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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Manajemen merupakan suatu proses dalam mencapai  tujuan organisasi 

oleh karena itu, fungsi manajemen adalah pengendalian pimpinan untuk 

melaksanakan pekerjaan yang baik dalam organisasi, Stonner (Atmodiwirio, 

2000:5) Manajemen adalah “proses perencanaan, pengorganisasian, 

kepemimpinan, dan pengendalian semua sumber daya organisasi untuk 

mencapai tujuan yang ditetapkan”. Selanjutnya Terry (Sagala, 2006: 14) 

menyatakan arti manajemen adalah “suatu proses yang nyata mulai dari 

perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan pengendalian yang dilakukan 

untuk menentukan menyelesaikan sasaran yang telah ditetapkan dengan 

menggunakan orang dan sumber-sumber daya lainnya”.Pengembangan 

pengelolaan sumber daya manusia dapat dilakukan melalui pendidikan. 

Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003, 

BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 Pendidikan adalah “usaha sadar dan terencana 

untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik 

secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”. 

Pada masa sentralistik pengelolaan pendidikan, tidak  mendidik sekolah 

untuk belajar mandiri baik dalam hal manajemen kepemimpinan maupun 

dalam pengembangan institusional, pengembangan kurikulum, penyediaan 

sumber belajar, alokasi sumber daya, dan terutama membangun partisipasi 
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masyarakat untuk ikut memiliki sekolah. Hubungan antara keluarga, sekolah, 

dan masyarakat dipandang sebagai institusi yang terpisah-pisah, pihak keluarga 

dan masyarakat dipandang tabu untuk ikut campur tangan dalam 

penyelenggaraan pendidikan di sekolah, apalagi sampai masuk ke wilayah 

kewenangan profesional para guru. 

Berdasarkan kenyataan di atas tentu saja diperlukan upaya untuk 

perbaikan pengelolaan pendidikan. Dalam era desentralisasi dan reformasi 

seperti saat ini, dimana sektor pendidikan juga dikelola secara otonomi oleh 

pemerintah daerah dan oleh satuan pendidikan, jadi praktis pendidikan harus 

ditingkatkan kearah yang lebih baik dalam arti relevansi bagi kepentingan 

daerah maupun kepentingan nasional. Pengelolaan manajemen sekolah saat ini 

memiliki kecenderungan kearah Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) atau 

yang biasa dikenal dengan School Based Management.   

Manajemen Berbasis Sekolah diartikan sebagai “model manajemen 

yang memberikan otonomi atau kemandirian yang lebih besar kepada sekolah”. 

(Sagala, 2006:133) Model manajemen ini mendorong pengambilan keputusan 

partisipatif yang melibatkan langsung semua warga sekolah sesuai dengan 

standar mutu yang berkaitan dengan kebutuhan sarana dan prasarana, fasilitas 

sekolah, peningkatan kualitas kurikulum, dan pertumbuhan jabatan guru. 

Keputusan sekolah yang diambil harus melibatkan secara langsung semua 

warga sekolah yaitu guru, siswa, kepala sekolah, karyawan, orang tua siswa 

dan masyarakat yang berhubungan dengan sekolah. Keputusan yang demikian 

dapat membangun rasa memiliki bagi setiap warga sekolah dan dapat 

meningkatkan rasa tanggung jawab dan dedikasi warga sekolah. 
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Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), merupakan salah satu jawaban 

dari pemberian otonomi daerah di bidang pendidikan dan telah diundang-

undangkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidik Nasional Pasal 48 ayat (1) menyatakan bahwa  “Pengelolaan dana 

pendidikan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan 

akuntabilitas publik”. Sedangkan Pasal 51 ayat (1) yang berbunyi, 

“Pengelolaan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan 

menengah dilaksanakan berdasarkan pelayanan minimal dengan prinsip 

manajemen berbasis sekolah/madrasah”. 

Sejalan dengan hal diatas, maka pemerintah juga mengeluarkan 

peraturan pemerintah yang melandasi pelaksanaan Manajemen Berbasis 

Sekolah (MBS) di satuan pendidikan yaitu, Peraturan Pemerintah Nomor 19 

Tahun 2005 Pasal 19 ayat (1) menyatakan bahwa “Pengelolaan satuan 

pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan 

Manajemen Berbasis Sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, 

kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas”. 

Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah, sampai saat ini masih 

mengalami kendala yang berarti. Hal ini terjadi disebabkan karena belum 

familiarnya konsep-konsep manajemen pendidikan berbasis sekolah dijajaran 

persekolahan. Tidaklah mudah menerapkan inovasi manajemen dalam waktu 

yang singkat, namun fenomena yang terlihat menunjukkan bahwa keinginan 

untuk melakukan perubahan di sektor pengelolaan manajemen  persekolahan 

telah  mempengaruhi sistem penyelenggaraan pengelolaan pendidikan  kearah 

Manajemen Berbasis Sekolah dengan meninggalkan pengelolaan manajemen 
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yang konvesional. Oleh karena itu maka penulis mengambil judul tentang 

“Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah Di SD Negeri Sumberanyar I 

Kecamatan Paiton”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah yang akan 

penulis bahas dalam penulisan ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana bentuk usaha sekolah dalam melaksanakan Penerapan 

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di SDN Sumberanyar I kecamatan 

Paiton? 

2. Apa saja faktor pendukung dalam penerapan manajemen berbasis sekolah 

(MBS) di SDN Sumberanyar I kecamatan Paiton? 

3. Apa saja permasalahan yang ada dalam penerapan manajemen berbasis 

sekolah (MBS) di SDN Sumberanyar I kecamatan Paiton? 

 
C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian sesuai dengan rumusan masalah diatas, adalah 

sebagai berikut : 

1. Untuk mendeskripsikan faktor pendukung dalam penerapan manajemen 

berbasis sekolah (MBS) di SDN Sumberanyar I kecamatan Paiton. 

2. Untuk menyebutkan permasalahan yang ada dalam penerapan manajemen 

berbasis sekolah (MBS) di SDN Sumberanyar I kecamatan Paiton. 

3. Untuk menjelaskan bentuk usaha Kepala Sekolah dalam meningkatkan 

efektifitas Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di SDN Sumberanyar I 

kecamatan Paiton. 
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D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian yang peneliti adakan di SDN Sumberanyar I 

adalah sebagai berikut: 

1. Sebagai bahan pertimbangan kepala sekolah dalam mengembangkan 

Manajamen Berbasis Sekolah (MBS) di SDN Sumberanyar I. 

2. Sebagai wahana baru untuk pendidikan dalam mengembangkan 

Manajemen Berbasis Sekolah MBS di lembaga pendidikan formal. 

3. Sebagai wahana pengembangan pola pikir dan pemahaman peneliti di 

bidang penelitian. 

 

E. Definisi Istilah 

1. Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) 

Manajemen berbasis sekolah (MBS) adalah model manajemen yang 

memberikan otonomi lebih  ke sekolah-sekolah dan meningkatkan 

keterlibatan langsung dari komunitas sekolah (kepala sekolah, guru, 

 mahasiswa, staf, orang tua dan masyarakat) dalam pengambilan keputusan 

dalam rangka meningkatkan kualitas  sekolah di bawah kebijakan 

Departemen Pendidikan Nasional (Fadjar, 2002), dan secara resmi diadopsi 

sebagai model manajemen sekolah di Indonesia dengan disahkannya UU 

Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 

 

F. Batasan Masalah 

Agar pembahasan tidak terlalu meluas, penulis merasa perlu 

memberikan batasan masalahsebagai berikut : 
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1. Pelaksanaan manajemen berbasis sekolah (MBS) yang dimaksudkan dalam 

penelitian ini adalah pelaksanaan manajemen berbasis sekolah (MBS) yang 

dilaksanakan di SD Negeri Sumberanyar I Kecamatan Paiton Kabupaten 

Probolinggo. 

2. Faktor pendukung dan penghambat penerapan manajemen berbasis sekolah 

adalah faktor pendukung dan penghambat manajemen berbasis sekolah yang 

ditemukan di SD Negeri Sumberanyar I Kecamatan Paiton Kabupaten 

Probolinggo. 


