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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dalam persaingan global, bangsa Indonesia mengembangkan kebijakan 

dalam peningkatan mutu pendidikan dengan dilandasi Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Peraturan 

tersebut merupakan dasar hukum penyelenggaraan dan Reformasi system 

pendidikan nasional ( Kemendiknas,2010) 

Visi pendidikan nasional yang berfungsi sebagai focus internal Kementrian 

Pendidikan Nasional menetapkan Visi-2014, yaitu “ Terselenggaranya Layanan 

Pendidikan Nasional untuk Membentuk Insan Indonesia Cerdas Komperhensif “.  

Untuk mewujudkan visi maka ditetapkan pula misi 2010-2014 sebagai 

berikut : a) meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan; b) memperluas 

keterjangkauan layanan pendidikan; c) meningkatkan kualitas/mutu dan relevansi 

layanan pendidikan; d) mewujudkan kesetaraan dalam memperoleh layanan 

pendidikan; dan e) menjamin kepastian memperoleh layanan pendidikan. 

 Pelayanan pendidikan yang prima merupakan bagian yang tidak bisa 

dipisahkan dari system penyelenggaraan pendidikan yang bermutu( 

Kemendiknas,Direktorat Pembinaan SMA,2010) 

           Bertitik tolak dari pernyataan masyarakat tersebut pendidikan di Indonesia 

dipandang perlu diadakan penataan melalui konsep MBS karena, salah satu 

permasalahan pendidikan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah rendahnya 
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mutu pendidikan pada setiap jenjang khususnya pada pendidikan dasar dan 

menengah 

Fenomena tersebut oleh pemerintah, segera ditindak lanjuti dengan segera 

melakukan perubahan dan penataan manajemen sekolah sehingga pemerintah 

sepakat melakukan reformasi terhadap manajemen sekolah yang mengacu pada 

kebutuhan global. 

Berdasarkan kenyataan di atas tentu saja perlu dilakukan upaya-upaya 

perbaikan, salah satunya adalah melakukan reformasi penyelenggaraan 

pendidikan dari manajemen berbasis pusat menuju manajemen berbasis sekolah 

(MBS). Langkah ini secara tidak langsung ditindak lanjuti oleh Direktorat 

Pendidikan Menengah Umum (2002) bahkan sudah dicanangkan oleh Menteri 

Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei 2002 bahwa pada tahun tersebut dimulainya 

gerakan peningkatan mutu pendidikan.  

Di kabupaten Gresik mulai tahun 2006 terdapat beberapa SMA yang 

memenuhi kriteria MBS misalnya SMA Negeri I Gresik yang mempunyai 

kekhasan pada peningkatan mutu melalui program akselerasi, RSBI SMA 

Muhammadiyah I Gresik yang berciri khusus peningkatan mutu melaui bidang 

teknologi informasi, SMA Semen Gresik yang mempunyai ciri khusus 

peningkatan mutu melalui program penanganan sampah sampai pada pembuatan 

pupuk. 

Menyikapi perkembangan tersebut RSBI SMA Muhammadiyah 1 Gresik 

mulai menerapkan MBS dalam pengelolaan sekolah sejak tahun 2005.Hasil dari 

penerapan MBS ini,  SMA Muhammadiyah 1 Gresik sejak tahun 2007  menjadi 



3 
 

Sekolah Katagori Mandiri (SKM). Setelah dua tahun menjadi sekolah Katagori 

Mandiri (SKM), SMA Muhammadiyah 1 Gresik mulai mengembangkan ciri khas 

TIK berbasis Web sehingga sejak tahun 2009 Kemendiknas menetapkan SMA 

Muhammadiyah 1 Gresik sebagai Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) 

yang bercirikan TIK percontohan nasional.Penerapan MBS  di SMA 

Muhammadiyah 1 Gresik selama lima tahun berhasil mengangkat SMA 

Muhammadiyah 1 Gresik sebagai Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) 

yang bercirikan TIK percontohan nasional. 

 Sagala (2000) menjelaskan bahwa pendidikan sekolah melalui konsep MBS 

yang diartikan sebagai wujud dari reformasi pendidikan  diarahkan untuk 

meredesain memodifikasi  untuk meningkatkan otonomi dan profesionalisme 

sekolah dalam bidang kependidikan yang pada gilirannya menjadi kualitas 

pendidikan. Reformasi sekolah (school reform) merupakan suatu konsep 

perubahan ke arah peningkatan mutu dalam konteks manajemen peningkatan 

mutu berbasis sekolah.  

Sekolah menurut ( Kemendiknas:2002) adalah sebuah masyarakat kecil 

(mini society)  yang menjadi wahana pengembangan siswa bukan sebuah birokrasi 

yang sarat dengan beban administrasi. Aktivitas di dalamnya adalah proses 

pelayanan jasa bukan proses produksi barang. Murid adalah pelanggan (client) 

yang datang ke sekolah untuk mendapatkan pelayanan, bukan bahan mentah (raw 

input) yang akan dicetak menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. 

Konsep ini menurut  Sagala (2000) didasarkan pada “self determination 

theory” bahwa apabila seseorang atau kelompok memiliki kekuasaan untuk 
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mengambil keputusan sendiri, maka orang atau kelompok tersebut akan memiliki 

tanggung jawab yang besar untuk melaksanakan apa yang telah diputuskan 

tersebut. Gagasan MBS kiranya perlu dipahami dengan baik oleh seluruh pihak 

yang berkepentingan (stakeholder) dalam penyelenggaraan pendidikan, khususnya 

sekolah, karena pelaksanaan MBS ini tidak sekedar membawa perubahan dalam 

akademik di sekolah, tetapi juga membawa perubahan mendasar dalam hal 

kebijakan dan orientasi partisipasi orang tua dan masyarakat. 

Manajemen Berbasis Sekolah menurut Chapuan (1990) adalah suatu 

pendekatan politik yang bertujuan untuk meredesain pengelolaan sekolah, 

memberikan kekuasaan dan meningkatkan partisipasi sekolah, memperbaiki 

kinerja sekolah yang mencakup pimpinan sekolah, guru, siswa, orang tua, 

masyarakat, sehingga sekolah lebih mandiri, mampu menentukan arah 

pengembangan sesuai dengan kondisi dan tuntutan lingkungan masyarakatnya. 

Kepala sekolah, guru, konselor, tenaga kependidikan merupakan tenaga 

professional yang terus berinovasi demi untuk kemajuan sekolah, bahkan birokrat 

yang selalu patuh menjalankan petunjuk atasan. Konsep sekolah yang 

dikemukakan diatas mengacu pada sekolah efektif yaitu sekolah yang memiliki 

profil yang kuat, mandiri, inovasi dan memberikan iklim yang kondusif bagi 

warga sekolah untuk menyumbangkan sikap kritis, kreatif dan motivasi. Sekolah 

yang demikian memiliki kerangka akuntabilitas yang kuat pada siswa dan warga 

sekolah melalui pemberian pelayanan yang bermutu, dan bukan semata-mata 

akuntabilitas pemerintah melalui kepatuhannya menjalankan petunjuk. 
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Dalam pelaksanaan MBS telah tersirat adanya tugas sekolah untuk 

meningkatkan mutu pendidikan yang menggunakan strategi yang mengutamakan / 

memberdayakan semua potensi yang di sekolah secara optimal. Strategi 

pelaksanaannya menggunakan prinsip-prinsip manajemen dan perencanaan 

strategik sehingga setiap sekolah akan kompetitif dalam pengembangan dan 

peningkatan mutu pendidikan.  

 Sagala (2000) mengatakan bahwa pelaksanaan MBS ada 4 faktor yang 

penting yaitu: a) kekuasaan; b) pengetahuan dan skill; c) sistem informasi; d) 

sistem penghargaan 

Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa penerapan modul MBS ini pada 

hakekatnya adalah pemberian otonomi yang lebih luas kepada sekolah dengan 

tujuan meningkatkan mutu hasil penyelenggaraan pendidikan melalui peningkatan 

kinerja dan partisipasi semua warga sekolah. Sekolah dan pemerintah dapat 

menangkap momentum otonomi sekolah dengan melakukan reformasi diri untuk 

mewujudkan otonomi sekolah. Dengan sifat otonominya, sekolah diharapkan 

bukan lagi institusi mekanik birokratik dan institusi yang kaku, tetapi dengan 

otonomi pendidikan tersebut sekolah akan menjadi kreatif, inovatif, demokratik 

untuk melakukan pembaharuan untuk mewujudkan hal itu tentu saja diharapkan 

peran aktif dari legislative, komisi pendidikan, eksekutif, orang tua siswa, 

masyarakat harus mempunyai pandangan dan bahasa yang sama untuk 

mewujudkan kualitas pendidikan yang kompetitif dan bermutu. 

Dengan kenyataan yang ada selama krisis ekonomi akibat bencana yang 

menimpa negeri ini salah satu permasalahan pendidikan yang dihadapi bangsa 
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Indonesia adalah rendahnya mutu pendidikan khususnya pendidikan dasar dan 

menengah, dan menurut undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem 

pendidikan mulai tahun 2006 diharapkan semua SMA sudah menerapkan MBS. 

 

1.2 Rumusan Masalah. 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti mengambil rumusan 

masalah sebagai berikut: 

1.      Bagaimana kebijakan kepala sekolah dalam menerapkan MBS di RSBI SMA 

Muhammadiyah 1 Gresik dalam upaya peningkatan mutu  pendidikan  ?  

  

2.       Dampak apa saja yang terkait dengan MBS dalam penerapan kebijakan  RSBI 

di SMA  Muhammadiyah  1 Gresik? 

  

1.3 Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk 

mendiskripsikan :  

1. Bagaimana kebijakan kepala sekolah dalam menerapkan MBS di RSBI SMA 

Muhammadiyah 1 Gresik dalam upaya peningkatan mutu  pendidikan  ?    

2. Dampak apa saja yang terkait dengan MBS dalam penerapan kebijakan  RSBI 

di SMA  Muhammadiyah  1 Gresik? 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan : 

1. Bagi peneliti : untuk mengetahui     Dampak apa saja yang terkait dengan MBS 

dalam penerapan kebijakan  RSBI di SMA  Muhammadiyah  1 Gresik? 
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2. Bagi dunia pendidikan, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan 

referensi Bagaimana kebijakan kepala sekolah dalam menerapkan program 

RSBI di SMA Muhammadiyah 1 Gresik dalam upaya peningkatan mutu  

pendidikan ? 

1.5 Penegasan Istilah 

Agar tidak terjadi salah anggapan terhadap istilah yang dipergunakan dalam 

penelitian ini, maka perlu peneliti kemukakan penjelasan beberapa istilah sebagai 

berikut: 

1 MBS yaitu Manajemen Berbasis Sekolah adalah model pengelolaan yang 

memberi otonomi atau kewenangan dan tanggung jawab lebih kepada 

sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan mutu sekolah berdasarkan 

kebijakan pendidikan nasional serta peraturan perundang-undangan yang 

berlaku 

2 Implementasi adalah pelaksanaan MBS di RSBI SMA Muhammadiyah 1 

Gresik dalam rangka peningkatan mutu pendidikan 

3 Dampak implementasi MBS yaitu: a) menciptakan rasa tanggung jawab 

melalui administrasi sekolah yang lebih terbuka terhadap kepala sekolah, 

guru, dan masyarakat dapat bekerja sama dengan baik untuk membuat 

rencana pengembangan sekolah; b) meningkatkan kepercayaan, motivasi, 

dukungan orang tua, dan masyarakat terhadap sekolah 

4 Mutu pendidikan ialah hasil pendidikan yang mengacu pada prestasi yang 

dicapai oleh sekolah dalam kurun waktu tertentu, misalnya hasil ujian 
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nasional, prestasi akademik, olah raga, keterampilan computer dan prestasi 

lain seperti kedisiplinan, etika, saling menghormati, kebersihan.  

5 RSBI ialah sekolah nasional yang menyelengggarakan pendidikan dengan 

kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) untuk mendapatkan lulusan 

yang memiliki daya pada tingkat Nasional maupun Global ( Direktorat 

Pembinaan SMA,2010) 

 

 


