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I. Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah dalam bidang pengajaran di SMli 

Negeri 3 Medan didasarkan kepada strategi rcrcncanaan dan evaluasi yang sesuai 

dengan visi dan misi sekolah sebagaimana dijabarkan dalam sasaran/tujuan 

sekolah. Berdasarkan tujuan inilah dibu~t program sekolah dalam bidang 

peningkatan mutu lulusan sekolah yang dievaluasi melalui ujian, dan rapat 

evaluasi. Peningkatan mutu bidang pengajaran dilakukan dengan membuka 

program tambahan jam pelajaran di luar kegiatan intra kurikuler, memantaapkan 

disiplin waktu, pembagian tugas mengajar sesuai keahlian, disiplin administrasi 

pengajaran. 

2. lmplementasi Manajemen Berbasis Sekolah bidang pengcmbangan mutu guru 

diarahkan kepada peningkatan profesionalisasi dan disiplin, serta komitmen tugas 

untuk meningkatkan mutu sekolah. Strategi manajemen tersebut ada yang 

bersumber dari kebij::.' . ..;n dari Depdiknas Pusat, Dinas Pendidikan Provinsi 

Sumatera Utara, Dinas Pendidikan Kota Medan (top dmvn) yaitu penataran, 

pelatihan dan seminar dan lokakarya. Sedangkan strategi kegiatan dari bawah 

(bottom up) dilaksanakan dan diawasi oleh kepala sckolah dan guru-guru untuk 

meningkatkan mutu pembelajaran yang kegiatannya terdiri dari pendidikan 

lanjutan (in-service education), Musyawarah Guru Mata Pelajaran dan supervisi. 

Kegiatan ini dilaksanakan untuk peningkatan profesionalisme, komitmen tugas, 

dan pemberdayaan guru dalam mendukung kelancaran pengcmbangan mutu 

sekolah menuju sekolah berkinerja unggul. Adapun indikator mutu guru 
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ditemukan sebagai berikut yaitu : (1) indikator kualifikasi pendidikan: kesesuaian 

pendidikan dengan tugas mengajar dengan jenjang Pendidikan /ijazah yang 

dimiliki, (2) indikator tugas mengajar dan bimbingan siswa : disiplin masuk, 

target kurikulum, hasil belajar siswa, (3) indikator tugas administrasi pengajaran: 

Rencana Pengajaran tahunan, Rencana Pengajaran Semester, dan Satuan Acara 

Pelajaran, Evaluasi, serta Laporan kegiatan/untuk pengawasan. 

3. lmplementasi manajemen berbasis sekolah dalam bidang pembinaan siswa 

dilakukan melalui pembinaan disiplin, bakat seni, olah raga, mata pelajaran 

ditangani oleh wakil kepala sekolah bidang kesiswaan bersama dengan dewan 

guru yang sesuai tugasnya, dan secara otonom pclaksanaannya dilaporkan 

kepada kepala sekolah dan komite sekolah SMU Negeri 3 Medan. 

4. Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah dalam bidang keuangan, sarana dan 

prasarana di SMUN 3 Medan dilakukan dengan meningkatkan penerimaan dana 

dari Sumbangan Pembiayaan Pendidikan, Dana Bantuan Operasional, Anggaran 

Pendapatan Belanja Daerah dan Bantuan Operasional Manajemen Mutu untuk 

mendukung kelancaran pelaksanaan program peningkatan mutu melalui 

dukungan sarana dan prasarana serta kese_jahteraan guru. Peningkatan 

pcmbiayaan, sarana dan prasarana sekolah didukung oleh Komite Sekolah dan 

orang tua siswa, kerjasama dengan masyarakat, serta iklim sekolah yang kondusif 

yaitu motivasi berprestasi di kalangan guru, budaya mutu, dan pemberdayaan 

guru di sekolah ini, pemantapan otonomi kepemimpinan kepala sekolah, 

komitmen guru terhadap peningkatan kualitas, kerjasama dan kekeluargaan. 
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Pelaksanaan MBS di SMU Negeri 3 Medan diabstraksikan dalam peta 

konsep berikut: 

MBSbidang ~ 
Pengajanm 

.....___~/ 

IMPLEMENTAS I 
MBS DISMU 
NEGER13 
MEDAN 

I. Pcrencanaan : program intra dan ckstra kurikuler, pcrbaikan 
sanma/prasanina, kctatausahaan, pcncrimaan s iswa ham dan dcsain 
instruksional oleh guru. 

2. Evaluasl: cvaluasl bclajar tcrdiri dari ulangan harian dan ujian semester. 
Eva!uasi kincrja : pcnilaian mclalui DP3. 

3. Pe!aksanaan MRS da!am bidang pengajaran : mcmbagi tugas mcngajar 
sesuai keahliannya, disiplin administrasi, alokasi waktu mengajar, ekstra 
kurikuler, ko kurikuler, pelaksanaan cvaluasi bcl~jar. 

Membcrikan kcmudahan bagi guru mengikuti 
MBS bidang ~ pend idikan lanjutan (S.I dan S.2), insentif guru, 
t'engemlxmgan/ u1sp~msas1 oagl guru mcnguwt1 pcnataran, 
Mutu Guru seminar, worksho p, kemudahan naik pangkat, 

memudahkan kcnaikan gaji berkala. 

MBS bidang '\_ 
Pembinaan '\ 

D 
, r Siswa / 

Memantapkan pclaksanaan kcgiatan csktra 
kurikulcr yang mcliputi; pembinaan disiplin, 
.pcmbinan minat, bakat, kcterampilan bahasa, o lah 
raga, kcagamaan dan krcativi las siswa. 

MBS bidang "' 
Keuangan, sarana ". 

Mengupayakan peningkatan pcmbiayaan seko lah mela lui SPP, Dana 
Aantuan Oper<~Sional, Bantuan RAPD kota Mcdan, BOMM. Pclaksnnaan 
MBS bidang ini bcrjalan lancar dengan dukungan peran aktif Kumitc 
Sckolah, dan iklim sckolah yang kondusif dan Prasanma / 

~------------------------------------------------~ 
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B. Saran~Saran 

I. Kepada Kepala SMUN 3 Medan diharapkan dapat meningkatkan keterlibatan 

guru dalam merumuskan kebijakan dan program sekolah sehingga kebijakan 

implementasi Manajemen Berbasis Sekolah untuk pcningkatan mutu SMU 

Negeri 3 Medan benar-benar dilaksanakan oleh guru dengan penuh tanggung 

jawab. 

2. Hendaknya kepala sekolah memberikan kesempatan yang luas kepada guru-guru 
\ . 

dalam mengembangkan diri melalui pendidikan dan latihan tambahan. 

3. Untuk lebih memberdayakan guru-guru, hendaknya kepala SMUN 3 Medan 

lebih proaktif dalam melibatkan guru melalui pengambilan keputusan di sekolah 

dalam rangka peningkatan mutu sekolah. 
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