS-
GR.TK.TGL2) 
 
Kurikulum yang digunakan di TK Negeri Pembina Kota Tegal pada 

semester awal menggunakan KTSP kemudian pada semester dua menggunakan 

kurikulum yang baru sesuai dengan Permendiknas Nomor 58 tentang 

nasionalisme, karakter bangsa dan kewirausahaan. Adapun kurikulumnya 

dikembangkan dan disusun sendiri sesuai dengan kebutuhan anak didiknya. 

Penyusunan program semester, MBS-KEP.TK.TGL memberi kepercayaan 

kepada para guru, hal ini dimaksud agar kemampuan paedagogik guru TK Negeri 

Pembina Kota Tegal berkembang lebih baik, seperti penuturannya berikut ini:  

Kalau pembuatan promest saya serahkan pada gurunya masing-masing, 
mereka punya kelompok kerja kecil, kebetulan kelompok A ada 2 (dua)  
dan kelompok B ada 2 (dua). Mereka bekerja untuk menyusun program 
tahunan, promest, mingguan dan harian, kami memberikan kebebasan 
penuh. Jadi kami tidak pernah memaksa “pokoknya harus sama”, silahkan 
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dimanaje, dikelola sendiri, jadi tidak harus sama. Jadi saya percaya 
sepenuhnya biar kemampuan paedagogiknya tambah baik. (MBS-
KEP.TK.TGL) 
 
Penuturan tersebut di atas dibenarkan oleh MBS-GR.TK.TGL2 bahwa 

MBS-KEP.TK.TGL memberi kebebasan penuh kepada para guru untuk berkreasi 

dalam merancang dan menyusun program semester, Rencana Kegiatan Mingguan 

(RKM), yang kemudian dituangkan ke dalam Rencana Kegiatan Harian (RKH). 

Berikut hasil wawancara dengan MBS-GR.TK.TGL2:  

Ya, kami merencanakan program semester, kita ada dua kelompok, yang 
sudah-sudah kami koordinasi, bekerjasama, saling mendukung dan 
membantu kira-kira kegiatan apa saja yang bisa kita sampaikan ke anak-
anak, pada waktu membuat promest disesuaikan juga dengan kondisi tema 
saat itu, kita mendiskusikan kegiatan-kegiatan manasaja yang dipilih, 
pakainya kan ceklis yah., jadi yang kira-kira bisa digunakan di semester 
awal pengenalan-pengenalan, pembiasaan apa saja, itu nanti kita tekankan, 
nanti diperkenalkan sampai akhir kegiatan atau akhir pembelajaran tahun 
ini, sinkron apa tidak, jadi kita harus mempunyai hal yang untuk kita capai 
saat itu. Jadi setelah promest tadi yah, kita bikin RKM ambilnya dari 
promest tadi setelah mingguan kemudian harian, diharian itu kita bisa 
berkreasi untuk menentukan kegiatannya. (MBS-GR.TK.TGL2)  
 
Program semester TK Negeri Pembina Kota Tegal disusun kemudian 

dikembangkan sesuai dengan kondisi sekolah dan lingkungan setempat, 

penyusunannya dibuat bersama-sama, program semester kelompok B dibuat guru 

yang mengajar di kelompok B begitu juga sebaliknya program semester kelompok 

A disusun oleh guru kelompok A. Setelah menyusun program semester membuat 

rencana kegiatan mingguan yang kemudian di transfer ke dalam rencana kegiatan 

harian. Seperti penuturannya berikut ini:  

Ya, kita membuatnya yang sudah itu bareng, kelompok A sendiri 
kelompok B juga sendiri, jadi sebelum kita membuat promest, program 
semester kita membaca matrik bersama-sama kemudian memilih kegiatan 
yang akan diajarkan pada tema tersebut, misalnya tema sekarang kan 
rekreasi kita milih kegiatannya dulu, di matriknya di cawang-cawang 
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kemudian dibikin promest, setelah promest baru membuat RKM kemudian 
baru di transfer ke RKH. Karena ini kurikulum baru jadi kita kan sudah 
menggunakan kurikulum baru yang berkaitan dengan nasionalisme, juga 
karakter bangsa dan kewirausahaan, jadi per tema mbak, rekreasi kan 
empat minggu, ini kan minggu terakhir kita bikin kegiatan untuk minggu 
depan, baru menentukan promest yang baru kemudian RKM baru dan 
menyusun kegiatan untuk di transfer ke RKH. (MBS-GR.TK.TGL1)  
 
TK Negeri Pembina kota Tegal memiliki program untuk mengembangkan 

bakat anak didiknya seperti melukis, mewarnai gambar, bermain drumband, dan 

bermain alat musik angklung, berikut hasil wawancaranya: 

Untuk mengembangkan bakat anak kami menyediakan yang melukis 
siapa?, yang mewarnai siapa?, yang mau ikut angklung, dan yang mau 
main drumband.? Kemudian kami tawarkan pada orang tua mau ikut yang 
mana? Kami tidak memaksa. (MBS-GR.TK.TGL2) 
 
Mengenalkan lingkungan sekitar, para guru TK Negeri Pembina Kota 

Tegal mengadakan berbagai kegiatan seperti jalan-jalan dan mengenalkan 

makanan daerah setempat. Berikut hasil wawancaranya:  

Ya ada, makanan daerah terus kadang juga anak-anak diajak jalan-jalan. (MBS-

GR.TK.TGL1) 

Implementasi manajemen berbasis sekolah, MBS-KEP.TK.TGL 

menyatakan bahwa kualitas dan kuantitas guru di TK Negeri Pembina Kota Tegal 

sudah memenuhi target dalam mengimplementasikan manajemen berbasis 

sekolah. Hal tersebut dapat ditinjau dengan latar belakang pendidikan guru hampir 

semua lulusan S1 PAUD yang sesuai dengan bidangnya. Kuantitas TK juga sudah 

memenuhi target karena setiap kelas diisi oleh tiga puluh (30) anak yang 

didampingi dua orang guru.  Berikut hasil wawancaranya:  

Kualitas dan kuantitas TK, Alhamdulillah baik,ya itu saya punya prinsip 
sederhana “minimal satu saja di TK ini ada satu perubahan yang berarti” 
tahun ini bugurunya sudah ada yang lulus S1 PAUD, kemudian ada yang 
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masih belum lulus dalam arti masih melanjutkan. Kalau kuantitasnya, di 
TK sini satu kelasnya 25 anak standar yah, jadi kualitas dan kuantitas TK 
Pembina Tegal ini selalu kita pertahankan. (MBS-KEP.TK.TGL) 
 

 MBS-KEP.TK.TGL yang menjabat sebagai Kepala TK Negeri Pembina 

Kota Tegal juga melaksanakan perannya sebagai motivator, selalu memberi 

motivasi untuk terus berkreasi dan berkarya serta membimbing dengan baik. 

Seperti penuturannya di bawah ini:  

Bu Evi masuk kesini mutasi tahun 2008 baru kemarin yah, pertama di TK 
Ihsaniyah 2.... Saya termotivasi sama beliau, beliau sangat membimbing 
anak-anak disini. Saya mengagungkan sekali sama Bu Yanti “orang yang 
tiada bandingannya wis neng kota tegal”. Berkat bimbingannya Bu Yanti 
juga saya bisa seperti ini, alhamdulillah berprestasi walaupun  tingkat 
kecamatan, mudah-mudahan bisa membenahi yang baik minimal di dalam 
tidak harus di luar. Banyak ilmu yang bisa saya kaji dari beliau yang selalu 
memberi motivasi untuk terus berkreasi dan berkarya, tapi saya sendiri 
belum bisa menerapkan, saya ingin seperti dia, saya belum bisa mungkin 
belajar lebih banyak lagi. (MBS-GR.TK.TGL1) 
 
MBS-KEP.TK.TGL adalah seorang pemimpin yang adil dan bijaksana, 

MBS-KEP.TK.TGL  selalu berada di tengah-tengah mereka, beliau memberikan  

inspirasi pada anak buahnya untuk berkarya lebih baik lagi. Berbagai 

pengalamannya seperti menjadi guru teladan tingkat nasional dan menulis karya 

ilmiah dapat memacu dewan guru untuk mengikuti jejaknya. Berikut hasil 

wawancarannya: 

Buyanti itu bener bisa menjadi contoh pada anak buahnya, bertanggung 
jawab, bijaksana, adil, sempurna dimata saya, masukan secara atau 
segalanya, motivasi, kritik-kritk yang membangun, tidak menutup diri. 
(MBS-GR.TK.TGL.3) 
 
Ada hal-hal yang sangat membuat kami terinspirasi manakala sebelum 
beliau pindah kesini merupakan guru teladan tingkat nasional dan itu 
memacu kami untuk bisa mengikuti jejak beliau dalam arti semua aktifitas 
di TK Negeri Pembina ini kita berusaha untuk menjadikan TK yang 
berkualitas… misalnya beliau guru teladan tingkat nasional, kemudian 
kinerja kepala sekolah juara I tingkat nasional juga,beliau berusaha 
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mengajak anak buahnya “ayolah kita selalu memberikan yang terbaik”,… 
Jadi dengan beliau seperti itu maka kita merasa termotivasi untuk turut 
seperti yang beliau harapkan walaupun tidak sama yang diharapkan tapi 
setidaknya kita bisa membantu, luar biasa banget. (MBS-GR.TK.TGL2) 

 
TK Negeri Pembina Kota Tegal adalah TK percontohan di wilayah kota 

Tegal, sejak mendapat nilai akreditasi A dan menggunakan manajemen berbasis 

sekolah, TK tersebut menjadi tantangan bagi Kepala Sekolah dan dewan guru. 

Kepala Sekolah TK Negeri Pembina Kota Tegal bukan kepala yang otoriter 

ataupun diktator sehingga MBS-KEP.TK.TGL memberi kepercayaan kepada 

dewan guru. Kepercayaan ini kemudian dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan 

menjadikan para guru  TK Negeri Pembina Kota Tegal profesional dan mandiri 

dalam melaksanakan tugas dan perannya sebagai seorang pendidik yaitu mendidik 

anak didik sesuai dengan perkembangannya membimbing dan memberikan 

kegiatan yang menarik dan menyenangkan, serta mengerjakan semua manajemen 

atau administrasi Kelas. Berikut hasil wawancaranya: 

Maka dari itu kalau dilihat dari semua aktifitas beliau, beliau tidak ada 
waktu luang sedikitpun untuk berleha-leha dalam artian semua 
administrasi beliau selesaikan misalnya beliau tidak bisa menyelesaikan 
maka beliau berusaha untuk meminta bantuan anak buahnya untuk 
mendukung aktifitas beliau tanpa melakukan otoriter, sebagai orang yang 
diktator, tapi beliau melakukannya dengan contoh teladan, nah salah satu 
contohnya yang lain adalah TK ini masuk sebagai juara II/III sekolah sehat 
tingkat provinsi kemudian gugus tingkat nasional, alhamdulillah itu 
disambut dengan karena ada motivasi yang sangat tinggi dari beliau, 
kalaupun beliau tidak sesemangat itu mungkin kami juga ikut loyo. (MBS-
GR.TK.TGL2) 
 
…Jadi guru-guru di sini Insya Allah banyak mandirinya. Ya, memang saya 
atur seperti ini. (MBS-KEP.TK.TGL) 
 
Ya beliau percayalah sama guru-guru disini, nah kepercayaan itu kami 
laksanakan dengan sebaik mungkin yah, sehingga kami mandiri dalam 
melaksanakan tugasnya sebagai seorang guru yaitu mendidik, 
membimbing anak-anak sesuai dengan perkembangannya, memberikan 
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kegiatan yang menarik terus mengerjakan administarsi kelas. (MBS-
GR.TK.TGL2)  
 
MBS-KEP.TK.TGL senantiasa memberi semangat serta saran atau kritik 

membangun yang menjadikan guru TK Negeri Pembina Kota Tegal lebih 

bergairah untuk berprestasi dan mandiri untuk melakukan tugasnya sebagai guru 

profesional. Berikut kutipan wawancaranya:  

…merasakan hal yang sama dan senantiasa memberikan masukan-
masukan, kritik membangun yang membuat kita lebih bergairah untuk bisa 
berprestasi dan mandiri yah,… beliau memberikan support, memberikan 
arahan… (MBS-GR.TK.TGL2) 
 
MBS-KEP.TK.TGL juga menerapkan sistem untuk meningkatkan 

kedisiplinan dewan guru dan anak didiknya yaitu melalui penyematan pin/bross 

lambang garuda bagi siapa yang berangkat paling pagi, kemudian pada akhir 

semester MBS-KEP.TK.TGL memberi penghargaan/reward bagi yang 

mengumpulkan point paling banyak, berikut hasil wawancaranya dan personil 

guru serta karyawan TK Negeri Pembina Kota Tegal terlampir. 

Untuk memotivasi guru, tahun ini kami mengadakan program siapapun 
yang datang paling pagi mereka akan dapat lambang burung garuda, setiap 
kelas ada anak yang memakai garuda, begitu juga dengan guru-guru yang 
datang paling pagi, ya pakai garuda, kalau tidak memakai garuda berarti 
bukan pertama kali datang. Kemudian nanti akhir tahun ini kita akan 
hitung mereka yang memperoleh banyak akan dapat reward, baik guru 
maupun muridnya. Jadi salah satu saya untuk memotivasi mereka tentang 
kedisiplinan untuk datang lebih awal. Karena kalau datangnya lebih awal 
berarti mempersiapkannya untuk hari ini akan lebih bagus atau baik. 
Adapun rewardnya akan saya pikirkan dulu. (MBS-KEP.TK.TGL) 
 
Keuangan di TK Negeri Pembina Kota Tegal terbuka, para guru tidak 

berperan dalam pengelolaan keuangan akan tetapi dikelola bendahara sekolah 

yang kemudian jika sudah terkumpul diserahkan kepada yang mengelola yaitu 
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komite TK yang merupakan orang tua murid sendiri. Seperti penuturan MBS-

KEP.TK.TGL di bawah ini:  

Kami tidak seperti itu, keuangan itu di pegang oleh bendahara, saya punya 
guru-guru yang membantu saya untuk memegang keuangan di TK, mereka 
menyampaikan tabungan ya ke bendahara, bendahara sekolah juga hanya 
mengumpulkan dana saja, kalau sudah terkumpul, silahkan serahkan pada 
komite. Intinya manajemen disini sangat terbuka dan transparan. (MBS-
KEP.TK.TGL) 
 

 Penyelenggaraan pendidikan, keuangan dan pembiayaan merupakan 

potensi yang sangat menentukan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan 

dalam kajian manajemen pendidikan. Komponen keuangan dan pembiayaan pada 

suatu sekolah merupakan komponen produksi yang menentukan terlaksananya 

kegiatan-kegiatan proses belajar mengajar di sekolah bersama komponen-

komponen lain.  

 Adapun dana yang diperoleh di TK Negeri Pembina Kota Tegal adalah 

dari pemerintah, dana ini sebagai dana tetap yang diperoleh pada setiap tahunnya, 

dana tersebut digunakan untuk berbagai keperluan TK baik secara materil maupun 

non-materil. Selanjutnya dana pengembangan, dana ini diperoleh dari hasil 

penerimaan murid baru, dana tersebut juga untuk mewujudkan program kerja 

sekolah agar berjalan dengan lancar. Kemudian, dari alumni wali murid yang 

memberi sumbangan kepada TK tersebut. Adapun RAPBS TK Negeri Pembina 

Kota Tegal lampiran. Berikut ini hasil wawancaranya:  

Selain dari pemerintah kami punya dana pengembangan yang tahun ajaran 
baru. Jika dananya kurang kami cari dana lagi misal membuat proposal, 
bahkan ada wali murid padahal anaknya sudah lulus, karena mereka tahu 
bahwa manajemen disini khususnya dalam hal keuangan transparan 
akhirnya nyumbang, mereka percaya bahwa dana yang diberikan akan 
dipergunakan sebagaimana mestinya. (MBS-KEP.TK.TGL) 
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Sarana dan prasarana di TK Negeri Pembina Kota Tegal cukup menunjang 

dalam mengimplementasikan manajemen berbasis sekolah. Pada awal tahun 

ajaran MBS-KEP.TK.TGL beserta dewan guru dan orang tua murid mengadakan 

rapat mengenai anggaran sarana dan prasarana diantaranya adalah untuk 

mengganti yang sudah tidak layak pakai, menambah sarana dan prasarana yang 

belum ada (kolam renang adalah penambahan sarana pada tahun pelajaran 2010-

2011), dan memperbaiki sarana dan prasarana misalnya mengganti cat yang sudah 

pudar. Berikut ini hasil wawancaranya:  

Saya itu kalau di awal tahun tanya kepada guru-guru butuh apa, entah yang 
dibutuhkan di kelas, mainan atau yang lain, kemudian untuk penambahan 
yang lain kita konsultasikan dengan wali murid, kan di TK kami ada yang 
namanya dana pengembangan, dana pengembangan itu ya untuk 
membantu melengkapi berbagai fasilitas seperti mengecat warna yang 
sudah pudar dan sarana prasarana yang di program tahunan itu. Semua ikut 
memberikan masukan, jadi terlibat di dalam semuanya baik guru, kepala 
sekolah maupun orang tua murid. Kolam renang itu baru untuk tahun ini, 
itu yang sarananya yah,… (MBS-KEP.TK.TGL).  

 
 Perpustakaan TK Negeri Pembina Kota Tegal berada di samping ruang 

guru, perpustakaan ini digunakan untuk pembelajaran yaitu untuk meningkatkan 

minat baca anak. Perpustakaan TK Negeri Pembina Kota Tegal dikelola oleh Ibu 

Yunita. Ibu Yunita yang beralamat di Ks Tubun Slawi ini mencatat buku-buku 

yang baru, menjaga serta merawat buku-buku yang ada di perpustakaan. 

 Buku-buku perpustakaan TK Negeri Pembina Kota Tegal ini diperoleh 

dari Pemerintah setempat, Departemen Pendidikan Nasional, kenang-kenangan 

hasil dan dari kegiatan observasi serta ada yang dari sekolah. Buku TK Negeri 

Pembina Kota Tegal sampai dengan tahun pelajaran 2010/2011 berjumlah dua 
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ratus tiga puluh empat eksemplar. Berikut hasil wawancaranya dan format buku 

perpustakaan TK Negeri Pembina Kota Tegal terlampir.  

Yang menanggung jawab perpustakaan itu Ibu Ita. Perpustakaan ini juga 
untuk pembelajaran, terus anak-anak boleh pinjam buku yang ada di 
perpustakaan dengan cara di catat dulu sama Ibu Ita. Buku-buku di 
perpustakaan ini di dapat ada yang beli, ada yang kenang-kenangan dari 
study banding. Buku-bukunya kurang lebih 200 buku. (MBS-
GR.TKTGL1) 
 
Kalau perpus yang pegang bu Ita, yang menulis dan kalau ada yang pinjam 
sama bu ita, kalau surat menyurat bu Dinar. (MBS-BR.TK.TGL3) 
 

 Buku perpustakaan TK Negeri Pembina Kota Tegal juga dapat dipinjam 

baik untuk kalangan sendiri maupun orang luar. Adapun format buku peminjaman 

perpustakaan TK Negeri Pembina Kota Tegal terlampir.  

 
 
4.3 Pembahasan Hasil Penelitian 
 
4.3.1 Perencanaan Manajemen Berbasis Sekolah pada Taman K Negeri 

Pembina Kabupaten Brebes dan TK Negeri Pembina Kota Tegal. 
 
Perencanaan pada tingkat sekolah adalah kegiatan yang ditujukan untuk 

menjawab apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannnya untuk 

mewujudkan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan/disepakati pada sekolah yang 

bersangkutan, termasuk anggaran yang diperlukan untuk membiayai kegiatan 

yang direncanakan. Dengan kata lain perencanaan adalah kegiatan menetapkan 

lebih dulu tentang apa-apa yang harus dilakukan, prosedurnya serta metode 

pelaksanaannya untuk mencapai suatu tujuan organisasi atau satuan organisasi. 

Perencanaan oleh TK Negeri Pembina Kabupaten Brebes dan TK Negeri 

Pembina Kota Tegal merupakan persiapan yang teliti tentang apa-apa yang akan 

dilakukan dan skenario melaksanakannya untuk mencapai tujuan yang 
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diharapkan, dalam bentuk tertulis. Dikatakan teliti karena ia harus menjelaskan 

apa yang akan dilakukan, seberapa besar lingkup cakupan kuantitatif dan kualitatif 

yang akan dikerjakan, bagaimana, kapan dan berapa perkiraan satuan-satuan 

biayanya, serta hasil seperti apa yang diharapkan. 

Salah satu kebijakan pemerintah sekarang ini adalah mengembangkan 

otonomi sekolah. Manajemen berbasis sekolah merupakan salah satu cara untuk 

mewujudkan kebijakan tersebut.Perencanaan sekolah merupakan aspek kunci 

MBS. Hanya melalui perencanaan yang efektif, mutu peserta didik akan dapat 

ditingkatkan dan kewajiban untuk menuntaskan wajib belajar 9 tahun dapat 

dipenuhi. 

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar 

Nasional Pendidikan (SNP) secara eksplisit dinyatakan bahwa setiap sekolah pada 

semua satuan ,jenis dan jenjang pendidikan termasuk sekolah harus memenuhi 

SNP tersebut. 

(1) Secara gamblang dalam permendiknas No 19 Tahun 2007 tentang Standar 

Pengelolaan Pendidikan   dinyatakan bahwa sekolah harus membuat; 

(2) Rencana Kerja Jangka Menengah yang menggambarkan tujuan yang akan 

dicapai dalam kurun waktu 4 tahun yang berkaitan dengan mutu lulusan yang 

ingin dicapai dan perbaikan komponen yang mendukung peningkatan mutu 

lulusan; 

(3) Rencana Kerja Tahunan yang dinyatakan dalam rencana kegiatan dan 

Anggaran Sekolah (RKAS) dilaksanakan berdasarkan Rencana Kerja Jangka 

Menengah. 
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Dari pemikiran diatas TK Negeri Pembina Kabupaten Brebes dan TK 

Negeri Pembina Kota Tegal harus mampu menghasilkan lulusan yang memenuhi 

kompetensi yang dipersyaratkan untuk melanjutkan ke tingkat pendidikan yang 

lebih tinggi. TK Negeri Pembina Kabupaten Brebes dan TK Negeri Pembina Kota 

Tegal harus memperbaiki proses pembelajaran, termasuk meningkatkan 

manajemen di ruang kelas. TK Negeri Pembina Kabupaten Brebes dan TK Negeri 

Pembina Kota Tegal harus menyediakan, mengembangkan, mengelola dan 

mengerahkan sarana dan prasarana pendidikan dan sumber daya lainnya secara 

lebih baik. Sekolah juga harus bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan 

untuk mewujudkan tersebut diatas. Untuk mencapai hal tersebut, sekolah harus 

melakukan perencanaan atas semua hal dengan baik dan teliti dalam Rencana 

Kerja Sekolah. Melalui RKS ini diharapkan agar dana yang tersedia dapat 

dibelanjakan secara bijaksana, melalui RKS ini juga TK Negeri Pembina 

Kabupaten Brebes dan TK Negeri Pembina Kota Tegal dapat mengetahui secara 

rinci tindakan-tindakan yang harus dilakukan agar tujuan, kewajiban, dan sasaran 

pengembangan sekolah dapat dicapai. 

Bagi sekolah yang baru berdiri atau baru didirikan, perumusan visi dan 

misi serta tujuan merupakan langkah awal/pertama yang harus dilakukan yang 

menjelaskan kemana arah pendidikan yang ingin dituju oleh para 

pendiri/penyelenggara pendidikan. Dalam persoalan TK Negeri Pembina 

Kabupaten Brebes dan TK Negeri Pembina Kota Tegal kepala sekolah bersama 

guru mewakili pemerintah kabupaten/kota sebagai pendiri dan bersama wakil 

masyarakat setempat ataupun orang tua siswa harus merumuskan kemana sekolah 
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kemasa depan akan dibawa, sejauh tidak bertentangan dengan tujuan pendidikan 

nasional seperti tercantum dalam UU No. 23 th 2003 tentang Sisdiknas.  

Kondisi yang diharapkan/diinginkan dan diimpikan dalam jangka panjang 

itu, kalau dirumuskan secara singkat dan menyeluruh disebut visi. Keadaan yang 

diinginkan tersebut hendaklah ada kaitannya dengan idealisme dan mutu 

pendidikan. Idealisme disini dapat berkaitan dengan kebangsaan, kemanusiaan, 

keadilan, keluhuran budi pekerti, ataupun kualitas pendidikan sebagaimana telah 

didefinisikan sebelumnya. 

Sedangkan misi, merupakan jabaran dan visi atau merupakan komponen-

komponen pokok yang harus direalisasikan untuk mencapai visi yang telah 

ditetapkan. Dengan kata lain, misi merupakan tugas-tugas pokok yang harus 

dilakukan untuk mewujudkan visi.  

Tujuan merupakan tahapan antara, atau tonggak-tonggak penting antara 

titik berangkat (kondisi awal) dan titik tiba tujuan akhir yang rumusannya tertuang 

dalam dalam bentuk visi-misi. Tujuan-tujuan antara ini sebagai tujuan jangka 

menengah jika  tiba saatnya berakhir (tahun yang ditetapkan) akan disusul dengan 

tujuan berikutnya, sedangkan visi dan misi (relatif/pada umumnya) masih tetap.  

Tujuan (jangka menengah), dipenggal-penggal menjadi tujuan tahunan 

yang biasa disebut target/sasaran, dalam formulasi yang jelas baik secara kualitatif 

maupun kuantitatif. Tujuan-tujuan jangka pendek (1 tahun) inilah yang rincian 

persiapannya dalam bentuk perencanaan. 

Suatu organisasi perlu untuk mengalokasikan dan menugaskan kegiatan 

diantara para anggotanya agar tujuan dari organisasi tersebut dapat tercapai 
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dengan efisien. Oleh karena itu, didalam bab ini akan diungkapkan mengenai 

bermacam-macam aspek proses pengorganisasian yang tentu saja berkenaan 

dengan pencapaian tujuan organisasi. 

Pengorganisasian (Organizing) merupakan proses penyusunan struktur 

organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya-sumber daya yang 

dimilikinya, dan lingkungan yang melingkupinya. Dua aspek utama proses 

penyusunan struktur organisasi adalah departementalisasi, yaitu merupakan 

pengelompokan kegiatan-kegiatan kerja suatu organisasi agar kegiatan-kegiatan 

yang sejenis yang saling berhubungan dapat dikerjakan bersama. 

Hal ini akan tercermin pada struktur formal suatu organisasi, dan tampak 

atau ditunjukkan oleh suatu bagan organisasi. Pembagian kerja adalah 

pemerincian tugas pekerjaan agar setiap individu dalam organisasi bertanggung 

jawab untuk dan melaksanakan sekumpulan kegiatan yang terbatas. Kedua aspek 

ini merupakan dasar proses pengorganisasian suatu organisasi untuk mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan secara efisien dan efektif. 

Soetjipto (1999:11) menguraikan tentang penelitian tersebut seperti 

berikut:  

“Dalam studi empiris yang dilakukan oleh Parasuraman dan kawan-kawan 

yang melibatkan 800 pelanggan (yang terbagi dalam 4 perusahaan ternama di 

Amerika Serikat) berusia 25 tahun ke atas, diketahui bahwa terdapat lima dimensi 

service quality, yaitu sebagai berikut:  

(1) Tangibles (berwujud) merupakan penampilan fasilitas fisik, peralatan, 

personel dan media komunikasi. 
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(2) Reliability (keandalan) dapat dilihat pada kemampuan perusahaan dalam 

melaksanakan pelayanan sesuai dengan permintaan atau kebutuhan 

konsumen. 

(3) Responsivenes (daya tanggap) menyangkut tentang keinginan untuk 

membantu para pelanggan dengan memberikan pelayanan sebaik mungkin. 

(4) Confidance (keyakinan) dapat meliputi pengetahuan dan kesopansantunan 

para karyawan yang mana pada akhirnya dapat menumbuhkan rasa percaya 

(yakin) para pelanggan kepada perusahaan. 

(5) Empathy (empati) merupakan suatu perhatian yang tulus kepada pelanggan. 

Pelayanan yang diberikan TK Negeri Pembina Kabupaten Brebes dan TK 

Negeri Pembina Kota Tegal hendaknya selalu disempurnakan dan ditingkatkan 

baik mutu maupun kualitasnya pada masa yang akan datang. Menurut Hudoyo 

(2000:24) secara umum pelayanan ada tiga macam yaitu: 

(1) Pelayanan dengan lisan, 

Artinya mampu memberikan penjelasan dengan lancar, singkat tapi cukup 

jelas sehingga memberikan kepuasan kepada orang yang mendengarnya, dan 

bertingkah laku sopan dan ramah tamah. 

(2) Pelayanan dengan tulisan 

Pelayanan dengan tulisan merupakan suatu bentuk pelayanan yang paling 

menonjol dalam pelaksanaan tugas, tidak hanya dari segi jumlah tetapi juga 

dari segi peranannya. 
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(3) Pelayanan dengan perbuatan 

Keterampilan pegawai sangat menentukan terhadap hasil pekerjaan, dimana 

kecepatan dalam pelayanan menjadi dambaan setiap pelanggan atau 

konsumen. 

Memberikan pelayanan yang baik kepada orang lain pada hakikatnya 

menunjukkan perasaan yang senang kepada orang lain. Memuaskan konsumen 

atau pelanggan sebenarnya adalah memuaskan kebutuhan-kebutuhan mereka. 

Sebagai pemberi layanan, maka para produsen dihadapkan pada tantangan untuk 

memuaskan kebutuhan konsumen atau pelanggan. 

Sebagai lembaga social, pada umumnya TK Negeri Pembina Kabupaten 

Brebes dan TK Negeri Pembina Kota Tegal hidup dari, oleh, dan untuk 

masyarakat. Visi ini menuntut adanya peran dan fungsi TK Negeri Pembina 

Kabupaten Brebes dan TK Negeri Pembina Kota Tegal yang sejalan dengan 

situasi dan kondisi masyarakat, bangsa, dan negara yang terus berkembang. 

Sementara itu, sebagai suatu komunitas pendidikan dapat berperan menjadi 

penggerak bagi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat mengingat TK 

Negeri Pembina Kabupaten Brebes dan TK Negeri Pembina Kota Tegal 

merupakan kekuatan sosial yang jumlahnya cukup besar. 

Selanjutnya penyusunan Rencana Kerja sekolah merupakan suatu hal yang 

sangat penting, karena RKS dapat digunakan sebagai: 

(1) Pedoman kerja (kerangka acuan) dalam mengembangkan sekolah; 

(2) Dasar untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan 

sekolah; serta 
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(3) Bahan acuan untuk mengidentifikasi dan mengajukan sumber daya pendidikan 

yang diperlukan untuk pengembangan sekolah. 

Tujuan utama penyusunan RKS adalah agar sekolah dapat mengetahui 

secara rinci tindakan-tindakan yang harus dilakukan agar tujuan, kewajiban, dan 

sasaran pengembangan sekolah dapat dicapai. RKS juga menjamin bahwa semua 

program dan kegiatan yang dilakukan untuk mengembangkan TK Negeri Pembina 

Kabupaten Brebes dan TK Negeri Pembina Kota Tegal sudah memperhitungkan 

harapan-harapan pemangku kepentingan dan kondisi nyata sekolah. Oleh sebab 

itu proses penyusunan RKS harus melibatkan semua pemangku kepentingan.  

Ciri-ciri Rencana Kerja Sekolah yang baik, adalah: 

(1) Terpadu, yakni mencakup perencanaan keseluruhan program yang akan 

dilaksanakan oleh sekolah; 

(2) Multi-tahun, yaitu mencakup periode empat tahun. 

(3) Multi-sumber, yaitu mengindikasikan jumlah dan sumber dana masing-masing 

program. Misalnya dari BOS, APBD Kabupaten/Kota, sumbangan dari 

masyarakat atau sumber dana lainnya; 

(4) Disusun secara partisipatif oleh kepala sekolah, komite sekolah dan dewan 

pendidik dengan melibatkan pemangku kepentingan lainnya; 

(5) Pelaksanaannya dimonitor dan dievaluasi oleh komite sekolah dan pemangku 

kepentingan lainnya; 
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4.3.1.1 Alur Penyusunan Rencana Kerja TK Negeri Pembina Kabupaten 
Brebes dan TK Negeri Pembina Kota Tegal  

 

Proses penyusunan RKS dilakukan melalui tiga jenjang, sebagai berikut: 

(1) Persiapan: 

1) Pembentukan RKS 

2) Pembekalan/Orientasi RKS 

(2) penyusunan RKS : 

1) Identifikasi Tantangan; 

2) Analisis Pemecahan Tantangan; 

3) Perumusan Program; 

4) Perumusan Rencana Anggaran Sekolah; 

5) Perumusan Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kegiatan dan 

Anggaran Sekolah (RKAS). 

(3) Penyetujuan, pengesahan, dan sosialisasi RKS : 

1) Penyetujuan oleh rapat dewan pendidik; setelah memperhatikan 

pertimbangan Komite Sekolah 

2) Pengesahan oleh pihak yang berwenang; 

3) Sosialisasi kepada pemangku kepentingan pendidikan 

Uraian Singkat tentang Alur Penyusunan RKS TK Negeri Pembina Kabupaten 

Brebes dan TK Negeri Pembina Kota Tegal, penjelasan singkat tentang alur 

penyusunan RKS adalah sebagai berikut: 
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(1) Persiapan 

Sebelum penyusunan RKS dilakukan, Dewan Pendidik (kepala sekolah 

dan guru) bersama komite sekolah membentuk tim penyusun RKS yang disebut 

kelompok kerja rencana kerja sekolah (RKS). Tugas utama RKS adalah menyusun 

RKS. Pembentukan RKS hendaknya dilakukan melalui proses demokratis dengan 

mengedepankan musyawarah mufakat. 

Setelah RKS terbentuk, RKS mengikuti pembekalan/orientasi mengenai 

kebijakan-kebijakan pengembangan pendidikan dan penyusunan RKS. Kegiatan 

utama selama tahap pembekalan ini adalah membantu RKS untuk mengenal 

informasi pokok yang diperlukan dalam perencanaan pendidikan. Subjek yang 

dibahas adalah: Peraturan dan perundang-undangan mengenai pendidikan dan 

perlindungan anak, kebijakan pendanaan pendidikan, kebijakan peningkatan mutu 

dan perluasan kesempatan memperoleh pendidikan, prioritas pendidikan tingkat 

kabupaten/kota, manajemen berbasis sekolah, pendekatan, strategi dan metode 

pembelajaran inovatif seperti pembelajaran aktif, pembelajaran aktif kreatif efektif 

dan menyenangkan (PAKEM), peran serta masyarakat dalam pendidikan, 

perencanaan pendidikan di sekolah, penyusunan RKS; dan peran dan fungsi 

masing-masing pemangku kepentingan dalam proses perencanaan. Kegiatan ini 

dapat dalam bentuk kunjungan ke sekolah referensi, pelatihan, atau pemberian 

informasi bagi TK Negeri Pembina Kabupaten Brebes dan TK Negeri Pembina 

Kota Tegal. 

(2) Penyusunan RKS  

Penyusunan RKS terdiri dari 5 (lima) tahap, yaitu: 
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(1) Tahap I: Identifikasi Tantangan, tahap ini terdiri dari 4 langkah, yakni: 

1) Menyusun profil sekolah; 

2) Mengidentifikasi harapan pemangku kepentingan; 

3) Merumuskan tantangan sekolah; 

4) Menetapkan tantangan utama (prioritas). 

(2) Tahap II: Analisis Pemecahan Tantangan, tahap ini terdiri dari 2 (dua) 

langkah, yakni: 

1) Menentukan penyebab utama tantangan, caranya adalah: 

a. Membuat daftar penyebab tantangan; 

b. Memilih penyebab utama tantangan. 

2) Menentukan alternatif pemecahan tantangan utama 

a. Membuat daftar alternatif pemecahan tantangan; 

b. Menetapkan alternatif pemecahan tantangan utama. 

(3) Tahap III: Perumusan Program, tahap ini terdiri dari 4 (empat) langkah, yakni: 

1) Menentukan sasaran. 

2) Merumuskan program dan menetapkan penanggungjawab program. 

3) Merumuskan indikator keberhasilan program dan kegiatan. 

4) Menentukan kegiatan dan jadwal kegiatan. 

(4) Tahap IV: Perumusan Rencana Anggaran Sekolah, tahap ini terdiri dari 3 

(tiga) langkah: 

1) Membuat rencana biaya program 

2) Membuat rencana pendanaan program 

3) Menyesuaikan rencana biaya dengan sumber pendanaan. 
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(5) Tahap V: Perumusan Rencana Kerja Tahunan Sekolah (RKTS) dan Rencana 

Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS). Tahap ini terdiri dari 2 (dua) 

langkah: 

1) Merumuskan Rencana Kerja Tahunan 

a. Menetapkan program/kegiatan strategis; 

b. Menetapkan kegiatan operasi; 

c. Menetapkan jadwal RKTS. 

2) Membuat RKAS. 

Untuk lebih jelasnya, Anda bisa melihat alur penyusunan RKS pada halaman 11 

dan 12. 

 

4.3.2 Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah Di TK Negeri Pembina 
Kabupaten Brebes dan TK Negeri Pembina Kota Tegal  

 
Apabila kita bertitik tolak dari fungsi-fungsi manajemen yang umumnya 

kita kenal sebagai fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan/ 

penggerakkan atau pemimpinan dan kontrol/pengawasan serta evaluasi, maka 

langkah pertama sampai dengan ketiga dapat digabungkan fungsi perencanaan 

yang secara keseluruhan (untuk sekolah) sudah dibahas. 

Didalam pelaksanaan tentu masih ada kegiatan perencanaan-perencanaan 

yang lebih mikro (kecil) baik yang terkait dengan penggalan waktu (bulanan, 

semesteran, bahkan mingguan), atau yang terkait erat dengan kegiatan khusus, 

misalnya menghadapi lomba bidang studi, atau kegiatan lainnya.  

Tahap pelaksanaan manajemen berbasis sekolah di TK Negeri Pembina 

Kabupaten Brebes dan TK Negeri Pembina Kota Tegal, dalam hal ini pada 
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dasarnya menjawab bagaimana semua fungsi manajemen sebagai suatu proses 

untuk mencapai tujuan lembaga yang telah ditetapkan melalui kerjasama dengan 

orang lain dan dengan sumber daya yang ada, dapat berjalan sebagaimana 

mestinya (efektif dan efisien). Pelaksanaan juga dapat diartikan sebagai suatu 

proses kegiatan merealisasikan apa-apa yang telah direncanakan.  

Peran masing-masing itulah yang perlu disoroti di dalam manajemen mutu 

berbasis sekolah adalah sebagai berikut: 

(1) Peran kepala TK Negeri Pembina Kabupaten Brebes dan TK Negeri Pembina 

Kota Tegal 

Dengan kedudukan sebagai manajer kepala sekolah bertanggung jawab atas 

terlaksananya fungsi-fungsi manajemen. Sebagai perencana, kepala sekolah 

mengidentifikasi dan merumuskan hasil kerja yang ingin dicapai oleh sekolah 

dan mengidentifikasi serta merumuskan cara-cara (metoda) untuk mencapai 

hasil yang diharapkan. Peran dalam fungsi ini mencakup: penetapan tujuan 

dan standar, penentuan aturan dan prosedur kerja disekolah/madrasah, 

pembuatan rencana, dan peramalan apa yang akan terjadi untuk masa yang 

akan datang. 

(2) Peran Guru dan Staff TK Negeri Pembina Kabupaten Brebes dan TK Negeri 

Pembina Kota Tegal 

Peran guru (staff pengajar) sebenarnya tidak jauh berbeda dengan peran 

kepala sekolah, hanya lingkupnya yang berbeda. Dalam lingkup yang lebih 

kecil (mikro) yaitu mengelola proses pembelajaran sesuai kelompok belajar 

atau bidang studi yang dipegangnya, setiap guru memahami visi dan misi 
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sekolah, merencanakan proses pembelajaran, (mengorganisasikan bahan, 

siswa, mensinergikan dengan metode dan sumber belajar yang tepat yang ia 

kuasai), menerapkan kepemimpinan yang demokratis dan memberdayakan 

siswa dengan mengambil keputusan sesuai kewenangan yang ia miliki dan 

menjalin hubungan komunikasi yang baik dengan guru lain, dengan siswa, 

dengan kepala sekolah dan orang tua. Ia juga memonitor kemajuan siswa, 

serta melakukan evaluasi perkembangan setiap anak sebagai masukan bagi 

perbaikan pelaksanaan proses pembelajaran secara terus menerus. Guru juga 

memberi penghargaan bagi siswa yang menunjukkan kemajuan dalam belajar 

(berprestasi) serta memberikan semangat/dorongan (motivasi) serta membantu 

siswa yang prestasinya kurang/belum memuaskan. 

(3) Peran Orang Tua Siswa dan Masyarakat 

Peran orang tua siswa dan masyarakat sudah lama dikenal sebagai pusat-pusat 

pendidikan yang penting di dalam mengembangkan anak (menjadi pribadi 

mandiri dengan segala keterampilan hidupnya) bersama-sama dengan sekolah 

sebagai institusi formal yang terencana, terstruktur, dan teratur melaksanakan 

fungsi pendidikan. 

(4) Peran Siswa TK Negeri Pembina Kabupaten Brebes dan TK Negeri Pembina 

Kota Tegal 

Siswa atau murid merupakan subjek utama dan konsumen utama dari 

segala upaya yang dilaksanakan oleh penyelenggara satuan pendidikan bersama 

manajemen yang terlibat didalamnya. Dalam posisinya yang menjadi subjek 

tujuan pendidikan itu, maka keinginan dan harapan mereka, motivasi mereka, 
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serta komitmen keterlibatan mereka menjadi penting. Salah satu cara untuk 

mengakomodasi kepentingan mereka adalah dengan mendengarkan suara mereka. 

Manajemen berbasis sekolah yang menawarkan keleluasaan pengelolaan 

sekolah memiliki potensi yang besar dalam menciptakan kepala sekolah, guru, 

dan tenaga administrasi yang profesional. Oleh karena itu, dalam melaksanakan 

manajemen berbasis sekolah perlu seperangkat kewajiban dan tuntutan 

pertanggungjawaban (akuntabilitas) yang tinggi kepada masyarakat, manajemen 

berbasis sekolah yang menawarkan keleluasaan pengelolaan sekolah memiliki 

potensi yang besar dalam menciptakan kepala sekolah, guru, dan tenaga 

administrasi yang profesional. Oleh karena itu, dalam melaksanakan manajemen 

berbasis sekolah, TK Negeri Pembina Kabupaten Brebes dan TK Negeri Pembina 

Kota Tegal perlu seperangkat kewajiban dan tuntutan pertanggungjawaban 

(akuntabilitas) yang tinggi kepada masyarakat. Dengan demikian, kepala sekolah 

harus mampu menampilkan pengelolaan sumber daya secara transparan, 

demokratis, dan bertanggung jawab baik kepada masyarakat dan pemerintah 

dalam rangka meningkatkan kapasitas pelayanan kepada siswa. Perubahan-

perubahan tingkah laku kepala sekolah, guru, dan tenaga administrasi dalam 

mengelola sekolah merupakan syarat utama dari keberhasilan pelaksanaan 

manajemen berbasis sekolah.  

Dalam pelaksanaan manajemen berbasis sekolah ini TK Negeri Pembina 

Kabupaten Brebes dan TK Negeri Pembina Kota Tegal dituntut kemampuan 

profesional dan manajerial dari semua komponen warga sekolah di bidang 

pendidikan agar semua keputusan yang dibuat sekolah didasarkan atas 
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pertimbangan mutu pendidikan. Khususnya kepala sekolah harus dapat 

memposisikan sebagai agen perubahan di sekolah. Oleh karena itu, kepala sekolah 

harus: 

(1) Memiliki kemampuan untuk berkolaborasi dengan guru dan masyarakat 

sekitar sekolah. 

(2) Memiliki pemahaman dan wawasan yang luas tentang teori pendidikan dan 

pembelajaran. 

(3) Memiliki kemampuan dan keterampilan untuk menganalisa situasi sekarang 

untuk memperkirakan kejadian di masa depan sebagai input penyusunan 

program sekolah. 

(4) Memiliki kemampuan dan kemauan dalam mengidentifikasi masalah dan 

kebutuhan yang berkaitan denga efektifitas pendidikan di sekolah. 

(5) Mampu mamanfaatkan berbagai peluang, menjadikan tantangan menjadi 

peluang, serta mengkonsepkan arah perubahan sekolah. 

Implementasi manajemen berbasis sekolah secara benar di TK Negeri 

Pembina Kabupaten Brebes dan TK Negeri Pembina Kota Tegal akan 

memberikan dampak positif terhadap perubahan tingkah laku warga sekolah yang 

pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah. 

Berdasarkan 9 kewenangan yang diserahkan kepada sekolah, maka hal yang harus 

dilakukan oleh kepala sekolah dan warganya adalah seperti diuraikan berikut ini. 

(1) Perencanaan dan Evaluasi 

1) Salah satu tugas pokok yang harus dilakukan oleh kepala sekolah sebelum 

merencanakan program peningkatan mutu sekolah adalah mendata sumber 
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daya yang dimiliki sekolah (sarana dan prasarana, siswa, guru, staff 

administrasi, dan lingkungan sekitar). 

2) Menganalisis tingkat kesiapan semua sumber daya sekolah tersebut. 

3) Berdasarkan data dan analisis kesiapan sumber daya, kepala sekolah 

dengan warga sekolah secara bersama-sama menyusun program 

peningkatan mutu sekolah untuk jangka panjang, jangka menengah, dan 

jangka pendek. 

4) Menyusun skala prioritas program peningkatan mutu untuk program jangka 

pendek yang akan dilaksanakan satu tahun ke depan. 

5) Menyusun RAPBS untuk program satu tahun ke depan. 

6) Menyusun sistem evaluasi pelaksanaan program sekolah bersama dengan 

warga sekolah. 

7) Melakukan evaluasi diri terhadap pelaksanaan program sekolah secara jujur 

dan tranparan kemudian ditindaklanjuti dengan perbaikan terus-menerus. 

8) Melakukan refleksi diri terhadap semua program yang telah dilaksanakan. 

9) Melatih guru dan tokoh masyarakat dalam implementasi MBS. 

10) Menyelenggarakan lokakarya untuk evaluasi. 

(2) Pengelolaan Kurikulum 

1) Standar kurikulum 2004 yang akan diberlakukan telah ditentukan oleh 

pusat, sekolah sebelum menjabarkan kurikulum tersebut harus terlebih 

dahulu Pemahaman kurikulum (silabus, materi pokok). 

2) Mengembangkan silabus berdasarkan kurikulum. 

3) Mencari bahan ajar yang sesuai dengan materi pokok. 
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4) Menyusun kelompok guru sebagai penerima program pemberdayaan. 

5) Mengembangkan kurikulum (memperdalam, memperkaya, dan 

memodifikasi), namun tidak boleh mengurangi isi kurikulum yang berlaku 

secara nasional. 

6) Selain itu, sekolah diberi kebebasan untuk mengembangkan kurikulum 

muatan lokal. 

(3) Pengelolaan Proses Belajar Mengajar Proses belajar mengajar merupakan 

aktifitas yang sangat penting dalam proses pendidikan di sekolah. Disinilah 

guru dan siswa berinteraksi dalam rangka transfer ilmu dan pengetahuan 

kepada siswa. Keberhasilan sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan 

sangat bergantung pada apa yang dilakukan oleh guru di kelas. Oleh karena 

itu, guru diharapkan dapat: 

1) Menciptakan pembelajaran yang berpusat pada siswa. 

2) Mengembangkan model pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran 

kontekstual (Contextual Teaching and Learning). 

3) Jumlah siswa per kelas tidak lebih dari 40 siswa. 

4) Memanfaatkan perpustakaan sebagai sumber belajar. 

5) Memanfaatkan lingkungan dan sumber daya lain di luar sekolah sebagai 

sumber belajar. 

6) Pemanfaatan laboratorium untuk pemahaman materi. 

7) Mengembangkan evaluasi belajar untuk 3 ranah (cognitif, afektif, 

psikomotorik). 

8) Mengembangkan bentuk evaluasi sesuai dengan materi pokok. 
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9) Mengintegrasikan life skill dalam proses pembelajaran. 

10) Menumbuhkan kegemaran membaca. 

(4) Pengelolaan Ketenagaan 

1) Menganalisis kebutuhan tenaga pendidikan dan non kependidikan. 

2) Pembagian tugas guru dan staff yang jelas sesuai dengan kemampuan dan 

keahliannya. 

3) Melakukan pengembangan staf melalui MGMP dan seminar. 

4) Pemberian penghargaan (reward) kepada yang berprestasi dan sangsi 

(punishment) kepada yang melanggar. 

5) Semua tenaga yang dibutuhkan tersedia di sekolah sesuai dengan analisis 

kebutuhan. 

(5) Pengelolaan Fasilitas (Peralatan dan Perlengkapan) 

1) Mengetahui keadaan dan kondisi sarana dan fasilitas. 

2) Mengadakan alat dan sarana belajar. 

3) Menggunakan sarana dan fasilitas sekolah. 

4) Memelihara dan merawat kebersihan. 

(6) Pengelolaan Keuangan 

1) Semua dana yang dibutuhkan dan akan digunakan dimasukkan dalam 

RAPBS. 

2) Mengelola keuangan dengan transparan dan akuntabel. 

3) Pembukuan keuangan rapih. 

4) Ada laporan pertanggungjawaban keuangan setiap bulan. 
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(7) Pelayanan Siswa 

1) Mengidentifikasi dan membangun kelompok siswa di sekolah. 

2) Melakukan proses penerimaan siswa baru dengan transparan. 

3) Pengembangan potensi siswa (emosional, spiritual, bakat). 

4) Melakukan kegiatan ekstra kurikuler. 

5) Mengembangkan bakat siswa (Olah raga dan seni). 

6) Mengembangkan kreatifitas. 

7) Membuat majalah dinding. 

8) Mengikuti lomba-lomba bidang keilmuan dan non-keilmuan. 

9) Mengusahakan beasiswa melalui subsidi silang. 

10) Fasilitas kegiatan siswa tersedia dalam kondisi baik. 

(8) Hubungan Sekolah-Masyarakat 

1) Membentuk Komite Sekolah. 

2) Menjaga hubungan baik dengan Komite Sekolah. 

3) Melibatkan masyarakat dalam menyusun program sekolah, melaksanakan, 

dan mengevaluasi. 

4) Mengembangkan hubungan yang harmonis antara sekolah dengan 

masyarakat. 

(9) Pengelolaan Iklim Sekolah 

1) Menegakkan disiplin (siswa, guru, staff), 

2) Menciptakan kerukunan beragama. 

3) Menciptakan kekeluargaan di sekolah. 

4) Budaya bebas narkoba. 
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Secara umum dapat disimpulkan bahwa implementasi MBS akan behasil 

melalui strategi-strategi berikut ini: 

Pertama, TK Negeri Pembina Kabupaten Brebes dan TK Negeri Pembina 

Kota Tegal harus memiliki otonomi terhadap empat hal, yaitu dimilikinya 

otonomi dalam kekuasaan dan kewenangan, pengembangan pengetahuan dan 

keterampilan secara berkesinambungan, akses informasi ke segala bagian dan 

pemberian penghargaan kepada setiap pihak yang berhasil. 

Kedua, adanya peran serta masyarakat secara aktif, dalam hal pembiayaan, 

proses pengambilan keputusan terhadap kurikulum. Sekolah harus lebih banyak 

mengajak lingkungan dalam mengelola sekolah karena bagaimanapun sekolah 

adalah bagian dari masyarakat luas. 

Ketiga, kepala sekolah TK Negeri Pembina Kabupaten Brebes dan TK 

Negeri Pembina Kota Tegal harus menjadi sumber inspirasi atas pembangunan 

dan pengembangan sekolah secara umum. Kepala sekolah dalam MBS berperan 

sebagai designer, motivator, fasilitator. Bagaimanapun kepala sekolah adalah 

pimpinan yang memiliki kekuatan untuk itu. Oleh karena itu, pengangkatan 

kepala sekolah harus didasarkan atas kemampuan manajerial dan kepemimpinan 

dan bukan lagi didasarkan atas jenjang kepangkatan. 

Keempat, adanya proses pengambilan keputusan yang demokratis dalam 

kehidupan dewan sekolah yang aktif. Dalam pengambilan keputusan kepala 

sekolah harus mengembangkan iklim demokratis dan memperhatikan aspirasi dari 

bawah. Konsumen yang harus dilayani kepala sekolah adalah murid dan orang 

tuanya, masyarakat dan para guru. Kepala sekolah jangan selalu menengok ke atas 
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sehingga hanya menyenangkan pimpinannya namun mengorbankan masyarakat 

pendidikan yang utama. 

Kelima, semua pihak harus memahami peran dan tanggung jawabnya 

secara bersungguh-sungguh. Untuk bisa memahami peran dan tanggung jawabnya 

masing-masing harus ada sosialisasi terhadap konsep MBS itu sendiri. Siapa 

kebagian peran apa dan melakukan apa, sampai batas-batas nyata perlu dijelaskan 

secara nyata. 

Keenam, adanya guidelines dari departemen pendidikan terkait sehingga 

mampu mendorong proses pendidikan di sekolah secara efisien dan efektif. 

Guidelines itu jangan sampai berupa peraturan-peraturan yang mengekang dan 

membelenggu sekolah. Artinya, tidak perlu lagi petunjuk pelaksanaan dan 

petunjuk teknis dalam pelaksanaan manajemen berbasis sekolah, yang diperlukan 

adalah rambu-rambu yang membimbing. 

Ketujuh, TK Negeri Pembina Kabupaten Brebes dan TK Negeri Pembina 

Kota Tegal harus memiliki transparansi dan akuntabilitas yang minimal 

diwujudkan dalam laporan pertanggungjawabannya setiap tahunnya. Akuntabilitas 

sebagai bentuk pertanggungjawaban sekolah terhadap semua stakeholder. Untuk 

itu, sekolah harus dijalankan secara transparan, demokratis, dan terbuka terhadap 

segala bidang yang dijalankan dan kepada setiap pihak terkait. 

Kedelapan, penerapan manajemen berbasis sekolah harus diarahkan untuk 

pencapaian kinerja sekolah dan lebih khusus lagi adalah meningkatkan pencapaian 

belajar siswa. Perlu dikemukakan lagi bahwa manajemen berbasis sekolah tidak 

bisa langsung meningkatkan kinerja belajar siswa namun berpotensi untuk itu. 
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Oleh karena itu, usaha manajemen berbasis sekolah harus lebih terfokus pada 

pencapaian prestasi belajar siswa. 

Kesembilan, implementasi diawali dengan sosialisasi dari konsep 

manajemen berbasis sekolah, identifikasi peran masing-masing pembangunan 

kelembagaan capacity building mengadakan pelatihan pelatihan terhadap peran 

barunya, implementasi pada proses pembelajaran, evaluasi atas pelaksanaan 

dilapangan dan dilakukan perbaikan-perbaikan. 

Bagi sekolah yang sudah beroperasi ( sudah ada/jalan) paling tidak ada 6 

(enam) langkah, yaitu: 1) evaluasi diri self assessment; 2) Perumusan visi, misi, 

dan tujuan; 3) Perencanaan; 4) Pelaksanaan; 5) Evaluasi; dan 6) Pelaporan.  

 

4.3.2 Evaluasi Manajemen Berbasis Sekolah Di TK Negeri Pembina 
Kabupaten Brebes dan TK Negeri Pembina Kota Tegal  

 
Evaluasi sebagai salah satu tahapan dalam manajemen berbasis sekolah 

merupakan kegiatan yang penting untuk mengetahui kemajuan ataupun hasil yang 

dicapai oleh sekolah di dalam melaksanakan fungsinya sesuai rencana yang telah 

dibuat sendiri oleh masing-masing sekolah. Evaluasi pada tahap ini adalah 

evaluasi menyeluruh, menyangkut pengelolaan semua bidang dalam satuan 

pendidikan yaitu bidang teknis educatif (pelaksanaan kurikulum/proses 

pembelajaran dengan segala aspeknya), bidang ketenagaan, bidang keuangan, 

bidang sarana prasarana dan administrasi ketatalaksanaan sekolah. Sungguhpun 

demikian, bidang teknis edukatif harus menjadi sorotan utama dengan fokus pada 

capaian hasil (prestasi belajar siswa). 
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Evaluasi diri TK Negeri Pembina Kabupaten Brebes dan TK Negeri 

Pembina Kota Tegal sebagai langkah awal bagi sekolah yang ingin, atau akan 

melaksanakan manajemen mutu berbasis sekolah. Kegiatan ini dimulai dengan 

curah pendapat brainstorming yang diikuti oleh kepala sekolah, guru, dan seluruh 

staff, dan diikuti juga anggota komite sekolah. Prakarsa dan pimpinan rapat adalah 

kepala sekolah. Untuk memancing minat acara rapat dapat dimulai dengan 

pertanyaan seperti: Perlukah kita meningkatkan mutu? seperti apakah kondisi TK 

Negeri Pembina Kabupaten Brebes dan TK Negeri Pembina Kota Tegal kita 

dalam hal mutu pada saat ini? Mengapa sekolah kita tidak/belum bermutu?  

Kegiatan ini bertujuan: 

(1) Mengetahui kondisi TK Negeri Pembina Kabupaten Brebes dan TK Negeri 

Pembina Kota Tegal saat ini dalam segala aspeknya (seluruh komponen 

sekolah), kemajuan yang telah dicapai, maupun masalah-masalah yang 

dihadapi ataupun kelemahan yang dialami. 

(2) Refleksi/Mawas diri, untuk membangkitkan kesadaran/keprihatinan akan 

penting dan perlunya pendidikan yang bermutu, sehingga timbul komitmen 

bersama untuk meningkatkan mutu sense of quality. 

(3) Merumuskan titik tolak point of departure bagi sekolah yang ingin atau akan 

mengembangkan diri terutama dalam hal mutu. Titik awal ini penting karena 

sekolah yang sudah berjalan untuk memperbaiki mutu, mereka tidak berangkat 

dari nol, melainkan dari kondisi yang dimiliki. 

Kegiatan monitoring dan evaluasi mutlak diperlukan untuk mewujudkan 

tata layanan pendidikan yang baik dan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 
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(1) Transparan, yakni adanya keterbukaan bagi semua pihak untuk mengetahui 

penggunaan dana yang sudah dianggarkan; 

(2) Responsiveness, sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelola program 

kepada semua pihak yang ingin mengetahui kegiatan apa saja yang dilakukan 

dengan dana yang sudah dianggarkan; 

(3) Akuntabel, agar dana yang sudah dianggarkan dapat dipertanggungjawabkan 

penggunannya kepada pihak-pihak yang berkepentingan; 

(4) Partisipatif, baik pihak pengelola maupun pihak lain dapat mengetahui 

perkembangan dan hasil diseminasi yang dilaksanakan oleh pemerintah 

daerah, yayasan, ataupun secara swadana. 

Kegiatan M&E hendaknya dilakukan di semua tahapan pelaksanaan 

program yang dimulai dari perencanaan sampai dengan tahap dampak yang 

ditimbulkan program. Tahap-tahap yang perlu dilakukan monitoring adalah: 

(1) Perencanaan: mulai dari penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), 

Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta jumlah dan nama-nama sekolah 

yang menjadi target diseminasi; 

(2) Pelaksanaan: yakni standar isi dan proses sesuai dengan yang terdapat dalam 

panduan diseminasi manajemen berbasis sekolah; 

(3) Output diseminasi misalnya dokumen RKS , RKT, RKAS, AD/ART komite 

sekolah, kepemimpinan kepala sekolah, yang dibuat sesuai panduan yang telah 

ditentukan; 

(4) Dampak: implementasi hasil diseminasi (contoh: RKS dilaksanakan atau 

tidak? Keaktifan komite sekolah dalam kegiatan sekolah?) 
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4.3.2.1 Faktor yang Pendukung dan Penghambat Implementasi Manajemen 
Berbasis Sekolah pada TK.Negeri Pembina Kabupaten Brebes dan 
TK Negeri Pembina Kota Tegal.  
 

(1) Faktor Pendukung  
 

Adapun faktor yang mendukung implementasi manajemen berbasis 

sekolah dari hasil penelitian tersebut di antaranya adalah kesiapan sumber daya 

manusia untuk mengimplementasikan manajemen berbasis sekolah yaitu seorang 

Kepala Sekolah yang memiliki pengetahuan tentang konsep dalam 

mengimplementasikan manajemen berbasis sekolah. Kemudian Kepala Sekolah 

yang bijaksana, adil dan dapat mendayagunakan tenaga kependidikannya secara 

efektif dan efisien, sehingga dapat meningkatkan kualitas TK serta 

mempertahankan prestasi yang pernah diraih di tahun-tahun sebelumnya.  

Sarana dan prasarana yang, memadai dan menunjang jalannya 

implementasi manajemen berbasis sekolah. Adanya transparansi dalam 

pengelolaan keuangan dan pembiayaan sekolah karena dalam pengelolaan 

keuangan sekolah melibatkan komite sekolah untuk memegang dana 

pengembangan dan mengontrol keuangan yang ada di TK.  

Adanya hubungan kerja yang harmonis antara sekolah dengan orang tua 

murid dan masyarakat sekitar dan lingkungan sekolah yang kondusif dalam 

mengimplementasikan manajemen berbasis sekolah. 

Dukungan dari berbagai pihak baik dari Pemerintah, Kepala Sekolah dan 

dewan guru yang profesional, serta orang tua murid dan masyarakat sekitar yang 

mendukung program kerja TK khususnya dalam mengimplementasikan 

manajemen berbasis sekolah.  
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 Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa faktor yang mendukung 

impelementasi manajemen berbasis sekolah di TK Negeri Pembina Kabupaten 

Brebes dan TK Negeri Pembina Kota Tegal adalah kesiapan sumber daya 

manusia, sarana dan prasarana yang menunjang, lingkungan TK yang kondusif, 

pengelolaan keuangan yang terbuka dan dukungan dari berbagai pihak baik dari 

Kepala Sekolah, guru, orang tua maupun masyarakat sekitar serta pemerintah 

setempat.  

 
 

(2) Faktor Penghambat  

Implementasi manajemen berbasis sekolah di persekolahan tidak semudah 

membalikkan telapak tangan. Adapun faktor yang menghambat berlangsungnya 

implementasi manajemen berbasis sekolah di TK Negeri Pembina Kabupaten 

Brebes adalah dari orang tua yaitu beberapa orang tua murid kurang cepat 

membayar dana pengembangan TK sehingga program tahun pelajaran 2010-2011 

yaitu membuat jalan penghubung dari ruang satu ke ruang lainnya belum 

terwujud.  

 Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam rangka implementasi 

manajemen berbasis sekolah di TK Negeri Pembina Kabupaten Brebes adalah dari 

orang tua yaitu beberapa orang tua murid kurang cepat membayar dana 

pengembangan TK sehingga program tahun pelajaran 2010-2011 yaitu membuat 

jalan penghubung dari ruang satu ke ruang lainnya belum terealisasi. 
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BAB 5 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Simpulan  

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa 

implementasi manajemen berbasis sekolah di TK Negeri Pembina Kabupaten 

Brebes dan TK Negeri Pembina Kota Tegal dapat berlangsung secara efektif 

karena didukung oleh Kepala TK yang memahami tentang konsep-konsep dasar 

tentang implementasi manajemen berbasis sekolah dan mendayagunakan tenaga 

kependidikannya sesuai dengan tugas, peran serta fungsinya masing-masing. 

Dukungan orang tua yang tinggi dan mendukung semua program beserta kegiatan 

yang ada di TK, kemudian dukungan dari masyarakat setempat. 

  Selain kesiapan sumber daya manusia dalam mengimplementasikan 

manajemen berbasis sekolah baik Kepala TK, dewan guru, orang tua murid dan 

masyarakat sekitar, sarana dan prasarana yang menunjang jalannya implementasi 

manajemen berbasis sekolah. Adanya transparansi dalam pengelolaan keuangan 

dan pembiayaan TK kemudian lingkungan sekolah yang sehat dan bersih serta 

kondusif dalam proses implementasi manajemen berbasis sekolah.  

Perencanaan yang dilakukan oleh  TK Negeri Pembina Kabupaten Brebes 

dengan melibatkan peran serta masyarakat diantaranya perencanaan pembuatan 

jalan penghubung dari ruang satu ke ruang lainnya, menambah dan memperbaiki 

sarana dan prasarana baik di dalam maupun di luar kelas, adapun diadakannya 

paikem guru diberi kesempatan melalui pelatihan, seminar atau workshop. 
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Sedangkan perencanaan yang dilakukan oleh TK Negeri Pembina Kota Tegal 

dengan melibatkan peran serta masyarakat diantaranya pembuatan kolam renang, 

kemudian menambah dan memperbaiki sarana dan prasarana baik di dalam 

maupun di luar kelas, adapun dalam kegiatan pembelajaran ada satu kegiatan yang 

dinamakan sekolah bersama bunda dan mengadakan gemar sedekah. 

Selanjutnya pelaksanaan TK Negeri Pembina Kabupaten Brebes sudah 

sesuai dengan rencana yang dibuat sebelumnya yaitu menambah dan memperbaiki 

sarana dan prasarana baik di dalam kelas maupun di luar kelas, mengikuti 

pelatihan, seminar atau workshop bagi guru, akan tetapi dalam pembuatan jalan 

penghubung dari ruang satu ke ruang lainnya belum terwujud karena beberapa 

dari orang tua murid kurang cepat membayar dana pengembangan TK. Sedangkan 

pelaksanaan TK Negeri Pembina Kota Tegal juga sudah sesuai dengan apa yang 

telah direncanakan yaitu pembuatan kolam renang walaupun belum maksimal, 

sekolah bersama bunda setiap hari Sabtu, mengadakan gemar sedekah, mengikuti 

pelatihan dan seminar atau workshop bagi guru, menambah dan memperbaiki 

sarana dan prasarana baik di dalam kelas maupun di luar kelas. 

 Adapun evaluasi yang dilakukan oleh TK Negeri Pembina Kabupaten 

Brebes yaitu pembuatan jalan penghubung dari ruang satu keruang lainnya, 

sedangkan evaluasi yang dilakukan TK Negeri Pembina Kota Tegal yaitu 

pembuatan kolam renang. Evaluasi yang dilakukan oleh TK Negeri Pembina 

Kabupaten Brebes dan TK Negeri Pembina Kota Tegal menyangkut 

perencananaan dan pelaksanakan manajemen berbasis sekolah dilakukan guna 

mengetahui berbagai kendala dalam melaksanakan manajemen berbasis sekolah di 
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sekolah yang pada akhirnya menjadi rekomendasi dalam memperbaiki manajemen 

di TK. 

 

5.2. Saran  

Implementasi manajemen berbasis sekolah di TK Negeri Pembina 

Kabupaten Brebes dan TK Negeri Pembina Kota Tegal berjalan sesuai dengan 

kaidah, namun perlu pematangan dan kesadaran bersama terhadap komponen 

Kepala sekolah, guru, karyawan, siswa, wali murid dan komite untuk bersama-

sama membangun kualitas pendidikan di TK. Hal ini agar konsep mencerdaskan 

kehidupan bangsa dalam hal ini berbasis manajemen berbasis sekolah bisa 

maksimal dan menjadi tanggung jawab bersama. 
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Lampiran 1 

Profil TK Negeri Pembina Kabupaten Brebes 
 

No Identitas Sekolah 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 

Nama Sekolah: TK Negeri Pembina  
N.I.S: - 
N S S: -  
Propinsi: Jawa Tengah  
Otonomi: Kabupaten Brebes  
Kecamatan: Brebes  
Desa/Kelurahan: Brebes   
Jl & Nomor: Jl. A Yani No. 77 A  
Kode Pes: 52212 
Telephon : Kode Wilayah : 0283 Nomor: 3309274  
Daerah: Perkotaan  
Status Sekolah: Negeri  
Sekolah: Inti  
Akreditasi: A  
Penerbit SK (ditandatangani oleh): Bupati   
Tahun Berdiri: Tahun 2000  
Tahun Beroperasi: Tahun 2001 
Kegiatan Belajar Mengajar: Pagi  
Bangunan Sekolah: Milik Sendiri  
Luas Bangunan: L: 594 M 
Lokasi Sekolah: Jl. A Yani No. 77 A Brebes   
Jarak ke Pusat Kecamatan: 1 (satu) KM 
Jarak ke Pusat Otoda: 1 (satu) KM  
Terletak pada Lintasan: Kota  
Jumlah Keanggotaan Rayon: 7 Sekolah  
Organisasi Penyelenggara: Pemerintah  
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Lampiran 2 
  

Program Kerja TK Negeri Pembina Kabupaten Brebes  
Tahun Pelajaran 2010-2011 

 
No Program Kerja Uraian Kegiatan 
1 Belanja pegawai/pembelajaran  a. kesejahteraan guru dan karyawan  
2 Kurikulum/pembelajaran  a. Kegiatan belajar mengajar (KBM)  

b. Alat peraga pembelajaran  
c. Makan bersama   
d. Media/Praktikum guru dan siswa  
e. Pengadaan buku-buku dan sumber 
pembelajaran  

3 Kemuridan/kesiswaan  a. Penerimaan anak didik baru  
b. Pengadaan BLPAD  
c. Kegiatan lomba/jalan-jalan  
d. Alat-alat makan bersama  
e. Dana pendidikan siswa  
f. Kegiatan tour lingkungan  

4 Peringatan hari besar nasional 
dan hari besar agama  

a. Peringatan hari besar nasional  
b. Peringatan hari besar islam  
c. Hari ulang tahun TK  
d. Partisipasi ke instansi lain  

5 Usaha kesehatan sekolah  a. Pengadaan obat-obatan  
b. Pengadaan alat-alat/peralatan 
kesehatan/kelengkapan ruangan  
c. Administrasi kesehatan  
d. Pemeriksaan kesehatan/fogging  
e. Pendidikan kesehatan  
f. Pelayanan kesehatan  
g. Lingkungan sehat  

6 Perpustakaan  a. Pengadaan kelengkapan ruangan  
b. Pengadaan buku-buku/sumber 
pustaka  
c. Pengadministrasian perpustakaan  

7 Keindahan dan penghijauan 
kerindangan (7K)  

a. Penghijauan dan pengindahan  
b. Pemeliharaan/pemupukan  
c. Apotik hidup dan tanaman hias  
d. Peralatan pemeliharaan tanaman  
e. Pengecatan/slogan-slogan  

8 Sarana belajar/bermain di luar  a. Pengadaan/penambahan sarana di 
luar  
b. Pengecatan sarana bermain  

9 Sarana belaajar/bermain di 
dalam  

a. Penambahan sarana bermain/belajar 
di dalam  

10 Sosial kemasyarakatan  a. Home visit anak didik  
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b. Kunjungan sosial/sumbangan  
c. Bakti masyarakat/lingkungan  

11 Umum  a. Rapat dinas/KKG  
b. Rapat IGTKI-PGRI kecamatan/ 
kabupaten/provinsi  
c. Rapat dewan guru  
d. Rapat wali murid  
e. Undangan instansi lain  
f. Pertemuan gugus/MKKS/KKKS  
g. Pengembangan TK inti  
h. Kelengkapan pengamanan/satpam  
i. Paguyuban TK Negeri Pembina  

12 Belanja barang dan jasa  a. Belanja telepon  
b. Belanja air PDAM  
c. Belanja listrik  
d. Alat tulis kantor  
e. Belanja surat kabar/majalah  
f. Belanja cetak  
g. Foto copy  
h. Komponen peralatan listrik  
i. Makan dan minuman harian  
j. Makan dan minuman rapat  

13 Kegiatan ekstrakurikuler  a. Peningkatan dan latihan 
pengembangan kemampuan dasar  
b. Peningkatan dan pengembangan 
BTA  
c. Peningkatan pengembangan perilaku  

14 Perjalanan dinas  a. Perjalanan dinas luar daerah  
b. Perjalanan dinas dalam daerah  

15 Pemeliharaan  a. Pemrliharaan tempat kerja/gedung  
b. Pemeliharaan alat-alat kantor  
c. Pemeliharaan alat-alat komputer dan 
alat-alat elektronik  
d. Pemeliharaan meubeler/meja kursi  
e. Pemeliharaan taman dan kebun  

16 Pengembangan Sarana dan 
prasarana 

a. Pengadaan peralatan pengembagan 
seni  
b. Pembangunan penghubung kelas/ 
antar kelas di lingkungan TK  

17 Sarana angkutan/transportasi  a. Tanggungan anggaran angkutan 
operasional/ mobil  
b. Pemeliharaan angkuatn operasional/ 
mobil  
c. Bahan bakar transportasi  

18 Peningkatan prestasi   a. Peningkatan prestasi siswa  
b. Peningkatan prestasi guru dan 
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karyawan  
c. Peningkatan prestos lembaga sekolah 

19 Humas  a. Mengadaka publikasi media  
b. Publikasi papan nama  
c. Publikasi/siaran-siaran  
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Lampiran 3 
 
Format Kartu Bantu Penilaian Anak Didik TK Negeri Pembina Kabupaten Brebes 

 
No Kode Indikator No Pengembangan 

  
1 Pembiasaan    
2 Bahasa    
3 Kognitif    
4 Fisik&Motorik    
5 Seni    
 

Format Catatan Anekdot Anak Didik TK Negeri Pembina Kabupaten Brebes 
 
No Hari/Tgl Peristiwa Tafsiran Keterangan 
     

 
Format Observasi Anak Didik TK Negeri Pembina Kabupaten Brebes 

 
No Hari/Tgl Kegiatan 

Pembelajaran 
Aspek yang 

diamati 
Hasil 

Pengamatan 
     

 
Format Penugasan Anak Didik TK Negeri Pembina Kabupaten Brebes 

         
No Hari/Tgl Kegiatan 

Pembelajaran 
Jenis Penugasan Hasil 

     
 

Format Percakapan Anak Didik TK Negeri Pembina Kabupaten Brebes 
 
No Hari/Tgl Kegiatan 

Pembelajaran 
Aspek yang 

diamati 
Hasil 

     
 

Format Unjuk Kerja Anak Didik Tk Negeri Pembina Kabupaten Brebes 
 

No Hari/Tgl Kegiatan 
Pembelajaran 

Aspek yang 
diamati 

Hasil 

     
 

Format Hasil Karya Anak Didik TK Negeri Pembina Kabupaten Brebes 
No Hari/Tgl Kegiatan 

Pembelajaran 
Aspek yang 

diamati 
Hasil 
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Lampiran 4 
 

Data Guru dan Karyawan TK Negeri Pembina Kabupaten Brebes 
  
No Nama NIP Tempat/Tanggal Lahir 
1 Siti Zuanah  19600703 198303 2 002 Bantul, 30-07-1960 
2 Laili Shofina  19740112 200501 2 007  Brebes, 12-01-1974  
3 Nur ‘Aeni  19670703 200602 2 005  Brebes, 03-07-1967  
4 Fatlikhatun  19661012 200604 2 005  Brebes, 12-10-1966 
5 Tri Wahyuni  19810605 201001 2 001  Pabuaran, 05-06-1960  
6 R. Fina Prasetyati  - Brebes, 02-10-1981 
7 Nike W.  - Brebes, 08-04-1985  
8 Sony Irdi K.  - Brebes, 25-05-1986  
9 Tarmudi  19761129 200811 1 001 Brebes, 29-11-1976  
10 Eka Prastya  - Brebes, 01-09-1989  
11 Imron Arifin  - Brebes, 22-02-1976  
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Lampiran 5 
 

Rencana Anggaran Pendapatan Belanja TK Negeri Pembina Kabupaten Brebes 
Tahun Pelajaran 2010-2011 

 
Rencana Pendapatan No  

Sumber Dana Jumlah 
1 Dana SPP/BP3/Komite Sekolah   
 L: 60 siswa x 100.000 x 12 bulan   Rp.    72.000.000  
 B: 60 siswa x 100.000 x 12 bulan  Rp.    72.000.000 
2 Operasional pemeliharaan Fasilitas OPF  - 
3 DANA Rutin/APBD II tahun 2009  Rp.    22.174.600  
 Honor Penjaga APBD II   
4 Lain-lain   
 Sumbangan Pendidikan   
 L: 60 siswa x 50.000  Rp.     3.000.000 
 B: 60 siswa x 450.000  Rp.    27.000.000 

Jumlah Total Pendapatan  Rp. 196.174.6000 
 

Rencana Anggaran Pengeluaran Belanja TK Negeri Pembina Kabupaten Brebes 
Tahun Pelajaran 2010-2011 

 
Rencana Pengeluaran No  

Program Waktu Kegiatan Jumlah 
1 Belanja pegawai/ honor guru, 

satpam, dan karyawan/ penjaga  
- - Rp.   40.000.000 

2 Kurikulum/pembelajaran (PBM)  - - Rp.   12.000.000 
3 Kemuridan/kesiswaan  - - Rp.     9.500.000 
4 Peringatan hari besar nasional 

dan hari besar agama  
- - Rp.     5.000.000 

5 Usaha kesehatan sekolah/UKS  - - Rp.     5.000.000 
6 Perpustakaan  - - Rp.     4.000.000 
7 7K - - Rp.     3.500.000 
8 Sarana bermain di luar  - - Rp.     4.500.000 
9 Sarana bermain di dalam  - - Rp.     4.000.000 
10 Sosial kemasyarakatan  - - Rp.     2.000.000 
11 Umum  - - Rp.     9.000.000  
12 Kegiatan ekstrakurikuler  - - Rp.     3.000.000  
13 Belanja barang dan jasa  - - Rp.   20.174.600 
14 Perjalanan dinas  - - Rp.     6.000.000 
15 Pemeliharaan  - - Rp.     8.000.000 
16 Pengembangan sarana dan 

prasarana  
- - Rp.   30.000.000 

17 Sarana angkutan  - - Rp.   24.500.000 
18 Peningkatan prestasi  - - Rp.     4.500.000 
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19 Humas  - - Rp.     1.500.000 
Jumlah Total Pengeluaran Rp. 196.174.600 
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Lampiran 6 
 

Ruang TK Negeri Pembina Kabupaten Brebes 
 
No Nama Ruang Jumlah  Keterangan 
1 Ruang Kepala TK  1 unit Baik  
2 Ruang Guru  1 unit Baik 
3 Ruang UKS  1 unit Baik 
4 Ruang Perpustakaan  1 unit Baik 
5 Musholla  1 unit Baik 
6 Aula  1 unit Baik 
7 Gudang  1 unit Baik 
8 Koperasi  1 unit Baik 
9 Garasi Mobil  1 unit Baik 
10 Pos Satpam  1 unit Baik 
11 Rumah Dinas  1 unit Baik 
12 Kamar Mandi Guru  1 unit Baik 
13 Kamar Mandi Anak  1 unit Baik 
14 Dapur  1 unit Baik 
15 Ruang Kelas  4 unit Baik 

  
 

Sarana Bermain Di luar TK Negeri Pembina kabupaten Brebes 
 
No Nama Barang Jumlah Satuan Barang Keterangan 
1 2 3 4 
1 Tanaman hias dan Pohon 

pelindung 
1 set Baik  

2 Relief pemandangan alam 1 unit Baik 
3 Perosotan Terowongan 1 unit Baik 
4 Perosotan Papan Kayu 1 unit Baik 
5 Komedi Putar Gantung 1 unit Baik 
6 Komedi Putar Piringan 1 unit Baik 
7 Tangga Tali 1 unit Baik 
8 Tangga Majemuk setengah 

lingkaran 
3 unit Baik 

9 Tangga Majemuk Kotak 1 unit Baik 
10 Tangga Bola Dunia 1 unit Baik 
11 Ayunan Gantung Pasangan 2 unit Baik 
12 Ayunan Linkar berhadapan 2 unit Baik 
13 Ayunan Gantung Berhadapan 2 unit Baik 
14 Ayunan Horisontal 2 unit Baik 
15 Jungkitan 1 buah Baik 
16 Apolo/Roket 1 buah Baik 
17 Titian Kayu 1 buah Baik 
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18 Titian Besi 1 buah Baik 
19 Payung Taman 1 unit Baik 
20 Bak Pasir 1 buah Baik 
21 Patung Kura-Kura 1 buah Baik 
22 Patung Gajah 1 buah Baik 
23 Patung Jerapah 1 buah Baik 
24 Patung Rusa 1 buah Baik 
25 Patung Kodok 1 buah Baik 
26 Patung Bebek 1 buah Baik 
27 Rambu-Rambu Lalu-lintas 1 set Baik 
28 Ring Basket 1 unit Baik 
29 Ban Terobosan 3 unit Baik 
30 Tiang Pull Up 1 buah Baik 
31 Majalah Dinding/Kegiatan 

Anak/Karya  
1 unit Baik 

32 Lampu neon / bohklam 1 buah Baik  
 

Sarana di Luar TK Negeri Pembina Kabupaten Brebes 
 
No Nama Barang Jumlah satuan Barang Keterangan 
1 2 3 4 
1 Kolam Ikan Hias Dalam 

Taman 
1 buah Baik 

2 Kolam Ikan Hias di Luar 
Taman 

1 buah Baik 

3 Kolam Ikan Lele 1 buah Baik 
4 Jembatan Taman  1 unit Baik 
5 Lampu Taman   1 unit Baik 
6 Kebun Gizi  1 buah Baik 
7 Kebun Toga 1 buah Baik 
8 Tanaman bunga Hias/Pot 

Gantung 
13 buah Baik 

9 Rak Bunga 4 set Baik 
10 Pot Bunga Lengkap + 50 buah Baik 
11 Vas Bunga Taman 10 buah Baik 
12 Papan Slogan 10 buah Baik 
13 Papan Nama TK 1 buah Baik 
14 Papan Nama  UKS 1 unit Baik 
15 Tiang Bendera Besar 1 buah Baik 
16 Tiang Bendera Kecil 1 buah Baik 
17 Penampung Air Bersih 1 buah Baik 
18 Gerobak Sampah 1 unit Baik 
19 Tempat Pembuangan Sampah 6 buah Baik 
20 Washtafell, Handuk, Pencuci 1 set Baik 
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Tangan 
21 Sanitasi/Saluran Air 1 set Baik 
22 Sapu Lidi 4 buah Baik 
23 Serok Sampah 2 buah Baik 
24 Cangkul Kecil 1 buah Baik 
25 Cangkul Besar 1 buah Baik  
26 Kelinci (hidup) 1 pasang Baik 
27 Burung Ayam-ayaman 

(hidup) 
1 ekor Baik 

28 Etalese Piala dan Sejumlah 
Piala 

1 unit Baik 

29 Maket Contoh Gedung dan 
Area TK 

1 paket Baik 

Sarana di Dalam TK Negeri Pembina Kabupaten Brebes 

No Nama Barang Jumlah Satuan Barang Keterangan 
1 2 3 4 
1 Meja Periksa 1 buah Baik  
2 Kursi Perawat 2 buah Baik 
3 Meja Anak 2 buah Baik 
4 Kursi Anak 4 unit Baik 
5 Almari Kayu 1 unit  Baik 
6 Almari/Etalase 1 unit Baik 
7 Tempat Tidur 2 unit Baik 
8 Kasur, Bantal, Sprei, Tirai 2 set Baik 
9 Kipas Angin 1 unit Baik 
10 Jam Dinding 2 buah Baik 
11 Lukisan Berbingkai 10 buah Baik 
12 Gambar Presiden/Wapres/ 

Garuda 
1 set Baik 

13 Papan Penunjuk UKS 1 buah Baik 
14 Papan Jadwal Piket UKS  buah Baik 
15 Papan Struktur Organisasi 10 set Baik 
16 Papan Program Kerja UKS  2 set Baik 
17 Papan Perawatan UKS 1 buah Baik 
18 Buku Administrasi UKS 1 set Baik 
19 Gambar Foto Kegiatan Siswa 1 set Baik  
20 Gambar Nama-nama Buah 2 unit Baik 
21 Gambar Pencegahan Penyakit 

DBD 
1 buah Baik 

22 Gambar Perawatan Gigi 2 buah Baik 
23 Gambar Pengetahuan 

Vitamin 
1 unit Baik 

24 Gambar Tes Mata Warna 1 buah Baik 
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untuk anak 
25 Gambar Tes Mata Huruf 

untuk anak 
1 buah Baik 

26 Gambar Gigi sehat dan 
Penyakit Gigi 

7 buah Baik 

27 Gambar Do’a-do’a 2 buah Baik  
28 Gambar Sayur Mayur sehat 1 buah Baik  
29 Alat Peraga Buah-buahan 

sehat 
1 set Baik 

30 Timbangan Berat Badan 1 unit Baik 
31 Timbangan Skala Kesehatan 1 unit Baik 
32 Pengukur Tinggi Badan 2 buah Baik 
33 Kotak P3K Kecil 1 buah Baik 
34 Kotak P3K Besar 2 buah Baik 
35 Kotak Obat 3 buah Baik 
36 Tas Dokter/P3K Besar 1 buah Baik 
37 Obat-obatan 1 set Baik 
38 Alat-alat praktek kesehatan 1 set Baik 
39 Stetoskope 3 buah Baik 
40 Thermometer 1 set Baik 
41 Alat Pemeriksaan dan 

Perawatan Gigi 
1 set Baik 

42 Alat Tensi Darah 1 set Baik 
43 Model Gigi 1 set Baik 
44 Sikat Gigi  4 set Baik 
45 Pasta Gigi 1 lusin Baik 
46 Baju Dokter Kecil  1 buah Baik 
47 Kartu Berobat Anak 120 buah Baik 
48 Kartu Menuju Sehat 120 buah Baik 
49 Kartu UKS 120 buah Baik 
50 Washtafell 1 set Baik  
51 Tempat Sampah 2 buah Baik 
52 Keset 1  buah Baik 
53 Karpet 1 lembar Baik 
54 Sapu Ijuk 2 buah Baik 
55 Pembersih Debu 1 buah Baik 
56 Handuk Kecil 1 buah Baik 
57 Handuk lap Tangan 1 buah Baik 
58 Cermin 1 buah Baik 
59 Korden 1 pasang Baik 
60 Stop Kontak Dobel 1 buah Baik 
61 Saklar Dobel 1 buah Baik 
62 Piala 2 buah Baik 
63 Tempat Makan dan Sendok 130 buah Baik 
64 Tempat Minum (gelas) 130 buah Baik 
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magnifilin 
65 Vas Bunga Plastik 1 set Baik 
66 Daftar Buku Administrasi 

UKS 
1 lembar Baik 

67 Magnit Batang 1 buah Baik 
68 Magnit Ladam 1 buah Baik 
69 Magnit jarum 1 buah Baik 
70 Kompas 1 buah Baik 
71 Sapu 1 buah Baik  
72 Lampu neon / bohklam 2 buah Baik  
 

Sarana Ruang Kelas TK Negeri Pembina Kabupaten Brebes. 
 
No Nama Barang Jumlah Satuan Barang Keterangan 
1 2 3 4 
1 Meja guru 1 buah Baik  
2 Kursi guru 1 buah Baik 
3 Almari besar kayu 2 buah Baik 
4 Rak media belajar 6 set Baik 
5 Meja belajar besar 7 buah Baik 
6 Meja anak kecil 21 buah Baik 
7 Kursi anak (kayu) 15 buah Baik 
8 Kursi anak (plastik) 33 buah Baik 
9 Papan absen kelas 1 buah Baik 
10 Papan sket/pembatas ruangan 6 buah Baik 
11 Karpet 1 lembar Baik 
12 Kalender dan kalender 

pendidikan 
3 buah Baik 

13 Rak sepatu 2 set Baik 
14 Penggantung tas 2 set Baik 
15 Papan visi dan misi 1 buah Baik 
16 Papan penunjuk kelas 1 buah Baik 
17 Jadwal pelajaran 1 buah Baik 
18 Papan tulis/whiteboard 1 buah Baik 
19 Keranjang besar tempat 

media 
62 buah Baik 

20 Kotak Pos 1 buah Baik 
21 Printer 1 unit Baik 
22 Alat peraga kegiatan belajar 

mengajar  
1 set Baik 

23 Bola kecil 100 buah Baik 
24 Bola Besar/karet 2 buah Baik 
25 Papan hiasan hasil karya anak 4 buah Baik 
26 Gantungan hiasan hasil karya 10 buah Baik 
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anak 
27 Toples Tempat media belajar 3 buah Baik 
28 Buku Kegiatan anak 1 set Baik 
29 Pot bunga 2 set Baik  
30 Penggantung minuman 62 buah Baik  
31 Keranjang kecil tempat 

tempat media 
62 buah Baik 

32 Baskom kecil tempat media 4 buah Baik 
33 Belira 1 buah Baik 
34 Drumband 1 set Baik 
35 Panggung boneka 1 buah Baik 
36 Ayunan boneka 1 unit Baik 
37 Gitar  1 buah Baik 
38 Gitar mainan 1 buah Baik 
39 Buku administrasi kelas 1 set Baik 
40 Buku tulis anak-anak 1 set Baik 
41 Buku karya anak 1 set Baik 
42 Majalah peraga 

pendidikan/LKS 
1 set Baik 

43 Buku gambar 1 set Baik 
44 Pensil warna dan alat-alat 

tulis 
1 set Baik 

45 Gambar dan alat peraga buah 
dan hewan 

1 set Baik 

46 Buku kegiatan anak 1 set Baik 
47 Media belajar menjahit 1 set Baik 
48 Media belajar menjiplak 1 set Baik 
49 Media belajar mengayam 1 set Baik 
50 Media belajar mencocok 1 set Baik 
51 Media peraga cerita boneka 1 set Baik 
52 Media peraga pakaian adat 1 set Baik 
53 Media belajar memasak 1 set Baik 
54 Media belajar nama-nama 

hari  
1 set Baik 

55 Media belajar nama-nama 
bulan 

1 set Baik 

56 Media belajar tempat ibadah 1 set Baik 
57 Media belajar alat untuk 

beribadah 
1 set Baik 

58 Media belajar jenis buah dan 
hewan 

1 set Baik 

59 Media belajar pengenalan 
waktu 

1 set Baik 

60 Media belajar pengenalan 
angka/konsep 

10 set Baik 
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61 Media belajar balok 1 set Baik 
62 Media belajar macam-macam 

pekerjaan 
1 set Baik 

63 Media belajar puzzle 1 set Baik 
64 Media belajar plastisin 1 set Baik 
65 Media miniatur hewan dan 

tumbuhan 
1 set Baik 

66 Media boneka kayu 1 set Baik 
67 Media pengenalan rambu-

rambu  
1 set Baik 

68 Media alat transportasi 1 set Baik 
69 Media bermain dalam kelas 1 set Baik 
70 Media Pengenalan Benda 

yang sama 
1 set Baik 

71 Bingkai hiasan dinding 10 buah Baik 
72 Papan gantung petunjuk 8 buah Baik 
73 Bingkai Garuda, Presiden dan 

Wapres 
1 set Baik 

74 Hiasan dinding foto anak A1 2 buah Baik 
75 Hiasan dinding foto anak 

piket 
1 buah Baik 

76 Hiasan dindin gambar 
pendidikan 

16 buah Baik 

77 Hiasan dinding karya anak 26 buah Baik 
78 Hiasan dinding do’a-do’a 2 buah Baik 
79 Hiasan dinding pengenalan 

huruf 
5 buah Baik 

80 Hiasan dinding pengenalan 
angka 

2 buah Baik 

81 Hiasan dinding Gambar cara 
berwudlu 

1 buah Baik 

82 Media belajar mengenal biji-
bijian 

1 set Baik 

83 Media belajar mengenal 
Toga. 

1 set Baik 

84 Media belajar Kertas lipat 1 set Baik 
85 Media belajar melukis 1 set Baik 
86 Media belajar mengenal hasil 

laut 
1 set Baik 

87 Media belajar mengenal 
profesi 

1 set Baik 

88 Media belajar membuat 
polaris 

1 set Baik 

89 Media belajar musik 
angklung 

1 set Baik 
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90 Stop kontak 1 buah Baik 
91 Sakelar 1 buah Baik 
92 Kipas angin gantung 1 unit Baik 
93 Jam dinding 1 unit Baik 
94 Pesawat telepon 1 unit Baik 
95 Televisi 1 unit Baik 
96 VCD player 1 unit Baik 
97 Tape recorder 1 unit Baik 
98 Computer Tutor 1 unit Baik  
99 Stop kontak roll/gulung 1 unit Baik 
100 Keset 3 buah Baik 
101 Sapu 2 buah Baik 
102 Sulak/kemoceng 2 buah Baik 
103 Pembersih karpet 1 buah Baik 
104 Tempat sampah 2 buah Baik 
105 Serok sampah 2 buah Baik 
106 Washtafell 1 set Baik 
107 Cermin 1 buah Baik 
108 Handuk cuci tangan 1 buah Baik 
109 Cairan cuci tangan 2 botol Baik 
110 Baskom bersih-bersih dan lap 1 set Baik 
111 Alat pengukur badan 2 buah Baik 
112 Lampu neon / bohklam 5 buah Baik  

 
Format Buku Peminjaman dan Pengembalian Perpustakaan  

TK Negeri Pembina Kabupaten Brebes. 
 

Peminjaman Pengembalian No Nama Kelompok 
 

No. 
Reg.

Judul 
buku Guru Peminjam Guru  Peminjam  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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Lampiran 7 
 

Profil TK Negeri Pembina Kota Tegal 
 

No Identitas Sekolah 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

Nama Sekolah : TK Negeri Pembina  
N.I.S : 000260  
N S S : -  
Propinsi : Jawa Tengah  
Otonomi : Kota Tegal  
Kecamatan : Tegal Barat  
Desa/Kelurahan : Pekauman  
Jl & Nomor : Jl. Jalak Barat No. 18  
Kode Pes : 52113  
Telephon : Kode Wilayah : 0283 Nomor : 320134  
Daerah : Perkotaan  
Status Sekolah : Negeri  
Sekolah : Inti  
Akreditasi : A  
Penerbit SK (ditandatangani oleh) : Wali Kota  
Tahun Berdiri : Tahun 2003  
Kegiatan Belajar Mengajar : Pagi  
Bangunan Sekolah : Milik Sendiri  
Luas Bangunan : L: 594 M 
Lokasi Sekolah : Jl. Jalak Barat No. 18 Tegal  
Jarak ke Pusat Kecamatan : 1 (satu) KM 
Jarak ke Pusat Otoda : 1 (satu) KM  
Terletak pada Lintasan : Kota  
Jumlah Keanggotaan Rayon : 5 Sekolah  
Organisasi Penyelenggara : Pemerintah  
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Lampiran 8 
 

Program Tahunan TK Negeri Pembina Kota Tegal Tahun Pelajaran 2010/2011. 
 
No Program Tahunan Nama Kegiatan 
1 Kemuridan  a. Penerimaan peserta didik  

b. Pembagian kelompok  
c. Rekapitulasi mutasi siswa  
d. Pertemuan komite   

2 Kurikulum  a. Masa orientasi  
b. Upacara bendera  
c. Kegiatan semester I 
d. Penerimaan dan penyaluran zakat fitrah  
e. Halal bi halal  
f. Qurban  
g. Renang tengah semester  
h. Siaran radio  
i. Lomba  
j. Pekan muharam  
k. Kegiatan semester II  
l. Evaluasi  
m. Perbaikan dan pengayaan  
n. Pembagian BLP  
o. Kegiatan tutup tahun  

3 Keuangan  a. Penerimaan uang sekolah  
b. Tabungan sekolah  
c. Penerimaan dana pengembangan  

4 Kepegawaian  a. Pembinaan guru  
b. Supervisi kelas  
c. Study banding  
d. Evaluasi KBM  

5 Bidang Sarana dan 
Prasarana  

a. Pengadaan kolam renang  
b. Pengadaan kolam bola  
c. Penataan halaman  
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Lampiran 9 
 

Format Penilaian Harian TK Negeri Pembina Kota Tegal 
 

Minggu: I/hari Senin 
Link perkmb Nam Fsk Kog Bhs Sos 

No 

Nama/ No.Ind      
1 Adinda       
2 Alisa      
 

Format Penilaian Mingguan TK Negeri Pembina Kota Tegal 
 

Minggu Ke: I Hasil Akhir 
Hari Senin Selasa Rabu Kamis Jum’at Sabtu N.Indik N

Nama 

N/N.ind 10 23 21 17 5 28   
Adinda  N         
Alisa N         
 

Format Penilaian Bulanan TK Negeri Pembina Kota Tegal 
 

Bulan Ke 1 Hasil 
Akhir 

Mgg: 1 Mgg: 2 Mgg: 3 Mgg: 4 

Nama 

N.Indik  N  N.Indik N  N.Indik N  N.Indik  N  
No. 

Indik 
N 

Adinda            
 

Format Penilaian Semester TK Pembina Kota Tegal 
 

Bulan Ke 1 Bulan Ke 2 
 

Hasil Akhir  Lingkup 
Perkembangan  

No. 
Indik  

N  No. 
Indik 

N  No. 
Indik  

N  

Narasi 

Agama& Moral         
Fisik motorik 
kasar  

       

Fisik motorik 
halus  

       

Kesehatan fisik         
Kognitif  
a. Pengetahuan 
Umum& Sains  

       

b. Konsep 
Bentuk, Warna, 
Ukuran& Pola  

       

c. Konsep        
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Bilangan, 
Lambang 
Bilangan& 
Huruf  
Menerima 
Bahasa  

       

Mengungkapkan 
Bahasa  

       

Keaksaraan         
Social& 
Emosional  
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Lampiran 10 
 

Data Guru dan Karyawan TK Negeri Pembina Kota Tegal. 
 

No Nama NIP Tempat/Tanggal Lahir 
1 Lili Priyanti  195807021986012001  Tegal, 02-07-1958 
2 Tjundiati  197112282003122002 Tegal, 28-12-1978 
3 Esti Kisriyanti  197811122005012010 Pemalang, 12-11-1978 
4 Evi Purwani  197601262003122005 Tegal, 26-01-1976 
5 Turiyah  198303102010012028 Tegal, 10-03-1983 
6 Resta Dinar P.  - Tegal, 11-01-1986 
7 Yunita F.  - Brebes, 28-06-1985 
8 Nani Winarti  198409122010012002 Tegal, 12-09-1984 
9 Panti Indriyati  198606062010012038 Grobogan, 06-06-1986 
10 Dwi Wsti A.  198804242010012010 Tegal, 24-04-1988 
11 Kasid  - Tegal, 26-01-1962 
12 Suwarno  - Tegal, 31-07-1976 
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Lampiran 11 
 

Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah(RAPBS) 
TK Negeri Pembina Kota Tegal Tahun Pelajaran 2010/2011 

 
N
o 

Uraian 
Pendapatan 

Jumlah N
o

Uraian Belanja Jumlah 

1. 
 
2. 
3. 
4. 
 

Saldao awal 
tahun 
APBD I 
APBD II 
Sumbangan 
Orang Tua 
Peserta Didik 
4.1.Dana 
Operasional 
4.2. Dana 
Pengembangan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jumlah 

0 
 
0 

Rp. 15.000.000 
 
 
 
 
Rp. 72.000.000 
 
Rp. 12.000.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rp. 99.000.000 

1
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
. 
 
 
 
 
 
 
3
. 
 
 
 
 
 
 

Belanja 
Operasional 

1.1 Honor Guru 
dan Penjaga 

1.2 Perjalanan 
Dinas 

1.3 Pemeliharaan 
1.4 Cetak dan 

Fotokopi 
1.5 ATK Habis 

Pakai 
1.6 Komite 
1.7 Biaya 

langganan 
Belanja Non 
Fisik 
2.1 Biaya 
Pendidikan 
2.2 Biaya 
Penataran 
3.3 Kegiatan 
Siswa 
Fisik 
3.1 Pengadaan 
Kelengkapan 
Aat Peraga 
3.2 Pengadaan 
Komputer 

 
 
Rp. 18.600.000 
 
Rp. 4.000.000 
 
Rp. 3.000.000 
Rp. 5.000.000 
 
RP. 5.000.000 
 
Rp. 2.000.000 
Rp. 5.900.000 
 
 
 
RP. 28.500.000 
 
Rp. 5.000.000 
 
Rp. 8.000.000 
 
 
Rp. 2.000.000 
 
Rp. 12.000.000 
 
 
 
Rp.99.000.000 

 
Program Kegiatan TK Negeri Pembina Kota Tegal Tahun Pelajaran 2010-2012 

 
Sumber Dana N

o 
Program Kegiatan 

A
P
B
D
 I

APBD II Orang Tua Lain-
lain 
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1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  
 
 
 
 
 
 
3. 

Pengeluaran 
Rutin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Non Fisik 
2.1 
Peningkatan 
Mutu 
 
 
 
Fisik 
3.1 
Pengemban
gan 

1. Honorarium 
1.1 Honor  guru 
Bantu 
1.2 Honor Guru 
Bhs. Inggris 
1.3 Honor Guru 
Lukis 
1.4 Honor Guru 
Drum Band 
1.5 Honor 
Pembantu 
1.6 Honor 
Penjaga 
 
2. Perjalanan 
Dinas 
2.1 Pagub. TK 
Pemb. Pkl. 
2.2 Pagub. Tk 
Pemb Prop. 
 
3. Pemeliharaan 
3.1 Pengecatan 
mainan 
 
4. Biaya Cetak 
dan Fotokopi 
5. ATK Habis 
Pakai 
6. Komite 
7. Biaya 
Langganan 
 
2.1.1 Biaya 
Pendidikan 
2.1.2 Biaya 
Penataran 
2.1.3 Kegiatan 
Siswa 
 
3.1.1 Pengadaan 
Kolam Bola 
3.1.2 Pengadaan 
Komputer 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rp.3.000.000 
 
 
Rp. 1.500.000 
 
 
 
 
Rp.5000.000 
 
 
Rp. 3.500.000 
 
 
 
 
 
 
Rp 2.000.000 
 
 
 
 
    15.000.000 

 
Rp.7.200.000 
 
Rp.1.800.000 
 
Rp.1.800.000 
 
Rp.1.800.000 
 
Rp.3.000.000 
 
Rp.3.000.000 
 
 
 
 
Rp.2.000.000 
 
Rp.2.000.000 
 
 
 
 
 
 
Rp.3.500.000 
 
Rp.5.000.000 
 
Rp. 2000.000 
Rp. 9000.000 
 
 
Rp.25.000.00 
 
Rp.5.000.000 
 
Rp. 8000.000 
 
 
 
 
Rp12.000.000 
 
 
     84.000.000 
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Lampiran 12 
 

Ruang TK Negeri Pembina Kota Tegal. 
 

No Nama Ruang Jumlah Kondisi 
1 Ruang UKS  1 Unit Baik 
2 Ruang Tamu  1 Unit Baik 
3 Ruang Kepala TK  1 Unit Baik 
4 Ruang Guru  1 Unit Baik 
5 Ruang Tata Usaha 1 Unit Baik 
6 Perpustakaan  1 Unit Baik 
7 Mushola  1 Unit Baik 
8 Ruang Kelas  4 Unit Baik 
9 Ruang Dapur  1 Unit Baik 

10 Rumah Dinas  1 Unit Baik 
11 Kamar mandi  1 Unit Baik 
12 Aula  1 Unit Baik 
13 Gudang  1 Unit Baik 

 
Sarana di Luar TK Negeri Pembina Kota Tegal. 

 
No Nama Alat Permainan Luar  Jumlah Kondisi 
1 Ayunan  5 Unit Baik  
2 Jungkat-jungkit  1 Unit Baik 
3 Tangga perosotan  1 Unit Baik 
4 Terowongan  1 Unit Baik 
5 Rumah panggung  1 Unit Baik 
6 Papan titian  1 Unit Baik 
7 Panjat tebing 1 Unit Baik 
8 Kolam renang  1 Unit Baik 

 
Sarana di Dalam TK Negeri Pembina Kota Tegal 

 
No Nama Alat Permainan Dalam Jumlah Kondisi 
1 Panggung boneka  1 set  Baik  
2 Boneka tangan  1 unit Baik 
3 Balok  1 set  Baik 
4 Papan flanel  1 unit Baik 
5 Papan tulis  1 unit Baik 
6 Televise  1 unit Baik 
7 VCD  1 unit Baik 
8 Radio  1 unit Baik 
9 Manik-manik  1 unit Baik 

10 Puzzle  1 unit Baik 
11 Bongkar pasang  1 unit Baik 
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Format Buku Perpustakaan TK Negeri Pembina Kota Tegal  

Tahun Pelajaran 2010/2011. 
 

No No 
Registrasi 

Judul 
Buku 

Pengarang Penerbit Tahun 
Terbit 

Asal 
Barang 

Jumlah 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. 210/TK.P

/V/08 
Dunia 
ajaib 
awal 
petuala
ngan I 

GG. 
Christabelle 
eMTe 

Erlangga 
for kids  

2008 Depdik
nas  

2 

 
Format Buku Peminjaman dan Pengembalian Perpustakaan  

TK Negeri Pembina Kota Tegal. 
 

Kelompok Peminjaman Pengembalian No Nama 
A1 A2 B1 B2

No. 
Reg.

Judul 
buku Guru Anak  Guru  Anak  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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Lampiran 13 
 

HASIL WAWANCARA IMPLEMENTASI MANAJEMEN BERBASIS 
SEKOLAH (STUDI DESKRIPTIF PADA TK NEGERI PEMBINA 

KABUPATEN BREBES DAN TK NEGERI PEMBINA KOTA TEGAL) 
 
Hari/Tanggal   :   
Orang yang terlibat  : Kepala TK Negeri Pembina Kabupaten Brebes  
 

Jenis Pertanyaan 
1. Apakah anda pernah mendengar kata manajemen berbasis sekolah ? Jika 

ya, apa yang anda ketahui tentang manajemen berbasis sekolah ! 
 

Jawaban : Pernah, pengelolaan yang didasarkan atas satuan pendidikan 
sekolahan. 
 

2. Kurikulum apakah yang anda gunakan di TK ?  
 

Jawaban : Kurikulum 2004 yang pengembangannya didasarkan 
Permendiknas nomor 58 tahun 2009 yang tertuang dalam tingkat satuan 
pendidikan. 
 

3. Apakah anda menyusun program tahunan ? Jika ya, kegiatan apa sajakan 
yang anda programkan untuk tahun pelajaran 2010/2011 ! 
 
Jawaban : Ya, program tahun ini membuat jalan penghubung dari kelas 
yang satu ke kelas yang lain. 
 

4. Apakah anda menyusun program semester ?  
 
Jawaban : Ya saya serahkan pada dewan guru, kelompok B sendiri, 
kelompok A sendiri. 
 

5. Apakah anda menyusun program tahun ajaran baru ? jika ya, kegiatan 
apa sajakan yang dilakukan menjelang tahun ajaran baru ! 
 
Jawaban : Ya saya menyusun, adapun bentuknya yaitu melalui rapat 
kemudian dibentuk panitia, setelah pembentukan panitia tugas dan 
kewenangannya dilaksanakan sesuai dengan fungsinya serta melaporkan 
hasilnya. 
 

6. Apakah anda menyusun program akhir tahun ajaran ? jika ya, kegiatan 
apa sajakah yang dilakukan menjelang akhir tahun ajaran !  
 
Jawaban : Ya saya menyusun, adapun bentuknya yaitu melalui rapat 
kemudian dibentuk panitia, setelah pembentukan panitia tugas dan 
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kewenangannya dilaksanakan sesuai dengan fungsinya serta melaporkan 
hasilnya. 

7. Apakah anda melaksanakan supervisi kelas ? jika ya, bagaimanakah 
pelaksanaannya! 
 
Jawaban : Ya, itu ada bukti fisiknya. 
 

8. Menurut anda, bagaimanakah kualitas pendidik TK Negeri Pembina 
Kabupaten Brebes ?  
 
Jawaban : Ya sudah baik, Bu Siti sudah bagus, Bu Shofi juga demikian. 
Yang sudah lama mengabdi pasti banyak pengalaman jadi baik. 
 

9. Bagaimanakah cara anda meningkatkan kualitas pendidik TK Negeri 
pembina Kabupaten Brebes ?  
 
Jawaban : Mereka saya keleluasan untuk melaksanakan, meningkatkan 
pendidikannya ke jenjang selanjutnya seperti mengikuti perkuliahan di 
UT, mengadakan pertemuan KKG, meeting antar kelas dan pertemuan 
antar sekolah. 
 

10. Berapakah jumlah anak didik TK Negeri Pembina Kabupaten Brebes ?  
 
Jawaban : 120 anak.  
 

11. Berapakah jumlah anak didik  anda dalam satu kelompok ?  
 
Jawaban : Masing-masing kelas 30 anak. Golongan ekonomi menengah. 
 

12. Berapakah usia minimal anak didik anda untuk masuk ke TK Negeri 
Pembina Kabupaten Brebes ?  
 
Jawaban : 4 tahun per tahun ajaran baru.  
 

13. Apakah ada tes khusus untuk masuk ke TK Negeri Pembina Kabupaten 
Brebes ? jika ya, apakah ada kriteria tertentu !  
 
Jawaban : Tidak ada.  
 

14. Apakah anda menyusun RAPBS ?  
 
Jawaban : Ya, itu ada buktinya. 
 

15. Apakah setiap guru diberi tugas dan tanggungjawab dalam pengelolaan 
keuangan atau hanya ditangani TU saja ?  
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Jawaban : Ya, tapi tetap ada bendahara induk yaitu Bu Siti sedangkan Bu 
Shofi sebagai bendahara rutin. Setiap guru diberi peran untuk 
pengelolaan keuangan.  
Jawaban : Dari masyarakat.  
 
 

16. Darimana sajakah sumber dana yang diperoleh TK Negeri Pembina 
Kabupaten Brebes selain dari pemerintah setempat ?  
 

17. Bagaimanakah cara mengganti sarana dan prasarana yang tidak layak 
pakai ?  
 
Jawaban : Setiap tahun kami ada anggaran untuk sarana dan prasarana 
diantaranya untuk mengganti yang sudah layak pakai atau rusak, 
menambah sarana dan prasarana. 
 

18. Bagaimanakah hubungan antara sekolah dengan masyarakat sekitar ?  
 
Jawaban : Baik-baik saja.  
 

19. Apakah ada event-event tertentu untuk mengenalkan pada anak tentang 
lingkungan sekitar ? jika ya, bagaimanakah bentuk dari event tersebut !  
 
Jawaban : Ya ada, jalan-jalan disekitar lingkungan TK. 
 

20. Apakah di TK Negeri Pembina Kabupaten Brebes ada komite sekolah ? 
jika ya, peran apakah yang dipegang komite sekolah !  
 
Jabawan : Ya ada, komite itu memegang dana pengembangan. 
 

21. Apakah di TK Negeri Pembina Kabupaten Brebes ada perpustakaan ? 
jika ya siapakah yang mengelola ?  
 
Jawaban : Ya ada bu guru semua.  
 

22. Apakah di TK negeri Pembina Kabupaten Brebes ada layanan kesehatan 
khusus ? jika ya siapakah yang menanganinya ?  
 
Jawaban : Mungkin hanya UKS.  
 

23. Apakah di TK negeri Pembina Kabupaten Brebes ada bagian keamanan ? 
jika ya, siapa sajakah yang ikut  berperan serta dalam keamanan TK ?  
 
Jawaban : Ya ada Pak satpam.  
 

24. Kapan TK Negeri Pembina Kabupaten Brebes  menggunakan 
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manajemen berbasis sekolah ?  
 

Jawaban : Menggunakan MBS itu tahun 2004.  
 

25. Apakah anda menemui hambatan-hambatan dalam pelaksanaan 
manajemen berbasis sekolah ? jika ya, faktor apa sajakah yang 
menghambat dalam pelaksanaannya ! 
 
Jawaban : Tidak ada hambatan.  
 

26. Faktor apa sajakah yang mendukung dalam implementasi manajemen 
berbasis sekolah di TK Negeri Pembina Kabupaten Brebes !  
 
Jawaban : Semua mendukung, dilihat dari kesiapan SDM-nya yaitu guru-
gurunya yang siap menerapkan MBS bersama-sama, terus sarana dan 
prasarana yang memadai, kemudian keterbukaan dalam pengelolaan 
keuangan, dari humas-nya kami saling mendukung dan baik.   

 
 
Catatan : Daftar pertanyaan yang diajukan disesuaikan dengan kebutuhan data dan 
bisa berkembang sesuai dengan kondisi yang ada.  
 



200 
 

 
 

HASIL WAWANCARA IMPLEMENTASI MANAJEMEN BERBASIS 
SEKOLAH (STUDI DESKRIPTIF PADA TK NEGERI PEMBINA 

KABUPATEN BREBES DAN TK NEGERI PEMBINA KOTA TEGAL) 
  
Hari/Tanggal   :  
Orang yang terlibat  : Guru A1 TK Negeri Pembina Kabupaten Brebes  
 

Jenis Pertanyaan 
1. Apakah anda pernah mendengar kata manajemen berbasis sekolah ? Jika 

ya, apa yang anda ketahui tentang manajemen berbasis sekolah ! 
 
Jawaban : Ya pernah, ya kalo menurut saya itu MBS itu pengelolaan 
tentang keuangan yang ada di sekolah disesuaikan dengan kondisi 
sekolah.  
 

2. Kurikulum apakah yang anda gunakan di TK ?  
 
Jawaban : Kurikulum yang saya gunakan yaitu kurikulum tahun 2004 
dan sekarang itu kurikulum yang disempurnakan masih dalam taraf 
latihan-latihan atau baru taraf pemasukan atau dibuat program. 
 

3. Apakah anda menyusun program semester ?  
 
Jawaban : Ya, disini saya pernah membuat menyusun program semester 
untuk kurikulum yang saat ini, untuk yang perubahan belum dibuat 
karena masih latihan. Tahun ini sudah dibuat. Dalam penyusunannya itu 
diterapkan dari masing-masing kelas, disini kan ada kelompok A dua 
kelas, kelompok B dua kelas, jadi dalam penyusunan program 
pembelajaran kelompok B yang buguru kelompok B, kelompok A yang 
buguru kelompok A. penyusunannya bareng-bareng, dari program 
semester kemudian mingguan mungkin jadi harian, nah itu inisiatif guru 
kelas masing-masing. 
 

4. Bagaimanakah anda melakukan penilaian pada anak didik anda ?  
 
Jawaban : Untuk melakukan penilaian pada anak didik itu kami menilai 
selama proses belajar mengajar baik di dalam, di luar, bermain. Penilaian 
pertama itu melalui harian saya tata dalam RKH ada yang sangat baik, 
yang tidak baik dan yang kurang baik maupun yang kurang berhasil, 
setelah beberapa lama saya masukkan juga dalam alat penilaian misalnya 
hari ini saya menilai penugasan, terus anak berhasil atau nggak saya 
masukkan ke dalam alat tersebut kemudian dalam mingguan itu pun 
nanti saya masukkan ke dalam penilaian bantu untuk kami memudahkan 
menulis raport semesteran, jadi dari RKH berkali-kali indikator ini, 
kegiatan ini berhasil saya masukkan dalam penilaian bantu tadi ataupun 
yang belum berhasil saya masukkan dalam penilaian bantu tadi 
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dikandung maksud penilaian bantu tadi untuk memudahkan kami dalam 
mengurus penilaian harian. 
 

5. Menurut anda, bagaimanakah sosok Kepala TK Negeri Pembina 
Kabupaten Brebes?  
 
Jawaban : Sosok Pak Cipto sebagai sebagai seorang kepala sekolah 
beliaunya baik dalam memimpin dia juga bijaksana akhirnya sekolah 
bias seperti ini berarti dia bisa dinilai baik karena sekolah bias maju 
tetap. 
 

6. Bagaimanakah cara anda untuk meningkatkan kualitas sebagai pendidik 
di TK Negeri Pembina Kabupaten Brebes ! 
 
Jawaban : Saya sebagai guru yang sudah lama, walaupun sudah lama 
saya Insya Allah selalu meningkatkan kualitas saya sebagai guru dan jadi 
guru yang profesional saya banyak membaca buku, kemudian mengikuti 
organisasi-organisasi, mengikuti pelatihan, dan juga kalau nonton tivi 
ada yang menyangkut dalam pendidikan TK saya bagi dan juga saya 
sering banyak membaca buku-buku perkembangan dan juga dalam 
meningkatkan bakat anak misalnya dalam seni vokal anaknya saya latih 
semampu saya dan saya berlatih dengan senang, saya meningkatkan 
seperti itu.  Pengalaman di manapun kalau bisa meningkatkan 
profesinalisme saya ambil, saya terapkan pada teman-teman guru yang 
ada di sini, saya mengajak bersama-sama. 
 

7. Tugas apakah yang diberikan guru pendamping ?  
 
Jawaban : Disini saya sebagai guru inti yang sudah lama, dan guru bantu 
supaya bias semuanya saya kasih tugas, bagi-bagi misalnya saya depan 
besok saya belakang jadi fifty-fifty biar nanti kan sama-sama jabatannya 
guru bukan masalah swasta dan negeri sama guru dimata anak, kan anak-
anak nggak ngerti ini guru negeri atau guru swasta biar anak menilai oh 
bugurunya pinter semuanya.  
 

8. Berapakah jumlah anak didik TK Negeri Pembina Kabupaten Brebes ?  
 
Jawaban : 120 anak.  
 

9. Berapakah jumlah anak didik TK Negeri Pembina Kabupaten Brebes 
dalam satu kelompok ?  
 
Jawaban : masing-masing kelas 30 anak.  
 

10. Apakah setiap anak diberi kesempatan untuk mengikuti lomba atau 
hanya anak tertentu saja ?  
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Jawaban : Kalau ada pengumuman atau event-event lomba dimana pun 
dari pihak guru itu secara keseluruhan kemudian diberi semua ini ada 
lomba di dedi jaya tanggal lombanya event mewarnai gambar, jadi bukan 
hanya yang bersangkutan saja tapi untuk semuanya dihimbau untuk bias 
mengikuti tapi kan nggak mungkin semua, hanya ada yang berbakat dan 
tidak berbakat, kemudian anak yang berbakat.  
 

11. Bagaimanakah cara anda, ketika anak didik anda akan mengikuti lomba ? 
 
Jawaban : Di sini bisa juara-juara itu setiap minggu sekali atau 
ketempatan beberapa lama selalu rutin itu kami latih anak yang berbakat, 
misalnya bakatnya lukis, vocal, menari, itu nanti ada even-even 
kemudian anak yang berbakat dan anak yang mau dilatih dan bugurunya 
disini siap untuk melatih biar bakatnya itu berkembang. Misalnya aka 
nada lomba nyanyi semua pagi itu senam kemudian nyanyi kemudian 
kalo nyanyi saya itu mengucapkan biar suaranya yang keras dengan kata-
kata vocal AIUEO aa…, kemudian biar perutnya kencang, suaranya 
tenang, pernafasannya biar panjang. Kemudian setelah kita mengamati 
anak menyanyi kemudian diserahkan pada masing-masing guru 
kelompok atau guru kelas, bagi anak yang berbakat nyanyi tolong 
dikumpulkan dan dilatih, melukis pun seperti itu. 
 

12. Bagaimanakah cara mengganti sarana dan prasarana yang tidak layak 
pakai ?  
 
Jawaban : Yang tidak layak pakai itu di TK Pembina sarana dan 
prasarana, alat-alat baik di luar maupun di dalam, secara menggantinya 
ya membeli, kalau nggak kadang-kadang bagi guru yang kreatifitas ya 
membuat untuk alat peraga yang dibutuhkan, tapi kalau alat peraga di 
luar yang besar-besar itu ya menggantinya beli dengan cara musyawarah 
awal tahun, jadi nanti dananya itu hasil musyawarah komite dan sekolah 
serta wali murid nanti ini lho alat yang perlu diganti, nanti digotong oleh 
wali murid pada awal tahun ajaran namanya uang pengembangan.  
 

13. Bagaimanakah hubungan sekolah dengan masyarakat sekitar ?  
 
Jawaban : Harmonis dan baik sekali. 
 

14. Apakah ada event-event tertentu untuk mengenalkan pada anak didik 
anda tentang lingkungan sekitar ? jika ya, bagaimanakah bentuk dari 
event tersebut !  
 
Jawaban : Ya di sini sudah diprogramkan setiap hari sabtu jalan-jalan, 
setelah jalan-jalan misalnya temanya rekreasi anak-anak diajak keluar ke 
laut sekali-kali ke Randusanga terus dikenalkan tentang kelautan, disini 
setiap tahunnya seperti itu per kelas itu diajak belajar di pantai, disana 
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juga bukan hanya melihat pantai saja namun misalnya bikin gunung-
gunung dengan pasir atau lari-lari di pinggir pantai kemudian anak 
disuruh gambar ada pembelajaran seperti itu kemudian kalau pas 
temanya pekerjaan anak-anak diajak mengamati orang yang ada di 
sekitar sini misalnya sawah, petani, kemudian bis pemadam kebakaran, 
anak diajak situ dikenalkan nanti dipraktekkan Bapak-bapak yang ada di 
petugas pemadam kebakaran kemudian pak polisi diajak ke polres, 
kemudian pas pekerjaan pak pos anak-anak diajak kesana.  
 

15. Apakah di TK Negeri Pembina Kabupaten Brebes ada komite sekolah ? 
jika ya, tugas apakah yang diberikan sekolah pada komite sekolah !  
 
Jawaban : Ya ada. Tugasnya ya pegang dana pengembangan tadi. 
 

16. Apakah di TK Negeri Pembina Kabupaten Brebes ada perpustakaan ? 
jika ya siapakah yang mengelola ?  
 
Jawaban : Perpustakaan ada, yang mengelola semua guru. Ya Kalau 
faktor yang mendukung semua dari masyarakat orang tua, dari dinas 
terkait adalah dari Kecamatan UPTD, dari Departemen Agama itu kan 
memberi saran-saran berarti kan mendukung, dari sekolah sendiri 
komponen semuanya mendukung, kepala sekolah, guru, komite dan 
orang tua murid bekerja sama yang harmonis kemudian yang terakhir 
yang sangat mendukung adalah dinas. dulu bu Shofi sekarang yang 
nangani saya. 
 

17. Apakah di TK Negeri Pembina Kabupaten Brebes ada layanan kesehatan 
khusus ? jika ya siapakah yang menanganinya ?  
 
Jawaban : UKS, untuk khusus ada petugas dari kesehatan disini itu 
belum ada, dulunya waktu ada lomba UKS itu dulunya ada dari pihak 
sering kesini, setelah sekarang ini dari puskesmasnya paling setiap tahun 
dua kali member vitamin A. 
 

18. Apakah di TK Negeri Pembina Kabupaten Brebes ada bagian keamanan 
? jika ya, siapa sajakah yang ikut  berperan serta dalam keamanan TK ?  
 
Jawaban : Keamanan disini ada, tapi semuanya berperan, anak didik pun 
berperan, jadi kepala sekolah, guru, sekolah, anak didik semua 
komponen yang ada di sekolah. 
 

19. Apakah anda menemui hambatan-hambatan dalam pelaksanaan 
manajemen berbasis sekolah ? jika ya, faktor apa sajakah yang 
menghambat dalam pelaksanaannya ! 
 
Jawaban : Disini kayaknya tidak ada hambatan, Alhamdulillah. 
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20. Faktor apa sajakah yang mendukung dalam implementasi manajemen 
berbasis sekolah di TK Negeri Pembina Kabupaten Brebes !  
 
Jawaban : Kalau faktor yang mendukung semua dari masyarakat orang 
tua, dari dinas terkait adalah dari Kecamatan UPTD, dari Departemen 
Agama itu kan memberi saran-saran berarti kan mendukung, dari sekolah 
sendiri komponen semuanya mendukung, kepala sekolah, guru, komite 
dan orang tua murid bekerja sama yang harmonis kemudian yang 
terakhir yang sangat mendukung adalah dinas. 

 
Catatan : Daftar pertanyaan yang diajukan disesuaikan dengan kebutuhan data dan 
bisa berkembang sesuai dengan kondisi yang ada.  



205 
 

 
 

HASIL WAWANCARA IMPLEMENTASI MANAJEMEN BERBASIS 
SEKOLAH (STUDI DESKRIPTIF PADA TK NEGERI PEMBINA 

KABUPATEN BREBES DAN TK NEGERI PEMBINA KOTA TEGAL) 
  
Hari/Tanggal   :  
Orang yang terlibat  : Guru B1 TK Negeri Pembina Kabupaten Brebes  
 

Jenis Pertanyaan 
1. Apakah anda pernah mendengar kata manajemen berbasis sekolah ? Jika 

ya, apa yang anda ketahui tentang manajemen berbasis sekolah ! 
 
Jawaban : Oh saya pernah mendengar mbak, yang saya ketahui tentang 
manajemen berbasis sekolah itu yaitu pengelolaan program yang dibuat 
oleh sekolah, hasil musyawarah antara kepala sekolah, guru, dan komite 
sekolah. 
 

2. Kurikulum apakah yang anda gunakan di TK ?  
 
Jawaban : Kurikulum sekarang yang sesuai Permendiknas nomor 58 itu. 
 

3. Apakah anda menyusun program semester ?  
 
Jawaban : Ya, sendiri-sendiri bu, kebetulan sendiri-sendiri jadi tiap 
kelasnya itu nanti kegiatannya berbeda-beda sesuai dengan kreativitas 
gurunya masing-masing. Jadi kita bekerjasamanya dengan yang satu 
kelas bu. Kebetulan B1 kan gurunya dua nggih, jadi dengan guru 
satunya. Nggak sama walaupun sama-sama kelas B. 
 

4. Bagaimanakah anda melakukan penilaian pada anak didik anda ?  
 
Jawaban : Penilaian pertama yang saya lakukan penilaian tertulis di RKH 
dulu setelah di RKH nanti baru kalau itu dimasukkan format penilaian, 
jadi tersendirilah, jadi yang unjuk kerja semua untuk anak-anaknya 
semua, di penilaian itu ada enam format penilaian unjuk kerja, observasi, 
wawancara, hasil karya, penugasan, anekdot, kami membuatnya di kartu 
Bantu penilaian mengacu untuk pembuatannya raport, jadi yang paling 
bagus dan yang paling kurang itu terteradi kartu bantu tersebut. Kami 
juga setiap dua bulan sekali menimbang anak-anak. 
 

5. Menurut anda, bagaimanakah sosok Kepala TK Negeri Pembina 
Kabupaten Brebes?  
 
Jawaban : Menurut saya sih Pak Cipto seorang pemimpin yang bagus, 
bisa memimpin anak buahnya dengan baik, walaupun setiap orang itu 
ada kekurangan dan kelebihan yah, tapi menurut saya seperti itu karena 
berdasarkan kenyataannya kita melihat untuk manajemen keuangannya 
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juga Insya Allah baiklah, karena untuk untuk pembangunan disini juga 
Insya Allah lancar. 
 

6. Bagaimanakah cara anda untuk meningkatkan kualitas sebagai pendidik 
di TK Negeri Pembina Kabupaten Brebes ! 
 
Jawaban : Mungkin kita mengikuti beberapa even, seperti penataran, 
terus mengikuti seperti rapat-rapat dinas, IGTKI, workshop-workshop 
yang berkaitan dengan TK. 
 

7. Tugas apakah yang diberikan guru pendamping ?  
 
Jawaban : Mungkin hampir sama ya bu, karena kita sama-sama guru, 
intinya ya menurut saya tugasnya sama tapi mungkin lebih berat ke guru 
kelasnya, yang lebih bertanggung jawab, kita sama-sama lah, kita saja ya 
bu kalau membuat kegiatan kita saling sharing kita mau buat apa yah, 
kita musyawarahkan. 
 

8. Berapakah jumlah anak didik TK Negeri Pembina Kabupaten Brebes ?  
 
Jawaban : 120 anak.  
 

9. Berapakah jumlah anak didik TK Negeri Pembina Kabupaten Brebes 
dalam satu kelompok ?  
 
Jawaban : masing-masing kelas 30 anak.  
 

10. Apakah setiap anak diberi kesempatan untuk mengikuti lomba atau 
hanya anak tertentu saja ?  
 
Jawaban : Kalau kesempatan untuk anak-anak sih sebenarnya dapat, 
kesempatan semua melihat yang sekiarnya berbakat, kaya kita ikutkan 
untuk lomba tapi ya memang kita membantu terutama lomba-lomba yang 
umum ya bu, ndak dibatasi, kita misalnya siapa anak-anak yang mau ikut 
lomba biasanya inilah diberi kesempatan semua, kecuali pesertanya 
terbatas kita memilih yang sekiranya berbakat siapa…, nati tinggal kita 
membimbing lebih difokuskan lagi untuk mengikuti lomba tadi, kalau 
kesempatan sih semua anak lah, tapi kita kan bias melihat yah anak yang 
berbakat dengan yang tidak. 
 

11. Bagaimanakah cara anda, ketika anak didik anda akan mengikuti lomba ? 
 
Jawaban : Trik-triknya, anak-anaknya lebih dikontrol lagi, memang 
anaknya sudah berbakat tapi kita lebih misalnya latihan lagi, ketika 
latihan kita bisa melihat dengan masih ada yang diperbaiki. 
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12. Bagaimanakah cara mengganti sarana dan prasarana yang tidak layak 
pakai ?  
 
Jawaban : Membeli kan ada dananya sendiri, kalau bisa ya gurunya bikin 
sendiri. 
 

13. Bagaimanakah hubungan sekolah dengan masyarakat sekitar ?  
 
Jawaban : Insya Allah baik, harapannya selalu begitu. 
 

14. Apakah ada event-event tertentu untuk mengenalkan pada anak didik 
anda tentang lingkungan sekitar ? jika ya, bagaimanakah bentuk dari 
event tersebut !  
 
Jawaban : Mungkin jalan-jalan setiap hari sabtu jadi iita mengenalkan ke 
anak-anak untuk di lingkungan sekitar itu untuk jalan-jalan dengan 
tempat yang berganti-ganti, jadi anak tidak jenuh, tapi ya nanti diulang 
lagi, jadi biasanya lakukan seperti itu. Mengenalkan anak kita pemadam 
kebakaran, kantor polisi, sesuai tema. Sekiranya nggak begitu rame yang 
penting anak-anak bisa melihat dunia luar yang sekiranya anak-anak 
belum pernah melihat. Kita bisa mengenalkan sawah, tumbuh-tumbuhan, 
tempat islamic center kan di sana ada tempat untuk manasik haji ya bu, 
jadi kita jalan-jalan bukan sekedar jalan-jalan tapi mengenalkan juga 
lingkungan sekitar, kalau jauh pakai mobil kebetulan disini ka nada 
mobil jadi antar jemputnya pakai mobil. Jadi pernah ke Randusanga 
temanya rekreasi yah, kita kesana bergiliran setiap kelasnya, kan kalau 
dibawa semua pengawasannya agak repot yah, kalau perkelas kan 
pengawasannya lebih mudah. 
 

15. Apakah di TK Negeri Pembina Kabupaten Brebes ada komite sekolah ? 
jika ya, tugas apakah yang diberikan sekolah pada komite sekolah !  
 
Jawaban : Ya ada, tugas komite, jadi kalau pas ada rapat wali murid 
komite sekolah tetap panggil, biasanya datangnya perwakilan. Untuk 
mengawasi yang saya lihat disini itu keuangan disini bagaimana, jadi 
memeriksa lah, seringkali untuk memeriksanya akhir tahun bu, pas akhir 
keuangan Tk Pembina itu nanti yang melihat itu komite. Jadi dilihat 
sama komite. Percayalah untuk membangun apa ya kita terwujud, jadi 
ada wujudnya kan masyarakat percaya keuangannya memang digunakan 
untuk itu, jadi sesuai dengan programnya. Tahun ini programnya untuk 
membuat jalan penghubung antara kelas ke kelas, jadi pas kebetulan 
hujan kita nggak usah pakai payung misalnya, jadi lebih aman, 
rencananya seperti itu. 
 

16. Apakah di TK Negeri Pembina Kabupaten Brebes ada perpustakaan ? 
jika ya siapakah yang mengelola ?  
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Jawaban : Itu yang mengelola gurunya sendiri bu. Sebenarnya sih dulu 
ditugaskan Pak Ali nggih, terus memang bareng-bareng sih dengan guru-
guru yang lain, tapi untuk tahun ini kurang berjalan bu karena anak-anak 
pinjem yang akhirnya tidak kembali, jadi semakin menipis dan 
berkurang, kalau mau ke perpustakaan dipandu sama gurunya, 
bergiliranlah sama guru kelasnya. Kadang kalau anak-anak sebelum 
pulang ada yang kepengen lihat buku-buku disitu ya ada yang mandu 
gurunya siapa, boleh pinjem, tapi sekarang belum boleh dibawa pulang 
dulu soalnya kalau dibawa pulang seringnya kaya gitu sih, jadi kita 
membolehkan siapa saja ke perpustakaan boleh lihat-lihat buku Cuma 
nggak boleh bawa pulang. Bukunya kadang dari bantuan, dari 
Pemerintah, kadang dari Jakarta, Semarang, kita juga seringnya beli 
sendiri. Ada program sendiri untuk membeli buku bacaan itu ada. 
 

17. Apakah di TK Negeri Pembina Kabupaten Brebes ada layanan kesehatan 
khusus ? jika ya siapakah yang menanganinya ?  
 
Jawaban : Ya disini ada UKS, untuk kalau bekerjasama sebenarnya 
bekerjasama dengan puskesmas bu, Cuma terus terang saja untuk tahun 
ini puskesmas kurang aktif, jadi kalau kita nggak minta vitamin A, kalau 
dulu memang rutin bu, untuk tahun ini kelihatannya nggak. Jadi UKS itu 
kita sediakan hanya obat-obatan kecil, P3K, mudah-mudahan tidak ada 
kecelakaan gimana gitu, di sini ada penimbangan rutin setiap dua bulan 
sekali dari tiap kelompok gurunya yang memantau perkembangan tinggi 
berat badannya. 
 

18. Apakah di TK Negeri Pembina Kabupaten Brebes ada bagian keamanan 
? jika ya, siapa sajakah yang ikut  berperan serta dalam keamanan TK ?  
 
Jawaban : Pak satpam tentunya ya dan guru-gurunya lah, tugasnya 
menyeluruh tapi untuk masalah keamanan. 
 

19. Apakah anda menemui hambatan-hambatan dalam pelaksanaan 
manajemen berbasis sekolah ? jika ya, faktor apa sajakah yang 
menghambat dalam pelaksanaannya ! 
 
Jawaban : Ya mungkin kalau hambatan ada ya tapi ya hambatannya kita 
program membuat apa…, Cuma wali murid ndak cepet-cepet mbayar 
akhirnya kan untuk pelaksanaan program itu, keuangannya wali murid 
ndak lancar seperti tahun kemarin. Jadi belum sempat membangun 
rencana atau program karena belum cepat terkumpul jadi belum 
terwujud. Gurunya kurang bekerjasama, anak-anaknya belum membayar 
terus gurunya tidak memberitahu atau apa lah, yang pasti kita lewat 
surat, diberitahu kadang-kadang juga ada wali murid yang nggak cepat 
tanggap yah. 
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20. Faktor apa sajakah yang mendukung dalam implementasi manajemen 
berbasis sekolah di TK Negeri Pembina Kabupaten Brebes !  

 
Jawaban : Yang mendukung ya semua pihak ya, baik dari guru, kepala 
sekolah, masyarakat, pemerintah. 

 
Catatan : Daftar pertanyaan yang diajukan disesuaikan dengan kebutuhan data dan 
bisa berkembang sesuai dengan kondisi yang ada.  
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HASIL WAWANCARA IMPLEMENTASI MANAJEMEN BERBASIS 
SEKOLAH (STUDI DESKRIPTIF PADA TK NEGERI PEMBINA 

KABUPATEN BREBES DAN TK NEGERI PEMBINA KOTA TEGAL) 
 

Hari/Tanggal   :  
Orang yang terlibat  : Orang tua murid TK Negeri Pembina Kabupaten Brebes.   
 

Jenis Pertanyaan 
1. Apakah di TK Negeri Pembina Kabupaten Brebes ada komite sekolah ? 

jika ya, apakah komite sekolah tersebut aktif ?  
 
Jawaban : Ya ada, aktif mbak. 
 

2. Apakah komite sekolah mempunyai tugas tertentu ? jika ya, tugas apa 
sajakah yang dipegang komite sekolah !  
 
Jawaban : Komite sekolah itu megang dana pengembangan terus 
mengontrol atau memeriksa keuangan TK Pembina. 
 

3. Mengapa anda tertarik untuk menyekolahkan anak anda ke TK Negeri 
Pembina Kabupaten Brebes ?  
 
Jawaban : Ya mungkin biar bareng sama ibunya ya, saya pengennya 
sendiri aja maksudnya di TK yang lain saja biar ndak manja. 
 

4. Apakah anak anda menjadi ambisi ketika sekolah di TK Negeri Pembina 
Kabupaten Brebes ?  
 
Jawaban : Ya dulu anak saya pengennya yang dekat saja, dulu pernah 
saya tawarin terus dia pengen yang deket rumah, setelah mau daftar saya 
tawarin lagi, ternyata anaknya mau sama ibunya, itu juga keinginan 
sendiri bu, tapi Alhamdulillah kalau saya pergi kemana-mana anak saya 
tidak klayu, tidak nangis, Alhamdulillah mandiri. 
 

5. Apakah anda puas dengan hasil yang didapat anak anda ?  
 
Jawaban : Alhamdulillah. 
 

6. Apakah orang tua terlibat dalam proses kegiatan yang akan diadakan di 
TK ?  
 
Jawaban : Ya terlibat.  
 

7. Menurut anda, bagaimanakah sosok Kepala TK Negeri Pembina 
Kabupaten Brebes?  
  



211 
 

 
 

Jawaban : Menurut saya sih Pak Cipto seorang pemimpin yang bagus, 
bisa memimpin anak buahnya dengan baik, walaupun setiap orang itu 
ada kekurangan dan kelebihan yah, tapi menurut saya seperti itu karena 
berdasarkan kenyataannya kita melihat untuk manajemen keuangannya 
juga Insya Allah baiklah, karena untuk untuk pembangunan di sini juga 
Insya Allah lancar. 
 

8. Bagaimanakah hubungan antara orang tua murid dengan sekolah ?             
 
Jawaban : Alhamdilillah baik-baik saja.  
 

 
Catatan : Daftar pertanyaan yang diajukan disesuaikan dengan kebutuhan data dan 
bisa berkembang sesuai dengan kondisi yang ada.  
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DESKRIPSI WAWANCARA KEPALA TK NEGERI PEMBINA 
 KABUPATEN BREBES   
 
Nama     : Ciptonoto, S.Pd 
Tempat, Tanggal Lahir  : Brebes, 10-10-1965 
Alamat    : Brebes 
Hari/tanggal    : Kamis, 03-03-2011 
Waktu     : Pukul 08:32 

 
No Indikator Deskripsi 
1 Organisasi Sekolah  Memiliki kepemimpinan yang demokratis 

dalam mencapai tujuan sekolah. Selanjutnya 
menyusun rencana sekolah atau program 
tahunan. Hubungan antar sekolah dan 
masyarakat harmonis dan baik sekali.  

2 Proses Belajar Mengajar  Jumlah anak didik TK Negeri Pembina ada 
120 anak, untuk mengetahui perkembangan 
anak didiknya para guru melaksanakan 
beberapa penilaian yaitu penilaian harian 
yang dimasukan ke dalam kartu bantu 
penilaian. Kurikulum yang digunakan adalah 
kurikulum 2004 pengembangannya sesuai 
Permendiknas no.58. Program semester TK 
Negeri Pembina Kabupaten Brebes disusun 
atau dibuat serta dikembangkan sesuai dengan 
kebutuhan anak dan kondisi di lingkungan 
sekitar. Dalam rangka awal tahun ajaran baru 
dan tutup tahun ajaran, kepala sekolah 
membiasakan untuk membentuk kepanitiaan, 
kemudian tugas dan kewenangannya 
dilaksanakan sesuai dengan fungsinya 
masing-masing. Untuk mengenalkan anak 
pada lingkungan sekitar dewan guru 
mengadakan berbagai kegiatan diantaranya 
adalah jalan-jalan, misalnya berkunjung ke 
kantor polisi, kantor pos, dan pemadam 
kebakaran. 

3 Sumber Daya Manusia  Latar belakang guru TK Negeri Pembina 
Kabupaten Brebes 99% S1 PAUD, untuk 
meningkatkan kualitas guru TK Negeri 
Pembina kabupaten Brebes, kepala sekolah 
memberi keleluasaan untuk melajutkan 
pendidikannya ke jenjang selanjutnya, 
penataran, seminar, workshop, mengikuti 
beberapa kegiatan seperti pertemuan KKG, 
meeting antar kelas, pertemuan antar sekolah, 
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dan memaksimalkan bakat yang dimilikinya. 
4 Sumber Daya dan 

Administratif  
Setiap guru diberi peran untuk mengelola 
keuangan, di TK Negeri Pembina Kabupaten 
Brebes juga ada bendahara yang terbagi 
menjadi 2 yaitu bendahara induk yang 
memegang uang SPP, sedangkan bendahara 
rutin mengelola dana yang dari pemerintah. 
Sarana dan prasarana TK Negeri Pembina 
Kabupaten Brebes sudah menunjang dalam 
mengimplementasikan MBS. Setiap tahun ada 
dana sarana dan prasarana di antaranya untuk 
mengganti yang sudah tidak layak pakai, 
menambah sarana dan prasarana dan 
memperbaiki sarana dan prasarana seperti 
mengecat ulang alat permainan di luar 
misalnya jungka-jungkit, ayunan, tembok dll. 
Perpustakaan TK Negeri Pembina Kabupaten 
Brebes berada di antara mushola dan garasi 
mobil yang mengelola perpustakaan tersebut 
adalah  Ibu Siti Zuanah. Ibu satu anak ini 
mencatat buku-buku yang baru dan 
merawatnya. Bagian keamanannya adalah 
Bapak Tarmudi sedangkan bagian kebersihan 
Bapak Imron. 

5.  Faktor yang mendukung 
Implementasi MBS 

Faktor yang mendukung impelementasi 
manajemen berbasis sekolah di TK Negeri 
Pembina Kabupaten Brebes dan TK Negeri 
Pembina Kota Tegal adalah kesiapan sumber 
daya manusia, sarana dan prasarana yang 
menunjang, lingkungan TK yang kondusif, 
pengelolaan keuangan yang terbuka dan 
dukungan dari berbagai pihak baik dari 
Kepala Sekolah, guru, orang tua maupun 
masyarakat sekitar serta pemerintah setempat. 

6.  Faktor yang menghambat  
Implementasi MBS 

Faktor yang menghambat berlangsungnya 
implementasi manajemen berbasis sekolah di 
TK Negeri Pembina Kabupaten Brebes adalah 
dari orang tua yaitu beberapa orang tua murid 
kurang cepat  membayar dana pengembangan 
TK sehingga  program tahun pelajaran 2010-
2011 yaitu membuat jalan penghubung dari 
ruang satu ke ruang lainnya belum terealisasi. 
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DESKRIPSI WAWANCARA GURU TK NEGERI PEMBINA 
KABUPATEN BREBES 

 
Nama     : Siti Zuanah. S.Pd 
Tempat, Tanggal Lahir  : Bantul, 30-07-1960 
Alamat    : Limbangan 
Hari/tanggal    : Senin, 07-03-2011 
Waktu     : pukul 12:47 
 
No Indikator Deskripsi 
1 Organisasi Sekolah  Memiliki kepemimpinan yang demokratis 

dalam mencapai tujuan sekolah. Selanjutnya 
menyusun rencana sekolah atau program 
tahunan. Hubungan antar sekolah dan 
masyarakat harmonis dan baik sekali.  

2 Proses Belajar Mengajar  Jumlah anak didik TK Negeri Pembina ada 
120 anak, untuk mengetahui perkembangan 
anak didiknya para guru melaksanakan 
beberapa penilaian yaitu penilaian harian 
yang dimasukan ke dalam kartu bantu 
penilaian. Kartu Bantu ini untuk memudahkan 
dalam menulis raport/hasil akhir semesteran 
yang akan dilaporkan pada orang tua murid. 
Setiap anak mendapat kesempatan untuk 
megikuti lomba, akan tetapi jika lomba 
tersebut pesertanya terbatas maka 
diadakannya penyeleksian. Kemudian yang 
lolos seleksi tersenut guru mendampingi 
untuk dilatih dan dibimbing agar hasil yang 
dilombakan maksimal. Kurikulum yang 
digunakan adalah kurikulum 2004 
pengembangannya sesuai Permendiknas 
no.58. Program semester TK Negeri Pembina 
Kabupaten Brebes disusun atau dibuat serta 
dikembangkan sesuai dengan kebutuhan anak 
dan kondisi di lingkungan sekitar. Untuk 
mengenalkan anak pada lingkungan sekitar 
dewan guru mengadakan berbagai kegiatan 
diantaranya adalah jalan-jalan, berkunjung ke 
kantor polisi, kantor pos, dan pemadam 
kebakaran. 

3 Sumber Daya Manusia  Latar belakang guru TK Negeri Pembina 
Kabupaten Brebes 99% S1 PAUD, untuk 
meningkatkan kualitas dirinya sendiri sebagai 
seorang guru mereka mengikuti berbagai 
kegiatan seperti seminar workshop, membaca 
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buku, menonton tv yang berkaitan dengan ke-
TKan. 

4 Sumber Daya dan 
Administratif  

Setiap guru diberi peran untuk mengelola 
keuangan, di TK Negeri Pembina Kabupaten 
Brebes juga ada bendahara yang terbagi 
menjadi 2 yaitu bendahara induk yang 
memegang uang SPP, sedangkan bendahara 
rutin mengelola dana yang dari pemerintah. 
Sarana dan prasarana TK Negeri Pembina 
Kabupaten Brebes sudah lengkap dan 
menunjang dalam mengimplementasikan 
MBS. Setiap tahun ada dana sarana dan 
prasarana di antaranya untuk mengganti yang 
sudah tidak layak pakai, menambah sarana 
dan prasarana dan memperbaiki sarana dan 
prasarana seperti mengecat ulang alat 
permainan di luar misalnya jungka-jungkit, 
ayunan, tembok. Perpustakaan TK Negeri 
Pembina Kabupaten Brebes berada di antara 
mushola dan garasi mobil yang mengelola 
perpustakaan tersebut adalah  Ibu Siti Zuanah. 
Ibu satu anak ini mencatat buku-buku yang 
baru dan merawatnya. Bagian keamanannya 
adalah Bapak Tarmudi sedangkan bagian 
kebersihan Bapak Imron. 

5.  Faktor yang mendukung 
Implementasi MBS 

Faktor yang mendukung impelementasi 
manajemen berbasis sekolah di TK Negeri 
Pembina Kabupaten Brebes dan TK Negeri 
Pembina Kota Tegal adalah kesiapan sumber 
daya manusia, sarana dan prasarana yang 
menunjang, lingkungan TK yang kondusif, 
pengelolaan keuangan yang terbuka dan 
dukungan dari berbagai pihak baik dari 
Kepala Sekolah, guru, orang tua maupun 
masyarakat sekitar serta pemerintah setempat. 

6.  Faktor yang menghambat  
Implementasi MBS 

Faktor yang menghambat berlangsungnya 
implementasi manajemen berbasis sekolah di 
TK Negeri Pembina Kabupaten Brebes adalah 
dari orang tua yaitu beberapa orang tua murid 
kurang cepat  membayar dana pengembangan 
TK sehingga  program tahun pelajaran 2010-
2011 yaitu membuat jalan penghubung dari 
ruang satu ke ruang lainnya belum terealisasi. 
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DESKRIPSI WAWANCARA GURU TK NEGERI PEMBINA 
KABUPATEN BREBES 

 
Nama     : Laili Shofina S.Pd 
Tempat, Tanggal Lahir  : Brebes, 12-01-1974 
Alamat    : Brebes 
Hari/tanggal    : Selasa, 08-03-2011 
Waktu     : Pukul 11:46 
 
No Indikator Deskripsi 
1 Organisasi Sekolah  Memiliki kepemimpinan yang demokratis 

dalam mencapai tujuan sekolah. Selanjutnya 
menyusun rencana sekolah atau program 
tahunan. Hubungan antar sekolah dan 
masyarakat harmonis dan baik sekali.  

2 Proses Belajar Mengajar  Jumlah anak didik TK Negeri Pembina ada 
120 anak, untuk mengetahui perkembangan 
anak didiknya para guru melaksanakan 
beberapa penilaian yaitu penilaian harian 
yang dimasukan ke dalam kartu bantu 
penilaian. Kartu Bantu ini untuk memudahkan 
dalam menulis raport/hasil akhir semesteran 
yang akan dilaporkan pada orang tua murid. 
Setiap anak mendapat kesempatan untuk 
megikuti lomba, akan tetapi jika lomba 
tersebut pesertanya terbatas maka 
diadakannya penyeleksian. Kemudian yang 
lolos seleksi tersenut guru mendampingi 
untuk dilatih dan dibimbing agar hasil yang 
dilombakan maksimal. Kurikulum yang 
digunakan adalah kurikulum 2004 
pengembangannya sesuai Permendiknas 
no.58. Program semester TK Negeri Pembina 
Kabupaten Brebes disusun atau dibuat serta 
dikembangkan sesuai dengan kebutuhan anak 
dan kondisi di lingkungan sekitar. Untuk 
mengenalkan anak pada lingkungan sekitar 
dewan guru mengadakan berbagai kegiatan 
diantaranya adalah jalan-jalan, berkunjung ke 
kantor polisi, kantor pos, dan pemadam 
kebakaran. 

3 Sumber Daya Manusia  Latar belakang guru TK Negeri Pembina 
Kabupaten Brebes 99% S1 PAUD, untuk 
meningkatkan kualitas dirinya sendiri sebagai 
seorang guru mereka mengikuti berbagai 
kegiatan seperti seminar workshop, membaca 
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buku, menonton tv yang berkaitan dengan ke-
TKan. 

4 Sumber Daya dan 
Administratif  

Setiap guru diberi peran untuk mengelola 
keuangan, di TK Negeri Pembina Kabupaten 
Brebes juga ada bendahara yang terbagi 
menjadi 2 yaitu bendahara induk yang 
memegang uang SPP, sedangkan bendahara 
rutin mengelola dana yang dari pemerintah. 
Sarana dan prasarana TK Negeri Pembina 
Kabupaten Brebes sudah lengkap dan 
menunjang dalam mengimplementasikan 
MBS. Setiap tahun ada dana sarana dan 
prasarana di antaranya untuk mengganti yang 
sudah tidak layak pakai, menambah sarana 
dan prasarana dan memperbaiki sarana dan 
prasarana seperti mengecat ulang alat 
permainan di luar misalnya jungka-jungkit, 
ayunan, tembok. Perpustakaan TK Negeri 
Pembina Kabupaten Brebes berada di antara 
mushola dan garasi mobil yang mengelola 
perpustakaan tersebut adalah  Ibu Siti Zuanah. 
Ibu satu anak ini mencatat buku-buku yang 
baru dan merawatnya. Bagian keamanannya 
adalah Bapak Tarmudi sedangkan bagian 
kebersihan Bapak Imron. 

5.  Faktor yang mendukung 
Implementasi MBS 

Faktor yang mendukung impelementasi 
manajemen berbasis sekolah di TK Negeri 
Pembina Kabupaten Brebes dan TK Negeri 
Pembina Kota Tegal adalah kesiapan sumber 
daya manusia, sarana dan prasarana yang 
menunjang, lingkungan TK yang kondusif, 
pengelolaan keuangan yang terbuka dan 
dukungan dari berbagai pihak baik dari 
Kepala Sekolah, guru, orang tua maupun 
masyarakat sekitar serta pemerintah setempat. 

6.  Faktor yang menghambat  
Implementasi MBS 

Faktor yang menghambat berlangsungnya 
implementasi manajemen berbasis sekolah di 
TK Negeri Pembina Kabupaten Brebes adalah 
dari orang tua yaitu beberapa orang tua murid 
kurang cepat  membayar dana pengembangan 
TK sehingga  program tahun pelajaran 2010-
2011 yaitu membuat jalan penghubung dari 
ruang satu ke ruang lainnya belum terealisasi. 
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DESKRIPSI WAWANCARA ORANGTUA TK NEGERI PEMBINA 
KABUPATEN BREBES 

 
Nama     : Laili Shofina S.Pd. 
Tempat, Tanggal Lahir  : Brebes, 12-01-1974 
Alamat    : Brebes 
Hari/tanggal    : Selasa, 08-03-2011 
Waktu     : Pukul 11:46 
 
Tugas komite TK Negeri Pembina Kota Tegal adalah mengelola atau mengatur 
dana pengembangan yang diperoleh pada tahun pelajaran baru dan mengontrol 
keuangan di TK. Alasan orang tua murid menyekolahkan anaknya karena 
kemauan anaknya sendiri kemudian bersama dengan tempat orangtua bekerja, 
harapannya adalah anak mempunyai perubahan yang berarti baik dari segi bahasa, 
kognif maupun motoriknya. Adapun perubahan yang didapat diantaranya adalah 
anak tidak manja dan mandiri. Hubungan antara orangtua murid dengan sekolah 
harmonis dan baik. 
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HASIL WAWANCARA IMPLEMENTASI MANAJEMEN BERBASIS 
SEKOLAH (STUDI DESKRIPTIF PADA TK NEGERI PEMBINA 

KABUPATEN BREBES DAN TK NEGERI PEMBINA KOTA TEGAL) 
 
Hari/Tanggal   :   
Orang yang terlibat  : Kepala TK Negeri Pembina Kota Tegal.  
 

Jenis Pertanyaan 
1. Apakah anda pernah mendengar kata manajemen berbasis sekolah ? Jika 

ya, apa yang anda ketahui tentang manajemen berbasis sekolah ! 
 

Jawaban : Ya, manajemen berbasis sekolah itu semua manajemen 
ataupun pengelolaannya disesuaikan dengan kondisi sekolah itu. 
 

2. Kurikulum apakah yang anda gunakan di TK ?  
 

Jawaban : Kurikulumnya tentu kita menggunakan kurikulum yang ada, 
kebetulan menggunakan KTSP, kemudian kurikulum tersebut kita 
kembangkan sendiri dan kita susun sendiri, jadi antara TK yang satu 
dengan yang lain itu berbeda. 
 

3. Apakah anda menyusun program tahunan ? Jika ya, kegiatan apa sajakan 
yang anda programkan untuk tahun pelajaran 2010/2011 ! 
 
Jawaban : Ya. Kalau program tahunan itu ya menyeluruh, baik kegiatan 
pembelajaran maupun bidang-bidang yang lainnya, disesuaikan dengan 
rencana yang telah kita susun. Misalnya tahun ini, program tambahan 
yang dikembangkan apa?, yang sudah dilaksanakan kemarin kan 
dievaluasi, dievaluasi seperti apa?, sudah maksimal atau belum?, perlu 
evaluasi atau tidak?, misalnya belum maksimal, kita evaluasi. 
Dikurikulum pun demikian demikian, setelah ada perubahan 
Permendiknas 58 kita menyesuaikan yang terbaru, karena kita TK 
Pembina. Di TK-TK yang lain mereka belum menggunakan, kita akan 
menggunakan lebih dahulu. Karena mereka akan mengacu ke sini, jadi 
meskipun belum sekarang digunakan, belum dapat yang baru, kita 
langsung menerapkan, ke depan sambil jalan sambil memperbaiki, 
karena memang masih awal. 
 

4. Apakah anda menyusun program semester ?  
 
Jawaban : Kalau pembuatan promest saya serahkan pada gurunya 
masing-masing, mereka punya kelompok kerja kecil, kebetulan 
kelompok A ada 2 (dua)  dan kelompok B ada 2 (dua). Mereka bekerja 
untuk menyusun program tahunan, promest, mingguan dan harian, kami 
memberikan kebebasan penuh. Jadi kami tidak pernah memaksa 
“pokoknya harus sama”, silahkan dimanaje, dikelola sendiri, jadi tidak 
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harus sama. 
 

5. Apakah anda menyusun program tahun ajaran baru ? jika ya, kegiatan 
apa sajakan yang dilakukan menjelang tahun ajaran baru ! 
 
Jawaban : Untuk penerimaan murid baru saya membiasakan pada guru-
guru saya untuk membentuk panitia. Bahwa Bu Yanti bukan apa-apa, 
tanpa Bu Yanti sekolah ini harus jalan sehingga semua sudah saya bagi 
tugasnya masing-masing. Kalau ajaran baru menerima berapa, itu ada 
panitianya, saya mencoba memberi kepercayaan pada mereka “toh yang 
namanya di sekolah negeri itu, yang namanya pimpinan itu kan akan 
bergulir terus” saya ingin membina, misalnya ketika saya tidak ada 
jomplang terus mereka tidak siap, saya mengkader mereka biar mereka 
siap menjadi pemimpin. Kemudian yang diterima siapa, mau menerima 
berapa, yang ditolak siapa, mereka yang menentukan.  
Di TK ini tidak ada test dan kriteria khusus, yang penting minimal 
usianya sesuai yaitu 4 (empat) tahun per tahun ajaran baru yaitu bulan 
juli. 
 

6. Apakah anda menyusun program akhir tahun ajaran ? jika ya, kegiatan 
apa sajakah yang dilakukan menjelang akhir tahun ajaran !  
 
Jawaban : Ya ada, untuk tutup tahun ajaran saya serahkan juga pada 
guru-guru, bahkan sekarang kami sudah membuat panitia, ketua 
panitianya Bu Evi, silahkan membentuk konsep seperti apa?, kalau saya 
sudah mengiyakan maka harus maksimal, saya tidak mau pentas hanya 
sekedar pentas, kalau tidak pantas tidak usah ditampilkan. Misalnya: 
kayaknya kurang pantes, ya harus ganti, mereka juga tahu demi 
kebaikan, saya hanya mengevaluasi saja. 

 
7. Apakah anda melaksanakan supervisi kelas ? jika ya, bagaimanakah 

pelaksanaannya! 
 
Jawaban : Sejak TK ini lulusan pertama saya yang pegang, saya masuk 
tahun 2004 catur wulan pertama. Melihatnya dari banyak hal, kalau dari 
administrasi, saya termasuk orang yang cerewet yah, misalnya jangan 
pakai tipe-x, nek garis sing lempeng, nek nulis sing rapi, itu saya, bukan 
apa-apa tapi saya ingin mereka berubah lebih baik. Kalau kegiatan 
pembelajaran kan kita ada monitoring, supervisi kelas, kok seperti ini 
maka saya luruskan, misalnya mereka mengajarkan nyanyi salah, ya saya 
benarkan, biar tidak keterusan. 
 

8. Menurut anda, bagaimanakah kualitas pendidik TK Negeri Pembina 
Kabupaten Brebes ?  
 
Jawaban : Oh ya, kemarin pagi saya kedatangan tamu dari Purwokerto 
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untuk study banding, sedangkan saya dipanggil provinsi, kemudian saya 
bilang sama Bu Diah “besok kan ada tamu, tapi sudah saya siapin, ini 
presentasinya, power pointnya sudah tak gaweke”, saya tidak mau apa-
apa “opo-opo yen ora kepalane ora jalan”, jadi sudah saya serahkan sama 
guru-guru. Jadi guru-guru di sini Insya Allah banyak mandirinya. Ya, 
memang saya atur seperti ini. 
 

9. Bagaimanakah cara anda meningkatkan kualitas pendidik TK Negeri 
pembina Kabupaten Brebes ?  
 
Jawaban : Untuk memotivasi guru, tahun ini kami mengadakan program 
siapapun yang datang paling pagi mereka akan dapat lambang burung 
garuda, setiap kelas ada anak yang memakai garuda, begitu juga dengan 
guru-guru yang datang paling pagi, ya pakai garuda, kalau tidak 
memakai garuda berarti bukan pertama kali datang. Kemudian nanti 
akhir tahun ini kita akan hitung mereka yang memperoleh banyak akan 
dapat reward, baik guru maupun muridnya. Jadi salah satu saya untuk 
memotivasi mereka tentang kedisiplinan untuk datang lebih awal. Karena 
kalau datangnya lebih awal berarti mempersiapkannya untuk hari ini 
akan lebih bagus atau baik. Adapun rewardnya akan saya pikirkan dulu. 
 

10. Berapakah jumlah anak didik TK Negeri Pembina Kabupaten Brebes ?  
 
Jawaban : Peserta didik kita ada 103 anak, itu dibagi empat kelompok, 
kelompok A ada 2 dan kelompok B juga ada 2.  
 

11. Berapakah jumlah anak didik  anda dalam satu kelompok ?  
 
Jawaban : Masing-masing 25 anak, standar. 
 

12. Berapakah usia minimal anak didik anda untuk masuk ke TK Negeri 
Pembina Kabupaten Brebes ?  
 
Jawaban : Minimal 4 tahun per tahun ajaran baru.  
 

13. Apakah ada tes khusus untuk masuk ke TK Negeri Pembina Kabupaten 
Brebes ? jika ya, apakah ada kriteria tertentu !  
 
Jawaban : Di TK ini tidak ada test dan kriteria khusus, yang penting 
minimal usianya sesuai yaitu 4 (empat) tahun per tahun ajaran baru yaitu 
bulan juli.  
 

14. Apakah anda menyusun RAPBS ?  
 
Jawaban : Ya ada. 
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15. Apakah setiap guru diberi tugas dan tanggungjawab dalam pengelolaan 
keuangan atau hanya ditangani TU saja ?  

 
Jawaban : Kami tidak seperti itu, keuangan itu di pegang oleh bendahara, 
saya punya guru-guru yang membantu saya untuk memegang keuangan 
di TK, mereka menyampaikan tabungan ya ke bendahara, bendahara 
sekolah juga hanya mengumpulkan dana saja, kalau sudah terkumpul, 
silahkan serahkan pada komite. Intinya manajemen disini sangat terbuka 
dan transparan. 
 

16. Darimana sajakah sumber dana yang diperoleh TK Negeri Pembina 
Kabupaten Brebes selain dari pemerintah setempat ?  
 
Jawaban : Selain dari pemerintah kami punya dana pengembangan yang 
tahun ajaran baru. Jika dananya kurang kami cari dana lagi misal 
membuat proposal, bahkan ada wali murid padahal anaknya sudah lulus, 
karena mereka tahu bahwa manajemen disini khususnya dalam hal 
keuangan transparan akhirnya nyumbang, mereka percaya bahwa dana 
yang diberikan akan dipergunakan sebagaimana mestinya. 
 

17. Bagaimanakah cara mengganti sarana dan prasarana yang tidak layak 
pakai ?  
 
Jawaban : Saya itu kalau di awal tahun tanya kepada guru-guru butuh 
apa, entah yang dibutuhkan di kelas, mainan atau yang lain, kemudian 
untuk penambahan yang lain kita konsultasikan dengan wali murid, kan 
di TK kami ada yang namanya dana pengembangan, dana pengembangan 
itu ya untuk membantu melengkapi berbagai fasilitas dan sarana 
prasarana yang di program tahunan itu. Semua ikut memberikan 
masukan, jadi terlibat di dalam semuanya baik guru, kepala sekolah 
maupun orang tua murid.  
Saya punya prinsip sederhana untuk manajemen, satu saja “bahwa setiap 
tahun di sekolah ini harus ada satu perubahan yang berarti” itu prinsip 
saya dan itu sudah saya buktikan. Tahun kemaren tidak seperti ini, tahun 
ini sudah ada yang berubah, perubahan itu tidak mesti dalam bentuk fisik 
misalnya: dua tahun sudah ada qurban kemudian sudah di programkan 
ada qurban, kemudian dulu tidak ada kegiatan sekolah bersama bunda 
kemudian ada program sekolah bersama bunda, tahun ini kita tambah 
lagi program gemar sedekah untuk anak-anak. Saya ingin membuat 
sesuatu yang berbeda, jadi kita tidak bosan, tidak monoton, setiap tahun 
harus ada satu perubahan yang berarti, itu prinsip saya. Itu kunci 
manajemen disini dan itu sudah terbukti setiap tahun kami coba.  
Kolam renang itu baru untuk tahun ini , itu yang sarananya yah, kalau di 
program pembelajarannya kita menyisipkan program nasionalisme dan 
karakter bangsa, kewirausahaan, di kegiatan yang lain sudah kita 
programkan gemar sedekah. Program gemar sedekah itu saya dapat 
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ketika saya jalan-jalan kemudian saya team penilai untuk tingkat 
provinsi, di TK itu ada program itu kemudian pulang, saya itu setiap 
melihat yang bagus, saya orangnya tidak jaiman dalam arti “ah aku ndak 
melu-melu ah” kalau hal itu bagus kenapa tidak?, akhirnya saya adopsi 
program gemar sedekah itu. Caranya itu di awali dengan saya 
mendatangkan ustadz memberikan pengajian pada orang tua tentang arti 
sedekah, jadi dilaksanakan setiap pagi, jadi meniti sebuah hadits bahwa 
setiap hari ada dua malaikat yang turun : malaikat yang pertama berdo’a 
“ Ya Allah mudahkanlah dan berkahilah orang yang mengeluarkan 
hartanya hari ini”, dan malaikat yang kedua berdo’a “ Ya Allah 
binasakanlah orang yang menahan hartanya hari ini”. Atas dasar itu saya 
memberitahukan pada wali murid setelah melalui narasumbernya yaitu 
ustadznya kalau yang ngomong Bu Yanti kan “ah Bu Yanti ngerti apa 
tentang agama”, menurut saya, saya provokasi dalam tanda kutip nggih, 
saya motivasi ibu-ibu tinggal pilih yang mana ? pengen di do’akan 
malaikat yang pertama atau yang kedua ? yang pertama Bu Yanti…. 
Okeh.  
Program gemar sedekah ini baru pertama, belum tahu hasilnya, dibawa 
pulang anak-anak dilatih sedekah setiap pagi bersama keluarga dan akhir 
bulan januari akan kita kumpulkan untuk diserahkan ke lembaga yang 
menangani. Itu program kami. 
 

18. Bagaimanakah hubungan antara sekolah dengan masyarakat sekitar ?  
 
Jawaban : Alhamdulillah baik-baik saja.  
 

19. Apakah ada event-event tertentu untuk mengenalkan pada anak tentang 
lingkungan sekitar ? jika ya, bagaimanakah bentuk dari event tersebut !  
 
Jawaban : Jalan-jalan disekitar lingkungan. 
 

20. Apakah di TK Negeri Pembina Kabupaten Brebes ada komite sekolah ? 
jika ya, peran apakah yang dipegang komite sekolah !  
 
Jabawan : Ya ada, mereka pegang dana pengembangan TK. 
 

21. Apakah di TK Negeri Pembina Kabupaten Brebes ada perpustakaan ? 
jika ya siapakah yang mengelola ?  
 
Jawaban : Ya ada, yang mengelola Bu Ita. 
 

22. Apakah di TK negeri Pembina Kabupaten Brebes ada layanan kesehatan 
khusus ? jika ya siapakah yang menanganinya ?  
 
Jawaban : Nggak ada, hanya UKS saja.  
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23. Apakah di TK negeri Pembina Kabupaten Brebes ada bagian keamanan ? 
jika ya, siapa sajakah yang ikut  berperan serta dalam keamanan TK ?  
 
Jawaban : Ya ada Pak satpam.  
 

24. Kapan TK Negeri Pembina Kabupaten Brebes  menggunakan 
manajemen berbasis sekolah ?  

 
Jawaban : Mulai tahun 2004.  
 

25. Apakah anda menemui hambatan-hambatan dalam pelaksanaan 
manajemen berbasis sekolah ? jika ya, faktor apa sajakah yang 
menghambat dalam pelaksanaannya ! 
 
Jawaban : Hambatannya Alhamdulillah tidak ada. 
 

26. Faktor apa sajakah yang mendukung dalam implementasi manajemen 
berbasis sekolah di TK Negeri Pembina Kabupaten Brebes !  
 
Jawaban : Ya semuanya mendukung mbak, baik orang tua murid, guru, 
masyarakat sekitar, terutama dinas terkait, terus keuangan disini juga 
transparan, sarananya cukup yah, lingkungan sekolah juga mendukung, 
karena anak-anak itu kalau pas waktu pulang terus sudah dijemput itu 
ndak mau pulang katanya enak di sekolahan. 

 
Catatan : Daftar pertanyaan yang diajukan disesuaikan dengan kebutuhan data dan 
bisa berkembang sesuai dengan kondisi yang ada.  
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HASIL WAWANCARA IMPLEMENTASI MANAJEMEN BERBASIS 
SEKOLAH (STUDI DESKRIPTIF PADA TK NEGERI PEMBINA 

KABUPATEN BREBES DAN TK NEGERI PEMBINA KOTA TEGAL) 
  
Hari/Tanggal   :  
Orang yang terlibat  : Guru A1 TK Negeri Pembina Kota Tegal.  
 

Jenis Pertanyaan 
1. Apakah anda pernah mendengar kata manajemen berbasis sekolah ? Jika 

ya, apa yang anda ketahui tentang manajemen berbasis sekolah ! 
 
Jawaban : Ya. Kalau sementara ini sampai saat ini manajemen berbasis 
sekolah itu artinya disesuaikan dengan kurikulum yang terbaru yaitu 
KTSP, jadi kurikulumnya dipadukan kita bikin sendiri dengan pedoman 
kurikulum yang ada kemudian ditambahi dengan materi yang ada di 
sekitar wilayah kita.  
 

2. Kurikulum apakah yang anda gunakan di TK ?  
 
Jawaban : Kurikulumnya kita pakai kurikulum yang baru yaitu kita sudah 
menggunakan kurikulum yang berkaitan dengan nasionalisme juga 
karakter bangsa dan kewirausahaan.  
 

3. Apakah anda menyusun program semester ?  
 
Jawaban : Ya, kita membuatnya yang sudah itu bareng, jadi sebelum kita 
membuat promest, program semester kita membaca matrik bersama-
sama kemudian memilih kegiatan yang akan diajarkan pada tema 
tersebut, misalnya tema sekarang kan rekreasi kita milih kegiatannya 
dulu, di matriknya di cawang-cawang kemudian dibikin promest, setelah 
promest baru membuat RKM kemudian baru di transfer ke RKH. Karena 
ini kurikulum baru jadi kita kan sudah menggunakan kurikulum baru 
yang berkaitan dengan nasionalisme, juga karakter bangsa dan 
kewirausahaan, jadi per tema mbak, rekreasi kan empat minggu, ini kan 
minggu terakhir kita bikin kegiatan untuk minggu depan, baru 
menentukan promest yang baru kemudian RKM baru dan menyusun 
kegiatan untuk di transfer ke RKH. 
 

4. Bagaimanakah anda melakukan penilaian pada anak didik anda ?  
 
Jawaban : Penilaiannya itu dalam proses, jadi bukan hasil akhir yah, 
kalau di TK itu proses anak-anak setiap mengerjakan itu bagaimana, 
mandiri, senang hati apa sedih, nanti kita masukkan ke penilaian proses 
kemudian dimasukkan ke nilai harian. Di RKH itu ada kolom penilaian 
ya mbak,itu dimasukkan yang buntet siapa, yang bolong itu siapa, 
penilaiannya juga tidak yang bolong dan yang buntet saja, tergantung 
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mudah atau sulit untuk anak. Kemudian ketika ada orang tua yang 
menanyakan perkembangan anaknya pada hari itu lewat bimbingan 
konseling, orang tua mengisi buku bimbingan konseling lalu pada saat 
itu juga guru kelas akan menjelaskannya.  
 

5. Menurut anda, bagaimanakah sosok Kepala TK Negeri Pembina 
Kabupaten Brebes?  
 
Jawaban : Bu Evi masuk kesini mutasi tahun 2008 baru kemarin yah, 
pertama di TK Ihsaniyah 2. bu Evi memang sebelum masuk kesini itu 
sangat mengenal Bu Yanti sebelumnya, beliau kan sering memberikan 
penataran tingkat kota, alat peragha juga banyak kenal dari Bu Yanti, 
ternyata alat peraga itu harus di bikin dari barang bekas yang diolah, 
bahkan waktu lomba alat peraga gurunya juga Bu Yanti. Saya 
termotivasi sama beliau, bel;iau sangat membimbing anak-anak disini. 
Saya mengagungkan sekali sama Bu Yanti “orang yang tiada 
bandingannya wis neng kota tegal”. Berkat bimbingannya Bu Yanti juga 
saya bisa seperti ini, alhamdulillah berprestasi walaupun  tingkat 
kecamatan, mudah-mudahan bisa membenahi yang baik minimal di 
dalam tidak harus di luar. Banyak ilmu yang bisa saya kaji dari beliau 
tapi saya sendiri belum bisa menerapkan, saya ingin seperti dia, saya 
belum bisa mungkin belajar lebih banyak lagi.  
 

6. Bagaimanakah cara anda untuk meningkatkan kualitas sebagai pendidik 
di TK Negeri Pembina Kabupaten Brebes ! 
 
Jawaban : Motivasi, diberi kesempatan untuk mengikuti lomba, 
penataran, latihan biar berkembang, tidak dengar dari Ibu Kepala saja, 
sebelum menyampaikan disana beliau menyampaikan disini, jadi guru-
guru di sini tahu atau dengar dulu mbak, misalnya tentang kurikulum 
yang baru ini nasionalisme, karakter bangsa dan kewirausahaan,  itu kan 
terbaru, jadi di provinsi akan ada seperti ini kita sudah tahu.  
Untuk penataran atau seminar yang diberangkatkan siapa, ada kalanya 
berangkat semua, ada kalanya di tunjuk untuk tingkat provinsi, 
tergantung yah, seminar bercerita dan mendongeng tempatnya di TK 
Pembina semua ikut, KTSP 2007 ya pernah, itu juga semua ikut, terus 
kalau yang perwakilan ya ada, nanti anak-anak siapa yang mengajar, 
nanti di sini kita menyampaikan hasilnya langsung kita tularkan.  
 

7. Tugas apakah yang diberikan guru pendamping ?  
 
Jawaban : Sementara ini, itu hanya formalitas saja sebenarnya sama-
sama saja, kita selalu bagi tugas tapi yang bertanggung jawab di kelas ya 
guru inti, kejadian apa saja penanggungjawabnya guru kelas, kalau di 
tanyakan guru kelasnya, kalau pas saya tidak lihat ya tanya ke guru 
pendamping, guru pendamping juga harus dimanusiakan biar 
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berpengalaman, jangan dijadikan patung, biar berkembang, biar 
berkreasi, kreatif, pembagian tugas kalau di rekut oleh guru inti nanti dia 
kan tidak berkembang, kadang saya di awal dia di akhir kalau saya di 
akhir dia di awal.  
 

8. Berapakah jumlah anak didik TK Negeri Pembina Kabupaten Brebes ?  
 
Jawaban : Peserta didik kita ada 103 anak, itu dibagi empat kelompok, 
kelompok A ada 2 dan kelompok B juga ada 2.  
 

9. Berapakah jumlah anak didik TK Negeri Pembina Kabupaten Brebes 
dalam satu kelompok ?  
 
Jawaban : Kurang lebih 25 anak.  
 

10. Apakah setiap anak diberi kesempatan untuk mengikuti lomba atau 
hanya anak tertentu saja ?  
 
Jawaban : Kita kan punya guru lukis, dua minggu sekali anak-anak 
mengikuti, karena dua minggu sekali terlalu lama maka bu guru pun 
melatih di kelas tapi harus membimbing, jadi apa yang di sampaikan oleh 
pak guru lukisnya, di kelas kita sampaikan juga biar anak-anak tidak 
lupa, misalnya mewarnai, ketika mewarnai anak-anak terbiasa dengan 
bergradasi, misal untuk warna biru itu ada biru tua, biru muda dan lain-
lain. Jadi diberi contoh dulu.  
Setiap anak mendapat kesempatan mengikuti tapi tetap ada seleksi, kan 
semua anak haknya sama mbak, jangan dibeda-bedakan dong., belum 
tentu yang pinter di kognitif, motorik halusnya belum mantap, di bidang 
yang satu pinter tapi di bidang lain belum tentu menguasai, pemerataan 
lah. 
 

11. Bagaimanakah cara anda, ketika anak didik anda akan mengikuti lomba ? 
 
Jawaban : Kita latih sesuai dengan bakatnya masing-masing.  
 

12. Bagaimanakah cara mengganti sarana dan prasarana yang tidak layak 
pakai ?  
 
Jawaban : Kadang beli kadang buat sendiri.  
 

13. Bagaimanakah hubungan sekolah dengan masyarakat sekitar ?  
 
Jawaban : Ya alhamdulillah baik, kita sering kedatangan tamu, kita tidak 
mengenal lelah, tidak pantang menyerah, kita melakukan atau 
melaksanakan yang terbaik untuk TK ini dengan bersama-sama, kalau 
ada lembur ya lembur bareng, kita disini mengenal keluarganya juga. 
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Ya alhamdulillah selama ini baik-baik saja. Jadi konsultasi juga berjalan, 
kan sekarang ada paguyuban kelas yah, jadi orang tua yang merasa 
anaknya punya masalah bisa langsung konsultasi saat itu setiap bulan 
sekali, kalau tidak ada masalah ya sampai dua bulan. Wali murid mau 
mengerti, yang penting informasi yang mau di sampaikan kita berembuk 
dulu nanti yang mau kita bahas apa saja, yang akan di sampaikan apa 
saja, jadi nanti apa yang di sampaikan sama. 
 

14. Apakah ada event-event tertentu untuk mengenalkan pada anak didik 
anda tentang lingkungan sekitar ? jika ya, bagaimanakah bentuk dari 
event tersebut !  
 
Jawaban : Ya ada, makanan daerah terus kadang juga anak-anak diajak 
jalan-jalan.  
 

15. Apakah di TK Negeri Pembina Kabupaten Brebes ada komite sekolah ? 
jika ya, tugas apakah yang diberikan sekolah pada komite sekolah !  
 
Jawaban : Ya ada.  
 

16. Apakah di TK Negeri Pembina Kabupaten Brebes ada perpustakaan ? 
jika ya siapakah yang mengelola ?  
 
Jawaban : Yang menanggung jawab perpustakaan itu Ibu Ita. 
Perpustakaan ini juga untuk pembelajaran, terus anak-anak boleh pinjam 
buku yang ada di perpustakaan dengan cara di catat dulu sama Ibu Ita. 
Buku-buku di perpustakaan ini di dapat ada yang beli, ada yang kenang-
kenangan dari study banding.  
 

17. Apakah di TK Negeri Pembina Kabupaten Brebes ada layanan kesehatan 
khusus ? jika ya siapakah yang menanganinya ?  
 
Jawaban : Tidak ada yah, alhamdulillah selama ini tidak ada kejadian 
yang cukup serius, selama ini kita tangani sendiri, kan ada ruang UKS 
kalau ada yang pusing kita kasih minyak kayu putih atau balsem atau 
obat untuk anak-anak, kalau ada yang jatuh biasanya dikasih betadine 
dan hansaplas kalau tidak mau ya sudah paling kita bersihkan bagian 
yang luka dengan kapas.   
 

18. Apakah di TK Negeri Pembina Kabupaten Brebes ada bagian keamanan 
? jika ya, siapa sajakah yang ikut  berperan serta dalam keamanan TK ?  
 
Jawaban : Ya ada, semua menjaga anak-anak yah, tapi untuk bagian 
keamanannya sendiri Pak Kasid. Apalagi sekarang lagi musim 
penculikan anak, kita selalu waspada dengan cara yang belum di jemput 
tunggu di kelas.  
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19. Apakah anda menemui hambatan-hambatan dalam pelaksanaan 
manajemen berbasis sekolah ? jika ya, faktor apa sajakah yang 
menghambat dalam pelaksanaannya ! 
 
Jawaban : Hambatannya kayaknya nggak ada yah, Alhamdulillah nggak 
ada, karena selama ini mendukung semua.  
 

20. Faktor apa sajakah yang mendukung dalam implementasi manajemen 
berbasis sekolah di TK Negeri Pembina Kabupaten Brebes !  
 
Jawaban : Yang pasti mendukung semua baik Kepala TK, guru, orang 
tua murid, sarana dan prasarana dan dinas terkait. 

 
Catatan : Daftar pertanyaan yang diajukan disesuaikan dengan kebutuhan data dan 
bisa berkembang sesuai dengan kondisi yang ada.  
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HASIL WAWANCARA IMPLEMENTASI MANAJEMEN BERBASIS 

SEKOLAH (STUDI DESKRIPTIF PADA TK NEGERI PEMBINA 
KABUPATEN BREBES DAN TK NEGERI PEMBINA KOTA TEGAL) 

  
Hari/Tanggal   :  
Orang yang terlibat  : Guru A2 TK Negeri Pembina Kota Tegal.  
 

Jenis Pertanyaan 
1. Apakah anda pernah mendengar kata manajemen berbasis sekolah ? Jika 

ya, apa yang anda ketahui tentang manajemen berbasis sekolah ! 
 
Jawaban : Ya. Kalau manajemen berbasis sekolah itu berarti semua yang 
berkaitan dengan sekolah apaitu administrasi atau mungkin kelengkapan-
kelengkapan yang diperlukan disesuaikan dengan otonomi sekolah. Jadi 
manajemen yanbg ada di TK disesuaikan dengan kondisi yang ada di TK 
Negeri Pembina sendiri. 
 

2. Kurikulum apakah yang anda gunakan di TK ?  
 
Jawaban : Kurikulumnya kebetulan kita memakai KTSP tapi ini sudah 
direvisi karena ada tambahan nasionalisme, karakter bangsa dan 
kewirausahaan. Jadi itu dikaitkan dengan pengembangan materi yang 
terbaru, karena saat-saat sekarang kondisi anak itu kalau tidak 
disesuaikan dengan nasionalisme kayaknya mereka kurang mengena dan 
mencintai negaranya sendiri. 
 

3. Apakah anda menyusun program semester ?  
 
Jawaban : Ya, kami merencanakan program semester, kita ada dua 
kelompok, yang sudah-sudah kami koordinasi, bekerjasama, saling 
mendukung dan membantu kira-kira kegiatan apa saja yang bisa kita 
sampaiakan ke anak-anak, pada waktu membuat promest disesuaikan 
juga dengan kondisi tema saat itu, kita mendiskusikan kegiatan-kegiatan 
manasaja yang dipilih, pakainya kan ceklis yah., jadi yang kira-kira bisa 
digunakan di semster awal pengenalan-pengenalan, pembiasaan apa saja, 
itu nanti kita tekankan, nanti diperkenalkan sampai akhir kegiatan atau 
akhir pembelajaran tahun ini, sinkron apa tidak, jadi kita harus 
mempunyai hal yang untuk kita capai saat itu.   
 

4. Bagaimanakah anda melakukan penilaian pada anak didik anda ?  
 
Jawaban : Penilaian anak kita lakukan setiap saat bukan cuma untuk 
bentuk hasil karya, jadi dari awal anak masuk, bel, terus ada pesona pagi 
segala macam sampai anak-anak pulang, itu kita sudah melakukan 
observasi penilaian saat itu juga. Kemudian kita kumulasikan 
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dirangkuman atau rekapitulasi penilaian dari mingguan, bulanan, 
kemudian di semester, kemudian bentuknya narasi kita kumpulkan dari 
awal sampai akhir kegiatan.  
Kalau ada orang tua yang minta perkembangan anaknya pada hari itu, 
kita berikan bentuknya konsultasi atau bimbingan konseling, jadi orang 
tua membutuhkan informasi perkembangan anak maka dia langsung 
menghubungi wali kelas yang kira-kira apa yang dia butuhkan 
informasinya seperti apa, nanti saat itu juga dia bisa mengkonsultasikan 
dengan cara mengisi buku bimbingan konseling dan Insya Allah semua 
yang dibutuhkan kita bisa diterima atau dia dapatkan saat disitu.  
Observasi itu kan pengamatan yah, pengamatan yang kita laksanakan 
continue, jadi tidak sekedar dilihat saja karena yang namanya anak kan 
unik yah, masing-masing anak mempunyai keunggulan dan kekurangan 
yang disitu kalau kita lihat dari perkembangan anak dari hari ke harri itu 
pasti akan selalu berubah. Nah kalau kita melakukan observasi dan tidak 
disambung dengan penilaian selanjutnya, maka kita tidak mendapatkan 
hasil yang maksimal, maka otomatis kita observasi tanpa harus di tulis, 
tapi kita menandai atau pun kita langsung tulis nama anak, kita kan 
punya penilaian bentuk buntet, bolong, ceklis, nah dari situ kita bisa 
menerjemahkan sendiri dan melihat masing-masing individu tanpa harus 
menulis narasi saat itu, karena jumlah anak didik kita banyak, tidak 
mungkin kita ambil semua penilaiannya. 
 

5. Menurut anda, bagaimanakah sosok Kepala TK Negeri Pembina 
Kabupaten Brebes?  
 
Jawaban : Ibu Sri Margiyanti itu menurut sudut pandang saya sebagai 
seorang Kepala Sekolah, sebagai seorang Ibu, sebagai seorang manajer, 
sebagai seorang kakak seperti kelurga. Bagi saya pribadi karena jujur 
saya merupakan yang saat ini adalah yang terjauh, karena walaupun ada 
yang lebih jauh orang purwodadi tapi kan tinggal disini di tegal, tapi 
kalau diri saya pribadi kan dilaju setiap hari, saya dari pemalang asli 
petarukan, jadi beliau sangat memberikan support sekali pada saya 
terutama mungkin yang lain juga merasakan hal yang sama dan 
senantiasa memberikan masukan-masukan, kritik membangun yang 
membuat kita lebih bergairah untuk bisa berprestasi, seperti contohnya 
mungkin ini sekedar berbagi, sharing yah, bahwa dulu 2009 kalau tidak 
salah atau bukan dulu tapi kemarin 2009 saya alhamdulillah saya masuk 
enam besar tingkat provinsi walaupun belum masuk ke nomor satu tapi 
setidaknya mengawali suatu prestasi yang tidak mudah buat saya karena 
saya pribadi orangnya masih belum PD tapi karena beliau memberikan 
support, memberikan arahan “ini loh yang benar seperti ini”, sampai saya 
merasa PD kemudian akhirnya saya coba-coba padahal moment saya 
yang pertama, Alhamdulillah lolos enam besar di provinsi. Lomba ini 
yang mengambil alih langsung dari provinsi, kalau di wilayah tegal 
untuk inovasi pembelajaran guru, karya tulis ilmiah yah ada tapi jarang-
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jarang ada, untuk tingkat kota ya belum ada. Itu kebetulan karena saya 
diberi kepercayaan, akhirnya kita mencoba walaupun dari awal kita 
sudah tidak PD, karena langsung dari provinsi, ternyata alhamdulillah 
karena dengan adanya dukungan dari beliau, memberikan motivasi dan 
alhamdulillah bisa masuk enam besar.  
Ada hal-hal yang sangat membuat kami terinspirasi manakala sebelum 
beliau pindah kesini merupakan guru teladan tingkat nasional dan itu 
memacu kami untuk bisa mengikuti jejak beliau dalam arti semua 
aktifitas di TK Negeri Pembina ini kita berusaha untuk menjadikan TK 
yang berkualitas istilahnya visi, misinya kan punya kreasi, punya budi 
luhur, tidak sekedar visi tapi kita bener-benar diaplikasikan. Beliau ini 
senantiasa memberikan contoh, jadi kalau memang ingin budi kita luhur, 
budi pekerti kita baik, maka kita harus memberikan teladan seperti 
Rosulullah yah, memberikan contoh teladan, misalnya beliau guru 
teladan tingkat nasional, kemudian kinerja kepala sekolah juara I tingkat 
nasional juga,beliau berusaha mengajak anak buahnya “ayolah kita selalu 
memberikan yang terbaik”, maka dari pada saat saya disini termasuk 
saya senior dalam artian Bu Diah, Bu Yanti kemudian saya baru Bu Lili 
terus Bu Dinar, Bu Ita kemudian Bu guru CPNS yang baru itu. Maka dari 
itu saya agak punya kesan yang mendalam karena saya termasuk terlebih 
dahulu disini dibanding adik-adik saya yang lain. Maka dari itu kalau 
dilihat dari semua aktifitas beliau, beliau tidak ada waktu luang 
sedikitpun untuk berleha-leha dalam artian semua administrasi beliau 
selesaikan misalnya beliau tidak bisa menyelesaikan maka beliau 
berusaha untuk meminta bantuan anak buahnya untuk mendukung 
aktifitas beliau tanpa melakukan otoriter, sebagai orang yang diktator, 
tapi beliau melakukannya dengan contoh teladan, nah salah satu 
contohnya yang lain adalah TK ini masuk sebagai juara II/III sekolah 
sehat tingkat provinsi kemudian gugus tingkat nasional, alhamdulillah itu 
disambut dengan karena ada motivasi yang sangat tinggi dari beliau, 
kalaupun beliau tidak sesemangat itu mungkin kami juga ikut loyo.  
Jadi dengan beliau seperti itu maka kita merasa termotivasi untuk turut 
seperti yang beliau harapkan walaupun tidak sama yang diharapkan tapi 
setidaknya kita bisa membantu, luar biasa banget. 
 

6. Bagaimanakah cara anda untuk meningkatkan kualitas sebagai pendidik 
di TK Negeri Pembina Kabupaten Brebes ! 
 
Jawaban : Kalau yang selama ini, yang sudah dilaksankan yah mungkin 
kita berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk kita, apapun yang 
kita miliki kalaupun kita lakukan dengan ikhlas itu auranya akan keluar 
sesuai dengan yang kita harapkan, tidak sekedar untuk cari muka, jadi 
kita berusaha untuk melaksanakan atau melakukan tugas-tugas yang 
ditugaskan kepada kita. Misalnya: kita mempunyai bakat di keyboard 
terus di paduan suara, maka kita berusaha melakukannya dengan 
maksimal tidak separo-paro, melatih anak supaya bisa, berlatih dengan 
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baik, segala macem dan kemudian kalau kita merasa banyak kekurangan 
kita berusaha untuk minta masukan pada teman-teman kita “apakah ada 
hal-hal yang perlu diperbaiki, seperti apa sih yang kira-kira bisa saya 
tambahkan, perlu dikurangi” kemudian hal-hal yang belum kita tahu 
maka cek dengan cara membaca, kita tahu dengan berkonsultasi, 
berdiskusi dengan teman sejawat, dengan kepala sekolah juga, apalagi 
disini kita termasuk dikategorikan yang senior tapi usianya masih 
dianggap muda, karena mba esti kan masih 32 tahun jadi pengalamannya 
belum banyak juga dan kesempatan untuk seperti berprestasi segala 
macem itu kita lebih menimba ilmu dari Ibu Kepala.  
 

7. Tugas apakah yang diberikan guru pendamping ?  
 
Jawaban : Sementara ini, itu hanya formalitas saja sebenarnya sama-
sama saja, kita selalu bagi tugas tapi yang bertanggung jawab di kelas ya 
guru inti, kejadian apa saja penanggungjawabnya guru kelas, kalau di 
tanyakan guru kelasnya, kalau pas saya tidak lihat ya tanya ke guru 
pendamping, guru pendamping juga harus dimanusiakan biar 
berpengalaman, jangan dijadikan patung, biar berkembang, biar 
berkreasi, kreatif, pembagian tugas kalau di rekut oleh guru inti nanti dia 
kan tidak berkembang, kadang saya di awal dia di akhir kalau saya di 
akhir dia di awal. 
 

8. Berapakah jumlah anak didik TK Negeri Pembina Kabupaten Brebes ?  
 
Jawaban : Peserta didik kita ada 103 anak, itu dibagi empat kelompok, 
kelompok A ada 2 dan kelompok B juga ada 2.  
 

9. Berapakah jumlah anak didik TK Negeri Pembina Kabupaten Brebes 
dalam satu kelompok ?  
 
Jawaban : 25 anak mbak.  
 

10. Apakah setiap anak diberi kesempatan untuk mengikuti lomba atau 
hanya anak tertentu saja ?  
 
Jawaban : Kebetulan saya termasuk guru yang memberikan kesempatan 
pada semua murid untuk bisa berkembang sesuai dengan bakat dan minat 
anak, jadi kalau dilihat dari yang sudah-sudah yang kita lakukan di 
ekschool angklung, ekschool paduan suara, di ekschool tari, drumband, 
mewarnai itu kita lihat dari kecenderungan anak-anak berusaha 
mengapresiasikan apa yang dia miliki, mengapilikasikan apa yang dia 
punya bakat. Seperti yang tadi sebelum saya melakukan pertemuan 
dengan wali murid pun saya berusaha meminta bantuan wali kelas 
masing-masing supaya memberikan masukan bahwa kira-kira anak siapa 
saja yang mampu untuk dijadikan anggota paduan suara, nah kita seleksi 
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juga walaupun dari pihak wali kelas sudah memberikan kesempatan pada 
anak-anak yang disebutkan kita tetap seleksi lagi. Karena kita tidak mau 
mengecewakan hasil akhirnya, pada penampilan nanti tidak maksimal 
kan kita juga yah yang malu, tapi dengan adanya seperti itu kita 
memberikan kesempatan, tolong diberi masukan bahwa ini di kelas 
seperti ini coba disana anaknya seperti apa, dan ternyata memang ada 
anak yang terelimier yah, karena belum tentu di kels oke, disana bisa 
mengikuti, maka dari itu kembali pada kitanya, maka harus disesuaikan 
dengan bakat dan minat anak. 
 

11. Bagaimanakah cara anda, ketika anak didik anda akan mengikuti lomba ? 
 
Jawaban : Ya kita latih mbak, kan kita punya guru les sendiri-sendiri, 
nanti anak-anak kira-kira bakatnya apa atau senangnya apa, kita 
kembangkan sesuai dengan bakat dan minatnya.  
  

12. Bagaimanakah cara mengganti sarana dan prasarana yang tidak layak 
pakai ?  
 
Jawaban : Alhamdulillah sepanjang semster I kemarin kita kebetulan 
tidak menemui kendala yang berarti, kalaupun ada kita bisa atasi 
bersama, karema kita bekerja kan bukan individu tapi teamwork dimana 
kesolidan diutamakan jadi hal yang membuat kita tertantang adalah 
sesuatu yang kita kerjakan bersama tapi belum ada solusinya, maka kita 
berusaha mendiskusikan dan mencarikan solusi bersama-sama dan untuk 
misal media segala macem, kalau di sekolah tidak ada, kita cari dirumah 
yang notabennya merupakan barang yang sudah bekas yang kemudian 
kita juga mengkondisikan wali murid  supaya turut membantu, misal 
dirumah masing-masing tidak ada, maka kita jauh-jauh hari kita 
mengkondisikan anak untuk mungkin semacam pesan yang bisa 
disampaikan ke orang tua bahwa nanti amu bikin ini, kata bu guru 
disuruh bawa yang dibutuhkan, jadi ada komponeisme satu A1 dan A2 
juga didukung dengan wali muridnya sendiri.  
 

13. Bagaimanakah hubungan sekolah dengan masyarakat sekitar ?  
 
Jawaban : Kebetulan kita punya kegiatan kemasyarakan juga yah, setiap 
tahun kita ada yang namanya zakat fitrah yang dibagikan ke lingkungan 
juga yang membutuhkan, kemudian pada saat qurban juga demikian 
kemudian ada juga bantuan untuk anak-anak yatim, anjangsana ke panti 
asuhan aisyiyah kemudian bantuan kepada anak-anak yatim yang di 
sekolah sini, segala macam. Jadi hubungannya bukan sekedar wali murid 
dan wali kelas tapi keluarga kelas. 
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14. Apakah ada event-event tertentu untuk mengenalkan pada anak didik 
anda tentang lingkungan sekitar ? jika ya, bagaimanakah bentuk dari 
event tersebut !  
 
Jawaban : Ya ada, makanan daerah terus kadang juga anak-anak diajak 
jalan-jalan.  
 

15. Apakah di TK Negeri Pembina Kabupaten Brebes ada komite sekolah ? 
jika ya, tugas apakah yang diberikan sekolah pada komite sekolah !  
 
Jawaban : Ya ada, mereka memegang dana pengembangan yang tahun 
ajaran baru itu.  
 

16. Apakah di TK Negeri Pembina Kabupaten Brebes ada perpustakaan ? 
jika ya siapakah yang mengelola ?  
 
Jawaban : Ya ada di samping ruang guru sedangkan yang mengelola Bu 
Ita. Kalau mau minta data-data buku perpustakaan sama Ibu Ita.  
 

17. Apakah di TK Negeri Pembina Kabupaten Brebes ada layanan kesehatan 
khusus ? jika ya siapakah yang menanganinya ?  
 
Jawaban : Tidak ada yah, alhamdulillah selama ini tidak ada kejadian 
yang serius, selama ini kita tangani sendiri, kan ada ruang UKS kalau ada 
yang pusing, jatuh kita kasih minyak kayu putih atau betadine. 
 

18. Apakah di TK Negeri Pembina Kabupaten Brebes ada bagian keamanan 
? jika ya, siapa sajakah yang ikut  berperan serta dalam keamanan TK ?  
 
Jawaban : Ya ada, semua berperan serta yah, tapi untuk bagian 
keamanannya sendiri Pak Kasid. 
 

19. Apakah anda menemui hambatan-hambatan dalam pelaksanaan 
manajemen berbasis sekolah ? jika ya, faktor apa sajakah yang 
menghambat dalam pelaksanaannya ! 
 
Jawaban : Alhamdulillah tidak ada yah, semuanya lancar.  
 

20. Faktor apa sajakah yang mendukung dalam implementasi manajemen 
berbasis sekolah di TK Negeri Pembina Kabupaten Brebes !  
 
Jawaban : Ya Alhamdulillah mendukung semuanya, terutama dari  
kepala TK ya mbak yang tahu tentang konsep MBS, terus adil dan 
bijaksana, bias memimpin dengan baik sehingga sekolah ini bisa 
meningkatkan kualitas TK dab bisa juara-juara yah, selain kepala 
sekolah, guru-guru, orang tua murid yang selalu mendukung program 
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atau kegiatan TK, juga masyarakat setempat, karena mereka selalu kami 
libatkan dalam kegiatan sosial, seperti tadi yah, kami bagi zakat fitrah 
pada malam lebaran kemudian bagi qurban pada saat hari raya qurban, 
begitu mbak.  

  
Catatan : Daftar pertanyaan yang diajukan disesuaikan dengan kebutuhan data dan 
bisa berkembang sesuai dengan kondisi yang ada.  
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HASIL WAWANCARA IMPLEMENTASI MANAJEMEN BERBASIS 
SEKOLAH (STUDI DESKRIPTIF PADA TK NEGERI PEMBINA 

KABUPATEN BREBES DAN TK NEGERI PEMBINA KOTA TEGAL) 
 

Hari/Tanggal   :  
Orang yang terlibat  : Orang tua murid TK Negeri Pembina Kota Tegal.   
 

Jenis Pertanyaan 
1. Apakah di TK Negeri Pembina Kabupaten Brebes ada komite sekolah ? 

jika ya, apakah komite sekolah tersebut aktif ?  
 
Jawaban : Ya ada. Aktif sekali.  
 

2. Apakah komite sekolah mempunyai tugas tertentu ? jika ya, tugas apa 
sajakah yang dipegang komite sekolah !  
 
Jawaban : Komite TK , kita memegang dana pengembangan yang tahun 
ajaran baru itu, kami kelola, pada awal tahun ajaran kita rapat sama 
kepala sekolah kemudian para gurunya membahas tentang yang 
dibutuhkan di TK, misalnya tahu ini kan sarananya buat kolam renang 
walaupun belum maksimal tapi sudah terealisasi, nanti kalau dananya 
kurang kami yang mencarikannya.   
 

3. Mengapa anda tertarik untuk menyekolahkan anak anda ke TK Negeri 
Pembina Kabupaten Brebes ?  
 
Jawaban : Ya mungkin dekat dengan sekolah tempat saya mengajar, jadi 
sejalan.  
 

4. Apakah anak anda menjadi ambisi ketika sekolah di TK Negeri Pembina 
Kabupaten Brebes ?  
 
Jawaban : Oh ndak, itu kemauan anak saya sendiri. Dulu kan kakaknya 
juga disini, jadi anak saya yang kedua ini mau sekolah di sini juga. Saya 
tidak memaksa.  
 

5. Apakah anda puas dengan hasil yang didapat anak anda ?  
 
Jawaban : Ya puas sekali, apalagi dengan adanya program “yang 
berangkat paling pagi akan memakai lambang garuda” anak saya ini 
bangun sendiri terus mandi sendiri juga, karena pengen pakai lambang 
garuda itu, dulu kalau berangkat siang terus bahkan males sekali, tapi 
setelah ada program tadi anak saya berubah, kalau masalah calistung 
kami tidak memaksa, karena kami para orang tua tahu bahwa lulus TK 
tidak harus bisa membaca. 
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6. Apakah orang tua terlibat dalam proses kegiatan yang akan diadakan di 
TK ?  
 
Jawaban : Ya terlibat, kami selalu dilibatkan.  
 

7. Menurut anda, bagaimanakah sosok Kepala TK Negeri Pembina 
Kabupaten Brebes?  
  
Jawaban : Ya baik, saya kenal sekali dengan beliau, prestasinya banyak 
sekali, kemudian saya tahu Bu Yanti itu juga orangnya baik, dapat 
memberdayakan anak buahnya, tegas juga. 
 

8. Bagaimanakah hubungan antara orang tua murid dengan sekolah ?             
 
Jawaban : Alhamdilillah baik sekali.  

 
Catatan : Daftar pertanyaan yang diajukan disesuaikan dengan kebutuhan data dan 
bisa berkembang sesuai dengan kondisi yang ada.  
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DESKRIPSI WAWANCARA KEPALA TK NEGERI PEMBINA 
 KOTA TEGAL  

 
Nama     : Sri Margiyanti, S.Pd 
Tempat, Tanggal Lahir  : Sleman, 13-06-1968 
Alamat    : Jl. Surabayan Gang Pelangi 1 
Hari/tanggal    : Jum’at, 21-01-2011 
Waktu     : Pukul 08.30 
 
No Indikator Deskripsi 
1.  Organisasi Sekolah   Memiliki kepemimpinan yang demokratis 

dalam mencapai tujuan sekolah. Selanjutnya 
menyusun rencana sekolah atau program 
tahunan. Hubungan antara sekolah dengan 
masyarakat setempat baik, karena TK selalu 
melibatkan mereka melalui kegiatan social 
seperti membagi zakat fitrah pada malam 
Idul Fitri, membagi daging qurban pada hari 
Idul Adha serta memberi sodakoh bagi yang 
kurang mampu/membutuhkan.  

2.  Proses Belajar Mengajar  Jumlah anak didik TK Negeri Pembina kota 
Tegal sebanyak 103 anak, agar tujuan 
pendidikan tercapai dan mengetahui 
perkembangan anak didiknya, para guru 
melakukan beberapa penilaian yaitu 
penilaian harian, mingguan, bulanan dan 
semester, kemudian setiap 2 bulan sekali 
mengadakan paguyuban kelas dengan 
tujuan tanya jawab tentang tumbuh 
kembang anak didiknya. Kurikulum yang 
digunakan adalah KTSP dengan 
menyisipkan kurikulum yang sesuai dengan 
Permendiknas No. 58 yaitu Nsionalisme, 
karakter bangsa dan kewirausahaan. 
Program semester dibuat, disusun dan 
dikembangkan sesuai dengan kebutuhan 
anak serta lingkungan sekitar. Dalam 
rangka awal tahun ajaran baru dan tutup 
tahun ajaran, kepala sekolah membiasakan 
untuk membentuk kepanitiaan, kemudian 
tugas dan kewenangannya dilaksanakan 
sesuai dengan fungsinya masing-masing. 
Adapun utuk mengenalkan lingkungan 
sekitar pada anak didiknya para guru 
mengadakan berbagai kegiatan seperti 
jalan-jalan di lingkungan sekitar dan 
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mengenalkan makanan daerah setempat. 
3.  Sumber Daya Manusia  Latar belakang pendidik TK Negeri 

Pembina kota Tegal dibagi menjadi 2 yaitu 
D2 PGTK dan S1 PAUD. Untuk 
meningkatkan kemampuan/kualitas guru 
TK Negeri Pembina kota Tegal, kepala 
sekolah memberi keleluasaan untuk 
melajutkan pendidikannya ke jenjang 
selanjutnya, penataran, seminar, workshop, 
dan memaksimalkan bakat yang 
dimilikinya. 

4.  Sumber Daya dan 
Administratif   

Pengelolaan keuangan dan pembiayaan 
dikelola oleh bendahara, setelah uang 
terkumpul diserahkan kepada komite TK 
untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. 
Sarana dan prasarana TK Negeri Pembina 
Kota Tegal sudah lengkap, baik di dalam 
maupun di luar kelas, untuk mengganti 
sarana dan prasarana yang sudah tidak layak 
pakai adalah dengan cara membeli dan 
membuat sendiri. Perpustakaan TK Negeri 
kota Tegal berada di samping ruang guru, 
adapun yang mengelola perpustakaan 
tersebut ibu Yunita, ibu satu anak ini 
merawat, mencatat buku-buku yang baru 
serta mencatat keluar masuknya buku. 
Bagian keamanan TK Negeri Pembina kota 
Tegal adalah Bapak Kasid dan Bapak 
Suwarno. Bapak Suwarno juga merangkap 
sebagai bagian kebersihan yang dibantu 
oleh dua orang yaitu Ibu Kasid dan Ibu 
Ratna.    

5. Faktor yang mendukung 
Implementasi MBS 

Faktor yang mendukung impelementasi 
manajemen berbasis sekolah di TK Negeri 
Pembina Kabupaten Brebes dan TK Negeri 
Pembina Kota Tegal adalah kesiapan 
sumber daya manusia, sarana dan prasarana 
yang menunjang, lingkungan TK yang 
kondusif, pengelolaan keuangan yang 
terbuka dan dukungan dari berbagai pihak 
baik dari Kepala Sekolah, guru, orang tua 
maupun masyarakat sekitar serta 
pemerintah setempat.  

6.  Faktor yang 
menghambat  
Implementasi MBS 

Tidak menemukan hal yang menghambat 
dalam rangka implementasi manajemen 
berbasis sekolah.   
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DESKRIPSI WAWANCARA GURU TK NEGERI PEMBINA 
KOTA TEGAL 

 
Nama     : Evi Purwani, S.Pd 
Tempat, Tanggal Lahir  : Tegal, 26-01-1978 
Alamat    : Jl. Alor 1/8 Pondok Martoloyo 
Hari/tanggal    : Senin, 24-01-2011 
Waktu     : Pukul 11:21 
 
No Indikator Deskripsi 
1.  Organisasi Sekolah  Memiliki kepemimpinan yang demokratis 

dalam mencapai tujuan sekolah. Selanjutnya 
menyusun rencana sekolah atau program 
tahunan. Hubungan antara sekolah dengan 
masyarakat setempat baik, karena TK selalu 
melibatkan mereka melalui kegiatan social 
seperti membagi zakat fitrah pada malam 
Idul Fitri, membagi daging qurban pada hari 
Idul Adha serta memberi sodakoh bagi yang 
kurang mampu/membutuhkan.  

2.  Proses Belajar Mengajar  Jumlah anak didik TK Negeri Pembina kota 
Tegal sebanyak 103 anak, agar tujuan 
pendidikan tercapai dan mengetahui 
perkembangan anak didiknya, para guru 
melakukan beberapa penilaian yaitu 
penilaian harian, mingguan, bulanan dan 
semester, kemudian setiap 2 bulan sekali 
mengadakan paguyuban kelas dengan 
tujuan tanya jawab tentang tumbuh 
kembang anak didiknya. Dalam rangka 
menghadapi lomba, setiap anak diberi 
kesempatan untuk mengikuti lomba 
tersebut. Adapun trik-trik yang dilakukan 
dewan guru adalah melatih dan 
membimbingnya. Kurikulum yang 
digunakan adalah KTSP dengan 
menyisipkan kurikulum yang sesuai dengan 
Permendiknas No. 58 yaitu Nsionalisme, 
karakter bangsa dan kewirausahaan. 
Program semester dibuat, disusun dan 
dikembangkan sesuai dengan kebutuhan 
anak serta lingkungan sekitar. Adapun utuk 
mengenalkan lingkungan sekitar pada anak 
didiknya para guru mengadakan berbagai 
kegiatan seperti jalan-jalan di lingkungan 
sekitar dan mengenalkan makanan daerah 
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setempat. 
3.  Sumber Daya Manusia  Latar belakang pendidik TK Negeri 

Pembina kota Tegal dibagi menjadi 2 yaitu 
D2 PGTK dan S1 PAUD. Untuk 
meningkatkan kemampuan/kualitas diri 
pribadi sebagai seorang guru, dewan guru 
TK Negeri Pembina kota Tegal mengikuti 
beberapa kegiatan seperti penataran, 
seminar, workshop, dan memaksimalkan 
bakat yang dimilikinya. 

4.  Sumber Daya dan 
Administratif  

Pengelolaan keuangan dan pembiayaan 
dikelola oleh bendahara, setelah uang 
terkumpul diserahkan kepada komite TK 
untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. 
Sarana dan prasarana TK Negeri Pembina 
Kota Tegal sudah lengkap baik di dalam 
maupun di luar kelas, untuk mengganti 
sarana dan prasarana yang sudah tidak layak 
pakai adalah dengan cara membeli dan 
membuat sendiri. Perpustakaan TK Negeri 
kota Tegal berada di samping ruang guru, 
adapun yang mengelola perpustakaan 
tersebut ibu Yunita, ibu satu anak ini 
merawat, mencatat buku-buku yang baru 
serta mencatat keluar masuknya buku. 
Bagian keamanan TK Negeri Pembina kota 
Tegal adalah Bapak Kasid dan Bapak 
Suwarno. Bapak Suwarno juga merangkap 
sebagai bagian kebersihan yang dibantu 
oleh dua orang yaitu Ibu Kasid dan Ibu 
Ratna.    

5. Faktor yang mendukung 
Implementasi MBS 

Faktor yang mendukung impelementasi 
manajemen berbasis sekolah di TK Negeri 
Pembina Kabupaten Brebes dan TK Negeri 
Pembina Kota Tegal adalah kesiapan 
sumber daya manusia, sarana dan prasarana 
yang menunjang, lingkungan TK yang 
kondusif, pengelolaan keuangan yang 
terbuka dan dukungan dari berbagai pihak 
baik dari Kepala Sekolah, guru, orang tua 
maupun masyarakat sekitar serta 
pemerintah setempat.  

6.  Faktor yang 
menghambat  
Implementasi MBS 

Tidak menemukan hal yang menghambat 
dalam rangka implementasi manajemen 
berbasis sekolah.   
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DESKRIPSI WAWANCARA GURU TK NEGERI PEMBINA 
KOTA TEGAL 

 
Nama     : Esti Kisriyanti S.Pd 
Tempat, Tanggal Lahir  : Pemalang, 12-11-1978 
Alamat    : Jl. A. Yani Petarukan 
Hari/tanggal    : Senin, 24-01-2011 
Waktu     : Pukul 12.26 
 
No Indikator Deskripsi 
1.  Organisasi Sekolah  Memiliki kepemimpinan yang demokratis 

dalam mencapai tujuan sekolah. Selanjutnya 
menyusun rencana sekolah atau program 
tahunan. Hubungan antara sekolah dengan 
masyarakat setempat baik, karena TK selalu 
melibatkan mereka melalui kegiatan social 
seperti membagi zakat fitrah pada malam 
Idul Fitri, membagi daging qurban pada hari 
Idul Adha serta memberi sodakoh bagi yang 
kurang mampu/membutuhkan.  

2.  Proses Belajar Mengajar  Jumlah anak didik TK Negeri Pembina kota 
Tegal sebanyak 103 anak, agar tujuan 
pendidikan tercapai dan mengetahui 
perkembangan anak didiknya, para guru 
melakukan beberapa penilaian yaitu 
penilaian harian, mingguan, bulanan dan 
semester, kemudian setiap 2 bulan sekali 
mengadakan paguyuban kelas dengan 
tujuan tanya jawab tentang tumbuh 
kembang anak didiknya. Dalam rangka 
menghadapi lomba, setiap anak diberi 
kesempatan untuk mengikuti lomba 
tersebut. Adapun trik-trik yang dilakukan 
dewan guru adalah melatih dan 
membimbingnya. Kurikulum yang 
digunakan adalah KTSP dengan 
menyisipkan kurikulum yang sesuai dengan 
Permendiknas No. 58 yaitu Nsionalisme, 
karakter bangsa dan kewirausahaan. 
Program semester dibuat, disusun dan 
dikembangkan sesuai dengan kebutuhan 
anak serta lingkungan sekitar. Adapun utuk 
mengenalkan lingkungan sekitar pada anak 
didiknya para guru mengadakan berbagai 
kegiatan seperti jalan-jalan di lingkungan 
sekitar dan mengenalkan makanan daerah 
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setempat. 
3.  Sumber Daya Manusia  Latar belakang pendidik TK Negeri 

Pembina kota Tegal dibagi menjadi 2 yaitu 
D2 PGTK dan S1 PAUD. Untuk 
meningkatkan kemampuan/kualitas diri 
pribadi sebagai seorang guru, dewan guru 
TK Negeri Pembina kota Tegal mengikuti 
beberapa kegiatan seperti penataran, 
seminar, workshop, dan memaksimalkan 
bakat yang dimilikinya. 

4.  Sumber Daya dan 
Administratif  

Pengelolaan keuangan dan pembiayaan 
dikelola oleh bendahara, setelah uang 
terkumpul diserahkan kepada komite TK 
untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. 
Sarana dan prasarana TK Negeri Pembina 
Kota Tegal sudah lengkap baik di dalam 
maupun di luar kelas, untuk mengganti 
sarana dan prasarana yang sudah tidak layak 
pakai adalah dengan cara membeli dan 
membuat sendiri. Perpustakaan TK Negeri 
kota Tegal berada di samping ruang guru, 
adapun yang mengelola perpustakaan 
tersebut ibu Yunita, ibu satu anak ini 
merawat, mencatat buku-buku yang baru 
serta mencatat keluar masuknya buku. 
Bagian keamanan TK Negeri Pembina kota 
Tegal adalah Bapak Kasid dan Bapak 
Suwarno. Bapak Suwarno juga merangkap 
sebagai bagian kebersihan yang dibantu 
oleh dua orang yaitu Ibu Kasid dan Ibu 
Ratna.    

5. Faktor yang mendukung 
Implementasi MBS 

Faktor yang mendukung impelementasi 
manajemen berbasis sekolah di TK Negeri 
Pembina Kabupaten Brebes dan TK Negeri 
Pembina Kota Tegal adalah kesiapan 
sumber daya manusia, sarana dan prasarana 
yang menunjang, lingkungan TK yang 
kondusif, pengelolaan keuangan yang 
terbuka dan dukungan dari berbagai pihak 
baik dari Kepala Sekolah, guru, orang tua 
maupun masyarakat sekitar serta 
pemerintah setempat.  

6.  Faktor yang 
menghambat  
Implementasi MBS 

Tidak menemukan hal yang menghambat 
dalam rangka implementasi manajemen 
berbasis sekolah.   
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DESKRIPSI WAWANCARA GURU TK NEGERI PEMBINA 
KOTA TEGAL 

  
Nama     : Tjundiati 
Tempat, Tanggal Lahir  : Tegal, 28-12-1971 
Alamat    : Jl. Blanak Gg 10 No. 1 Tegalsari 
Hari/tanggal    : Senin, 24-01-2011 
Waktu     : Pukul 11:54 
 
No Indikator Deskripsi 
1.  Organisasi Sekolah  Memiliki kepemimpinan yang demokratis 

dalam mencapai tujuan sekolah. Selanjutnya 
menyusun rencana sekolah atau program 
tahunan. Hubungan antara sekolah dengan 
masyarakat setempat baik, karena TK selalu 
melibatkan mereka melalui kegiatan social 
seperti membagi zakat fitrah pada malam 
Idul Fitri, membagi daging qurban pada hari 
Idul Adha serta memberi sodakoh bagi yang 
kurang mampu/membutuhkan.  

2.  Proses Belajar Mengajar  Jumlah anak didik TK Negeri Pembina kota 
Tegal sebanyak 103 anak, agar tujuan 
pendidikan tercapai dan mengetahui 
perkembangan anak didiknya, para guru 
melakukan beberapa penilaian yaitu 
penilaian harian, mingguan, bulanan dan 
semester, kemudian setiap 2 bulan sekali 
mengadakan paguyuban kelas dengan 
tujuan tanya jawab tentang tumbuh 
kembang anak didiknya. Dalam rangka 
menghadapi lomba, setiap anak diberi 
kesempatan untuk mengikuti lomba 
tersebut. Adapun trik-trik yang dilakukan 
dewan guru adalah melatih dan 
membimbingnya. Kurikulum yang 
digunakan adalah KTSP dengan 
menyisipkan kurikulum yang sesuai dengan 
Permendiknas No. 58 yaitu Nsionalisme, 
karakter bangsa dan kewirausahaan. 
Program semester dibuat, disusun dan 
dikembangkan sesuai dengan kebutuhan 
anak serta lingkungan sekitar. Adapun utuk 
mengenalkan lingkungan sekitar pada anak 
didiknya para guru mengadakan berbagai 
kegiatan seperti jalan-jalan di lingkungan 
sekitar dan mengenalkan makanan daerah 
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setempat. 
3.  Sumber Daya Manusia  Latar belakang pendidik TK Negeri 

Pembina kota Tegal dibagi menjadi 2 yaitu 
D2 PGTK dan S1 PAUD. Untuk 
meningkatkan kemampuan/kualitas diri 
pribadi sebagai seorang guru, dewan guru 
TK Negeri Pembina kota Tegal mengikuti 
beberapa kegiatan seperti penataran, 
seminar, workshop, dan memaksimalkan 
bakat yang dimilikinya. 

4.  Sumber Daya dan 
Administratif  

Pengelolaan keuangan dan pembiayaan 
dikelola oleh bendahara, setelah uang 
terkumpul diserahkan kepada komite TK 
untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. 
Sarana dan prasarana TK Negeri Pembina 
Kota Tegal sudah lengkap baik di dalam 
maupun di luar kelas, untuk mengganti 
sarana dan prasarana yang sudah tidak layak 
pakai adalah dengan cara membeli dan 
membuat sendiri. Perpustakaan TK Negeri 
kota Tegal berada di samping ruang guru, 
adapun yang mengelola perpustakaan 
tersebut ibu Yunita, ibu satu anak ini 
merawat, mencatat buku-buku yang baru 
serta mencatat keluar masuknya buku. 
Bagian keamanan TK Negeri Pembina kota 
Tegal adalah Bapak Kasid dan Bapak 
Suwarno. Bapak Suwarno juga merangkap 
sebagai bagian kebersihan yang dibantu 
oleh dua orang yaitu Ibu Kasid dan Ibu 
Ratna.    

5. Faktor yang mendukung 
Implementasi MBS 

Faktor yang mendukung impelementasi 
manajemen berbasis sekolah di TK Negeri 
Pembina Kabupaten Brebes dan TK Negeri 
Pembina Kota Tegal adalah kesiapan 
sumber daya manusia, sarana dan prasarana 
yang menunjang, lingkungan TK yang 
kondusif, pengelolaan keuangan yang 
terbuka dan dukungan dari berbagai pihak 
baik dari Kepala Sekolah, guru, orang tua 
maupun masyarakat sekitar serta 
pemerintah setempat.  

6.  Faktor yang 
menghambat  
Implementasi MBS 

Tidak menemukan hal yang menghambat 
dalam rangka implementasi manajemen 
berbasis sekolah.   
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DESKRIPSI WAWANCARA ORANGTUA TK NEGERI PEMBINA 
 KOTA TEGAL  
 
Nama     : Bambang, S.Pd. 
Tempat, Tanggal Lahir  : Tegal,  
Alamat    : Mejasem Tegal  
Hari/tanggal    : Sabtu, 29-01-2011 
Waktu     : Pukul 11:24 
 
Tugas komite TK Negeri Pembina Kota Tegal adalah mengelola dan mengatur 
dana pengembangan yang diperoleh pada tahun pelajaran baru. Alasan orang tua 
murid menyekolahkan anaknya karena kemauan anaknya sendiri kemudian dekat 
dengan tempat orangtua bekerja, mengenal kepala TK dengan baik, harapannya 
adalah anak mempunyai perubahan yang berarti baik dari segi bahasa, kognif 
maupun motoriknya. Adapun perubahan yang sudah didapat diantaranya adalah 
anak bangun pagi, mandi sendiri dan semangat pergi ke sekolah yaitu ketika 
muncul program bahwa “yang berangkat paling pagi akan memakai lambang 
burug garuda”, kemudian kegiatan pesona pagi juga dapat meningkatkan minat 
baca anak. Hubungan antara orangtua murid dengan sekolah baik. 
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Lampiran 14 
 

TABEL PELAKSANAAN IMPLEMENTASI MANAJEMEN BERBASIS 
SEKOLAH PADA TK NEGERI PEMBINA KABUPATEN BREBES 

 
Hari / Tanggal  :  

Orang yang terlibat :  

Hasil Amatan No Indikator 
Ada Belum 

Ada 
Ragu-ragu 

Keterangan 

A.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Administrasi Program 
Pengajaran  
1. Program kerja tahunan  
2. Daftar pembagian tugas 

mengajar guru  
3. Daftar penyelesaian kasus  
4. Rekapitulasi pindah 

kelompok  
5. Rekapitulasi supervise 

kelas  
6. Program hubungan 

masyarakat  
7. Laporan perkembangan 

anak didik  
Administrasi Anak Didik  
1. Formulir pendaftaran anak 

didik baru  
2. Daftar calon anak didik 

baru  
3. Daftar anak didik baru  
4. Daftar kelompok  
5. Buku induk anak didik  
6. Buku klaper  
7. Jumlah siswa menurut asal 

dan jenis kelamin  
8. Papan absensi harian anak 

didik  
9. Buku absensi bulanan 

anak didik  
10. Buku rekapitulasi absensi 

harian siswa  
11. Surat permohonan pindah 

TK  
12. Surat keterangan pindah 

TK  

 
 
Ada 
Ada 
 
Ada 
Ada 
 
Ada 
 
Ada  
 
Ada 
 
 
Ada  
 
Ada 
 
Ada 
Ada 
 
Ada 
Ada 
 
Ada 
 
Ada 
 
Ada 
 
Ada 
 
Ada 
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C.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. Mutasi anak didik selama 
semester  

14. Daftar anak didik yang 
masuk SD/MI  

15. Daftar pindah kelompok  
Administrasi Program 
Kepegawaian  
1. Rencana kebutuhan 

pegawai guru  
2. Usulan pengadaan guru 

pegawai  
3. Daftar riwayat hidup  
4. Usul kenaikan gaji  
5. Daftar usul penetapan 

angka kredit (DUPAK) 
6. Buku catatan penilaian 

pegawai  
7. Daftar penilaian 

pelaksanaan (DP3)  
8. Daftar urut kepangkatan 

pegawai (DUK)  
9. Buku cuti pegawai  
10. Daftar susunan keluarga  
11. Daftar hadir / tidak hadir 

pegawai guru (bulanan)  
12. Daftar rangkuman tidak 

hadir pegawai guru 
(semester)  

13. Data kepegawaian  
14. Kartu pribadi pegawai 

guru  
Administrasi Keuangan  
1. RAPBS  
2. Buku kas umum  
3. Buku kas pembantu  
4. Daftar investasi ruang 

(DIR)  
5. Buku induk barang 

inventaris  
6. Daftar investasi lainnya  
7. Buku notulen rapat  
8. Buku agenda  
9. Buku ekspedisi  

Ada 
 
Ada 
 
Ada 
 
 
Ada 
 
Ada 
 
Ada 
Ada 
Ada 
 
Ada 
 
Ada 
 
Ada 
 
Ada 
Ada 
Ada  
 
Ada 
 
 
Ada 
Ada 
 
 
Ada 
Ada 
Ada 
Ada 
 
Ada 
 
Ada 
Ada 
Ada 
Ada 
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TABEL PELAKSANAAN IMPLEMENTASI MANAJEMEN BERBASIS 
SEKOLAH PADA TK NEGERI PEMBINA KOTA TEGAL 

  
Hari / Tanggal  :  

Orang yang terlibat : Guru  

Hasil Amatan No Indikator 
Ada Belum 

Ada 
Ragu-ragu 

Keterangan 

A.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Administrasi Program 
Pengajaran  
1. Program kerja tahunan  
2. Daftar pembagian tugas 

mengajar guru  
3. Daftar penyelesaian kasus  
4. Rekapitulasi pindah 

kelompok  
5. Rekapitulasi supervise 

kelas  
6. Program hubungan 

masyarakat  
7. Laporan perkembangan 

anak didik  
Administrasi Anak Didik  
1. Formulir pendaftaran anak 

didik baru  
2. Daftar calon anak didik 

baru  
3. Daftar anak didik baru  
4. Daftar kelompok  
5. Buku induk anak didik  
6. Buku klaper  
7. Jumlah siswa menurut asal 

dan jenis kelamin  
8. Papan absensi harian anak 

didik  
9. Buku absensi bulanan 

anak didik  
10. Buku rekapitulasi absensi 

harian siswa  
11. Surat permohonan pindah 

TK  
12. Surat keterangan pindah 

TK  
13. Mutasi anak didik selama 

semester  

 
 
Ada 
 Ada 
 
Ada 
Ada 
 
Ada 
 
Ada 
 
Ada 
 
 
Ada 
 
Ada 
 
Ada 
Ada 
Ada 
Ada 
Ada 
 
Ada 
 
Ada 
 
Ada 
 
Ada 
 
Ada 
 
Ada 
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C.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14. Daftar anak didik yang 
masuk SD/MI  

15. Daftar pindah kelompok  
Administrasi Program 
Kepegawaian  
1. Rencana kebutuhan 

pegawai guru  
2. Usulan pengadaan guru 

pegawai  
3. daftar riwayat hidup  
4. Usul kenaikan gaji  
5. Daftar usul penetapan 

angka kredit (DUPAK) 
6. Buku catatan penilaian 

pegawai  
7. Daftar penilaian 

pelaksanaan (DP3)  
8. Daftar urut kepangkatan 

pegawai (DUK)  
9. Buku cuti pegawai  
10. Daftar susunan keluarga  
11. Daftar hadir / tidak hadir 

pegawai guru (bulanan)  
12. Daftar rangkuman tidak 

hadir pegawai guru 
(semester)  

13. Data kepegawaian  
14. Kartu pribadi pegawai 

guru  
Administrasi Keuangan  
1. RAPBS  
2. Buku kas umum  
3. Buku kas pembantu  
4. Daftar investasi ruang 

(DIR)  
5. Buku induk barang 

inventaris  
6. Daftar investasi lainnya  
7. Buku notulen rapat  
8. Buku agenda  
9. Buku ekspedisi  

Ada 
 
Ada 
 
 
Ada 
 
Ada 
 
Ada 
Ada 
Ada 
 
Ada 
 
Ada 
 
Ada 
 
Ada 
Ada 
Ada 
 
Ada 
 
 
Ada 
Ada 
 
 
Ada 
Ada 
Ada 
Ada 
 
Ada 
 
Ada 
Ada 
Ada 
Ada 
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Lampiran 15 
 

Daftar Anak Didik TK Negeri Pembina Kabupaten Brebes 
 

Daftar Anak Kelompok A1 TK Negeri Pembina Kabupaten Brebes 
 
No Nama Anak Jenis Kelamin Tempat/Tanggal Lahir 
1 Amelia Aisyah  P Brebes, 12-05-2006 
2 Banyu Bening  P Brebes, 21-05-2006 
3 Bilqis Dzakia  P Brebes, 06-06-2006 
4 Binary Maullazaqi  L Brebes, 29-04-2006 
5 Dave Nicholas  L Tegal, 03-11-2006 
6 Dian Maharani  P Brebes, 24-05-2006 
7 Farah Maulida  P Brebes, 09-05-2006 
8 Fatahillah  L Brebes, 24-04-2006 
9 Fauzan Dharu  L Tegal, 22-11-2006 
10 Khalilah Trixie  P Tegal, 08-06-2006 
11 Lailatus Syifa  P Brebes, 23-08-2006 
12 M. Ibrahim Musa  L Brebes, 28-05-2006 
13 M. Mulla Hasan  L Brebes, 13-06-2006 
14 M. Zufarullah  L Makasar, 16-05-2006 
15 M. Faizal  L Brebes, 10-03-2006 
16 M. Nafis  L Brebes, 20-05-2006 
17 Mutiara Ramadhani  P Brebes, 07-10-2006 
18 Nabila Afni  P Brebes, 05-03-2006 
19 Nabila Safinatun  P Brebes, 11-06-2006 
20 Nadhif Safa  L Brebes, 14-09-2006 
21 Nadla Rizqi  L Brebes, 17-07-2006 
22 Najwa Aulia  P Tegal, 21-05-2006 
23 Rahma Putri  P Tegal, 06-06-2006 
24 Satrio Bagus  L Brebes, 29-03-2006 
25 Satrio Joyo Suwito  L Brebes, 04-04-2006 
26 Sintiya Asyifa  P Brebes, 03-06-2006 
27 Siti Dewi Muzaeni  P Brebes, 28-04-2006 
28 Uni Bilqis  P Brebes, 04-06-2006 
29 Vioyola Aulia  P Brebes, 16-05-2006 
30 Akbar Rizqi  L Brebes, 06-03-2006 
31 Salsabila Adha  P - 
32 Ghina Sintya  P - 
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 Daftar Anak Kelompok A2 TK Negeri Pembina Kabupaten Brebes  
 

No Nama Anak Jenis Kelamin Tempat/Tanggal lahir 
1 M. Fikri B.  L Brebes, 08-06-2005  
2 Aulia Rahmawati  P Brebes, 14-07-2005 
3 Angel Anastasia A.N.  P Brebes, 20-08-2005  
4 M. Farel R.  L Brebes, 26-08-2005  
5 Jeliza Afelia Z.  P Brebes, 16-09-2005  
6 Omar Ghaly R.  L Tegal, 22-09-2005  
7 Salsabila Anjani p.  P Tegal, 27-09-2005  
8 Shefina Putri R.  P Brebes, 30-09-2005  
9 Ramadhan Dicky R.  L Brebes, 02-11-2005  
10 Jihan Nur S.  P Brebes, 05-11-2005  
11 Adam Kisrenda  L Brebes, 10-11-2005  
12 Najwa Hasya A.z.  P Tegal, 21-11-2005  
13 Inayanida N.F.  P Tegal, 05-12-2005  
14 Deswita Azqi M.  P Brebes, 06-12-2005  
15 Ian Ataka H.  L Tegal, 09-12-2005  
16 Qintara Tama P.  L Tegal, 24-12-2005  
17 Faizzah R.Z.A.  P Brebes, 08-01-2006 
18 Salsabila Adha A.  P Brebes, 10-01-2006 
19 M. Amru K.  L Bekasi, 12-01-2006 
20 Ariani Hezalia  P Brebes, 16-01-2006 
21 Ibnu Zaidan A.  L Brebes, 29-01-2006 
22 Hikmah Wahyu  P Brebes, 07-02-2006 
23 Nayagi Abdillah  L Tegal, 12-02-2006 
24 Rizqa Dzakiratul A. P Brebes, 12-02-2006 
25 Nindy Dwi A.V.  P Brebes, 14-02-2006 
26 Zidna Rahma N.  P Brebes, 18-02-2006 
27 Zarima Alyaa  P Brebes, 19-02-2006 
28 Galang Ramadani  L Brebes, 21-02-2006 
29 Hasna Aulia A.Z.  P Brebes, 03-03-2006 
30 Nabila Syaharani  P - 
31 Risky Sabi A.  L Brebes, 27-02-2006 
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Daftar Anak Kelompok B1 TK Negeri Pembina Kabupaten Brebes 
 

No Nama Anak Jenis Kelamin Tempat/Tanggal Lahir 
1 Abdhinaya Rakha L Brebes, 06-02-2005 
2 Ainun Fathimah P Brebes, 06-02-2005 
3 Alden Audy Akbar L Brebes, 08-01-2005 
4 Aprilia Wahyuningtyas P Brebes, 07-04-2005 
5 Bening Cahya Aura P Brebes, 29-01-2005 
6 Delvia Nasywa P Brebes, 23-04-2005 
7 Dimas Zidane L Brebes, 03-02-2005 
8 Dyah Nisa P Brebes, 08-02-2005 
9 Hadiida Dhemas L Brebes, 04-03-2005 
10 Khoirunnisa P Tegal, 23-02-2005 
11 Maharani Almas P Tegal, 20-02-2005 
12 Maulana Ali Fahmi L Semarang, 29-03-2005 
13 M. Rashif L Brebes, 23-03-2005 
14 M. Rizky Syafiq L Tegal, 22-02-2005 
15 M. Tegar Bintang L Indramayu, 02-01-2005 
16 Nadindra Khansa P Brebes, 24-06-2005 
17 Nafa Chansaa P Tegal, 07-03-2005 
18 Nakito Yuan Caesario L Kuningan, 01-01-2005 
19 Nurfauzi Alan L Brebes, 24-04-2005 
20 Pandhya Arya L Brebes, 29-03-2005 
21 Rahima Fitria Dewi P Brebes, 03-06-2005 
22 Reifa Sarita P Semarang, 25-03-2005 
23 Russel Maulida P Brebes, 25-04-2005 
24 Sheira Feby P Pandeglang, 24-02-2005 
25 Surya Maulana L Brebes, 27-05-2005 
26 Yusuf Arya L Brebes, 12-07-2005 
27 Rizkal Ahmad L Tegal, 19-11-2004 
28 Eka Ulul Aswi P Pulau Kijang, 20-10-2005 
29 Maycha P Tegal, 14-05-2005 
30 Pator Killian L Sidoarjo, 07-05-2005 
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Daftar Anak Kelompok B2 TK Negeri Pembina Kabupaten Brebes 
 
No Nama Anak Jenis Kelamin Tempat/Tanggal Lahir 
1 Adinda Asma  P Brebes, 22-09-2004  
2 Almas Dwi Shinta  P Brebes, 24-08-2004  
3 Amalia Suci  P Brebes, 07-08-2004  
4 Arya Rayendra  L Brebes, 17-08-2004  
5 Ashila Rahmani  P Brebes, 01-09-2004  
6 Barlian Rifqi  L Brebes, 28-06-2004  
7 Darrel Aizidhan  L Kediri, 21-12-2004  
8 Dinda Rahmawati  P Brebes, 24-11-2004  
9 Fahri Andrian  L Brebes, 21-06-2004  
10 Fildzah Hind  P Pematang Siantar, 15-11-2004  
11 Ghina Latifa  P Brebes, 13-08-2004  
12 Intan Ayu  P Brebes, 03-07-2004  
13 Khoirunnisa Anya  P Brebes, 26-09-2004  
14 Khodijah Aliya  P Tegal, 04-12-2004  
15 M. Rheza  L Brebes, 28-10-2004  
16 Mahesa Rabbani  L Brebes, 04-10-2004  
17 M. Riqi Aditya  L Brebes, 06-09-2004  
18 M. Fiqih  L Tegal, 19-09-2004  
19 M. Arya  L Tegal, 08-10-2004  
20 Naila Faqihati  P Brebes, 22-09-2004  
21 Rayhan Andy  L Brebes, 15-09-2004  
22 Regina Arbaedi  P Brebes, 20-08-2004  
23 Ricki Fadhil  L Brebes, 13-10-2004  
24 Rifqi Muhammad  L Brebes, 01-09-2004  
25 Prita Natasya  P Brebes, 08-06-2005  
26 Risky Sahilla  P Brebes, 27-08-2004  
27 Salma Naimatul  P Brebes, 22-08-2004  
28 Syarawina Sultan  L Brebes, 24-08-2004  
29 May Catur Fadi  P Brebes, 02-05-2005  
30 Rahmadini Eka  P Kediri, 24-10-2004  
31 Raehan Juwaeda  L Banyumas, 02-11-2004  
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Daftar Anak Didik TK Negeri Pembina Kota Tegal 
 

Daftar Anak Kelompok A1 TK Negeri Pembina Kota Tegal 
 
No Nama Anak Jenis Kelamin  Tempat/Tanggal Lahir  
1 Achmad Fachri M  L Tegal, 14-06-06 
2 Arya Pratma P L Tegal, 03-09-06 
3 Aulia Naili R P Surabaya, 11-08-06 
4 Aurellia Kayana M P Tegal, 26-07-06 
5 Ayashadanica Aldea K P Ciamis, 18-08-06 
6 Fauzan Kamil H L Tegal, 11-08-06 
7 Firdaus Arsya R L Tegal, 16-10-06 
8 Gendis Ayu N P Tegal,01-07-06 
9 Ginaninta Aulia A P Brebes, 15-05-06 
10 Hanifa Aisyah P P Tegal, 05-04-06 
11 Keisya Khaula  M P Tegal, 27-07-06 
12 Khaetsa Mezzaluna AR P Tegal, 21-07-06 
13 Moch. Rifqi Dwi Aria P L Magelang, 15-06-06 
14 Muh. Daffa Najmul I L Tegal, 09-08-06 
15 Muh. Naufal Hakim W L Tegal, 23-05-06 
16 Muh. Salfin Nur D L Tegal, 18-07-06 
17 Najma Camilla D P Tegal,11-08-06 
18 Naufal Ali Khan L Tegal, 06-07-06 
19 Naufal Azzaki P L Tegal, 22-04-06 
20 Nayla Fara Azalea P Tegal, 23-06-06 
21 Nurul Khumaeroh P Tegal, 06-05-06 
22 Panca Listian A L Tegal, 20-05-06 
23 Ratna Duhita NB P Tegal, 01-10-06 
24 Tabina Nurazizah P Semarang, 17-08-06 
25 Brilian Muttaqien L - 
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Daftar Anak Kelompok A2 TK Negeri Pembina Kota Tegal 
 

No Nama Anak Jenis Kelamin  Tempat/Tanggal Lahir 
1 Alfi Khaerunnisa P Tegal, 12-01-06 
2 Almira Safa A P Tegal, 15-01-06 
3 Angel Bonita D P Tegal, 15-12-05 
4 Bobby Adi K L Tegal, 04-03-06 
5 Emir Mohammad IA L Tegal, 16-11-05 
6 Fabyan Nafis A L Tegal, 02-02-06 
7 Fadly Imanullah L Tegal, 26-01-06 
8 Febry Lieyan D L Tegal, 24-02-06 
9 Fikri Agil ND L Tegal, 07-12-05 
10 Floren Aditya A P Tegal, 05-12-06 
11 Gilang R L Tegal, 30-10-05 
12 Hafizah N P Tegal, 27-03-06 
13 Leony Mutia SS P Tegal, 29-04-06 
14 Maulana A L Cirebon, 04-04-06 
15 Maulidina Z P Tegal, 07-04-06 
16 Muh. Afrizal A L Tegal, 01-02-06 
17 Muh. Yusuf A L Tegal, 06-03-06 
18 Moh. Zidan DN L Tegal, 16-12-05 
19 Nadia Ginanita N P Tegal, 20-01-06 
20 Nesa Ludiana P P Tegal, 07-11-05 
21 Raditya Fadillah R L Tegal, 15-10-05 
22 Rahma Zahra A P Tegal, 16-01-06 
23 Rijal Ainul Y L Tegal, 23-12-05 
24 Sabrina Putri G P Tegal, 12-03-06 
25 Ghaitsa Zada N p - 
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Daftar Anak Kelompok B1 TK Negeri Pembina Kota Tegal 
 

No. Nama Anak Jenis 
Kelamin 

Tempat/Tanggal Lahir 

1 Ahnaf Zufar Zhain L Tegal, 08-05-05 
2 Andini Shofiana Haque P Tegal, 07-07-05 
3 Aulia Farah Hanum P Surabaya, 18-04-05 
4 Bagas Abiyu Kumara L Tegal, 17-06-05 
5 Bilqis maura Putri. H P Tegal, 07-06-05 
6 Chesya Faza Fiyandri P Tegal, -16-08-05 
7 Fauzan Zidan L Tegal 08-07-05 
8 Giovani Fancisca Agustin P Tegal, 31-08-05 
9 Hafizha Rahma P Tegal, 26-08-05 
10 Ilham Rizki Dwi Agasta L Semarang, 07-08-05 
11 Mahdi Haydari Syueb L Jakarta, 03-05-05 
12 Malik Bantolo L Bandar Lampung, 23-07-05 
13 Michele Donna Ageng. N L Tegal, 26-06-05 
14 Muh. Faizal Rifki L Tegal, 12-04-05 
15 Muh. Rafi Wahyu. P L Bandung, 14-06-05 
16 Nabil Firmansyah L Tegal, 14-06-05 
17 Nashwa Maulidya Salsabila P Tegal, 13-09-05 
18 Neisya Priordian Zami P - 
19 Qonita Nasywa Berliana P Tegal, 28-05-05 
20 Raja Satrio Wibowo L Tegal, 28-06-05 
21 Reihan Kurniawan Husodo L Tegal, 28-01-05 
22 Septi Ira Ardana P Tegal, 15-09-05 
23 Sheila Maura Yasmin P Tegal, 13-06-05 
24 Tania Candra Maulidina P Tegal, 13-04-05 
25 Virturesya Bayu Satriawan L Tegal, 11-08-05 
26 Yohanes Yordaniel L Tegal, 12-08-05 
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Daftar Anak Kelompok B2 TK Negeri Pembina Kota Tegal 
 
No Nama Anak Jenis Kelamin Tempat/Tanggal Lahir 
1 Adinda Aulia SAS P Tegal, 01-12-04 
2 Ailsa Trixie P Tegal, 31-01-05 
3 Alif Riziq A L Tegal, 22-12-04 
4 Andini Budi P P Tegal, 20-12-04 
5 Avrilia Putri P Tegal, 03-04-05 
6 Bagus Febrian L Tegal, 07-02-05 
7 Bihal Syeikh B L Brebes, 10-11-04 
8 Thufail L - 
9 Cintami Novia N P Tegal, 30-11-04 
10 Dafa Aurel S L Tegal, 03-12-04 
11 Destia Maharani P Tegal, 16-12-04 
12 Dimas Adjie L Tegal, 30-03-05 
13 Feri Eka M L Pemalang, 23-09-04 
14 Firman Fauzi L Tegal, 29-01-05 
15 Gesang Wahyu TS L Tegal, 02-04-06 
16 Haidar Rafi L Tegal, 26-01-05 
17 Hammam Fadhil M L Tegal, 05-01-05 
18 Jihan R L Tegal, 11-03-05 
19 Moh. Adi S L Jepara, 10-04-05 
20 Moh. Arkan R L Tegal, 17-10-04 
21 Moh. Dzaki H L Tegal, 20-10-05 
22 Narotama Z L Tegal, 28-12-04 
23 Novia Rizki R P Tegal, 01-11-04 
24 Nursyabani ML L Pemalang, 07-10-04 
25 Rahma Tanaya W P Tegal, 06-11-06 
26 Romario P L Tegal, 19-03-05 
27 Thufail Hanif R L Tegal, 16-03-05 

 
 
   
  
  
 

 


