


Keluarga sebagai Lembaga 

Pendidikan

Pendidikan Keluarga memberikan dasar-
dasar pendidikan bagi seluruh aspek 
pendidikan, baik pendidikan fisik, 
pendidikan psikis (pikir, perasaan, 
kemauan, keagamaan), memberikan 
latihan dan kebiasaan tentang hal-hal 
yang berhubungan dengan ketrampilan, 
keyakinan keagamaan, moral, dan etika. 



Fungsi Lembaga Pendidikan 

Sekolah

Lembaga Pendidikan Sekolah 

melanjutkan, melengkapi dan 

mengembangkan pendidikan yang 

sudah dan belum diberikan di 

keluarga



Masyarakat sebagai Lembaga 

Pendidikan

Lembaga Pendidikan Masyarakat 
memberikan bekal praktis untuk 
berbagai jenis pekerjaan dan keahlian, 
terutama bagi siswa yang tidak sempat 
melanjutkan studi di jalur sekolah. 



Satuan pendidikan luar sekolah: 

meliputi kelompok belajar dan 

kursus, kelompok bermain, dan 

penitipan anak (UU No. 2, tahun 

1989 dan PP No. 27, tahun 1990)



(1) mengemban tugas transformasi ilmu pengetahuan 
dan teknologi serta seni kepada generasi penerus 
(peserta didik atau subyek didik); 

(2) membantu perkembangan peserta didik secara 
optimal untuk menemukan jati dirinya; 

(3) mengemban tugas negara dalam bidang 
pendidikan sebagaimana digariskan dalam GBHN; 

(4) merupakan pusat kebudayaan dan atau nilai-nilai.

Sekolah sebagai lembaga pendidikan 

mengandung makna bahwa sekolah:



Sekolah sebagai pusat budaya,       
mengandung makna bahwa sekolah harus 
mentransformasikan kebudayaan kepada para 
peserta didik tentang masyarakat yang memiliki 
budaya yang majemuk, melestarikan dan 
mengembangkan nilai-nilai budaya yang 
dianggap baik oleh masyarakat.



Sekolah sebagai wiyata mandala, menempatkan 
sekolah sebagai lingkungan pendidikan, suatu 
wawasan proses pembudayaan tata kehidupan 
yang di dalamnya para anggotanya merasa ikut 
memiliki, melindungi dan menjaga citra dan 
wibawa lingkungan tersebut, tempat tejadinya 
proses koordinasi, komunikasi, saling bekerja 
dan saling membantu.



Secara substantif ruang lingkup pembaharuan sekolah 
dalam membentuk Learning Community mencakup: 

(1) pembaharuan kurikulum dan proses belajar-
mengajar,  

(2) pembaharuan sarana dan prasarana beserta 
optimalisasi penggunaannya, 

(3) pembinaan sumber daya manusia (SDM),

(4) pembaharuan kuantitas dan kualitas 
sarana/prasarana sekolah (termasuk lab, ruang 
perpustakaan, ruang media, dan ruang 
diskusi/seminar).



1. Dorongan pelaksanaan forum-forum diskusi antar guru 
sebidang;

2. Partisipasi aktif guru dalam berbagai seminar/lokakarya 
kurikulum, materi, dan model pembelajaran (in-service 
training dan on-service training);

3. Tugas-tugas terstruktur yang membimbing siswa secara 
berkelompok mengerjakan tugas eksploratif, mengenal 
masalah lingkungan, berbagi tugas dan tanggung jawab;

4. Kegiatan lapangan dan kunjungan ke beberapa industri 
dan lembaga yang relevan;

5. Undangan pakar untuk memberikan pencerahan pada 
siswa dan guru di sekolah.

Pembaharuan Sumber Daya Manusia mencakup 
pembinaan guru dan siswa yang memerlukan adanya:  



1. meningkatkan kompetensi dan profesionalisme guru 
dalam pemahaman konsep, model-model 
pembelajaran, pemanfaatan teknologi informasi, 
dan penguasaan bahasa asing; 

2. memberi kesempatan pada guru sesuai dengan 
keahliannya untuk memperdalam bidang-bidang 
keahliannya masing-masing, termasuk bidang yang 
dilombakan/ dipertandingkan;

Pembaharuan tenaga kependidikan melibatkan 
peran kepala sekolah dalam membina guru-guru 
untuk 



3. memfasilitasi guru untuk meningkatkan 
kemampuan menulis karya ilmiah dalam bidang 
yang relevan, dan mengekspresikan ide/gagasan 
dalam kolom media (misalnya suratkabar atau 
majalah)

4. mengkondisikan guru agar mampu memanfaatkan 
multimedia elektronis dan alat peraga konvensional 
dalam pembelajaran sehari-hari.

5. mendorong guru untuk meningkatkan kemampuan 
afektif siswa (yang mencakup minat, motivasi, 
sikap, dan semangat belajar).  



Dalam pengembangannya diperlukan adanya:

1. Peningkatan kuantitas dan variabilitas alat peraga dan 
media pendidikan (audio visual aids); 

2. Pengembangan perangkat pendukung aplikasi teknologi 
informasi dalam pendidikan beserta pemanfaatannya; 

3. Pengembangan sumber-sumber informasi di  
perpustakaan dalam bentuk hardware (majalah, buku 
teks, suratkabar, jurnal) maupun software (pita kaset, 
video, CD, CD-ROM, VCD, DVD); 

4. Pemanfaatan lingkungan sekolah sebagai sumber 
informasi.



1. Seminar mingguan, 

2. Local Language Days,

3. English Days,

4. Pertunjukan (mis. Kesenian Daerah),

5. Perlombaan (mis. Olimpiade Sains dan 
Matematika, karya tulis, olahraga, pidato, 
MTQ).



1. Penetapan langkah pembaharuan harus 
didasarkan pada analisis SWOT (Strength-
Weakness-Opportunity-Threat).

2. Perlu perumusan indikator pencapaian dalam 
rencana reformasi yang digulirkan.

3. Perlu adanya evaluasi dan monitoring secara 
berkala dan upaya perbaikan secara 
berkelanjutan.


