
1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Kepemimpinan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam 

manajemen berbasis sekolah. Kepemimpinan berkaitan dengan masalah kepala 

sekolah dalam meningkatkan kesempatan untuk mengadakan pertemuan secara 

efektif dengan para guru dalam situasi yang kondusif. Perilaku kepala sekolah 

harus dapat mendorong kinerja para guru dengan menunjukkan rasa bersahabat, 

dekat dan penuh pertimbangan terhadap guru baik secara individu maupun 

sebagai kelompok (Mulyasa, 2002: 107).      

Kepala sekolah sebagai pimpinan di lingkungan sekolah tidak hanya wajib 

melaksanakan tugas administratif namun juga menyangkut tugas bagaimana 

mengatur seluruh program sekolah. Dia harus mampu memimpin dan 

mengarahkan aspek-aspek baik administratif maupun proses kependidikan di 

sekolahnya.  Sehingga kepemimpinan di sekolah harus digerakkan sedemikian 

rupa agar pengaruh perilakunya sebagai orang yang memegang kunci dalam 

perbaikan administratif dan pengajaran mampu menggerakkan kegiatan-kegiatan 

dalam rangka inovasi di bidang pengajaran. 

 Kepemimpinan kepala sekolah merupakan salah satu faktor yang dapat 

mendorong sekolah dapat mewujudkan misi dan visi, tujuan dan sasaran sekolah 

melalui program yang dilaksanakan secara terencana dan bertahap. Maka dari itu 

kepala sekolah dituntut untuk memiliki kemampuan manajemen dan 

kepemimpinan yang tangguh agar mampu mengambil keputusan dan prakarsa 
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untuk meningkatkan mutu sekolah. 

 Untuk kepentingan itu kepala sekolah harus mampu memobilisasikan 

sumber daya sekolah dalam kaitannya dengan perencanaan dan evaluasi program 

sekolah. Pengembangan kurikulum pembelajaran, sarana dan sumber belajar, 

hubungan sekolah dan masyarakat dan pencipta iklim sekolah. 

Melalui kerja sama orang tua, guru dan masyarakat sekitar sekolah, kepala 

sekolah mengatur keuangan untuk program pengembangan sekolah. Dia membuat 

sistem manajemen  sekolah setransparan mungkin agar dapat memperoleh 

kepercayaan dari orang tua. Kemudian kepala sekolah giat meningkatkan 

hubungan antara orang tua, guru dan siswa. Di dalam program pengembangan, 

kepala sekolah melaksanakan ekstrakurikuler sebanyak mungkin dapat memenuhi 

kebutuhan siswa dan masyarakat. 

Kepala sekolah memperkenalkan gaya baru manajemen sosial pada orang 

tua dan guru. Ia membentuk panitia yang melibatkan semua pemegang peranan 

dalam proses pengembangan sekolah. Kepala sekolah juga menerapkan 

manajemen top down pada tingkat sekolah. Ia mendelegasikan tanggung jawab 

pada wakil kepala sekolah dan juga pada para guru. Para guru dan staf 

mempunyai hak dan tanggung jawab untuk menyampaikan berbagai pendapat 

yang membawa hasil yang baik pada peningkatan mutu sekolah. 

Dari semua itu sekolah telah mengalami perkembangan dalam beberapa 

hal. Siswa menjadi lebih aktif di kelas, kehadiran guru lebih meningkat, 

kesejahteraan guru dan staf dan kondisi kerja mereka juga lebih meningkat. 

Kepala sekolah menambahkan rumusannya untuk seluruh peningkatan sekolah 
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yang didapatkan dari hasil pelatihan kepala sekolah yang pernah ia ikuti. Kinerja 

kepemimpinan kepala sekolah dalam kaitannya dengan MBS adalah segala upaya 

yang dilakukan dan hasil yang dapat dicapai oleh kepala sekolah dalam 

mengimplementasikan MBS di sekolah untuk mewujudkan tujuan pendidikan 

secara efektif dan efisien. Sehubungan dengan itu, kepemimpinan kepala sekolah 

yang efektif dalam MBS dapat dilihat berdasarkan kriteria sebagai berikut: 

1. Mampu memberdayakan guru-guru untuk melaksanakan proses 

pembelajaran dengan baik, lancar dan produktif.  

2. Dapat menyelesaikan tugas dan pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah 

ditentukan.  

3.  Berhasil mewujudkan tujuan sekolah secara produktif sesuai dengan 

ketentuan yang telah ditetapkan (Mulyasa, 2002: 126). 

Pidarta dalam Mulyasa (2002: 126) mengemukakan ada tiga 

macam keterampilan yang harus dimiliki kepala sekolah untuk 

menyukseskan kepemimpinannya. Ketiga keterampilan tersebut adalah 

keterampilan konseptual yaitu keterampilan untuk memahami dan 

mengoperasikan organisasi, keterampilan manusia yaitu keterampilan 

untuk bekerja sama, memotivasi dan memimpin serta keterampilan teknik 

yaitu keterampilan dalam menggunakan pengetahuan, metode, teknik serta 

untuk menyelesaikan tugas tentang masalah tersebut. Untuk itu kepala 

sekolah memiliki kemampuan terutama keterampilan konsep, kepala 

sekolah diharapkan melakukan kegiatan-kegiatan:     
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1. Senantiasa belajar dari pekerjaan sehari-hari terutama dari kerja para guru 

dan pegawai. 

2. Melakukan observasi kegiatan manajemen secara terencana. 

3. Membaca berbagai hal yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang 

sudah dilaksanakan. 

4. Berfikir untuk masa yang akan datang. 

5. Merumuskan ide-ide yang dapat diuji coba. Selain itu kepala sekolah harus 

dapat menerapakan gaya kepemimpinan yang efektif sesuai dengan situasi 

dan kebutuhan serta motivasi para guru dan pekerja lainnya (Mulyasa, 

2002: 127). 

Berdasarkan latar belakang di atas penulis mengambil judul tentang : 

Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam Pengembangan Manajemen 

Berbasis Sekolah (MBS) Di SMP Muhammadiyah 06 Dau Malang. 

B. Rumusan Masalah 

 Berpijak pada latar belakang di atas maka rumusan masalah yang akan 

penulis bahas dalam penulisan ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimanakahperanankepala sekolah dalam pengembanganmanajemen 

berbasis sekolah (MBS) di SMP Muhammadiyah 06 Dau Malang? 

2. Bagaimanakahimplementasimanajemen berbasis sekolah (MBS) di SMP 

Muhammadiyah 06 DauMalang? 

3. Apa saja faktor pendukung dan penghambat MBS di SMP Muhammadiyah 

06 Dau Malang? 
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C. Tujuan Penelitian 

 Tujuan adalah merupakan target yang hendak dicapai dalam melakukan 

suatu kegiatan. Berdasarkan rumusan masalah yang dirumuskan peneliti di atas, 

tujuannya adalah: 

1. Mengetahui peranan kepala sekolah dalam pengembangan manajemen 

berbasis sekolah (MBS) di SMP Muhammadiyah 06 Dau Malang. 

2. Mengetahui bagaimanaimplementasimanajemen berbasis sekolah (MBS) 

di SMP Muhammadiyah 06 Dau Malang. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memperoleh manfaat sebagai 

berikut : 

a. ManfaatTeoritis 

1. Menambah pengetahuan, wawasan dan pengalaman tentang hal-hal 

yang berkaitan dengan peranan kepala sekolah dalam pengembangan 

manajemen berbasis sekolah (MBS), karena dengan melihat realita 

yang ada secara langsung akan memudahkan untuk mengkaji 

masalah tersebut sehingga dapat mengambil manfaatdari penelitian 

ini. 

2. Untuk menambah wawasan keilmuan dan pengetahuan khususnya di 

bidang Manajemen Pendidikan 
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b. ManfaatPraktis 

1. Bagi Kepala Sekolah dapat dijadikan bahan acuan dan masukan serta 

kritik konstruktif terutama dalam penerapan menejemen berbasis 

sekolah.  

2. Bagi pihak sekolah dapat digunakan sebagai bahan informasi, untuk 

mendorong   semua civitas akademik menerapkan manajemen guru 

dan sekolah dengan sebaik-baiknya dengan tujuan pada efektifitas 

pendidikan  sehingga dapat berjalan dengan lancar. 

E. PenegasanIstilah 

Agar pembahasan lebih fokus, maka perlu dicantumkan penjelasan istilah 

dari skripsi berjudul:Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam Pengembangan 

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) Di SMP Muhammadiyah 06 Dau Malang, 

yaitu: 

1. Kepemimpinan: perihal memimpin; cara memimpin 

(Depdiknas,2007:874). 

2. Kepalasekolah: Orang (guru) yang memimpin suatu sekolah; guru 

kepala(Depdiknas, 2007:546). 

3. Pengembangan: proses, cara, perbuatan mengembangkan (Depdiknas, 

2007: 538). 

4. Manajemen: 

a. Penggunaan sumber daya secara efektifuntuk mencapai sasaran 

(Depdiknas, 2007:708). 
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b. Rangkaian segala kegiatan yang menunjuk kepada usaha kerjasama antara 

dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan(Arikunto, 2009: 3). 

5. ManajemenBerbasisSekolah (MBS): 

a. Merupakan terjemahan dari “school-based management” adalah model 

pengelolaan yang memberikan otonomi atau kemandirian kepada sekolah 

dan mendorong pengambilan keputusan partisipatif yang melibatkan 

secara langsung semua warga sekolah sesuai dengan standar pelayanan 

yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Propinsi, Kabupaten, dan Kota( 

Dally, 2010: 10). 

b. Menurut Slamet P.H dalamMulyono (2008) Manajemen berbasis sekolah 

berasal dari tiga kata, yaitu manajemen, berbasis, dan sekolah. Manajemen 

adalah pengkoordinasian dan penyerasian sumber daya melalui sejumlah 

input manajemen untuk mencapai tujuan atau untuk memenuhi kebutuhan 

pelanggan. Berbasis beararti”berdasarkan pada” atau “berfokus pada”. 

Sekolah adalah suatu organisasi terbawah dalam jajaran Departemen 

Pendidikan Nasional (Depdiknas) yang sekarang diubahmanjadi 

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Depdikbud) yang bertugas 

memberikan bekal ” kemampuan dasar” kepada peserta didik atas dasar 

ketentuan-ketentuan yang bersifat legalistik (makro, meso, mikro) dan 

profesionalistik (kualifikasi, untuk sumber daya manusia; spesifik untuk 

barang/jasa dan prosedur-prosedur kerja) (Mulyono, 2008:238). 
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F. SistematikaPenulisan 

 Untukmemudahkanparapembacadalammemahamiisiskripsiinimakapenulis

menyusunnyadengansistematikasebagaiberikut: 

BAB I PENDAHULUAN: 

latar belakang masalah, rumusan masalah,tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, penegasanistilah, dansistematikapenulisan.  

BAB II KAJIAN PUSTAKA: 

A. Kepemimpinanakepalasekolah:pengertian kepemimpinan kepala sekolah, 

gaya kepemimpinan kepala sekolah, tipe-tipe kepemimpinan kepala sekolah, 

kepemimpinan kepala sekolah yang efektif.  

B. Konsep dasar manajemen berbasis kekolah (MBS): pengertian MBS, 

karakteristik MBS, komponen-komponen MBS, serta efektifitas dan 

efisiensi MBS.  

C. Kepemimpinan kepala sekolah dalam pengembangan MBS: profesionalisme 

kepemimpinan kepala sekolah dalam pengembangan MBS, dan kepala 

sekolah dalam implementasi manajemen berbasis sekolah (MBS) . 

BABIII METODE PENELITIAN: 

Pendekatan dan jenis penelitian, instrument penelitian, lokasi penelitian, 

sumber data, prosedur pengumpulan data, teknik analisa data, pengecekan 

keabsahan data, tahap-tahap penelitian. 
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BAB IV LAPORAN HASIL PENELITIAN: 

a. Kepemimpinan kepala sekolah dalam menerapkan manajemen berbasis 

sekolah di SMP Muhammadiyah 06 Dau,  

b. Implementasi manajamen berbasis sekolah (MBS) di SMP 

Muhammadiyah 06 Dau Malang.  

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN: 

a. Kesimpulan.  

b. Saran. 


