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Tujuan yang diharapkan dalam sesi ini

01

02

03

Peserta/kelompok mampu menyusun

program MBS (memilih salah satu yang 

terbaik)

Peserta mampu melaksanakan program 

MBS

Peserta mampu melaksanakan

monitoring dan evaluasi MBS



Tujuan yang diharapkan dalam sesi ini

01

02

03

Peserta mampu mengidentifikasi kegiatan

pengelolaan, menyusun “best practice” dalam

bentuk diagram alir, mengidentifikasi aturan

mengenai kewenangan, dan mengidentifikasi

penanggung jawab kegiatan dan pihak terlibat.

Peserta memiliki kompetensi Monitoring dan

Evaluasi ditunjukkan dengan kemampuan

menyusun perangkat monitoring dan evaluasi

kegiatan pengelolaan

Kegiatan yang dilakukan sebagai bahan untuk

melaksankaan OJL



Target sesi ini

 Peserta mampu mengidentifikasi kegiatan pengelolaan,
menyusun “best practice” dalam bentuk diagram alir,
mengidentifikasi aturan mengenai kewenangan, dan
mengidentifikasi penanggung jawab kegiatan dan pihak
terlibat.

 Peserta memiliki kompetensi Monitoring dan Evaluasi
ditunjukkan dengan kemampuan menyusun perangkat
monitoring dan evaluasi kegiatan pengelolaan

 Kegiatan yang dilakukan sebagai bahan untuk
melaksankaan OJL



Ketentuan peserta dalam sesi ini

1. Peserta sudah memahami Konsep MBS

2. Peserta sudah memahami permasalahan di sekolah

3. Peserta sudah mampu mengidentifikasi keunggulan
dan kelemahan sekolah (SWOT)

4. Peserta sudah memahami unsur-unsur penting dalam
MBS

5. Peserta pernah mengikuti Bimtek MBS



STRATEGI 
PEMBELAJARAN

II. KB 1 Konsep

MBS

III. KB 2. Pelaksanaan

MBS:

Merumuskan Praktek

Terbaik Kegiatan

Pengelolaan

Arti, tujuan, karakteristik

• Prinsip-prinsip MBS

• Konteks MBS

• Target MBS

I. Pendahuluan

Studi kasus

membentuk

Tim

Penugasan:

Merancang

instrumen M&E 

MBS

IV. KB 3. Monitoring 

dan Evaluasi MBS:

Merancang M&E MBS

Menyusun
praktek terbaik



KEGIATAN BELAJARAN I: MEMAHAMI KONSEP MBS

PERUBAHAN POLA MANAJEMEN PENDIDIKAN

Pola Lama Pola Baru

Subordinasi  Otonomi

Pengambilan keputusan terpusat  Pengambilan keputusan partisipatif
Ruang gerak kaku  Ruang gerak luwes

Pendekatan birokratik  Pendekatan professional

Sentralistik  Desentralistik

Diatur  Motivasi diri

Overregulasi  Deregulasi

Mengontrol  Mempengaruhi

Mengarahkan  Memfasilitasi

Menghindari resiko  Mengelola resiko

Gunakan uang semuanya  Gunakan uang seefisien mungkin

Individual yang cerdas  Teamwork yang cerdas

Informasi terpribadi  Informasi terbagi

Pendelegasian  Pemberdayaan

Organisasi herarkis  Organisasi datar



Target MBS







Target Pengelolaan Butir Target 
pengelolaan

Praktek pengelolaan

Perencanaan Visi Merumuskan dan menetapkan 
visi sekolah dan 
mengembangkannya

Misi Merumuskan dan menetapkan
misi sekolah dan
mengembangkannya

Tujuan Merumuskan dan menetapkan
tujuan sekolah dan
mengembangkannya

Rencana kerja Menyusun rencana kerja jangka
menengah
Menyusun rencana kerja tahunan

KEGIATAN YANG DIOTONOMIKAN KE LEVEL SEKOLAH 
(Menurut permen 19 th 2007)



Pelaksanaan Pedoman sekolah Membuat dan memiliki pedoman yang mengatur berbagai
aspek pengelolaan

Struktur organisasi Menyusun struktur organisasi
Pengelolaan bidang kesiswaan Menyusun dan menetapkan petunjuk pelaksanaan

operasional mengenai proses penerimaan peserta didik

Pengelolaan bidang kurikulum
dan kegiatan pembelajaran

Menyusun KTSP
Menjamin mutu pembelajaran
Menyusun program penilaian
Menyusun peraturan akademik

Pengelolaan bidang Pendidik 
dan Tenaga Kependidikan

Menyusun program pendayagunaan pendidik dan tenaga 
kependidikan
Mengangkat pendidik dan tenaga kependidikan tambahan

Mendukung upaya promosi, pengembangan, penempatan, 
dan mutasi

Bidang Sarana dan Prasarana Menetapkan kebijakan program secara tertulis mengenai 
pengelolaan sarana dan prasarana

Pengelolaan bidang Keuangan 
dan Pembiayaan

Menyusun pedoman pengelolaan biaya investasi dan 
operasional

Pengelolaan bidang budaya dan 
Lingkungan Sekolah/Madrasah

Menciptakan suasana, iklim, dan lingkungan pendidikan
yang kondusif untuk pembelajaran yang efisien dalam
prosedur pelaksanaan. 

Peranserta Masyarakat dan 
Kemitraan Sekolah

Melibatkan warga dan masyarakat pendukung
sekolah/madrasah dalam mengelola pendidikan.



Pengawasan dan
evluasi

Program pengawasan Menyusun program 
pengawasan secara obyektif, 
bertanggung jawab dan 
berkelanjutan

Evaluasi diri Melakukan evaluasi diri 
terhadap kinerja 
sekolah/madrasah

Evaluasi dan pengembangan 
KTSP

Melakukan evaluasi dan 
pengembangan KTSP

Evaluasi pendayagunaan PTK Melakukan evaluasi 
pendayagunaan pendidik  dan 
tenaga kependidikan 
direncanakan secara 
komprehensif pada setiap 
akhir semester

Akreditasi Menyiapkan bahan-bahan
yang diperlukan untuk
mengikuti akreditasi



Kepemimpinan Menganalisis tantangan, peluang, kekuatan, dan kelemahan sekolah
Bertanggung jawab dalam membuat keputusan anggaran sekolah/madrasah

Melibatkan guru, komite sekolah dalam pengambilan keputusan

Berkomunikasi untuk menciptakan dukungan intensif dari orang tua peserta didik dan 
masyarakat
Menjaga dan meningkatkan motivasi kerja pendidik dan tenaga kependidikan

Menciptakan lingkungan pembelajaran yang efektif bagi peserta didik

Bertanggung jawab atas perencanaan partisipatif mengenai pelaksanaan kurikulum

Melaksanakan dan merumuskan program supervisi, serta memanfaatkan hasil supervisi 
untuk meningkatkan kinerja sekolah
Meningkatkan mutu pendidikan

Memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan
kepercayaan yang diberikan kepadanya
Memfasilitasi pengembangan, penyebarluasan, dan pelaksanaan visi pembelajaran

Membantu, membina, dan mempertahankan lingkungan sekolah/madrasah dan program 
pembelajaran yang kondusif bagi proses belajar peserta didik dan pertumbuhan profesional 
para guru dan tenaga kependidikan

Menjamin manajemen organisasi dan pengoperasian sumber daya sekolah/madrasah untuk 
menciptakan lingkungan belajar yang aman, sehat, efisien, dan efektif

Menjalin kerja sama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat, dan komite sekolah

Memberi contoh/teladan/tindakan yang bertanggung jawab

Mendelegasikan sebagian tugas dan kewenangan kepada wakil kepala sekolah sesuai
dengan bidangnya



Kegiatan Belajar II: Praktik Menyusun
Rencana Program MBS

 Pilihlah satu praktek pengelolaan dari 6 target pengelolaan sekolah
dalam permen 19 tahun 2007, yaitu: Perencanaan Program, 
Pelaksanaan Rencana Program, Pengawasan dan Evaluasi, 
Kepemimpinan Sekolah, Sistem Informasi Manajemen, dan penilaian
khusus.

 Rumuskan alur proses atau langkah-langkah kegiatan dalam bentuk
diagram alir (flow chart).

 Setelah rumusan alur proses selesai, inventarisir aturan-aturan yang
menjadi acuan pada setiap tahapan alur proses tersebut.

 Tentukan penanggung jawab setiap tahapan kegiatan

 Tentukan fihak-fihak yang terlibat dalam setiap tahapan kegiatan

 Presentasikan hasil kegiatan tersebut (dipandu fasilitator)



Langkah Kerja (lihat LK.1)

 Buatlah kelompok yang beranggotakan 5-6 orang
(dibagi oleh fasilitator)

 Tentukan salah satu komponen MBS yang menjadi
prioritas untuk diselesaikan (Kurikulum dan
Pembelajaran, Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga
Kependidikan, Sarana Prasarana,
Pembiayaan/Keuangan, Hubungan sekolah dengan
Masyarakat, Budaya dan Lingkungan Sekolah)



 Diskusikan dengan kelompok untuk menyusun
ruang lingkup dari salah satu komponen MBS
yang dipilih

 Buatlah SOP dengan flow chart 

 Diskusikan dan presentasikan



Kegiatan Belajar III: Praktik Menyusun
Evaluasi Pelaksanaan MBS (Lihat LK.2)

 Buatlah instrumen untuk melaksanakan monitoring 
dan evaluasi MBS!

 Instumen dalam bentuk Flow Chart.

 Diskusikan dan presentasikan



Ruang Lingkup MBS (Lihat lampiran di LK)

A. Manajemen Kurikulum dan Pembelajaran Berbasis Sekolah, meliputi: 

1. Perencanaan (pembuatan silabus dan RPP) 

2. Penyusunan kalender sekolahPanduan Pembinaan - Manajemen
Berbasis Sekolah di Sekolah Dasar

3. Pembagian tugas mengajar dan penyusunan jadwal mengajar

4. Pelaksanaan pembelajaran (kegiatan pendahuluan, pembelajaran inti
dan penutup) 

5. Penilaian pembelajaran (pelaksanaan penilaian, analisis hasil penilaian
dan tindak lanjut hasil penilaian) 

6. Pengawasan melalui supervisi pembelajaran



7. Penyusunan peraturan akademik (persyaratan kehadiran,
ulangan, remedial, ujian, kenaikan kelas, kelulusan, hak
siswa, pelayanan konsultasi/bimbingan).

8. Penentuan beban belajar (sistem pembelajaran, beban
belajar)

9. Pemilihan Strategi PAKEM : a) Konsep dasar, Model/strategi
mengajar, c) Apa dan mengapa PAKEM, d) Arti Penting
PAKEM e) Prinsip PAKEM, f) Keunggulan PAKEM, g) Ciri-ciri
PAKEM.

10.Pengawasan dan evaluasi serta pelaporan



B. Manajemen Peserta Didik Berbasis Sekolah, meliputi: 

1. Pendataan calon peserta didik 

2. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 

3. Pengenalan sekolah/orientasi peserta didik

4. Pengelompokan peserta didik ‖Permendiknas 19/2007

5. Pembinaan karakter peserta didik

6. Penyelenggaraan layanan khusus

7. Pengawasan, evaluasi dan pelaporan

8. Memberikan layanan konseling kepada peserta didik; 

9. Melaksanakan kegiatan ekstra dan kokurikuler untuk para peserta didik; 

10. Melakukan pembinaan prestasi unggulan; 

11. Melakukan pelacakan terhadap alumni. 



C. Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Berbasis Sekolah, meliputi: 

1. Perencanaan kebutuhan

2. Rekrutmen/pengadaan

3. Pembinaan

4. Pemberian motivasi

5. Rotasi kerja

6. Pemberhentian

7. Pengawasan, evaluasi kinerja dan pelaporan 



D. Manajemen Sarana dan Prasarana Berbasis Sekolah, 
meliputi: 

1. Analisis kebutuhan dan perencanaan

2. Pengadaan

3. Inventarisasi

4. Pendistribusian dan pemanfaatan

5. Pemeliharaan

6. Penghapusan

7. Pengawasan , evaluasi dan pelaporan



E. Manajemen Pembiayaan Berbasis Sekolah, meliputi: 

1. Penyusunan Rencana Kerja Sekolah (RKS)/Rencana Kerja Jangka
Menengah (RKJM) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) 

2. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS) 

3. Penggalian sumber-sumber

4. Pembukuan

5. Penggunaan sesuai peraturan perundangan

6. Pengawasan, evaluasi dan pelaporan



F. Manajemen Hubungan Sekolah dan Masyarakat
Berbasis Sekolah, Meliputi: 

1. Analisis kebutuhan

2. Penyusunan program 

3. Pembagian tugas pelaksana

4. Pelaksanaan kegiatan

5. Pengawasan, evaluasi , dan pelaporan



G. Manajemen Budaya dan Lingkungan Sekolah
Berbasis Sekolah, meliputi: 

1. Perencanaan program kegiatan

2. Sosialisasi program kegiatan

3. Pelaksanaan program kegiatan

4. Pengawasan, evaluasi dan pelaporan program
kegiatan



Terimakasih


