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Kecamatan Wanukaka adalah salah satu Kecamatan di Kabupaten Sumba Barat dengan 

tingkat pendidikan masyarakatnya yang rendah. Kecamatan ini terletak di pinggir pantai hingga masuk 

ke pedalaman pedesaan, di mana sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani 

dan nelayan.. Beberapa masalah yang sering dialami oleh sekolah-sekolah di kecamatan ini adalah 

tingkat absensi siswa yang tinggi, tingkat drop out siswa yang tinggi, serta kemampuan baca-tulis 

siswa yang jauh tertinggal dibandingkan dengan siswa yang bersekolah di kota. Jika di kelas 5 atau 6 

ditemukan siswa yang masih belum lancar baca, tulis, dan berhitung, itu bukanlah suatu keanehan, 

karena biasanya anak-anak tersebut tetap dinaikkan ke kelas lebih tinggi hanya karena pertimbangan 

usia. Angka absen siswa cukup tinggi karena budaya pesta adat yang sering dilakukan oleh masyarakat 

setempat seperti upacara pernikahan dan kematian menyebabkan anak-anak lebih senang datang ke 

pesta adat tersebut daripada menuntut ilmu di sekolah. Selain pesta adat, kecenderungan orangtua 

untuk menggunakan anak-anaknya sebagai tenaga kerja di sawah atau kebun menyebabkan tingkat 

absen siswa di sekolah sangat tinggi terutama pada musim tanam dan musim panen. 

 

Tingkat ekonomi masyarakat yang rendah menyebabkan orangtua hanya menyekolahkan 

anak sampai kelas 6 tanpa melanjutkan ke SMP. Sementara anak perempuan dinikahkan di usia muda 

apabila sudah ada pemuda yang melamar sambil memberikan belis (mas kawin) yang menggiurkan, 

seperti kuda, kerbau, atau babi. Kesadaran masyarakat kecamatan ini akan pentingnya pendidikan 

masih sangat rendah, dan mereka tidak terlalu perduli akan keberadaan sekolah di sekitar mereka.  

 

Boleh dikatakan, kecamatan Wanukaka merupakan salah satu kecamatan yang tidak 

diperhitungkan di dalam urutan peringkat kecamatan yang memiliki sekolah atau siswa berprestasi 

untuk tingkat Kabupaten Sumba Barat. Bahkan di kabupaten, masyarakat pada umumnya 

berpendapat bahwa kecamatan ini termasuk ‘udik’ berkaitan dengan tingkat pendidikan masyarakat, 

kualitas siswa, kualitas guru, serta kualitas sekolahnya yang rendah, tidak bisa mengungguli SD-SD di 

kota. 

 

Seluruh SD (14 SD) di kecamatan Wanukaka ini mulai ikut serta dalam program Manajemen 

Berbasis Sekolah kerjasama Pemerintah RI-Unicef-Unesco mulai tahun 2004, 2 SD di antaranya adalah 

SD Pogu Katoda dan SD Lahi Hagalang. Kedua sekolah ini merupakan SD inti yang masing-masing 

mendampingi 4 – 5 SD imbas.  

 

Beberapa bulan setelah mereka dilatih dalam MBS, kedua sekolah ini mulai menampakkan 

perubahan dalam beberapa aspek, seperti manajemen sekolah, proses KBM yang lebih menarik, 

kreativitas guru yang mulai bangkit, serta hubungan yang lebih baik dengan komite sekolah dan 

masyarakat di sekitar sekolah. Salah satu perkembangan menarik yang pernah diungkapkan oleh 

seorang guru di SD Lahi Hagalang adalah sebagai berikut. 

 

Ibu Debie Tamar adalah guru kelas 5 di SD Lahi Hagalang.  Beliau  memiliki seorang siswa 

perempuan bernama Dorkas Hawa Bei atau biasanya dipanggil Hawa. Hawa mrupakan siswa yang 

cukup membuat pusing Ibu Debie. Sejak kelas 1 hingga dia sekarang duduk di kelas 5, Hawa tidak bisa 

membaca sama sekali bahkan tidak mengenal huruf. Setiap kali ia disuruh untuk menulis sebuah kata, 

ia menulis dengan terbolak-balik dan tidak bisa membaca apa yang dia tulis. Dari segi standar 

kenaikan kelas, Hawa sebenarnya tidak layak untuk naik kelas, namun karena usia yang sudah 

mencapai 15 tahun (jauh dari anak-anak sekelasnya), ia terpaksa dinaikkan. Karena tidak tahu 

membaca dan menulis, Hawa tidak pernah mengerjakan tugas-tugas atau pekerjaan rumah yang 



diberikan kepadanya. Di kelas pun, ia diberikan tugas yang berbeda dari teman-teman sekelas lainnya. 

Sekalipun ada usaha dari Ibu Debie untuk memberikan pelajaran tambahan membaca dan menulis di 

luar jam sekolah, Hawa tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Pada akhirnya, Ibu Debie sering 

memarahi Hawa karena ketidakmampuannya itu bahkan menahan uang beasiswanya dengan syarat 

akan diberikan jika dia bisa menunjukkan perubahan kemampuan dalam membaca dan menulis. 

Akibat merasa sering dipojokkan dan juga minder dengan teman-temannya, Hawa kemudian menjadi 

jarang masuk sekolah. 

 

Dalam salah satu lokakarya pendidikan di Kota Kupang, masalah Hawa ini pernah diungkapkan 

dan ditanyakan oleh Ibu Debie kepada penatar. Dia bertanya “Bagaimana cara menangani anak yang 

seperti Hawa?”. Waktu itu penatar menjawab, jika memang sudah berulang-ulang diajar tidak bisa 

juga, maka lebih baik anak itu dimasukkan ke SLB saja. 

 

Setelah mengikuti pelatihan MBS di kabupaten, dan memperoleh materi tentang 

Pembelajaran Aktif Kreatif Efektif dan Menyenangkan, Ibu Debie mulai berpikir tentang cara 

pendekatannya kepada Hawa selama ini kemudian memutuskan untuk mencoba merubah cara 

pendekatannya. Dari yang tadinya menekan, memarahi dan memojokkan, ibu Debie mencoba 

mengajak Hawa berbicara dari hati ke hati, memuji, mengangkat-angkat dan memotivasi Hawa dalam 

setiap tindakan yang dia lakukan, walau seberapa kecil dan tidak berartinya tindakan yang dilakukan 

oleh siswi-nya itu. 

 

Perkembangan yang terjadi kemudian sungguh mengejutkan. Pelajaran tambahan yang 

diberikan oleh ibu Debie kepada Hawa mulai menampakkan perubahan. Ia mulai bisa membaca.  Dari 

mulai patah-patah kemudian semakin lancer, bahkan sekarang sudah mampu membaca tulisan yang 

ada di papan tulis. Hawa mulai rajin mengerjakan tugas-tugas di sekolah sekali pun nilainya masih 

berkisar 2 sampai 4, namun pernah juga mendapat nilai 8 untuk pelajaran Bahasa Indonesia, serta 

juga menjadi rajin masuk sekolah. 

 

Hal yang sama juga terjadi pada siswa kelas 5 lainnya yaitu Vebri. Siswa laki-laki ini juga tidak 

bisa membaca dari kelas 1 hingga kelas 4. Ketika naik ke kelas 5 dia hanya bisa membaca 1 kata 

sederhana. Ibu Debie mendekati Vebri juga dengan cara sama seperti yang dilakukan kepada Hawa 

yaitu memuji dan memotivasi. Dalam waktu 2 minggu kemudian, Vebri mulai bisa membaca kalimat 

dengan lancar, kemudian dicobakan dengan buku lain, dan dia tetap bisa membca lancar. Saat ini 

Vebri merupakan siswa yang cukup aktif membaca buku dari sudut baca yang disediakan di kelas, 

bahkan dia senang sekali membaca buku keras-keras supaya teman-temannya tahu bahwa sekarang 

dia sudah bisa membaca. 

 

Demikian salah satu pengalaman dari salah satu guru di SD Lahi Hagalang. Kesimpulan yang 

bisa diambil dari pengalaman tersebut adalah pembahasaan dan pendekatan guru yang tepat kepada 

siswa mampu memberikan dampak yang sangat besar bagi perkembangan siswa. Ada beberapa 

pengalaman guru lain yang juga sama menarik. Namun, kami ingin menggambarkan bahwa MBS 

memberikan perubahan yang sangat berarti bagi cara berpikir guru sehingga guru mulai lebih kreatif, 

efektif dan dampak yang dihasilkan benar-benar positif. 

 

Setelah hampir 2 tahun menerapkan MBS, SD Pogu Katoda dan SD Lahi Hagalang mulai 

menunjukkan perubahan yang positif, diantaranya : 

1. Kondisi fisik sekolah yang mulai menarik. Jika anda datang pertama kali ke sekolah ini, akan 

terlihat ruang kelas yang membosankan dan monoton, serta pagar sekolah yang miring dan 

patah-patah. Namun cobalah datang ke sana sekarang, maka ruang kelas tampak begitu 

berwarna-warni karena pajangan hasil karya siswa dan alat peraga yang dibuat oleh guru-

gurunya, tidak ketinggalan pagar sekolah yang berdiri teratur dan dicat warna-warni berkat 



usaha dari orangtua siswa dalam memperbaikinya. O, ya, di SD Pogu Katoda sekarang sudah 

ada listrik juga lho, hasil dari patungan dan sumbangan komite sekolah dan warga masyarakat 

sekitar. 

 

2. Tingkat drop-out siswa yang menurun. Ingatkah anda tentang gambaran kami mengenai 

tingkat drop out siswa yang tinggi di sekolah-sekolah di kecamatan Wanukaka? Nah, di 2 SD 

tersebut, drop out siswa bukan saja menurun, malahan hilang sama sekali. Kepala SMP 

setempat bahkan mengakui, bahwa sejak MBS diterapkan di SD-SD di kecamatan Wanukaka, 

jumlah siswa yang melanjut ke SMP mulai meningkat. 

 

3. Kinerja guru yang lebih baik. Jika sebelumnya guru-guru selalu mengeluh kekurangan buku 

pelajaran sekolah, tidak ada alat peraga sehingga mereka tidak bisa mengajar dengan baik, 

serta kebiasaan tidak pernah mencari informasi alternatif, sekarang keluhan tentang 

ketiadaan buku dan alat peraga mulai jarang terdengar, karena mereka mencoba 

membuatnya sendiri, dan mereka sangat antusias apabila ada informasi atau inovasi 

mengenai teknik-teknik mengajar baru. 

 

4. Perubahan yang juga cukup mengejutkan adalah masuknya 2 siswa dari 2 SD tersebut dalam 

olimpiade MIPA tingkat kabupaten, dan sekarang dalam tahap seleksi untuk ikut ke tingkat 

propinsi. Dari kecamatan yang tidak diperhitungkan kualitas sekolahnya, menjadi kecamatan 

yang harus diwaspadai gebrakan sekolahnya dalam lomba mata pelajaran di tingkat 

kabupaten. 

 

Demikianlah cerita pendek mengenai perjuangan 2 SD MBS di Kabupaten Sumba Barat. 

Kabupaten ini memang masih muda dalam menerapkan MBS dibandingkan kabupaten-kabupaten lain 

yang sudah senior, namun catatan-catatan kecil mengenai perubahan di 2 SD ini cukup menjanjikan 

optimisme bagi peningkatan kualitas pendidikan anak-anak di Sumba Barat. Melalui sekolah, 

mengembangkan anak-anak desa menjadi bibit unggul, seperti halnya kuda Sandelwood Sumba yang 

terkenal di dunia karena keunggulannya. 
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