
Presentasi Manskul
EFEKTIVITAS SEKOLAH

Disusun Oleh :

N U R D I N



1. Menelusuri asal usul standar 

perdebatan.

2. Gerakan efektivitas sekolah.

3. Pengaruh dari investasi untuk 

pendidikan.

BAB 1
Membentuk Perdebatan



Nilai
penyimpangan
dalam pendidikan
Penelusuran terhadap penyimpangan
pendidikan yang telah berkembang.
 Penelusuran terhadap kegagalan sosial
budaya yang berdampak pada pertumbuhan
ekonomi.
 Tanggapan solusi dari berbagai para ahli.



BAB 2
Pembangunan Kualitas Sosial dan  Standar 

Pendidikan Zaman Sekarang

Human capital

Tema human capital menginvestasikan manusia yang telah 

berkosolidasi di pesta tenaga kerja tahun 1964 manifesto pilihan. 

Menekankan kebutuhan untuk pengembangan kerja baru yang 

praktis  dan kesadaran pekerja, Harold Wilson manyatakan 

bahwa:

Inggris telah beranjak menjadi ditempa dalam panas putih pada 

revolusi ini akan tidak menjadi tempat untuk membatasi atau 

metode yang ketinggalan pada sisi lainya dari industri.



Guru, administrator dan headteachers 
yang digambarkan sebagai instrumen 
dalam menciptakan penurunan standar 
akademis. Yang terakhir diukur 
terutama dari segi dasar dan 
keaksaraan numeracy keterampilan 
serta standar perilaku. 

Ujung Tombak 

Pendidikan



1969 oleh tema lain memasuki perdebatan 
tentang shcooling dan education bahan 
dalam serangkaian bersifat polemik 
pamplets disebut sebagai karya tulis hitam, 
yang diterbitkan oleh sebuah kelompok-
beda kontributor besar terletak di perty 
konservatif

Pendidikan dan kekhawatiran moral



Sekolah efektivitas sebagai referensi titik fitur standar 
pendidikan di Sir Keith joseph, sekretaris negara untuk 
pendidikan, sari alamat di utara england pendidikan 
conferencein 1984, argumentasi bahwa sistem 
pendidikan Inggris berdiri di DAS dia menyatakan 
bahwa:

Pemerintah ini bertujuan untuk meningkatkan 
standar pencapaian tujuan kita - untuk 
mengembangkan potensi dari setiap anak, dan sebagai 
sebuah bangsa, untuk beruntung dalam bekerja secara 
bebas dan masyarakat sangat tergantung pada 
efectiveness dari sekolah-sekolah kita. (Joseph, 1984) 

Meningkatkan standar pendidikan 
sekolah dan efektivitas



Pendidikan merupakan bagian integral 

masyarakat.

Perubahan dalam organisasi sekolah 

dipengarugi oleh faktor eksternal.

Proses dan ‘performativity’ sebagagai 

pengatur prinsip efektivitas sekolah.



- Pendidikan berdasar pada bentuk 

hubungan sosial yang berkelanjutan oleh 

kekuatan sosial.

- Proses Quality Control dimasukkan untuk 

mempertahankan model perubahan 

pendidikan & perkembangan.

- Pendidikan organik yang beroprasi dalam 

konteks interaktif yang beragam.



Problem :
Pencitaan Sekolah 
kurang dalam 
hubungan pengaruh 
sosial politik dan 
budaya
Kurangnya motivasi 
dari pemimpin 
untuk kemajuan 
sekolah.

Solution :

Sekolah harus dilihat 

dan dipahami dalam 

kaitannya dengan 

berbagai pengaruh 

sosial, politik dan 

budaya.

Sekolah perlu 

memahami masalah-

masalah yang terkait 

dengan motivasi dari 

pemimpin.



Ada tiga hal pokok kendali pengenalan 

strategi terhadap pemerintahan, yang 

melibatkan: 

- Kompetisi Kebijakan.

- Manajemen Capaian dan

Pemantauan.

- Menciptakan unit-unit operasional 

desentralisasi.

BAB 4

Pengelolaan Efektivitas Sekolah 



- Strategi kendali berdasarkan 
norma.
- Target hasil/keluaran tercapai.
- Nilai Dasar dari pendidikan 
yang sudah bergeser dari 
kesejahteraan.

Kunci Perubahan



BAB 6 

Ketidaklogisan Efektivitas

Sekolah Di Negara Berkembang

EFEKTIVITAS SEKOLAH SEBAGAI 

WACANA PENGETAHUAN

Permasalahan yang muncul di Afrika
 Patologi sosial berupa endemik korupsi; 
 Negara toriter dan kepemimpinan otokratis; 
 Budaya perbedaan; 
 Meningkatnya kekerasan sosial;
 Tingginya angka kelahiran;
 Angka putus sekolah meningkat; 
 Sumber daya sekolah yang belum memadai; 
 Bangunan sekolah yang tidak memadai, dan 
 Pengembangan sumber daya manusia yang 

belum sesuai.



Efektivitas sekolah yang sudah ada di 
seluruh Afrika Selatan pada tahun 1960, 
dan mengalami perbaikan teknis selama 
tahun 1970-an.

Perpustakaan Pusat (pemerintah) 
memonitor setiap tahun perpustakaan 
sekolah 'gelap', berisi buku-buku yang 
'akurat' dan fakta sejarah yang telah 
dilarang oleh pemerintah. 

EFEKTIVITAS SEKOLAH APARTHEID 

DI AFRIKA SELATAN



Pada akhir tahun 1980-an banyak negara-
negara berkembang, khususnya di Sub-
Sahara Afrika dan Amerika Latin 
menunjukkan rendahnya tingkat pendapatan 
per kapita, investasi jatuh, anggaran besar 
yang defisit dan percepat an inflasi.

Hal ini berdampak negatif pada sumber daya 
yang tersedia untuk pengembangan 
pendidikan dan 'sekitar setengah dari negara-
negara Sub-Sahara Afrika menunjukkan
penyesuaian penurunan rasio alokasi 
pendidikan.(Stewart, 1994: 137) .

WACANA BARU STRUKTUR 
EFEKTIVITAS SEKOLAH



SOLUSI yang di adopsi dari tiga pilar dalam
kebijakan pendidikan.

Penyesuaian, pada diversifikasi sumber 
keuangan dan menurunkan unit biaya

Revitalisasi, menekankan perlunya 
memperkuat kemampuan sistem 
pendidikan dan pelatihan untuk 
memaksimalkan kualitas keluaran. 

Perluasan selektif , berkonsentrasi pada 
bidang utama 



 Bank Dunia, mendukung dengan berpendapat 
bahwa dengan mengurangi status pembiayaan 
dibidang pendidikan, mendukung ongkos pendidikan 
yang diterima di sekolah yang ditransfer ke orang 
tua, menjadi minat bisnis masyarakat lokal

 Mayoritas masyarakat Afrika yang tidak  mampu 
untuk mengirimkan anak-anak mereka ke sekolah 
dimana daerah yang luas di dalam negara-negara 
yang masih kekurangan infrastruktur pada bidang 
pendidikan, dimana ketidakpastian status pengungsi 
masih dipandang sejumlah besar orang-orang yang 
tak berkewarganegaraan, dan dimana orang tua 
wajib bersandar pada buruh anak-anak sebagai 
alat-alat kebutuhan penghidupan.

KESIMPULAN



 Contoh efektivitas sekolah perbedaan ras 
Selatan Afrika yaitu para guru 
diperlakukan ke cara hidup teratur dan 
peraturan tetap untuk memastikan bahwa 
mereka memberitahukan kepada 
pemerintah cara kerja yang lebih disukai.



Pemerataan di tahun 1980an dianggap 
sebagai politik pendidikan, efektivitas 
sekolah disajikan sebagai wacana baru. 
Menawarkan perubahan dari masalah 
'dunia'. Seperti keragaman rasionalitas, 
ekonomi dan efisiensi dalam 
mengartikan budaya, kelas sosial, jenis 
kelamin, ras dan sexualities, sebagai 
suatu politis. 

BAB 7
Pemerataan dan Keefektivitasan



Penekanan efektivitas sekolah pada publik 
merupakan indikator prestasi dan pengenalan 
tentang Kurikulum Nasional yang bermaksud 
untuk memprioritaskan peniddikan anti-ras 
dan multibudaya.

Keefektivitasan sekolah berusaha untuk
mengembangkan struktur dan menciptakan
kondisi yang mendorong kerjasama dan
menimbulkan pemberdayaan individu dan
kelompok.



Dalam kaitannya dengan pengembangan pendidikan 

dalam konteks internasional, perhatian juga harus 

dibayar untuk mentransfer budaya dan apakah universal 

teori efektivitas dapat ada, atau apakah memang ini 

merupakan lanjutan dari neo-kolonial hegemonies. 

Dalam analisis ini, sekolah adalah orang-orang yang 

menampilkan komitmen untuk melaksanakan prioritas 

kebijakan. Dalam buku ini telah dijelaskan bahwa 

pendidikan merupakan performa yang memiliki efek yg 

lebih kompleks terhadap bidang kehidupan sekolah, 

seperti afek dan estetika.

KESIMPULAN



Terima Kasih


