
1 
 

BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

  

Pendahuluan berisi latar belakang masalah yang menjadi dasar 

diadakannya suatu kegiatan. Oleh karena itu, latar belakang menguraikan 

dengan jelas dan singkat pokok permasalahan. 

A. Latar Belakang 

Pendidikan adalah segala pengalaman belajar yang berlangsung 

dalam segala lingkungan dan sepanjang hidup. Pengertian, fungsi, dan 

tujuan pendidikan dirumuskan dalam Undang-undang Sistem Pendidikan 

Nasional Nomor 20 Tahun 2003 pasal 1 dan 3, “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”. Pendidikan tersebut dapat 

diperoleh melalui sekolah, karena disekolah peserta didik dibekali 

pengetahuan yang tidak diperoleh diluar. Sekolah mempunyai manajemen 

untuk mengatur pelaksanaan peningkatan mutu sekolah. Manajemen 

Berbasis Sekolah dijamin oleh 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”. Dengan demikian, prinsip 
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Manajemen Berbasis Sekolah secara tegas dinyatakan dalam UU Nomor 

20/2003 sebagai prinsip dalam pengelolaan pendidikan baik untuk 

pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. 

Manajemen atau pengelolaan merupakan komponen integral dan 

tidak dapat dipisahkan  dari proses pendidikan secara keseluruhan. 

Manajemen sangat penting untuk peningkatan mutu sekolah karena tidak 

mungkin tanpa manajemen yang baik tujuan pendidikan dapat diwujudkan 

secara optimal, efektif, dan efisien. Konsep tersebut berlaku disekolah 

yang memerlukan manajemen yang efektif dan efisien. Kerangka inilah 

tumbuh kesadaran akan pentingnya manajemen berbasis sekolah, yang 

memberikan kewenangan penuh kepada sekolah dan guru dalam mengatur 

pendidikan dan pengajaran, merencanakan, mengorganisasi, mengawasi, 

mempertanggungjawabkan, mengatur, serta memimpin sumber-sumber 

daya insani serta barang-baranguntuk membantu pelaksanaan 

pembelajaran yang sesuai dengan tujuan sekolah. Manajemen berbasis 

sekolah juga perlu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat. 

Untuk itu, perlu dipahami fungsi-fungsi pokok manajemen, yaitu 

perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pembinaan. Dalam 

prakteknya keempat fungsi tersebut merupakan suatu proses yang 

berkesinambungan (Mulyasa, 2012:20). 

Manajemen berbasis sekolah (MBS) merupakan salah satu upaya 

pemerintah untuk mencapai keunggulan masyarakat bangsa dalam 

penguasaan ilmu dan teknologi, yang ditunjukkan dengan pernyataan 
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politik dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Hal tersebut 

diharapkan dapat dijadikan landasan dalam pengembangan pendidikan di 

Indonesia yang berkualitas dan berkelanjutan, baik secara makro, meso, 

maupun mikro (Mulyasa, 2012:11). 

Manajemen berbasis sekolah merupakan faktor yang sangat 

penting untuk meningkatkan mutu sekolah dan memudahkan dalam proses 

belajar mengajar peserta didik. Ada 8 bidangdalam MBS yaitu bidang 

Kepegawaian, Sarana dan prasarana, Kurikulum, Kesiswaan, Keuangan, 

Penilaian, Hubungan Masyarakat, danWaktu.Faktor penting untuk 

menjalankan MBS di sekolah salah satunya adalah bidang Sarana dan 

Prasarana.Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi 

perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar 

lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk 

menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Sarana 

pendidikan, yaitu perlengkapan yang secara langsung dipergunakan untuk 

proses pendidikan (Minarti, 2012:252). 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia 

(PERMENDIKNAS) Nomor 24 Tahun 2007, Tentang : 

Standart Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah 

Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah 

Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah 

Aliyah (SMA/MA) 

 

 SD/MI sekurang-kurangnya memiliki prasarana seperti, Ruang 

Kelas, Ruang Perpustakaan, Laboratorium IPA, Ruang Pimpinan, Ruang 
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Guru, Tempat Beribadah, Ruang UKS, Toilet, Gudang, Ruang Sirkulasi, 

dan Tempat Bermain/Berolahraga. Salah satu faktor yang penting dalam 

manajemen berbasis sekolah adalah sarana dan prasarana. Didalam proses 

pendidikan dan pembelajaran tidak akan berjalan dengan maksimal tanpa 

adanya fasilitas yang mendukung, salah satunya yaitu sarana dan prasarana 

sekolah. Kenyataan di lapangan, ditemukan fakta yang berbeda dari yang 

diharapkan,saat dilakukan observasi awal pada SD Muhammadiyah 1 

Kesamben Kabupaten Blitar, diketahui bahwa disekolah tersebut masih 

belum mempunyai sarana dan prasarana yang mendukung disebabkan 

sekolah tersebut tergolong sekolah baru. Dikatakan sekolah tersebut masih 

tergolong sekolah baru karena dibuka dan diresmikan pada tahun 2010. 

Ruang kelas yang dimiliki sekolah tersebut masih terbatas dan siswanya 

hanya terdiri dari kelas 1 hingga kelas 4 pada tahun ini. Fasilitas yang 

dimiliki sekolah juga masih terbatas untuk pelaksanaan proses 

pembelajaran. Belum mempunyai perpustakaan, lapangan dan halaman 

sekolah masih berupa tanah, ruang kelas kurang, dan tidak adanya ruang 

aula sekolah. Usaha yang dilakukan untuk melengkapi fasilitas/sarana dan 

prasarana pada sekolah terus dilakukan, dan karena usaha itu  sekarang 

sekolah tersebut sudah mempunyai fasilitas/sarana dan prasarana yang 

cukup lengkap dari sebelumnya. Adanya perpustakaan, penambahan ruang 

kelas, hingga 2 unit mobil antar jemput sudah tersedia bagi siswa.  

Berdasarkan dari permasalahan yang ada pada sekolah, maka 

diangkat judul skripsi tentang “Analisis Penerapan Manajemen 
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Berbasis Sekolah (MBS) dalam Bidang Sarana dan Prasarana di SD 

Muhammadiyah 1 Kesamben Blitar”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas maka rumusan 

masalah penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) dibidang 

sarana dan prasarana di SD Muhammadiyah 1 Kesamben Blitar? 

2. Apakah faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi sekolah 

dalam menerapkan manajemen berbasis sekolah (MBS) dibidang 

sarana dan prasarana di SD Muhammadiyah 1 Kesamben Blitar? 

3. Bagaimanakah solusi untuk mengatasi hambatan yang dihadapi 

sekolah dalam menerapkan manajemen berbasis sekolah (MBS) 

dibidang sarana dan prasarana di SD Muhammadiyah 1 Kesamben 

Blitar? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian 

ini yakni sebagai berikut :    

1. Untuk mengetahui penerapan Manajemen Berbasis Sekolah dibidang 

sarana dan prasarana. 

2. Menganalisis faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi 

sekolah dalam penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) 

dibidang sarana dan prasarana. 
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3. Menjelaskan solusi dari hambatan yang dihadapi dalam penerapan 

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dibidang sarana dan prasarana. 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

bagi : 

1. Teoretis  

Secara teoretis diharapkan dapat menambah pengetahuan 

karya ilmiah pada bidang Sarana dan Prasarana terutama pada 

tingkat sekolah dasar. Dapat menjadi bahan referensi pada mata 

kuliah Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), juga sebagai bahan 

referensi bagi para peneliti-peneliti yang akan melaksanakan 

penelitian serupa di masa yang akan datang. Selain itu, penelitian 

ini juga dapat dijadikan syarat untuk menyelesaikan mata kuliah 

Skripsi dan menyelesaikan program studi S1 PGSD di Universitas 

Muhammadiyah Malang. 

2. Praktis 

Secara praktis dapat memberikan beberapa manfaat yang 

diberikan kepada beberapa pihak, antara lain: 

a. Bagi Peneliti 

1) Mengetahui secara nyata kondisi sarana dan prasarana 

sekolah sekaligus dapat menambah pengetahuan yang 

dapat dimanfaatkan dikemudian hari. 

 



7 
 

 
 

2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

acuan dan motivasi dalam melaksanakan kebijakan 

pengembangan sarana dan prasarana dalam kaitannya 

dengan penerapan MBS di sekolah. 

b. Bagi Sekolah 

1) Sebagai sumber penunjang dalam proses pembelajaran di 

SD Muhammadiyah 1 Kesamben Kabupaten Blitar.  

2) Dapat menjadi gambaran dan masukan guna 

mempersiapkan dan berbenah diri dalam rangka 

optimalisasi Manajemen Berbasis Sekolah khususnya 

pengembangan sarana dan prasarana. 

c. Bagi Dinas/Instansi Terkait 

1) Dapat dijadikan pertimbangan dalam pengambilan 

kebijakan pengelolaan sarana dan prasarana. 

E. Definisi Istilah 

 Menghindari penafsiran yang keliru terhadap istilah yang 

digunakan dalam penelitian ini, maka diberikan definisi sebagai berikut : 

1. Manajemen Berbasis Sekolah 

Manajemen Berbasis Sekolah  merupakan suatu program 

pemerintah berkaitan dengan adanya asas desentralisasi maka 

muncullah otonomi pendidikan.  Dimana sekolah diberikan 

kewenangan untuk mengelola sekolahnya sendiri tanpa 
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meninggalkan kebijakan-kebijakan strategis yang ditetapkan oleh 

pemerintah pusat (Minarti, 2012:52). 

2. Sarana dan Prasarana 

Sarana pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara 

langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, 

khususnya proses belajar mengajar, seperti gedung, ruang kelas, 

meja kursi, serta alat-alat dan media pengajaran. Adapun yang 

dimaksud dengan prasarana pendidikan adalah fasilitas yang 

secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan atau 

pengajaran, seperti halaman, kebun, taman sekolah, jalan menuju 

sekolah, tetapi jika dimanfaatkan secara langsung untuk proses 

belajar mengajar, seperti taman sekolah untuk pengajaran biologi, 

halaman sekolah sebagai sekaligus lapangan olahraga, komponen 

tersebut merupakan sarana pendidikan (Mulyasa, 2012:49). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




