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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan dianggap sebagai salah satu investasi yang paling berharga 

dalam membentuk kualitas sumber daya manusia. Dalam meningkatkan kualitas 

sumber daya manusia diperlukan pendidikan yang harus dikelola secara efektif 

dan efisien untuk mewujudkan mutu pendidkan yang diharapkan. Untuk mencapai 

mutu pendidikan itu sendiri diperlukan berbagai strategi. Salah satu strategi 

pembangunan mutu pendidikan nasional adalah Manajemen Berbasis Sekolah 

(MBS). 

Dipilihnya MBS sebagai salah satu strategi diterapkannya dalam sistem 

pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, karena MBS diyakini dapat 

meningkatkan kualitas mutu pendidikan, meningkatkan tanggungjawab kepala 

sekolah dan guru terhadap peserta didik, orang tua siswa, dan masyarakat. Dan 

memberikan keterbukaan kepada semua pemangku kepentingan dalam 

memberikan saran dan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan penting 

yang diperlukan oleh sekolah. 

Hal yang paling penting dalam implementasi MBS adalah manajemen 

terhadap komponen-komponen sekolah itu sendiri. Komponen-komponen MBS 

meliputi: manajemen kurikulum dan program pengajaran, manajemen tenaga 

pendidik dan kependidikan, manajemen kesiswaan, manajemen keuangan dan 

pembiayaan, manajemen sarana dan prasarana, manajemen pengelolaan hubungan 
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sekolah dengan masyarakat, dan manajemen pelayanan khusus lembaga 

pendidikan. (Mulyasa, 2002) 

Pelaksanaan MBS perlu melibatkan semua pemangku kepentingan di 

dalam sekolah, termasuk juga Komite Sekolah sebagai yang memiliki 

tanggungjawab baik kepada masyarakat, dan pemerintah dalam meningkatkan 

kapasitas pelayanan siswa.  Kreativitas dan daya cipta kepala sekolah, guru, 

konselor, dan tenaga kependidikan perlu terus menerus didorong dan 

dikembangkan demi tercapainya tujuan pendidikan yang baik. 

Keberhasilan sekolah dalam menerapkan MBS dipengaruhi oleh 

kepedulian pemerintah pusat dan daerah, oleh karena itu diperlukan peran kepala 

sekolah, guru, dan tenaga administrasi dalam mengelola sekolah. Salah satu 

sekolah yang menerapkan MBS di Kota Malang adalah SDN Kauman 1 Malang. 

SDN Kauman 1 Malang merupakan sekolah yang termasuk dalam sekolah yang 

menuju sekolah potensial yang memiliki program-program pengembangan yang 

dirancang untuk memenuhi kebutuhan zaman yang selalu berkembang. Oleh 

karena itu dalam visi dan misinya SDN Kauman 1 Malang menekankan pada hasil 

lulusan yang bermutu Nasional sekaligus bermutu Internasional.  

Kegiatan pembelajaran di SDN Kauman 1 Malang menurut guru 

koordinator bidang kurikulum, sebagai berikut: 

“Pelaksanaan kegiatan pembelajaran di SDN Kauman 1 dilaksanakan 
dalam kondisi pembelajaran yang kondusif. Selain kegiatan akademik, 
di SDN Kauman 1 malang juga ada kegiatan non-akademik 
ekstrakulikuler yang memberikan kesempatan kepada peserta didik 
untuk mengembangkan minat dan bakatnya. SDN Kauman 1 
mempunyai ekstrakulikuler wajib yaitu Pramuka, UMI (belajar agama), 
dan Bahasa Inggris. Ketiga kegiatan non-akademik tersebut diwajibkan 
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karena dengan kegiatan pramuka diharapkan bisa membentuk karakter 
yang disiplin dan bertanggung jawab, dengan kegiatan UMMI 
diharapkan bisa menjadi pribadi beragama yang baik, dan kegiatan 
Bahasa Inggris diwajibkan karena SDN Kauman 1 Malang adalah 
sekolah S-RSBI dan tidak mau kehilangan rasa S-RSBI maka Bahasa 
Inggris termasuk ekstrakulikuler wajib meskipun belum ada SK dari 
Walikota. Dan masih banyak kegiatan non-akademik ekstrakulikuler 
lainnya yang bisa diikuti peserta didik sesuai dengan minat dan 
bakatnya, semuai ini diajarkan untuk memenuhi berkembangan zaman 
sesuai dengan visi dan misi sekolah”. (ww/g/kur/26012016) 

 

Berdasarkan pengamatan pada tanggal 5 januari 2016, diperoleh data 

bahwa di SDN Kauman 1 Malang merupakan lingkungan sekolah yang berada di 

pusat kota, lingkungan sekolah yang nyaman dan kondusif , adanya dukungan dari 

warga sekolah dan lingkungan masyarakat, dengan adanya banyak sponsor yang 

membiayai kegiatan-kegiatan sekolah. Sehingga sekolah mempunyai peluang 

besar untuk meningkatkan mutu pendidikan dan serta adanya peningkatan prestasi 

baik prestasi akademik maupun prestasi non-akademik setiap tahunnya. 

(Obs/26012016) 

SDN Kauman 1 Malang setiap tahunnya memperoleh hasil prestasi 

belajar akademik maupun non-akademik dengan baik, hal ini dimungkinkan salah 

satu peran dari MBS. Oleh karena itu perlu adanya penelitian berkaitan dengan 

implementasi MBS di SDN Kauman 1 Malang dengan judul,  “Implementasi 

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di 

SDN Kauman 1 Malang”. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah implementasi MBS dalam meningkatkan mutu pendidikan di 

SDN Kauman 1 Malang? 
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2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam implementasi MBS di SDN 

Kauman 1 Malang? 

3. Solusi apa saja yang dilaksanakan untuk mengatasi kendala implementasi 

MBS dalam meningkatkan mutu pendidikan di SDN Kauman 1 Malang? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk: 

1. Mengetahui dan mendeskripsikan implementasi MBS dalam meningkatkan 

mutu pendidikan di SDN Kauman 1 Malang 

2. Mengetahui dan mendeskripsikan kendala-kendala yang dihadapi dalam 

implementasi MBS di SDN Kauman 1 Malang 

3. Mengetahui dan mendeskripsikan solusi yang dilaksanakan untuk mengatasi 

kendala implementasi MBS dalam meningkatkan mutu pendidikan di SDN 

Kauman 1 Malang 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Kepala Sekolah, penelitian ini dapat dijadikan sebagai dasar 

pertimbangan untuk meningkatkan dan merumuskan kembali strategi yang 

harus dilakukan dalam meningkatkan mutu pendidikan. 

1. Bagi Guru, penelitian ini dapat mendorong profesonalisme guru sehingga 

dapat lebih bekonsentrasi pada tugas masing-masing. 

2. Bagi Orang tua Siswa dan Masyarakat, penelitian ini dapat meningkatkan 

partisipasi dan dapat mengawasi langsung proses belajar mengajar anaknya. 
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E. Definisi Istilah 

1. Implementasi 

Implementasi merupakan proses penerapan dari sebuah tindakan 

dan adanya kesepakatan bersama antara pelaku untuk mencapai tujuan dan 

sasaran yang diinginkan. 

2. Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) 

MBS adalah bentuk otonomi manajemen pendidikan pada satuan 

pendidikan, dan sekolah dituntut memiliki tanggung jawab yang tinggi, baik 

kepada peserta didik, orangtua, masyarakat, dan pemerintah. 

3. Mutu Pendidikan 

Mutu pendidikan adalah bentuk usaha yang 

dijalankan/dilaksanakan sekolah untuk menghasilkan prestasi dalam bidang 

akademik maupun non akademik menjadi lebih baik dari sebelumnya.  

 

F. Batasan Masalah 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan mendeskripsikan 

implementasi MBS, kendala-kendala yang dihadapi, dan solusi yang dilaksanakan 

terhadap 7 komponen MBS, yaitu: manajemen kurikulum dan program 

pengajaran, manajemen tenaga pendidik dan kependidikan, manajemen 

kesiswaan, manajemen keuangan dan pembiayaan, manajemen sarana dan 

prasarana, manajemen pengelolaan hubungan sekolah dengan masyarakat, dan 

manajemen pelayanan khusus lembaga pendidikan. 


