
©falahyu.wordpress.com                                                                                                                                                                                   1 

 

NETWORKING  SEKOLAH  

Oleh :  

Falah Yunus1 
falahyu.wordpress.com 

 

A. Networking Sekolah 

Dalam dunia komputer, jaringan atau networking adalah praktik menghubungkan dua atau 

lebih perangkat komputer secara bersamaan untuk tujuan berbagi data. Sebuah jaringan itu 

dibangun dengan campuran perangkat keras komputer dan perangkat lunak komputer. 

Networking  juga dapat diartikan sebagai membuat sekelompok kenalan dan rekan melalui 

komunikasi untuk saling menguntungkan. 

Networking/jejaring kerjasama/kemitraan/ta’awun mengandung pengertian adanya 

persahabatan, kerjasama, hubungan timbal balik yang saling membantu. Kehidupan yang 

produktif dan bersahabat membutuhkan adanya hubungan kemitraan, pertemanan, dan 

persaudaraan untuk mencapai kemajuan dan kebahagiaan yang dapat dirasakan dan 

diterima oleh semua yang terlibat dalam kehidupan bersama. Secara kodrati manusia hidup 

di dalam dunia dan bersama dunia, oleh karenanya kehidupan manusia bukan sekedar 

bertempat tinggal di dunia ini secara pasif, tetapi kehidupan manusia dilakukan secara aktif 

untuk mengusahakan, mengembangkan, dan memperbaiki kehidupan dalam konteks 

tempat tinggal di mana manusia hidup. 

 

Kemitraan  menjadi lebih dominan dalam sebuah organisasi modern, dalam dunia global, 

komunikasi tanpa sekat, daya saing tingkat tinggi sulit sekali bagi sebuah organisasi untuk 

tidak melakukan kemitraan dengan organisasi lainnya. IBM, Microsoft, Toyota, Honda, 

General Motor Co, Bell Telephone, Telkom, Petronas dll, semua organisasi besar seperti 

itu melakukan kemitraan dengan berbagai pihak ada yang bermitra di antara perusahaan 

sejenis, ada yang bermitra dengan pemerintah, bermitra dengan perusahaan tidak sejenis 

tapi memiliki daya dukung, atau bermitra dengan pihak masyarakat (organisasi masyarakat 

sekalipun).  

 

Hasil penelitian Szogs, dkk. (2003) menyimpulkan bahwa kekuatan dan kemajuan suatu 

bangsa ditentukan oleh empat komponen pokok. Komponen tersebut adalah inovasi 

memberikan kontribusi sebesar 45%, jejaring kerjasama (networking) berkontribusi 25%, 

teknologi berkontribusi 20%, sementara sumber daya alam (natural resources) hanya 

berkontribusi sebesar 10%. Berdasarkan hasil penelitian ini jelas bahwa sumber daya alam 

tidak memberikan sumbangan yang berarti bila tidak dikelola oleh SDM yang inovatif dan 

memiliki  jejaring kerjasama (networking) yang kuat dalam mengembangkan semua 

potensi yang dimiliki. Begitu juga pendidikan, networking akan berkontribusi terhadap 

kemajuan pendidikan. 

 

Organisasi sekolah tidak mungkin mengisolasi dirinya dari kehidupan masyarakat yang 

lebih luas. Sekolah sebagai masyarakat kecil untuk melaksanakan tugas pendidikan atau 

belajar bagi mereka yang belum siap melaksanakan peran sosial dalam masyarakat 

seharusnya dapat membangun kerjasama atau kemitraan dengan lembaga-lembaga lain 

dalam masyarakat. Kemitraan sekolah dengan lembaga-lembaga lain dalam masyarakat ini 

dibutuhkan untuk tujuan-tujuan: 
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1. Membantu sekolah dalam melaksanakan tugas pendidikan atau belajar bagi para 

siswa, 

2. Memperkaya pengalaman belajar yang diperoleh oleh siswa dalam bermacam-

macam setting kehidupan, 

3. Mendekatkan kegiatan belajar sesuai dengan konteks kehidupan yang riil di dalam 

kehidupan sehari-hari, 

4. Membantu sekolah untuk memanfaatkan sumber-sumber yang tersedia di 

masyarakat bagi kegiatan pendidikan dan belajar siswa, 

5. Meningkatkan berkembangnya kemandirian, kreativitas, sikap toleransi dan 

keterbukaan para siswa dalam kehidupan belajar, 

6. Meningkatkan kebermaknaan kegiatan belajar siswa bagi perubahan kehidupan dan 

pemecahan masalah sosial. 

 

Beragam kerjasama dilakukan oleh sekolah dengan berbagai pihak. Menurut Keith & 

Girling (1991: 256-259), bentuk hubungan antara sekolah dengan para stakeholdernya 

terbagi menjadi tiga model. Model pertama adalah profesional, kedua yaitu advokasi, dan 

ketiga ialah kemitraan. Model kemitraan mengandung pembagian tanggungjawab dan 

inisiatif antara keluarga, sekolah dan masyarakat yang ditujukan pada pencapaian target 

kependidikan tertentu. Model ini berbeda dengan dua model lainnya. Model profesional 

mengandalkan pada layanan pegawai sekolah dan para pakar, sehingga hubungan yang 

terjalin dengan pihak orangtua atau masyarakat umumnya hanya satu arah. Adapun model 

advokasi terkesan lebih mendudukkan dirinya sebagai usaha oposisi terhadap kebijakan 

pendidikan pada umumnya dan sekolah pada khususnya.   

 

Model kemitraan mengandalkan pada kepentingan pribadi orangtua dan anggota 

masyarakat yang mau tidak mau membuat mereka berpartisipasi dalam aktivitas yang 

berkaitan dengan sekolah. Kemitraan memandang semua pihak  yang memiliki 

kepentingan terhadap sekolah merupakan pihak yang dapat didayagunakan dan mampu 

membantu sekolah dalam rangka peningkatan mutu  pendidikan, sehingga jejaringnya 

begitu luas atau dengan kata lain hampir semua orang; siswa, orangtua, guru, staf, 

penduduk setempat, kalangan pengusaha, dan organisasi-organisasi lokal. Kemitraan 

memang menitikberatkan pada keterlibatan yang dilandasi oleh kepentingan pribadi, 

sehingga ketika orangtua terlibat dalam pengambilan keputusan sebenarnya yang 

melandasi adalah kepentingan anak dari orangtua bersangkutan.   

 

Mitra sekolah selain orang tua adalah masyarakat, dan berkenaan dengan itu Kowalski 

(2004: 41) menyebutkan alasan kuat perlunya sekolah menjalin kemitraan dengan 

masyarakat, yakni : 

1. Masyarakat telah membayar pajak untuk terselenggaranya pendidikan 

2. Kebanyakan komunikasi sekolah dan masyarakat dilakukan satu arah, sehingga ada 

informasi dari masyarakat yang tidak sampai ke sekolah 

3. Pendekatan informal cenderung kurang efektif dibandingkan dengan cara yang 

lebih sistematis 

4. Masyarakat terdiri atas keberagaman  

 

Dengan demikian tidak beralasan lagi mendudukkan sekolah sebagai satusatunya pranata 

sosial yang bertanggungjawab atas tumbuhkembangnya sesosok individu. Ada dunia di 

luar sekolah yang juga memberi kontribusi akan hal itu, dan implikasinya harus ada 

pensikapan positif dari orangtua dan masyarakat untuk melakukan kerjasama terutama 

dalam menselaraskan nilai dan pengetahuan siswa dan dukungan penyelenggaraan 

pendidikan yang dinyatakan dalam bentuk partisipasi pendidikan. 
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Jadi networking sekolah adalah jejaring kerjasama/ kemitraan/ persahabatan/ persaudaraan/ 

ta’awun melalui hubungan timbal balik yang saling membantu dan menguntungkan antara 

sekolah dengan stakeholder (siswa, guru, staf, ortu, pemerintah, swasta, dunia 

industri/dunia kerja, sekolah, alumni, LSM dan sebagainya).  

 

                                  

               

 

Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang 

perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu 

saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah 

ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi 

Maha Mengenal  (049. AL Hujuraat : 13) 

 

B. Tugas Kepala Sekolah 

 

Kepala Sekolah sebagai manager (pengelola) dan juga sebagai leader (pemimpin) dalam 

organisasi sekolah, memiliki tugas di samping pengembangan akademik, juga 

pengembangan Networking sekolah. Dua tugas ini sangat penting dan saling mendukung 

satu dengan lain. Bahwa kegiatan akademik di sekolah terjadi sebagai proses sosial 

sehingga dibutuhkan Networking antara mereka yang terlibat dalam proses akademik. Di 

dalam proses akademik, dibutuhkan hubungan networking antara guru dan siswa, antara 

siswa dengan siswa lain, yunior dengan senior, antara siswa dengan tenaga administratif. 

Kegiatan belajar pada dasarnya adalah saling bekerja sama dan saling membantu, sehingga 

hubungan Networking dalam kegiatan akademik sangat dibutuhkan dalam aktivitas belajar 

di sekolah. 

  

Pengembangan kehidupan sosial budaya sekolah adalah sebagai landasan penting untuk 

tumbuhnya kemitraan dalam kegiatan akademik. Pengembangan kemitraan sosial sekolah 

pada dasarnya adalah sangat penting bagi pengembangan karakter siswa seperti 

menghargai aktivitas belajar, jujur, hemat, bersih, dan kerja keras. Pembentukan karakter 

seseorang selalu terjadi atau terbentuk dalam proses dan konteks kebudayaan, dimana 

semua anggota-anggota kelompok ikut terlibat dalam mendukung penampilan nilai-nilai 

yang dianggap berharga. 

 

Sebagaimana telah disebutkan dua tugas utama kepala sekolah adalah manajemen dan 

kepemimpinan, dimana tugas manajemen terkait dengan proses dan struktur organisasi, 

sementara kepemimpinan terkait dengan tugas pengembangan nilai-nilai (budaya) yang 

dapat memberi dukungan terhadap proses atau aktivitas organisasi sekolah. Kepala sekolah 

memiliki tugas manajemen (pengelolaan) seperti merancang, mengorganisir, 

menggerakkan, mengevaluasi kegiatan belajar di kelas, perpustakaan, makan bersama di 

sekolah, hubungan sekolah dengan keluarga (orang tua siswa), hubungan sekolah dengan 

dunia kerja, hubungan sekolah dengan lembaga pendidikan lainnya dan lain lain. Di 

samping itu kepala sekolah juga memiliki tugas kepemimpinan yaitu menciptakan budaya 

kemitraan dalam kehidupan sekolah dan kemitaan  dengan lembaga-lembaga di luar 

sekolah. 

 

 

 



©falahyu.wordpress.com                                                                                                                                                                                   4 

 

Keberhasilan untuk membangun kemitraan sekolah adalah sangat ditentukan oleh peran 

kepala sekolah dalam melaksanakan tugas manajemen dan kepemimpinan pendidikan. 

Oleh karena itu adalah menjadi tanggung jawab kepala sekolah untuk membangun 

manajemen kemitraan internal dalam sekolah dan eksternal dengan lembaga di luar 

sekolah (dalam masyarakat), dan menciptakan budaya kemitraan internal dan eksternal. 

 

C. Jenis Networking 

 

Jenis networking atau kemitraan  sekolah dan masyarakat itu dapat digolongkan 

menjadi 3 jenis, yaitu: 

 

1. Networking  edukatif, ialah hubungan kerja sama dalam hal mendidik siswa, antara 

guru di sekolah dan orang tua di dalam keluarga. Adanya hubungan ini 

dimaksudkan agar tidak terjadi perbedaan prinsip atau bahkan pertentangan yang 

dapat mengakibatkan keragu-raguan pendirian dan sikap pada diri anak. 

2. Networking kultural, yaitu usaha kerja sama antara sekolah dan masyarakat yang 

memungkinkan adanya saling membina dan mengembangkan kebudayaan 

masyarakat tempat sekolah itu berada. Untuk itu diperlukan hubungan kerja sama 

antara kehidupan di sekolah dan kehidupan dalam masyarakat. Kegiatan kurikulum 

sekolah disesuaikan dengan kebutuhan dan tuntutan perkembangan masyarakat. 

Demikian pula tentang pemilihan bahan pengajaran dan metode-metode 

pengajarannya. 

3. Networking  institusional, yaitu hubungan kerja sama antara sekolah dengan 

lembaga-lembaga atau instansi resmi lain, baik swasta maupun pemerintah, seperti 

hubungan kerja sama antara sekolah satu dengan sekolah-sekolah lainnya, kepala 

pemerintah setempat, ataupun perusahaan-perusahaan  negara, yang berkaitan 

dengan perbaikan dan perkembangan pendidikan pada umumnya. 

Contoh networking/kemitraan/jejaring kerjasama :  1) SD Muhammadiyah 4 Pucang 

Surabaya menjalin  sekolah saudara (sister school) dengan SD di negara Jepang, Australia 

dan Malysia.  Karena institusi yang bersaudara adalah sekolah, maka personal yang ada di 

dalamnya yang akan saling berinteraksi, dimulai dari kepala sekolah, wakasek, guru dan 

siswa. 2) SMK Muhammadiyah 3 Samarinda kerjasama dengan Daihatsu untuk membuka 

kelas Daihatsu, 3) SMA Muhammadiyah 1 Samarinda kerjasama dengan Universitas 

dalam penerimaan mahasiswa, 4) dan sebagainya. 

C. Cara Membangun Networking 

Tidak dipungkiri lagi bahwa di era kehidupan moderen sekarang ini, kerjasama atau 

kolaborasi  merupakan hal yang amat  penting dalam sebuah organisasi, sebagai bagian 

yang terpisahkan dari upaya pencapaian tujuan organisasi. Oleh karena itu, sekolah 

sebagai sebuah organisasi perlu terus – menerus berupaya membangun semangat 

kerjasama seluruh anggotanya, baik dalam lingkungan internal maupun eksternal. 

Berkaitan dengan cara membangun semangat kerjasama di lingkungan sekolah, Michael 

Maginn (2004) mengemukakan 14 (empat belas) cara, yakni: 

1. Tentukan tujuan bersama dengan jelas. Sebuah tim bagaikan sebuah kapal yang 

berlayar di lautan luas. Jika tim tidak memiliki tujuan atau arah yang jelas, tim 

tidak akan menghasilkan apa-apa.  Tujuan memerupakan pernyataan apa yang 

harus diraih oleh tim, dan memberikan daya memotivasi setiap anggota untuk 

bekerja. Contohnya, sekolah yang telah merumuskan visi dan misi sekolah 

hendaknya menjadi tujuan bersama. Selain mengetahui tujuan bersama, masing-
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masing bagian seharusnya mengetahui tugas dan tanggungjawabnya untuk 

mencapai tujuan bersama tersebut. 

2. Perjelas keahlian dan tanggung jawab anggota. Setiap anggota tim harus menjadi 

pemain di dalam tim. Masing-masing bertanggung jawab terhadap suatu bidang 

atau jenis pekerjaan/tugas. Di lingkungan sekolah, para guru selain melaksanakan 

proses pembelajaran biasanya diberikan tugas-tugas tambahan, seperti menjadi wali 

kelas, mengelola laboratorium, koperasi, dan lain-lain. Agar terbentuk kerja sama 

yang baik, maka pemberian tugas tambahan tersebut harus didasarkan pada 

keahlian mereka masing-masing. 

3. Sediakan waktu untuk menentukan cara bekerjasama. Meskipun setiap orang 

telah menyadari bahwa tujuan hanya bisa dicapai melalui kerja sama, namun 

bagaimana kerja sama itu harus dilakukan perlu adanya pedoman. Pedoman 

tersebut sebaiknya merupakan kesepakatan semua pihak yang terlibat. Pedoman 

dapat dituangkan secara tertulis atau sekedar sebagai konvensi. 

4. Hindari masalah yang bisa diprediksi. Artinya mengantisipasi masalah yang bisa 

terjadi.  Seorang pemimpin yang baik harus dapatmengarahkan anak buahnya 

untuk mengantisipasi masalah yang akan muncul, bukan sekedar menyelesaikan 

masalah. Dengan mengantisipasi, apa lagi kalau dapat mengenali sumber-sumber 

masalah, maka organisasi tidak akan disibukkan kemunculan masalah yang silih 

berganti harus ditangani. 

5. Gunakan konstitusi atau aturan tim yang telah disepakati bersama. Peraturan tim 

akan banyak membantu mengendalikan tim dalam menyelesaikan pekerjaannya 

dan menyediakan petunjuk ketika ada hal yang salah. Selain itu perlu juga  ada 

konsensus tim dalam mengerjakan satu pekerjaan.. 

6. Ajarkan rekan baru satu tim agar anggota baru mengetahui bagaimana tim 

beroperasi dan bagaimana perilaku antaranggota tim berinteraksi. Yang dibutuhkan 

anggota tim adalah gambaran jelas tentang cara kerja, norma, dan nilai-nilai tim. Di 

lingkungan sekolah ada guru baru atau guru pindahan dari sekolah lain, sebagai 

anggota baru yang baru perlu ”diajari” bagaimana bekerja di lingkungan tim kerja 

di sekolah. Suatu sekolah terkadang sudah memiliki budaya saling pengertian, 

tanpa ada perintah setiap guru mengambil inisiatif untuk menegur siswa jika tidak 

disiplin. Cara kerja ini mungkin belum diketahui oleh guru baru sehingga perlu 

disampaikan agar tim sekolah tetap solid dan kehadiran guru baru tidak merusak 

sistem. 

7. Selalulah bekerjasama, caranya dengan membuka pintu gagasan orang lain. Tim 

 seharusnya menciptakan lingkunganyang terbuka dengan gagasan  setiap anggota. 

Misalnya sekolah sedang menghadapi masalah keamanan dan ketertiban, sebaiknya 

dibicarakan secara bersama-sama sehingga kerjasama tim dapat berfungsi dengan 

baik. 

8. Wujudkan gagasan menjadi kenyataan. Caranya dengan menggali atau memacu 

kreativitas tim dan mewujudkan menjadi suatu kenyataan. Di sekolah banyak sekali 

gagasan yang kreatif, karena itu usahakan untuk diwujudkan agar tim bersemangat 

untuk meraih tujuan. Dalam menggali gagasan perlu mencari kesamaan pandangan. 

9. Aturlah perbedaan secara aktif. Perbedaan pandangan atau bahkan konflik adalah 

hal yang biasa terjadi di sebuah lembaga atau organisasi. Organisasi yang baik 

dapat memanfaatkan perbedaan dan mengarahkannya sebagai  kekuatan untuk 

memecahkan masalah. Cara yang paling baik adalah mengadaptasi perbedaan 

menjadi bagian konsensus yang produktif. 

10. Perangi virus konflik, dan jangan sekali-kali ”memproduksi” konflik. Di sekolah 

terkadang ada saja sumber konflik misalnya pembagian tugas yang tidak merata 

ada yang terlalu berat tetapi ada juga yang sangat ringan. Ini sumber konflik dan 
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perlu dicegah agar tidak meruncing. Konflik dapat melumpuhkan tim kerja jika 

tidak segera ditangani. 

11. Saling percaya. Jika kepercayaan antaranggota hilang, sulit bagi tim untuk bekerja 

bersama. Apalagi terjadi, anggota tim cenderung menjaga jarak, tidak siap berbagi 

informasi,  tidak terbuka dan saling curiga. Situasi ini tidak baik bagi tim. Sumber 

saling ketidakpercayaan di sekolah biasanya  berawal dari  kebijakan yang tidak 

transparan atau konsensus yang dilanggar oleh pihak-pihak tertentu dan kepala 

sekolah tidak bertindak apapun. Membiarkan situasi yang saling tidak percaya 

antar-anggota tim dapat memicu konflik. 

12. Saling memberi penghargaan. Faktor nomor satu yang memotivasi karyawan 

adalah perasaan bahwa mereka telah berkontribusi terhadap pekerjaan danm 

prestasi organisasi. Setelah sebuah pekerjaan besar selesai atau ketika pekerjaan 

yang sulit membuat tim lelah, kumpulkan anggota tim untuk merayakannya. Di 

sekolah dapat dilakukan sesering mungkin setiap akhir kegiatan besar seperti akhir 

semester, akhir ujian nasional, dan lain-lain. 

13. Evaluasilah tim secara teratur. Tim yang efektif akan menyediakan waktu untuk 

melihat proses dan hasil kerja tim. Setiap anggota diminta untuk berpendapat 

tentang kinerja tim, evaluasi kembali tujuan tim, dan konstitusi tim. 

14. Jangan menyerah. Terkadang tim menghadapi tugas yang sangat sulit dengan 

kemungkinan untuk berhasil sangat kecil. Tim bisa menyerah dan mengizinkan 

kekalahan ketika semua jalan kreativitas dan sumberdaya yang ada telah dipakai. 

Untuk meningkatkan semangat anggotanya antara lain dengan cara memperjelas 

mengapa tujuan tertentu menjadi penting dan begitu vital untuk dicapai. Tujuan 

merupakan sumber energi tim. Setelah itu bangkitkan kreativitas tim yaitu dengan 

cara menggunakan kerangka fikir dan pendekatan baru terhadap masalah. 

Sebagai makhluk sosial kita selalu membutuhkan orang lain. Orang lain akan menutupi 

kelemahan atau menambah kekuatan kita. Begitu juga sekolah akan lebih eksis jika 

menjalin hubungan kerjasama dengan siswa, guru, pegawai, orang tua, masyarakat, dunia 

kerja, dunia usaha, perguruan tinggi, pemerintah maupun stakehoder lainnya. Tetapi untuk 

membangun  networking/jejaring kerjasama/kemitraan/kolaborasi dengan pihak lain 

bukanlah sesuatu  yang mudah. Tidak jarang kita gagal melakukan  kemitraan karena 

sekolah kita tidak siap atau karena kepala sekolah tidak tahu untuk apa melakukan 

kemitraan. 

 

Tugas : 

Studi Kasus (20 menit) 

 

Studi Kasus ini dikerjakan oleh perorangan waktu 10 menit, kemudian diambil sampel 4 

orang untuk mempresentasikan dengan waktu masing-masing 10 menit.  

 

Saudara ditempatkan pada suatu sekolah yang belum memiliki networking dengan pihak  

luar (sekolah, alumni, pemerintah, dunia usaha/dunia kerja, perguruan tinggi atau pihak 

luar lainnya): 

1. Networking/jejaring kerjasama/kemitraan/kolaborasi/ta’awun dalam bentuk apa 

yang ingin Saudara laksanakan? 

2. Apa yang yang akan Saudara lakukan untuk mewujudkan networking tersebut? 

3. Berikan keputusan apakah networking  yang akan Saudara lakukan itu layak atau 

tidak layak dilaksanakan? 

4. Asumsi yang mendukung simpulan Saudara? 
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