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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Reformasi pemerintah yang terjadi di Indonesia telah mengakibatkan 

terjadinya pergeseran pola penyelenggaraan pemerintahan yang sebelumnya 

sentralisasi menjadi desentralisasi. Perubahan ini ditandai dengan pemberian 

otonomi luas dan nyata kepada daerah dalam waktu "seketika". Jalal (2002 :7) 

pemberian otonomi daerah dimaksudkan untuk lebih memandirikan dan 

memberdayakan masyarakat agar lebih leluasa dalam mengatur dan 

melaksanakan kewenangannya atas prakarsa sendiri. Otonomi menurut UU no. 32 

/2004 dilaksanakan berdasarkan pada prinsip-prinsip penyelenggaraan yang 

memperhatikan aspek demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, 

berkeadilan dan memperhatikan keanekaragaman daerah. Essensi dari otonomi 

daerah adalah semakin besarnya tanggung jawab daerah untuk mengurus tuntas 

segala permasalahan yang tercakup dalam pembangunan masyarakat daerah 

dalam berbagai bidang. Pendidikan merupakan salah satu bidang pembangunan 

daerah. 

Pendidikan sebagai salah satu aspek kehidupan yang memiliki peran 

cukup besar dalam upaya peningkatan sumber daya manusia pembangunan juga 

turut menjadi bagian dari agenda reformasi. Pelaksanaan reformasi pendidikan 

meliputi totalitas kinerja sistem pendidikan nasional. Dampak dari pelaksanaan 

reformasi pendidikan atau desentralisasi pendidikan dalam rangka otonomi daerah 

sangat menentukan kinerja sistem pendidikan nasional di masa depan. 
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Tujuan utama dari reformasi pendidikan adalah membangun satu Sistem 

Pendidikan Nasional yang lebih baik, lebih mantap dan lebih maju dengan 

seoptimal mungkin memberdayakan potensi daerah dan partisipasi masyarakat 

lokal. Essensi dari konsep desentralisasi pendidikan, meskipun dalam pengelolaan 

pendidikan menjadi lebih berkonteks lokal, haruslah tetap memperhatikan 

ketentuan untuk tetap berada pada kerangka satu Sistem Pendidikan Nasional di 

bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi tidak ada Sistem Pendidikan 

Daerah, yang ada adalah Sistem Pendidikan Nasional, yang sebagian besar urusan 

atau penyelenggaraannya dilaksanakan oleh daerah. 

Sistem pendidikan nasional yang dimaksud adalah sistem pendidikan yang 

mampu menjamin pemerataan, kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta 

relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai 

dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global sehingga perlu 

dilakukan adanya pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah dan 

berkesinambungan. 

Manajemen pendidikan sentralistik yang selama ini digunakan belum 

dapat mengubah secara esensial terhadap kemajuan pendidikan dan peningkatan 

sumber daya manusia (SDM). Manajemen ini belum dapat mengakomodasikan 

kepentingan daerah, sekolah, peserta didik, dan lemahnya peran serta masyarakat. 

Untuk mengatasi masalah tersebut perlu dilakukan upaya pembaruan dan 

pemantapan sistem pendidikan nasional berdasarkan prinsip desentralisasi dan 

manajemen. Persoalan desentralisasi pendidikan bukan terletak pada teori atau 

gagasan yang sangat menjanjikan harapan untuk terjadinya perubahan melainkan 

pada implementasinya. Keberhasilan desentralisasi pendidikan dapat diukur dari 
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perubahan-perubahan yang terjadi pada kinerja pendidikan di tingkat lokal dengan 

indikator berupa mutu, kewenangan dalam memutuskan dan akumulasi 

sumberdaya. 

Persoalan serius yang perlu ditangani di antaranya keterbukaan 

manajemen sekolah yang menyangkut program dan dana, bagaimana iklim 

kerjasama antara sesama komunitas sekolah, di samping itu juga terkait komunitas 

sekolah dengan masyarakat, kemandirian sekolah, pencapaian sasaran yang telah 

ditetapkan dalam rencana (program) MPMBS, dan bagaimana dampak MPMBS 

terhadap sekolah. 

SD Muhammadiyah I Sumbersari Kabupaten Jember merupakan salah 

satu lembaga pendidikan yang berada di wilayah Kabupaten Jember yang 

menerapkan MPMBS. Hal ini dimaksudkan untuk memenuhi tuntutan kebutuhan 

dan perkembangan zaman yang terus berkembang. Oleh karena itu, dalam visi 

dan misinya, SD Muhammadiyah I Sumbersari menekankan pada terwujudnya 

siswa yang berprestasi, terampil, berkepribadian dan mandiri berdasarkan iman 

dan taqwa. SD Muhammadiyah I Sumbersari juga melaksanakan pendidikan non 

akademis (ekstrakurikuler), diantaranya adalah pramuka, seni baca Qur'an, TPQ, 

dan Kesenian (kerawitan), semuanya itu diajarkan untuk memenuhi kebutuhan 

siswa di masa mendatang. 

Kesiapan sumber daya di SD Muhammadiyah I Sumbersari dalam 

mengimplementasikan MPMBS sangat memungkinkan. Dengan keberadaan 

lingkungan sekolah yang nyaman dan kondusif. Dukungan dari lingkungan 

masyarakat di SD Muhammadiyah 01 Jember tampak lebih meningkat, dengan 

adanya kegiatan yang dibiayai langsung oleh komite sekolah seperti peralatan 
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kerawitan, pendirian mushola sekolah, dan pembelian komputer untuk peserta 

didik. Serta prestasi yang diperoleh, baik prestasi akademik maupun non 

akademik di tahun ini mengalami peningkatan secara signifikan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Sehubungan dengan permasalahan terkait dengan MPMBS yang diuraikan 

di atas , maka peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut ini. 

a. Bagaimanakah implementasi kebijakan MPMBS di SD Muhammadiyah I 

Sumbersari Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember dalam hal keterbukaan 

manajemen? 

b. Bagaimana operasional SNP dalam MPMBS di SD Muhammadiyah I 

Sumbersari Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember? 

c. Bagaimanakah keterlibatan masyarakat/komite sekolah dalam implementasi 

kebijakan MPMBS di SD Muhammadiyah I Sumbersari Kecamatan 

Sumbersari kabupaten Jember 

d. Faktor-faktor apa yang mendukung dan menghambat implementasi kebijakan 

MPMBS di SD Muhammadiyah I Sumbersari Kecamatan Sumbersari 

kabupaten Jember? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan  fokus penelitian di  atas, penelitian  ini bertujuan untuk 

menjelaskan tentang: 

a. Implementasi kebijakan MPMBS  di SD Muhammadiyah I Sumbersari 

Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember. 
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b. Operasional SNP terhadap peningkatan mutu PBM (Proses Belajar Mengajar) 

di sekolah? 

c. Keterlibatan semua pihak yang terkait dengan penyelenggara pendidikan. 

d. Faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan MPMB di 

SD Muhammadiyah I Sumbersari Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini tentang MPMBS ini diharapkan bermanfaat bagi para 

penyelenggara sekolah/kepala sekolah sebagai manajer sekolah dan pemangku 

kepentingan/stakeholder pendidikan, khususnya yang terkait dengan 

penyelenggara pendidikan di SD Muhammadiyah I Sumbersari yang meliputi hal-

hal berikut: 

a. Secara Teoritis 

1) Memberikan sumbangan pemikiran dalam merumuskan manajemen 

pendidikan. 

2) Pada lingkungan akademik, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan sumbangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan 

pengembangan manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah. 

b. Secara Praktis 

1) Memberikan masukan dalam pelaksanaan MPMBS di sekolah-sekolah, 

khususnya sekolah dasar di Kabupaten Jember 

2) Menjadi bahan evaluasi dalam implementasi MPMBS yang ada 

kaitannya dengan input, proses dan output pendidikan. 
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1.5 Batasan Istilah 

Dalam penelitian ini beberapa istilah yang terkait dengan judul penelitian 

agar tidak menimbulkan persepsi berbeda maka, konsep masing-masing kata yang 

digunakan memiliki arti dengan kesepakatan sebagai berikut ini. 

a. Manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah adalah manajemen yang 

memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah, memberikan fleksibilitas 

/ keluwesan kepada sekolah, dan mendorong partisipasi secara langsung 

warga sekolah (guru, siswa, kepala sekolah, karyawan) dan masyarakat 

(orang tua siswa, masyarakat, ilmuwan, pengusaha, dsb.) untuk 

meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional 

serta peraturan perundang-undangan yang berlaku 

b. Manajemen Sekolah merupakan kemandirian sekolah dengan 

menitikberatkan pada keterbukaan dan transparansi dari perencanaan, 

pelaksanaan dan pelaporan. 

c. Peran serta masyarakat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

berbagai kegiatan masyarakat (termasuk komite sekolah dan orang tua 

siswa) yang ikut serta dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di 

sekolah. 

d. MPMBS menurut Mulyasa (2002:24) adalah penyerasian sumber daya 

yang dilakukan secara mandiri oleh sekolah dengan melibatkan semua 

kelompok kepentingan (stakeholder) yang terkait dengan sekolah secara 

langsung dalam pengambilan keputusan untuk memenuhi kebutuhan 

peningkatan mutu sekolah atau untuk mencapai tujuan pendidikan 

nasional. 
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e. Peran MPMBS adalah kedudukan MPMBS di sekolah sebagai model 

strategi manajemen sekolah. Indikator peran MPMBS dapat dilihat pada 

ruang lingkup MPMBS. Salah satu komponen sekolah yakni personalia 

kepala sekolah peran MPMBS akan menjadi dasar pola pikirannya sebagai 

manajer sekolah yang dalam pengambilan keputusan berbeda dengan 

kepala sekolah non MPMBS atau ketika masa sentralisasi. 

f. Kontribusi MPMBS adalah manfaat yang ditimbulkan atau diperoleh dari 

penerapan kebijakan MPMBS terhadap sekolah. Dalam hal penelitian ini 

kontribusi yang dimaksud adalah dampak yang ditimbulkan dari 

implementasi kebijakan MPMBS dengan indikasi peningkatan mutu PBM, 

kinerja lembaga/sekolah makin meningkat dan standar nasional pendidikan 

makin berkualitas dilaksanakan. 

 

 

 


