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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Salah satu permasalahan pendidikan di Indonesia adalah kualitas pendidikan. 

Kualitas pendidikan berhubungan dengan proses penyelenggaraan pendidikan, 

sumber daya manusia dan sarana prasarana. Berdasarkan hasil kompetisi baik 

tingkat regional maupun internasional, kualitas pendidikan di Indonesia secara 

umum termasuk dalam kategori rendah, meskipun dalam beberapa ajang 

kompetisi internasional secara individu peserta dari Indonesia pernah mencapai 

prestasi peringkat pertama. 

Dirjen Pendidikan Dasar Menengah (2006:5) menyebutkan sedikitnya ada 

tiga faktor yang menyebutkan mutu pendidikan tidak mengalami peningkatan 

secara merata: pertama, kebijakan pelaksanaan pendidikan nasional menggunakan 

pendekatan Educational Production Funcation. kedua, penyelenggaraan 

pendidikan nasional dilakukan secara biokratik-sentralistik. Ketiga, peran serta 

masyarakat khususnya orang tua siswa dalam penyelenggaraan pendidikan selama 

ini masih sangat minim, partisipasi masyarakat selama ini masih bersifat 

dukungan input (dana), bukan pada proses pendidikan (pengambilan keputusan, 

monitoring, evaluasi, dan akuntabilitas). 

Pada pendekatan education production function (input, output, analysis), 

lembaga pendidikan berfungsi sebagai pusat produksi. Jika semua masukan yang 

diperlukan dalam produksi dipenuhi, maka akan menghasilkan output yang 

dikehendaki. Input pendidikan yang dimaksud seperti pelatihan pendidik, 

pengadaan buku dan alat pelajaran, kelengkapan sarana dan prasarana pendidikan 



2 
 

dianggap dapat secara otomatis menghasilkan mutu pendidikan, akan tetapi dalam 

kenyataannya tidaklah demikian. Kebijakan birokratik-sentralistik yang selama ini 

dilaksanakan dapat mengurangi kemandirian sekolah, motivasi, kreativitas, 

inisiatif, pelaksanaan pendidikan dalam mengembangkan dan memajukan sekolah. 

Sementara partisipasi warga sekolah dan masyarakat masih sebatas pada 

dukungan dana, sedang dukungan-dukungan lain seperti pemikiran, moral dan 

barang/jasa kurang diperhatikan. 

Berdasarkan observasi awal di SDN Sumber Taman 1 Kota Probolinggo 16 

Januari 2014 dilihat dari Prinsip-prinsip MBS (transparansi, akuntabilitas, dan 

partispasi masyarakat), peneliti melihat masih terdapat hambatan-hambatan dalam 

peningkatan transparansi dan pastisipasi masyarakat . Dalam hal transparansi 

belum didukung media informasi yang mudah diketahui oleh masyarakat yang 

luas informasi penyelenggaraan sekolah masih terbatas dilingkungan sekolah. 

Dalam hal akuntabilitas sekolah sudah melaksanakan dengan baik dengan adanya 

laporan penyelenggaraan sekolah kepada pihak terkait.  Dalam hal partisipasi 

disebutkan bahwa orang tua lebih memperhatikan hasil akhir sesuai dana yang 

dikeluarkan dan rendahnya kepedulian terhadap proses pendidikan.  

 Untuk mengatasi beberapa faktor tersebut, pemerintah telah menempuh 

beberapa upaya dalam meningkatkan mutu pendidikan. Pemberian otonomi 

pendidikan yang luas pada sekolah merupakan kepedulian pemerintah terhadap 

gejala-gejala yang muncul di masyarakat serta upaya peningkatan mutu 

pendidikan secara umum. Otonomi yang diberikan harus diimbangi dengan 

transparansi dan akuntabilitas yang kuat sehingga lingkungan kelembagaan satuan 

pendidikan lebih kondusif bagi tumbuhnya pribadi yang mandiri, bertanggung 
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jawab, demokratis, kreatif, inovatif, dan interpreneurial. Kebijakan ini 

dilaksanakan dalam bentuk manajemen berbasis sekolah. Penegasan ini tertuang 

dalam pasal 51 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa pengelolaan satuan pendidikan 

menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip 

manajemen berbasis sekolah. 

Manajemen berbasis sekolah secara konsepsional akan membawa perubahan 

terhadap peningkatan kinerja sekolah dalam peningkatan mutu, efisiensi 

manajemen keuangan, pemerataan kesempatan dan pencapaian tujuan politik 

(demokrasi) suatu bangsa lewat perubahan kebijakan desentralisasi diberbagai 

aspek baik politik, edukatif, administratif, maupun anggaran pembiayaan 

pendidikan. Manajemen Berbasis Sekolah selain akan meningkatkan kualitas 

belajar mengajar dan efisiensi operasional pendidikan, juga tujuan politik 

terutama demokrasi disekolah (Permadi, 2001:17). 

Berdasarkan permasalahan diatas, maka diperlukan suatu studi untuk melihat 

bagaimana pelaksanaan MBS yang difokuskan kepada efektivitas manajemen 

pada tatanan sekolah. Maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang: 

“Efektivitas Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah pada SDN Sumber Taman 

1 Kota Probolinggo”. 
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A. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas maka 

muncullah rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan manajemen berbasis sekolah di SDN Sumber Taman 1 

Kota Probolinggo? 

2. Hambatan-hambatan apa yang di alami sekolah dalam melaksanakan MBS? 

 

B. Batasan Masalah 

Permasalahan yang mungkin muncul dalam pelaksanaan Manajemen Berbasis 

Sekolah sangatlah bervariasi. Oleh karena itu perlu adanya pembatasan masalah. 

Penelitian ini dengan dibatasi pelaksanaan MBS berdasarkan prinsip transparansi, 

akuntabilitas, partispasi pada SDN Sumber Taman 1 Kota Probolinggo. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat dirumuskan tujuan dari 

penelitian sebagai berikut. 

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan manajemen berbasis sekolah di SDN 

Sumber Taman 1 Kota Probolinggo? 

2. Untuk mendeskripsikan hambatan-hambatan apa yang dialami sekolah dalam 

melaksanakan MBS? 
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D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat secara teoritis maupun praktis 

bagi sekolah, Dinas Pendidikan, dan Masyarakat pengguna jasa pendidikan. 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memperluas kajian pengetahuan 

dalam pengelolaan pendidikan melalui Manajemen Berbasis Sekolah. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Sekolah, diharapkan dapat memberikan informasi, bahan kajian, evaluasi, 

dan pembangunan pelaksanaan MBS berdasarkan aspek Transparansi 

Manajemen, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat. 

b. Bagi Dinas Pendidikan, diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam 

kegiatan evaluasi dan pengambilan keputusan lebih lanjut berkaitan dengan 

upaya peningkatan mutu pendidikan melalui program MBS di Kota 

Probolinggo. 

c. Bagi Komite Sekolah dan Masyarakat, diharapkan menjadi bahan masukan dan 

evaluasi dalam mengoptimalkan peransertanya meningkatkan mutu pendidikan 

di sekolah. 

 

E. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari kesalahpahaman dan penafsiran yang keliru dalam 

memahami penelitian yang berjudul “Efektivitas Pelaksanaan Manajemen 

Berbasis Sekolah di SDN Sumber Taman 1 Kota Probolinggo” maka penulis akan 

menjelaskan istilah dalam judul tersebut. 
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1. Efektivitas 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (Balai Pustaka, 2003) 

efektivitas adalah keefektifan. Menurut Sondang P. Siagian (2001:24) 

memberikan definisi efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan 

prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk 

menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Sementara 

itu, Abdurahmat (2003:92) “Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana 

dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya 

untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya. 

Dalam penelitian ini efektivitas adalah keefektifan suatu pekerjaan yang 

dilaksanakan tepat pada waktunya dan hasilnya sangat memuaskan. 

2. Manajemen Berbasis Sekolah 

Istilah Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) merupakan terjemahan dari 

“School Based Managemen”. Menurut pendapat Rohiat (2008:47) mengartikan 

Manajemen Berbasis Sekolah sebagai model pengelolaan yang memberikan 

otonomi (kewenangan dan tanggung jawab yang lebih besar kepada sekolah), 

memberikan fleksibilitas/keluwesan kepada sekolah, mendorong partisipasi secara 

langsung dari warga sekolah (guru, siswa, kepala sekolah, karyawan) dan 

masyarakat (orang tua siswa, tokoh masyarakat, ilmuwan, pengusaha), dan 

meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional serta 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan menurut Mulyasa 

(2004:7) manajemen berbasis sekolah merupakan salah satu wujud dari reformasi 

pendidikan yang menawarkan kepada sekolah untuk menyediakan pendidikan 

yang lebih baik dan memadai bagi para peserta didik. Otonomi dalam manajemen 



7 
 

merupakan potensi bagi sekolah untuk meningkatkan kinerja para staff, 

menawarkan partisipasi langsung kelompok-kelompok yang terkait, dan 

meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pendidikan. 

Dalam penelitian ini Manajemen Berbasis Sekolah adalah model pengelolaan 

yang diberikan pemerintah kepada sekolah untuk mendorong partisipasi langsung 

dari warga sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan. 

3. Sekolah Dasar 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (Balai Pustaka 2003) sekolah 

adalah lembaga untuk belajar dan mengajar serta tempat menerima dan memberi 

pelajaran. Dasar adalah sekolah tempat memperoleh pendidikan sebagai dasar 

pengetahuan untuk melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi. Sedangkan 

berdasarkan PP No 28 Tahun 1990 BAB I Ayat 1 menjelaskan bahwa pendidikan 

dasar adalah pendidikan umum yang lamanya Sembilan tahun, diselenggarakan 

selama enam tahun di Sekolah Dasar dan tiga tahun di Sekolah Lanjutan Tingkat 

Pertama atau satuan pendidikan yang sederajat. 

Dalam pendidikan ini Sekolah Dasar adalah tempat dalam menimba ilmu 

selama enam tahun untuk melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi. 

 


