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Program Studi Magister Administrasi Pendidikan Pasca Sarjana Universitas Syiah Kuala
Abstrak : Optimalisasi kinerja sekolah melalui MBS merupakan upaya untuk
meningkatkan efesiensi dan efektivitas pengelolaan sekolah dengan memanfaatkan
segenap sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kinerja warga sekolah.
Tujuan penelitian
itian ini untuk mengetahui program, pelaksanaan, dan hambatan kepala
sekolah dalam pengelolaan
ngelolaan organisasi sekolah dalam gugus Garot.. Penelitian ini
menggunakan metode deskriptif, pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data
observasi, wawancara dan studi
studi dokumen, subjek penelitian kepala sekolah, guru, dan
siswa, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Program pembinaan kinerja
organisasi sekolah pada sekolah dalam Gugus Garot,, sudah memiliki RKAS, dan
KTSP, walaupun belum memenuhi sebagaimana yang diharapkan oleh MBS (2)
Pelaksanaan optimalisasi kinerja organisasi sekolah sudah berjalan dengan baik pada
sekolah dalam Gugus Garot, walaupun memanfaatkan sumber daya secara optimal
opti
malalui pengarahan, pemimpinan, pemotifasian dan pembinaan personil sesuai dengan
bidangnya masing- masing. (3) Hambatan-hambatan
Hambatan hambatan yang dialami kepala sekolah
dalam mengoptimalisasi kinerja sekolah antara lain: rendahnya partisipasi masyarakat
terhadap sekolah, rendahnya kemampuan personil, kepemimpinan dan manajemen
sekolah, hal ini disebabkan rendahnya intensitas kegiatan pelatihan kepemimpinan dan
manajemen yang dilakukan pihak terkait.
Kata Kunci : Organisasi Kinerja

Pendahuluan
Keinginan pemerintah, yang dituangkan dalam garis-garis
garis besar haluan negara agar pengelolaan
pendidikan diarahkan pada desentralisasi,
desentral
menurut partisipasi masyarakat
syarakat secara aktif untuk merealisasikan
otonomi daerah. Karena itu perlu pula kesiapan sekolah sebagai ujung pelaksanaan operasional pendidikan yang
dapat mengakomodasi
omodasi seluruh elemen diharapkan muncul dari pemerintah Kabupaten/ Kota sebagai penerima
wewenang otonomi.
Era reformasi yang sedang kita jalani, diantaranya lahirlah undang-undang
undang undang no.22 tahun 1999 tentang otonomi
daerah dan undang-undang
undang nomor 25 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah, undang-undang
undang
tersebut
membawa konsekwensi terhadap bidang-bidang
bidang bidang kewenangan daerah termasuk bidang pendidikan,
p
kebijakan
pemerintah daerah sebagai bagian dari kewenangan
kewe
yang dilimpahkan.
Selanjutnya, Undang-Undang
Undang Nomor
N
22 tahun 1999 direvisi, lahirlah Undang-Undang
Undang Nomor
N
32 tahun
2004 tentang pelimpahan wewenang.pusat
ewenang.pusat kepada daerah, salah satunya pengelolaan bidang pendidikan.
Pelimpahan wewenang kepada daerah kabupaten/Kota ini merupakan peluang untuk meningkatkan kualitas
pendidikan yang berbasis keunggulan daerah. Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) merupakan ujung tombak
pelaksanaan desentralisasi pendidikan tersebut. Berhubungan dengan hal ini Susetio (2005:34) mengemukakan
MBS adalah : Sebagai manajemen baru paradigma pengembangan pendidikan, berorientatasi pada kebutuhan
masyarakat, yang perlu diperkenalkan
kan dan bisa dijadikan suatu
suatu cara untuk menyelesaikan persoalan. Konsep itu
menekankan pentingnya peningkatan mutu terpadu sehingga dapat dijadikan kebijakan strategis
strategi dalam
implementasi pendidikan yang diprakarsai sekolah dan daerah.

Metode
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif
kualitatif denganmengggunakan metode diskriptif. Sukardi
(2008:157)mengemukakan “penelitian deskriptif pada umumnya dilakukan dengan tujuan utama yaitu
mengambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau sobjek.
Pendekatan kualitatif digunakan untuk mengkaji permasalahan dan memperoleh makna secara mendalam
tentang optimalisali kinerja organisasi sekolah melalui MBS khususnya pada 5 SD dalam gugus Garot. Lanfland
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dan Lofland (Moleong, 2005:157) mengemukakan bahwa “sumber dana utama dalam penelitian
peneli
kualitatif ialah
kata-kata,
kata, dan tindakan, selebihnya adalah dana tambahan seperti dokumen dan lain-lain.
lain
”Kata-kata dan
tindakan orang-orang
orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama. Sumber data utama
dicatat melalui catatan atau melalui
lalui perekaman video/audio tapes, pengambilan foto atau film.
Studi diskriptif diarahkan untuk mengidentifikasi situasi ketika proses penyelidikan dilakukan,
menggambarkan variabel atau kondisi lapangan apa adanya dalam situasi apapun. Meode diskriptif
diskri
bersifat
menjabarkan, menguraikan,
guraikan, dan menafsirkan kondisi, peristiwa, proses yang sedang terjadi dalam konteks
permasalahan.

Hasil penelitian danpembahasan
A. Hasil-Penelitian
Penyajian hasil penelitian disesuaikan dengan focus
f
penelitian yang telah dituangkan
angkan dalam pertanyaanpertanyaan
pertanyaan penelitian sebagaimana dikemukakandalam
dikem
bab pertama. Secara umum lima sekolah dasar dalam
gugus GarotAceh Besar telah menerapkan
menerapkan manajemen berbasis sekolah dalam pengelolaan sekolah. Maka hasil
penelitian yang disajikan dikatagorikan menurut bidang-bidang
bidang
ang kinerja yang dilakukanoptimalisasi
dilakukanopti
ataupeningkatannya.

1. Program optimalisasi kinerja sekolah
Hasil wawancara dengan kepala sekolah dan guru-guru
guru
pada lima SDN dalam gugus Garot Aceh Besar
menunjukkan bahwa semua SDN dalam gugus Garot telah mempunyai program optimalisasi kinerja sekolah.
Namun program yang dimiiki oleh masing-masing
masing masing sekolah belum disusun sebagai satu program optimalisasi
kinerja sekolah yang permanen.
Dalam
alam program tersebut telah ditetapkan aspek-aspek
aspek
k yang menjadi sasaran optimalisasi dan dibuat
dalam bentuk catatan saja. Kepala sekolah telah mencatat dengan baik dalam buku kerjanya tentang masalahmasalah
masalah yang harus dilakukan optimalisasi atau peningkatan kearah yang lebih baik.
Kepala sekolah sudah menyusun program kerja tahunan RKS dan RKAS meliputi:
1. bidang adiministrasi kepala sekolah dan administrasi kelas
2. bidang pembelajaran
3. bidang kedisiplinan,
4. bidang kebersihan sekolah. Dalam bidang-bidang
bidang bidang tersebut telah terlihat hasil optimalisasi kinerja
kiner
sekolah khusus untuk optimalisasi
optim
kinerja sekolah walaupun belum dicapai secara optimal. (4)
menyusun kurikulum KTSP yang disusun secara bersama dewan guru dan semua stakeholder sekolah.
sekolah
Berdasarkan keterangan di atas jelas bahwa para kepala sekolah pada SDN dalam gugus Garot Aceh
Besar sudah memiliki program optimalisasi atau peningkatan kinerja sekolah dalam berbagai bidang dan
berbagai komponen. Kinerja sekolah yang dimaksudkan adalah kinerja kelembagaan dan personil yang terlibat
dalam proses pengelolaann sekolah baik yang berada di
d sekolah maupun yang di luar
ar sekolah.
Guru-guru mempunyai program optimalisasi kinerja yang meliputi
meliputi lima bidang utama yaitu; 1) tentang
administrasi sekolah dan administrasi
strasi kelas, 2) tentangpenyusunan
tentangpenyu
RRP, 3) tentang pelaksanaan pembelajaran,
pembelajara
4) tentang kedisiplinan guru,
ru, dan 5) tentang
tenta komite sekolah. Memang kami belum menyusun sebagai program
pro
kerja yangbaku tetapi hanya penetapan
pe
garis-garis
garis besar yang menjadi sasaran optimalisasi
optimalisa
atau
peningkatannya(KS 1).
Hasil observasi langsung di sekolah juga dapat tersimak pada setiap hari Senin dilaksanakan upcara
bendera, dalam kesempatan tesebut kepala sekolah selalu
sel
memberikan nasehatkepada
kepada guru untuk memberikan
yang terbaik kepada sekolah.Menurut kepala sekolah kegiatan rutin upacara bendera dapat menjadi sarana untuk
memacu peningkatan kinerja terutama guru-guru
guru guru yang sangat efektif. Salah seorang responden dari kepala sekolah
mengemukakan sebagai berikut :
Dalam setiap pertemuan seperti upacara bendera kita sudah
sudah menjadwalkan untuk memberikan nasehat
atau anjuran kepada semua guru agar senantiasa melaksanakan tugas dengan baik.Untuk pelaksanaan upacara
bendera sudah ditetapkan petugas pembina upacara secara bergilir.Dan
bergilir.Dan kepada petugas pembina
pem
upacara diminta
agar dalam amanatnya harus memberikan nasehat dan anjuran kepada guru-guru
guru guru agar melaksanakan tugas sesuai
dengan pedoman yang telah ditetapkan dan selalu berusaha meningkatkan kualitas kerjanya.Misalnya, semua
guru wajib membuat RPP dengan berpedoman pada kurikulum
kurikulum yang berlaku yaitu Kurikulum Tingkat
Ti
Satuan
Pendidikan (KS 2).
Keterangan yang dikemukakan oleh kepala sekolah sebagaimana dikemukakan
dike
kan di atas menunjukkan
bahwa
wa kepala sekolah dalam gugus Garot sudah memiliki program untuk mengoptimalisasikan kinerja
k
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sekolah.Program ini belum
lum ditulis secara lengkap dalam bentuk suatu program, tetapi semua kepala sekolah
sudah komitt dengan program tersebut.Apa yang dilakukan oleh kepala sekolah ketika bertindak selaku Pembina
upacara adalah menyampaikan program tersebut
tersebut dalam bentuk implementatif, yaitu anjuran langsung agar guru
menunjukkan kinerja yang tinggi.
Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan studi dokumentasi dengan kepala sekolah dapat
disimpulkan
simpulkan bahwa semua SDN dalam Gugus Garot Aceh Besar sudah membuat programoprimalisasi
program
kinerja
sekolah namun belum semuanya disusun secara permanen.Tetapi program
program peningkatan kinerja sekolah telah
tercakup dalam program tahunan sekolah
sekol dan mereka telah melaksanakan
kan kegiatan itu secara merata. Artinya
semua anggota gugus sudah sepakat untuk melakukan peningkatan kinerja sekolah masing-masing
masing
karena telah
memiliki kewenangan
nangan dengan diberlakukan
diberlaku
manajemen berbasis sekolah.
Hasil wawancara dengan guru memberi informasi bahwa kegiatan untuk meningkatkan kinerja sekolah
s
oleh kepala sekolah sudah disusun secara terprogram tetapi upaya itu dilaksanakan secara rutin oleh kepala
sekolah dan guru-guru.
guru. Salah seorang guru memberikan keterangan dalam wawancaranya sebagai berikut:
Menurut saya lihat program optimalisasi kinerja sekolah
sekolah tidak dibuat secara khusus karena kami tidak
pernah diajak untuk menyusun progam tersebut ke-cuali
ke cuali menyusun program sekolah secara umum. Misalnya
program jangka pan-jang
jang dan program jangka pendek. Kalau dalam kegiatan sehari-hari
sehari hari kepala sekolah selalu
menganjurkan untuk melakukan peningkatn kualitas dalam, pelaksanaan administrasi sekolah dan administrasi
kelas, penyusunan silabus dan RRP, pelaksanaan pembelajaran, kedisiplinan guru,
guru, dan kegiatan komite
sekolah(GR 5).
Berdasarkan data di atas jelas bahwa kegiatan untuk optimalisasi
ptimalisasi kinerja sekolah telah
te
dilaksanakan
secara baik tetapi programnya inklud dalam program sekolah baik program tahunan maupun semester atau
bulanan.Hal ini merupakan fenomena yang acap terjadi pada
pa sekolah-sekolah di Aceh Besar.Suatu kegiatan
dilaksanakan secara rutin namun tidak diprogramkan secara khusus karena kepala sekolah menganggap program
itu sudah memadai jika ada dalam program umum sekolah.

2. Pelaksanaan Optimalisasi Kinerja Sekolah
Pelaksanaan program kepala sekolah dalam mengoptimalkan kinerja nyaselalu
selalu berusaha untuk
memotivasi dan meningkatkan efektivitas pelaksanaanpeningkatan kinerja sekolah dengan
meningkatkan supervisi kepada guru-guru
guru guru dan melaksanakan kegiatan pembinaan kemampuan
manajerial kepala sekolah melalui
lui kegiatan
kegia
gugus secara priodik. Kepala sekolah pada lima SDN dalam
gugus Garot Aceh Besar sudah melaksanakan
mela sanakan program kerja nya dengan baik sesuai program yang telah
disusun.
Kegiatan atau pelaksanaan optimalisasi kinerja sekolah dimaksudkan semua ke-giatan
ke giatan yang dilaksanakan
untuk meningkatkan kinerja organisasi sekolah baik yang dilaksanakan oleh kepala sekolah maupun guru-guru.
guru
Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilaksanakan dan dokumentasi yang ada diperoleh data
bahwa, telah dilaksanakan sejumlah kegiatan yang mengarah pada peningkatan kinerja sekolah telah
dilaksanakan pada lima SDN dalam gugus Garot Aceh Besar.. Namun program optimalisasi atau peningkatan
kinerja
rja sekolah belum disusun secara khusus, tetapi kegiatan tersebut berpedoman pada program kerja
kerj kepala
sekolah.
Dari hasil observasi terlihat sejumlah kegiatan yang arah dan tujuannya untuk peningkatakan atau
optimalisasi kinerja sekolah. Ada kegiatan yang
yang ditujukan untuk peningkatan atau optimalisasi administrasi
sekolah dan administrasi kelas,meningkatkan
,meningkatkan efektivitas pelaksanaan pembelajaran, peningkatan kerjasama
dengan komite sekolah, peningkatan kedisiplinan guru, dan bahkan ada
ada gerakan kebersihan sekolah.
sek
Hal ini juga diakui oleh kepala sekolah anggota gugus Garot yang menyatakan
menyatakan selalu mendapat anjuran,
nasehat dan petunjuk langsung tentang cara meningkatkan
meningkatkan kinerja sekolah. Salah seorang kepala sekolah
memberikan keterangan
ngan melalui wawancaranya sebagai
seb
berikut:
Dalam kegiatan atau pertemuan gugus ketua Gugus selalu mengingatkan kami untuk mengupayakan
optimalisasi atau meningkatkan
an dalam bidang administrasi, dan administrasi kelas. RPP yang dibuat guru
diperiksa dan ditandatanganii oleh kepala sekolah,
sekolah, absensi guru harus diisi setiap hari, buku nilai harus dibuat
dengan baik dan lengkap, inventaris kelas harus ada, absensi murid,
muri , demikin juga dengan perlengkapan
administrasi lainnnya. Hal ini memang sangat penting karena jika ada pemeriksaan dari pihak
piha pengawas atau
petugas lain guru selalu siap (KS 1)..
Keterngan di atas mengindikasikan bahwa ada sejumlah aktivitas peningkatan atau optimalisasi sekolah
yang dilaksanakan oleh pihak sekolah, sehingga kondisi
kondisi kinerja sekolah dalam gugus Garot Aceh Besar
tergolong cukup baik.Untuk lebih jelas masing-masing
masing
kegiatan didiskripsi berdasarkan
arkan bidang masing-masing.
masing
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a. Optimalisasi bidang administrasi
Hasil wawancara dengan kepala sekolah dan guru-guru
guru guru memberikan keterangan bahwa kepala sekolah
selalu memberikan himbauan,
imbauan, nasehat dan bahkan cara-cara
cara
yang harus dilakukan guru untuk mengoptimalkan
kinerja sekolah dalam bidang ad-ministrasi.Dalam
ministrasi.Dalam berbagai kesempatan
kesempatan kepala sekolah mengingatkan
me
guru agar
selalu mempersiapkan administrasi kelas
kel terutama untuk menghadapi pemeriksaaan
meriksaaan dari pihak pengawas dan
untuk tertib administrasi kelas masing-masing.
masing
Salah satu himbauan kepala sekolah kepada guru-guru
guru
sehubungan dengan pe-ningkatan
ningkatan kinerja guru
dalam mempersiapkan administrasi kelas adalah :
Bapak-bapak dan ibu-ibu, kita
ita sebagai guru ada sejumlah kewajiban yang harus kita laksanakan dengan baik
untuk kelancaran proses pembelajaran dan menjaga diri jika ada pemeriksaan dari para pengawas. Pertama
sekali sebagai gurusebelum
belum mengajar perlu mempersiapkan kondisi ruang belajar
jar agar suasana menjadi
men
menyenangkan
nyenangkan bagi murid dan guru.Kemudian
guru.
mempersiapkan perangkat pembelajaran seperti, rencana
pelaksanaan pembelajaran (RPP), kemudian melaksanakan pembelajaran dan akhirnya menilai keberhasilan
peserta didik dalam mengikuti pembelajaran.Nilai
pembelajara .Nilai hasil belajar murid harus dicatat dalam buku catatan masingmasing
masing sebagai bukti fisik pelaksanaa
elaksanaan administrasi kelas (KS 2).
Keterangan di atas menunjukkan bahwa kepala sekolah sangat memperhatikan masalah kesiapan
administrasi guru atau administrasi kelas.Dengan adanya perhatian yang sangat besar dari kepala sekolah, guruguru
guru pada SDN dalam Gugus Garot
arot Aceh Besar selalu berusaha meningkatkan kualitas administrasi kelasnya
masing-masing.Administrasi
masing.Administrasi kelas yang meliputi absensi murid, jadwal pelajaran, catatan harian kehadiran
murid, daftar nilai formatif dan perangkat administrasi lainnya sudah dilak-sanakan
dilak sanakan dengan baik.
Hasil wawancara dengan guru-guru
guru guru juga memberikan keterangan yang sama dengan keterngan yang
dikemukakan oleh kepala sekolah di atas. Semua guru meng-akui
meng akui bahwa mereka selalu mempersiapkan
administrasi kelas sebagai salah satu kom-ponen
kom
n yang selalu diperiksa dan dinilai oleh pengawas
penga
pada saat
pelaksanaan supervisi pengajaran.
Perangkat administrasi kelas yang selalu dituntut untuk dilaksanakan dengan baik ada yang bersifat
harian, mingguan, semesteran dan tahunan. Semua komponen administrasi
administrasi telah dilaksanakan dengan baik
karena setiap ada pertemuan kepala sekolah dan ketua gugus selalu memberikan peringatan agar hal itu
dilaksanakan dengan baik.Karena selalu ditegur dan diperingati, guru-guru
guru guru sangat memperhatikan
memperhati
masalah
administrasi kelas.
Berdasarkan keterangan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa upaya opti-malisasi
opti malisasi atau peningakatan
dalam bidang administrasi kelas telah dilaksanakan dengan baik.Berkat upaya optimalisasi kepala sekolah dan
guru-guru, maka pelaksanaan
naan administrasi kelas pada kelima SDN dalam gugus Garot
ot Aceh Besar sudah cukup
baik.
Hasil observasi dan dokumentasi yang penulis lakukan pada beberapa kelas ternyata semua guru
memiliki dokumen yang lengkap tentang administrasi kelas (absen murid, buku RPP, absen guru, daftar
d
nilai
dll).Disamping itu data kelas yang diisi setiap hari yaitu jumlah murid, jumlah yang hadir, alasan ketidak
hadiran tercatat
tat dengan baik. Untuk membantu muid dalam belajar guru juga menempel gambar-gambar
gambar
dinding dan beberapa alat peraga diletakkan
dileta
pada sudut dan ditata secara rapi.
Bertolak dari hasil wawancara, observasi, dan studi
studi dokumentasi dapat ditarikkesimpulan
ditarik
bahwa
peningkatan kualitas dan efektivitas pengelolaan administrasi kelas dalam rangka optimalisasi kinerja sekolah
sudah dilaksanakan
anakan dengan baik pada semua SDN
SD dalam gugus Garot Aceh Besar. Ketertiban
Ket
adminidtrasi
kelasmerupakan
pakan pencerminan ketertiban sekolah secara umum dan hal ini secara langsung memacu upaya
peningkatan atau optimalisasi kinerja sekolah dalam mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan
ditetap
pada
masing-masing sekolah.

b. Optimalisasi administasi kepala sekolah
Hasil observasi ke ruang kepala sekolah pada semua sekolah yang menjadi lokasi penelitian memberikan
data bahwa semua ruang kepala sekolah tertata rapi dan sejumlah dokumen yang berkaitan dengan administrasi
sekolah terpampang secara lengkap.
Dalam ruang kepala sekolah ada papan
papa program kerja yang memuat program kerja kepala sekolah,
Disamping ada pada yang mencantumkan peranan
peran kepala sekolah dan kegiatan yang dilakukan dalam masingmasing
masing peranan tersebut.Kegitan-kegitan
kegitan kepala sekolah selaku
sela u educator atau pendidik,
pendidik sebagai manajer,
sebagai administrator,
nistrator, sebagai supervisor, sebagai
seb
leader, sebagai inovator
novator dan sebagai motivator. Disamping itu
ada papan yang
ang mencantumkan program kerja kepala sekolah dalam berbagai bidang administrasi sekolah,
misalnya dalam
alam bidang umum, bidang kurikulum,
kurikulum, bidang kesiswaan sampai dengan bidang humas dan
pengembangan program khusus.
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Menurut keterangan kepala sekolah semua ini sangat penting untuk dipampang-kan
dipampang kan agar kita selalu ingat
tugas apa dan dalam bidang
ang apa yang belum kita laksanakan.
laksanakan. Dengan demikian, tidak ada tugas yang
akantertinggal
tertinggal dalam bidang administrasi
adminis
kepala sekolah,
h, karena setiap hari dokumen itu kita baca. Selain dua
papan yang cukup mudah diamati dan dibaca ada satu lagi papan
papan statistic sekolah yang mencantumkan
mencan
jumlah
murid dan arus perkembangannya
bangannya untuk tiga tahun yang lalu dan bakan ada sekolah yang membuat statistic
s
selama 5 tahun.
Semua dokumen ini sangat penting dan selalu ditanyakan atau dilihat jika ada kunjungan pengawas atau
supervisor.Menurut kepala sekolah papan dokumen ini penting sekali bagi kepala sekolah, guru-guru
guru
dan juga
para pengawas.
Keterangann di atas memberikan kejelasan bahwa kepala sekolah dalam gugus Garot Aceh Besar telah
melakukan upaya peningkatan kinerja administrasi kepala sekolah dan kinerja semua guru. Hal ini terbukti
bahwa ketika kita masuk dalam ruang kerja kepala sekolah terasa begitu nyaman dan menyenangkan. Pada hal
dua dari lima sekolah anggota gugus Garot belum memiliki ruang kepala sekolah khusus, tetapi hanya
digunakan satu ruang kelas yang disekat menjadi dua, satu untuk ruang guru dan satu
sa untuk ruang kepala
sekolah.
Penataan
nataan ruang kerja kepala sekolah merupakan
me
suatu upaya untuk mendukung
kung pelaksanaan administrasi
dan manajemen sekolah
lah yang baik yang akhirnya bermuara
bermuara pada peningkatan kinerja sekolah.Kondisi ruang
kepala sekolah yang baik juga mendapat perhatian dari guru-guru
gur guru bahwa mereka juga merasa senang dengan
kondisi ruang kerja kepala sekolah. Hal ini diungkapkan oleh salah seorang guru sebagai berikut:
Kondisi ruang guru dan ruang kepala sekolah
sek lah sekarang banyak mengalami per-ubahan
per
karena sudah
ditata dengan baik dan dilengkapi data sekolah yang dapat kita lihat setiap saat.Karena kepala sekolah sudah
mempersiapkan semua data yang dibutuhkan maka kita guru-guru
guru guru juga ingin mempersiapkan semua perangkat
atau data yang dibutuhkan suasana sekolah menjadi lebih
l
menyenangkan. Maka dalam ruang gurupun sudah
tersedia semua informasi yang
ang berkaitan dengan sekolah, struktur
truktur organisasi sekolah, misalnya siapa wali kelas,
berapa jumlah murid dan bahkan prestasi hasil belajar siswa tiap tahun sudah tersedia di ruang guru.
Keterangan
angan di atas memberikan ketegasan bahwa selama ini telah dilakukan optimalisasi kinerja sekolah
secara signifikan baik oleh kepala sekolah maupun guru-guru
guru guru khususnya dalam bidang administrasi sekolah. Hal
ini tentu akan berpengaruh besar
sar terhadap kinerja sekolah.

c. Optimalisasi dalam pembelajaran
Kegiatan pembelajaran adalah aktivitas inti dari suatu lembaga pendidikan atau sekolah dalam rangka
mencapai tujuan pendidikannya. Hasil observasi menunjukkan bahwa kepala
ala sekolah dan guru-guru
guru
pada
limaSDN dalam Gugus Garot Aceh Besar telah melakukan optimalisasi kinerja sekolah dalam bidang
pembelajaran. Sesuai dengan kurikulum yang telah ditentukan yaitu Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan.
Guru-gurutelah
telah mempersiapkan silabus mata pelajaran yang diasuhnya atau kelas yang ditanganinya
d
sebagai wali kelas.Selanjutnya
Selanjutnya silabus dijabarkan menjadi rencana pelaksanaan pembelajaran, sebelum
diterapkan dalam kegiatan pembel-ajaan
ajaan di kelas. Kesediaan guru untuk menyusun silabus dan RPP tidak lepas
dari adanya perintahdari kepala sekolah dan hasil kerjasama mereka dengan guru-guru
guru guru lain dalam
d
gugus Garot
Aceh Besar.
Kegiatan dalam gugus lebih ditekankan pada kegiatan mempersiapkan perangkat
rangkat pembelajaran mulai
dari penyusunan silabus,
abus, pembuatan RPP, mempersiapkan
mempersiap
alat peraga dan membicarakan berbagai masalah
m
yang menjadi hambatan bagi
gi guru dalam melaksanakan pembelajaran. Kegiatan KKG dalam gugus Garot Aceh
Besar telah memberikan dorongan yang sangat besar bagi guru-guru
guru guru dan kepala sekolah dalam meningkatkan
kualitas pembelajaran di sekolah.Salah
Salah seorang kepala sekolah memberikan keterangan tentang manfaat guruguru
guru mengikuti kegiatan guguss secara rutin sebagai berikut:
Guru-guru
guru kita anjurkan untuk mengikuti kegiatan KKG pada gugus agar mereka dapat saling
membantu dalam mempersiapkan perangkat pembelajaran seperti cara menyusun silabus, membuat renncana
pelaksanaan pembelajaran, membuat alat peraga sederhana, dan melatih menggunakan metode mengajar secara
bervariasi. Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi guru-guru
guru
karena mere-ka
ka menjadi terlatih dan senang
menerapkan apa yang diperoleh dari gugus dalam pelaksanaan pembelajaran di sekolah. Saya sangat
memperhatikan guru dan selalu menyuruh mereka mengikuti pertemuan di gugus dan menerap-kannya
menerap
di
sekolah.
Hasil wawancaraa di atas menunjukkan bahwa para kepala sekolah dalam gugus Garot Aceh Besar
telah memberikan perhatian
tian yang cukup besar untuk meningkatkan
meningkatkan kompetensi guru dalam bidang tugasnya.
Upaya kepala sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran juga disambut oleh guru dengan sikap positif
untuk mempelajari hal-hal
hal yang mereka butuhkan
but
dalam melaksanakan pembelajaran.
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Data hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa optimalisasi atau peningkatan kinerja sekolah
telah dilaksanakan pada limaSDN dalam Gugus Garot
rot Aceh Besar terutana dalam pelaksanaan pembelajaran.
Guru-guru
guru selalu memulai proses pembelajaran
pembelaja
dengan menyusun silabus,, membuat RPP dan melaksanakan
pembelajaran. Dalam pelaksanaan peningkatan kinerja sekolah melalui gugus telah memperlihatkan kemajuan
kemaju
yang berarti dalam kinerja sekolah dalam semua bidang.

d. Optimalisasi dalam kedisiplinan sekolah
Salah satu indicator kinerja sekolah yang sangat penting adalah tumbuhnya kedisiplinan guru dalam
melaksnakan tugas dan akhirnya menjadi budaya sekolah.Hasil observasi di sekolah dan dalam kegiatan KKG di
gugus ternyata semua guru menunjukkan disiplin yang tinggi.Kegiatan KKG selalu dapat dimulai sesuai dengan
waktu yang telah yang telah disepakati dan ketua gugus juga sudah lebih dahulu hadir sebelum
seb
guru-guru hadir.
Sehubungan dengan pelaksanaan peningkatan kedisiplinan guru dikemukakan dalam rangka optimalisasi
kinerja sekolah, salah seorang kepala sekolah memberikan keterangan sebagai berikut:
Untuk meningkatkan kedisiplinan guru dalam melaksanakan
melaksa
tugas-tugasnya, pada mulanya sangatsukar
sehingga kita seperti
eperti memaksa mereka untuk bersedia
bersedia melaksanakan semua tugas dengan baik.Tetapi
ba
setelah
kita bekerjasama
sama dengan gugus guru-guru
guru guru mulai menyadari bahwa tugas itu harus dilaksana-kan
dilaksana
dengan baik
karena memang
ng itulah kewajibannya.Sekarang kita tidak perlu lagi memaksa tetapi cukup dengan memberikan
peringatan atau sarana melalui rapat-rapat
rapat
atau upacara bendera tingkat kedisiplinan
isiplinan guru mulai meningkat(KS
meningkat
5).
Data dalam kutipan di atas memberi kejelasan
keje
bahwa
ahwa kepala sekolah telah menempuh
menem
cara-cara yang
bervariasi dalam meningkatkan kedisiplinan guru.Pada mulanya kepala sekolah bersikap keras atau seperti
memaksa guru untuk bersikap disiplin dan akhirnya guru menyadari bahwa kedisiplinan itu adalah sesuatu yang
arus diamalkan dalam kegiatan sehari-hari.
sehari
Suatu lembaga pendidikan yang sudah mampu menumbuhkan
budaya disiplin di sekolah, membuat semua guru merasa harus mematuhi kedisiplinan tersebut.Akibatnya
mereka sangat menghargai waktu dalam menjalankan
menjalan
tugas, memenuhi semua
ua tuntutan yang dipersyaratkan
untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Dalam seorang guru memberikan
erikan keterangan tentang keterkaitannya
keter
dengan kebiasaan disiplin yang sudah
udah menjadi budaya di sekolah.
Pada mulanya tuntutan untuk bekerja secara
secara disiplin memang berat karena kita sudah terbiasa dengan
cara kerja yang tidak disiplin.Tetapi setelah kepala se-kolah
se
dan guru-guru
guru dalam satu gugus secara bersama
saling menjaga disiplin kita kita merasa sebaliknya
se
yaitu merasa tidak sewajarnya kalauu melanggar kedisiplinan.
Misalnya kalau mengajar tanpaa membuat RPP menjadi tidak nyaman dan merasa malu dengan teman-teman,
teman
Sekarang semua
emua kegiatan menjadi tidak menyenangkan kalau kita melakukannya dengan tidak disiplin(Gr
disiplin
6).
Pernyataan guru di atas menunjukkan bahwa kepala sekolah dalam gugus Garot Aceh Besar telah
berusaha untuk mencapai suatu indikator dari kinerja sekolah yaitu kedisiplinan guru dalam melaksanakan
tugasnya. Jika semua guru sudah bertindak disiplin, budaya disiplin tumbuh di sekolah
sekolah dan akhirnya semua
kegiatan di sekolah dilaksanakan sesuai prosedur yang telah ditetapkan dan dalam waktu yang tepat.

e. Optimalisasi dalam kebersihan sekolah
Kebersihan suatuu sekolah biasanya menjadi indikator
indi ator kinerja yang sangat mudah dilihat oleh semua
orang. Jika kita berkunjung ke suatu sekolah dan menemukan bahwa sekolah tersebut
tersebut cukup bersih, tidak
terdapat sampah atau kotoran lain di sekolah, maka persepsi yang terbangun adalah kepala sekolah dan guruguru pada sekolah ini mempunyai kinerja yang baik.Sebaliknya,
b
orangakan
akan menganggap kinerja sekolah ini
rendah jika kondisi sekolahnya tidak bersih dan tidak teratur.
Hasil observasi kondisi kebersihan sekolah dalam gugus Garot Aceh Besar member kesan yang sangat
positif karena karena semua SDN dalam gugus
gugus Garot Aceh Besar termasuk sekolah yang bersih.Walaun ada
sampah yang menumpuk di sekolah tetapi itu adaah sampah yang belum diangkut atau dipindahkan
dipindahkan oleh petugas
sampah.
Untuk meningkatkan kebersihan sekolah, kepala sekolah telah menjalankan program kebersihan dengan
menerapkan Jum,at bersih. Setiap hari jumat
jum semua murid dipandu oleh guru bergotong--royong membersihkan
halaman
an sekolah untuk waktu sekitar dua jam pelajaran. Cara lain yang diterapkan kepala SDN dalam gugus
Garot Aceh Besar untuk meningkatkan
atkan kebersihan sekolah adalah memberikan perintah kepada murid untuk
tidak membuang sampah pada sembarang tempat. Sehubungan dengan cara meningkatkan kebersihan sekolah
kepala sekolah memberi
beri keterangan sebgai berikut:
Banyak cara kita tempuh untuk meningkatkan
meningkatkan kebersihan sekolah terutama untuk melibatkan guru dan
murid dalam menjaga kebersihan.Yang pertama kita lakukan adalah melaksanakan jumat
at bersih.Guru dan murid
melaksanakan gotong royong membersihkan sekolah secara
secara bersama.Selanjutnya dalam setiap
s
kesempatan saya
selalu memberikan arahan dan peringatan agar jangan mengabaikan kebersihan sekolah.Berkat kerjasama guruguru
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guru akhirnya budaya bersih tumbuh disekolah sehingga semua pihak bertanggung jawab atas kebersihan
sekolahnya(KS 5).
Keterangan yang diberikan oleh kepala sekolah menunjukkan bahwa dalam melak-sanakan
melak
peningkatan
kebersihan sekolah sebagai salah satu upaya untuk membangun budaya bersih di sekolah kepala sekolah
mempergunakan banyak cara.Langkah
Langkah pertama yang dilakukan adalah dengan mengajak
jak semua unsur di sekolah
untuk dalam meningkatkan
atkan kebersihan sekolah yaitu jumat
at bersih. Cara ini cukup efektif karena dengan
melibatkan siswa dan guru dalam kegiatan peningkatan kebersihan sekolah mereka menjadi bertanggung jawab
untuk mejaga kebersihan lingkungan kelasnya.
Hasil observasi sekolah juga memberikan informasi
inf
tentang kondisi kebersihan
an sekolah yang sudah
sangat menyenangkan. Guru dan siswa selalu menjaga agar di sekitar kelasnya bebas dari sampah, Suatu
pemandangan yang menarik tentang kebersihan
kebersihan sekolah adalah, setiap hari siswa yang bertugas
be
sebagai penjaga
kebersihan
an pada hari itu dating lebih cepat dan secara bersama mengutip sampah yang ada di halaman sekolah
sek
untuk dibuang ke dalam tempat sampah.
Ada juga murid yang merasa harus membersihkan
members
sekolahnya,
ya, turut mengutip sampah disekitarnya
disek
dan
membuang dalam tempat sampah yang telah tersedia didepan kelas masing-masing,walaupun
masing
,walaupun dia bukan petugas
kebersihan pada hari itu.Pihak guru tidak lagi harus menerima perintah dari kepala sekolah tetapi
teta secara
spontanitas begitu sampai di sekolah langsung mengontrol kelasnya dan membimbing anak untuk
membersihkan
sihkan ruang kelas dan halaman.
Kondisi ini merupakan keberhasilan yang sangat nyata dan positif dalam upaya peningkatan kebersihan
sekolah.Tanggung jawab kebersihan sekolah telah dipikul bersama oleh warga sekolah. Hal ini dikemukakan
oleh salah seorang guru dalam
m wawancaranya sebagai berikut:
Masalah kebersihan sekolah saat sudah menjadi perhatian kami guru-guru
guru guru dan murid karena sudah
menjadi program
m sekolah.Hal ini juga dapat terlaksna karena kepala sekolah member perhatian yang sangat
besar terhadap masalah kebersihan sekolah dan ruang belajar. Sering
Sering kepala sekolah begitu datang
dat
tidak masuk
ruang kantor dulu tetapi melihat langsung kebersihan halaman,
hala
ruang belajar
ar dan bahkan halaman belakang(Gr
3).
Keterangan di atas merupakan suatu bukti bahwa pelaksanaan peningkatan keber-sihan
keber
sekolah telah
dilaksanakan dengan baik walaupun tidak dibuat program secara khusus.Guru, murid, dan kepala sekolah
ditambah
mbah dengan penjual makanan dekat sekolah sudah menyadari pentingnya kebersihan sekolah.
sekol
Berdasarkan deskripsi data yangtelah
yangtelah dikemukakan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa peningkatan
kinerja sekolah yang meliputi peningkatan atau optimalisasi administrasi
administrasi kepala sekolah, administrasi guru
kelas, efektivitas pelak-sanaan
sanaan pembelajaran, kerjasama dengan komite sekolah, kedisiplinan guru, dan
peningkatan kebersihan sekolah sudah baik.
Dalam mengevaluasi hasil atau kinerja sekolah guru dan kepala sekolah hanya
hanya berpegang pada prinsip
adanya perubahan dari yang biasa kepada yang lebih baik.Misalnya, peningkatan kebersihan sekolah, ukuran
keberhasilan hanya dilihat pada terjadinya perubahan situasi sekolah dari yang biasa menjadi lebih bersih,
demikian juga dengan
ngan aspek lainnya. Jadi karena tidak ada program khusus standar keberhasilannya juga tidak
ada suatu patokan yang baku tetapi mereka berpegang pada prinsip ada sejumlah perubahan kearah yang lebih
baik dari sebelumnya.

3. Hambatan-hambatan
hambatan apa yang dialami Kepala sekolah dalam melaksanakan optimalisasi
kinerja sekolah
Dalam pelaksanaan optimlisasi kinerja sekolah pada lima SDN dalam Gugus Garot Aceh Besar, walau
telah menunjukkan hasil yang menggembirakan namun masih terdapat sejumlah hambatan yang mempengaruhi
mempeng
pencapaian optimalisasi kinerja sekolah antaralain, 1) masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam
pengembangan program pendidikan di sekolah walaupun komite aktif dalam kegiatan optimalisasi. 2)
kemampuan manajerial kepala sekolah yang terbatas, 3) intensitas supervisi dari kepala sekolah dan pengawas
masih rendah sehingga upaya pembinaan guru belum kondusif, 4) jarangnyapelatihan manajemen bagi para
kepala sekolah, pengawasdanguruuntukmelahirkan
pengawasdanguruuntukmelahirka tenagakependidikan yang professional.
professional 5) prilaku guru yang
sulit dirubah. Dalam hal ini hambatan yang sangat sering dihadapi dan sukar untuk di atasi adalah sikap dari
para guru yang sudah biasa dengan tugas rutinnya. Guru-guru
Guru guru sulit untuk dirubah untuk mengikuti perubahan
yang dilakukan karena sudah terbiasa
iasa dengan cara-cara
cara cara kerja konvensional (lama). Tetapi karena dilakukan
pembinaan secara terus menerus akhirnya kebiasaan itu berubah juga
Diperkirakan dengan penelitian ini akan terjadi implikasi terhadap berbagai aspek sehingga lebih mendorong
terlaksananya
anya kegiatan optimaliasi pada SDN dalam gugus Garot khususya dan Aceh Besar pada umumnya.
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B.

Pembahasan Hasil Penelitian

Dalam bagian ini akan disajikan pembahasan hasil penelitian yang telah dikemukakan
kemukakan dalam bagian hasil
penelitian. Hasil penelitian yang dikemukakan sesuai dengan pertanyaan penelitian dan pembahasan hasil juga
mengacu pada tiga macam hasil penelitian lapangan yaitu :Berdasarkan
:Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka
pada bagian berikut ini diajukan beberapa tentang kesimpulan, implikasi
implikas dan saran-saran.
Kesimpulan
1.

2.

3.

Proses perencanaan kinerja organisasi sekolah melalui MBS pada SD dalam Gugus Garot belum
berjalan secara merata. Masih terdapat sekolah yang tidak memiliki rencana strategis berdasarkan
kesepakatan bersama antara sekolah dan
dan masyarakat. Sebahagian sekolah memiliki pernyataan visi
dan misi sekolah secara jelas dan dirumuskan bersama komite, sedangkan sebagian lainnya rencana
sekolah disusun sepihak oleh sekolah yang mengikuti peraturan dari pihak pengambil kebijakan
tingkat atas.
Pelaksanaan kinerja organisasi sekolah melalui MBS pada SD dalam Gugus Garot dilakukan melalui
pengarahan, pemimpinan, pemotivasian seluruh personil sesuai dengan bidang masing-masing.
masing
Kepal
sekolah atau kepala bidang mempertanggungjawabkan kegiatan mereka kepada forum bersama dewan
sekolah dengan cara tertip dan demokratis.
Hambatan-hambatan
hambatan kepala sekolah dalam mengoptimalkan kineerja sekolah melaui pendekatan
manajemen berbasis sekolah, yaitu: partisipasi masyarakat terhadap sekolah masih rendah,
kemampuan personil dalam kepemimpinan dan manajemen berbasis sekolah rendah, dan rendahnya
intensitas kegiatan pelatihan kepemimpinan dan manajemen yang dilakukan sekolah maupun pihak
terkait lainnya.

Implikasi
Adapun yang menjadi implikasi dari kesimpulan
kesimpulan hasil penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut:
1. Untuk mengoptimalkan kinerja sekolah melalui MBS hendaknya dimulai dari analisis internal dan
eksternal sumber daya sekolah dalam melakukan proses oerencanaan. Selain itu, dalam perumusan
rencana kinerja
nerja sekolah tersebut seharusnya melibatkan masyarakat dan komite sekolah agar terwujud
transparansi dan akuntabilitas pengelolaan sekolah.
2. Pelaksanaan optimalisasi kinerja sekolah hendaknya mengacu pada rencana yang telah disusun
dengan mengerakkan segenap
segenap sumber daya yang ada. Pemberian motivasi personil, kerjasama,
koordinasi kempemimpinan yang partisipatif da konsultatif, dan pembinaan disiplin mutlak diperlukan
dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan program.
3. Sekolah hendaknya memperkecil hambatan-hambatan
hambatan hambatan yang ada melalui segenap kemampuan dan
inspirasi, yaitu; meningkatkan partisipasi pemahaman personil terhadap konsep kepemimpinan dan
manajemen berbasis sekolah, dan mengadakan pelatihan peningkatan wawasan keorganisasian
k
baik
dilakukan disekolah maupun dengan mengirim personil ketempat pelatihan dan pengembangan.
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