
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Indonesia sangat mendambakan manusia-manusia yang bersumber-daya 

tinggi (berkualitas) yaitu manusia yang berperilaku bertaqwa kepada Allah SWT, 

berilmu dan bermanfaat, beramal ilmiah dan berteknologi. Berbicara tentang 

sumber daya manusia, pendidikan merupakan wadah yang tepat di dalam upaya 

peningkatan kualitas sumber daya manusia. Konsekuensinya, pembangunan di 

bidang pendidikan mutlak diutamakan dan dioptimalkan. Prioritas pembangunan 

pendidikan harus dimulai dari sekolah dasar dan menengah. Sekolah dasar dan 

menengah merupakan satuan pendidikan yang membekali dan mempersiapkan 

peserta didik untuk dapat mengikuti pendidikan pada jenjang berikutnya. Namun 

pendidikan nasional kita baik sekolah negeri maupun swasta, memiliki sejumlah 

masalah yang salah satunya adalah rendahnya mutu pendidikan pada setiap 

jenjang pendidikan, khususnya pendidikan dasar dan menengah. 

Menurut Renstra Depdiknas (2010 – 2014) ada tiga faktor yang menyebabkan 

mutu pendidikan tidak mengalami peningkatan. Pertama, kebijakan dan 

penyelenggaran pendidikan nasional hanya memusatkan pada output pendidikan, 

pada hal proses pendidikan sangat menentukan output pendidikan. Kedua, 

penyelenggaran pendidikan nasional dilakukan secara birokratik-sentralistik 

sehingga menempatkan sekolah sebagai penyelenggara pendidikan sangat 

tergantung pada keputusan birokrasi pusat dan kadang-kadang tidak sesuai dengan 

kondisi sekolah setempat, sekolah kehilangan kemandirian, motivasi, inisiatif, dan 
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kreativitas untuk meningkatkan mutu sekolahnya. Ketiga, peran serta masyarakat 

khususnya orang tua siswa dalam penyelenggaraan pendidikan selama ini sangat 

minim (Bambang Sudibyo, 2009). 

Sejalan dengan reformasi pendidikan yang dikaitkan adanya Undang-undang 

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 33 

Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat dan daerah, 

pemerintah mempunyai kebijakan untuk meningkatkan mutu pendidikan di semua 

jenjang pendidikan baik negeri maupun swasta dengan pendekatan peningkatan 

mutu pendidikan berbasis sekolah dan masyarakat. Akan tetapi, di sekolah dasar 

dan menengah belum berjalan sesuai dengan yang dikehendaki sebagaimana 

pelaksanaan school based management yakni otonomi sekolah, pengambilan 

keputusan partisipasi, untuk mencapai mutu sasaran sekolah. Praktik school based 

management yang sesungguhnya (sesuai dengan konsep) perlu dilaksanakan pada 

semua sekolah, baik sekolah dasar maupun menengah. 

 Persoalan yang dihadapi sekarang adalah bagaimana implementasi 

Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS) dan relevansinya di 

masa mendatang. Dengan melihat kondisi lingkungan masyarakat, ketersediaan 

dan kesiapan input-input pendidikan yang mendukung keterlaksanaan program 

sekolah, yaitu iklim keterbukaan manajemen sekolah yang menyangkut program 

dan dana, iklim kerja sama antar sesama komunitas sekolah, dan antara komunitas 

sekolah dan masyarakat. Bagaimana membangun kemandirian sekolah, 

bagaimana ketercapaian sasaran yang telah diprogram sekolah, bagaimana 

dampak terhadap sekolah, dan apa saja yang menjadi kendala dalam 

pengimplementasiannya. 
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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 pembaharuan dan 

pemantapan sistem pendidikan nasional berdasarkan prinsip desentralisasi dan 

manajemen. Persoalan desentralisasi bukan terletak pada teori atau gagasan yang 

sangat menjanjikan harapan untuk terjadinya perubahan melainkan pada 

implementasinya. Keberhasilan desentralisasi pendidikan dapat diukur dari 

perubahan-perubahan yang terjadi pada kinerja pendidikan di tingkat lokal dengan 

indikator berupa mutu, kewenangan dalam memutuskan dan akumulasi 

sumberdaya. 

Salah satu upaya Pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan 

adalah melaksanakan manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah mulai dari 

jenjang pendidikan dasar sampai dengan jenjang pendidikan menengah atas. 

Dasar pemikirannya bahwa praktek school-based management yang 

sesungguhnya (sesuai dengan konsep) perlu diimplementasikan pada semua 

sekolah, yakni Sekolah Dasar, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Sekolah 

Lanjutan Tingkat Atas baik negeri maupun swasta. 

Ada beberapa pemikiran mengapa MPMBS dipilih untuk menyambut 

otonomi tingkat sekolah. Beberapa pemikiran itu antara lain (1) untuk 

pengambilan keputusan tentang sekolah, pengelola sekolah lebih berhak dari pada 

pihak lain, (2) untuk mendorong inovasi dan meningkatkan relevansi pendidikan 

dengan kondisi setempat tanpa meninggalkan kaidah-kaidah pendidikan nasional 
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yang tetap sebagai acuan, (3) agar pengelola pendidikan lebih bertanggungjawab 

terhadap pelaksanaan tugas dan mutunya, (4) untuk meningkatkan partisipasi 

masyarakat dan membangkitkan rasa ikut serta memiliki sekolah, dan (5) untuk 

mendorong adanya ketersediaan sumberdaya yang memadai untuk pendidikan 

(Hardjomarsono, 2003: 16). 

Ada juga persyaratan dalam pelaksanaan MPMBS, antara lain adanya 

kesatuan persepsi pada seluruh stakeholders (seperti guru, kepala sekolah, orang 

tua siswa, masyarakat, dan pemerintah), perubahan perilaku baik pimpinan dan 

jajaran sekolah, jajaran birokrasi Depdiknas serta masyarakat, transparasi, dan 

akuntabilitas (Sufyarma, 2004: 97-100). Dinas pendidikan kabupaten/kota 

diharapkan menjalankan tugas dan fungsinya dalam memberikan pelayanan 

pengelolaan atas seluruh satuan pendidikan negeri dan swasta di kabupaten/kota 

masing-masing berkaitan dengan pelaksanaan MPMBS, termasuk monitoring dan 

evaluasinya (Depdiknas, 2001 (a): 49-50). 

Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional pasal 11 menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Derah wajib 

memberikan pelayanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya 

pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. 

Selanjutnya pasal 35 ayat 2 menyebutkan bahwa Standar Nasional Pendidikan 

digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana 

dan prasarana, pengelolaan dan pembiayaan. Oleh sebab itu maka Pemerintah 

Daerah wajib memberikan pelayanan yang bermutu mengacu pada Standar 

Nasional Pendidikan. 
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Tujuan program MPMBS adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan yang 

meliputi manajemen sekolah, pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan 

menyenangkan (PAKEM) serta menuju sekolah yang efektif dan unggul, dan 

peran serta masyarakat/komite sekolah. Keberhasilan implementasi MPMBS 

sangat tergantung pada kemampuan pelaksana dan perumus kebijakan sehingga 

antara daerah yang satu dan lainnya, antara sekolah yang satu dengan lainnya, 

memiliki taraf implementasi serta keberhasilan yang beragam termasuk SMA 

Negeri 1 Dolopo Kabupaten Madiun. 

SMA Negeri 1 Dolopo merupakan salah satu lembaga pendidikan yang 

berada di wilayah Kabupaten Madiun yang akan dijadikan penelitian berupaya 

menerapkan kebijakan MPMBS. SMA Negeri 1 Dolopo Kabupaten Madiun 

dirancang menggunakan paradigma baru. Hal ini dimaksudkan untuk memenuhi 

tuntutan kebutuhan dan perkembangan zaman yang terus berkembang. Oleh 

karena itu dalam visi dan misinya SMA Negeri 1 Dolopo menekankan pada 

terwujudnya siswa yang beradab, berprestasi, berteknologi, beriman dan 

bertaqwa. Untuk itu, pembelajaran dilaksanakan dalam kondisi pembelajaran yang 

menyenangkan, demokratis, dan profesional. Selain pendidikan akademis SMA 

Negeri 1 Dolopo juga melaksanakan pendidikan non akademis (ekstra kurikuler), 

diantaranya adalah pramuka, KIR, PALA, PMR, teater, PPU,  olahraga dan 

kesenian dongkrek, semua itu diajarkan untuk memenuhi kebutuhan siswa dimasa 

yang akan datang. 

Kesiapan sumberdaya di SMA Negeri 1 Dolopo dalam mengimplementasikan 

MPMBS sangat memungkinkan. Dengan keberadaan lingkungan sekolah yang 

nyaman dan kondusif. Dukungan dari lingkungan masyarakat di SMA Negeri 1 
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Dolopo tampak lebih meningkat, dengan adanya kegiatan yang dibiayai langsung 

oleh komite disamping pelaksanaan pembelajaran dan yang lainnya seperti 

peralatan kesenian dongkrek, pendirian mushola sekolah, selasar, dan lain-lain. 

Serta prestasi akademik maupun non akademik yang di tahun ini mengalami 

peningkatan. 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk meneliti implementasi 

kebijakan manajemen di SMA Negeri 1 Dolopo. Utamanya terkait dengan 

kebijakan MPMBS yang dicanangkan pemerintah. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, peneliti 

mencoba mendiskripsikan fenomena-fenomena yang ada. Dengan rendahnya 

mutu pendidikan di negeri ini perlu dilakukan perbaikan dan mereformasi 

penyelenggaraan pendidikan dari manajemen sentralistik menuju manajemen 

desentralistik. Maka peneliti menetapkan rumusan masalah dalam penelitian ini 

sebagai berikut.  

1. Bagaimanakah implementasi kebijakan MPMBS di SMA Negeri 1 Dolopo 

dalam hal keterbukaan manajemen? 

2. Bagaimanakah implementasi kebijakan MPMBS di SMA Negeri 1 Dolopo 

yang berhubungan dengan pembelajaran aktif, kreatif, efektif dan 

menyenangkan (PAKEM) dalam menuju sekolah yang efektif dan unggul? 

3. Bagaimanakah keterlibatan masyarakat/Komite Sekolah dalam 

implementasi kebijakan MPMBS di SMA Negeri 1 Dolopo?  

4. Kendala-kendala apa yang dihadapi SMA Negeri 1 Dolopo dalam 

implmentasi  kebijakan MPMBS? 
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5. Upaya-upaya apakah yang ditempuh SMA Negeri 1 Dolopo untuk 

mengatasi kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan MPMBS? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dalam 

penelitian ini adalah untuk menjelaskan tentang: 

1. Implementasi kebijakan  MPMBS di SMA Negeri 1 Dolopo dalam hal 

keterbukaan manajemen. 

2. Implementasi kebijakan MPMBS di SMA Negeri 1 Dolopo yang 

berhubungan dengan pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan 

menyenangkan (PAKEM) dalam menuju sekolah yang efektif dan unggul. 

3. Keterlibatan masyarakat/Komite Sekolah dalam implementasi kebijakan 

MPMBS di SMA Negeri 1 Dolopo. 

4. Kendala yang dihadapi SMA Negeri 1 Dolopo dalam implementasi 

kebijakan MPMBS. 

5. Upaya yang ditempuh SMA Negeri 1 Dolopo untuk mengatasi kendala 

yang dihadapi dalam implementasi kebijakan MPMBS. 

 

D. Manfaat  Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak berikut: 

1. Secara teoritis 

Untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam merumuskan kebijakan 

manajemen pendidikan. 

2. Secara praktis 

a. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan 
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Untuk pengembangan ilmu pengetahuan, hasil penelitian ini diharapkan 

memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan manajemen 

peningkatan mutu berbasis sekolah. 

b. Pemerintah/Departemen Pendidikan Nasional 

Bagi Pemerintah/Departemen Pendidikan Nasional, hasil penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan masukan 

dalam pelaksanaan kebijakan MPMBS di sekolah-sekolah, khususnya 

Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Madiun. 

c. Sekolah 

Bagi SMA Negeri 1 Dolopo, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

menjadi bahan evaluasi dalam implementasi kebijakan MPMBS dalam 

kaitannya dengan input, proses, dan output pendidikan. 

 

E. Penegasan istilah 

Agar tidak terjadi persepsi yang beragam tentang istilah yang dijadikan fokus 

dalam penelitian ini, maka diberikan batasan penelitian dalam bentuk penegasan 

istilah sebagai berikut. 

1. Implementasi 

Secara sederhana implementasi diartikan pelaksanaan atau penerapan. 

Majone dan Wikdavsky (dalam Nurdin dan Usman, 2002) mengemukakan 

implementasi sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky (dalam Nurdin dan 

Usman, 2004: 70) mengemukakan bahwa “implementasi adalah perluasan 

aktivitas yang saling menyesuaikan”. Jadi kata implementasi bermuara 

pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. 
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Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan 

sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan 

secara sungguh-sungguh berdasarkan aturan norma tertentu untuk 

mencapai tujuan (Munir Yusuf, 2010). 

2. Kebijakan pendidikan merupakan keseluruhan proses dan hasil perumusan 

langkah-langkah strategis pendidikan yang dijabarkan dari visi, misi 

pendidikan, dalam rangka untuk mewujudkan tercapainya tujuan 

pendidikan dalam suatu masyarakat untuk suatu kurun waktu tertentu 

(Tilaar, 2009: 140). 

3. Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS)  

Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS) dapat 

diartikan sebagai model manajemen yang memberikan otonomi lebih besar 

kepada sekolah, dan mendorong partisipasi secara langsung warga sekolah 

(guru, siswa, kepala sekolah dan karyawan) dan masyarakat(orang tua 

siswa, tokoh masyarakat, ilmuwan, pengusaha, dsb) untuk meningkatkan 

mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional serta peraturan 

perundang-undangan yang berlaku (Depdiknas, 2002). 

 
4. Manajemen sekolah merupakan kemandirian sekolah dengan menitik 

beratkan pada keterbukaan dan transparasi dari perencanaan, pelaksanaan 

dan pelaporan. 

5. Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan keterbukaan manajemen 

adalah merupakan sebuah transparasi tentang manajemen sekolah antara 

pimpinan dan orang-orang yang dipimpinnya. Keterbukaan dalam program   

dan keuangan.  
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6. Dalam penelitian ini peningkatan mutu ditekankan pada keterbukaan 

manajemen sekolah, pembelajaran menuju sekolah yang efektif dan 

unggul, dan peran serta komite yang mewakili masyarakat. 

7. Pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan (PAKEM) dalam 

menuju sekolah yang efektif dan unggul adalah strategi pembelajaran yang 

menekankan siswa belajar melalui berbuat, terciptanya pembelajaran yang 

memenuhi berbagai tingkat kemampuan siswa dengan suasana belajar 

menyenangkan, dan siswa memiliki kompetensi yang diharapkan sesuai 

dengan tujuan yang telah ditetapkan serta meningkat prestasinya. 

8. Peran serta masyarakat/komite sekolah yang dimaksud dalam penelitian 

ini adalah berbagai kegiatan masyarakat (termasuk komite dan orang tua 

siswa) yang ikut serta andil dalam upaya peningkatan mutu pendidikan. 

9. Pengambilan keputusan partisipasi adalah suatu cara untuk mengambil 

keputusan melalui penciptaan lingkungan yang terbuka dan demokratis 

dengan mendorong dan melibatkan secara langsung semua warga sekolah 

dalam proses pengambilan keputusan yang berkontribusi terhadap 

pencapaian tujuan sekolah. 

 

 

 

 

 

 

 


