
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan merupakan bagian dari proses pembangunan nasional. Pendidikan 

memegang peran penting dalam kehidupan suatu negara, untuk menjamin 

kelangsungan hidup negara dan bangsa, karena pendidikan merupakan wahana 

untuk meningkatkan kualitas sumber manusia. Pembangunan pendidikan di 

Indonesia masih menghadapi masalah terkait dengan peningkatkan kualitas 

pendidikan (Fattah, 2004). Peran kepala sekolah sebagai pengawas sangat 

berpengaruh terhadap kinerja guru di sekolah. Sekolah merupakan lembaga formal 

sesuai dengan misinya yaitu melaksanakan kegiatan belajar mengajar dalam rangka 

mencapai tujuan pendidikan. 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi telah membawa perubahan dan 

permasalahan hampir disemua aspek kehidupan manusia. Permasalahan tersebut 

membutuhkan solusi dalam penyelesaiannya, antara lain dengan penguasaan dan 

peningkatan ilmu pengetahuan dan tehnologi. Selain membawa manfaat bagi 

kehidupan manusia, perubahan tersebut telah membawa manusia ke persaingan 

global yang semakin ketat, maka sebagai suatu bangsa perlu terus mengembangkan 

dan meningkatkan sumber daya manusianya. Peningkatan sumber daya manusia 

perlu ditingkatkan secara terencana, terarah, intensif, efektif dan efisien. Kualitas 

sumber daya manusia perlu adanya peningkatan, oleh karena itu pendidikan 

memegang peran penting. Telah banyak usaha-usaha peningkatan mutu pendidikan 

dari tingkat dasar maupun menengah, namun hasilnya belum maksimal.  



Manajemen sentralistik yang selama ini digunakan dapat mengubah secara 

esensial terhadap kemajuan pendidikan dan peningkatan sumber daya manusia. 

Manajemen ini belum dapat mengakomodasikan kepentingan daerah, sekolah, 

peserta didik dan lemahnya peran serta masyarakat. Untuk mengatasi hal tersebut, 

perlu dilakukan upaya pembaharuan dan pemantapan system pendidikan nasional 

berdasarkan prinsip desentralisasi dan manajemen. Desentralisasi pendidikan 

mempunyai konsekuensi, antara lain memerlukan tenaga-tenaga yang terampil dan 

professional. Sehingga untuk dapat menjalankan desentralisasi dan tujuan 

pendidikan nasioanal diperlukan suatu manajemen yang baik, yaitu manajemen 

yang dapat menyelaraskan otonomi daerah dengan pengelolaan pendidikan (Rohiat, 

2008).  

Salah satu program strategis yang dilaksanakan oleh Direktorat Jendral 

Pendidikan Dasar dan Menengah Depdikbud dalam meningkatkan mutu pendidikan 

adalah School Based Management (SBM) atau Manajemen Berbasis Sekolah 

(MBS). Hal tersebut terjadi karena beberapa pemikiran yaitu : (1) untuk 

pengambilan keputusan tentang sekolah, sekolah lebih berhak dari pihak lain, (2) 

untuk mendorong inovasi dan meningkatkan relefensi pendidikan dengan kondisi 

setempat tanpa meninggalkan kaidah-kaidah pendidikan nasional sebagai acuan, (3) 

agar pengelola lebih bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan kualitas, 

(4) untuk meingkatkan partisipasi masyarakat dan membangkitkan rasa ikut serta 

memiliki sekolah, dan (5) untuk mendorong adanya ketersediaan sumber daya yang 

memadai untuk pendidikan. 

MBS merupakan konsep kebijakan yang dirumuskan sebagai model 

manajemen yang memberikan otonomi lebih besar kepada warga sekolah (guru, 



kepala sekolah, orang tua dan masyarakat) untuk meningkatkan mutu sekolah 

berdasarkan kebijakan nasional, yang mana model kebijakan ini diharapkan mampu 

diterapkan pada sekolah-sekolah di Indonesia. 

MBS merupakan wujud reformasi pendidikan yang memberikan otonomi 

kepada sekolah dalam mengatur kehidupan sekolah sesuai dengan potensi, tuntutan 

dan kebutuhan sekolah untuk meningkatkan kinerja para tenaga kependidikan, pada 

system manajemen berbasis sekolah memiliki “Full authority responbility” dalam 

menetapkan program-program pendidikan dan berbagai kebijakan sesuai dengan 

visi misi dan tujuan sekolah dalam pendidikan. Hal tersebut dikemukakan oleh 

Mohnman and Whisetter (dalam Mulyasa 2007) 

MBS memberikan wewenang secara luas kepada warga sekolah untuk 

memajukan sekolah yang diinginkannya. Tetapi realitas dalam dunia pendidikan 

sekarang ini, warga sekolah belumlah maksimal dalam menjalankan perannya 

sebagai warga sekolah yang baik. Banyak warga sekolah yang kurang aktif dalam 

kemajuan sekolahnya, sehingga yang mempunyai standar di bawah akan semakin 

tertinggal dengan sekolah yang mempunyai standar mutu tinggi.    

Jika sekolah ingin sukses dalam MBS, sejumlah karakteristik MBS perlu 

dimiliki oleh sekolah. Karakteristik MBS tidak dapat dipisahkan dengan 

karakteristik sekolah efektif. SDN Blimbing 05 Malang merupakan sekolah yang 

berdiri kokoh di tengah masyarakat. Letak SDN Blimbing 05 Malang tidaklah 

strategis karena berdekatan dengan lingkungan pasar. Sehingga sekolah tersebut 

kurang efektif dalam melaksanakan PBM. Karakteristik MBS memuat secara 

inklusif elemen elemen sekolah efektif yang dikatagorikan menjadi inpud, proses, 



dan output. Berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini berjudul “Analisis 

karakteristik manajemen berbasis sekolah (MBS) di SDN Blimbing 5 Malang”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah ini adalah:  

1. Bagaimana karakteristik manajemen berbasis sekolah di SDN Blimbing 

5 Malang?  

2. Apakah hambatan karakteristik manajemen berbasis sekolah di SDN 

 Blimbing 5 Malang?  

3. Bagaimanakah upaya dalam mengatasi hambatan karakteristik 

manajemen berbasis sekolah di SDN Blimbing 5 Malang? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Mendeskripsikan karakteristik manajemen berbasis sekolah di SDN 

Blimbing 5 Malang 

2. Mendeskripsikan hambatan dalam karakteristik manajemen berbasis 

sekolah di SDN Blimbing 5 Malang 

3. Mendeskripsikan upaya dalam mengatasi hambatan karakteristik 

 manajemen berbasis sekolah di SDN Blimbing 5 Malang 

 

 

 

 



1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Secara teoritis  

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan informasi pendidikan 

pengembangan ilmu, khususnya dalam pelaksanaan Manajemen Berbasis 

Sekolah yang menjadi bagian dari ilmu pendidikan dan memberikan 

referensi informasi tentang pentingnya MBS bagi sekolah. 

2. Secara praktis. 

a) Bagi Kepala sekolah 

Sebagai referensi dalam perencanaan dan pelaksanaan, MBS di 

Sekolah Dasar 

b) Bagi Guru 

Memberikan informasi tentang perlunya kegiatan manajemen 

berbasis sekolah. 

c) Bagi sekolah 

 Meningkatkan kemampuan sekolah dalam rencana, mengelola, 

membiyai, dan menyelenggarakan pendidikan di sekolah. 

 

1.5 Penegasan Istilah 

1. Manajemen Berbasis Sekolah adalah satu strategi untuk meningkatkan 

sekolah dengan menyerahkan otoritas pengambilan keputusan secara 

signifikan dari Negara dan kabupaten kepada satuan pendidikan sekolah 

secara individual. 



2. Karakteristik MBS adalah program yang dilaksnakan oleh warga sekolah 

yang meliputi tiga komponen di dalamnya yaitu output, proses dan input. 

 


