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Sekolah ramah anak memastikan setiap anak secara inklusif berada dalam
lingkungan yang aman secara fisik, melindungi secara emosional, dan
mendukung secara psikologis.
Guru menjadi faktor utama dalam menciptakan kelas yang inklusif dan
efektif.
Secara alamiah anak-anak senang belajar, tapi kemampuan ini kadang
dikecilkan atau bahkan dirusak. Sekolah ramah anak mengakui,
mendukung, memfokuskan dan memfasilitasi kemampuan anak ini untuk
berkembang secara bertahap.
Kemampuan sekolah untuk menjadi atau untuk menyebut dirinya ‘ramah
anak’ sangat terhubung dengan tingkat dukungan, partisipasi, dan
kerjasama yang diperoleh dari keluarga.
Sekolah Ramah Anak bertujuan untuk membangun lingkungan belajar
dimana anak termotivasi dan mampu untuk belajar. Komunitas sekolah
ramah dan terbuka terhadap kebutuhan kesehatan dan keamanan siswa.

Kondisi Sebelum MBS
• Kualitas: pembelajaran satu arah, banyak bersifat hafalan,
belum ramah anak, belum efektif, dll.
• Manajemen sekolah: perencanaan dan manajemen sekolah
tidak efisien, transparan dan akuntabel, dan belum berpusat
pada anak.
• Partisipasi masyarakat: orang tua dan masyarakat lebih
dipandang sebagai pemberi kontribusi dan bukan bagian
dalam perencanaan, pengelolaan, dan penilaian kemajuan
sekolah
• Kualifikasi guru: hanya 34% guru SD di Indonesia
memenuhi kualifikasi minimum dan program pelatihan yang
ada belum memadai untuk meningkatkan kapasitas guru.

Mengapa Harus MBS?
• Tanggung jawab pengelolaan pendidikan bukan
hanya oleh pemerintah tapi juga oleh sekolah dan
masyarakat dalam rangka mendekatkan
pengambilan keputusan ke tingkat yang paling dekat
dengan peserta didik.
• Memperkuat kehidupan berdemokrasi melalui
desentralisasi kewenangan, sumber daya dan dana
ke tingkat sekolah sehingga sekolah dapat menjadi
unit utama peningkatan mutu pembelajaran yang
mandiri (kebijakan langsung, anggaran, kurikulum,
bahan ajar, dan evaluasi).

Mengapa Harus MBS?
Program MBS sebagai program nasional sebagaimana
yang tercantum dalam Undang Undang Sistem Pendidikan
Nasional No. 20/2003 Pasal 51 (1):

“Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini,
pendidikan dasar, dan pendidikan menengah
dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan
minimal dengan prinsip manajemen berbasis
sekolah/madrasah”
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Tiga Pilar…
Menciptakan Lingkungan Belajar yang Melindungi,
Aman, dan Kondusif bagi Anak

Manajemen Sekolah
Berkontribusi pada pencapaian
pengelolaan sekolah yang
transparan dan efisien dan tidak
mengecilkan partisipasi anak-anak
dalam pengambilan keputusan

PAKEM
Pembelajaran Aktif, Kreatif,
Efektif dan Menyenangkan
Kegiatan belajar-mengajar
dan interaksi yang positif
antara guru dan siswa di
sekolah

Partisipasi Masyarakat
Keterlibatan langsung orangtua
dan masyarakat dalam
meningkatkan kualitas pendidikan
dan meningkatkan pemahaman
dan komitmen terhadap Hak-Hak
Anak

Tiga Pilar MBS/CLCC
• Manajemen Sekolah
– Kepala sekolah dan masyarakat sekolah dituntut untuk menerapkan
pengelolaan/manajemen sekolah yang transparan, akuntabel dan partisipatif
– Kepala sekolah dan stafnya didorong berinovasi dan berimprovisasi agar
menjadi kreatif dan berprakarsa.
– Kepala sekolah dan masyarakat sekolah menjadikan sekolah sebagai
tempat perubahan.

• Pembelajaran yang Aktif, Kreatif, Efektif & Menyenangkan
– Kepala sekolah dan guru harus memahami konsep belajar dan cara belajar
anak dan memandang anak sebagai individu yang unik yang mempunyai
kemampuan yang berbeda.
– Proses pembelajaran didesain dengan memanfaatkan organisasi kelas agar
guru dan siswa menjadi Aktif dan Kreatif yang mendukung terciptanya
pembelajaran yang Efektif namun tetap Menyenangkan (PAKEM).

• Peran Serta Masyarakat
– Menggali inisiatif, prakarsa, dukungan, dan kontribusi masyarakat untuk
pendidikan sekolah.

Contoh Indikator MBS
Rencana Kerja Sekolah yang terintegrasi dengan Rencana Kegiatan
Anggaran Sekolah disusun secara transparan dengan partisipasi berbagai
pihak;
Sebagai bagian dari akuntabilitas, dokumen-dokumen perencanaan
dipajang di tempat yang dapat diakses secara umum;
Perencanaan diimplementasikan dan dilaporkan secara bertanggungjawab
kepada pemangku kepentingan sekolah;
Sekolah memiliki Komite Sekolah yang aktif dan berfungsi baik;
Dukungan masyarakat meningkat, dalam bentuk kontribusi material
maupun non-material;
Orangtua aktif terlibat dalam mengelola pendidikan anak baik di sekolah
maupun di luar sekolah:
Guru menggunakan alat bantu pembelajaran yang dibuat dengan
menggunakan sumberdaya lokal dalam proses belajar-mengajar;
Hasil karya siswa dipajang di ruang kelas dan digunakan sebagai sumber
belajar;
Guru menggunakan variasi pengelolaan kelas (mis. pengelolaan tempat
duduk) dalam proses belajar-mengajar;
Terdapat sudut baca dalam ruang kelas yang digunakan oleh siswa untuk
membaca.

MANAJEMEN SEKOLAH
• Pemajangan Rencana Kerja
Sekolah (RKS) dan Rencana
Kegiatan Anggaran Sekolah
(RKAS) sekolah mendorong
peningkatan kepercayaan &
partisipasi masyarakat
• Manajemen Sekolah
mendorong peningkatan
PAKEM
• Dalam hal tertentu,
pengambilan keputusan
melibatkan siswa, selain guru
dan orang tua.

PAKEM

• Anak melakukan beragam
kegiatan untuk
mengembangkan kecakapan
dan pemahaman; penekanan
pada belajar dengan
melakukan;
• Guru menerapkan beragam
pendekatan mengajar &
memanfaatkan beragam
sumber belajar, bahan ajar,
dan alat bantu ajar agar
pembelajaran menjadi
menarik, efektif, dan
menyenangkan;

• Ruang kelas disusun agar lebih menarik, siswa
dpt memajangkan karya mereka, guru dpt
memajangkan buku-buku dan bahan lain, dan
siswa dapat belajar berkelompok;
• Guru mendorong siswa memecahkan masalah
sendiri, mengungkapkan pikiran dan pendapat,
dan melibatkan mereka menciptakan lingkungan
sekolah yang lebih menyenangkan.
• Dalam proses pembelajaran, komunikasi dua
arah antara guru dan siswa, dan antara siswa
dengan siswa lainnya.

Pendidikan Karakter lewat PAKEM
(Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif dan
Menyenangkan)
• PAKEM adalah suatu cara guru mengajar yang
mendorong/menantang siswa untuk mengungkapkan
gagasannya sendiri dan berfikir kreatif tanpa rasa takut.
• Tujuan akhir dari penerapan PAKEM adalah agar siswa
mampu berpikir kritis, kreatif, peka terhadap lingkungan,
bersikap mandiri, dan bertanggung jawab, serta mampu
menyelesaikan masalah yang dihadapi.

PAKEM: Aktif
• Aktif tidak hanya aktif fisik (misalnya : lari, duduk,
melompat, menempel, mendorong, menarik) tetapi juga
aktif mental (seperti : mengamati, memprediksi,
menghitung, menerapkan teori, menarik kesimpulan,
menganalisis), dan;

• Aktif secara emosional yang bersifat intrapersonal, seperti:
menumbuhkan kemauan, empati, kerjasama, dan toleransi

PERAN SERTA MASYARAKAT
• Masyarakat terlibat dan merasa memiliki sekolah.
• Sekolah yang paling berhasil & diminati masyarakat adalah
sekolah yang kepala sekolah, guru, dan masyarakatnya
bekerjasama secara aktif mengembangkan sekolah.
• Bentuk-bentuk peran serta masyarakat termasuk:
– Menggunakan jasa sekolah;
– Memberikan kontribusi dana, bahan, dan tenaga;
– Membantu anak belajar di rumah;
– Berkonsultasi masalah pendidikan anak;
– Terlibat dalam kegiatan ekstra kurikuler;
– Pembahasan kebijakan sekolah.

Dampak MBS terhadap Prestasi Siswa
• Nilai rata-rata Ujian
sekolah/UASBN
cenderung meningkat.
• Siswa tinggal kelas
cenderung menurun
setiap tahun.
• Siswa Drop Out (DO)
cenderung menurun
setiap tahun.
• Semua siswa yang
tamat melanjutkan
sekolah ke jenjang yang
lebih tinggi.
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