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B A B  I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang berlaku 

mulai tahun 2001, berusaha menyerahkan sebagian berkas wewenang kepada 

daerah propinsi dan kabupaten/Kota secara luas, termasuk dalam bidang 

pendidikan. Dalam konteks pendidikan, pemerintah kabupaten Kota memiliki 

tanggung jawab untuk mengembangkan, melaksanakan, dan mengendalikan 

program dan kegiatan pendidikan dalam kerangka kebijakan nasional. 

Sedangkan pemerintah pusat bertangung jawab dalam pengembangan 

kebijakan dan rencana strategis, pengawasan kualitas, dan koordinasi 

perencanaan, program pendidikan pada tingkat nasional. 

Kebijakan tersebut, diharapkan dapat menumbuhkan prakarsa, 

partisipasi, inovasi, dan kreatifitas dari bawah, baik dari peserta didik, guru, 

sekolah/madrasah maupun masyarakat di daerah, dan layanan di bidang 

pendidikan diharapkan dapat lebih memenuhi kebutuhan, lebih cepat, efisien 

dan efektif, serta diharapkan munculnya berbagai variasi model 

pengembangan pendidikan di sekolah-sekolah/madrasah, selaras dengan 

kondisi dan konteks daerah-daerah yang ada di nusantara. 

Namun pada kenyataannya, penerapan kebijakan tersebut tidaklah 

semudah yang dibayangkan, apalagi stakeholders terbiasa dengan sikap 

ketergantungan terhadap birokrasi, dan dikendalikan oleh berbagai peraturan 
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yang ditentukan dari atas, misalnya dalam hal manajemen pengembangan 

kurikulum, tenaga kependidikan, sarana, buku-buku pelajaran, pembiayaan, 

dan sumber-sumber lainnya. Karena itu reformasi kebijakan tersebut menuntut 

adanya perubahan sikap dan perilaku dari pihak terkait guna mendukung 

tumbuhnya prakarsa, inovasi, dan kreatifitas dalam pengembangan madrasah 

(Muhaimin, 2003:195).  

Dalam konteks otonomi daerah, saat ini sedang dikembangkan School 

Base Management / Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), yakni 

pengkoordinasian dan penyerasian sumber daya yang dilakukan secara 

mandiri oleh sekolah yang melibatkan semua kelompok yang terkait dengan 

masalah (stakeholders) secara langsung dalam kerangka kebijakan pendidikan 

nasional. Hal ini ter maktub di dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 

tentang sistem pendidikan nasional, pasal 51 ayat 1, ”Pengelolaan satuan 

pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah 

dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip 

manajemen berbasis sekolah/madrasah”. Selain dari itu juga diperkuat dengan 

Undang-undang No. 25 tahun 2000 tentang program pembangunan nasional 

tahun 2000-2004 pada bab VII tentang bagian program pembangunan bidang 

pendidikan, khususnya sasaran (3): ”terwujudnya manajemen pendidikan yang 

berbasis pada sekolah dan masyarakat (school/community based 

management). Dasar peraturan lainya adalah keputusan menteri pendidikan 

nasional no. 087 tahun 2004 tentang standar akreditasi sekolah, khususnya 

tentang Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), dan Peraturan pemerintah No. 
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19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan, khususnya standar 

pengelolaan sekolah yaitu Manajemen Berbasis Sekolah (Dekdiknas, 2006:3) 

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) berpotensi untuk meningkatkan 

partispasi masyarakat, kepala sekolah, guru, serta administrator yang 

professional. Berdasar kebijakan pemerintah tentang upaya memperbaiki 

kualitas pendidikan melalui MBS inilah maka diharapkan dapat membawa 

angin segar bagi para guru untuk melakukan kebebasan akademik dalam 

mendidik peserta didik termasuk didalamnya meningkatkan kualitas 

pembelajaran. Asumsinya adalah keputusan dilakukan di tempat yang paling 

dekat dengan berlangsungnya proses pembelajaran hal tersebut dapat 

membuat sekolah menjadi lebih baik. Oleh karena itu, memulai studi tentang 

iklim kelas dengan tujuan peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah sangat 

penting dan dibutuhkan.  

Krisis pendidikan yang dihadapi Indonesia dewasa ini berkisar pada 

krisis manajemen. Manajemen pendidikan dirumuskan secara sederhana 

sebagai mobilisasi segala sumber daya pendidikan untuk mencapai tujuan 

pendidikan yang ditetapkan (Tilaar, 1998:xii). Karena itu dengan 

diterapkannya MBS menjadi harapan banyak pihak agar krisis pendidikan 

akan bisa diselesaikan atau setidaknya bisa diminimalisir. 

Pakar dan pemerhati pendidikan menyumbangkan pikirannya untuk 

mengkaji model MBS yang sesuai dengan Negara Indonesia. Pada dasarnya, 

tidak ada MBS yang baku untuk semua kondisi yang berbeda-beda. Melalui 

program MBS, sekolah memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan 
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yang terkait langsung dengan kebutuhan-kebutuhan sekolah. Melalui MBS, 

unsur pokok sekolah memegang kontrol yang lebih besar pada setiap kejadian 

di sekolah. Penerapan MBS diharapkan mampu menjadi jawaban atas 

paradigma baru management yang diperlukan. Manajemen pendidikan 

menurut MBS adalah manajemen yang berpusat pada sumber daya yang ada 

pada sekolah itu sendiri, sehingga akan terjadi perubahan paradigma 

manajemen sekolah yang semula diatur oleh birokrasi di luar sekolah menuju 

pengelolaan yang berbasis pada potensi internal sekolah.  

Merealisasikan MBS, maka perlu didukung oleh pengembangan 

masyarakat di sekolah tersebut. Sebagaimana dikemukakan bahwa masyarakat 

sekolah mengandung arti semua warga sekolah yang selalu berusaha:(1) 

mengejar dan mengembangkan kepandaian atau keahlian secara terus menerus 

sesuai dengan bidang/tugasnya; (2) komitmen terhadap kualitas; (3) memiliki 

dan mengembangkan rasa tanggung jawab moral, sosial, intelaktual, dan 

spiritual; serta (4) memiliki dan mengembangkan rasa kesejawatan atau team 

work yang cerdas, dinamis, dan kompak (Muhaimin, 2003:195). 

Sedangkan tujuan utama penerapan MBS itu sendiri adalah 

meningkatkan efisiensi pengelolaan serta mutu dan relevansi pendidikan di 

sekolah. Sekolah merupakan unit utama yang harus memecahkan 

permasalahannya melalui sejumlah keputusan yang dibuat “sedekat” mungkin 

dengan kebutuhan sekolah. Untuk itu, sekolah harus memiliki kewenangan 

(otonomi), tidak saja dalam pengambilan keputusan, akan tetapi justru dalam 

mengatur dan mengurus kepentingan sekolah menurut prakarsa sendiri 
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berdasarkan aspirasi warga sekolah sesuai dengan payung kebijakan makro 

pendidikan nasional (Slamet, <http:www.google.com>, diakses 10 Februari 

2011). 

Hasil studi awal (tgl. 5 Pebruari 2011) yang dilakukan di SMP 

Muhammadiyah 2 Kota Malang, menunjukkan bahwa kualitas pendidikan 

lebih mungkin meningkat jika manajemen pendidikan dipusatkan di sekolah 

dibandingkan pada tingkat daerah. Kepala sekolah cenderung lebih peka dan 

sangat mengetahui kebutuhan peningkatan kualitas sekolahnya dibandingkan 

para birokrat di tingkat pusat daerah. Hal ini berarti bahwa sekolah memiliki 

kebijakan yang penuh di dalam meningkatkan kualitas pendidikannya secara 

mandiri. Salah satu media yang bisa dijadikan pedoman peningkatan 

kualitasnya adalah melalui pelaksanaan MBS secara konsisten. 

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) adalah upaya serius yang rumit, 

yang memunculkan berbagai isu kebijakan dan melibatkan banyak lini 

kewenangan dan pengambilan keputusan serta tanggung jawab dana 

akuntabilitas atas konsekwensi keputusan yang diambil. Oleh sebab itu, semua 

pihak yang terlibat perlu memahami benar pengertian MBS, manfaat, 

masalah-masalah dalam penerapannya, dan yang terpenting adalah mendorong 

peningkatan kualitas pendidikan pada setiap tingkatan pendidikan. 

Hal yang paling penting dalam implementasi MBS adalah komponen-

komponen sekolah itu sendiri, yaitu: 1) Manajemen diantaranya; (a) Menyediakan 

manajemen/organisasi/kepemimpinan; (b) Menyusun rencana sekolah dan 

merumuskan kebijakan; (c) Mengelola operasioanal sekolah; (d) Menjamin 
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adanya komunikasi yang efektif antara sekolah dan masyarakat terkait (school 

community); (e) Mendorong partisipasi masyarakat; (f) Menjamin terpeliharanya 

sekolah yang akuntabel ; 2) Proses Belajar Mengajar (PBM),  di antaranya ;(a) 

Meningkatkan mutu belajar siswa; (b) Menyusun kurikulum yang cocok dan 

tanggap terhadap kebutuhan siswa; (c) Menawarkan pengajaran yang efektif; (d) 

menyediakan program pengembangan pribadi siswa; 3) Sumber Daya Manusia 

(SDM), di antaranya ; (a) Menyebarkan staf dan menempatkan personel yang 

dapat memenuhi kebutuhan semua siswa; (b) Memiliki staf yang memiliki 

wawasan MBS; (c) Menyediakan kegiatan untuk pengembangan profesi pada 

semua staf; (d) Menjamin kesejahteraan staf dan siswa; (e) Mengatur pembahasan 

tentang kinerja sekolah; 3) Sumber Daya dan Administrasi di antaranya; (a)  

Mengidentifikasi dan mengalokasikan sumber daya sesuai kebutuhan; (b) 

Mengelola alokasi dana sekolah; (c) Menyediakan dukungan administratif; (d) 

Mengelola pemeliharaan gedung dan sarana lainnya (Dally, 2010:22-23). Ke 

empat komponen itu menjadi penyangga utama di dalam peningkatan kualitas 

pendidikan pada setiap tingkatan pendidikan. 

Namun demikian, konteks MBS secara riil menurut pelaksanaan di 

lapangan masih belum menjadi jaminan yang berbanding lurus dengan 

peningkatan mutu dan kualitas pendidikan. Konsep MBS selama ini, secara umum 

masih pada tataran konseptual dan membutuh waktu yang panjang untuk 

merealisasikannya. Rendahnya mutu pendidikan secara umum terjadi pada 

lembaga-lembaga pendidikan swasta. Lembaga pendidikan swasta yang dimaksud 

dalam penelitian ini adalah lembaga-lembaga pendidikan dasar di tingkat Sekolah 
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Menengah Pertama di Kota Malang. Realitas yang ditemukan sebagai data awal di 

lapangan terukur dari dimulainya setiap tahun ajaran baru. Sangat tampak bahwa 

kesenjangan antara penerimaan siswa baru di sekolah-sekolah negeri dengan 

sekolah-sekolah swasta berbanding sangat tidak seimbang, yaitu antara 80% siswa 

baru yang lebih memilih masuk di sekolah negeri, dan sisanya 20% merupakan 

siswa-siswa yang tidak tersaring masuk ke sekolah negeri, dan menjadikan 

sekolah-sekolah swasta sebagai sekolah alternatif terakhir. 

Realitas tersebut memang bukan satu-satunya indikator rendahnya  

kualitas pendidikan di tingkat swasta, tetapi cukup menjadi bukti riil bahwa publik 

lebih tertarik memasukkan atau mempercayakan anaknya di sekolah negeri. Hal 

ini secara umum terjadi oleh karena pola manajemen yang „kurang sehat‟ dalam 

sekolah tersebut, sehingga berdampak sangat signifikan terhadap rendahnya 

penilaian publik terhadap sekolah tersebut.  

Selanjutnya, relevansi dengan persoalan in-konsistensi penyelenggaraan 

MBS, diantaranya; 1) Manajemen yang kurang efektif diantaranya; masih 

kurangnya partisipasi masyarakat karena belum efektifnya komunikasi sekolah 

dengan masyarakat, 2) Proses Belajar Mengajar (PBM) yang belum efektif, salah 

satunya karena Manajemen kurikulum dan program pengajaran yang konsep-

konsepnya hanya merupakan adaptasi dari kurikkulum sebelumnya tanpa 

melibatkan orangtua siswa, 3) Minimnya Sumber Daya Manusia (SDM) dalam 

hal ini tenaga kependidikan yang belum mengedepankan kompetensi dan 

keahlian, sehingga kualitasnya diragukan, 4) Sumber Daya dan Administrasi yang 

tersedia masih kurang memadai. 
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Selain dari masalah rendahnya kualitas pendidikan khususnya di lembaga 

pendidikan swasta, bahwa tenaga pengajar yang ada masih menjadikan profesinya 

sebagai profesi penyandang „ketetapan status‟ saja, dalam arti hanya sebagai 

symbol penegasan diri sebagai „guru‟, tetapi kurang memiliki konsentrasi yang 

penuh dalam mengembangkan dan meningkatkan kualitasnya, sehingga 

keberadaan diri tidak maksimal memberikan kontribusi peningkatan kualitas 

pendidikan di sekolah.  

Berdasarkan fakta-fakta di atas menunjukkan bahwa implementasi MBS 

belum berbanding lurus dengan peningkatan kualitas pendidikan di Kota Malang. 

Dengan demikian, uraian permasalahan di atas sekaligus menjadi penegas bahwa 

MBS belum sepenuhnya dilaksanakan secara maksimal, sehingga berdampak 

sangat „berat‟ bagi sekolah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kota 

Malang. Oleh karena itu judul yang diangkat dalam penelitian ini adalah Analisis 

Implementasi Kebijakan Manajemen Berbasis Sekolah dalam Peningkatan 

Kualitas Pendidikan di SMP Muhammadiyah 2 Kota Malang. 

 

B. Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis memberikan fokus 

penelitian, sebagai berikut: 

1. Implementasi MBS dalam peningkatkan kualitas pendidikan di SMP 

Muhammadiyah 2 Kota Malang dari aspek Manajemen  

2. Implementasi MBS dalam peningkatkan kualitas pendidikan di SMP 

Muhammadiyah 2 Kota Malang dari aspek Proses Belajar Mengajar 

(PBM) 
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3. Implementasi MBS dalam peningkatkan kualitas pendidikan di SMP 

Muhammadiyah 2 Kota Malang dari aspek Sumber Daya Manusia (SDM) 

4. Implementasi MBS dalam peningkatkan kualitas pendidikan di SMP 

Muhammadiyah 2 Kota Malang dari aspek Sumber Daya dan Administrasi 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dan fokus penelitian, maka peneliti 

merumuskan permasalahan, sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah implementasi MBS dalam peningkatkan kualitas 

pendidikan di SMP Muhammadiyah 2 Kota Malang dari aspek 

Manajemen? 

2. Bagaimanakah implementasi MBS dalam peningkatkan kualitas 

pendidikan di SMP Muhammadiyah 2 Kota Malang dari aspek Proses 

Belajar Mengajar (PBM)? 

3. Bagaimanakah implementasi MBS dalam peningkatkan kualitas 

pendidikan di SMP Muhammadiyah 2 Kota Malang dari aspek Sumber 

Daya Manusia (SDM)? 

4. Bagaimanakah Implementasi MBS dalam peningkatkan kualitas 

pendidikan di SMP Muhammadiyah 2 Kota Malang dari aspek Sumber 

Daya dan Administrasi? 
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D. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk: 

1. mengkaji implementasi MBS dalam peningkatkan kualitas pendidikan di 

SMP Muhammadiyah 2 Kota Malang dari aspek  Manajemen;   

2. mengkaji implementasi MBS dalam peningkatkan kualitas pendidikan di 

SMP Muhammadiyah 2 Kota Malang dari aspek Proses Belajar Mengajar 

(PBM); 

3. mengkaji implementasi MBS dalam peningkatkan kualitas pendidikan di 

SMP Muhammadiyah 2 Kota Malang dari aspek Sumber Daya Manusia 

(SDM); 

4. mengkaji implementasi MBS dalam peningkatkan kualitas pendidikan di 

SMP Muhammadiyah 2 Kota Malang dari aspek Sumber Daya dan 

Administrasi. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Temuan-temuan dari penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi 

keilmuan secara teoritis maupun secara praktis. 

1. Manfaat Teoritis 

a) Memberikan perspektif baru dalam melihat, mendefinisikan, 

memaknai dan menginterpretasi pelaksanaan Manajemen Berbasis 

Sekolah (MBS) di SMP Muhammadiyah 2 Kota Malang. 

b) Menambah hazanah keilmuan khususnya studi kebijakan tentang 

implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Kota Malang. 
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c) Memberikan sumbangan pemikiran kepada akademik terhadap ilmu 

pengetahuan khususnya dalam bidang manajemen dan pengembangan 

pendidikan. 

 

2. Manfaat Praktis 

a) Bagi Majelis Dikdasmen Muhammadiyah, hasil penelitian ini 

memberikan informasi mengenai pelaksanaan MBS terhadap kualitas 

pendidikan di SMP Muhammadiyah 2 Kota Malang. 

b) Bagi praktisi pendidikan dari Muhammadiyah, penelitian ini 

diharapkan secara khusus dapat menjadi bahan pertimbangan dan 

renungan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di SMP 

Muhammadiyah 2 Kota Malang. 

c) Bagi Dinas Pendidikan, penelitian ini dapat dijadikan sebagai dasar 

pertimbangan untuk meningkatkan dan merumuskan kembali strategi 

yang harus dilakukan dalam peningkatan kualitas pendidikan secara 

merata di Kota Malang. 

d) Bagi SMP Muhammadiyah 2 Kota Malang, penelitian ini dapat 

memberikan sumbangan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. 

 

F. Penegasan Istilah. 

Dalam penulisan tesis ini, penulis memberikan penegasan istilah secara 

terperinci. Istilah-istilah yang dimaksud adalah Analisis, Implementasi, 

Kebijakan, Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), Kualitas, peningkatan 

kualitas dan Pendidikan, dengan penegasan istilah sebagai berikut: 
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1. Analisis 

Analisis adalah telaah kritis untuk memahami kondisi yang ada  dalam  

segala  aspeknya  dengan   memanfaatkan  segala  data  dan informasi terkait, 

menggunakan pendekatan ilmiah sehingga menghasilkan informasi yang 

diperlukan untuk menentukan kebijakan (Balitbangdikbud, 2002). 

 

2. Implementasi 

Implementasi merupakan rangkaian  proses  penerjemahan  dari  

kebijakan  yang  direspon  berupa aksi/tindakan  para  pelaku  kebijakan 

secara  konsisten  dalam  rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah 

digariskan oleh kebijakan itu sendiri (Imron, 2002:13). 

 

3. Kebijakan 

Kebijakan adalah serangkaian tindakan yang diajukan oleh seseorang, 

kelompok dan pemerintah dengan hambatan-hambatan dan kesempatan yang 

diharapkan dapat mengatasi kendala untuk mencapai cita-cita atau 

mewujudkan suatu kehendak atau tujuan tertentu (Imron, 2002:13). 

 

4. Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) 

MBS adalah manajemen yang berpusat pada sumber daya yang ada 

pada sekolah itu sendiri, sehingga akan terjadi perubahan paradigma 

manajemen sekolah yang semula diatur oleh birokrasi diluar sekolah menuju 

pengelolaan yang berbasis pada potensi internal sekolah (UU. No. 25 Th. 2000 

tentang Propenas).  
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5. Kualitas 

Kualitas adalah tingkat baik buruknya atau taraf atau derajat sesuatu hal 

<http://id.wikipedia. org/w/index.php> diakses tgl. 5 Pebruari 2011. 

 

6. Peningkatan kualitas  

Peningkatan kualitas adalah upaya sadar yang dilakukan semua 

komponen sekolah untuk meningkatkan kualitas belajar, kualitas layanan, 

dan kualitas hasil baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif 

<http://id.wikipedia. org/w/index.php> diakses tgl. 5 Pebruari 2011. 

 

7. Pendidikan 

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 

(UU. Sisdiknas No. 20 Th. 2003). 
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