Faktor-faktor Pembelajaran
Mempengaruhi Mutu Pendidikan.
Faisal
Abstract
Prinsip dasar kegiatan belajar mengajar adalah bagaimana mengembangkan
keterampilan logis, kritis, kreatif, bersikap dan bertanggung jawab pada
kebiasaan hidup dalam prilaku sehari-hari melalui aktivitas pembelajaran secara
efektif. Untuk mendorong dan menumbuhkan semangat belajar pada disi peserta
didik, maka perlu dibangun pemahaman dan kerjasama dari berbagai kemponen
yang terkait agar dapat tercipta suasana pembelajaran yang baik dan kondusif.
Sehingga faktor-faktor pembelajaran dapat berjalan sesuai dengan peranan dan
fungsinya dalam rangka peningkatan kwalitas mutu perndidikan sebagai tujuan
pendidikan yang ingin kita capai. Pelaksanaan interaksi belajar atau proses
pembelajaran selayaknya berpedoman kepada teori-teori pembelajaran yang telah
dirumuskan kemudian disusun dalam suatu perencanaan agar tujuan
pembelajaran tersebut dapat mencapai sasaran dan tujuan yang ingin dicapai.
Maka perlu mengkaji dan memahami factor-faktor pembelajaran yang
mempengaruhi mutu pendidikan, faktor-faktor tersebut adalah:
Kata Kunci : Faktor Pembelajaran dan Mutu Pendidikan.

A. PENDAHULUAN
Guru memegang peranan yang sangat strategis terutama dalam upaya membentuk
watak bangsa melalui pengembangan keperibadiaan dan nilai-nilai yang diinginkan.
Peranannya sulit untuk digantikan oleh yang lain, apalagi di dalam masyarakat yang
multicultural dan multidimensional, dimana peran teknologi untuk menggantikan
tugas-tugas guru masih sangat minim.

Mencermati tugas-tugas yang harus diemban

guru dalam melakukan aktivitas pembelajaran, maka sepatutnyalah guru harus
memiliki kompetensi yang harus dikuasai dalam jabatan professional. (Muchlas, dkk:
13: 2003) menjelaskan kompotensi yang seharusnya dimiliki oleh guru dapat
dikelompokan menjadi;
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1. Penguasaan tentang wawasan pendidikan.
Wawasan pendidikan mencakup pemahaman terhadap: (1) hakekat manusia,
masyarakat dan kaitannya dengan pendidikan, (2) landasan pendidikan ditinjau
dari sudut filosofi, psikologi, sosiologi, dan ekonomi, (3) hakekat peserta didik,
(4) hakekat proses belajar mengajar, (5) lembaga pendidikan, dan system
pendidikan nasional.

2. Penguasaan bahan ajar.
Penguasaan bahan ajar tentunya terkait dengan isi mata pelajaran yang disampai
oleh guru. Namun perlu difahami bahwa guru tidak cukup hanya menguasai
materi saja seperti tercantum dalam kurikulum sekolah, tetapi juga materi
“diatasnya” yang menjadi payung materi tersebut.

3. Penguasaan terhadap proses belajar mengajar.
Penguasaan terhadap proses pembelajaran mencakup kemampuan dalam: (1)
menganalisis karakteristik peserta didik, (2) merancang proses belajar mengajar
yang sesuai dengan materi ajar dan karakteristik peserta didik, (3) melaksanakan
proses belajar mengajar yang kondusif bagi peserta didik untuk belajar, serta (4)
memilih dan mengembangkan media dan sumber belajar lainnya.

4. Penguasaan terhadap evaluasi belajar.
Penguasaan terhadap evaluasi belajar mencakup kemampuan dalam: (1)
menguasai konsep evaluasi belajar, (2) memilih dan mengembangkan metode
evaluasi yang sesuai dengan tujuan belajar, (3) mengembangkan instrumen dan
alat evaluasi belajar lainnya, (4) melaksanakan evaluasi belajar sesuai dengan
rancangan, serta (5) mampu menganalisis hasil evaluasi untuk kepentingan
peningkatan mutu proses belajar mengajar.
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5. Penguasaan terhadap pengembangan diri sebagai professional.
Penguasaan terhadap pengembangan diri sebagai guru professional mencakup
kemampuan dalam; (1) memahami guru sebagai suatu profesi beserta cirricirinya, (2) memahami kompetensi dan keperibadian yang seharusnya dimiliki
oleh guru, (3) memahami tantangan guru sebagai professional di bidang
pendidikan, (4) memahami arti pentingnya konsep pengembangan diri, (5)
memahami

cara

mengembangkan

diri

sesuai

dengan

tuntutan

jabatan

professional.

B. PERMASALAHAN
Mencermati kompetensi yang harus dimiliki profesi guru, fakta-fakta
menunjukan bahwa sebahagian guru-guru di Indonesia kurang kualified terutama
guru-guru didaerah baik yang mengabdi disekolah negeri maupun di sekolah swasta.
Pada hal di satu sisi, kita memerlukan guru-guru yang professional diharapkan dapat
membawa atau mengajar peserta didiknya mengarungi dunia ilmu pengetahuan dan
teknologi yang kian semakin kompotitif. Kenyataan tersebut diatas

harus menjadi

perhatian yang serius dan bahan pemikiran bagi kita semua baik pemerintah,
masyarakat dan maupun pihak sekolah untuk bersama-sama menetapkan strategi dan
konstribusi optimal terhadap pengembangan profesionalisme guru. Ketiga komponen
tersebut harus menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam membangun
kerjasama dan saling mendukung untuk melahirkan guru-guru yang professional
dalam rangka meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan.

C. PEMBAHASAN
Setiap siswa memiliki kepribadian dan kemampuan belajar yang berbeda dan
segala potensi yang ada dalam diri siswa itu diupayakan dikembangkan sehingga
dapat termotivasi untuk dapat belajar dengan penuh ketekunan, sebab tanpa adanya
pengalian potensi kecerdasan dan pembinaan kepribadian siswa dengan baik niscaya
tidak akan termotivasi untuk tekun belajar. Oleh karena itu dalam pembelajaran
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adalah bagaimana menumbuhkan semangat belajar siswa sehingga dapat termotivasi
belajar sepanjang hayat, hal ini dapat dilakukan dengan terlebih dahulu memahami
karakteristik siswa itu sendiri.
Dalam interaksi belajar mengajar siswa adalah sebagai subyek yang akan
mencapai tujuan pembelajaran dalam bentuk hasil belajar. Oleh karena itu sebelum
merancang tujuan pembelajaran yang akan dicapai, maka sebaiknya terlebih dahulu
dapat dipelajari kemudian akan difahami bahwa setiap siswa memiliki karakteristik
khusus dan karakteristik umum sebagai berikut.
a) Karakteristik umum.
Karekteristik umum siswa adalah usia yang dapat dikelompokan sebagai berikut;
(1) usia prasekolah sampai dengan sekolah umur berkisar ( 4 – 11 tahun), masa
kanak- kanak ini ditandai dengan munculnya sikap peka dan keterampilan
bersosialisasi.Usia sekolah SLTP umur berkisar (12-14 tahun) dimana pada usia
ini ditandai dengan munculnya puberitas dari setiap siswa; (2) usia sekolah SLTA
umur berkisar (15-17 tahun) dimana pada usia ini siswa mulai mencari identitas
diri. Kelompok usia ini sangat penting diketahui sebagai bahan pertimbangan guru
didalam melaksanakan interaksi pembelajaran. Disamping itu pula guru perlu
melakukan analisis ciri-ciri siswa agar dapat mengetahui tingkat kemampuan awal,
pengalaman, tingkat kemahiran bahasa, latar belakang ekonomi dan budaya untuk
dapat memberikan gambaran karakteristik siswa yang memadai.
b) Karakteristik khusus
Karakteristik siswa secara khusus dapat dilihat dari berbagai sudut pandang antara
lain kemampuan kecerdasan dan gaya belajar, yang merupakan modalitas yang
ada dalam diri siswa untuk mengembangkan kemampuan belajar. Untuk itu guru
harus menganalisis dengan cermat dapat memahami potensi diri setiap siswa,
sehingga potensi tersebut dapat ditumbuh dan dikembangkan dengan baik. Untuk
menumbuh kembangkan potensi diri siswa dapat diarahkan pada kemampuan dan
gaya belajar yang ada pada diri siswa tersebut. Adapun gaya belajar yang dimiliki
setiap siswa umumnya yaitu; siswa dapat belajar dengan cara melihat (visual),
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dengan cara mendengar (audiotorial), dengan cara bergerak, bekerja dan
menyentuh (kinestetik).
Karyono, (2003) kemudian menjelaskan tentang bagaimana mengetahui dan
mengembangkan kemampuan kecerdasan anak yang merupakan suatu sistem yang
nampak pada prilaku seseorang yaitu; (1) kecerdasan fikir:Mengembangkan
kemampuan kecerdasan fikir, seorang anak mempunyai kewajiban untuk
senantiasa meningkatkan berbagai ilmu pengetahuan dan keterampilan sepanjang
hayat, (2) kecerdasan emosional: Mengembangkan kemampuan kecerdasan
emosional bagi anak adalah kemampuan untuk memotivasi diri sendiri, tahan
menghadapi frustasi, tidak berlebihan dalam memperoleh kesenangan, dapat
menjaga suasana hati yang lapang, menjaga agar beban stress tidak melumpuhkan
kemampuan berpikir, berempati dan selalu berdoa. (3) kecerdasan moral:
Mengembangkan kecerdasan moral yaitu kemampuan seseorang untuk membuang
sifat yang buruk dan mengembangkan dalam diri sifat yang terpuji.(4) kecerdasan
spiritualKecerdasan spiritual adalah kemampuan seseorang untuk mengelola dan
mendayagunakan, makna-makna, nilai-nilai kualitas

yang meliputi keinginan

hidup yang lebih bermakna, dan (5) kecerdasan hati (Qalbiah): Kecerdasan qalbiah
adalah respon

intuitif ilahiah yang lebih mengutamakan kepada nilai-nilai

ketuhanan (teosenteris) dari pada nilai-nilai kamanusiaan (antroposentris) yang
sifatnya temporer. Kecerdasan qalbiah lebih mengutamakan penampakan spritual
keagamaan dan penyucian diri.
Diharapakan sejak sedinimungkin kemampuan minat dan bakat anak sudah
dapat terdeteksi sehingga dalam perkembangan kemajuan pendidikan akan lebih
mudah dapat diarahkan sesuai dengan bakat dan kemampuan anak. Untuk itu
diperlukan kerjasama yang baik dari pihak orangtua/ keluarga untuk membampu
menerapkan pembelajaran dini dalam diri anak, semantara masyarakat
memberikan kesempatan kepada anak untuk berkembang menyalurkan minat dan
kemampuannya, dan silanjutkan pendidikan disekolah berperan mengembangkan
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penegetahuan dan keterampilan peserta yang sesuai dengan bakat dan kemampuan
agar dapat lebih mandiri.
Sudah persoalan serius dalam masyarakat kita bahwa banyak diantara
peserta didik, memasuki jenjang pendidikan tidak sesuai dengan potensi
kemampuan yang ada dalam diri, sehingga dalam proses pendidikannya kesulitan
dalam menyelesaikan pendidikannya, bahkan setelah luluspun nanti mengalami
kesulitan

dalam

mencari

peluang

kerja

sesuai

dengan

latar

belakang

pendidikannya. Oleh karena itu banyak diantara peserta didik yang sudah
menyelesaikan pendidikan menjadi pengangguran intelektual, kalaupun dapat
memasuki peluang kerja maka pekerjaan yang dilakukan tidak sesuai dengan latar
belakang pendidikan.
Maka dari itulah perlu sedinimungkin dapat ditemukan bakat, kecerdasan
dan kemampuan peserta didik. Sebab dengan bakat yang ada dalam diri anak yang
dapat disinerjikan dengan kemampuan kecerdasannya maka akan dengan muda
mengikuti proses pembelajaran, dengan semangat ketekunan yang termotivasi
dalam diri peserta didik maka tidak kesulitan dalam menyelesaikan jenjang
pendidikan untuk meraih tujuan yang telah cita-citakan. Untuk dapat
mengembangkan potensi pada peserta didik terpulang lagi kepada pembelajaran
yang maksimal dilakukan dalam lingkungan keluarga, masyarakat, dan sekolah
yang harus salalu bekerja sama dan berkomunikasi dalam perkembangan
pendidikan peserta didik. Sebab banyak peserta didik yang mempunyai kecerdasan
dan bakat luar biasa akan tetapi gagal dalam pendidikan, akan tetapi tidak ada
istilah gagal dalam pendidikan pada peserta didik yang memiliki jiwa ketekunan
dan semangat yang didapatkan dari lingkungan sebagai motivasi untuk meraih
kesusksesan dalam belajar.

1. KURIKULUM PENDIDIKAN
Kurikulum merupakan salah satu factor penting dalam kegiatan belajar mengajar,
dengan model pendidikan apapun. Tanpa adanya kurikulum akan kesulitan membuat
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perencanaan dan pelaksanaan pendidikan dalam mencapai tujuan pendidikan yang
diselenggarakan. Oleh karena itu kurikulum perlu dipahami dengan baik oleh semua
pelaksana pendidikan tidak terkecuali siswa, orangtua, dan masyarakat harus dapat
mengetahui kurikulum. Terutama bagi orangtua dan masyarakat pemahaman pada
kurikulum ketika akan memutuskan anak dan warganya memasuki menjadi peserta
didik pada jenjang pendidikan yang diinginkan, kurikulum ini harus dapat dipelajari
dan diikuti perkembangannya, sebab kurikulum itu sendiri selalu mengalami
perkembangan sesuai dengan kebutuhan dan kemajuan zaman.

a. Pengembangan kurikulum.
Sudjatmiko,dkk (2003) menjelaskan bahwa pada era globalisasi ini pengetahuan
manusia semakin berkembang dan maju. Akibatnya pengetahuan seseorang akan
cepat ketinggalan, tidak relevan lagi, kehilangan nilai dan ulitilitas. Agar
pengetahuan selalu muktahir, maka harus selalu dikembangkan dengan cara-cara
belajar, misalnya bagaimana memilih, mengolah, dan mencari informasi yang
demikian banyak berkembang sesuai dengan kebutuhan. Hal ini merupakan
bagian kecakapan hidup seseorang agar selalu tetap bertahan dalam suasana
jaman selalu berubah, tidak pasti dan kompetitif di dalam kehidupan. Sehubungan
hal tersebut di dalam pemilihan kurikulum tidak hanya berbasis konten akan
tetapi lebih kepada peningkatan kecakapan hidup siswa yang memiliki
kompetensi-kompetensi tentang bagaimana memutakhirkan pengetahuan tersebut
agar dapat lebih bermanfaat dalam meraih keberhasilan hidup.
Selain globalisasi, penyempurnaan kurikulum juga dilakukan dalam konteks
reformasi untuk menegakan reformasi, menerapkan dan menghargai hak asasi
manusia serta konteks otonomi daerah di mana daerah diberikan kewenangan
yang lebih leluasa dalam mengelola daerahnya secara mandiri. Oleh karena itu
adalah wajar apabila kurikulum dikembangkan dengan berbasis kompetensi yang
akan memberikan kecakapan hidup kepada siswa.
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b. Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK).
Kurikulum yang digunakan saat ini adalah Kurikulum Berbasis Kompetensi
(KBK).

KBK merupakan suatu konsep kurikulum yang menekankan pada

pengembangan kemampuan melakukan (kompetensi) tugas-tugas dengan standar
performansi tertentu, sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh peserta didik, berupa
penguasaan terhadap seperangkat kompetensi tertentu. KBK diarahkan untuk
mengembangkan pengetahuan, pemahaman, kemampuan, nilai, sikap, dan minat
peserta didik, agar dapat melakukan sesuatu dalam bentuk kemahiran, ketepatan,
dan keberhasilan dengan bentuk tanggung jawab.
KBK memfokuskan pada perolehan kompetensi-kompetensi tertentu oleh siswa.
Oleh karena itu kurikulum ini mencakup sejumlah kompetensi, dan seperangkat
tujuan pembelajaran yang dinyatakan sedemikian rupa, sehingga pencapaiannya
dapat diamati dalam bentuk prilaku atau keterampilan peserta didik sebagai suatu
kriteria keberhasilan. Kegiatan pembelajaran perlu diarahkan untuk membantu
siswa menguasai sekurang-kurangnya tingkat kompetensi minimal agar mereka
dapat mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Sesuai dengan konsep belajar
tuntas dan pengembangan bakat setiap siswa harus diberikan kesempatan untuk
mencapai tujuan sesuai dengan kemampuan dan kecepatan belajar masingmasing.
Dalam implementasinya di sekolah KBK menuntut kepala sekolah serta guru
yang berkualitas dan profesional untuk melakukan kerjasama dalam rangka
meningkatkan kualitas pendidikan. Meskipun demikian KBK juga tidak dapat
menyelesaikan semua masalah pendidikan, karena masih banyak komponen lain
yang juga berpengaruh terhadap keberhasilan pendidikan itu, namun dengan
adanya kurikulum yang relevan akan dapat memberikan sumbangsih yang relatif
besar terhadap perbaikan kualitas pendidikan (Mulyasa,E. 2003).
Suprayekti ,dkk (2003) menjelaskan bahwa didalam pelaksaan KBK setiap mata
pelajaran dituangkan kompetensi, indikator pencapaian hasil belajar dan materi
pelajaran. Komponen pertama dan kedua yaitu kompetensi dan indikator
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merupakan tujuan pembelajaran dalam bentuk prilaku (hasil belajar) yang harus
diukur dengan mengunakan berbagai teknik dan alat penilaian. Hasil belajar
dalam ranah kognitif, ranah afektif atau ranah psikomotor menentukan
pelaksanaan interaksi belajar mengajar yang diupayakan guru. Sedangkan materi
pelajaran dalam kurikulum harus diorganisasikan untuk memudahkan siswa
memahaminya. Materi pelajaran adalah isi pelajaran yang berfungsi sebagai
sarana untuk mencapai tujuan pembelajaran bersamaan dengan prosedur didaktis
yang digunakan guru.
Dilihat dari isi pelajaran, materi pelajaran dapat dibedakan menjadi empat tipe
yaitu fakta, konsep, prosedur, dan prinsip. Untuk mengetahui bahwa suatu materi
dikatagorikan ke dalam tipe tersebut dapat dikaitan dengan sejumlah pertanyaan
berikut: (1) apakah siswa diminta untuk mengingat atau menyebutkan nama,
simbol, waktu dan tempat peristiwa terjadi ?. Jika jawabnya “ya”, maka materi
pelajaran tergolong ke dalam fakta; (2) apakah siswa diminta untuk
mengemukakan suatu definisi, menulis ciri khas sesuatu, mengklarifikasikan
beberapa contoh sesuai dengan suatu definisi ?. Jika jawab “ya”, maka materi
perlajaran yang diajarkan adalah berupa konsep; (3) pakah siswa diminta untuk
menjelaskan langkah-langkah prosedur secara urut, memecahakan suatu soal,
ataukah membuat sesuatu. Bila jawabnya “ya”, maka materi pelajaran adalah
termasuk prosedur; dan (4) apakah siswa diminta untuk mengemukakan
hubungan antara beberapa konsep ataukah menjelaskan sebab akibat?. Bila
jawabnya “ya”, maka materi pelajaran termasuk prinsip.
Keempat tipe materi ini perlu diorganisasikan untuk memudahkan siswa
dalam mempelajarinya. Pengorganisasian materi pelajaran dari sisi guru akan
membantunya dalam penyampaian isi pelajaran. Sedangkan dari sisi siswa
memudahkan untuk mempelajarinya, menerima dan mengolahnya, dan dapat
melibatkan dirinya secara aktif. Oleh karena itu, materi pelajaran diorganisasikan
dengan menerapkan prinsip-prinsip komunuikasi (desain pesan) yaitu; (1)
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menempatkan diri pada siswa. Artinya materi pelajaran disusun sesuai dengan
tingkat perkembangan siswa; (2) menuntut alat komunikasi untuk menyajikannya
dalam bahasa tulisan atau bahasa lisan, ataupun melalui media komunikasi visualaudio-audio visual; dan (3) menuangkan kedalam lambang-lambang verbal dan
non verbal (encoding), agar pesan yang diterima ditafsirkan oleh siswa sama
persis (decoding).
KBK dikembangkan untuk memberikan kesempatan kepada sekolah dalam
mengembangkan silabus dan mengolah sumber daya dengan mengalokasikannya
sesuai prioritas kebutuhan serta tanggap terhadap kebutuhan masyarakat
setempat. Partisifasi masyarakat dituntut agar lebih memahami pendidikan, serta
membantu, dan mengontrol pengelolaan pendidikan. Dalam konsep ini sekolah
dituntut memiliki tanggung jawab yang lebih besar, baik kepada orangtua,
masyarakat, maupun pemerintah.
Implementasi KBK menuntut dukungan tenaga kependidikan yang profesional
terampil dan berkualitas agar dapat membangkitkan motivasi kerja yang lebih
produktif dan memberdayakan otoritas daerah setempat, serta mengefisienkan
sistem dan mengendurkan birokrasi yang tumpang tindih. Oleh sebab itu dituntut
kemandirian dan kreativitas sekolah dalam mengembangkan kurikulum dan
pembelajaran beserta perangkat evaluasinya.
Sekolah juga harus mampu mencermati kebutuhan siswa yang bervariasi,
keinginan tenaga kependidikan yang berbeda, kondisi lingkungan yang beragam,
harapan masyarakat yang menitipkan anaknya pada sekolah agar kelak bisa
mandiri, serta tuntutan dunia kerja untuk memperoleh tenaga yang produktif,
potensial, dan berkualitas.
Fenomena dilapangan menunjukan, bahwa banyak pelaksana pendidikan yang
memahami kurikulum hanya pada pelaksanaan pendidikan yang memahami
kurikulum dalam arti sempit, yaitu kurikulum dipandang sebagai rencana
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pelajaran yang harus ditempuh atau diselesaikan siswa dalam kurun waktu
tertentu guna mencapai tingkatan tertentu. Jika kurikulum hanya difahami secara
arti sempit, maka dinamika proses belajar mengajar serta kreativitas guru dan
siswa terbatas. Guru hanya menyampaikan materi batas pokok bahasan yang
termuat dalam kurikulum untuk mencapai sasaran materi yang dicanangkan pada
waktu kurikulum itu saja, tampa memperhatikan aspek lain yang telah
berkembang sedemikian cepat di masyarakat. Oleh karena itu kurikulum harus
difahami dalam wawasan yang lebih luas yaitu kurikulum dipandang sebagai
kegiatan yang dilakukan dan dialami siswa dalam perkembangan, baik formal
maupun non formal guna mencapai tujuan pendidikan yang berkwalitas.
Pemahaman yang benar tentang kurikulum sangat penting karena akan ikut
menentukan arah pembelajaran yang terkait dengan proses subtansinya.
Pemahaman guru secara luas tentang kurikulum diharapkan akan dapat
menghasilkan generasi muda yang pintar, tangguh, cerdas, dan memiliki
keunggulan kompotetif untuk dapat bersaing diera global.

2. LINGKUNGAN PEMBELAJARAN
Lingkungan pembelajaran adalah merupakan tempat terjadinya interaksi belajar
mengajar merupakan konteks terjadinya pengalaman belajar, yang dapat berupa
lingkungan fisik dan lingkungan non fisik yang perlu dikelola dengan baik agar dapat
menciptakan suasana kondusif sehingga interaksi belajar mengajar berlangsung
secara efektif dan efisien.

a. Pengelolaan lingkungan pembelajaran.
Lingkungan yang ada disekitar siswa baik itu di sekolah, kelas maupun di luar
sekolah perlu dioptimalkan pengelolaannya agar pembelajaran lebih efektif dan
efisien. Artinya lingkungan fisik dapat dijadikan sumber belajar yang akan
direncanakan dan dimanfaatkan, sedangkan lingkungan non fisik dapat
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difungsikan untuk menciptakan suasana belajar yang nyaman dan kondusif.
Seperti musik digunakan sebagai latar pada saat interaksi belajar mengajar
berlangsung dimaksudkan agar suasana belajar terasa santai dan asik dengan
harapan siswa dapat berkonsentrasi untuk belajar secara baik.
Pengelolaan lingkungan ini perlu memperhitungkan kegiatan belajar yang akan
dialami oleh siswa dan jumlah siswa yang akan belajar. Dalam praktek untuk
mengorganisasikan siswa per kelas akan mempengaruhi tingkat kerjasama siswa.
Sebaiknya jumlah siswa yang ideal setiap kelas hanya diisi antara 15 – 20 orang
siswa. Dengan kondisi ini akan memudahkan merealisasikan kegiatan belajar
siswa, selain itu lingkungan fisik kelas dioptimalkan serta suasana belajar akan
lebih kondusif. Sebaliknya jumlah siswa yang besar yang tidak sesuai dengan tata
ruang kelas yang memadai akan mengakibatkan tingkat partisifasi siswa tidak
dimanfaatkan: Produktivitas kelompok kurang, kepuasan kelompok menurun,
konsentrasi kecil, interaksi kelompok minim, dan biasanya kelompok hanya
didominasi hanya beberapa orang siswa saja. Oleh karena itu besarnya kelas atau
kelompok belajar ratio perbandingannya adalah dengan kelas yang menggunakan
metode formal (ceramah), namun dengan demikian masing-masing kelas
memiliki kelemahan dan kelebihannya sendiri.
Penataan kelas juga lebih mudah dengan jumlah siswa yang terbatas. Guru suatu
saat akan dapat mengubah dan membuat variasi lingkungan ruang kelas dengan
lay out huruf U, lingkaran, corak tim, konferensi, work station, breakout
grouping, susunan chevron, kelas tradisional, ataupun auditorium. Sesuai dengan
selera dan dapat menumbulkan kemudahan berlangsung interaksi belajar
mengajar.
Dan takkala juga penting adalah penataan media pembelajaran yang diletakan
pada posisi yang sesuai dengan situasi lingkungan dan mudah untuk diakses
untuk dapat dipergunakan dalam interaksi belajar mengajar tidak tergantung pada
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petugas dan terikat waktu disaat siswa sedang mempelajari sesuatu ataupun
mencari informasi yang dibutuhkannya. Dan yang paling penting bahwa semua
pasilitas pembelajaran yang ada harus dapat dimanfaatkan dan digunakan secara
efektif dan efesien, selama hal tersebut untuk keperluan pembelajaran, guna
menumbuhkan kemahiran dalam terjadinya pengalaman belajar yang diinginkan
agar tujuan pembelajaran dapat tercapai.

b. Menciptakan lingkungan pembelajaran yang efektif dan efisien.
Jamaluddin, (2002) menjelaskan sekolah yang baik adalah sebagai tempat
memupuk kecerdasan setiap siswa di atas segalanya, menjamin agar setiap siswa
mendapat kesempatan yang sama dan layak. Sekolah yang efektif adalah adanya
kometmen agar sekolah menjadi tempat yang kondusif di mana semua siswa
dapat belajar dengan baik. Oleh karena itu sekolah yang efektif sebaiknya
mengukur keberhasilan siswa tidak dalam kondisi yang absolut diluar jangkuan
sekolah, seperti latar belakang pendidikan dan ekonomi orangtua siswa. Akan
tetapi dalam hal ini adalah nilai tambah apa yang dapat diperbuat sekolah bagi
pengembangan kemampuan siswanya. Filosofis bahwa keberhasilan akademis
siswa yang rendah dan prilaku yang ganjil bagi diri siswa tidak lagi merupakan
alasan. Latar belakang ekonomi siswa yang relatif kurang mampu atau
kemampuan bawaan yang minim tidak lagi relevan dijadikan alasan atas prestasi
siswa yang rendah, justru disinilah peranan sesungguhnya lembaga pendidikan,
yaitu untuk membuat siswa menjadi lebih cerdas, tekun belajar, dan menjadi
siswa yang berprestasi. Pernyataan ini tentunya tidak mengkesampingkan peranan
kemampuan instrinsik individu siswa serta pengaruh orang tua dalam membentuk
kualitas moral atau intelektual anak.
Oleh karena itu prestasi siswa tidak hanya dipengaruhi oleh faktor siswa saja
(latar belakang sosio-ekonomi, kecerdasan, dan motivasi instrinsik), tetapi juga
dipengaruhi faktor lingkungan sekolah, kelas dimana konteks pembelajaran itu
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berlangsung. Semua siswa memiliki tingkat kemampuan intlektual yang sama,
dan bahwa kemampuan yang lebih merupakan hasil usaha yang tekun untuk
mengembangkan kecerdasan ketimbang anugerah. Seseorang siswa dapat menjadi
lebih cerdas, disamping karena lingkungan keluarga di mana siswa lebih banyak
waktunya hidup dan berkumpul, juga sangat tergantung pada proses pembelajaran
yang ia tekuni dan alami. Maka dari itu peranan lembaga pendidikan sangat besar
dan menentukan dalam proses perkembangan akademik siswa.

3. MANAJEMEN PENDIDIKAN
Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 dan 25 tahun 1999. tentang
Otonomi Daerah dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. tentang Sistem
Pendidikan Nasional. Ke dua undang-undang ini secara langsung mempengaruhi
terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pendidikan. Jika sebelumnya
manajemen pendidikan merupakan wewenang pusat yang sentralistik. Maka dengan
berlakunya undang-undang tersebut kewenangan bergeser pada pemerintah kabupaten
dan kota dengan desentralistik. Hal ini dimaksudkan untuk memberdayakan sekolah,
sebab telah diyakini bahwa untuk meningkatkan kualitas pendidikan sedapat mungkin
keputusan dibuat oleh mereka yang berada dalam garis depan yaitu pihak sekolah
yang bertanggung jawab terhadap pelaksana kebijakan dan orang yang terlibat
langsung terhadap kebijakan sekolah adalah guru dan kepala sekolah. Ketentuan ini
didasarkan kepada Undang-Undang Sisdiknas Tahun 2003, Pasal 52 ayat (1), bahwa :
Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan
menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip
Manajemen Berbasis Sekolah.

a. Konsep Dasar Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).
Mulyasa, E (2003) mengemukakan bahwa Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
adalah suatu ide tentang pengambilan keputusan pendidikan yang dilakukan pada
posisi yang paling dekat dengan pembelajaran yakni sekolah. Pemberdayaan
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sekolah dengan memberikan otonomi yang lebih besar , disamping menunjukan
sikap tanggap pemerintah terhadap tuntutan masyarakat, juga merupakan sarana
peningkatan efisiensi, mutu, dan pemerataan pendidikan.
MBS merupakan strategi untuk mewujudkan sekolah dapat lebih efektif dan
produktif yang akan memberikan otonomi yang luas pada sekolah dan
keterlibatan masyarakat dalam pengambilan kebijakan pendidikan nasional.
Maksud diberikannya otonomi yang luas kepada sekolah agar sekolah dapat
leluasa mengelola sumber daya, sumber dana, sumber belajar untuk
mengalokasikannya sesuai dengan prioritas kebutuhan dan lebih tanggap atas
kepentingan daerah.
MBS merupakan salah satu wujud reformasi dibidang pendidikan yang
memberikan otonomi kepada sekolah untuk dapat mengatur kehidupan sesuai
dengan potensi, tuntutan, dan kebutuhan daerah. Otonomi sekolah didalam
pelaksanaan manajemen merupakan potensi bagi sekolah untuk meningkatkan
kinerja para tenaga kependidikan, menawarkan keterlibatan dan partisifasi aktif
terhadap pihak-pihak yang terkait, serta mengupayakan pemahaman masyarakat
didaerah terhadap pendidikan. Oleh karena itu untuk mewujudkan visi, misi dan
tujuan pendidikan, sekolah dituntut untuk dapat membuat perencanaan dan
menetapkan berbagai program kegiatan, menentukan prioritas, mengendalikan
berbagai pemberdayaan potensi sekolah dan lingkungan sekitarnya, serta dapat
memberikan pertanggung jawaban kepada masyarakat dan pemerintah setempat.
Dalam MBS semua kebijakan dan program sekolah ditetapkan melalui Komite
Sekolah dan Dewan Pendidikan. Badan ini merupakan lembaga yang ditetapkan
berdasarkan musyawarah dari pejabat daerah setempat yang terdiri dari Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Komisi Pendidikan, Pejabat Pendidikan
Daerah, Kepala Sekolah, Tenaga Kependidikan, perwakilan Orang Tua Murid,
dan Tokoh Masyarakat. Lembaga inilah nantinya yang akan menetapkan segala
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kebijakan sekolah berdasarkan ketentuan-ketentuan tentang pendidikan yang akan
dilaksanakan. Selanjutnya Komite Sekolah perlu segera merumuskan visi, misi
dan tujuan sekolah.

b. Karakteristik MBS.
Karakteristik MBS diantaranya akan diketahui melalui bagaimana sekolah dapat
mengoptimalkan kinerja, proses pembelajaran, pengelolaan sumber belajar,
profesionalisme tenaga kependidikan, serta pelaksanaan administrasi secara
keseluruhan. Berdasarkan analisis dari berbagai sumber dapat diketahui
karakteristik dasar MBS yaitu; (1) pemberian otonomi yang luas kepada sekolah;
(2) tumbuh dan berkembangnya partisifasi masyarakat dan orangtua/wali murid;
(3)tTumbuhnya kepemimpinan yang demokrasi dan professional; dan (3)
terjalinnya hubungan kerjasama yang baik dan transparan.

c. Tujuan dan manfaat MBS.
MBS bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, mutu, dan pemerataan pendidikan.
Peningkatan efisiensi, antara lain diperoleh melalui keleluasaan mengelola
sumber daya partisifasi masyarakat dan penyederhanaan birokrasi. Sementara
peningkatan mutu dapat diperoleh, antara lain revitalitas partisifasi orangtua
terhadap

sekolah,

peningkatan

fleksebilitas

profesionalisme

pengelolaan

tenaga

sekolah

kependidikan.

dan
Adapun

pembelajaran,
peningkatan

pemerataan antara lain akan didapatkan melalui peningkatan partisifasi
masyarakat yang memungkinkan pemerintah lebih berkonsentrasi pada kelompok
masyarakat yang kurang mampu.
MBS memberikan kebebasan dan kewenangan yang lebih luas pada sekolah
disertai tanggung jawab yang lebih besar . Dengan adanya kebijakan otonomi
yang memberikan tanggung jawab pengelolaan sumber daya dan pengelolaan
strategi MBS sesuai dengan kondisi setempat, maka sekolah diharapkan dapat
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lebih meningkatkan kesejahteraan guru agar dapat lebih meningkatkan
konsentrasinya pada tugas utama sebagai tenaga kependidikan digaris depan.
Keleluasan mengelola sumber daya dan partisifasi masyarakat akan mendorong
profesionalisme kepemimpinan sekolah, baik dalam peranannya sebagai manejer
maupun pimpinan sekolah.
Dengan diberikan kesempatan sekolah untuk mengembangkan kurikulum, guru
didorong untuk berinprovisasi, dan berinovasi melakukan berbagai eksprimentasi
dilingkungan sekolah, tujuannya untuk mendorong profesionalisme guru dan
kepala sekolah. Melalui pengembangan kurikulum yang efektif dan fleksibel, rasa
tanggap sekolah pada kebutuhan daerah setempat akan meningkat, serta
memberikan jaminan layanan pendidikan yang berkompetensi. Prestasi siswa
dapat dimaksimalkan melalui peningkatan partisifasi peranan orang tua dan
masyarakat yang dekat dengan kehidupan siswa untuk dapat memberikan
pengawasan agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik, sebab proses
pembelajaran yang diharapkan tidak saja berlangsung dilingkungan sekolah
bahkan juga akan lebih efektip lagi manakala proses pembelajaran tersebut dapat
berlangsung dengan baik dilingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat.

d. Kemimpinan Pendidikan
Kepemimpinan pendidikan juga merupakan salah satu factor yang mempengaruhi
mutu pendidikan dalam pengelolaan manajemen sekolah. Kepemimpinan
berkaitan dengan masalah pemimpin sekolah dalam meningkatkan kesempatan
pertemuan secara efektif dengan guru dalam situasi yang kondusif. Perilaku
pemimpin sekolah harus mendorong kinerja guru dengan menunjukan rasa
bersahabat, dekat, dan penuh pertimbangan terhadap para guru, baik sebagai
individu maupun sebagai kelompok. Prilaku instrumental merupakan tugas-tugas
yang diorientasikan dan dideklerasikan dalam peranan tugas-tugas para guru, baik
sebagai individu maupun kelompok. Prilaku pemimpin yang positif dapat
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mendorong kelompok dalam mengarahkan dan memotivasi individu untuk
bekerjasama dalam kelompok dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan.
Dalam implementasi Manejemen Berbasis Sekolah (MBS), Kepala Sekolah
merupakan motor pengerak, penentu arah kebijakan sekolah yang akan
menentukan bagaimana tujuan pendidikan pada umumnya dapat teraliasasikan.
Oleh karena itu pemimpin sekolah dituntut untuk senantiasa meningkatkan
efektifitas kinerja, sehingga MBS sebagai paradigma baru manajemen pendidikan
dapat memberikan hasil yang memuaskan.
Kinerja kepemimpinan sekolah dalam kaitannya dengan MBS adalah segala
upaya yang dilakukan dan hasil yang dapat dicapai oleh pimpinan sekolah dalam
mengimplementasikan MBS untuk mewujudkan tujuan pendidikan secara efektif
dan efisien. Sehubungan dengan kepemimpinan pimpinan sekolah yang efektik
mempunyai kreteria sebagai berikut: (1) mampu memberdayakan pendidik dan
tenaga kependidikan untuk mewujudkan proses pembelajaran yang baik, lancar,
dan produktif; (2) Dapat menyelesaikan tugas dan pekerjaan secara tepat waktu
dan tetap sasaran; (3) mampu menjalin hubungan yang harmonis dengan
masyarakat sehingga dapat melibatkan mereka secara aktif dalam rangka
mewujudkan tujuan sekolah dan pendidikan; (4) mampu menerangkan prinsip
kepemimpinan yang sesuai dengan tingkat kedewasan pendidik dan tenaga
kependidikan di sekolah; (5) bekerja secara kalaboratif dengan tim manajemen
sekolah; dan (6) berhasil mewujudkan tujuan sekolah secara produktif sesuai
dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

c. Faktor Evaluasi Pendidikan
Faktor kemampuan untuk melakukan evaluasi berkelanjutan pada lembaga
pendidikan yang selama ini juga kurang serius dilaksanakan oleh penyelenggara
pendidikan, evaluasi yang sering dilakukan hanya pada kegiatan kegiatan hasil
belajar peserta didik. Pada hal evaluasi penyelenggarakan pendidikan sangat perlu
dan disini akan dapat dijadikan sebagai titik tolak semua kemajuan. Masalah yang
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dihadapi adalah bagaimana evaluasi dapat dilaksanakan sedemikian rupa sehingga
hasilnya dapat digunakan sebagai landasan bagi tindakan manajemen untuk
mengelola kelangsungan

lembaga

menuju

kepeningkatan

kualitas

yang

berkelanjutan.
Fungsi evaluasi menyangkut dua hal penting, yaitu; (1) evaluasi dapat
mengungkapkan kualitas kinerja lembaga atau pendidikan, (2) evaluasi dapat
menjadi perangkat manajemen yang utama dan pengelolaan langsung lembaga
atau pendidikan.
Pada dasarnya, evaluasi dapat dinyatakan sebagai upaya yang sistematis untuk
menghimpun, menyusun, dan mengelola data serta informasi yang akurat. Hasil
evaluasi

kemudian

digunakan

untuk

mengelola

kelangsungan

lembaga

pendidikan. Pada dasarnya evaluasi yang harus dilaksanakan dalam lembaga
pendidikan adalah evaluasi hasil belajar dan evaluasi diri; (1) evaluasi hasil
belajar adalah mengukur dan menilai hasil belajar peserta didik; (2) evaluasi diri
adalah mengukur dan menilai hasil kinerja penyelenggara pendidikan.

4. PEMAHAMAN TUGAS PEMBELAJARAN KEPADA MASYARAKAT
Pada dasarnya kegiatan pembelajaran dapat dilakukan oleh semua orang di
dalam lingkungannya masing-masing. Pengajar melaksanakan kegiatan pembelajaran
didalam lingkungan pendidikan format sedangkan orangtua dan masyarakat
melakukan kegiatan pembelajaran dalam lingkungan non formal. Oleh karena itu ke
tiga elemen masyarakat ini harus bekerjasama dan mempunyai tanggung jawab yang
sama dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, sesuai dengan peranan dan
tanggung jawabnya masing, guna memotivasi dan mengarahkan peserta didik agar
dapat belajar dan menjadikan belajar sebagai suatu kebiasaan hidup yang terintegrasi
dalam jiwanya, sebab belajar hakikat belajar itu berlangsung sepanjang hayat.
Mengingat sebahagian masyarakat kita belum maksimal menjalangkan fungsi
dan tanggung jawabnya terhadap kemajuan belajar peserta didik, melaui pemerintah
dan tokoh masyarakat diharapkan melalui pembinaan pemerintah dah tokoh
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masyarakat dapat mendorong masyarakat agar pro aktif mencipatakan suasana
lingkungan pembelajaran yang kondusif.

a. Pembinaan dan tanggung jawab pembelajaran pada orang tua.
Sebahagian besar waktu siswa berinteraksi ada dalam lingkungan keluarga yaitu
orang tua, maka dari itu orang tua dikatakan sebagai salah satu tanggung jawab
terhadap penyelenggaraan pendidikan khusus dalam lingkungan keluarga. Banyak
anak yang tidak bisa mendapatkan pendidikan dengan baik di daerah oleh karena
sebahagian orang tua tidak memahami tanggung jawab pendidikan. Hampir
sebahagian orangtua memahami bahwa tanggung jawab pendidikan terhadap anak
ada pada pihak sekolah. Oleh karena itu pada sebahagian anak tidak menjadikan
lingkungan keluarga sebagai tempat belajar yang baik, sepulang sekolah anak
lebih cenderung menghabiskan waktunya untuk bermain atau membantu
pekerjaan orang tua.
Sebahagian besar proses pendidikan yang disebutkan diatas terjadi dalam
lingkungan keluarga anak nelayan dan anak petani dimana mereka didalam
memenuhi kebutuhan hidupnya tergantung pada kekayaan alam. Pada saat
musim-musim pekerjaan dilakukan para orang tua melibatkan anaknya dalam
pekerjaan tersebut, sehingga secara bersamaan pula seharusnya anak pergi
sekolah terpaksa meninggalkan pelajarannya disekolah dan hal ini cenderung
menjadi kebiasaan yang lebih mengutamakaan anak bekerja dari pada sekolah.
Sehingga terlalu seringnya anak tidak mengikuti pelajaran disekolah dan terbiasa
bekerja sebab telah mendapatkan pengalaman keterampilan orangtua untuk
bekerja, akhirnya anak yang sudah bisa bekerja melanjutkan pekerjaannya sebagai
jalan hidup untuk memenuhi kebutuhan dan meninggalkan sekolah. Sebahagian
lagi anak yang terlalu sering meninggalkan sekolah sampai akhirnya tidak dapat
lagi mengikuti pelajaran disekolah sehingga tidak naik kelas kemudian merasa
malu untuk melanjutkan sekolah.
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Realita yang dikemukan diatas bahwa para orangtua secara finansial mampu
saja membiayai anak sekolah bahkan kejenjang yang lebih tinggi. Hal ini dapat
dilihat banyak para saudagar nelayan kaya dan petani yang berharta akan tetapi
keturunannya kemudian hampir-hampir tidak dapat melanjutkan jenjang
pendidikan secara baik. Sementara ada juga beberapa keluarga yang kehidupan
ekonomi yang pas-pasan akan tetapi dapat mengarahkan pendidikan anaknya
kearah yang lebih baik.
Sementara ada juga sebahagian anak yang tumbuh kesadarannya sendiri
merasa perlu melanjutkan jenjang pendidikan, pada dasarnya orangtua
memberikan dukungan membiayai anaknya untuk melanjutkan sekolah, akan
tetapi terkadang orangtua tidak pernah memperhatikan dan mengarahkan sejauh
mana kemampuan anak tersebut untuk melanjutkan pendidikan. Mereka bangga
anak melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi, akan tetapi tidak
pernah mengevaluasi apakah pendidikan anak tersebut sudah terarah sesuai
potensi kemampuan yang ada pada diri anak. Sehingga anak yang selesai dalam
pendidikan akhirnya kebingungan memenuhi harapan orang tua untuk menjadi
anak yang sukses untuk mendapatkan pekerjaan, sebab ada anggapan bahwa anak
yang pendidikan tinggi akan mudah mendapatkan pekerjaan tidak malah menjadi
beban orangtua sebagai seorang pengangguran. Mereka yang pendidikan selesai
kemudian tidak mendapatkan pekerjaan sesuai dengan harapan orangtua malah
menjadi bumerang di masyarakat. Yaitu buat apa sekolah tinggi-tinggi itu si Anu
sudah lama lulus sekolah tetapi tidak mendapatkan juga pekerjaan malah menjadi
pengangguran, mau bekerja membantu orang tua malu, mau bekerja sesuai
dengan jenjang pendidikan tidak pernah lulus-lulus dalam seleksi penerimaan
pegawai.
Paradigma tersebut di atas harus segera dirubah dalam lingkungan keluarga.
Keluarga harus dapat diberikan pemahaman bahwa pendidikan sangat penting dan
merupakan tanggung jawab keluarga. Lingkungan keluarga harus berupaya
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memberikan pendidikan anak yang baik demi masa depan baik terhadap diri anak
maupun keluargannya.
Fuad Ihsan (1977) menjelaskan; Tanggung jawab pendidikan yang perlu
disadarkan kepada kedua orangtua antara lain:
1) Memelihara dan membesarkannya. Tanggung jawab ini merupakan dorongan
alami untuk dilaksanakan, karena anak memerlukan makan, minum, dan
perawatan agar ia dapat hidup secara berkelanjutan.
2) Melindungi dan menjamin kesehatannya, baik secara jasmani maupun rohani
dari berbagai gangguan penjakit atau bahaya lingkungan yang dapat
membahayakan dirinya.
3) Mendidiknya dengan berbagai ilmu pengetahuan dan keterampilan yang
berguna dalam hidupnya, sehingga apabila ia telah dewasa ia mampu berdiri
sendiri dan mampu menghadapi segala tantangan hidup serta berguna bagi
orang lain.
4) Mengarahkan dan selalu memperhatikan perkembangan pendidikan anak serta
diciptakan lingkungan pembelajaran yang baik dan kondusif dalam rumah
tangga, sehingga anak dapat termotivasi untuk menumbuhkan sikap dan
semangat belajar.
5) Menyadari bahwa pendidikan dini yang baik adalah pendidikan yang
diberikan orangtua dan merupakan tanggung jawab dasar utama pendidikan,
sebab tanpa ada pendidikan yang baik diberikan oarangtua anak akan
mendapatkan kesulitan mengikuti jenjang pendidikan disekolah.
Kesadaran akan tanggung jawab pendidikan dan membina anak secara terus
menerus perlu dikembangkan secara terus menerus kepada setiap orang tua,
mereka juga perlu dibekali teori-teori pembelajaran sesuai dengan perkembangan
zaman. Dengan demikian tingkat dan kualitas pendidikan yang diberikan dapat
digunakan anak untuk mengatasi berbagai masalah yang selalu berubah dan
kompetitif dewasa ini.
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b. Menumbuhkan Tanggung Jawab Pembelajaran Pada Masyarakat
Fuad Hasan (1977) menjelaskan : Bila dilihat dari konsep pendidikan masyarakat
adalah sekumpulan orang yang selalu interaksi dengan berbagai ragam kualitas
pendidikan dari yang relatif rendah sampai dengan yang berpendidikan yang
relartif tinggi. Masyarakat bagaikan labolatorium besar sebagai tempat semua
warganya untuk melakukan interaksi berkesinambangunan dan berlangsung
proses pembelajaran, oleh karena itu dilihat dari fungsi dan kedudukan
masyarakat bertanggung jawab terhadap pendidikan khususnya bagi warganya
setelah

orangtua

melaksanakan

tugas

pembelajaran

dalam

lingkungan

rumahtangga.
Tanggung jawab pendidikan bagi masyarakat di Kabupaten Tanah Bumbu harus
ditumbuh kembangkan dengan baik, terutama bagi orang dewasa, orang-orang
yang berpendidikan,

pemimpin masyarakat, dan tokoh agama yang akan

bertanggung jawab terhadap pendewasaan warganya melalui sosialisasi lanjutan
yang sebelumnya telah diletakkan dasar-dasar pendidikan dalam lingkungan
keluarga dan juga oleh jenjang pendidikan di sekolah sebelum mereka
berinteraksi dengan masyarakatnya. Melalui sosialisasi lanjutan ini, maka
kedewasaan sosial para warga hendaklah tertanam dan terbentuk rasa tanggung
jawab terhadap kepentingan orang banyak. Maka kemudian masyarakat yang
telah melakukan fungsi dan peranan sebagai anggota masyarakat telah
melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya terhadap kepentingan orang
banyak. Maka dari itu para tokoh-tokoh masyarakat baik sebagai pemimpin,
pembimbing, pengarah, maupun pendamping adalah mempunyai tanggung jawab
sebagai pendidik yang melakukan proses pembelajaran yang baik dalam
lingkungan masyarakatnya. Secara konsepsional tanggung jawab pendidikan di
masyarakat dilakukan oleh pemimpin masyarakat itu sendiri yang tugasnya antara
lain adalah memberikan pengawasan, menyalurkan aspirasi, membina, dan
meningkatkan kualitas pendidikan warganya.
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Berikut ini adalah beberapa peranan yang diharapkan dapat direalisasikan oleh
masyarakat Tanah Bumbu terhadap kemajuan pendidikan didaerah:
1) Masyarakat berperan serta dalam mendirikan dan biaya sekolah.
2) Masyarakat berperan dalam mengawasi proses pembelajaran agar sekolah
tetap membantu dan mendukung harapan masyarakat dan kebutuhan daerah.
3) Masyarakat perlu menciptakan dan menata lingkungan pembelajaran yang
baik dan kondusif didaerahnya. Termasuk ikut serta mengadakan saranasarana fisik pendidikan yang dapat dijadikan sebagai pusat pendidikan.
4) Masyarakat perlu menjalin kerjasama dengan pihak sekolah. Mereka dapat
diundang dan dilibatkan untuk menerima masukan dan keterangan-keterangan
mengenai suatu masalah yang sedang dipelajari anak didik.
5) Masyarakat dapat dijadikan sumber pengetahuan atau labolatorium besar
sebagai salah satu tempat proses pembelajaran berlangsung.
Dengan demikian jelas bahwa peranan masyarakat sangat besar pengaruhnya
dalam proses pembelajaran. Untuk itu sekolah perlu memanfaatkan sebaikbaiknya, paling tidak bahwa pendidikan harus dapat mempergunakan sumber
belajar pengetahuan yang ada dalam masyarakat, karena :
1) Dengan melihat apa yang terjadi dimasyarakat anak didik akan mendapatkan
pengalaman langsung dan oleh karenannya mereka dapat memiliki
pengalaman yang kongkrit dan mudah diingat.
2) Pendidikan membina dan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan
anak didik adalah berasal dari masyarakat, kemudian akan kembali dan
mengabdi di masyarakat.
3) Kenyataan menunjukan, bahwa masyarakat membutuhkan orang-orang
terdidik dan anak didikpun membutuhkan masyarakat.

c. Pembinaan Kerjasama Antara Orangtua, Sekolah, dan Keluarga
Masih adanya paradigma sebahagian masyarakat di Tanah Bumbu bahwa
pendidikan adalah tanggung jawab sekolah ini menandakan bahwa proses
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pembelajaran di daerah ini harus belum berjalan sebagaimana mestinya. Sekolah
sebagai pelaksana tugas pendidikan digaris depan hendaknya dapat menjalin
kerjasama dan komunikasi dengan orangtua murid dan masyarakat sekitarnya
sehingga terjalin hubungan yang harmonis dan saling membutuhkan satu dengan
yang lainnya.
Perlunya menumbuhkan jalinan kerjasama yang harmonis antara orangtua,
sekolah, dan masyarakat sebab ada persamaan tanggung jawab dalam
melaksanakan tugas pendidikan. Sebenarnya cikal bakal kerjasama dalam
pendidikan ini jauh sebelumnya sudah ada tinggal bagaimana upaya menumbuh
kembangkan melalui suatu jalinan kerjasama dan komunikasi yang baik, sehingga
proses pembelajaran dapat lebih terarah dan mencapai tujuan yang telah
dirumuskan, kemudian segala permasalahan yang ditemui selama berlangsung
proses pembelajaran dapat segera dicarikan solusinya, sesuai dengan peranan dan
tanggung jawabnya masing-masing.
Adapun tanggung jawab dan peranan masing-masing pihak baik itu orangtua,
sekolah, maupun masyarakat dalam melaksanakan proses pembelajaran adalah
1) Orangtua meletakan dasar-dasar pendidikan mental spritual yang baik dalam
lingkungan keluargannya, terutama dalam segi pembentukan kepribadian,
nilai-nilai luhur moral dan agama.
2) Sekolah sebagai pelaksana tugas pendidikan digaris depan melanjutkan dan
mengembangkan pendidikan secara akademik dan konseptual
3) Adapun peranan masyarakat adalah mengontrol, membina, dan menyalurkan
aspirasi masyarakatnya, karena masyarakat adalah lingkungan pemakai dari
produk yang diberikan oleh orangtua dan sekolah.
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D. SIMPULAN
Dari uraian tulisa ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Faktor-faktor proses pembelajaran yang mempengaruhi mutu pendidikan di
adalah Kompetensi guru, Keberadaan peserta didik, Kurikulum pembelajaran,
Lingkungan

pembelajaran,

Manajemen

pembelajaran,

dan

Evaluasi

pembelajaran.
2. Pentingnya menumbuhkan rasa tanggung jawab pendidikan terhadap orangtua
dan masyarakat serta dapat melakukan komunikasi dan kerjasama yang baik
dengan pihak sekolah, agar proses pembelajaran dalam lingkungan keluarga,
masyarakat, dan sekolah berjalan dengan baik tercipta suasana nyaman dan
kondusif.
3. Untuk meningkatkan mutu pembelajaran bahwa profesi guru harus dapat
dijalankan secara professional tidak dengan setengah hati atau asal melakukan
pembelajaran dalam pemahaman sempit. Sebab tuntutan profesiolisme guru
harus memiliki berbagai kompetensi seperti kesanggupan untuk mengabdi,
professional dalam menjalan tugas, padagogik, dan mampu bersosialisi. Oleh
karena itu jiwa professional harus selalu dapat mengembangkan dan
meningkatkan kemampuan pembelajaran.
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