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MOTTO 

 

1. “Saat ku takut, kupegang janji firmanNya… 

Dan pertolonganNya tepat pada waktuNya” 

    -Kristus Penolongku- 

 

2. Hidup adalah kebulatan tekad… 

    -M. Al Amin- 

 

3. Karena Allah telah berfirman: “Aku sekali-kali tidak 

akan membiarkan engkau dan Aku sekali-kali tidak 

akan meninggalkan engkau” sebab itu dengan yakin 

kita dapat berkata “Tuhan adalah penolongku. Aku 

tidak akan takut. Apakah yang akan dilakukan 

manusia terhadap aku?” 

-Ibrani 13: 5b-6- 
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RINGKASAN 

Denny Mario M, 2011, Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) 
dalam Upaya Peningkatan Kualitas Pendidikan di Era Otonomi Daerah 
(Studi di SMAN 1 Puri Kabupaten Mojokerto), ketua komisi pembimbing Dr. 
Moch Makmur, MS dan anggota komisi pembimbing Ainul Hayat, S.Pd, M. Si 
 
 

Penelitian ini menggunakan konsep manajemen berbasis sekolah yang sudah 
berjalan di lingkungan sekolah di Mojokerto khususnya di SMAN 1 PURI, maka 
sangat dibutuhkan kesiapan input Sumber Daya (kepala sekolah, guru, karyawan, 
peserta didik, peralatan, perlengkapan, uang, dll), perangkat lunak (struktur 
organisasi sekolah, Regulasi, deskripsi tugas, rencana program sekolah), serta 
harapan-harapan (visi, misi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai sekolah), 
sebagai pemandu bagi berlangsungnya proses MBS tersebut. 

Tujuan dari penelitian ini adalah Mengetahui, mendeskripsikan, dan 
menganalisis pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di SMAN 1 Puri 
Kabupaten Mojokerto serta mengidentifikasi, mendeskripsikan, dan menganalisis 
faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah di 
SMAN 1 Puri Kabupaten Mojokerto. Sumber data yang digunakan adalah sumber 
data primer dan sumber data sekunder. Peneliti menggunakan teknik 
pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data 
yang digunakan oleh peneliti adalah model reduksi data, penyajian data, dan 
penarikan kesimpulan atau verifikasi. 

Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan, bahwa dengan 
diberlakukannya MBS ini manfaat lain yang dirasakan adalah adanya perubahan 
paradigma berfikir masyarakat (orang tua siswa). Mereka sudah mulai mengerti 
bahwa tanggung jawab pendidikan bukan semata-mata berada pada sekolah dan 
pemerintah. Hal ini dapat ditunjukkan dari kemauan mereka untuk mendukung 
program-program sekolah (secara moral maupun dana). 

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti menyarankan agar target program 
sekolah dapat dicapai secara maksimal, maka harus didukung dengan dana yang 
cukup, maka untuk mendapatkannya jangan hanya dibebankan kepada pemerintah 
dan orang tua saja, namun sudah saatnya di era sekarang ini sekolah menjalin 
kerja sama dengan pihak luar sekolah misalnya badan-badan usaha atau lembaga-
lembaga pendidikan (dengan memberi les) atau mungkin sekolah menjalankan 
usaha yang produktif dan menghasilkan uang misalnya dengan mengadakan 
bazaar/ pameran dari hasil warga sekolah dan tournament olahraga yang dikelola 
secara mandiri dan semi professional. 

Kata kunci: Manajemen, pendidikan, otonomi daerah 
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SUMMARY 

Denny Mario M, 2011, Implementation of School-Based Management (SBM) 
in Improving the Quality of Education in the Era of Regional Autonomy 
(Studies in SMAN 1 Puri Kabupaten Mojokerto), head of the commission 
advisor Dr. Moch Makmur, MS and member of the commission advisor Ainul 
Hayat, S. Pd, M. Si 

 
The research uses school-based management concept which has been running 

in the school environment in Mojokerto, especially in SMAN 1 PURI, so the input 
needed is readiness Resources (principals, teachers, employees, learners, tools, 
equipment, money, etc.), software (school organizational structure, regulaton, job 
descriptions, plan school programs), and the expectations (vision, mission, goals 
and targets to be achieved school), as a guide for the continuity of the MBS 
process. 

The purpose of this research is Knowing, describe, and analyze the 
implementation of School-Based Management (SBM) in SMAN 1 Puri Mojokerto 
regency, and to identify, describe, and analyze the factors supporting and 
inhibiting the implementation of School-Based Management in SMAN 1 Puri 
Kabupaten Mojokerto. Source data used is the source of primary data and 
secondary data sources. Researchers used data collecting technique through 
observation, interviews, and documentation. Analysis of the data used by 
researchers is the model data reduction, data presentation, and conclusion or 
verification 

The results obtained indicate, that with the enactment of this MBS Another 
perceived benefit is a paradigm shift to think people (parents). They have started 
to understand that the responsibility for education is not solely located in schools 
and government. It can be shown by their willingness to support school programs 
(both morally and funds) 

Based on the results of the study, the researchers suggest that school 
programs target the maximum achievable, it must be supported by sufficient 
funds, then to get it should not only be borne by the government and parents, but 
it's time in the current era, the school has worked with the parties outside of 
school such as enterprises or educational institutions (with tutor) or maybe the 
school run a productive business and make money for example by holding a 
bazaar / exhibits from the citizens of the school and sports tournament that 
managed independently and semi-professional. 

Keyword: Management, education, regional autonomy  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Di dalam pembukaan UUD 1945 dinyatakan bahwa tujuan Negara 

Republik Indonesia dalam alinea IV salah satunya adalah “mencerdaskan 

kehidupan bangsa”. Bangsa yang cerdas adalah bangsa yang dapat survive 

(bertahan) dalam menghadapi kesulitan. Kenyataan dewasa ini bangsa Indonesia 

dilanda dan masih berada di tengah-tengah krisis yang berkepanjangan yakni 

krisis politik, ekonomi, hukum, kebudayaan, serta termasuk krisis pendidikan. 

Sebagai respon terhadap fenomena ini pada tahun 1998 lalu, berbagai agenda 

reformasi untuk memperbaiki kondisi bangsa marak digulirkan, dengan berusaha 

mewujudkan cita-cita reformasi yakni membangun masyarakat Indonesia baru 

yang demokratis, damai, berkeadilan dan sejahtera. 

 Kekuatan reformasi yang hakiki, sebenarnya bersumber dari Sumber Daya 

Manusia yang berkualitas serta memiliki visi, transparansi dan pandangan jauh ke 

depan, tidak hanya mementingkan diri dan kelompok, tetapi senantiasa 

mengedepankan kepentingan bangsa dan negara dalam berbagai kehidupan 

kemasyarakatan. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia ini merupakan pra 

syarat mutlak untuk mencapai tujuan pembangunan nasional yakni membentuk 

masyarakat adil dan makmur seimbang material, dan spiritual berdasarkan 

Pancasila dan UUD 1945 di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

 Sebagian wahana untuk menciptakan Sumber Daya Manusia yang 

berkualitas tersebut adalah melalui aspek pendidikan sebagaimana dalam pasal 3 

UU No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional menyatakan bahwa: 
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“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk 

watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar 

menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga yang 

demokratis serta bertanggung jawab.” 

 Namun sampai saat ini bangsa Indonesia masih mengalami persoalan 

rumit tentang pendidikan yakni yang berkisar masalah kualitas, relevansi, dan 

peningkatan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan bagi seluruh rakyat 

Indonesia. 

 Berkaitan dengan masalah ini, Suyanto (Kompas, 17 Desember 2002 : 5) 

menjelaskan bahwa, dari aspek kualitas pendidikan kita memang sungguh 

memprihatinkan, terutama pendidikan di luar Pulau Jawa yang jika dibandingkan 

dengan pendidikan di Jawa memiliki kesenjangan yang amat besar, meskipun 

bukan berarti pendidikan di Jawa sudah memiliki kualitas yang memadai. 

Terlebih-lebih dengan adanya perkembangan teknologi informasi yang demikian 

pesat. Kesenjangan ini jika tidak diantisipasi maka dalam jangka panjang akan 

berakibat pada kesenjangan sosial yang akhirnya akan mejadi benih-benih 

persoalan di bidang politik maupun ekonomi. Dari aspek relevansi, pendidikan 

kita ke depan harus mendapatkan sentuhan pengembangan yang lebih serius. Saat 

ini telah digalakkan mengenai perkembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi 

maupun Life Skills di dunia pendidikan kita. Dengan perkembangan itu 

diharapkan relevansi hasil pendidikan terhadap tuntutan jaman akan dapat 

ditingkatkan. Sedangkan persoalan pemerataan kesempatan memperoleh 

2 



 

 

 

 

pendidikan mengalami kendala yang amat besar karena adanya krisis ekonomi 

yang melanda negeri ini sejak lima tahun yang lalu bahkan saat ini anak-anak 

yang drop out semakin bertambah begitu pula penduduk yang buta huruf paling 

tidak ada 6 juta anak tidak bisa mengenyam pendidikan dan 18,5 juta penduduk 

masuk dalam kategori buta huruf secara alphabetical, dan jumlah ini terus 

bertambah jika pemerintah tidak menangani secara serius. 

Selanjutnya, ada masalah pokok sistem pendidikan nasional antara lain : 

(1) Menurunnya akhlak dan moral peserta didik, (2) Pemerataan kesempatan 

belajar, (3) Masih rendahnya manajemen pendidikan yang tidak sejalan dengan 

pembangunan nasional, dan (4) Sekolah Dasar yang  belum profesional (Mulyasa, 

2002:4). 

Ditegaskan pula oleh catatan Bank Dunia (1998) bahwa pembangunan 

pendidikan di Indonesia selama beberapa dasawarsa terakhir, menghadapi kendala 

besar dan serius yang menjadi penghambat paling nyata bagi kemajuan 

pendidikan di Indonesia. Diantaranya adalah yang menyangkut manajemen 

pendidikan yang bersifat sentralistik, dimana di dalam pengelolaan pendidikan 

peranan pemerintah sangat dominan dalam berbagai hal misalnya kebijakan pusat 

yang mengekang daerah. 

Sistem pengelolaan pendidikan yang bersifat sentralistik tersebut telah 

menimbulkan stagnasi, kreativitas sekolah mandeg, dan inisiatif menjadi langka. 

Hal ini dikarenakan daerah – lebih khusus lagi pihak sekolah – cenderung bersifat 

pasif. Pengelolaan yang bersifat sentralistik tersebut bahkan dituding telah 

melahirkan aparat pendidikan yang “membebek” hanya bekerja atas dasar juklak 

dan juknis dari pemerintah pusat. Sistem sekolah dijalankan terutama melalui 
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surat-surat putusan dan instruksi-instruksi dari kantor pusat di Jakarta, tanpa 

mempertimbangkan apakah sekolah serta aparat administrasi dan supervisi 

pendidikan di daerah telah siap untuk melaksanakannya.  

Berbicara soal pelayanan pendidikan, masyarakat sebagai “konsumen-

pembeli” produk yang bernama persekolahan hampir tidak memiliki posisi tawar 

menawar ketika berhadapan dengan lembaga pendidikan. Kalaupun ada organisasi 

para orang tua murid lewat lembaga yang bernama BP3 (Badan Pembantu 

Penyelanggaraan Pendidikan) tetapi realitas di lapangan menunjukkan bahwa 

lembaga inipun tidak lebih dari kepanjangan tangan birokrasi pendidikan. 

Upaya peningkatan kualitas pendidikan terus menerus dilakukan secara 

konvensional maupun inovatif. Pemerintah dalam hal ini Menteri Pendidikan 

Nasional pada tanggal 2 Mei 2002 juga mencanangkan “Gerakan Peningkatan 

Mutu Pendidikan”. Namun berbagai indikator pendidikan belum menunjukkan 

peningkatan yang berarti. Sebagian sekolah terutama di kota-kota mengalami 

peningkatan mutu pendidikan yang cukup menggembirakan, namun sebagian 

besar lainnya masih memprihatinkan. Dari berbagai pengamatan dan analisa, 

sedikitnya terdapat 3 faktor yang menyebabkan mutu pendidikan tidak mengalami 

perubahan secara merata (Departemen Pendidikan Nasional, 2008:2), dua 

diantaranya adalah penyelenggaraan pendidikan nasional dilakukuan secara 

birokratik-sentralistik dan peran serta masyarakat khususnya orang tua siswa 

dalam penyelenggaraan pendidikan selama ini sangat minim. 

Berbagai kenyataan empiris tersebut, ditambah dengan berbagai 

ketidakpuasan orang-orang daerah terhadap berbagai dampak negatif sistem 

sentralistik, telah mendorong pemikiran perlunya perubahan paradigma dalam 
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pengelolaan pendidikan nasional. Agar lebih menjunjung nilai demokratis dan 

nilai kemanusiaan sebagaimana dalam TAP MPR RI No.IV/MPR/1999 tentang 

GBHN dikemukakan bahwa untuk mencapai cita-cita bangsa Indonesia 

tergantung antara lain pada peran aktif masyarakat. Dirumuskan pula bahwa 

pendidikan nasional kurang bermakna bagi pengembangan pribadi dan watak 

peserta didik atau dengan kata lain bahwa paradigma-paradigma lama perlu 

ditinjau kembali karena melahirkan berbagai anomali sangat fatal dalam 

kelangsungan hidup bermasyarakat dan bernegara termasuk di dalamnya bidang 

pendidikan.  

Pada titik inilah muncul gagasan agar pengelolaan masyarakat 

didesentralisasikan ke daerah kabupaten / kota. Selain untuk menjawab berbagai 

titik lemah dalam sistem sentralisasi, gagasan desentralisasi juga dilandasi 

pemikiran untuk lebih mengakomodasi semangat demokrasi dalam pendidikan. 

Desentralisasi pendidikan tersebut meminta artikulasi dalam semua jenis 

pendidikan dari Taman Kanak-Kanak sampai Perguruan Tinggi yang diarahkan 

pada kebutuhan perkembangan sumber-sumber alam dan sumber-sumber manusia 

yang terdapat di daerah. 

Bersamaan dengan berkembangnya wacana tersebut, muncullah UU No.22 

tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang secara politis mereduksi peran 

pemerintah pusat sebagai penyelenggara administrasi pemerintahan. Pemerintah 

kemudian memutuskan segera memberlakukan UU merupakan landasan hukum 

pelaksanaan otonomi daerah, dimana peran dan fungsi pemerintah daerah menjadi 

lebih besar termasuk bidang pendidikan. Hal ini tercantum dalam UU No. 22 

tahun 1999 pasal 11 ayat (2) bahwa: ”Bidang pemerintahan yang wajib 
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dilaksanakan oleh daerah kabupaten / kota meliputi pekerjaan umum, kesehatan, 

pendidikan dan kebudayaan, dan pertanian, perhubungan, industri dan 

perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, petanahan, koperasi dan 

tenaga kerja.” 

Dalam konteks ini, desentralisasi pendidikan semakin mendapat perhatian 

yang serius. Desentralisasi pendidikan diyakini merupakan langkah strategis 

untuk menjawab berbagai tantangan pendidikan di masa depan sekaligus 

mengeliminir berbagai kelemahan dan dampak negatif dari sistem sentralistik. 

Menanggapi hal tersebut Amich Alhumani dari Research Institute for Culture and 

Development secara khusus mencatat bahwa: “Berbagai temuan empiris itu 

menjadi dasar yang amat kuat untuk menerapkan kebijakan desentralisasi 

pendidikan bahkan secara filosofis-sosiologis kebijakan desentralisasi pendidikan 

merupakan pilihan strategis bagi pembangunan pendidikan di masa depan.” 

(Kompas, 11 September 2009) 

Pada era desentralisasi ini, pemerintah pusat dalam hal ini adalah 

kementerian pendidikan hanya bertanggung jawab garis-garis kebijakan umum 

diantaranya mendesain kurikulum, membuat standarisasi mutu, menentukan 

kualifikasi guru, menyelenggaran ujian nasional yang menerapkan model 

evaluasi. Perubahan sistem pengelolaan pendidikan dari sentralisasi ke 

desentralisasi menuntuk perubahan di berbagai aspek, tantangan paling pokok 

tentu saja adalah terselenggaranya suatu tatanan yang dinamis dalam pergeseran 

peran dan fungsi operasional yang selama ini berada di tangan pusat untuk 

kemudian diserahkan ke daerah. Jadi secara perlahan pemerintah pusat bisa 

dikurangi. Pemerintah menyalurkan Dana Alokasi Umum (DAU) ke pemerintahan 
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kabupaten atau kota untuk pembayaran gaji guru, untuk urusan pembangunan fisik 

sekolah dan pengadaan perangkat belajar, termasuk bukku-buku pelajaran, 

pemerintah pusat pun masih memberikan uluran tangan lewat dana dekosentrasi 

akan tetapi secara bertahap, keterlibatan pemerintah pusat akan terus menciut 

dengan asumsi masyarakat telah dianggap mampu mengatasi biaya-biaya 

semacam itu. 

Keinginan pemerintah yang digariskan dalam haluan negara agar 

pengelolaan pendidikan diarahkan pada desentralisasi menuntut partisipasi 

masyarakat secara aktif guna merealisasikan otonomi daerah. Oleh karena itu 

perlu diperhatikan kesiapan sekolah sebagai ujung tombak pelaksanaan 

operasional pendidikan pada garis bawah. Mengacu pada ketentuan peundang-

undangan yang berlaku khususnya UU No. 32 tahun 2004, kewenangan yang 

dimiliki daerah begitu besar. Dalam bidang pendidikan, pemerintah daerah bukan 

saja mempunyai kewenangan mengelola pendidikan secara umum tetapi juga 

sampai ke hal-hal yang bersifat teknis seperti menetapkan petunjuk pelaksanaan 

pengelolaan sekolah. 

Implikasi dari semakin besarnya peran dan fungsi daerah dalam 

pengelolaan pendidikan maka di era otonomi daerah peran dan fungsi pusat 

(Depdiknas) semakin menciut. Dalam bidang pengawasan, misalnya dominasi 

pengawasan pusat yang selama ini cenderung disertai pendekatan kekuasaan 

birokratif mengalami perubahan total. Bahkan berbagai kalangan menuntut agar 

pusat cukup bertindak sebagai penyusun kerangka acuan standar minimal. Dan 

bidang lain tuntutan serupa juga dikumandangkan oleh daerah yang menghendaki 

agar pusat cukup sebagai pengawas standar mutu pendidikan nasional dengan 
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menetapkan standar pelayanan minimal persekolahan. Untuk menanggapi hal ini 

Kementerian Pendidikan Nasional telah membentuk tim kerja Standar Pelayanan 

Minimal (SPM) bagian Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah. Standar 

tersebut mulai dari standar kompetensi siswa, kurikulum, soal ketenagaan, 

pembiayaan sekolah sampai pada peran serta masyarakat di manajemen sekolah.   

Saat dimulainya pelaksanaan otonomi daerah tanggal 1 Januari 2001 

bersamaan dengan itu pula pengelolaan di bidang pendidikan dengan sendirinya 

menjadi bagian dari kewenangan daerah yang berpusat di kabupaten / kota 

(desentralisasi pendidikan). Namun pengalaman berbagai negara menunjukkan 

bahwa desentralisasi pendidikan tidak cukup hanya pada tingkat kabupaten / kota 

saja, desentralisasi pendidikan untuk mencapai otonomi pendidikan yang 

sesungguhnya harus sampai pada tingkat sekolah secara individual. 

Guna mengantisipasi atau menghadapi berbagai persoalan yang 

diperkirakan akan terus menjadi wacana di kalangan orang-orang pendidikan serta 

untuk memberdayakan pembangunan otonomi pendidikan (berujung pada 

otonomi sekolah) agar lebih demokratis, transparan, efisien dan melibatkan 

partisipasi masyarakat luas, maka Depdiknas (pemerintah) menyusun landasan 

penggerak desentralisasi pendidikan dengan Manajemen Pendidikan Berbasis 

Sekolah (MBS) atau School Based Management (SBM) yang telah berhasil 

mengangkat kondisi dan memecahkan berbagai masalah pendidikan di negara 

maju misalnya Australia dan Amerika. 

MBS merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai keunggulan 

masyarakat bangsa dalam penguasaan ilmu dan teknologi dan diharapkan dapat 

dijadikan landasan dalam pengembangan pendidikan di Indonesia yang 
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berkualitas dan berkelanjutan baik secara makro, meso, maupun mikro. MBS ini 

merupakan pengkoordinasian dan penyerasian daya yang dilakukan secara 

mandiri oleh sekolah melibatkan semua kelompok kepentingan yang berhubungan 

dengan sekolah secara langsung dalam proses pengambilan keputusan untuk 

memenuhi kebutuhan suatu sekolah. Dengan MBS ini unsur pokok sekolah 

(Constituent) memegang control yang lebih besar pada setiap kejadian di sekolah. 

Dengan harapan dapat mencapai tujuan MBS itu sendiri yakni meningkatkan 

kinerja sekolah dan terutama meningkatkan kinerja belajar siswa menjadi lebih 

baik. Atau dengan kata lain MBS ini bertujuan untuk “memberdayakan” sekolah 

terutama sumber daya manusianya (kepala sekolah, guru, karyawan, siswa, orang 

tua, dan masyarakat sekitarnya). 

Berkaitan dengan konsep MBS ini, sekolah dapat mengerjakan 9 aspek  

sebagai berikut: 

(1) Perencanaan dan evaluasi program sekolah, (2) Pengelolaan 
kurikulum, (3) Pengelolaan proses belajar mengajar, (4) Pengelolaan 
ketenagaan, (5) Pengelolaan peralatan dan perlengkapan, (6) Pengelolaan 
kewenangan, (7) Pelayanan siswa, (8) Hubungan sekolah dengan 
masyarakat, dan (9) Pengelolaan iklim sekolah. (Soediono, Kompas 4 
April 2009) 
 
MBS tersebut merupakan model pengelolaan yang dapat memudahkan 

aparat pengelola di daerah. Tujuannya agar manajemen pengelola pendidikan di 

daerah dapat lebih effisien. Dan keuntungan lain dari diterapkannya dari MBS 

adalah memungkinkan orang tua siswa berpartisipasi dalam pengambilan 

keputusan di sekolah. Karena orang tua telah banyak menyumbang bagi 

pembiayaan pendidikan, sebagai pembayar pendidikan sudah sewajarnya jika 

orang tua meminta pertanggungjawaban kepada kepala sekolah, guru-guru, dan 
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institusi pendidikan jika anaknya mengalami kegagalan belajar (dalam Mulyasa 

2002). 

Selain itu MBS ini lahir sebagai respon terhadap kurang berhasilnya 

program pendidikan pemerintah masa lalu misalnya “Aku Anak Sekolah” yang 

didukung oleh Badan-Badan Internasional seperti Bank Dunia, Bank Pembiayaan 

Asia (ADB) dan UNICEF merupakan bagian dari program Jaring Pengaman 

Sosial dalam bidang pendidikan. Dan hal ini diduga erat kaitannya dengan 

masalah manajemen. BPPN (Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional) dan Bank 

Dunia (2009) memberi pengertian bahwa MBS atau SBM merupakan bentuk 

alternatif sekolah dalam program desentralisasi di bidang pendidikan, yang 

ditandai oleh otonomi luas di tingkat sekolah, partisipasi masyarakat dan dalam 

kerangka kebijakan pendidikan nasional. Otonomi diberikan agar sekolah dapat 

leluasa mengelola sumber daya denga mengalokasikannya sesuai prioritas 

kebutuhan serta tanggap terhadap kebutuhan masyarakat setempat. Partisipasi 

masyarakat dituntut agar lebih memahami pendidikan, membantu, serta 

mengontrol pengelolaan pendidikan. Disamping itu, berkurangnya lapisan-lapisan 

birokrasi dalam prinsip desentralisasi juga mendukung efisiensi. Keterlibatan 

kepala sekolah dan guru dalam pengambilan keputusan sekolah juga mendorong 

rasa kepemilikan yang lebih tinggi terhadap sekolahnya yang pada akhirnya 

mendorong mereka menggunakan sumber daya yang ada seefisien mungkin untuk 

mencapai hasil optimal (BPPN dan Bank Dunia, 2009). Dalam konsep ini sekolah 

dituntut memiliki tanggung jawab yang tinggi baik kepada orang tua, masyarakat, 

maupun pemerintah. 
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Pemberdayaan sekolah dengan memberikan otonomi yang lebih besar 

disamping menunjukkan sikap tanggap pemerintah terhadap tuntutan mayarakat 

juga dapat ditunjukkan sebagai sarana peningkatan efisiensi, mutu, dan 

pemerataan pendidikan (tujuan MBS). Pemberlakuan Manajemen Berbasis 

Sekolah (MBS) dan berbasis masyarakat ini memang merupakan salah satu 

langkah yang sudah dirintis sejak tahun 2002 dan implementasi konsep MBS ini 

adalah pembentukan Dewan Pendidikan (atau dengan nama lain) di tingkat 

kabupaten atau kota. 

Dewan Pendidikan merupakan badan yang mewadahi peran serta 

masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan dan efisiensi 

pengelolaan pendidikan di kabupaten atau kota, sesuai dengan Surat Keputusan 

Menteri Pendidikan Nasional (SK Mendiknas) No. 044 / U / 2002 tentang Dewan 

Pendidikan dan Komite Sekolah. Sedangkan pada tingkat atau satuan sekolah 

(mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan menengah) dibentuk institusi 

yang dikenal dengan komite sekolah (istilah untuk wilayah Dinas Kabupaten 

Mojokerto) atau dengan nama lain sesuai dengan pemberian nama oleh masing-

masing daerah misalnya di provinsi Jawa Barat ada yang member nama Dewan 

Sekolah. Lembaga ini merupakan suatu keharusan bagi setiap sekolah jika akan 

menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah, dimana fungsi dan tugasnya lebih luas 

dari BP3. 

Dewan Sekolah merupakan lembaga nonpolitis dan nonprofit yang 

dibentuk secara musyawarah dan demokratis oleh stake holder sekolah terdiri dari 

unsur orang tua siswa, wakil siswa, wakil guru-guru, kepala sekolah, wakil tokoh 

masyarakat setempat (ulama, budayawan, pemuka adat, cendekia pemerhati 
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pendidikan), utusan pejabat pendidikan (Dinas Pendidikan Kabupaten / Kota) 

serta pakar pendidikan yang mempunyai perhatian dan kepedulian terhadap 

peningkatan kualitas pendidikan dan bersedia membantu secara suka rela. 

Berdasarkan hal tersebut, dewan sekolah / komite sekolah merupakan bentuk 

kesadaran dan kepedulian masyarakat untuk melakukan aktivitasnya dalam 

berpartisipasi mengambil, melaksanakan dan mengevaluasi keputusan suatu 

program pendidikan di sekolah secara proporsional yang dilandasi oleh 

kesepakatan atau dewan sekolah merupakan mitra sekolah.  

Guna menyesuaikan dengan model pengembangan Manajemen Berbasis 

Sekolah dan prinsip otonomi pendidikan –seiring diterapkannya UU No. 25 tahun 

1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah- maka pada tahun 1999 

lalu, Kabupaten Mojokerto telah menunjukkan dua sekolah untuk mengajukan 

proposal pelaksanaan MBS ke Surabaya. Dari tujuh SMU negeri yang ada di 

wilayah kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mojokerto, SMAN 1 

Puri dan SMAN 1 Sooko terpilih sebagai sekolah perintis pelaksanaan MBS. 

“Pemilihan didasarkan atas pertimbangan bahwa sekolah tersebut tergolong dalam 

sekolah yang maju.” (menurut Bapak Sunarto, Kasubdin Diklamen Dinas P&K 

Kabupaten Mojokerto). Sedangkan pada tingkat daerah, sejak tanggal 9 Juli 2002 

lalu telah dibentuk Dewan Pendidikan yang disahkan dengan SK Bupati 

Mojokerto No. 219 tahun 2002. 

Sekolah dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai lembaga 

pendidikan formal dalam era otonomi daerah ini dituntut untuk lebih profesional 

dan bertanggung jawab di dalam pelaksanaan suatu program pendidikan dari 

pemerintah baik mengenai persoalan efisiensi internal lembaganya sendiri, 
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maupun kemampuannya dalam menerapkan suatu program pendidikan serta 

melakukan langkah-langkah inovatif sesuai dengan kemampuan potensi 

daerahnya. Demikian juga dalam penerapan MBS sebagai paradigma baru sistem 

pendidikan Indonesia, maka kedua elemen pendidikan tersebut (sekolah dan Dinas 

Pendidikan kabupaten / kota) harus saling mendukung dalam rangka peningkatan 

kualitas pendidikan daerah dan sekolah. 

Namun karena MBS tersebut adalah program pemerintah yang harus 

dikembangkan, maka diperlukan langkah inovasi dalam penerapannya baik untuk 

jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Di sisi lain para pengelola 

pendidikan di daerah selama ini telah terbiasa dengan pengelolaan/ manajemen 

terpusat sehingga mereka harus menyesuaikan diri dengan model pengelolaan 

pendidikan yang baru ini (MBS). 

Dari seluruh uraian di atas mengindikasikan bahwa dalam rangka 

peningkatan kualitas pendidikan (mencetak Sumber Daya Manusia yang 

berkualitas sebagai modal dasar Pembangunan Nasional) pada era otonomi daerah 

ini, sudah selayaknya MBS diterapkan dalam pengelolaan pendidikan di daerah. 

Diantara keunggulannya adalah dengan MBS ini maka akan memberikan peluang 

bagi kepala sekolah, guru, dan peserta didik untuk melakukan inovasi dan 

improvisasi di sekolah. Namun kompleksnya permasalahan yang dihadapi 

sekolah-sekolah di Mojokerto, serta di sisi lain konsep manajemen berbasis 

sekolah yang masih baru di lingkungan sekolah di Mojokerto khususnya di 

SMAN 1 Puri, maka sangat dibutuhkan kesiapan input Sumber Daya (kepala 

sekolah, guru, karyawan, peserta didik, peralatan, perlengkapan, uang, dan lain-

lain), perangkat lunak (struktur organisasi sekolah, PP, deskripsi tugas, rencana 
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program sekolah), serta harapan-harapan (visi, misi, tujuan dan sasaran yang ingin 

dicapai sekolah), sebagai pemandu bagi berlangsungnya proses MBS tersebut. 

Oleh karena itu, perlu ada pentahapan pelaksanaan untuk menghindari terjadinya 

benturan-benturan antar aspek dan antar unit pelaksana. Untuk kepentingan 

tersebut, sedikitnya perlu dilakukan tiga tahapan, yaitu jangka pendek, jangka 

menengah, dan jangka panjang. 

Berdasarkan masalah tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengetahui 

lebih lanjut tentang penerapan MBS tersebut di SMAN 1 Puri Kabupaten 

Mojokerto dilihat dari proses manajemennya yang terdiri dari POAC (planning, 

organizing, actuating, and controlling) dalam judul “Pelaksanaan Manajemen 

Berbasis Sekolah dalam Upaya Peningkatan Kualitas Pendidikan di Era 

Otonomi Daerah” (Studi di SMAN 1 Puri Kabupaten Mojokerto). 

B. Rumusan Masalah 

Perumusan masalah merupakan suatu bentuk penjabaran terhadap masalah 

yang telah diungkapkan secara konkret. Titik tolak penelitian jenis apapun tidak 

lain bersumber dari masalah, karena tanpa masalah penelitian itu tidak dapat 

dilaksanakan. Masalah itu sewaktu akan memulai memikirkan suatu penelitian 

sudah harus dipikirkan dan dirumuskan secara jelas, sederhana, dan tuntas, karena 

seluruh unsur penelitian lainnya kan berpangkal pada perumusan masalah tersebut 

(Moleong, 2006:61). 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan 

masalah sebagai berikut : 
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1. Bagaimanakah pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah di SMAN 1 

Puri Kabupaten Mojokerto? 

2. Apa sajakah faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan MBS di 

SMAN 1 Puri Kabupaten Mojokerto? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian merupakan hal apa yang akan dituju dari kegiatan 

penelitian yang dilakukan. Dan penelitian dapat bertujuan untuk menjajaki, 

menguraikan, menerangkan dan menguji suatu gejala. 

Berdasarkan uraian di atas dan berlandaskan pada rumusan masalah maka 

penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis pelaksanaan Manajemen 

Berbasis Sekolah (MBS) di SMAN 1 Puri Kabupaten Mojokerto. 

2. Mengidentifikasi, mendeskripsikan, dan menganalisis faktor pendukung 

dan penghambat pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah di SMAN 1 

Puri Kabupaten Mojokerto. 

D. Manfaat Penelitian 

Selain untuk mencapai tujuan tersebut, maka peneliti ini juga diharapkan 

mampu memberi manfaat antara lain : 

1. Manfaat Akademis 

a. Sebagai bahan kajian dan sumbangan pemikiran dalam pengembangan 

Ilmu Administrasi Negara khususnya dan ilmu pengetahuan umumnya. 

b. Bisa dijadikan bahan referensi dan informasi bagi peneliti selanjutnya 

yang meneliti masalah berkaitan dengan penelitian ini. 
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c. Menambah wawasan keilmuan bagi peneliti dalam bidang pendidikan 

khususnya terkait dengan konsentrasi administrasi pembangunan 

(pembangunan kualitas sumber daya manusia) 

2. Manfaat Praktis 

a. Sebagai masukan bagi Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

Kabupaten Mojokerto dalam mengambil kebijakan tentang pendidikan. 

b. Bagi sekolah dapat dijadikan masukan dalam penyusunan program kerja 

sekolah terkait dengan usaha peningkatan mutu pendidikan. 

c. Sebagai sarana sosialisasi konsep otonomi pendidikan lebih khusus 

otonomi sekolah- terutama mengenai penerapan/ pelaksanaan MBS kepada 

para pengelola pendidikan serta masyarakat yang terkait. 

E. Sistematika Penulisan 

Penulisan skripsi ini terbagi dalam lima bab, yang disusun dengan 

sitematika sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, kontribusi penelitian serta sitematika pembahasan.  

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab Tinjauan Pustaka memuat landasan teori yang digunakan dalam 

pembahasan tema penelitian ini. Diantaranya meliputi: Konsep Dasar 

Manajemen Berbasis Sekolah, Inovasi Pendidikan di Sekolah, 

Karakteristik MBS, Tujuan MBS, Implementasi MBS, Tugas dan Fungsi 

Sekolah dalam MBS, Mengelola/ Memanage sekolah (terdiri dari 
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perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan), Kualitas 

Pendidikan dan Era Otonomi Daerah. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Pada bab ini dikemukakan tentang metode yang digunakan dalam 

penelitian yakni meliputi jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi dan 

situs penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrument 

penelitian dan analisa data. 

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berisi tentang penyajian data (yang terkait dengan fokus penelitian) serta 

analisa dan interpretasi data (mensinkronkan fokus, temuan data dan 

sejumlah teori yang ada). 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini memuat kesimpulan dari keseluruhan hasil dan pembahasan 

penelitian juga saran untuk masalah yang dihadapi. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Administrasi Pembangunan 

1. Pengertian 

Administrasi pembangunan mencakup dua pengertian, yaitu: administrasi 

dan pembangunan. Telah diketahui bahwa yang dimaksud dengan administrasi 

ialah keseluruhan proses pelaksanaan keputusan-keputusan yang telah diambil dan 

diselenggarakan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah 

ditentukan sebelumnya. Pembangunan biasanya didefinisikan sebagai rangkaian 

usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang 

ditampung oleh suatu negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan 

bangsa (nation building). 

Dari pembahasan diatas, maka pengertian atau definisi dari administrasi 

pembangunan yaitu: seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu negara bangsa untuk 

bertumbuh, berkembang, dan berubah secara sadar dan terencana dalam semua 

segi kehidupan dan penghidupan negara bangsa yang bersangkutan dalam rangka 

pencapaian tujuan akhirnya (Siagian 2007:5). Hal ini seperti yang disebutkan oleg 

Riggs (1971:75) “development administration refers noy only to a government’s 

effort to carry out programs designed to reshape its physical, human, and cultural 

environment, but also to the struggle to enlarge a government’s capacity to 

engage in such programs”. Bahwa administrasi pembangunan tidak berarti hanya 

sebagai usaha-usaha pemerintah melaksanakan program terencana dalam rangka 

membentuk lingkungan fisik, manusia, dan kebudayaannya, tetapi juga berarti 

perjuangan meningkatkan kemampuan melaksanakan berbagai program. 
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2. Perkembangan Paradigma Pembangunan dan Strategi Pembangunan 

dalam Administrasi Pembangunan. 

Paradigma yang satu dengan yang lain, pada hakikatnya tidak dapat 

disamakan apalagi dipersatukan, tetapi paradigma dapat diperbandingkan. Asumsi 

berkaitan dengan persoalan keyakinan dan kepercayaan (meta teori) sehingga 

tidak dapat diuji, dites, dikritik, dikembangkan dan disempurnakan.  

Sebagai tujuan dari negara-negara berkembang adalah komitmen dan 

orientasi terhadap pembangunan bangsa dan negaranya. Pembangunan yang 

dilaksanakan setiap negara-negara berkembang mempunyai perbedaan prinsipil 

mengenai landasan falsafah, hakikat, tujuan, strategi, maupun kebijaksanaan dan 

program-program pembangunannya. Namun demikian pembangunan yang 

dilakukan negara-negara berkembang secara global merupakan suatu proses 

kegiatan yang terencana dalam upaya pertumbuhan ekonomi, perubahan sosial, 

dan modernisasi bangsa guna peningkatan kualitas hidup manusia dan 

kesejahteraan masyarakat. 

Secara proses kegiatan pembangunan, bahwa negara yang melaksanakan 

politik pembangunan diawali oleh negara yang baru merdeka atau negara yang 

belum berkembang (under developed countries), kemudian negara terbelakang 

(backward countries), setelah itu negara kurang berkembang (less developed 

countries), dan akhirnya negara miskin dan negara yang sedang berkembang 

(developing countries) yang biasanya disebut dengan negara Dunia Ketiga (third 

world countries). 

Sejak dicanangkannya program Marshal Plan (1949) kegiatan 

pembangunan diseluruh dunia mulai berkembang. Pada mulanya gagasan Presiden 
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Amerika Serikat Henry S. Truman ditujukan untuk merehabilitas negara sekutu di 

Eropa setelah Perang Dunia kedua. Selanjutnya program tersebut diikuti pula oleh 

negara lain dan badan internasional untuk membantu merehabilitasi negara miskin 

paska penjajahan. Terjadilah dua kelompok negara yakni, negara maju 

(development countries) dan negara berkembang (developing countries). Beberapa 

paradigma pembangunan menurut Tjokrowinoto (1995:218) adalah sebagai 

berikut: 

a. Paradigma pertumbuhan (growth paradigm) 
Pada dasawarsa pertama tahun 1960-1970 adanya keinginan untuk 
menciptakan kemajuan dibidang ekonomi dengan strategi pertumbuhan 
ekonomi negara berkembang sekitar 5% pertahun. Paradigma ini lebih 
menonjolkan infrastruktur fisik yang memunculkan ketimpangan sosial 
ekonomi. Masyarakat miskin hanya menerima sebagian kecil dari efek 
pertumbuhan ekonomi, sedangkan kaum pemilik modal menguasai akses 
ekonomi yang ada sehingga persoalan kemiskinan menjadi semakin parah. 

b. Paradigma kesejahteraan (wellfare paradism) 
Pada periode ini, dasawarsa pembangunan kedua (1971-1980) pelaksanaan 
pembangunan (growth and equity of strategy development) menuju 
industrialisasi dengan pertumbuhan sebesar 6% pertahun. Dengan tujuan 
pemerataan pembangunan dibidang pendapatan, pendidikan, kesehatan, 
keadilan, kewirausahaan, keamanan, kesejahteraan sosial termasuk 
pelestarian dan penyelamatan lingkungan. Pelaksanaan pembangunan dalam 
paradigma ini ternyata cenderung bersifat sentralistik (top down) sehingga 
menunjukkan ketergantungan antara rakyat dan proyek pembangunan 
(birokrasi pembangunan). Paradigma ini dianggap tidak berhasil dalam 
menanggulangi permasalahan kemiskinan yang ada. 

c. Paradigma pembangunan berkelanjutan (sustainable development paradism) 
Konsep paradigma ini adalah konsep pembangunan ramah lingkungan, yakni 
perpaduan antara bagaimana melakukan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan 
masyarakat dengan sumber daya yang dimiliki, sekaligus mempertimbangkan 
kelangsungan generasi selanjutnya. Permasalahan utama yang dihadapi dalam 
paradigma ini adalah kenyataan kebutuhan masyarakat miskin berkaitan 
dengan upaya peningkatan kesejahteraan dan keterbatasan sumber daya, 
teknologi dan kemampuan organisasi sebagai penopang di sisi lain. 

d. Paradigma human development 
Belajar dari pengalaman yang lalu, maka mulai tahun 1990-an ditiupkan 
paradigma baru yang lebih humanize. Terjadinya kegagalan tersebut telah 
menyadarkan perlunya reorientasi baru dalam pembangunan. Bermula dari 
pengalaman yang lalu, maka paradigma pembangunan lebih memperhatikan 
lingkungan dan lebih manusiawi. Oleh karena itu, paradigma pembangunan 
menempatkan manusia sebagai faktor kunci yang memainkan peran penting 

20 



 

 

 

 

dalam segala segi. Dalam paradigma ini, pembangunan diarahkan pada upaya 
mewujudkan keadilan, pemerataan dan kedamaian dan pembangunan yang 
berpusat pada manusia dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat agar 
menjadi sector pembangunan sehingga dapat menimbulkan partisipasi 
masyarakat dalam pembangunan, kemandirian dan etos kerja fokus perhatian 
dari paradigma ini adalah perkembangan manusia (human development), 
kesejahteraan (wellfare), keadilan (equity), dan berkelanjutan (sustainability). 
Dominasi pemikiran paradigma ini adalah keseimbangan manusia (balance 
human ecology). 
 

Mengenai pembangunan yang berpusat pada manusia (people centered 

development), Korten (1982) menegaskan bahwa arah pembangunannya adalah 

untuk mendukung pemerataan dan pertumbuhan dalam rangka kelangsungan 

pembangunan yang bersifat global, seperti aspek transformasi nilai, kelembagaan, 

teknologi, dan perilaku manusia yang konsisten terhadap kualitas kehidupan sosial 

dan lingkungannya. Oleh karena itu, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam proses 

pembangunan ini adalah: pelayanan sosial (social service), pembelajaran sosial 

(social learning), pemberdayaan (empowerment), kemampuan (capacity), dan 

pembangunan kelembagaan (institutional building). Upaya pembangunan sosial, 

pengembangan kelembagaan dan pendidikan sosial dimaksudkan untuk 

menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, kemandirian dan etos 

kerja yang konsisten dengan pembangunan yang berwawasan kualitas manusia.  
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Singkatnya, untuk memahami perkembangan paradigma dan strategi 

pembangunan yang tumbuh selama ini dapat diilustrasikan dalam gambar berikut 

ini. 

Tabel 1 
Perkembangan Paradigma dan Strategi Pembangunan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Diadopsi dari Agus Suryono (2004: 84) 

Dilihat dari gambar di atas maka dapat dijelaskan dan disimpulkan bahwa 

strategi pembangunan di Indonesia mengadopsi dari negara-negara maju dan 

negara-negara berkembang, yaitu bahwa pembangunan pada akhirnya bermuara 

pada  pembangunan manusianya sebagai pelaksana pembangunan. Pembangunan 

manusia di Indonesia juga mengadopsi dari UUD 1945 yaitu pembangunan 

manusia seutuhnya seluruh masyarakatnya sebagai bentuk pemerataan 

pembangunan di Indonesia. 

 

Situasi Pasca 
Perang Dunia 

Amerika 
Serikat, 

membantu 
negara Eropa 

(Marshal Plan) 

Negara Kaya 
dan Badan 

Internasioanl, 
membantu 

negara miskin 
pasca 

penjajahan 

Kelompok  
Negara 

Negara 
maju 

Negara 
berkembang 

Paradigma dan 
Strategi 

Pembangunan 

Pembangunan 
Indonesia 

Pertumbuhan 

Pertumbuhan 
dan 

pemerataan 

Pembangunan 
berkelanjutan 

Pembangunan 
manusia 

Pembangunan 
Manusia 

Seutuhnya dan 
Seluruh 
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Tjokrowinoto (1987:26) mengutip pendapat dari David C. Korten 

mencoba memberikan peta perbandingan karakteristik tiga strategi pembangunan 

yakni: strategi pertumbuhan (growth), strategi kebutuhan dasar (basic needs), dan 

strategi berpusat pada manusia (people centred) sebagaimana seperti yang akan di 

sampaikan pada tabel berikut ini: 

Tabel 2 
Karakteristik Strategi Pembangunan 

Karakteristik 
Strategi 

Pertumbuhan Kebutuhan 
Dasar 

Berpusat pada 
Manusia 

 Fokus 
 Nilai 
 

 Idikator 
 
 

 Peranan 
pemerintah 

 Sumber utama 
 
 

 Kendala 

 Industri 
 Berpusat pada 

industry 
 Ekonomi makro 

 
 

 Entrepreneur 
provider 

 Modal 
 
 

 Konsentrasi dan 
marginalisasi 

 Pelayanan 
 Berkiblat pada 
manusia 

 Indicator sosial 
 
 

 Service 
 

 Kemampuan 
administrasi dan 
anggaran 

 Keterbatasan 
anggaran dan in-
kompetensi aparat 

 Manusia 
 Berpusat pada 
manusia 

 Hubungan 
manusia dengan 
sumber 

 Facilitator/ 
enabler 

 Kreatifitas dan 
komitmen 
 

 Struktur dan 
prosedur yang 
tidak mendukung 

Sumber : Diadopsi dari Tjokrowinoto (1987:26) 

Dari tabel di atas dapat diketahui perbedaan dari tiga strategi 

pembangunan, yaitu strategi pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan 

berfokus pada industri, nilai yang dikembangkan adalah berpusat pada industri, 

sebagai indikator keberhasilan pembangunan adalah keberhasilan pelaksanaan 

ekonomi makro, peranan pemerintah hanya sebagai entrepreneur provider, yang 

menjadi sumber utama pembangunan adalah modal, dan kendala yang dihadapi 

adalah masalah konsentrasi dan marginalisasi. Sedangkan strategi yang berbasis 
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pada kebutuhan dasar mempunyai fokus pada pelayanan pemerintah kepada 

masyarakat, nilai yang dikembangkan adalah berkiblat pada manusianya itu 

sendiri, indikator yang digunakan adalah hubungan sosial masyarakatnya, baik 

hubungan dengan masyarakatnya sendiri maupun dengan pemerintah sendiri, 

peranan pemerintah adalah sebagai pelayan masyarakat, sumber utama 

pembangunan adalah kemampuan administrasi dan anggaran, dan kendala yang 

dihadapi adalah keterbatasan anggaran dan in-kompetisi aparat. Sedangkan untuk 

strategi pembangunan yang terakhir adalah strategi pembangunan yang berpusat 

pada manusia, sebagai fokus utamanya manusia, nilai yang dikembangkan adalah 

berkiblat pada manusia itu sendiri, indikator keberhasilan pembangunan adalah 

hubungan antara manusia dengan sumber-sumber daya yang ada disekitarnya, 

peran pemerintah hanya sebagai fasilitator, sumber utama adalah kreatifitas dan 

komitmen, sedangkan kendala yang dihadapi adalah struktur dan prosedur yang 

tidak mendukung. 

3. Dimensi Administrasi Pembangunan 

Pembangunan adalah merupakan suatu konsep perubahan sosial yang 

berlangsung terus menerus menuju ke arah perkembangan dan kemajuan yang 

memerlukan masukan-masukan secara menyeluruh dan berkesinambungan. Hal 

tersebut merupakan usaha-usaha pemerintah dan masyarakat untuk mencapai 

tujuan. Adapun lima dimensi penting dalam proses pembangunan menurut 

Bintoro Tjokroamidjojo (1995) yakni: 
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Dimensi 1:    Kesejahteraan sosial ekonomi 

Menekankan pada indicator ekonomi sebagai titik pangkal 

pencapaian tujuan pembangunan yaitu peningkatan taraf hidup 

masyarakat. 

Dimensi 2: Transformasi sosial dari masyarakat tradisional kearah masyarakat 

modern. 

Dimensi 3:    Pembangunan bangsa. 

Dimensi ini melihat bahwa perkembangan suatu masyarakat 

primordial kearah masyarakat nasional. 

Dimensi 4:   Menempatkan keseimbangan antara manusia dengan lingkungannya. 

Dimensi ini mengupayakan agar terjadi keseimbangan antara 

manusia dengan lingkungannya. 

Dimensi 5:   Manusia sebagai pusat perhatian. 

Dimensi ini menekankan pada keutuhan keseimbangan manusia 

dengan Tuhannya, sesama, dan lingkungannya. 

Dalam usaha mewujudkan dimensi-dimensi pembangunan, pemerintah 

harus memperhatikan sektor pendidikan, karena semua dimensi-dimensi 

pembangunan tersebut di atas tidak akan terwujud tanpa adanya fundamental yang 

kuat yaitu pendidikan. Oleh sebab itu, program MBS yang dibuat oleh pemerintah 

selayaknya mendapat dukungan dari semua pihak agar sekolah mampu untuk 

mengembangkan semua potensi sumber daya yang dimiliki. 
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B. Manajemen Berbasis Sekolah 

1. Pengertian 

       Istilah Manajemen Berbasis Sekolah merupakan terjemahan dari “School 

Based Management”. Istilah ini muncul di Amerika Serikat ketika masyarakat 

mulai mempertanyakan relevansi pendidikan dengan tuntutan dan perkembangan 

masyarakat setempat. MBS ini berasal dari tiga kata yaitu: Manajemen, Berbasis 

dan Sekolah. 

 Hersey (1982:3) mendefinisikan manajemen sebagai proses kerja sama 

dengan dan melalui orang-orang dan kelompok untuk mencapai tujuan organisasi. 

Sedangkan definisi menurut Poernomosidi Hadjisaroso (dalam Suparman, 1997) 

mendefinisikan manajemen sebagai berikut: 

“Manajemen adalah pengkoordinasian dan penyerasian sumber daya 
melalui sejumlah input manajemen untuk mencapai tujuan atau untuk 
memenuhi kebuthan pelanggan. Sumber daya yang dimaksud disini 
terbagi dalam sumber daya manusia dan sumber daya selebihnya 
(peralatan, perlengkapan, bahan/ material dan uang). Sedang input 
manajemen terdiri dari tugas rencana, program, limitasi yang terwujud 
dalam bentuk ketentuan-ketentuan, pengendalian (tindakan atau turun 
tangan) dan kesan dari pekerja kepada atasan.” 
 

 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, berbasis berasal dari kata basis 

yang artinya dasar atau asas. Jadi berbasis berarti “berdasarkan pada” atau 

“berfokus pada”. Sedangkan sekolah dapat dilacak dari kata latin seperti scola, 

scolae yang dipergunakan sekitar abad XII yang arti harfiahnya adalah “waktu 

luang” atau “waktu senggang”, jadi bersekolah pada awalnya tidak lain adalah 

waktu luang secara khusus untuk belajar (Harefa, 2000:4). 

Kamus Besar Bahasa Indonesia juga menguraikan tentang sekolah yang 

diartikan sebagai bangunan atau lembaga untuk belajar dan mengajar serta tempat 

menerima dan memberi pelajaran, menurut tingkatnya mulai dari tingkat dasar, 
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lanjutan sampai tingkat tinggi. Sekolah sebagian besar dari sistem pendidikan 

nasional menurut Poernomosidi Hadjisarosa, yang dikutip oleh Slamet (2008) 

diartikan sebagai: 

 “Suatu organisasi terbawah dalam jajaran Departemen Pendidikan 
Nasional (Depdiknas) yang bertugas memberikan “bekal kemampuan 
dasar” kepada peserta didik atas dasar ketentuan-ketentuan yang bersifat 
legalistik (makro, meso, dan mikro) dan profesionalistik (kualifikasi untuk 
sumber daya manusia; spefikasi untuk barang / jasa dan prosedur-prosedur 
kerja).” 

 
Dari beberapa uraian tersebut maka dapat dirangkum bahwa “Manajemen 

Berbasis sekolah” adalah pengkoordinasian dan penyerasian sumber daya yang 

dilakukan secara otonomis (mandiri) oleh sekolah melalui sejumlah input 

manajemen untuk mencapai tujuan sekolah dalam kerangka pendidikan nasional 

dengan melibatkan semua kelompok kepentingan yang terkait dengan sekolah 

secara langsung dalam proses pengambilan keputusan (partisipatif). Kelompok 

kepentingan yang terkait  dengan sekolah antara lain kepala sekolah dan wakil-

wakilnya, guru, siswa, konselor tenaga administrasi, orang tua siswa, tokoh 

masyarakat, para professional, wakil pemerintah, dan wakil organisasi pendidikan.  

MBS ini merupakan salah satu wujud reformasi pendidikan yang 

menawarkan kepada sekolah untuk menyediakan pendidikan yang lebih baik dan 

memadai bagi peserta didik. Kewenangan yang bertumpu pada sekolah 

merupakan inti dari MBS yang dipandang memiliki tingkat efektifitas tinggi serta 

memberikan beberapa keuntungan. 

2. Pola Baru Manajemen Pendidikan  

 Pada dasarnya MBS dijiwai oleh pola baru manajemen pendidikan masa 

depan. Diantaranya dicirikan sekolah yang memiliki wewenang lebih besar dalam 

pengelolaan lembaganya, pengambilan keputusan dilakukan secara partisipatif 
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dan partisipasi masyarakat lebih besar, sekolah akan lebih luwes dalam mengelola 

lembaganya, pendekatan profesionalisme akan diutamakan dari pada pendekatan 

birokratik, pengelolaan sekolah akan lebih desentralistik, perubahan sekolah akan 

lebih didorong oleh motivasi diri sekolah daripada diatur dari luar sekolah, 

regulasi pendidikan lebih sederhana, peranan pusat lebih bergeser dari mengontrol 

menjadi mempengaruhi dan dari mengarahkan ke memfasilitasi, dari menghindari 

resiko menjadi mengolah resiko, meningkatkan manajemen menjadi lebih efisien, 

akan lebih mengutamakan team work, informasi akan terbagi ke semua kelompok 

kepentingan sekolah, akan lebih mengutamakan pemberdayaan dan struktur 

organisasi akan lebih datar sehingga lebih sederhana dan efisisen. (di dalam 

DepDikNas 2001:7) 

 Dimensi-dimensi perubahan pola manajemen dari lama menuju baru 

seperti yang sudah diuraikan, dapat diuraikan sebagai berikut: 

Tabel 3 
Dimensi-Dimensi Perubahan Pola Manajemen Pendidikan 

Pola Lama Menuju Pola Baru 
(1) (2) (3) 

Subordinasi  Otonomi 
Pengambilan kepusatan 
terpusat 

 Pengambilan keputusan 
partisipatif 

Ruang gerak kaku  Ruang gerak luwes 
Pendekatan birokratik  Pendekatan professional 
Sentralistik  Desentralistik 
Diatur  Motivasi diri 
Overregulasi  Derregulasi 
Mengontrol  Mempengaruhi 
Mengarahkan  Memfasilitasi 
Menghindari resiko  Mengelola resiko 
Gunakan uang semuanya  Gunakan uang seefisien mungkin 
Individual yang cerdas  Teamwork yang cerdas 
Informasi pribadi  Informasi terbagi 
Pendelegasian  Pemberdayaan 
Organisasi hierarkis  Organisasi datar 
(Sumber: Umaedi, 1999: 7 buku 1) 
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 Berikut dijelaskan pada tabel 1. Pada pola lama, tugas dan fungsi sekolah 

lebih melaksanakan program dari pada mengambil inisiatif merumuskan dan 

melaksanakan program peningkatan mutu yang dibuat sendiri oleh sekolah, 

sedangkan pada pola baru, sekolah memiliki wewenang lebih besar dalam 

pengelolaan lembaganya. Pengambilan keputusan dilakukan secara partisipatif 

dan partisipasi masyarakat lebih besar, sekolah lebih luwes dalam mengelola 

lembaganya, pendekatan profesionalisme lebih diutamakan dari pada pendekatan 

birokrasi, pengelolaan sekolah lebih desentralistik, perubahan sekolah lebih 

didorong oleh motivasi sekolah dari pada diatur dari luar sekolah, regulasi 

pendidikan lebih sederhana, peranan pusat bergeser dari mengontrol menjadi 

mempengaruhi, dan dari mengarahkan ke memfasilitasi, dari menghindari resiko 

menjadi mengolah resiko, lebih mengutamakan team work, informasi terbagi ke 

semua warga sekolah, lebih mengutamakan pemberdayaan, dan struktur 

organisasi lebih datar sehingga lebih efisien.    

3. Karakteristik Manajemen Berbasis Sekolah 

MBS yang ditawarkan sebagai bentuk operasional desentralisasi pendidikan 

akan memberikan wawasan baru terhadap sistem yang sedang berjalan selama ini. 

Karakteristik MBS ini dapat diketahui antara lain dari bagaimana sekolah dapat 

mengoptimalkan kinerja organisasi sekolah, proses belajar mengajar, pengelolaan 

sumber daya manusia, dan pengelolaan sumber daya dan administrasi. 

Agar lebih jelas dalam menguraikan MBS maka perlu digunakan 

pendekatan sistem input-output. Uraian berikut dimulai dari output diakhiri 

dengan input mengingat bahwa output memiliki tingkat kepentingan yang 
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tertinggi, sedang proses memiliki tingkat kepentingan satu tingkat lebih rendah 

dari output (terendah). 

a) Output yang diharapkan 

Sekolah memiliki output yang diharapkan. Output adalah prestasi sekolah 

yang dihasilkan melalui proses pembelajaran dan manajemen sekolah. Pada 

umumnya output dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu output pencapaian 

akademik (akademic achievement) dan pencapaian non akademik (non academic 

achievement). (http://pandidikan.blogspot.com). 

b) Proses 

Sekolah yang efektif pada umumnya memiliki sejumlah karakteristik proses, 

seperti diungkapkan oleh Depdiknas (2001: 12-17) 

1. Efektifitas Proses Belajar Mengajar Tinggi, ditunjukkan oleh sifat 

PBM yang menekankan pada pemberdayaan peserta didik. 

2. Kepemimpinan Sekolah yang Kuat, kepala sekolah dituntut memiliki 

kemampuan manajemen dan kepemimipinan yang memadai agar 

mampu mengambil inisiatif / prakarsa untuk meningkatkan mutu 

sekolah. 

3. Pengelolaan Tenaga Kependidikan yang Efektif, mulai dari analisis 

kebutuhan, perencanaan, pengembangan, evaluasi kerja, hubungan 

kerja sampai pada imbalan jasa. Tenaga kependidikan yang diperlukan 

untuk menyukseskan MBS yang selalu mampu dan sanggup 

menjalankan tugasnya dengan baik. 
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4. Sekolah Memiliki Budaya Mutu, budaya mutu senantiasa tertanam di 

dalam sanubari semua warga sekolah. Setiap perilaku didasarkan oleh 

profesionalisme. 

5. Sekolah Memiliki team work yang kompak, cerdas dan dinamis, 

kebersamaan, (team work) merupakan karakteristik yang dituntut oleh 

manajemen peningkatan mutu pendidikan berbasis sekolah. 

6. Sekolah Memiliki Kewenangan (Kemandirian), sekolah memiliki 

kewenangan untuk melakukan yang terbaik bagi sekolahnya dan tidak 

selalu tergantung pada atasan. 

7. Partisipasi Warga Sekolah dan Masyarakat Tinggi, hal ini dilandasi 

keyakinan bahwa makin tinggi tingkat partisipasi makin besar rasa 

memiliki, makin besar rasa memiliki maka makin besar pula rasa 

tanggung jawab, dan makin besar rasa tanggung jawab, maka makin 

besar pula tingkat dedikasinya. 

8. Sekolah Memiliki Keterbukaan (Transparansi) Manajemen, yang 

ditunjukkan dalam pengambilan keputusan, penggunaan uang, dan 

sebagainya yang selalu melibatkan pihak-pihak terkait sebagai kontrol. 

9. Adanya Peningkatan Mutu Pendidikan Setiap Terjadi Perubahan, 

setiap sekolah melakukan perubahan diharapkan kemajuan atau lebih 

baik dari sebelumnya (ada peningkatan) mutu pendidikan. 

10. Sekolah Melakukan Evaluasi dan Perbaikan secara Berkelanjutan, 

ditujukan untuk mengetahui tingkat daya serap dan kemampuan 

peserta didik lalu memanfaatkan hasil evaluasi belajar tersebut untuk 

memperbaiki proses belajar mengajar di sekolah secara terus menerus. 
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11. Sekolah Responsif dan Antisipatif Terhadap Kebutuhan, sekolah 

dalam hal ini harus selalu membaca lingkungan serta menanggapinya 

secara tepat dan cepat lalu mampu mangantisipasi hal-hal yang 

mungkin terjadi. 

12. Sekolah Memiliki Akuntabilitas, berupa laporan prestasi yang dicapai 

baik kepada pemerintah maupun kepada orang tua peserta didik dan 

juga masyarakat. 

13. Sekolah Memiliki Sustainabilitas, karena disekolah terjadi proses 

akumulasi peningkatan mutu SDM, diversifikasi sumber dana, 

pemilikan asset sekolah, dan dukungan yang tinggi dari masyarakat 

terhadap eksistensi sekolah. 

c) Input Pendidikan 

1. Memiliki kebijakan mutu yang harus disosialisasikan kepada semua warga 

sekolah, sehingga tertanam pemikiran, tindakan, kebiasaan, hingga sampai 

pada kepemilikan karakter mutu oleh warga sekolah. 

2. Sumber daya tersedia dan siap, yaitu terdiri dari SDM (Kepala Sekolah, 

guru, tenaga administrasi, dan peserta didik). Dan sumber daya selebihnya 

(peralatan, perlengkapan, keuangan). 

3. Memiliki harapan prestasi yang tinggi. Kepala sekolah, guru, dan peserta 

didik sama sama memiliki motivasi untuk meningkatkan prestasinya 

secara maksimal sehingga sekolah ini menjadi lebih baik dari keadaan 

sebelumnya. 
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4. Fokus dan pelanggan. Maksudnya semua input dan proses yang 

dikerahkan disekolah tertuju utamanya untuk meningkatkan mutu dan 

kepuasan peserta didik. 

5. Input manajemen, hal ini meliputi: tugas yang jelas, rencana yang rinci, 

dan sistematis, program yang mendukung bagi pelaksana rencana, serta 

mamiliki aturan main yang jelas dan adanya sistem pengendalian mutu 

yang efektif dan efisien agar sasaran yang telah disepakati dapat dicapai. 

(Depdiknas:2001) 

Lebih lanjut BPPN (Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional) dan Bank 

Dunia (1999), mengutip dari focus on school: The Future Organization of 

Education Service for Student, Department of Education, Australia (1990), 

mengemukakan ciri-ciri MBS yang dapat dilihat pada gambar 2. 

Tabel 4 
CIRI-CIRI MBS 

Organisasi 
Sekolah 

Proses Belajar 
Mengajar 

Sumber Daya 
Manusia 

Sumber Daya 
dan 
Administrasi 

Menyediakan 
manajemen 
organisasi 
kepemimpinan 
transformasional 
dalam mencapai 
tujuan sekolah 

Meningkatkan 
kualitas belajar 
siswa 

Memberdayakan 
staf dan 
menempatkan 
personel yang 
dapat melayani 
keperluan semua 
siswa 

Mengidentifikasi 
sumber daya yang 
diperlukan dan 
mengalokasikan 
sumber daya 
tersebut sesuai 
dengan 
kebutuhan 

Menyusun rencana 
sekolah dan 
merumuskan 
kebijakan untuk 
sekolahnya sendiri 

Mengembangkan 
kurikulum yang 
cocok dan tanggap 
terhadap kebutuhan 
siswa da 
masyarakat sekolah 

Memilih staf 
yang memiliki 
wawasan tentang 
Manajemen 
Berbasis Sekolah 

Mengelola dana 
sekolah 

Mengelola kegiatan 
operasional sekolah 

Menyelenggarakan 
pengajaran yang 
efektif 

Menyediakan 
kegiatan untuk 
pengembangan 
profesi pada 
semua staf 

Menyediakan 
dukungan 
administrative 
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Menjamin adanya 
komunikasi efektif 
antara sekolah dan 
masyarakat 
(schoolcommunity) 

Menyediakan 
program 
pengembangan 
yang diperlukan 
siswa 

Menjamin 
kesejahteraan staf 
dan siswa 

Mengelola dan 
memelihara 
gedung dan 
sarana lainnya 

Menjamin akan 
terpeliharanya 
sekolah yang 
bertanggung jawab. 

Program 
pengembangan 
yang diperlukan 
siswa 

Kesejahteraan 
staf dan siswa 

Memelihara 
gedung dan 
sarana lainnya 

(Diadaptasi dari: Mulyasa, 2002: 30) 

4. Tujuan MBS 

  Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) merupakan salah satu upaya 

pemerintah untuk mencapai keunggulan masyarakat bangsa dalam penguasaan 

ilmu dan teknologi, yang dinyatakan dalam GBHN. Hal tersebut diharapkan 

dapat dijadikan landasan dalam pengembangan pendidikan di Indonesia yang 

berkualitas dan berkelanjutan, baik secara makro, meso, maupun mikro. 

  Tujuan dari MBS adalah untuk memberdayakan atau memandirikan 

sekolah melalui pemberian kewenangan, keluwesan dan sumber daya dalam 

rangka peningkatan mutu sekolah. Dengan kemandiriannya, maka: 

1) Sekolah sebagai lembaga pendidikan lebih mengetahui kekuatan, 

kelemahan, peluang dan ancaman bagi dirinya dibandingkan dengan 

lembaga-lembaga lainnya, sehingga dapat mengoptimalkan sumber daya 

yang tersedia untuk memajukan lembaganya. 

2) Sekolah lebih mengetahui kebutuhan lembaganya, khususnya input 

pendidikan yang akan dikembangkan dan didayagunakan dalam proses 

pendidikan sesuai dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan peserta 

didik. 

3) Sekolah dapat bertanggung jawab tentang mutu pendidikan masing-

masing kepada pemerintah, orang tua peserta didik, dan masyarakat pada 
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umumnya, sehingga dia akan berupaya semaksimal mungkin untuk 

melaksanakan dan mencapai sasaran mutu, pendidikan yang telah 

direncanakan.  

4) Sekolah dapat melakukan persaingan sehat dengan sekolah-sekolah lain 

untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui upaya-upaya inovatif 

dengan dukungan orang tua peserta didik, masyarakat dan pemerintah 

daerah setempat (Dit. Dikmenum, 2008) 

 Sekolah yang mandiri atau berdaya memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 

tingkat kemandirian tinggi/ tingkat ketergantungan rendah; bersifat adaptif dan 

parstisipatif/ proaktif; memiliki jiwa kewirausahaan tinggi (ulet, inovatif, gigih, 

berani mengambil resiko, dsb); bertanggung jawab terhadap hasil sekolah, 

memiliki kontrol yang kuat terhadap input manajemen dan sumber dayanya dan 

kondisi kerja, komitmen yang tinggi pada dirinya, dan prestasi merupakan acuan 

bagi penilaiannya. Selanjutnya bagi sumber daya manusia sekolah yang berdaya 

saing pada umumnya memiliki ciri-ciri: pekerjaan adalah miliknya, dia 

bertanggung jawab, pekerjannya memiliki kontribusi, dia tahu posisinya dimana, 

dia memiliki kontrol terhadap pekerjannya, dan pekerjaanya merupakan bagian 

hidupnya. 

5. Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah  

Pada dasarnya mengubah pendekatan manajemen dari yang berbasis pusat 

menuju manajemen manajemen berbasis sekolah bukanlah merupakan proses 

sekali jadi dan langsung bagus hasilnya (one shoot and quick-fix), akan tetapi 

merupakan proses yang berlangsung secara terus-menerus dan melibatkan semua 
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pihak yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan persekolahan. 

Oleh karenanya strategi utama yang harus ditempuh adalah sebagai berikut: 

1) Mensosialisasikan konsep MBS 

Sebelum dilaksanakan maka MBS harus disosialisasikan ke seluruh warga 

sekolah (guru, wakil kepala sekolah, karyawan, siswa dan unsur-unsur 

terkait, orang tua peserta didik, pengawas, wakil dari dinas pendidikan 

daerah). Dalam sosialisasi ini harus dibaca dan dipahami secara cermat 

sistem budaya dan sumber daya sekolah yang ada secermat-cermatnya dan 

direfleksikan kecocokannya dengan sistem, budaya dan sumber daya yang 

dibutuhkan untuk menyelenggarakan MBS. 

2) Melakukan Analisis Situasi Sasaran (out put) 

Pada langkah ini dilakukan analisa situasi sasaran (out put) sekolah yang 

hasilnya berupa tantangan (ketidaksesuaian) antara keadaan sasaran 

sekarang dengan sasaran yang diharapkan. Besar kecilnya ketidaksesuaian 

antara situasi sasaran saat ini dan situasi sasaran yang diharapkan 

memberitahukan besar kecilnya tantangan (loncatan). Misalnya, rata-rata 

situasi sasaran (NEM) saat ini adalah 60 dan sasaran (NEM) idealnya 50 

Maka besarnya tantangan/loncatan adalah 10. 

3) Merumuskan Sasaran 

Berdasarkan hasil analisa situasi sasaran maka dirumuskan sasaran yang 

akan dicapai. Meskipun sasaran didasarkan hasil analisis situasi sasaran 

saat ini, namun sasaran tersebut harus tetap mengacu pada visi, misi, dan 

tujuan sekolah. 
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 Visi, adalah wawasan yang menjadi sumber arahan bagi sekolah dan 

digunakan untuk memandu perumusan misi sekolah. Setiap sekolah 

yang menerapkan MBS harus memiliki visi. 

 Misi, adalah tindakan untuk merealisasikan visi. Karena visi harus 

mengakomodasikan semua kelompok kepentingan yang terkait dengan 

sekolah, maka misi juga dapat diartikan sebagai tindakan untuk 

memenuhi masing-masing dari semua kelompok kepentingan yang 

terkait dengan sekolah. Dan dalam merumuskan misi harus 

mempertimbangkan tugas pokok sekolah dan kelompok-kelompok 

kepentingan yang terkait dengan sekolah. 

 Tujuan, merupakan penjabaran misi, tujuan merupakan “apa” yang 

akan dicapai atau dihasilkan oleh sekolah yang bersangkutan dan 

“kapan” tujuan akan dicapai. Tujuan dirumuskan untuk jangka 1-4 

tahun. 

 Sasaran adalah penjabaran tujuan yaitu sesuatu yang akan dihasilkan 

atau dicapai oleh sekolah dalam jangka waktu satu tahun, satu 

semester, atau satu bulan. Agar sasaran dapat dicapai dengan efektif, 

maka sasaran harus dibuat spesifik, terukur, jelas kriterianya, dan 

disertai indikator-indikator yang rinci. Meskipun sasaran bersumber 

dari tujuan, namun dalam penetuan sasaran yang mana dan berapa 

besar kecilnya sasaran, tetap harus didasarkan atas hasil analisis situasi 

sasaran. 

 

 

37 



 

 

 

 

4) Melakukan Analisa SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threat) 

Analisa ini dilakukan dengan makasud untuk mengenali tingkat kesiapan 

setiap fungsi dari keseluruhan fungsi sekolah yang diperlukan untuk 

mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Faktor internal dan eksternal yang 

terlibat pada setiap fungsi sekolah dinamakan peluang, sedangkan tingkat 

kesiapan yang kurang memadai artinya tidak memenuhi ukuran kesiapan, 

dinyatakan bermakna; kelemahan bagi faktor yang tergolong internal, 

ancaman bagi faktor yang tergolong eksternal. Baik kelemahan maupun 

ancaman sebagai faktor yang memiliki tingkat kesiapan kurang memadai 

disebut persoalan. 

Dari hasil analisa SWOT ini, kemudian memilih langkah-langkah 

pemecahan persoalan yakni tindakan untuk mengubah fungsi yang tidak 

siap menjadi fungsi yang siap atau tindakan mengatasi makna kelemahan 

dan ancaman agar menjadi kekuatan atau peluang. Selama masih ada 

persoalan, yang sama artinya dengan ketidaksiapan fungsi, maka sasaran 

yang telah ditetapkan tidak akan tercapai. 

5) Menyusun Rencana Peningkatan Mutu 

Berdasarkan langkah-langkah pemecahan masalah tersebut, sekolah 

bersama-sama dengan semua unsur-unsurnya membuat rencana untuk 

jangka pendek, menengah dan panjang, beserta program-programnya 

untuk merealisasikan rencana tersebut. Rencana yang dibuat harus 

menjelaskan secara detail tentang aspek-aspek mutu yang akan dicapai, 

kegiatan-kegiatan yang akan dicapai, kegiatan-kegiatan yang akan 

dilakukan, siapa yang harus melaksanakan, kapan dan dimana harus 
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dilaksanakan, dan berapa biaya yang diperlukan untuk melaksanakan 

kegiatan-kegiatan tersebut. Hal ini diperlukan untuk memudahkan sekolah 

dalam menjelaskan dan memperoleh dukungan dari pemerintah dan juga 

orang tua siswa, baik secara moral maupun finansial untuk melaksanakan 

rencana peningkatan mutu pendidikan tersebut, dalam tahap ini harus 

dilakukan secara transparan kepada semua pihak yang terkait. 

6) Melaksanakan Peningkatan Mutu 

Dalam melaksanakan rencana peningkatan mutu pendidikan yang telah 

disetujui bersama antara sekolah, orang tua dan masyarakat, maka sekolah 

perlu mengambil langkah-langkah proaktif untuk mewujudkan sasaran-

sasaran yang telah ditetapkan. Kepala sekolah dan guru hendaknya 

memeberdayakan sumber daya pendidikan yang tersedia semaksimal 

mungkin, menggunakan pengalaman-pengalaman masa lalu yang dianggap 

efektif, dan menggunakan teori-teori yang dianggap terbukti mampu 

meningkatkan kualitas pembelajaran.  

7) Melakukan Evaluasi Pelaksanaan 

Untuk menegetahui tingkat keberhasilan program, sekolah perlu 

mengadakan evaluasi pelaksanaan program, baik jangka pendek, maupun 

jangka panjang. Evaluasi jangka pendek dilakukan setiap akhir semester 

untuk mengetahui keberhasilan program secara bertahap. Bilamana pada 

satu semester dinilai adanya faktor-faktor yang tidak mendukung maka 

sekolah harus dapat memperbaiki pelasanaan program peningkatan mutu 

pada semester berikutnya. Evaluasi jangka menengah dilakukan pada 

setiap akhir tahun untuk mengetahui seberapa jauh program peningkatan 
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mutu telah mencapai sasaran mutu yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Dengan evaluasi ini akan diketahui kekuatan-kekuatan dan kelemahan 

program untuk diperbaiki pada tahun berikutnya. 

8) Merumuskan Sasaran Mutu Baru 

Sebagaimana diketahui bahwa hasil evaluasi berguna untuk perbaikan 

kinerja program yang akan datang. Namun yang tidak kalah pentingnya, 

hasil evaluasi  merupakan masukan bagi sekolah dan orang tua peserta 

didik untuk merumuskan sasaran mutu baru untuk tahun yang akan datang. 

Jika dianggap berhasil maka sasaran mutu untuk dapat ditingkatkan, jika 

tidak maka tetap seperti sedia kala, namun dilakukan perbaikan strategi 

dan mekanisme pelaksanaan kegiatan. Dan mungkin saja sasaran mutu 

diturunkan karena  terlalu berat atau tidak sepadan sumber daya yang ada. 

Setelah sasaran mutu baru ditetapkan maka dilakukan analisis SWOT 

untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Lalu dicari 

langkah pemecahannya dan setelah itu rencana peningkatan mutu dapat 

dilaksanakan (Depdiknas:2001). 

6. Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah di Australia 

Untuk memantapkan pemahaman tentang implementasi MBS, berikut 

disajikan model MBS yang telah diimplementasikan di Australia (Satori, 1999). 

1) Manajemen Berbasis Sekolah merupakan refleksi pengelolaan 

desentralisasi pendidikan di Australia. Sesuai dengan namanya, MBS 

menempatkan sekolah sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk 

menetapkan kebijakan menyangkut visi, misi, dan tujuan atau sasaran yang 
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membawa implikasi terhadap perkembangan kurikulum sekolah dan 

program-program operatif lainnya. 

2) Ruang lingkup kewenangan 

Aspek kewenangan dalam MBS meliputi : 

a. Menyusun serta mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran 

untuk meningkatkan hasil belajar siswa, sekolah menyusun kurikulum 

tetap memperhatikan curriculum statements dan curriculum profiles 

yang dikeluarkan oleh pemerintah. 

b. Melakukan pengelolaan sekolah, bentuk pengelolaan sekolah 

menggambarkan kadar pelaksanaan MBS. 

c. Membuat perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. 

Pelaksanaan MBS tidak lepas dari accountability yang dapat dilihat 

dari perencanaan sekolah. Perencanaan sekolah ini atas school 

planning overview untuk jangka waktu tiga tahun, dan school annual 

planning untuk jangka waktu satu tahun. 

d. Menjamin dan mengusahakan sumber daya (human and financial). 

Dalam MBS, dipraktekkan apa yang disebut dengan resources 

flexibility yang mencakup dukungan untuk (1) mengajar dan 

kepemimpinan, (2) dukungan sekolah, dan (3) lingkungan sekolah. 

Disamping dana itu, dikenal pula dana khusus berupa school grant dan 

targeted fund, semua dana tersebut berasal dari pemerintah. Dana 

sekolah bersumber pula dari orang tua dan masyarakat, dana ini 

diperoleh apabila orang tua dan masyarakat melihat kepemimpinan 

program, sasaran dan manfaat yang jelas. 
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3) Jenis pengorganisasian Manajemen Berbasis Sekolah 

Pengorganisasian pengelolaan sekolah menggambarkan kadar kewenangan 

yang diberikan kepada sekolah. 

a. Standar Flexibility Option (SO) 

Dalam bentuk ini peran dan dukungan kantor distrik lebih besar. 

Kepala sekolah hanya bertanggung jawab terhadap penyusunan 

perencanaan sekolah (termasuk penggunaan anggaran) dan 

pelaksanaan pelajaran (implementasi kurikulum). Kantor distrik 

bertanggung jawab terhadap pengesahan dan monitoring, serta 

bertindak sebagai penasihat dalam penyusunan school planning 

overview yang merupakan rencana strategis sekolah untuk tiga tahun, 

school annual planning, dan school annual report. Dalam pengolaan 

MBS tipe SO ini, pemerintah negara bagian memberikan petunjuk atau 

pedoman dan dukungan. 

b. Enhanced Flexibillity Option (EO1) 

Dalam bentuk ini sekolah bertanggung jawab untuk menyusun rencana 

strategi sekolah (School Planning Overview) untuk tiga tahun, school 

annual planning, dan school annual report dengan bimbingan dan 

pengesahan dari kantor distrik (Superintendent). Dalam posisi ini, 

peran kantor distrik adalah memberikan dukungan kepada kepala 

sekolah dalam pelaksanaan monitoring internal, menandatangani atau 

membenarkan isi rencana sekolah (rencana strategis dan tahunan). 

Sementara itu peran kantor pendidikan pemerintah negara bagian 
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mengembangkan dan menetapkan prioritas program yang akan 

dijadikan sumber penyusunan perencanaan sekolah. 

c. Enhanced Flexibillity Option (EO2) 

Disini keterlibatan distrik sangat berkurang, hanya berperan sebagai 

lembaga konsultasi. Kantor distrik hanya memberikan dokumen yang 

disusun dan disahkan oleh sekolah bersama school council berupa 

school planning overview, school annual planning, dan school annual 

report. Dengan memperhatikan alternatif penyelenggaraan seperti 

dijelaskan di atas, implementasi praktek bergantung pada kondisi 

berikut : 

(1) Partisipasi dan komitmen dari orang tua dan penduduk masyarakat 

sekitar dalam penyelenggaraan pendidikan bagi anak-anak. 

(2) Program Quality-Assurance dan Accountabiltiy yang dipahami 

dengan baik oleh semua pihak dalam jajaran Departemen 

Pendidikan. 

(3) Pelaksanaan Basic Skill Test, memungkinkan kantor pendidikan 

negara bagian, distrik dan sekolah memperoleh informasi tentang 

kinerja sekolah. 

(4) Adanya school planning overview yang merupakan perencanaan 

strategi sekolah, memungkinkan sekolah untuk memahami visi, 

misi dan sasaran-sasaran prioritas pengembangan sekolah. 

(5) Pelaksanaan MBS inipun didukung oleh adanya school annual 

report yang menggambarkan pencapaian perencanaan tahunan 

sekolah. 
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7. Tugas dan Fungsi Sekolah Dalam Penyelenggaraan Manajemen 

Berbasis Sekolah 

 Berdasarkan buku petunjuk pelaksanaan MBS tahun 2002, dijelaskan 

bahwa tugas dan fungsi utama sekolah adalah mengelola penyelenggaraan MBS 

di sekolah masing-masing. Mengingat sekolah merupakan unit utama dan 

terdepan dalam penyelenggaraan MBS, maka sekolah menjalankan tugas dan 

fungsinya sebagai berikut : 

1) Menyusun rencana dan program pelaksanaan MBS dengan melibatkan 

kelompok-kelompok kepentingan, antara lain wakil sekolah (kepala 

sekolah, wakasek, guru, tata usaha), wakil siswa (OSIS), wakil orang tua 

siswa, wakil organisasi profesi, wakil pemerintah, dan tokoh masyarakat. 

2) Mengkoordinasikan segala sumber daya yang ada di sekolah dan luar 

sekolah untuk mencapai sasaran MBS yang telah ditetapkan. 

3) Melaksanakan program MBS secara efektif dan efisien dengan 

menerapkan prinsip-prinsip total quality management dan pendekatan 

sistem. 

4) Melaksanakan pengawasan dan pembimbingan dalam pelaksanaan MBS 

sehingga kejituan implementasi dapat dijamin untuk mencapai sasaran 

MBS. 

5) Pada setiap akhir tahun ajaran melakukan evaluasi untuk menilai tingkat 

ketercapaian sasaran program MBS yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi 

ini kemudian digunakan untuk menentukan sasaran baru program MBS 

tahun-tahun berikutnya. 
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6) Menyusun laporan penyelenggaraan MBS secara lengkap untuk 

disampaikan kepada pihak-pihak terkait (Kandep, Bidang Dikmenum, dan 

BP3). 

7) Mempertanggungjawabkan hasil penyelenggaraan MBS kepada pihak-

pihak terkait (Kandep, Bidang Dikmenum, BP3, dan publik). 

Terdapat perbedaan yang mendasar antara pola lama dengan pola baru 

manajemen pendidikan. Pada pola lama manajemen pendidikan, tugas dan fungsi 

sekolah lebih pada melaksanakan program daripada mengambil inisiatif 

merumuskan dan melaksanakan program peningkatan mutu yang dibuat sendiri 

oleh sekolah. Sementara itu, pada pola baru manajemen pendidikan sekolah 

memiliki wewenang lebih besar dalam pengelolaan lembaganya, pengambilan 

keputusan dilakukan secara partisipatif dan partsisipasi masyarakat makin besar, 

sekolah lebih luwes dalam mengelola lembaganya, pendekatan profesionalisme 

lebih diutamakan daripada pendekatan birokrasi, pengelolaan sekolah lebih 

desentralistik, perubahan sekolah lebih didorong oleh motivasi-diri sekolah 

daripada diatur dari luar sekolah, regulasi pendidikan lebih sederhana, peranan 

pusat bergeser dari mengontrol menjadi mempengaruhi dan dari mengarahkan ke 

memfasilitasi, dari menghindari resiko menjadi mengolah resiko, penggunaan 

uang lebih efisien karena sisa anggaran tahun ini dapat digunakan untuk anggaran 

tahun depan (efficiency-based budgeting), lebih mengutamakan teamwork, 

informasi terbagi ke semua warga sekolah, lebih mengutamakan pemberdayaan, 

dan struktur organisasi lebih datar sehingga lebih efisien. 
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C. Inovasi Pendidikan di Sekolah 

Inovasi adalah memperkenalkan ide baru, barang baru, pelayanan baru 

dan cara-cara baru yang lebih bermanfaat. Amabile et al (1996) mendefinisikan 

inovasi yang hubungannya dengan kreativitas adalah Inovasi berasal dari kata to 

innovate yang mempunyai arti membuat perubahan atau memperkenalkan sesuatu 

yang baru. Inovasi kadang pula diartikan sebagai penemuan, namun berbeda 

maknanya dengan penemuan dalam arti discovery atau invention (invensi). 

Discovery mempunyai makna penemuan sesuatu yang sebenarnya sesuatu itu 

telah ada sebelumnya, tetapi belum diketahui. Sedangkan invensi adalah 

penemuan yang benar-benar baru sebagai hasil kegiatan manusia. 

Inovasi pendidikan adalah inovasi dalam bidang pendidikan atau inovasi 

untuk memecahkan masalah pendidikan. Jadi inovasi pendidikan ialah suatu ide, 

barang, metode, yang dirasakan atau diamati sebagai hal yang baru bagi seseorang 

atau sekelompok orang (masyarakat) baik berupa hasil invensi atau discoveri, 

yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan atau untuk memecahkan 

masalah pendidikan. 

Pendidikan adalah suatu sistem, maka inovasi pendidikan mencakup hal-

hal yang berhubungan dengan komponen sistem pendidikan, baik sistem dalam 

arti sekolah, perguruan tinggi atau lembaga pendidikan yang lain, maupun sistem 

dalam arti yang luas misalnya sistem pendidikan nasional. Mattew B. Miller 

(1964 : 14) menjelaskan pengertian inovasi pendidikan sebagai berikut: 

 ”To give more concreteness the universe called ”educational 
innovations” some samples are described billow. They are organized 
according to the aspect of a social system which they appear to be most 
clearly associated. In most cases social system involved should be taken to 
be that of a school or cell although some innovations take place within the 
context of many larger systems.” 
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Berikut ini contoh-contoh inovasi pendidikan dalam setiap komponen 

pendidikan atau komponen sistem sosial sesuai dengan yang dikemukakan oleh B. 

Miller (1964:14), dengan perkembangan isi yang disesuaikan dengan 

perkembangan pendidikan dewasa ini: 

1. Pembinaan personalia. Pendidikan yang merupakan bagian dari sistem sosial 

tentu menentukan personal (orang) sebagai komponen sistem. Inovasi yang 

sesuai dengan komponen personel misalnya: peningkatan mutu guru, sistem 

kenaikan pangkat, aturan tata tertib siswa, dan sebagainya. 

2. Banyaknya personal dan wilayah kerja. Sistem sosial tentu menjelaskan 

tentang berapa jumlah personalia yang terikat dalam sistem serta dimana 

wilayah kerjanya. Inovasi pendidikan yang relevan dengan aspek ini 

misalnya: berapa ratio guru siswa pada satu sekolah dalam sistem PAMONG 

pernah diperkenalkan ini dengan ratio 1 : 200 artinya satu guru dengan 200 

siswa). Sekolah Dasar di Amerika satu guru dengan 27 siswa, perubahan  

besar wilayah kepemilikan, dan sebagainya. 

3. Fasilitas fisik. Sistem sosial termasuk juga sistem pendidikan 

mendayagunakan berbagai sarana dan hasil teknologi untuk mencapai tujuan. 

Inovasi pendidikan yang sesuai dengan komponen ini misalnya: perubahan 

bentuk tempat duduk (satu anak satu kursi dan satu meja), perubahan 

pengaturan dinding ruangan (dinding batas antar ruang dibuat yang mudah 

dibuka, sehingga pada diperlukan dua ruangan dapat disatukan), 

perlengkapan perabot laboratorium bahasa, penggunaan CCTV (TVCT- 

Televisi Stasiun Terbatas), dan sebagainya. 
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4. Penggunaan waktu. Suatu sistem pendidikan tentu memiliki perencanaan 

penggunaan waktu. Inovasi yang relevan dengan komponen ini misalnya: 

pengaturan waktu belajar (semester, catur wulan, pembuatan jadwal pelajaran 

yang dapat memberi kesempatan mahasiswa untuk memilih waktu sesuai 

dengan keperluannya, dan sebagainya). 

5. Perumusan tujuan. Sistem pendidikan tentu memiliki rumusan tujuan yang 

jelas. Inovasi yang relevan dengan komponen ini, misalnya: perubahan tujuan 

tiap jenis sekolah (rumusan tujuan TK, SD disesuaikan dengan kebutuhan dan 

perkembangan tantangan kehidupan), perubahan rumusan tujuan pendidikan 

nasional dan sebagainya. 

6. Prosedur. Sistem pendidikan tentu mempunyai prosedur untuk mencapai 

tujuan. Inovasi pendidikan yang relevan dengan komponen ini misalnya: 

penggunaan kurikulum baru, cara membuat persiapan mengajar, pengajaran 

individual, pengajaran kelompok, dan sebagainya. 

7. Peran yang diperlukan. Dalam sistem sosial termasuk sistem pendidikan 

diperlukan kejelasan peran yang diperlukan untuk melancarkan jalannya 

pencapaian tujuan inovasi yang relevan dengan komponen ini, misalnya: 

peran guru sebagai pemakai media (maka diperlukan keterampilan 

menggunakan berbagai macam media), peran guru sebagai pengelola kegiatan 

kelompok, guru sebagai anggota team teaching, dan sebagainya. 

8. Hubungan dengan sistem yang lain. Dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan 

dalam beberapa hal harus berhubungan atau bekerja sama dengan sistem yang 

lain. Inovasi yang relevan dengan bidang ini misalnya: dalam pelaksanaan 

usaha kesehatan sekolah bekerjasama atau berhubungan dengan Departemen 
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Kesehatan, data pelaksanaan KKN harus kerjasama dengan Pemerintah 

Daerah setempat, dan sebagainya. 

9. Strategi. Yang dimaksud dengan strategi dalam hal ini ialah tahap-tahap 

kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan inovasi pendidikan. 

Adapun macam dan pola strategi yang digunakan sangat sukar untuk 

diklasifikasikan, tetapi secara kronologis biasanya menggunakan pola urutan 

sebagai berikut: 

a. Desain. Ditemukannya suatu inovasi dengan perencanaan penyebarannya 

berdasarkan suatu penelitian dan obeservasi atau hasil penilaian terhadap 

pelaksanaan sistem pendidikan yang sudah ada. 

b. Kesadaran dan perhatian. Suatu potensi yang sangat menunjang 

berhasilnya inovasi ialah adanya kesadaran dan perhatian sasaran inovasi 

(baik individu maupun kelompok) akan perlunya inovasi. Berdasarkan 

kesadaran itu mereka akan berusaha mencari informasi tentang inovasi. 

c. Evaluasi. Para sasaran inovasi mengadakan penilaian terhadap inovasi 

tentang kemampuannya untuk mencapai tujuan, tentang kemungkinan 

dapat terlaksananya sesuai dengan kondisi situasi, pembiayaannya dan 

sebagainya. 

d. Percobaan. Para sasaran inovasi mencoba menerapkan inovasi untuk 

membuktikan apakah memang benar inovasi yang dinilai baik itu dapat 

diterapkan seperti yang diharapkan. Jika ternyata berhasil maka inovasi 

akan diterima dan terlaksana dengan sempurna sesuai strategi inovasi yang 

telah direncanakan. (http://file.upi.edu/) 
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D. Pengelolaan Sekolah 

 Mengelola atau me-manage sekolah artinya mengatur agar seluruh potensi 

sekolah berpotensi secara optimal dalam mendukung tercapainya tujuan sekolah. 

Dalam bukunya, Paul Hersey & Ken Blancahard (1982:3) mendefinisikan 

manajemen sebagai proses kerja sama dengan melalui orang-orang dan kelompok 

untuk mencapai tujuan organisasi. Jika dikaitkan dengan pendidikan Gaffar 

(1989) mengemukakan bahwa manajemen sekolah mengandung arti suatu proses 

kerja sama yang sistematis, sistemik, dan komprehensif dalam rangka 

mewujudkan tujuan pendidikan di sekolah khususnya dan pendidikan nasional 

secara makro. 

 Secara sederhana, proses pengelolaan sekolah mencakup 4 tahap yaitu 

Perencanaan (Planning), Pengorganisasian (Organizing), Penggerakan 

(Actuating), dan Pengawasan (Controlling). Biasanya disingkat POAC, fungsi 

manajemen menurut Harold Koontz dan Cryil O’ Donnell (1991). 

Gambar 1 
Proses Manajemen 

 

 

 

 

 

 

 

(Diadaptasi: Paul Hersey, 1982: 5) 

 

Perencanaan 

Pengendalian / 
Pengawasan 

Pemotivasian / 
Penggerakan 

Pengorganisasian 
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1) Perencanaan (Planning) 

 Perencanaan pada hakekatnya adalah aktivitas pengambilan keputusan 

tentang sasaran (objectives) apa yang akan dicapai, tindakan apa yang akan 

diambil dalam rangka mencapai tujuan atau sasaran tersebut dan siapa yang akan 

melaksanakan tugas-tugas tersebut. 

 Dalam program pendidikan sedikitnya memiliki dua fungsi utama, 

pertama, perencanaan merupakan upaya sistematis yang menggambarkan 

penyusunan rangkaian tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan 

organisasi atau lembaga dengan mempertimbangkan sumber-sumber yang 

tersedia, kedua, perencanaan merupakan kegiatan untuk menggunakan sumber-

sumber daya yang terbatas secara efisien dan efektif guna mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan. 

 Depdikbud (2008) menetapkan proses penyusunan rencana di sekolah 

yang meliputi 7 tahap sebagai berikut : 

1) Mengkaji kebijkaan yang relevan (kebijakan pusat/ daerah) 

2) Menganalisis kondisi sekolah dengan analisis SWOT 

3) Merumuskan tujuan (jangka pendek, menengah, dan panjang) 

4) Mengumpulkan data dan informasi 

5) Menganalisis data dan informasi secara cermat dan komprehensif 

6) Merumuskan dan memilih alternative program 

7) Menetapkan langkah-langkah kegiatan pelaksanaan yang sebelumnya 

dijabarkan secara rinci: apa sasaran yang akan dicapai, bagaimana 

mencapainya, siapa pelaksana dan penanggungjawabnya, kapan 

pelaksanaannya, sasaran prasarana dan dana yang diperlukan. 
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2. Pengorganisasian (Organizing) 

 Menurut Ernest Dale Stoner (1986) yang dikutip oleh Fattah (2001: 71) 

Pengorganisasian merupakan suatu proses yang berlangkah jamak. Yaitu terdiri 

dari : 

“Tahap pertama, merinci pekerjaan untuk menentukan tugas-tugas apa 
yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi. Tahap kedua, 
membagi seluruh beban kerja menjadi kegiatan yang dapat dilaksanakan 
oleh perseorangan/ kelompok berdasarkan kualifikasinya. Tahan ketiga, 
menggabungkan pekerjaan para anggota dengan cara yang rasional, efisien 
atau disebut departementalisasi. Tahap keempat, menetapkan mekanisme 
kerja untuk mengkoordinasikan pekerjaan dalam satu kesatuan yang 
harmonis. Tahap kelima, melakukan monitoring dan mengambil langkah-
langkah penyesuaian untuk mempertahankan dan meningkatkan 
efektifitas.” 
 

 Pengorganisasian ini merupakan suatu proses yang berkelanjutan sehingga 

diperlukan penilaian ulang terhadap keempat langkah sebelumnya secara 

terprogram/ berkala, untuk menjamin konsistensi, efektifitas, dan efisisensi dalam 

memenuhi kebutuhan. 

 Kepala sekolah sebagai pemimpin di sekolah harus mengetahui 

karakteristik dari warga sekolah yang dipimpinnya sehingga mudah untuk 

menempatkan mereka pada posisi yang sesuai. Dan juga harus diketahui tugas apa 

yang sedang dikerjakan hal ini untuk menghindari terjadinya beban tugas 

berlebihan (overload). Jika pelaku kegiatan leih dari satu maka harus jelas siapa 

penanggungjawabnya dan bagaiamana hubungan antar bagian. 

3. Penggerakan (Actuating) 

 Koonzt dan O’Donnell (dalam Hersey, 1982: 256) mendefinisikan 

penggerakan sebagai berikut: 

 “Directing and leading are the are interpersonal aspect of amanaging by 
wich subordinate are led to understand and contribute effectively and 
efficiency to the attainment of enterprice objective.” (Penggerakan adalah 
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hubungan antar aspek-aspek individual yang ditimbulkan oleh adanya 
pengaturan terhadap bawahan untuk dapat mengerti dan memahami 
pembagian pekerjaan yang efektif dan efisien untuk tujuan yang nyata).” 
 

 Dari definisi tersebut dapat dinyatakan bahwa fungsi penggerakan 

dilakukan oleh pimpinan untuk membimbing, mengarahkan, dan mengatur 

bawahan yang telah diberi tugas dalam melakukan sesuatu kegiatan usaha secara 

efektif dan efisien agar diperolah suatu hasil yang optimal. Penggerakan ini 

merupakan proses yang erat dengan kepemimpinan. Dari segi manajemen, 

“kepemimpinan diartikan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi dan 

menggerakkan orang lain agar rela, mampu dan dapat mengikuti keinginan 

manajemen demi tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dengan 

efisien, efektif dan ekonomis.” (Hersey, 1982: 99) 

 Karena dalam hal ini yang dibicarakan MBS maka yang disinggung 

pertama adalah kepemimpinan kepala sekolah. Yaitu cara atau usaha kepala 

sekolah dalam mempengaruhi, mendorong, mengarahkan, dan menggerakkan 

guru, staf, siswa, orang tua siswa dan pihak lain yang terkait, untuk bekerja 

berperan serta guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Depdikbud, 2008). 

4. Pengawasan (Controlling) 

 Pada dasarnya rencana dan pelaksanaan merupakan satu kesatuan 

tindakan, walaupun hal ini jarang terjadi. Pengawasan diperlukan untuk melihat 

sejauh mana hasil tercapai: 

“Pengawasan merupakan proses dasar secara esensial tetap diperlukan 
bagaimanapun rumit dan luasnya suatu organisasi. Proses dasarnya terdiri 
dari tiga tahap (1) menetapkan standar pelaksanaan, (2) pengukuran 
pelaksanaan pekerjaan dibandingkan dengan standar, dan (3) menentukan 
kesenjangan (deviasi) antara pelaksanaan dengan standar dan rencana.” 
Menurut Mudick (dalam Fattah, 2001 : 101) 
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 Pengawasan merupakan kunci keberhasilan dalam keseluruhan proses 

manajemen, sehingga perlu dilihat secara komprehensif, terpadu, dan tidak 

terbatas pada hal-hal tertentu saja. Beberapa kondisi yang perlu diperhatikan agar 

pengawasan dapat berfungsi efektif, antara lain : (1) Pengawasan harus dikaitkan  

dengan tujuan dari cerita yang dipergunakan dalam sistem pendidikan. (2) 

Meskipun sulit, tetapi standar yang masih dapat dicapai harus ditentukan 

tujuannya untuk memotivasi serta dijadikan patokan guna membandingkan 

dengan prestasi. (3) Disesuaikan dengan sifat dan kebutuhan organisasi/ job 

description. (4) Pengawasan yang banyak harus dibatasi. (5) Sistem pengawasan 

harus dikemudi (steering control) tanpa mengorbankan otonomi dan fleksibel. (6) 

Mengacu pada tindakan perbaikan, tidak hanya mengungkapkan penyimpangan. 

Dan (7) Pengawasan hendaknya mengacu pada prosedur pemecahan masalah 

yaitu menemukan masalah, menemukan penyebabnya, membuat rancangan 

penanggulangannya, melakukan perbaikan, mengecek hasil perbaikan, dan 

mencegah timbulnya masalah yang serupa. 

 Guna mempermudah pelaksanaan pengawasan, maka harus melalui 

beberapa fase atau urutan-urutan sebagai berikut. 
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Gambar 2 

Langkah-Langkah Dasar Proses Pengawasan 

 

 

 

 

 

(Sumber: Fattah, 2001: 102) 

Penentuan standar mencakup kriteria untuk semua lapisan pekerjaan (job 

performance) yang terdapat dalam suatu organisasi. Standar ialah kriteria-kriteria 

untuk mengukur pelaksanaa pekerjaan. Kriteria tersebut dapat dalam bentuk 

kuatitatif ataupun kualitatif. Standar pelaksanaan ialah suatu pernyataan mengenai 

kondisi-kondisi yang terjadi bila suatu pekerjaan dikerjakan secara memuaskan. 

Tahap kedua dari proses pengawasan adalah pengukuran hasil/ 

pelaksanaan. Metode dan teknik koreksinya dapat dilihat/ dijelaskan klasifikasi 

fungsi-fungsi manajemen: (1) perencanaan: garis umpan balik proses manajemen 

dapat berwujud meninjau kembali rencana mengubah tujuan atau mengubah 

standar, (2) pengorganisasian: memeriksa apakah struktur organisasi yang ada itu 

cukup sesuai dengan standar, apakah tugas dan kewajiban telah dimengerti dengan 

baik, dan apakah diperlukan penataan kembali orang-orang, (3) penataan staf: 

memperbaiki sistem seleksi, memperbaiki sistem latihan, dan menata kembali 

tugas-tugas, (4) pengarahan: mengembangkan kepemimpinan yang lebih baik, 

meningkatkan motivasi, menjelaskan pekerjaan yang suskes, penyadaran akan 
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tujuan yang secara keseluruhan apakah kerja sama antara pemimpin dan anak 

buah berada dalam standar. 

E. Pendidikan dan Kualitas Pendidikan 

1. Pendidikan 

 Pendidikan, seperti sifat sasarannya yaitu manusia, mengandung banyak 

aspek dan sifat sangat kompleks. Karena sifatnya yang kompleks itu, maka tidak 

sebuah batasan pun yang cukup memadai untuk menjelaskan arti pendidikan 

secara lengkap. Batasan tentang pendidikan yang dibuat oleh para ahli beraneka 

ragam, dan kandungannya berbeda yang satu dari yang lain. Perbedaan tersebut 

mungkin karena orientasinya, konsep dasar yang digunakan, aspek yang menjadi 

tekanan, atau karena falsafah yang melandasinya. 

Berikut ini beberapa batasan pendidikan yang berbeda berdasarkan 

fungsinya. 

a) Pendidikan sebagai Proses Transformasi Budaya, pendidikan diartikan 
sebagai kegiatan pewarisan budaya dari satu generasi ke generasi yang 
lain. Terdapat tiga bentuk transformasi yaitu nilai-nilai yang masih cocok 
diteruskan misalnya nilai-nilai kejujuran, rasa tanggung jawab dan lain-
lain, yang kurang cocok diperbaiki, misalnya tata cara pesta perkawinan, 
dan yang tida cocok diganti, misalnya pendidikan seks yang dahulu 
ditabukan diganti dengan pendidikan seks melalui pendidikan formal. 

b) Pendidikan sebagai Proses Pembentukan Pribadi, pendidikan diartikan 
sebagai suatu kegiatan yang sistematis dan sistemik terarah kepada 
terbentuknya kepribadian peserta didik. Sistematis karena proses 
pendidikan berlangsung melalui tahap-tahap berkesinambungan 
(prosedural) dan sistemik oleh karena berlangsung dalam semua situasi 
kondisi, disemua lingkungan yang saling mengisi (lingkungan rumah, 
sekolah, dan masyarakat). 

c) Pendidikan sebagai proses penyiapan warga Negara, diartikan sebagai 
suatu kegiatan yang terencana untuk membekali peserta didik untuk 
menjadi warga Negara yang baik. Tentu saja istilah baik ini relative 
tergantung pada tujuan nasional dari masing-maisng bangsa, oleh karena 
masing-masing bangsa mempunyai falsafah hidup yang berbeda-beda. 

d) Pendidikan sebagai penyiapan tenaga kerja, diartikan sebagai kegiatan 
membimbing peserta didik sehingga memiliki bekal dasar untuk bekerja. 
Pembekalan dasar berupa pembentukan sikap, pengetahuan, dan 
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keterampilan kerja pada calon pekerja. Ini menjadi kebutuhan pokok 
dalam kehidupan manusia. (Tirtarahardja, 1995: 33) 
 
Definisi pendidikan menurut sumber yang lainnya menyatakan bahwa 

pendidikan adalah semua perbuatan dan usaha dari seseorang pendidik untuk 

mengalihkan pengetahuannya, pengalamannya, kecakapannya serta 

keterampilannya (Saliman, 1993: 178). 

Proses pendidikan melibatkan beberapa unsur yang harus diperhatikan 

yaitu: (a) subjek yang harus dibimbing/ peserta didik. (b) orang yang 

membimbing/ pendidik. (c) interaksi antara peserta didik dan pendidik/ interaksi 

edukatif. (d) tujuan pendidikan. (e) materi pendidikan. (f) alat dan metode/ cara 

dalam bimbingan. Dan (g) lingkungan pendidikan/ tempat bimbingan 

berlangsung. 

Lalu berdasarkan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional, menyebutkan bahwa kelembagaan pendidikan dapat dilihat dari segi 

jalur, jenjang dan program serta pengelolaan pendidikan. 

Berdasarkan jalurnya pendidikan dibedakan atas (a) jalur pendidikan 

sekolah dan (b) jalur Pendidikan Luar Sekolah (PLS). Sedangkan dilihat dari 

jenjang pendidikan (UU No. 20 tahun 2003 Bab I, pasal 1 ayat 5) dibedakan atas 

(a) Pendidikan dasar (SD-SMP), (b) Pendidikan menengah (SMA/sederajat), (c) 

dan Pendidikan tinggi. Lalu pada Bab I pasal 1 ayat 4 disebutkan bahwa program 

pendidikan yang termasuk jalur pendidikan sekolah terdiri dari (a) Pendidikan 

umum (SD, SMP, SMA), (b) Pendidikan kejuruan (SMK), Pendidikan Luas Biasa 

(SDLB, dan SGPLB setara dengan DIII), (c) Pendidikan Kedinasan (Sekolah 

Perawat Kesehatan, APDN (Akademi pemerintah Dalam Negeri). Dan (d) 
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Pendidikan Keagamaan (Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Institut 

Agama Islam Negeri, Institut Hindhu Dharma). 

2. Kualitas Pendidikan 

 Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia kata kualitas diartikan 

sebagai tingkat baik buruknya sesuatu, keadaan, derajat atau taraf (kepandaian/ 

kecakapan dan sebagainya) yang Bahasa Indonesianya disebut mutu. 

 “Secara umum, mutu/kualitas adalah gambaran dan karakteristik 
menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya 
dalam memuaskan kebutuhan yang dibutuhkan atau yang tersirat. Dalam 
konteks pendidikan, pengertian mutu/kualitas mencakup input, proses, dan 
output pendidikan” (DepDiknas 2001:25) 

 
 Jadi kualitas pendidikan menunjukkan tingkat baik/ buruknya input, 

proses, dan keluaran/ produk dari pendidikan yang dalam hal ini khususnya 

pendidikan di lingkungan sekolah dalam memuaskan kebutuhan pendidikan yang 

ditentukan. 

a. Input Pendidikan 

Input pendidikan adalah segala sesuatu yang harus tersedia karena 

dibutuhkan untuk berlangsungnya proses (Mulyasa 2002:49). Sesuatu yang 

dimaksud berupa sumber daya dan perangkat lunak serta harapan-harapan sebagai 

pemandu bagi berlangsungnya proses. Input sumber daya  meliputi sumber daya 

manusia (kepala sekolah, guru, karyawan, peserta didik), dan sumber daya 

selebihnya (peralatan, perlengkapan, uang, bahan, dan lain-lain). Input perangkat 

meliputi: struktur organisasi sekolah, peraturan perundang-undangan, deskripsi 

tugas, rencana, program dan lain-lain. Input harapan berupa visi, misi, tujuan, dan 

sasaran yang ingin dicapai sekolah. 
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Kesiapan input sangat diperlukan agar proses dapat berlangsung dengan 

baik. Atau dengan kata lain, input merupakan prasyarat bagi berlangsungnya 

proses. Oleh karena itu, tinggi rendahnya mutu input dapat diukur dari tingkat 

kesiapan input. Makin tinggi tingkat kesiapan input, makin tinggi mutu input 

tersebut. 

b. Proses pendidikan 

Proses pendidikan merupakan berubahnya sesuatu menjadi sesuatu yang 

lain. Sesuatu yang berpengaruh terhadap berlangsungnya proses disebut input, dan 

sesuatu dari hasil proses disebut output. Dalam pendidikan berskala mikro 

(tingkat sekolah), proses yang dimaksud adalah proses pengambilan keputusan, 

proses pengelolaan kelembagaan, proses pengelolaan program, proses belajar-

mengajar, dan proses monitoring dan evaluasi, dengan catatan bahwa proses 

belajar mengajar memiliki tingkat kepentingan tertinggi dibandingkan dengan 

proses-proses yang lain. 

Kualitas proses pendidikan menggejala pada dua segi, yaitu kualitas 

komponen dan kualitas pengelolaanya. Kedua segi tersebut satu sama lain saling 

bergantung. Walaupun komponen-komponennya baik, seperti tersedianya sarana 

dan prasarana serta biaya yang cukup, jika tidak ditunjang dengan pengolahan 

yang handal maka pencapaian tujuan tidak akan tercapai secara optimal. Demikian 

pula jika pengolahan baik tetapi dalam kondisi serba kekurangan, akan 

mengakibatkan hasil yang tidak optimal. 

Proses dikatakan bermutu tinggi apabila pengkoordinasian dan 

penyerasian serta pemaduan input sekolah secara harmonis, sehingga mampu 

menciptakan situasi pembelajaran yang nikmat (enjoyable learning), mampu 
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mendorong motivasi dan minat belajar, dan benar-benar mampu memberdayakan 

peserta didik. Menurut Sagir (1985) yang dikutip Mulyasa (2002: 117) 

mengemukakkan bahwa 6 faktor yang turut menentukan tingkat produktivitas, 

yaitu pendidikan, teknologi, tata nilai, iklim kerja, derajat kesehatan, dan tingkat 

upah minimal. Dalam hal ini peserta didik hanya sekedar menguasai pengetahuan 

yang diajarkan oleh gurunya akan tetapi pengetahuan tersebut juga telah menjadi 

muatan nurani peserta didik, dihayati, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari dan 

yang lebih penting lagi peserta didik tersebut mampu belajar cara belajar (mampu 

mengembangkan diri). 

c. Output Pendidikan 

Output pendidikan merupakan kinerja sekolah. Kinerja sekolah adalah 

prestasi sekolah yang dihasilkan dari proses/ perilaku sekolah. Kinerja sekolah 

dapat diukur dari kualitasnya, efektifitasnya, produktivitasnya, efisiensinya, 

inovasinya, kualitas kehidupan kerjanya, dan moral kerjanya. Seperti yang 

dikemukakan dalam Teori Prestasi McCelland (dalam Mulyasa 2002:123) bahwa 

“Setiap orang mempunyai keinginan untuk melakukan karya yang berprestasi atau 

yang lebih baik dari karya orang lain. Dalam hal ini, McCelland mengatakan ada 

tiga kebutuhan manusia, yakni : (1) kebutuhan untuk berprestasi, (2) kebutuhan 

untuk berafiliasi, (3) kebutuhan kekuasaan.” 

Khusus yang berkaitan dengan mutu output sekolah, dapat dijelaskan 

bahwa output sekolah dikatakan berkualitas bermutu tinggi jika prestasi peserta 

didik menunjukkan pencapaian yang tinggi dalam: (1) hasil tes kemampuan 

akademik yang berupa nilai ulangan umum, UAN, SNMPTN, dan (2) prestasi di 

bidang lain, seperti prestasi olahraga, kesenian, ketrampilan, dan mengarang. 
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F. Pendidikan Dalam Perspektif Otonomi Daerah 

1. Otonomi Daerah 

 Indonesia saat ini sedang berada ditengah masa transformasi dalam 

hubungan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/ kota yang dulunya 

menurut UU No. 5 Tahun 1974 hanya merupakan kepanjangan tangan pusat di 

daerah. Namun kini pemerintah daerah diberi kewenangan dan keleluasaan untuk 

mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri melalui UU yang baru yakni 

UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah atau yang lebih dikenal 

sebagai UU Otoda (Otonomi Daerah) . 

 Selanjutnya, menurut Koesoemahatmadja (1979: 10) menyatakan bahwa 

Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur 

dan mengurus rumah tangganya sendiri dengan perundang-undangan yang 

berlaku. Hal ini sejalan dengan UU No. 32 Tahun 2004 yang menegaskan bahwa 

Oonomi Daerah adalah kewenangan daerah Otonom untuk mengatur dan 

mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan 

aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

 Sjafruddin (1988:23) mengatakan bahwa istilah otonomi mempunyai 

makna kebebasan atas kemandirian (zelfstandngheid) tetapi bukan kemerdekaan 

(onafhankelijheid), maksudnya adalah kebebasan yang terbatas wujud pemberian 

yang harus dipertanggungjawabkan. Sementara itu, Kaho (1982:14) 

mendefinisikan otonomi sebagai berikut : 
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“Mula-mula otonomi atau berotonomi berarti mempunyai peraturan sendiri 
atau mempunyai hak atau kekuasaan atau kewenangan untuk membuat 
peraturan sendiri (seringkali juga disebut hak atau kekuasaan atau  
kewenangan pengaturan atau legislatif sendiri). Kemudian arti dari pada 
otonomi ini berkembang menjadi pemerintahan sendiri. Pemerintahan 
sendiri ini meliputi pengaturan atau perundang-undangan sendiri, 
pelaksanaan sendiri dan dalam batas-batas tertentu, juga dalam peradilan 
dan kepolisian sendiri.“ 
 

 Melalui otonomi ini maka pemerintah daerah memiliki peluang yang besar 

untuk mendorong  dan memberi motivasi untuk membangun daerah yang 

kondusif, sehingga akan muncul kreasi dan daya inovasi masyarakat yang dapat 

bersaing dengan daerah lain. Otonomi daerah ini tidak dipandang semata-mata 

sebagai hak dan kewenangan tetapi lebih merupakan kewajiban dan tanggung 

jawab, sehingga bagi daerah dituntut mengembangkan dan meningkatkan sumber 

daya manusia, kelembagaan, ketatalaksanaan, kualitas personil (birokrat), 

kelayakan organisasi dan kecanggihan administrasi. 

 Dengan diundangkannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan 

daerah ini pada hakikatnya juga memberikan kewenangan dan keleluasaan kepada 

daerah kabupaten/ kota berdasarkan asas desentralisasi dalam wujud otonomi luas, 

nyata dan bertanggung jawab. 

 Otonomi luas adalah kewenangan dan keleluasaan pemerintah dalam 

menyelenggarakan seluruh bidang kehidupan kecuali politik luar negeri, 

pertahanan keamanan, peradilan, moneter, fiskal, agama serta bidang yang 

ditetapkan menurut peraturan pemerintah (pasal 7). Otonomi nyata adalah 

keleluasaan daerah melaksanakan kewenangan pemerintahan dalam bidang 

tertentu secara nyata dan diperlukan serta tumbuh, hidup, berkembang didaerah. 

Sedangkan otonomi yang bertanggung jawab merupakan perwujudan dan 

pertanggung jawaban terhadap pemberian hak dan wewenang kepada daerah. Hal 
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ini diwujudkan dalam bentuk tugas dan kewjiban yang harus diemban oleh daerah 

untuk mencapai tujuan pemberian otonomi, berupa peningkatan pelayanan dan 

kesejahteraan, serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat, daerah, dan 

antar daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia (DepDikNas: 2001). 

2. Pendidikan di Era Otonomi Daerah 

Pemberlakuan otonomi daerah 1999 sebagaimana diuraikan diatas telah 

membawa perubahan dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk 

penyelenggaraan pendidikan. Manajemen/ pengolahan pendidikan yang 

sebelumnya bersifat sentralistik atau berbasis pusat menjadi didesentralisasikan ke 

daerah kabupaten/ kota yang selanjutnya berujung pada otonomi sekolah yakni 

dengan manajemen pendidikan berbasis sekolah (merujuk pada UU No. 22 Tahun 

1999 dan PP RI No. 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan provinsi 

sebagai daerah otonom). 

Mengenai hal ini dapat dilihat tepatnya pada pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) 

yang berbunyi, “Kewenangan daerah kabupaten/ kota mencakup semua 

kewenangan pemerintahan selain kewenangan yang dikecualikan dalam pasal 7 

yang diatur dalam pasal 9 (ayat 1).” 

Dan pada ayat (2) disebutkan: 

“Bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh daerah kabupaten/ 
kota meliputi pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, 
pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, 
lingkungan hidup, petanahan, koperasi, dan tenaga kerja.” 
 
Berkaitan dengan desentralisasi pendidikan maka menurut Wohlstetter dan 

Mohrman (1993) terdapat empat sumber daya yang harus didesentralisasikan 

yaitu: Power/authority, knowledge, information, dan reward.  
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- Pertama, kekuasaan/ kewenangan (power/ authority) harus 

didesentralisasikan di sekolah-sekolah  secara langsung yaitu melalui 

dewan sekolah, yang meliputi sedikitnya tiga bidang penting yakni budget, 

personil, dan kurikulum. Termasuk dalam hal ini adalah menyangkut 

pengangkatan dan pemberhentian kepala sekolah, guru, dan staf sekolah. 

- Kedua, pengetahuan (knowledge) juga harus didesentralisasikan sehingga 

sumber daya manusia di sekolah mampu memberi kontribusi yang berarti 

bagi kinerja sekolah. Pengetahuan yang perlu didesentralisasikan meliputi: 

keterampilan yang terkait dengan pekerjaan secara langsung (job skill), 

keterampilan kelompok (team work skill) dan pengetahuan keorganisasian 

(organizational knowledge) keterampilan kelompok diantaranya 

pemecahan masalah, pengambilan keputusan, dan keterampilan 

berkomunikasi termasuk di dalamnya adalah pemahaman lingkungan dan 

strategi dalam merespon perubahan.  

- Ketiga, hakikat lain yang harus didesentralisasikan adalah informasi 

(information). Pada model sentralistik informasi yang hanya dimiliki para 

pimpinan puncak, maka pada model MBS harus didistribusikan keseluruh 

konstituen sekolah bahkan keseluruh stakeholders. Misalnya mengenai 

visi, misi, strategi, sasaran dan tujuan sekolah, keuangan dan struktur 

biaya, isu-isu seputar sekolah, kinerja sekolah dan para pelanggannya.  

- Keempat, penghargaan (reward) bisa berupa fisik maupun non fisik yang 

semuanya didasarkan pada prestasi kerja. (Wohlstetter dan Mohrman : 

1993). 
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Sebagai pedoman pelasanaan dari UU No. 22 Tahun 1999 tersebut maka 

dikeluarkan PP RI No. 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan 

kewenangan provinsi sebagai daerah otonomi. Kewenangan pemerintah (daerah) 

dalam bidang pendidikan tertuang dalam pasal 2 ayat (3) bagian 11. 

3. Desentralisasi Pendidikan 

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang sebenarnya telah lama 

mengenal prinsip desentralisasi pendidikan ini, namun penerapannya tidak pernah 

dilaksanakan secara sungguh-sungguh. Baru pada tahun 1999 setelah adanya 

gerakan reformasi, Sejalan dengan perubahan paradigma pada pemerintahan 

umum yang lebih demokratis, yakni perubahan dari government role ke 

community role, keinginan untuk melaksanakan desentralisasi muncul kembali ke 

permukaan. Dengan berdasar pada Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang 

Pemerintahan Daerah dan Undang-undang No. 25 tahun 1999 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah akhirnya 

desentralisasi mulai diberlakukan secara resmi pada tahun 2001 pada masa 

pemerintahan Presiden Abdurahman Wahid. Perkembangan politik yang demikian 

cepat pada masa reformasi ini membuat kedua undang-undang di atas pun diganti 

dengan undang-undang yang baru yakni Undang-undang No. 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 

Desentralisasi pendidikan merupakan sebuah sistem manajemen untuk 

mewujudkan pembangunan pendidikan yang menekankan pada kebhinnekaan. 

Menurut Santoso S. Hamijoyo (1999: 3), ada beberapa hal yang harus dipenuhi 

dalam pelaksanaan desentralisasi pendidikan, yaitu: 
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1. pola dan pelaksanaan manajemen harus demokratis 

2. pemberdayaan masyarakat harus menjadi tujuan utama 

3. peranserta masyarakat bukan hanya pada staheholders, tetapi harus 

menjadi bagian mutlak dari sistem pengelolaan  

4. pelayanan harus lebih cepat, efisien, efektif, melebihi pelayanan era 

sentralisasi demi kepentingan peserta didik dan rakyat banyak 

5. keanekaragaman aspirasi dan nilai serta norma lokal harus dihargai dalam 

kerangka dan demi penguatan sistem pendidikan nasional. 

Dalam prakteknya, desentralisasi pendidikan berbeda dengan 

desentralisasi bidang pemerintahan lainnya, kalau desentralisasi bidang-bidang 

pemerintahan lain berada pada pemerintahan di tingkat kabupaten/kota, maka 

desentralisasi di bidang pendidikan tidak berhenti pada tingkat kabupaten/kota, 

tetapi justru sampai pada lembaga pendidikan atau sekolah sebagai ujung tombak 

pelaksanaan pendidikan. Dalam praktek desentralisasi pendidikan itulah maka 

dikembangkanlah yang dinamakan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Menurut 

Ulul Abab (2005:3) masih banyak ditemui kekurangan dalam pelaksanaan 

desentralisasi pendidikan ini, yaitu: 

1. Tidak meratanya kemampuan dan kesiapan pemerintah daerah untuk 

menjalankan kebijakan desentralisasi pendidikan, khususnya pemerintah 

daerah di wilayah terpencil. Bahkan untuk wilayah tertentu implementasi 

kebijakan desentralisasi pendidikan secara penuh justru cenderung menjadi 

masalah tersendiri di daerah tersebut. 

2. Tidak meratanya kemampuan keuangan daerah (Pendapatan Asli Daerah) 

dalam menopang pembiayaan pendidikan di daerahnya masing-masing, 
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terutama daerah-daerah miskin. 

3. Belum adanya pengalaman dari masing-masing pemerintah daerah untuk 

mengatur sendiri pembangunan pendidikan di daerahnya sesuai dengan 

semangat daerah yang bersangkutan. Sehingga dikhawatirkan implementasi 

kebijakan desentralisasi pendidikan akan dijadikan komoditas bagi 

pemerintah daerah tertentu untuk tujuan-tujuan jangka pendek. 

4. Belum bersihnya aparat birokrasi dari mentalitas dan budaya korupsi. 

5. Belum jelasnya pos-pos anggaran untuk pendidikan. 

Akan tetapi, kita tidak perlu pesimis dengan beberapa kekurangan yang 

dapat kita temui dipraktek desentralisasi pendidikan, karena masih terdapat sisi 

kekuatan akan desentralisasi pendidikan, yaitu: 

1. Secara politis kebijakan desentralisasi pendidikan telah dikenal luas oleh 

masyarakat 

2. Proses kelahirannya dikawal sedemikian rupa oleh para pakar pendidikan 

dan digiring sedemikian rupa menjadi agenda pemerintah oleh kalangan 

politisi, baik yang ada di parlemen maupun yang ada di partai politik. 

3. Jiwa dan ruh kebijakan desentralisasi pendidikan telah lama diidamkan oleh 

masyarakat, khususnya dalam menghadapi era persaingan bebas yang 

mengharuskan masyarakat kita memiliki kompetensi dan daya kompetitif 

yang tinggi. 

4. Adanya dukungan anggaran yang cukup besar bagi pengembangan sektor 

pendidikan, sebagaimana dicerminkan dalam APBN sejak tahun 2003. 

Yaitu bahwa anggaran untuk sektor pendidikan secara nasional adalah 20% 

dari total pengeluaran pemerintah pada APBN 2003. 
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5. Kebijakan ini merupakan bentuk nyata dari diakuinya eksistensi pemerintah 

daerah dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan bidang 

pendidikan di daerah masing-masing. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui dan dapat menggambarkan 

keadaan yang sesungguhnya dari penerapan MBS dalam upaya peningkatan 

kualitas pendidikan khususnya di era otonomi daerah sekarang ini. Dalam hal ini 

penerapan MBS diharapkan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya 

terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Dengan pendidikan yang berkualitas, 

maka akan dihasilkan SDM (Sumber Daya Manusia) yang berkualitas sebagai aset 

besar pembangunan daerah dan juga pembangunan nasional secara makro. 

A. Jenis Penelitian  

Agar diperoleh data yang sesuai dengan permasalahan yang dikaji, maka  

suatu penelitian ilmiah harus menggunakan pendekatan/metode penelitian 

tertentu.  

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

penelitian jenis deskriptif yang menurut Arikunto (1997:245) disebutkan bahwa 

“Pada umumya penelitian deskriptif merupakan penelitian non hipotesis sehingga 

dalam rangka penelitiannya tidak perlu merumuskan hipotesis”, sedangkan analisa 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu suatu prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang-

orang dan perilaku yang dapat diamati. 

Sejalan dengan definisi tersebut, maka Kirk dan Miller (1986:9) 

mendefinisikan bahwa “Penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu 

pengetahuan sosial yang secara fundamental tergantung pada pengamatan pada 
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manusia dalam kawasannya sendiri dan dalam peristilahannya.” (dikutip  oleh 

Moleong; 1988:3) 

B. Fokus Penelitian 

Fokus pada dasarnya adalah masalah (Moleong; 1988:62). Dan dalam 

proses penelitian fokus sangat dimungkinkan mengalami perubahan. Penentuan 

fokus suatu penelitian bertujuan untuk membatasi studi sehingga penentuan 

tempat penelitian menjadi lebih layak serta agar dapat ditetapkan kriteria inklusif-

eksklusif untuk menjaring infomasi yang mengalir masuk (Moleong; 1988:237). 

Adapun yang mejadi fokus penelitian ini adalah: 

1. Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah di SMAN 1 PURI Kabupaten 

Mojokerto dilihat dari kegiatan inti manajemen yang meliputi: 

a. Perencanaan/planning 

1) Tahap-tahap kegiatan perencanaan peningkatan mutu 

2) Proses perencanaan peningkatan mutu 

3) Program kerja sekolah 

b. Pengorganisasian/organizing 

1) Proses pengorganisasian 

2) Struktur organisasi 

c. Penggerakan/actuating 

d. Pengawasan/controlling 

1) Pelaksanaan pengawasan 

2) Objek yang diawasi 
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2. Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat penerapan MBS di SMAN 1 

Puri Kabupaten Mojokerto. 

a. Faktor pendukung 

1) Dari aspek Sumber Daya Manusia 

2) Dari aspek Sarana dan Prasarana 

3) Perhatian Pemerintah Daerah 

4) Dari segi pendanaan 

5) Segi lingkungan 

b. Faktor penghambat 

1) Tahap perencanaan 

2) Tahap pengorganisasian 

3) Tahap penggerakan 

4) Tahap pengawasan 

3. Manfaat penerapan Manajemen Berbasis Sekolah di SMAN 1 Puri Kabupaten 

Mojokerto 

a. Input sekolah 

b. Proses sekolah 

c. Output sekolah 

C. Lokasi dan Situs Penelitian 

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan. Berkaitan 

dengan hal itu, maka penelitian ini berada di lokasi penelitian Kabupaten 

Mojokerto, dengan alasan bahwa Pemerintah Kabupaten Mojokerto telah 

melaksanakan paradigma pengelolaan pendidikan ini (kebijakan MBS) sejak 

bulan Juli 2002 (dengan pembentukan Dewan Pendidikan Kabupaten Mojokerto 
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berdasarkan SK Bupati Mojokerto No. 219 Tahun 2002). Selain itu lokasi ini juga 

merupakan daerah asal peneliti. 

Sedangkan situs penelitian adalah tempat dimana seharusnya peneliti 

menangkap keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti. Adapun yang menjadi 

situs penelitian ini adalah: 

1. Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mojokerto yang 

merupakan unsur pelaksana teknis daerah yang menyelenggarakan sebagian 

urusan pemerintahan dalam bidang pendidikan di wilayah Kabupaten 

Mojokerto. 

2. Satuan sekolah yakni SMAN 1 PURI, dengan pertimbangan sebagai berikut: 

a. Adanya kemudahan yang diberikan oleh pihak narasumber kepada penulis 

untuk melakukan penelitian.  

b. Ketersediaan data di SMAN 1 PURI yang mendukung penelitian.  

c. Masalah waktu, tenaga, dan biaya yang dikeluarkan tidak terlalu besar 

sehingga penelitian dapat diselesaikan sesuai dengan tenggat waktu yang 

ditetapkan. 

d. SMAN 1 PURI merupakan salah satu sekolah yang difavoritkan di 

wilayah Kabupaten Mojokerto (Karena banyaknya prestasi yang sudah 

pernah diraih di tingkat Kabupaten/Kota/Provisi/Nasional), menjadi salah 

satu sekolah perintis pelaksanaan MBS, dan Kepala Sekolahnya telah 

mengikuti pelatihan penyusunan program MBS. Selain itu sekolah ini juga 

telah membentuk komite sekolah pada tanggal 15 Juli 2002 lalu 

berdasarkan Keputusan Kepala Sekolah SMAN 1 PURI No. 

800/1561.B/409.107.1/2002. 
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D. Sumber Data 

Dalam penelitian sumber data adalah subjek dari mana data dapat 

diperoleh. Menurut Lofland (1984:47) menyatakan bahwa: sumber daya utama 

dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, dan tindakan selebihnya adalah data 

tambahan seperti dokumen dan lain-lain (Moleong, 1988:112). 

Berkaitan dengan hal tersebut maka peneliti akan menggunakan sumber 

data yang terdiri dari: 

1. Sumber Data Primer, yakni data-data yang diperlukan secara langsung 

oleh peneliti dari sumbernya yang berupa data-data dan tindakan orang 

yang diwawancarai/diamati, hal ini diperoleh dari wawancara dengan: 

a. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto Drs. H. Moh Talqin, 

M.Pd. 

b. Kepala sekolah SMAN 1 PURI Dra. Saitin, M.Si, Wakil Kepala 

Sekolah Urusan Humas Bapak Raden Imam Wahjudi, S.Pd, MM, 

Wakil Kepala Sekolah Urusan Kesiswaan Ibu Niken Lila Widyawati 

S.Pd,  Wakil Kepala sekolah Urusan Kurikulum Bapak Sulkan, S.Pd 

dan Wakil Kepala Sekolah Urusan Sarana dan Prasarana Bapak 

Junaedi, S.Pd, MM. 

c. Wakil dari tenaga pengajar Bapak Mochammad Al Amin, wakil siswa 

saudara Rizky Ian Saputra, dan wakil masyarakat Bapak Kemas Abdul 

Rochim. 

2. Sumber Data Sekunder, yakni data yang tertulis yang diperoleh dari 

dokumen-dokumen/buku ilmiah yang berkaitan dengan tema penelitian 

dan arsip yang berkaitan dengan fokus penelitian, antara lain dalam bentuk 
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laporan-laporan, arsip-arsip, serta dokumen-dokumen resmi pada Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mojokerto dan juga pada  sekolah 

dalam Penelitian ini (SMAN 1 PURI). 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik sebagai 

berikut : 

1) Observasi 

 Observasi atau yang disebut dengan pengamatan meliputi kegiatan 

pemusatan perhatian terhadap suatu obyek dengan menggunakan seluruh alat 

indera (Arikunto; 1997: 146). Yang dalam penelitian kualitatif dimanfaatkan 

sebesar-besarnya karena teknik pengumpulan yang didasarkan atas pengalaman 

langsung memungkinkan peneliti untuk melihat dan mengamati sendiri, kemudian 

mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan yang 

sebenarnya. (Guba dan Lincoln; 1981:191-193). 

 Obyek-obyek yang akan diamati dalam penelitian ini diantaranya adalah : 

a. Perhatian pemerintah daerah (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten 

Mojokerto) terhadap penerapan MBS. 

b. Tanggapan pengelola pendidikan di sekolah mengenai penerapan MBS. 

c. Tanggapan peserta didik dan masyarakat (komite sekolah) mengenai 

penerapan MBS. 

2) Interview / wawancara 

 Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan 

dilakukan oleh satu atau dua pihat yakni pewawancara (interviewer) yang 
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memberikan pertanyaan yang di wawancarai (interviewed) yang memberikan 

jawaban atas pertanyaan itu. 

 Ada bermacam-macam cara pembagian jenis wawancara yang 

dikemukakan dalam kepustakaan. Dan wawancara yang dimaksud disini adalah : 

a. Wawancara terbuka, memang dalam penelitian kualitatif sebaiknya digunakan 

wawancara terbuka dimana para subyeknya tahu bahwa mereka sedang 

diwawancarai dan mengetahui pula apa maksud wawancara itu. 

b. Wawancara tidak terstruktur, yang mana pertanyaan yang diberikan tidak 

disusun secara tetap tetapi dapat meluncur secara bebas dari pewawancara 

yang tetap mengacu pada konteks penelitian. 

3) Dokumentasi 

 Dokumen adalah setiap bahan tertulis ataupun film, lain dari record yang 

hendak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang peneliti. Menurut 

Moleong (1988; 161) : “Dokumen sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai 

sumber data karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dapat 

dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk mengamalkan”. 

Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa catatan resmi, arsip, 

makalah, surat keputusan, undang-undang, peraturan pemerintah dan peraturan-

peraturan lainnya. 

F. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti 

dalam mengumpulkan data agar pekerjaan lebih mudah dan hasilnya lebih baik, 

dalam arti lebih cermat, lengkap dan sistematis sehingga lebih mudah diolah. 

(Arikunto; 1997: 151). 
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Adapun yang menjadi instrumen dalam penelitian ini adalah : 

1. Manusia (peneliti sendiri), karena dalam penelitian kualitatif peneliti sendiri 

atau dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama. 

Karena jika memanfaatkan alat yang bukan manusia dan memepersiapkannya 

terlebih dahulu sebagai yang lazim digunakan dalam penelitian klasik, maka 

sangat tidak mungkin untuk mengadakan penyesuaian terhadap kenyataan-

kenyataan yang ada di lapangan (Moleong; 1988: 4). 

2. Pedoman wawancara (interview guide), agar jalannya wawancara dapat 

berjalan dengan lancar maka pedoman wawancara sangat diperlukan yaitu 

berupa rangkaina pertanyaan secara garis besar yang akan ditanyakan pada 

informan. 

3. Buku cacatan lapangan (field note), yang berguna untuk mencacatat informasi 

yang didapat melalui wawancara dan observasi selama penelitian. 

G. Analisis Data 

Data yang telah terkumpul, sebelum diinterpretasikan terlebih dahulu 

memerlukan pemprosesan, yaitu yang dilakukan dengan menganalisa data. Seperti 

dikemukakan oleh Marzuki (1983; 87), tujuan analisa dalam penelitian adalah 

menyempitkan dan membatasi penemuan-penemuan hingga menjadi suatu data 

yang teratur,  serta tersusun dan lebih berarti. 

Analisis data menurut Milles dan Huberman (1988; 15) menyatakan 

bahwa analisa terdiri dari alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu : 

1. Reduksi data merupakan pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan dan transformasi data “kasar” dari cacatan-cacatan tertulis di 
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lapangan. Hal ini merupakan bentuk analisis yang menajamkan, 

menggolongkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisir data. 

2. Penyajian data adalah merupakan proses penyusunan informasi yang 

kompleks ke dalam bentuk yang sistematis dan memberi kemungkinan adanya 

penarikan kesimpulan serta pengambian keputusan. 

3. Penarikan kesimpulan / verifikasi adalah membuat kesimpulan sementara dari 

yang semua belum jelas menjadi lebih terperinci dengan cara diversifikasi, 

dalam arti meninjau ulang cacatan-cacatan lapangan dengan maksud agar 

data-data yang diperoleh valid. 

Ketiga komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan 

dan prosesnya saling berulang secara interaktif serta dapat terjadi selama 

pengumpulan data dilaksanakan. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Gambaran Umum Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto 

a. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto No. 11 Tahun 

2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten 

Mojokerto, dan dijelaskan pada Bab IV Pasal 6, 7, dan 8 tentang Tugas 

Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi. Adapun tugas pokok, fungsi dan 

struktur organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto adalah sebagai 

berikut: 

1) Tugas Pokok 

Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan urusan 

pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan 

dibidang pendidikan. 

2) Fungsi 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

tugas pokok di atas, Dinas Pendidikan mempunyai fungsi : 

a) Perumusan kebijakan teknis dibidang pendidikan 

b) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum 

bidang pendidikan 

c) Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pendidikan 

d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan 

tugas dan fungsinya 
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3) Struktur Organisasi Dinas Pendidikan 

Struktur organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari : 

a) Kepala Dinas 

Kepala Dinas, mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan 

dan mengendalikan seluruh kegiatan Dinas Pendidikan. 

b) Sekretariat 

Sekretariat, mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas 

Dinas Pendidikan meliputi urusan umum dan perlengkapan, 

perencanaan dan keuangan. Sekretariat, membawahi: 

- Sub Bagian Umum dan Perlengkapan 

- Sub Bagian Perencanaan 

- Sub Bagian Keuangan 

c) Bidang Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar 

Bidang Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar, mempunyai 

tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan yang 

meliputi kurikulum taman kanak-kanak, kurikulum sekolah dasar 

serta bina dan sarana sekolah. Bidang Taman Kanak-Kanak dan 

Sekolah Dasar, membawahi: 

- Seksi Kurikulum Taman Kanak-Kanak 

- Seksi Kurikulum Sekolah Dasar 

- Seksi Bina dan Sarana Sekolah 

d) Bidang Pendidikan Menengah 

Bidang Pendidikan Menengah, mempunyai tugas melaksanakan 

sebagian tugas Dinas Pendidikan meliputi kurikulum sekolah 
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menengah pertama, penelitian dan pengembangan pendidikan 

menengah atas/ kejuruan serta bina dan sarana sekolah menengah. 

Bidang Pendidikan Menengah, membawahi: 

- Seksi Kurikulum Sekolah Menengah Pertama 

- Seksi Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Menengah 

- Seksi Bina dan Sarana Sekolah 

e) Bidang Pendidikan Luar Sekolah dan Seni Budaya 

Bidang Pendidikan Luar Sekolah dan Seni Budaya, mempunyai 

tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan meliputi 

pendidikan non formal, pendidikan in formal serta pendidikan seni 

budaya. Bidang Pendidikan Luar Sekolah dan Seni Budaya, 

membawahi: 

- Seksi Pendidikan Non Formal 

- Seksi Pendidikan In Formal 

- Seksi Pendidikan Seni Budaya 

f) Bidang Ketenagaan 

Bidang Ketenagaan, mempunyai tugas melaksanakan sebagian 

tugas Dinas Pendidikan meliputi tenaga taman kanak-kanak dan 

sekolah dasar, tenaga sekolah menengah pertama, sekolah 

menengah atas dan sekolah menengah kejuruan serta tenaga non 

teknis. Bidang Ketenagaan, membawahi: 

- Seksi Tenaga Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar 

- Seksi Tenaga Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah 

Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan 
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- Seksi Tenaga Non Teknis 

g) Kelompok Jabatan Fungsional 

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan 

sebagian tugas Dinas Pendidikan sesuai dengan keahlian dan 

kebutuhan. 

h) Unit Pelaksana Teknis Dinas 

Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana Dinas 

Pendidikan Kabupaten yang bertugas merencanakan, melaksanakan 

dan mengevaluasi proses belajar mengajar pada satuan pendidikan 

tertentu. 

b. Potensi Daerah Dibidang Pendidikan Tahun 2010 / 2011 pada 

Wilayah Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto 

1) Pendidikan Dasar 

a) TK  : 393 lembaga, jumlah siswa 17194 

b) RA/BA : 130 lembaga, jumlah siswa 7509 

c) SD  : 509 lembaga, jumlah siswa 75669 

d) MI  : 182 lembaga, jumlah siswa 1018 

2) Pendidikan Menengah Pertama 

a) SMP : 107 lembaga, jumlah siswa 34722 

b) MTs  : 69 lembaga, jumlah siswa 13707 

3) Pendidikan Menengah Atas 

a) SMA : 34 lembaga, jumlah siswa 24200 

b) MA  : 37 lembaga, jumlah siswa 5110 

c) SMK : 44 lembaga, jumlah siswa 14858 
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4) Jumlah Guru 

a) TK  : 554 

b) RA/BA : 221 

c) SD  : 5959 

d) MI  : 1309 

e) SMP : 1973 

f) MTs  : 562 

g) SMA : 1154 

h) MA  : 761 

i) SMK : 950 

5) Jumlah Lulusan Tahun 2009 / 2010 

a) SD  : 12716 

b) MI  : 4734 

c) SMP : 13522 

d) MTs  : 6362 

e) SMA : 4492 

f) MA  : 1358 

g) SMK : 3417 

c. Program Operasional Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto 

Tahun 2011 

Dalam rangka mewujudkan sasaran organisasi dengan indikator 

sasaran sebagai tolak ukur keberhasilannya, maka Dinas Pendidikan 

Kabupaten Mojokerto menetapkan program operasional dan kegiatan 

pokok organisasi. Secara garis besar, program-program operasional 
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tersebut dapat diuraikan dalam matrik indikasi perencana program 

sebagai berikut: 

Matrik 1 
Matrik Indikasi Rencana Program 

Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto Tahun 2011 
No Program Kegiatan 
I 
1. 

Program Utama 
Program Wajib Belajar 
Pendidikan Sembilan 
Tahun 

 
1)  Pembangunan/ rehabilitasi sarana 

prasarana pendidikan dasar 
2)  Penyelenggaraan Paket A setara SD 
3)  Penyetaraan Paket B setara SMP 
4)  Pembina kelembagaan dan 

manajemen sekolah 
5)  Pengembangan materi belajar 

mengajar 
6)  Penyediaan berbagai alternatif 

layanan pendidikan dasar yang murah 
dan bermutu 

7)  Penyediaan Bantuan Operasional 
Sekolah (BOS) jenjang SD/MI, 
SMP/MTs, safiyah dan satuan 
pendidikan non-Islam setara SD dan 
SMP 

8)  Sosialisasi informasi pendidikan 
dasar 

2. Program Pendidikan 
Menengah 

1)  Pembangunan/ rehabilitasi sarana 
prasarana pendidikan menengah 

2) Penyelenggaraan Paket C setara SMA 
3)  Penyediaan Bantuan Operasional 

Manajemen Mutu (BOMM) 
4)  Pengembangan materi belajar 

mengajar 
5)  Penyediaan berbagai alternatif 

layanan 
6)  Pendidikan menengah yang murah 

dan bermutu 
7)  Pengembangan sekolah menengah 

kejuruan 
8)  Peningkatan pengembangan mutu 

manajemen pelayanan menengah 
kejuruan standar internasional 

9)  Penyediaan beasiswa bagi keluarga 
tidak mampu 

10) Peningkatan kerjasama dengan 
dunia usaha dan dunia industri 

11) Sosialisasi informasi pendidikan 
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dasar 
3. Program Peningkatan 

Mutu Pendidik dan Tenaga 
Kependidikan 

1)  Peningkatan rasio pelayanan tenaga 
pendidik didasarkan ketepatan 
kualifikasi jumlah tenaga pendidik 
yang kompeten dan lokasi 

2)  Peningkatan kualitas layanan tenaga 
pendidik 

3)  Peningkatan kesejahteraan dan 
perlindungan hukum bagi tenaga 
pendidik 

4)  Perlindungan hukum dalam 
pelaksanaan tugas dan hak atas hasil 
kekayaan intelektual 

5)  Peningkatan kualitas dan kompetensi 
tenaga pendidik 

6)  Peningkatan kualitas KKG/ MGMP/ 
MKKS 

4. Program Manajemen 
Pelayanan Pendidikan 

1)  Peningkatan peran dan fungsi Dewan 
Pendidikan 

2)  Pembinaan dan pemberdayaan 
komite sekolah 

3)  Pemberian insentif GTT/ PTT 
II 
 
 

1. 

Program Penunjang 
Program Pendidikan 
Menengah 
Program Pengembangan 
Kurikulum 

 
 
 
1)  Pengembangan kurikulum muatan 

lokal bahasa daerah 
2)  Pengembangan kurikul muatan lokal 

potensi atau keunggulan daerah 
dimana sekolah itu berada 

3)  Pengembangan kurikulum muatan 
lokal seni dan budaya daerah 

4)  Pengembangan kurikulum 
pembelajaran anti korupsi 

5)  Pengembangan kurikulum 
pembelajaran budi pekerti 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Program Pendidikan Anak 
Usia Dini 
 
 
 
 
 
 
 
 

1)  Penyediaan pemerataan sarana dan 
prasarana Pendidikan Anak Usia Dini 
(PAUD) yang murah dan bermutu 

2)  Pengembangan kurikulum dan bahan 
ajar yang bermutu 

3)  Pengembangan kebijakan, melakukan 
perencanaan, monitoring, evaluasi dan 
pengawasan pelaksanaan 
pembangunan Pendidikan Anak Usia 
Dini 

4)  Sosialisasi monitoring Pendidikan 
Anak Usia Dini 
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3. Program Pendidikan Luar 

Biasa 
1)  Peningkatan sarana dan prasarana 

pendidikan luar biasa 
2)  Pemberian bantuan biaya pendidikan 

untuk anak dari keluarga kurang 
mampu 

3)  Peningkatan kualitas pendidikan 
sekolah luar biasa dan akuntabilitas 

Sumber: Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto 2011 

2. Gambaran Umum SMAN 1 Puri Kabupaten Mojokerto 

a. Lingkungan Sekolah 

Lokasi SMA Negeri 1 Puri Mojokerto sangat strategis dan terletak 

di perbatasan Kota dan Kabupaten Mojokerto yaitu di sebelah selatan 

Jalan Raden Wijaya Kota Mojokerto dan sebelah barat Jalan Jayanegara 

tepatnya di Jalan Jayanegara no. 02 dan di Desa Banjaragung Kec. Puri 

Kabupaten Mojokerto yang tidak jauh dari Terminal Kertojoyo Mojokerto. 

SMA Negeri 1 Puri memiliki luas area + 15.735 m2, terletak di 

Dusun Gatoel Desa Banjaragung di Kec. Puri paling utara Kabupaten 

Mojokerto. Desa Banjaragung  terdiri atas enam dusun yaitu: Dusun 

Gedang Klutuk, Genengan, Unggahan, Brongkol, Jetis, dan Gatoel. 

Jumlah penduduk Desa Banjaragung ini adalah 7.786 jiwa (sensus 

penduduk tahun 2008), yang terdiri atas laki-laki 3.929 jiwa dan 

perempuan 3.857 jiwa, sedangkan jumlah rumah tangga ada sebanyak 

3.150 Kepala Keluarga.  

Mata pencaharian masyarakatnya : 1. PNS, 2. Karyawan Pabrik, 3. 

Wiraswasta (usaha dibidang pembuatan Tempe, Sepatu, Bordir, 

Kerudung), Petani, Pedagang. Karena terletak di pinggiran kota maka 

banyak penduduknya yang membuka toko, rumah makan, show room. 
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Mutu pendidikan penduduk Desa Banjaragung menengah ke atas 

(40% lulus Perguruan Tinggi) hal ini berkaitan erat dengan mata 

pencaharian penduduk. Gedung sekolah yang di Desa ini, meliputi Play 

Group (Kiddoz, Al-Firdaus), TK (Kiddos,An-Nabillah, Suahadaq, 

Pertiwi), SD/MI (2 SDN dan 1 MI), SMP/MTS (1 swasta), SMA/SMK 

(SMAN 1 Puri, SMA PGRI, dan SMK PGRI), dan Perguruan Tinggi 

(MBA). 

b. Keadaan Sekolah 

Tanah sekolah sepenuhnya milik negara. Luas area seluruhnya 

15.735 m2, sekitar sekolah dikelilingi oleh pagar sepanjang 502 m. 

Keadaan tanah SMAN 1 Puri Kabupaten Mojokerto : 

Status   : Milik Negara / Hak Guna  

Luas Tanah   : 15.735 m2 

Luas Bangunan  : 7.209 m2 

Pagar    : 502 m 

  Guna mendukung program kerja sekolah diperlukan berbagai 

macam sarana dan prasarana. Saran dan prasarana pendukung yang 

tersedia di SMAN 1 Puri ini berupa 6 laboratorium yaitu; Laboratorium 

Fisika, Laboratorium Kimia, Laboratorium Biologi, Laboratorium 

Komputer/ internet, Laboratorium Multimedia, Laboratorium Bahasa yang 

sangat menunujang Kegiatan Belajar Mengajar di sekolah. Dan dari bidang 

Olahraga sedang dibangun sebuah lapangan basket Indoor, yang 

merupakan satu-satunya lapangan basket indoor SMA Negeri di Jawa 

Timur. Lalu sebelah utara lapangan basket juga terdiri sebuah 
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perpustakaan dengan berbagai macam koleksi buku yang memadai. Data 

tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 5 
Sarana dan Prasarana Tahun 2010 

No. Jenis Ruangan  Jumlah Kondisi 
1. Ruang Kepala Sekolah 1 Baik 
2 Ruang Tata Usaha 1 Baik 
3. Ruang Guru 1 Baik 
4. Ruang Wakil Kepala 

Sekolah 
1 Baik 

5 Ruang TRRC 1 Baik 
6. Ruang BP 1 Baik 
7. Ruang UKS 1 Baik 
8. Ruang OSIS 1 Baik 
9. Ruang Belajar 29 Baik 
10. Ruang Arsip 1 Baik 
11. Laboratorium: 

a. Lab. Fisika 
b. Lab. Kimia 
c. Lab. Biologi 
d. Lab. Komputer 
e. Lab. Multimedia 
f. Lab. Bahasa 

 
1 
1 
1 
2 
1 
1 

 
Baik 
Baik 
Baik 
Baik 
Baik 
Baik 

12. Perpustakaan 1 Baik 
13. Conference Room 1  
14. Hall (Auditorium) 1 Baik 
15. Masjid 1  
16. Lapangan: 

a. Bola Volly 
b. Bola Basket 
c. Upacara 

 
1 
1 
1 

 
Baik 
Baik 
Baik 

17. Toilet Guru dan Siswa 30 Baik 
18. Tempat Parkir 3 Baik 
19. Jogging Track 1 Baik 
20. Ruang Pramuka 1 Baik 
21. Ruang KOPSIS 1 Baik 
22. Rumah jamur 1 Baik 
23 Kantin Terpadu 10 in 1 Baik 

Sumber: Profil Sekolah Tahun 2010 / 2011 
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c. Kondisi Siswa 
 Jumlah siswa pada tahun pelajaran 2010-2011 seluruhnya 

berjumlah 1039 orang. Persebaran jumlah siswa antar kelas merata. Siswa 

di kelas X Program Reguler 9 Kelas dan Kelas X Program Akselerasi (CI ) 

1 Kelas (24 siswa), Kelas XI dan Kelas XII masing-masing ada sebanyak 

10 rombongan belajar. Untuk Kelas XI dan XII siswa pada program IPA 

masing-masing 5 rombongan belajar, program IPS masing-masing ada 4 

rombongan belajar dan program Bahasa masing-masing ada 1 rombongan 

belajar. Siswa mayoritas berasal dari Mojokerto, dan ada pula yang berasal 

dari Kabupaten Sidoarjo, Gresik, Jombang, Lamongan dan kota lain. 

Tabel 6 
Kondisi Siswa 

KELAS LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH 
X AKSELERASI 3 21 24 
X REGULER 116 208 324 
XI BAHASA 3 11 14 
XI IPA 59 124 183 
XI IPS 76 72 148 
XII BAHASA 1 14 15 
XII IPA 64 121 185 
XII IPS 66 80 146 
TOTAL 388 651 1039 
Sumber: Profil Sekolah Tahun 2010 / 2011 

d. Kondisi Guru atau Karyawan 

Guna mendukung kelancaran proses pendidikan sekolah,  jumlah 

guru mata pelajaran yang ada di SMAN 1 Puri sudah mencukupi 

kebutuhan serta memenuhi kualifikasi, yaitu berjumlah 81 guru, 11 

berijasah S2 dan 70 berijasah S1. Sedangkan tingkat pendidikan 

karyawannya yang lebih banyak adalah SMA. Hal ini dapat dilihat pada 

tabel berikut: 

88 



 

 

 

 

 

             Tabel 7 
Tahun 2010/2011 

No Ijasah Tertinggi Jumlah Guru Jumlah Karyawan 
GT GTT Jumlah PT PTT Jumlah 

1. S2 11 - 11 - - - 
2. S1 61 9 70 1 - 1 
3. D3 - - - 1 - 1 
4. SLTA - - - 13 5 18 
5. SLTP/SD - - -  5 5 

 JUMLAH 72 9 81 15 10 25 
 Sumber: Profil Sekolah Tahun 2010/2011 

e. Kondisi Orang Tua Siswa 

Wilayah Kabupaten Mojokerto sebelah utara berbatasan dengan 

Kabupaten Gresik, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sidoarjo, 

sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Jombang dan Malang dan 

sebelah Barat berbatasan dengan Lamongan, sehingga tempat tinggal 

orang tua peserta didik beragam demikian juga pekerjaan orang tua juga 

beragam. Sebagaian besar bekerja sebagai Karyawan Swasta, PNS, 

Pengrajin berikutnya sebagai Petani  dan Buruh. 

Tabel 8 
KEADAAN ORANG TUA PESERTA DIDIK 

TAHUN PNS SWASTA PETANI PENGRAJIN BURUH 

2006-2007 357 473 58 135 40 

2007-2008 343 456 55 137 59 

2008 - 2009 336 472 53 147 42 

2009- 2010 349 443 63 133 66 

2010-2011 355 475 60 130 45 
Sumber: Profil Sekolah Tahun 2010 / 2011 
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Keadaan orang tua peserta didik sebagaian besar 45% sebagai 

Karyawan Swasta, 32% sebagai PNS, 14% sebagai pengrajin, 5% petani 

dan 4% sebagai buruh. 

f. Output Sekolah 

Tabel berikut ini akan menyajikan output SMAN 1 Puri tahun 2008 

s/d 2010, dilihat dari nilai rata-rata NEM, jumlah siswa yang melanjutkan 

ke Perguruan Tinggi, dan jumlah lulusan. 

Tabel 9 
DATA PEROLEHAN NEM / NUN OUTPUT SISWA ALUMNI 

SMA NEGERI 1 PURI KAB. MOJOKERTO 
OUTPUT 
TAHUN 

Rata-rata 
NEM PMDK SPMB/ 

SNMPTN TOTAL Jumlah 
Lulusan  

2008-2009 8.39 68 108 176 336 

2009-2010 8.43 62 110 172 345 

Sumber: Profil Sekolah Tahun 2010 / 2011 

Dari tabel dapat diketahui bahwa setiap tahun dari 2008 sampai 

2010 jumlah siswa yang lulus Ujian Akhir Nasional setiap tahun selalu 

mencapai angka 100 %, seperti petikan wawancara dengan Ibu Kepala 

Sekolah. 

“Dalam beberapa tahun ini, SMAN 1 Puri selalu lulus dengan 
angka 100%. Dan hal ini sungguh membuat kami sebagai warga 
sekolah sangat bangga. Belum lagi angka tersebut selalu konstan 
setiap tahunnya”  (Wawancara dengan Ibu Kepala Sekolah, tanggal 
4 Januari 2011) 
 
Lebih dari 50% siswa lulusan SMAN 1 Puri bisa melanjutkan ke 

jenjang pendidikan yang lebih tinggi, baik melalui jalur PMDK maupun 

jalur SNMPTN. Selain itu juga SMAN 1 Puri telah meraih beberapa 

prestasi akademik dan non akademik di tingkat nasional maupun provinsi. 

Prestasi tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : 
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Tabel 10 
Prestasi Akademik dan Non Akademik 

Tahun Pelajaran 2010/ 2011 

No. Jenis Prestasi Penyelenggara Peringk
at Nama Siswa 

1 Kejuaraan Silat 
Popda 2010 

Popda Jawa Timur Juara I Titik Kusuma (XI 
IPS 3) 

2 Debate Competition 
English Fantastic 
Sesa East Java UMG 
2010 

English Student 
Asociationt Fkip 

UMG Tingkat 
Prov. Jatim 

Juara II Sinta Arum (XI 
IPA 4), Dian 
Sukma P. (X 
Akselerasi), Dio 
Adya P. (XII IPA 
4) 

3 Debate Coptition 
English Fantastic 
Sesa East Java UMG 
2010 

English Student 
Asociationt FKIP 

UMG Tingkat 
Prov. Jatim 

Juara III Wanudya Yoga A. 
(XI IPA 5), M. 
Faizal Arief (X-2), 
Rizki Ramadani 
(X-2) 

4 Lomba Pidato 
Refleksi 45 Th. 
Pemberontakan PKI 
Dalam Perspektif 
Menjaga Keutuhan 
Pancasila dan NKRI 
2010 

CICS Surabaya 
Tingkat Jatim 

Juara 
Harapan 

2 

Ahmad Jilul (XII 
IPA 4) 

5 Lomba Pidato 
Refleksi 45 Th. 
Pemberontakan PKI 
Dalam Perspektif 
Menjaga Keutuhan 
Pancasila dan NKRI 
2010 

CICS Surabaya 
Tingkat Jatim 

Juara 
Harapan 

3 

Fristanti Nur H. 
(XII IPA 2) 

6 Tim Kontingen 
Olimpiade Provinsi 
Sains Tingkat 
Nasional 

Olimpiade Sains 
Tingkat Nasional 

- Gigih (XII IPA 2) 

7 Lomba Pertolongan 
Pertama Kab. 
Mojokerto (Stikes 
Bina Sehat) 

Stikes Bina Sehat Juara I Dita Agung (XI 
IPA 1), dkk 

8 Even Basket Antar 
SMA 

Univ. Merdeka 
Malang 

Juara I Iyan, Dkk 
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9 FBS Unesa 
Deutsche Xvi 
(Pengetahuan 
Umum) 
 
 

FBS Unesa Juara 
Harapan 

I 

Fierda O. (XII 
Bahasa), Citra Ayu 
(XII Bahasa), 
Virgina Rulli 
Damayanti (X-5) 

10 Lomba Kochen 
Deutsche XIV 

FBS Unesa Juara III Dahlia N. (XII 
Bahasa), Sukma 
(XII Bahasa), Fifi 
W. (XII Bahasa), 
Younella (XII 
Bahasa) 

11 Pencak Silat Kelas C 
Putrid Popwil IV 
2010 di Mataram 

Popwil IV 2010 
(Nasional) 

Juara II Titik Kusumawati 
(XI IPS 3) 

12 Olimpiade Bahasa 
Jerman 

IGBJ Propinsi + 
Goethe Institute 

Surabaya 

Juara I Virginia Rulli 
Damayanti (X-5) 

13 Jambore UKS KTI Tap UKS Prop. 
Jatim 

Juara I Rif’atul Q. (X-10) 

14 Jambore UKS KKR Tap UKS Prop. 
Jatim 

Juara II Sofyan Widi (XI 
IPS 4) 

15 Kejuaraan Nasional 
Polo Air V-16 Mix 
di Padang 

Nasional Polo Air 
V-16 Mix di 

Padang 

Juara II Vallian Zona S. 
(X-5) 

Sumber : Profil Sekolah Tahun 2010/2011 

g. Masukan/ Input Sekolah 
Setiap tahun SMAN 1 Puri menjaring siswa dengan sistem 

penerimaan yang salah satunya didasarkan pada NEM siswa. Mengenai 
input sekolah sampai dengan tahun 2010 dapat dilihat dari tabel berikut 
ini: 

Tabel 11 
Masukan atau Input s/d 2010 

INPUT TAHUN Rata-rata NEM 

2005-2006 7.52 

2006-2007 7.66 

2007-2008 8.86 

2008-2009 8.51 

2009-2010 9.24 
Sumber : Profil Sekolah tahun 2010/2011 
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B. PELAKSANAAN MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH DI SMAN 1 

PURI KABUPATEN MOJOKERTO 

Berdasarkan hasil temuan peneliti di lapangan, SMAN 1 PURI 

Kabupaten Mojokerto dalam menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah 

(MBS) berpedoman pada buku Panduan Manajemen Peningkatan Mutu 

berbasis Sekolah yang disusun oleh DEPDIKNAS, Direktorat Jenderal 

Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Pendidikan Menengah Umum 

tahun 2000. 

Pelaksanaan Manajemen Berbasis sekolah di SMAN 1 PURI 

Kabupaten Mojokerto melalui beberapa tahapan sebagai berikut: 

1. Perencanaan (Planning) 

Perencanaan merupakan langkah pertama dalam proses manajemen 

yang harus dilakukan oleh orang-orang yang mengetahui semua unsur-unsur 

organisasi. Keberhasilan perencanaan akan sangat menunjang keberhasilan 

kegiatan manajemen secara keseluruhan. Sehingga kegiatan ini harus 

dilakukan dengan sebaik-baiknya. Menyadari akan pentingnya MBS bagi 

sekolah maka Ibu Kepala Sekolah langsung melakukan koordinasi dengan 

warga sekolah untuk membuat perencanaan. 

a.  Tahap-tahap Kegiatan Perencanaan Peningkatan Mutu 

1) Analisis Situasi Sasaran 

Langkah pertama yang diambil sekolah sebelum membuat suatu 

perencanaan adalah melakukan analisis situasi sasaran. Hasil dari 
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langkah ini adalah tantangan (ketidaksesuaian) antara keadaan sasaran 

sekarang dengan sasaran yang diharapkan. Besar kecilnya 

ketidaksesuaian antara sasaran saat ini dan situasi sasaran yang 

diharapkan memberitahukan tentang besar kecilnya tantangan (loncatan). 

Berdasarkan data dokumentasi, misalnya terdapat tiga sasaran yang 

ditingkatkan di sekolah ini yakni: 

 Peningkatan NEM dari 6,50 menjadi 7,00 

 Masuk nominasi 5 besar NEM tertinggi di tingkat Provinsi 

 30 % siswa mampu menggunakan Bahasa Inggris 

Untuk melakukan analisis situasi sasaran (output) ini, kepala 

sekolah mengundang 4 orang wakil kepala sekolah yaitu: wakil kepala 

sekolah urusan kurikulum, urusan kesiswaan, urusan humas, dan urusan 

sarana dan prasarana. Berikut petikan wawancara dengan Ibu Kepala 

Sekolah: 

“Kegiatan analisis situasi sasaran ini saya lakukan bersama 
dengan 4 wakil kepala sekolah yaitu untuk menganalisis kegiatan 
yang akan dilakukan dalam rangka meningkatkan mutu 
pendidikan di sekolah ini, kegiatan yang kami susun dalam 
rangka MBS ini kami usahakan sesuai dengan situasi dan kondisi 
sekolah serta harapan orang tua murid”. (Wawancara tanggal 4 
Januari 2011) 

 
Hasil dari analisis situasi sasaran ini selanjutnya dibawa pada 

rapat dengan dewan guru dan staff TU untuk mendapatkan masukan agar 

hasil analisis yang dibuat betul-betul sesuai dengan kondisi obyektif 

sekolah, juga dibicarakan tentang faktor pendukung dan strategi yang 

akan dilakukan guna mencapai sasaran yang telah ditetapkan tersebut. 
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2) Merumuskan Sasaran  

Setelah menganalisis situasi sasaran, maka dirumuskanlah sasaran 

yang akan dicapai. Dan meskipun sasaran berdasarkan pada hasil analisa 

situasi, namun harus tetap mengacu pada visi, misi, dan tujuan sekolah 

sebagai sumber pengertian bagi perumusan sasaran. 

 Visi 

Setiap sekolah yang menerapkan MBS harus memiliki Visi. 

Visi ini merupakan wawasan jauh kedepan agar sekolah yang 

bersangkutan dapat dijamin kelangsungan hidup dan 

perkembangannya. SMAN 1 Puri sebelum adanya review proposal 

MPMBS tahun 2001/2002 memiliki Visi:  

“Terwujudnya sekolah yang unggul dalam prestasi, berdisiplin 

tinggi, dan berbudaya, memiliki etos kerja yang tinggi dan 

berwawasan IMTAQ dan IPTEK” 

Setelah review proposal MPMBS visi tersebut dibatasi untuk 

jangka waktu lima tahun, dan dirumuskan visi sebagai berikut: 

“Beriman, bertaqwa, berdisiplin, berprestasi, berbudaya santun, dan 

berwawasan lingkungan sehat, serta berkreasi dengan semangat 

mentari dan memiliki daya saing tinggi di Era Globalisasi dalam 

waktu 5 tahun kedepan”. 

“Kalau dulu visi merupakan pandangan jauh kedepan kemana 
sekolah akan dibawa, namun atas anjuran pusat bahwa visi 
harus dibatasi untuk jangka waktu maksimal lima tahun” 
(Wawancara dengan Ibu Kepala Sekolah SMAN 1 Puri, 
tanggal 4 Januari 2011) 
 
Indikator dari Visi tersebut adalah sebagai berikut: 
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1) Unggul dalam IMTAQ. 

2) Unggul dalam Kedisiplinan. 

3) Unggul dalam prestasi Akademik. 

4) Unggul dalam prestasi Non Akademik. 

5) Unggul dalam menciptakan lingkungan sehat dengan semangat 

Mentari. 

 Misi sekolah 

Guna merealisasikan visi yang telah ditetapkan maka 

dilakukan langkah-langkah yang disusun sebagai misi sekolah yakni 

sebagai berikut: 

1) Menumbuhkan dan meningkatkan keimanan, ketaqwaan terhadap 

Tuhan Yang Maha Esa serta meningkatkan sikap disiplin dalam 

membentuk warga sekolah yang berbudaya santun dan berakhlak 

mulia. 

2) Meningkatkan proses pembelajaran dan bimbingan serta 

pembinaan secara terus menerus dalam mencapai prestasi di bidang 

akademik dan non akademik. 

3) Meningkatkan pelayanan terhadap peserta didik dalam 

mengembangkan segala potensi diri sesuai sengan minat dan bakat. 

4) Memberdayakan seluruh warga sekolah secara optimal dengan 

semangat mentari dalam menciptakan lingkungan sekolah yang 

bersih dan sehat. 

5) Menghemat SDA dengan prinsip 3 R (Reduce, Reuse, Recycling) 
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6) Mewujudkan tujuan pendidikan yang memenuhi 8 Standar 

Nasioanal Pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas 

dan mampu bersaing di era globalisasi. 

7) Meningkatkan upaya pengelolaan sampah mandiri. 

8) Turut menjaga ketersediaan air bawah tanah dengan meningkatkan 

ruang terbuka hijau di sekolah. 

9) Menumbuhkan budaya peduli lingkungan bagi semua warga 

sekolah. 

 Tujuan Sekolah 

Bertolak dari visi dan misi selanjutnya sekolah merumuskan 

tujuan. Tujuan ini merupakan apa yang akan dicapai/dihasilkan oleh 

sekolah yang bersangkutan dan kapan tujuan akan tercapai. Pada 

dasarnya tujuan merupakan tahapan wujud sekolah menuju visi yang 

telah dicanangkan. Dalam jangka waktu lima tahun kedepan SMAN 1 

Puri menetapkan tujuan sekolah sebagai berikut: 

1) Meningkatkan iman, taqwa, dan akhlak mulia warga sekolah 

(Pendidik, Tenaga Kependidikan,Siswa dan lain sebagainya). 

2) Meningkatkan Profesionalisme tenaga pendidik dalam mendukung 

proses pembelajaran, bimbingan, dan pembinaan terhadap peserta 

didik untuk berprestasi. 

3) Meningkatkan layanan dan penambahan sarana untuk 

pengembangan diri sesuai dengan bakat dan minat peserta didik. 

4) Terwujudnya lingkungan sekolah sebagai tempat belajar, sumber 

belajar yang aman, menyenangkan, asri, bersih dan sehat. 
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5) Terwujudnya lulusan yang berkualitas dan mampu bersaing di era 

globalisasi. 

6) Tertingkatkannya citra SMAN 1 Puri ditengah-tengah masyarakat 

pendidikan khususnya dan masyarakat pada umumnya. 

7) Terwujudnya SMAN 1 Puri sebagai Sekolah Adiwiyata. 

 Sasaran tahun 2010/2011: 

- Aspek Peningkatan Manajemen Sekolah 

1) Kegiatan belajar mengajar dan bimbingan yang sehat, efektif, 

demokratis dan dinamis. 

2) Mendorong semua warga sekolah memiliki semangat 

berprestasi. 

3) Meningkatkan pemberdayaan potensi yang dimiliki sekolah. 

4) Menerapkan manajemen sekolah secara demokratis dan 

partisipatif dari warga sekolah. 

5) Meningkatkan kedisiplinan dan etos kerja bagi semua warga 

sekolah dengan bertumpu pada tiga budaya (budaya tertib, 

belajar, dan bersih) 

6) Pelaksanaan evaluasi harian maupun akhir semester dengan 

tertib, dan pembuatan naskah evaluasi yang sesuai dengan kisi-

kisi yang telah dibuat. 

- Aspek Pengembangan Kurikulum 

1) Peningkatan kualitas KBM. 

2) Peningkatan rata-rata NEM untuk semua mata pelajaran 

mencapai 7,00. 
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3) Peningkatan jumlah lulusan yang diterima di PTN baik melalui 

jalur PMDK maupun jalur SNMPTN  dapat melebihi 50% dari 

jumlah lulusan. 

4) Penambahan pelajaran untuk kelas X, XI, dan XII. 

5) Penambahan buku-buku penunjang mata pelajaran. 

- Aspek pembinaan kesiswaan 

1) Terwujudnya kedisiplinan yang tinggi di lingkungan sekolah. 

2) Melaksanakan PHBA (Peringatan Hari Besar Agama) sesuai 

dengan agama yang dianut siswa. 

3) Meningkatkan kegiatan keagamaan, kebudayaan dan budi 

pekerti luhur. 

4) Meningkatkan kegiatan yang berwawasan IPTEK sebagai 

pembekalan ke dunia kerja dan hidup di masyarkat. 

5) Meningkatkan semua kegiatan ekstra kurikuler, untuk 

membangun jiwa yang aktif dan berdaya saing dibidangnya 

masing-masing. 

- Aspek pengembangan fasilitas/sarana dan prasarana 

1) Pengembangan alat dan bahan Laboratorium. 

2) Penambahan buku-buku referensi perpustakaan sekolah. 

3) Penambahan perlengkapan ekstra kurikuler. 

4) Penambahan perlengkapan administrasi. 

5) Menyelesaikan pembangunan GOR bola basket indoor Castle 

Arena. 

- Aspek pengembangan ketenagaan personalia 
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1) Mengikutsertakan guru dan tenaga administrasi mengikuti 

penataran yang relevan dengan tugasnya. 

2) Mengadakan studi banding ke SMA yang telah melaksanakan 

KSPBK dan life skill. 

3) Mengikutsertakan guru dalam kegiatan MGMP mandiri 

maupun proyek yang relevan dengan tugasnya. 

4) Memotivasi guru dan tenaga administrasi untuk melanjutkan 

ke jenjang yang lebih tinggi.  

3) Analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportinity, Threat) 

Analisis SWOT dimaksudkan untuk mengenali tingkat kesiapan 

dari masing-masing fungsi dari keseluruhan fungsi sekolah yang 

diperlukan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Berhubung 

tingkat kesiapan fungsi ditentukan oleh tingkat kesiapan masing-masing 

faktor yang terlibat dalam setiap fungsi, maka analisis SWOT dilakukan 

keseluruhan faktor dalam setiap fungsi, baik itu faktor internal, maupun 

faktor eksternal. Baik kelemahan/ ancaman yang memiliki tingkat 

kesiapan kurang memadai maka disebut sebagai persoalan. 

Terkait dengan analisa SWOT peneliti melakukan wawancara 

dengan Ibu Kepala Sekolah: 

“Hasil dari analisa SWOT bisa mas lihat dalam proposal analisis 
konteks tahun 2010/ 2011, disana disebutkan tentang kekuatan 
dan kelemahan masing-masing program kerja sekolah.” 
(Wawancara, tanggal 4 Januari 2011) 
 

 Kekuatan/ keunggulan sekolah (Strength) 

a) Input siswa baik dengan NEM minimal rata-rata 8. 

b) Berdisiplin dan motivasi belajar yang sangat tinggi. 
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c) Pernah mencapai kejuaraan di tingkat Kabupaten, Propinsi dan 

Nasional di bidang Akademis dan Non Akademis. 

d) Semua guru berkualifikasi S1 dan banyak guru berkualifikasi S2. 

e) Mayoritas pengalaman mengajar lebih dari 10 tahun. 

f) Mayoritas sudah menguasai ICT. 

g) 70% guru sudah bersertifikasi. 

h) Berkomitmen dan berdisiplin tinggi. 

i) Tenaga kependidikan memiliki job deskription yang jelas. 

 Kelemahan sekolah (Weakness) 

a) Dalam 1 kelas siswanya sangat heterogen. 

b) Siswa merasa terlalu banyak yang dipelajari. 

c) Siswa kurang bisa membagi waktu belajar. 

d) Sebagian guru tidak mengajar sesuai latar belakang pendidikan. 

e) Tidak seimbang jumlah guru laki-laki dan perempuan (lebih banyak 

perempuan). 

f) Masih ada yang belum menguasai ICT. 

g) Masih ada yang belum bersertifikasi. 

h) Tenaga kependidikan belum bekerja sebagai tenaga Team work. 

i) Masih ada Tenaga Kependidikan berkualifikasi SMP dan SMA. 

 Peluang/ kesempatan sekolah (opportunities) 

a) Komite mendukung program sekolah dalam rangka mencapaian Visi dan 

Misi Sekolah. 

b) Memberikan kontribusi dalam bentuk sumbangan insidental / partisipasi 

sukarela untuk peningkatan mutu pendidikan. 

c) Dinas Pendidikan memberikan kewenangan pada sekolah untuk 

mengelola sekolah sesuai kebutuhan. 
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 Ancaman terhadap sekolah 

a) Rendahnya kesadaran/ pemahaman orang tua/ wali murid terhadap 

pendidikan mengingat sebagian besar berasal dari daerah pedesaan. 

b) Sebagian kondisi sarana dan prasarana yang perlu direhabilitasi. 

c) Sistem penerimaan siswa baru (PSB) yang masih dalam penjajakan 

dikarenakan SMAN 1 Puri baru saja mempunyai program 

akselerasi. 

 Alternatif langkah-langkah pemecahan masalah 

a) Mengajak komite membuat dan melaksanakan program yang 

berorientasi pada kebutuhan siswa. 

b) Membuat skala prioritas dalam memenuhui kebutuhan siswa. 

c) Mengusulkan RAPBS kepada Dinas Pendidikan Pemerintah Kab. 

Mojokerto. 

b. Proses Perencanaan Peningkatan Mutu  

Dalam proses perencanaan peningkatan mutu ini, Ibu Kepala 

Sekolah dengan 4 wakil kepala sekolah, guru, staf TU dan pengurus 

komite mengadakan rapat untuk menyusun rencana MBS. 

“Proses perencanaan yang kami lakukan meliputi beberapa 
langkah, langkah pertama kami mengidentifikasi tujuan umum 
yang telah kami tetapkan bersama sesuai dengan visi dan misi 
dari sekolah  ini, langkah kedua adalah menetapkan sasaran agar 
standar keberhasilan dapat diukur secara obyektif dan langkah 
ketiga menyusun rencana pelaksanaan yaitu berupa langkah 
kegiatan identifikasi sumber daya, dan menetapkan jadwal 
kegiatan.” (Wawancara dengan Ibu Kepala Sekolah SMAN 1 
Puri, tanggal 4 Januari 2011) 
Proses perencanaan dilakukan di intern sekolah terlebih dahulu 

dengan melibatkan semua guru dan staf TU. Setelah rencana program 

tersusun barulah mengundang wali murid untuk membicarakan rencana 
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peningkatan mutu sekolah serta sekaligus untuk meminta dukungan 

pemikiran dan dana. 

 

“Dalam penyusunan rencana peningkatan mutu, kami bersama-
sama dengan kepala sekolah, wakil kepala sekolah, tata usaha dan 
pengurus BP3 mengadakan rapat guna membahas rencana 
peningkatan mutu berbasis sekolah dan program sekolah yang 
disesuaikan dengan kesiapan SDM serta sarana yang ada di 
SMAN 1 Puri.” (Wawancara dengan Bapak Sulkan Wakil Kepala 
Sekolah urusan Kurikulum, tanggal 5 Januari 2011) 

 
Perencanaan MBS tersebut dilakukan pihak sekolah dengan 

unsur-unsurnya untuk membuat rencana jangka pendek, jangka 

menengah, dan jangka panjang beserta program-program kerja guna 

merealisasikan rencana tersebut. 

“Karena sekolah tidak selalu memiliki sumber daya yang 
memadai untuk memenuhi semua kebutuhan untuk pelaksanaan 
MBS, sehingga perlu dibuat skala prioritas untuk jangka panjang, 
menengah dan jangka pendek.” (Wawancara dengan Ibu Niken 
Lila Widyawati, Wakil Kepala Sekolah Kesiswaan, tanggal 5 
Januari 2011) 

 
Pada tahap ini sudah memuat/ dibicarakan secara detail dan lugas 

aspek-aspek mutu yang ingin dicapai, kegiatan yang harus dilakukan, 

kapan dan dimana dilakukan serta berapa biaya yang diperlukan untuk 

melaksanakan kegiatan tersebut. 

“Hal ini diperlukan untuk memudahkan sekolah dalam 
melaksanakan dan memperoleh dukungan dari pemerintah 
maupun dari orang tua peserta didik, baik secara moral maupun 
finansial guna melaksanakan rencana peningkatan mutu 
pendidikan.” (Wawanacara dengan Bapak Sulkan, Wakasek 
Kurikulum, tanggal 5 Januari 2011) 

 
Setelah rencana dan program kerja selesai dibuat, sekolah 

mengundang semua orang tua siswa ke sekolah ini untuk membahas 
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rencana dan program kerja yang telah disusun oleh sekolah agar 

mengetahui bagaimana kegiatan yang dilakukan sekolah dalam 

menyusun rencana peningkatan mutu berbasis sekolah. 

Untuk mengetahui bagaimanakah penyusunan program tersebut 

melibatkan masyaarakat (orang tua) maka peneliti mewancarai 

Bendahara Komite Sekolah, Bapak Handoyo sebagai berikut:  

“Setiap sekolah akan membuat rencana/ program sekolah, pihak 
sekolah selalu melibatkan masyarakat melalui pengurus BP3, jadi 
menurut saya manajemen sekolah ini sudah sangat transparan.” 
(Wawancara tanggal 5 Januari 2011) 
 

c. Program Kerja Sekolah 

Dalam upaya mencapai target atau sasaran yang telah ditetapkan, 

dengan memanfaatkan secara optimal semua kekuatan yang dimiliki 

sekolah, termasuk potensi eksternal yang mendukung, serta bagaimana 

mengatasi kelemahan/ hambatan yang ada maka disusunlah program 

kerja. 

Berdasarkan hasil observasi dan dokumentasi yang dilakukan 

peneliti, di SMAN 1 Puri ditemukan dua rencana kerja sekolah yang 

berupa: 

 Program Kerja Tahunan Sekolah 

Menurut Ibu Niken Lila Widyawati, program kerja tahunan ini 

disusun setiap awal tahun pelajaran. Fungsi program tahunan ini sebagai 

laporan kepada Dinas Pendidikan Tingkat 1 dan Dinas Pendidikan 

Kabupaten. 

“Program Kerja tahunan ini rutin kami susun setiap tahun, 
penyusunannya berdasarkan petunjuk umum dari pemerintah pusat, 
isi dari program ini memuat beberapa hal yang umum misalnya 
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usulan penambahan sarana dan prasarana sekolah dan fungsi dari 
program ini adalah sebagai bahan usulan kepada pihak atasan dan 
sebagai pedoman kerja sekolah.” (Wawancara dengan Ibu Niken 
Lila Widyawati, tanggal 5 Januari 2011) 
 

 Program Kerja MPMBS (Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis 

Sekolah) 

Program ini digunakan untuk mendukung kegiatan sekolah dalam 

meningkatkan mutu sesuai dengan kewenangan dan otonomi yang 

diberikan kepada sekolah. Berkaitan dengan program kerja sekolah ini 

peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Niken Lila Widyawati: 

“Dalam setiap workshop selalu ada dua program yakni program 
tahunan dan program MBS. Secara sepintas isinya memang sama, 
namun strategi pencapaian targetnya berbeda, program MBS 
tercakup dalam program tahunan, ada program yang sudah 
dilaksanakan namun belum terealisasi, maka dimasukkan dalam 
program MBS yang khusunya didanai oleh BOMM ” (Wawancara 
tanggal 5 Januari 2011) 

 
Berdasarkan wawancara bahwa setiap tahun cenderung ada 

perubahan program sekolah, suatu program yang sekiranya belum tercapai 

namun diprioritaskan, maka dimasukkan pada program tahunan/MBS 

berikutnya. Tetapi ada program tertentu yang sekiranya sekolah tidak 

mampu untuk mencapainya maka dihapus. Program kerja sekolah dalam 

rangka peningkatan mutu berbasis sekolah adalah sebagai berikut: 

a. Program Kerja 1  : Peningkatan NEM lulusan 

Sasaran/target : Meningkatnya rata-rata NEM dari 6,50 menjadi 

7,00 

Strategi-strategi  : 

1) Peningkatan kualitas kegiatan belajar mengajar khususnya di kelas 

XII. 
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2) Peningkatan kegiatan praktikum laboratorium IA dan Bahasa. 

3) Menyelenggarakan bimbingan belajar (pendalaman materi). 

4) Pengadaan buku-buku yang berkualitas. 

b. Program kerja II     : Meningkatkan NEM tertinggi melaluipembinaan   

kelas/siswa unggulan 

Sasaran/target  : Masuk Nominasi 5 besar NEM tertinggi tingkat 

provinsi 

Strategi-strategi    : 

1) Merencanakan bimbingan belajar khusus bagi siswa/ kelas unggulan. 

2) Melaksanakan kegiatan bimbngan khususnya siswa unggulan. 

c. Program kerja III  : Meningkatnya kemampuan berbahasa Inggris 

Sasaran/target : 30% Jumlah siswa mampu menggunakan 

Bahasa Inggris 

Strategi-strategi   : 

1) Menyelenggarakan ekstra bahasa asing. 

2) Penyelenggaraan kursus bahasa asing di sekolah. 

d. Program kerja IV  : Penyelenggaraan ekstra bola basket 

Sasaran/target  : Menjadi juara kompetisi bola basket  

se-Jawa Timur 

Strategi-strategi : 

1) Mengintensifkan latihan bola basket 

2) Membangun GOR bola basket 

3) Menyempurnakan sarana-prasarana dalam latihan bola basket 
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e. Program kerja V  : Penambahan sarana komunikasi 

Sasaran/target : Tersedianya warung internet di sekolah 

Strategi-strategi  : 

1) Perbaikan komputer untuk internet di sekolah 

2) Pengelolaan warnet di sekolah 

f. Program kerja VI  : Peningkatan kesejahteraan guru dan karyawan 

 Sasaran/target : Pemberian tunjangan guru dan karyawan 

 Strategi  :  

1) Memberikan insentif kepada guru dan karyawan dengan rincian 

kegiatan: 

a. Memberikan tunjangan kepada guru yang mendapat tugas 

tambahan. 

b. Memberikan tunjangan jabatan yang ada di sekolah. 

c. Memberikan runjangan karyawan yang melaksanakan tugas 

lembur. 

Guna menunjang kegiatan pelaksanaan program peningkatan 

mutu, pihak sekolah mendapat dana dari Direktorat Pendidikan 

Menengah Umum yang disebut dengan BOMM (Bantuan Operasional 

Meningkatkan Mutu). Dana ini diberikan sebagai pancingan untuk 

meminta dukungan dan partisipasi masyarakat/ orang tua murid agar 

ikut  serta dalam program ini. 

Berkaitan dengan penerimaan dana ini, peneliti melakukan 

wawancara dengan Ibu Kepala Sekolah: 

“Sekolah kami telah menerima BOMM 3 kali yang pertama 
sejumlah 30 juta tahun 2007/2008, kedua 40 juta tahun 
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2008/2009, ketiga tahun 2010/2011. Tahun ajaran 2009/2010 
tidak jadi cair karena kesalahan pencatatan dari pusat, waktu 
itu saya menerima surat edaran yang menyatakan bahwa 
sekolah kami mendapat dana BOMM dari Jakarta, namun 
sekolah yang dimaksud adalah SMA PGRI Puri.” (Wawancara 
tanggal 4 Januari 2011) 
 

2. Pengorganisasian (Organizing) 

a. Proses Pengorganisasian 

Guna melaksanakan program yang telah disusun diperlukan 

orang/tenaga. Orang tersebut harus diorganisasikan agar dapat bekerja 

secara efektif dan efisien. Jadi pengorganisasian dilakukan berdasarkan 

tujuan dari program kerja sebagaimana yang telah dihasilkan dalam 

perencanaan.  

Dalam organisasi, setiap kegiatan harus jelas siapa yang 

mengerjakan, kapan dikerjakan, apa dan kapan targetnya. Empat kata 

kunci (apa, oleh siapa, kapan, dan apa targetnya) harus tergambar dengan 

jelas dalam pengorganisasian. Agar organisasi sekolah dapat tersusun 

dengan baik, kepala sekolah harus mengetahui kemampuan dan 

karakteristik guru dan staf lainnya sehingga dapat menempatkan mereka 

pada posisi yang sesuai. Jika pelaku kegiatan terdiri dari lebih dari 1 

orang, maka harus jelas siapa penanggungjawabnya. Mengingat suatu 

program biasanya terdiri dari beberapa bagian yang mungkin sekali 

dikerjakan oleh orang yang berbeda, maka dalam pengorganisasian harus 

jelas bagaimana hubungan antar bagian tersebut dan siapa bertanggung 

jawab untuk mengkoordinasikan. 

Terkait dengan pengorganisasian ini, peneliti melakukan 

wawancara Ibu Kepala Sekolah. “Setelah rapat-rapat koordinasi lalu 
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kami menyusun teamwork, karena salah satu syarat dari proposal tersebut 

harus ada organisasi/struktur yang tercantum dalam lembar persetujuan 

proposal namun tidak dijabarkan tugas dan fungsinya.” (Wawancara 

tanggal 4 Januari 2011) 

Mengenai pengorganisasian yang terkait dengan Manajemen 

Berbasis Sekolah ini dapat dilihat pada penanggung jawab program kerja 

sekolah sebagai berikut: 

 Penanggung jawab program kerja I : Sulkan S.Pd (Wakasek       

Kurikulum) 

 Penanggung jawab program kerja II  :    Drs. Zaini Fana 

 Penanggung jawab program kerja III :    Abdul Kholiq, S.Pd 

 Penanggung jawab program kerja IV :    Moch Al Amin, S.Pd 

 Penanggung jawab program kerja V  :    Purwoko Hadiwasito, S.Pd 

 Penanggung jawab program kerja VI : Niken Lila Widyawati, 

S.Pd (Wakasek Kesiswaan) 

 Penanggung jawab program kerja VII : Raden Imam Wahjudi, 

S.Pd, MM (Wakasek Humas) 

“Para penanggung jawab tersebut selanjutnya mengkoordinasikan 
segala sesuatu yang terkait dengan program kepada orang-orang/ 
sub-sub dibawahnya sebagai pelatih/ pelaksana kegiatan, namun 
ada juga yang sekaligus sebagai penanggung jawab dan pelaksana 
operasional kegiatan.” (Wawancara dengan Ibu Niken Lila 
Widyawati, tanggal 5 Januari 2011) 
 

b. Struktur Organisasi 

Salah satu hasil dari proses pengorganisasian adalah struktur 

organisasi yakni merupakan prosedur formal manajemen organisasi. 
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Struktur ini dibentuk sangat bergantung pada tujuan organisasi dan 

strategi yang akan dipergunakan untuk mencapai tujuan itu. Pada struktur 

organisasi tergambar posisi kerja, pembagian kerja, jenis kerja yang 

harus dilakukan, hubungan atasan dan bawahan, kelompok, komponen 

atau bagan, tingkat menajemen dan saluran komunikasi. 

Berdasarkan pengamatan di lapangan setelah diberlakukannya 

Manajemen Berbasis Sekolah di sekolah ini, struktur organisasi sekolah 

belum berubah. Hal ini bisa dilihat dari masih dicantumkannya BP3 

sebagai wadah organisasi orang tua siswa. Padahal sekarang sudah 

diganti nama komite sekolah dengan tugas dan fungsi yang lebih luas 

tidak hanya terbatas pada masalah keuangan saja. Terkait dengan struktur 

organisasi sekolah ini, peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Kepala 

Sekolah sebagai berikut: 

“Struktur organisasi sekolah dapat digunakan sebagai gambaran 
tugas dan fungsi masing-masing komponen sekolah, dan pada 
struktur sekolah sekolah saat ini sudah mencantumkan komite 
sekolah bukan lagi BP3 dengan tugas dan tanggung jawab yang 
lebih luas tidak sebatas masalah uang saja.” (Wawancara tanggal 
4 Januari 2011) 

 
Mengenai struktur organisasi sekolah yang juga dapat mendukung 

kegiatan peningkatan mutu pendidikan di SMAN 1 Puri adalah sebagai 

berikut: 
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Gambar 3 
STRUKTUR ORGANISASI 

SMA NEGERI 1 PURI MOJOKERTO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 
Garis putus-putus : Hubungan tak langsung 
Garis lurus  : Hubungan langsung 

Sumber : Profil Sekolah tahun 2010 / 2011 
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Pengorganisasian yang diluar program MBS, SMAN 1 Puri selalu 

mengusung pembagian tugas kepada masing-masing guru sesuai dengan 

kegiatan yang telah ditetapkan setiap tahun ajaran baru. Terkait hal ini 

Bapak Sulkan selaku wakasek kurikulum menjelaskan: 

“Setiap awal / akhir semester, sekolah kami selalu membentuk 
kepanitiaan selama satu tahun dengan orang-orang berbeda dari 
tahun sebelumnya supaya merata, dan daftar kepanitiaan dipasang 
pada papan pengumuman.” (tanggal 5 Januari 2011) 
 

3. Penggerakan (Actuating) 

Untuk mengetahui bagaimana Ibu Kepala Sekolah dalam 

menggerakkan warga sekolah agar melaksanakan MBS, maka peneliti 

mewawancarai langsung Bapak Mohammad Al Amin: 

“Penggerakan ini sangat erat kaitannya dengan rasa memiliki 
sekolah yang sangat tinggi, maka sulit untuk menggerakkan orang 
agar melaksankan MBS jika tidak mempunyai rasa memiliki 
sekolah yang sangat tinggi.” (Wawancara tanggal 7 Januari 2011) 
 
Langkah yang diambil Ibu Kepala Sekolah dalam menggerakkan 

warga sekolah agar melaksanakan MBS yakni melalui: rapat-rapat 

koordinasi, memberi motivasi dengan insentif / honorarium, pendekatan-

pendekatan informal (dengan siswa, guru dan karyawan sekolah), upacara-

upacara bendera, juga melalui surat edaran yang diberikan kepada orang 

tua siswa serta melalui pertemuan langsung dengan wali murid saat 

penyerahan raport semester dan pemberian ijazah. Berikut wawancara 
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peniliti dengan Ibu Kepala Sekolah sehubungan dengan tahap penggerakan 

dalam MBS ini: 

 

 

“Dalam menggerakkan orang-orang agar bekerja sesuai dengan 
tugas dan fungsinya masing-masing, ada banyak cara yang saya 
lakukan baik secara formal maupun informal. Secara formal 
misalnya melalui rapat-rapat koordinasi dan pertemuan dengan 
wali murid. Sedangkan secara informal biasanya secara langsung 
mengajak bicara guru atau staf TU, bahkan juga siswa pada jam 
istirahat. Pokoknya ketika saya melihat kondisi-kondisi yang 
efektif untuk memotivasi mereka saya lakukan.” (Wawancara 
dengan Ibu Saitin, Kepala Sekolah SMAN 1 Puri, tanggal 11 
Januari 2011) 
 
Ditegaskan pula oleh Bu Niken Lila Widyawati, selaku Wakasek 

Kesiswaan bahwa:  

“Kepemimpinan Ibu Kepala Sekolah dalam menggerakkan kami, 
lebih bersifat mengajak melakukan aktifitas bersama-sama, 
daripada memberi perintah sehingga kami merasa memiliki 
tanggung jawab yang melekat.” (Wawancara tanggal 7 Januari 
2011) 
 
Dari pernyataan ini dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan 

kepala sekolah bersifat demokratis dan tidak bersifat otoriter. Hal ini bisa 

dilihat dari usaha beliau dalam menggerakkan bawahan dengan cara 

pemberdayaan tidak selalu diberi perintah atau diberi instruksi secara 

sepihak. 

4. Pengawasan (Controlling) 

a. Pelaksanaan Pengawasan 

Pengawasan yang dilakukan oleh kepala sekolah ada yang secara 

langsung dan juga secara tidak langsung. Secara langsung misalnya Ibu 

Kepala Sekolah turun langsung ke lapangan tempat kegiatan berlangsung 
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dan jika menemukan kesulitan maka langsung turun tangan. Namun 

terkadang Ibu Kepala Sekolah memanggil para penanggung jawab untuk 

menerima laporan dari masing-masing kegiatan yang sudah dilakukan. 

Berikut wawancara peneliti dengan Ibu Niken Lila Widyawati 

selaku wakasek kesiswaan terkait dengan pengawasan oleh kepala 

sekolah: 

“Ibu Kepala Sekolah dalam melakukan pengawasan diusahakan 
tidak menyinggung perasaan kami sebagai bawahan, dan terkadang 
beliau secara langsung mengawasi kegiatan kami di lapangan 
bahkan jika ada masalah, beliau langsung turun tangan untuk ikut 
memberi solusinya, namun terkadang hanya memanggil masing-
masing penanggung jawab program.” (Wawancara tanggal 11 
Januari 2011) 
 
Sedangkan pengawasan terhadap keseluruhan siswa, di SMAN 1 

Puri pernah menerapkan pengisian format yang harus diisi langsung oleh 

anak-anak setiap minggu diambil di ruang BP, dari format isian ini seluruh 

siswa dapat menuliskan keluhannya, kritik maupun saran terkait dengan 

KBM. 

“Dalam rangka mengawasi pelaksanaan setiap program 
peningkatan mutu sekolah, sekolah ini pernah menerapkan format 
isian yang harus diisi oleh siswa setiap minggu, dalam format ini 
siswa bebas memberikan saran dan kritik terkait dengan kegiatan di 
sekolah, namun cara ini hanya berjalan kurang lebih dua tahun 
setelah itu sudah tidak berjalan lagi karena ada beberapa pihak 
yang kurang berkenan.” (Wawancara dengan wakasek kurikulum, 
tanggal 11 Januari 2011) 
 
Pengawasan langsung kepala sekolah ini juga dirasakan oleh siswa 

dimana terkadang Ibu Kepala Sekolah secara tiba-tiba mendatangi 

pengurus OSIS yang sedang mengadakan rapat rutin. Berikut ditegaskan 

oleh Wanudya Yoga Candra Ayu Ketua OSIS SMAN 1 Puri: 
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“Seringkali kami didatangi oleh Ibu Kepala Sekolah pada saat kami 
mengadakan rapat OSIS, beliau memberikan penjelasan tentang 
program sekolah dan model sistem pengelolaan sekolah yang baru 
dimana disitu sekolah dituntut untuk lebih mandiri dan kreatif 
dalam mengelola potensinya, beliau juga memberikan petuah 
tentang apa yang menjadi kewajiban kita sebagai siswa guna 
mendukung program-program sekolah.” (Wawancara tanggal 11 
Januari 2011) 

 
b. Objek yang Diawasi  

Objek yang diawasi oleh kepala sekolah terkait dengan program 

MBS  ini adalah apa yang sudah disusun dalam program kerja sekolah, 

maksudnya sampai sejauh mana suatu program tertentu yang dapat 

direalisasikan. Mengenai hal ini dapat dilihat pada petikan wawancara 

dengan Ibu Kepala Sekolah sebagai berikut: 

“Kalau ditanya tentang objek yang diawasi terkait dengan 
pengawasan dalam penerapan manajemen berbasis sekolah ini, yaitu 
dihubungkan dengan program-program tersebut dapat tercapai. 
Kalaupun belum tercapai maka harus dicapai apa sebab dibalik itu.” 
(Wawancara dengan Ibu Saitin, tanggal 4 Januari 2011)  

 
Objek pengawasan juga dikaitkan dengan segi anggaran, sarana 

prasarana dan juga sumber daya manusianya. Dari hal-hal tersebut mana 

yang sekiranya menjadi faktor pendukung akan berusaha untuk ditonjolkan 

dan faktor mana yang menghambat maka semampunya dan secepatnya 

dicarikan langkah pemecahannya. Hal ini sesuai dengan apa yang 

dinyatakan oleh wakasek sarana dan prasarana sebagai berikut: 

“Banyak sekali hal-hal yang diawasi oleh Ibu Kepala Sekolah 
berkaitan dengan penerapan MBS diantaranya adalah bagian 
personalia (wakasek, guru, staf TU dan siswa), perlengkapan, 
keuangan dan juga output dengan maksud beliau ingin mengetahui 
bagaimana perkembangan/ peningkatan beberapa komponen tersebut 
serta sejauh mana kontribusi yang diberikan untuk sekolah” 
(Wawancara dengan Bapak Junaedi, tanggal 5 Januari 2011)  
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Sedangkan mengenai waktu dilakukannya pengawasan ternyata tidak 

menunggu sampai terjadi penyimpangan, namun secara berkala dan juga 

setiap saat Ibu Kepala Sekolah mengadakan pengawasan jika 

memungkinkan. Hal ini dimaksudkan supaya jika ada masalah sejak dini 

dapat diantisipasi. Ditegaskan oleh Bapak wakasek kurikulum sebagai 

berikut:  

“Terkait dengan penerapan MBS ini, sekolah telah menetapkan 
delapan program kerja sekolah dan dalam pelaksanaannya kami 
selaku penanggung jawab program seringkali diawasi oleh Ibu 
Kepala Sekolah meskipun sebenarnya tidak ada masalah apa-apa 
karena pengawasan beliau tidak menunggu sampai terjadi 
penyimpangan akan tetapi sewaktu-waktu.” (Wawancara dengan 
Bapak Sulkan, tanggal 5 Januari 2011) 

 
C. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Manajemen Berbasis 

Sekolah di SMAN 1 Puri Kabupaten Mojokerto. 

1. Faktor pendukung 

Berdasarkan evaluasi diri dalam program kerja sekolah, SMAN 1 

Puri dalam menjalankan MBS memiliki berbagai sumber daya pendukung. 

Faktor pendukung ini meliputi Sumber Daya Manusia, sarana prasarana 

dan juga perhatian pemerintah daerah dalam hal ini adalah Pemerintah 

Kabupaten Mojokerto dibawah kepengurusan Dinas Pendidikan 

Kabupaten Mojokerto. 

Demikian adalah petikan wawancara dengan Ibu Kepala Sekolah 

tanggal 4 Januari 2011 terkait dengan faktor pendukung dan penghambat 

penerapan Manajemen Berbasis Sekolah di SMAN 1 Puri. 

“Mengenai faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan 
Manajemen Berbasis Sekolah ini tentunya tidak dapat 
digeneralisasikan karena terkait dengan program-program kerja 
sekolah, sehingga masing-masing memiliki spesifikasi sesuai 
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dengan kondisi yang ada. Namun jika diidentifikasi faktor 
pendukung tersebut bisa dari segi SDM dan juga sumber daya 
lainnya, misalnya kondisi guru dan siswa yang umumnya memiliki 
motivasi yang tinggi untuk meningkatkan output pendidikan dan 
ditunjang oleh sarana dan prasarana sekolah yang memadai.” 
 
 

 
a. Dari Aspek Sumber Daya Manusia  

Kepala sekolah sebagai pucuk pimpinan di sekolah, 

merupakan salah satu komponen penentu keberhasilan program kerja 

sekolah. Setelah mengikuti pelatihan dan penataran tentang MBS, 

maka kepala sekolah merupakan faktor pendukung pelaksanaan MBS 

di sekolah. Wawasan dan pengetahuan yang dimiliki kepala sekolah 

dalam mengelola pendidikan khususnya terkait dengan MBS sangat 

baik. Hal ini dapat dilihat dari terobosan/ inovasi yang dilakukan oleh 

Kepala Sekolah SMAN 1 Puri dalam beberapa tahun terakhir ini. 

Wawasan dan pengetahuan kepala sekolah berkaitan dengan 

pendidikan diperoleh melalui beberapa pelatihan sebagai berikut: 

Tabel 12 
DAFTAR PELATIHAN YANG PERNAH DIIKUTI 

KEPALA SEKOLAH SMA NEGERI 1 PURI 
 
No. Judul Pelatihan Penyelenggara Tahun 
1. 
 
 
 

2. 
 
 

3. 
 
 

4. 
 
 

Seminar Prospektif Karir 
bagi Kelulusan Perguruan 
Tinggi Bidang Ilmu 
Kesehatan 
Sosialisasi Kurikulum 
Pendidikan Anti – KKN 
Tingkat SMA se-Jawa Timur 
Temu Konsultasi, Koordinasi 
dan Sinkronisasi Kepala SMP 
/ SMA 
Rakor dan Sinkronisasi 
Rintisan Sekolah Bertaraf 
Internasional 

MGKB Kabupaten 
Mojokerto dengan Sekolah 
Tinggi Ilmu Kesehatan Bina 
Sehat PPNI Mojokerto 
Dinas Pendidikan Propinsi 
Jawa Timur 
 
Dinas Pendidikan Propinsi 
Jawa Timur 
 
Dinas Pendidikan Propinsi 
Jawa Timur 
 

2009 
 
 
 

2009 
 
 

2009 
 
 

2009 
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5. 
 

6. 
 

7. 
 

8. 
 
 

9. 
 

10. 
 
 
 

11. 
 

12. 
 
 

13. 
 

14. 
 

15. 
 

16. 
 
 

17. 
 

18. 
 

19. 
 

20. 
 
 
 
 
 
 

21. 

Asisten Program Rintisan 
SKM / SSN di SMA 
Workshop SMP dan SMA 
RSBI usulan 2010 
Pelatihan ESQ 
 
Koordinasi dan Sinkronisasi 
Kepala SMP / SMA Negeri / 
Swasta 
TOT MOS SMA Kab. 
Mojokerto 
Workshop pengembangan 
silabus, MGMP, Peningkatan 
KTSP dan Pengembangan 
SSN Tingkat SMA 
Asisten dan Sinkronisasi 
Program RSKM / RSSN 
Review Block Grand Tahun 
2009 SSN dan Alat TIK 
Komputer 
MBS Kepala se-Jatim tahun 
2009 
Penjaminan Mutu PTK 
Penjas dan BK di Bogor 
Temu Konsultasi, Koordinasi 
dan Sinkronisasi SMP / SMA 
Uji Coba Draf Standar 
Pelayanan Minimal (SPM) 
Bidang Pendidikan 
Block Grant Bahan Ajar 
Olimpiade Sains SMA 
Workshop Taman Safari 
Indonesia II 
Workshop PKB, Olimpiade 
Sains dan PAS 2010 
Narasumber Workshop 
Pengintegrasian Pendidikan 
Budaya dan Karakter Bangsa, 
dalam Perencanaan dan 
Pelaksanaan Program 
Pelayanan Bimbingan dan 
Konseling 
Workshop Pengintegrasian 
Pendidikan Budaya dan 
Karakter Bangsa, dalam 
Perencanaan dan Pelaksanaan 
Program Pelayanan 
Bimbingan dan Konseling 

Dinas Pendidikan Propinsi 
Jawa Timur 
Dinas Pendidikan Propinsi 
Jawa Timur 
Dinas Pendidikan Propinsi 
Jawa Timur 
Dinas Pendidikan Kabupaten 
Mojokerto 
 
Dinas Pendidikan Kabupaten 
Mojokerto 
Dinas Pendidikan Propinsi 
Jawa Timur 
 
 
Dinas Pendidikan Propinsi 
Jawa Timur 
Dinas Pendidikan Propinsi 
Jawa Timur 
 
Dinas Pendidikan Propinsi 
Jawa Timur 
Nasional 
 
Dinas Pendidikan Propinsi 
Jawa Timur 
Dinas Pendidikan Propinsi 
Jawa Timur 
 
Dinas Pendidikan Propinsi 
Jawa Timur 
Dinas Pendidikan Propinsi 
Jawa Timur 
SMA Negeri 1 Puri 
 
Dinas Pendidikan Kabupaten 
Mojokerto 
 
 
 
 
 
Dinas Pendidikan Kabupaten 
Mojokerto 

2009 
 

2009 
 

2009 
 

2009 
 
 

2009 
 

2009 
 
 
 

2009 
 

2009 
 
 

2009 
 

2009 
 

2010 
 

2010 
 
 

2010 
 

2010 
 

2010 
 

2010 
 
 
 
 
 
 

2010 
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Sumber : Profil sekolah tahun 2010/2011 

Berdasarkan dokumentasi jumlah guru mata pelajaran yang 

ada di SMAN 1 Puri sudah mencukupi kebutuhan serta memenuhi 

kualifikasi. Yaitu berjumlah 81 guru, 70 diantaranya berijazah S1 dan 

11 berijazah S2. Dalam rangka mendukung program peningkatan 

mutu di sekolah, para guru tersebut memiliki motivasi dan semangat 

yang tinggi. Misalnya semangat untuk memberikan tambahan 

pelajaran/ pendalaman materi kepada siswa sebagai strategi 

peningkatan perolehan NEM tertinggi. 

SMAN 1 Puri memiliki input (siswa) yang cukup baik 

sehingga merupakan peluang pendukung pelaksanaan kegiatan 

program MBS. Hal ini dapat dilihat pada tabel input SMAN 1 Puri 

sebagai berikut: 

Tabel 13 
DATA PEROLEHAN NEM / NUN INPUT SISWA BARU 

SMA NEGERI 1 PURI KAB. MOJOKERTO 
 

NO TP ∑ 
MP 

NILAI 
TERENDAH 

NILAI 
TERTINGGI 

NILAI 
RATA-
RATA 

∑ N R ∑ N R ∑ N R 
1 2003 / 2004 5 20.21 4.04 46.85 9.37 38.55 7.71 
2 2004 / 2005 5 20.04 4.00 46.97 9.39 38.30 7.66 
3 2005 / 2006 3 24.21 8.07 29.17 9.72 22.56 7.52 
4 2006 / 2007 3 25.40 8.47 29.20 9.73 22.98 7.66 
5 2007 / 2008 3 25.33 8.44 29.00 9.67 26.57 8.86 
6 2008 / 2009 4 32.55 8.14 37.30 9.33 34.02 8.51 
7 2009 / 2010 4 36.00 9.00 38.75 9.69 36.96 9.24 

Sumber : Data NEM/NUN SMAN 1 Puri, tahun 2003-2010 

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa input sekolah dari 

SMP termasuk dalam kategori nilai yang sangat bagus, namun dari 

tahun ke tahun tidak tetap dan tidak dapat dipastikan naik/ turunnya, 
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hal ini salah satunya disebabkan oleh tingkat kesukaran soal ujian dari 

tahun ke tahun yang berbeda. 

Sejak diberlakukannya MBS, para siswa juga terstimulasi 

untuk meningkatkan prestasinya. Faktor pendukung dari Sumber Daya 

Manusia lainnya adalah sekolah. Dalam orang tua siswa sebagai 

bagian dari masyarakat yang terwakili dalam organisasi komite 

sekolah. Dalam penerapan MBS ini para orang tua memberikan 

dukungan yang sangat berarti, baik bantuan pemikiran maupun 

bantuan dana. Meskipun pada awalnya masih berpikiran dengan pola 

lama, namun karena seringnya dilakukan sosialisasi menjadi berubah 

paradigma berpikirnya (rasa memiliki sekolah sudah mulai ada). 

b. Dari Aspek Sarana dan Prasarana 

Guna mendukung 8 program kerja sekolah maka diperlukan 

berbagai macam sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana 

pendukung yang tersedia di SMAN 1 Puri ini berupa 6 buah 

laboratorium, yaitu: laboratorium bahasa, laboratorium komputer, 

laboratorium multimedia, laboratorium biologi, laboratorium kimia, 

laboratorium fisika. Selain itu dibidang olahraga tersedia lapangan 

bola basket yang sekarang sedang direnovasi guna dibangun menjadi 

GOR Bola Basket. Lalu guna menambah sarana komunikasi di 

sekolah ini juga tersedia tempat atau ruang internet yang strategis. 

Manfaat dari penerapan MBS ini terhadap penambahan sarana 

dan prasarana sekolah dapat diketahui dari pernyataan wakasek 

Humas sebagai berikut: 
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“Dengan adanya dana BOMM ini, sekolah kami telah mampu 
mengganti peralatan laboratorium bahasa yang lebih canggih 
dan untuk laboratorium komputer, jumlahnya juga sudah bisa 
ditambah, sehingga masing-masing anak dapat menggunakan 
satu komputer dan ruangan ini sudah dilengkapi dengan AC.” 
 
 
 

c. Perhatian Pemerintah Daerah 

Dalam rangka penerapan MBS ini, Dinas Pendidikan juga 

memberikan perhatian yang cukup berarti. Pada tahap sosialisasi, 

Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto mendatangkan pakar 

pendidikan dari Universitas Negeri Yogyakarta dan Universitas 

Negeri Malang untuk memberikan pelatihan kepada para kepala 

sekolah SMP dan SMA di Kabupaten Mojokerto. 

“Dinas sangat menyambut baik program MBS ini, MBS secara 
yuridis formal telah ditetapkan di Kabupaten Mojokerto pada 
tahun 2002 siring bergulirnya otonomi daerah, dan sampai 
2003 Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto telah melakukan 
tiga kali konsep MBS kepada kepala sekolah SMP dan SMA, 
sua kali melalui cara pelatihan dan satu kali melalui rapat 
koordinasi.” (Wawancara dengan Bapak Drs. H. Moh Talqin, 
M.Pd, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto, pada 
tanggal 11 Januari 2011) 

 
Untuk masalah dana bagi penunjang operasionalisasi kegiatan 

MBS di sekolah, pemerintah daerah Kabupaten Mojokerto belum 

dapat memberikan bantuan, karena sekolah yang merintis program 

MBS ini sudah mendapatkan dana pancingan dari BOMM. 

“Kalau untuk dana pemerintah kabupaten belum memberikan 
bantuan mengingat PAD Kabupaten Mojokerto yang rendah, 
lain halnya dengan Pemerintah Kota Mojokerto. Namun dari 
Pemerintah Pusat, SMAN 1 Puri mendapat dana bantuan 
sebagai pancingan yang dikenal dengan BOMM. Seiring 
dengan hal ini, maka Pemkab juga akan merencanakan untuk 
membuat BOMMDA.” (Wawancara dengan Bapak Kepala 
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Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto, tanggal 11 Januari 
2011) 

 
d. Dari Segi Pendanaan 

Sebagai dana pancingan, SMAN 1 Puri telah menerima dana 

BOMM (Bantuan Operasional Meningkatkan Mutu) dari pemerintah 

pusat sebanyak tiga kali. Tahap pertama mendapatkan dana sebesar 

Rp. 30 juta tahap kedua sebesar Rp. 40 juta dan tahap yang ketiga 

sebesar Rp. 50 juta. Dana BOMM ini sangat membantu sekolah dalam 

melaksanakan program kerja yang telah ditetapkan. Seperti terkutip 

dari wawancara saya dengan Bapak Junaedi (Wakasek sarana dan 

prasarana) dan Ibu Saitin (Kepala Sekolah): 

“BOMM ini sangat besar sekali manfaatnya, sangat menunjang 
proses belajar mengajar, karena saran dan prasarana yang 
tadinya kurang memadai dengan adanya dana BOMM ini biasa 
diadakan, misalnya laboratorium komputer yang dulunya satu 
komputer buat dua anak, sekarang sudah bisa memenuhi satu 
anak satu komputer.” (Wawancara dengan Bapak Junaedi,  
Wakasek sarana dan prasarana, tanggal 5 Januari 2011) 
 
“Selain dari BOMM, pelaksanaan kegiatan ”MBS ini juga 
didukung dana yang bersumber dari iuran SPP (rutin maupun 
isidental), UYHD (Uang Yang Harus 
Dipertanggungjawabkan), DBO (Dana Bantuan Operasional), 
dan dana khusus. Karena kalau hanya mengandalkan dana 
BOMM, tentunya tidak mencukupi mengingat program MBS 
yang harus dibiayai adalah banyak yakni terdiri dari 8 
program.” (Wawancara dengan Ibu Saitin, Kepala Sekolah 
SMAN 1 Puri, tanggal 5 Januari 2011) 

 
e. Segi Lingkungan 

SMAN 1 Puri memiliki sekolah yang strategis dekat dengan 

jalan raya (memudahkan transportasi) serta dengan luas tanah yang 

memadai ditambah lagi dengan lingkungan sekolah yang aman dan 

asri karena SMAN 1 Puri merupakan SMA Adiwiyata (berwawasan 
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lingkungan) yang sangat mengutamakan penghijauan dan kebersihan 

di kawasan sekolah.  

 

 

2. Faktor Penghambat 

Didalam penerapan MBS di SMAN 1 Puri dilihat dari beberapa 

tahapan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, sampai 

kegiatan pengawasan, ditemui beberapa hambatan yang berupa kelemahan 

sehingga tidak mendukung kesuksesan program kerja sekolah. 

a. Tahap Perencanaan 

Kurangnya kemampuan dan pengalaman dalam hal 

penyusunan rencana ini terbukti dengan beberapa kali dilakukan revisi 

proposal pada BOMM tahap 1, diantaranya terkait dengan visi 

sekolah, identifikasi tantangan nyata sekolah, alternatif langkah-

langkah pemecahan masalah, program kerja sekolah dimana semua 

kegiatan sekolah perlu dimasukkan dalam RAPBS. Revisi tersebut 

didasarkan atas masukan-masukan konsep, diskusi dan kunjungan 

sekolah.  

 “Selain penyusunan program kerja sekolah dalam MBS untuk 
BOMM tahap pertama, kami banyak mengalami review. 
Waktu itu kami masih sangat idealis dengan menetapkan 18 
program yang didanai dari BOMM dan pendamping lainnya. 
Sehingga pemerintah pusat bingung, lalu berdasarkan 
masukan-masukan saat diskusi dan kunjungan sekolah, untuk 
proposal kedua kami sudah bisa mengerjakan dengan lebih 
baik.” (Wawancara dengan Wakasek Kesiswaan Ibu Niken 
Lila Widyawati, tanggal 5 Januari 2011) 
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Selain itu, Ibu Niken juga mengatakan bahwa dalam 

perencanaan program MBS ini, terkadang masih mengalami kesulitan 

dikarenakan warga sekolah banyak yang belum memahami MBS. 

Sedangkan terkait dengan orang tua siswa, maka peneliti mewancarai 

Bapak Imam selaku wakasek urusan humas. 

“Manajemen Berbasis Sekolah ini rupa-rupanya belum bisa 
dijiwai oleh seluruh unsur sekolah dalam hal ini  misalnya oleh 
orang tua siswa yang mana kurang memahami tentang MBS 
ini, dan bahkan kebanyakan masih beranggapan bahwa 
tanggung jawab pendidikan adalah semata-mata pada sekolah 
dan pemerintah.” (Wawancara tanggal 7 Januari 2011) 

   
Sedangkan Bapak Kemas Abdul Rochim sebagai wakil dari 

orang tua siswa sekaligus anggota dari dewan komite sekolah 

menyatakan bahwa: 

“Hambatan yang kami terima dalam perencanaan dari sisi 
orang tua adalah karena perbedaan latar belakang sosial 
ekonomi dan pendidikan sehingga sulit unutk menetukan kata 
sepakat. Dan ditambah lagi dengan adanya anggapan bahwa 
sekolah adalah warisan orde baru yang identik dengan KKN.” 
(Wawancara tanggal 11 Januari 2011) 

 
b. Tahap Pengorganisasian 

Pada tahap pengorganisasian sebenarnya tidak ditemui 

hambatan yang cukup berarti. Misalnya pada saat laboratorium 

Bahasa Inggris diperbaiki yang mana memerlukan pengoperasian 

yang berbeda dengan yang lama mengharuskan sekolah untuk 

mendatangkan instruktur lembaga komputer yang terkait. Berikut 

petikan wawancara saya dengan Bapak Junaedi selaku wakasek 

urusan sarana dan prasarana: 

“Karena SDM kami yang kemampuannya masih terbatas dari 
segi teknologi, maka pada saat mengadakan pembaruan 
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laboratorium Bahasa Inggris harus mendatangkan tenaga 
profesional dari lembaga yang terkait. Karena sistem 
pengoperasiannya yang berbeda dengan laboratorium yang 
lama.” (Wawancara tanggal 4 Januari 2011) 

 
Pengorganisasian memang memerlukan orang yang kapabel 

sesuai dengan tugas dan fungsi yang diembannya. Dari hasil 

wawancara dapat diketahui bahwa beberapa SDM disini masih perlu 

ditingkatkan kualitasnya sehingga dalam mengemban tugas bisa 

berjalan dengan maksimal tanpa mendatangkan orang yang 

berkompeten dari luar sekolah.  

c. Tahap Penggerakan 

Dalam tahap penggerakan ini kepala sekolah adalah orang 

yang sangat berperan sebagai pimpinan sekolah. Jadi berbicara 

tentang hambatan dalam tahap penggerakan ini tentunya beliau yang 

paling tahu dan memahami. Berdasarkan informasi dari Ibu Kepala 

Sekolah diketahui bahwa umumnya mereka kurang memiliki kemauan 

yang kuat dan kurang inovatif dan masih selalu menunggu perintah 

dari kepala sekolah, ditambah dengan masih sangat minimnya 

kemampuan beberapa guru dalam penggunaan Bahasa Inggris serta 

internet, sehingga dalam metode pembelajaran terhadap siswa 

seringkali membosankan tanpa adanya kreativitas. 

“Faktor penghambat didalam menggerakkan / memotivasi 
guru/staf Tata Usaha untuk melaksanakan tugas dan fungsi 
disebabkan karena kurangnya kemauan, komitmen, serta 
ketrampilan juga kreativitas. Para warga sekolah tersebut 
selama ini sudah terbiasa menunggu perintah atasan padahal 
setiap individu itu unik dengan kebutuhannya yang bervariasi.” 
(Wawancara dengan Ibu Kepala sekolah, tanggal 5 Januari 
2011) 
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Kemudian beliau menambahkan: 
 

“Para warga sekolah apalagi yang kualitas sumber dayanya 
masih rendah, cukup sulit untuk digerakkan  dengan cara 
pemberdayaan. Mereka lebih mudah digerakkan dengan cara 
diberi perintah atau petunjuk apalagi kalau ditunjang dengan 
adanya insentif, namun disisi lain ada juga beberapa warga 
sekolah yang tanpa dikomando sudah dapat menjalankan 
fungsinya dengan baik, dan orang-orang seperti inilah yang 
kami perlukan.” 
 

d. Tahap Pengawasan  

Pada dasarnya kegiatan pengawasan bukanlah kegiatan untuk 

mencari-cari kesalahan bawahan saja namun tujuan pokoknya adalah 

mencari penyimpangan-penyimpangan yang selanjutnya akan 

diupayakan cara pemecahaannya. Akan tetapi masih banyak yang 

beranggapan bahwa ketika pimpinan melakukan pengawasan, pada 

saat itulah bawahan akan dikorek-korek kesalahannya. Seperti petikan 

wawancara saya dengan Ibu Kepala Sekolah seperti berikut: 

“Secara umum pelaksanaan pengawasan di sekolah ini apalagi 
terkait dengan program Manajemen Berbasis Sekolah hampir 
tidak menemui hambatan karena saya dalam melaksanakan 
pengawasan berusaha melakukan dengan hati-hati agar tidak 
menyinggung perasaan mereka yag saya awasi, walaupun 
begitu masih ada guru yang merasa tidak perlu diberi 
pengawasan karena mereka berpendapat bahwa pengawasan 
identik dengan mencari-cari kesalahan.” (Wawancara tanggal 7 
Januari 2011) 
 
Mengenai pihak yang tidak suka dilakukan pengawasan dapat 

dikaitkan dengan pernyataan Bapak Sulkan selaku Wakasek 

Kurikulum: 

“Bahwa dulu pernah diberlakukan format isian untuk siswa 
yang isinya berupa saran dan kritik kepada seluruh warga 
sekolah yang bersangkutan dan hal ini hanya berjalan kurang 
lebih satu tahun, tetapi sekarang sudah tidak berjalan lagi. 
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Disebabkan karena ada beberapa pihak yang merasa kurang 
berkenan.” (Wawancara tanggal 7 Januari 2011) 
 

D. Manfaat Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah di SMAN 1 Puri 

Kabupaten Mojokerto 

Selama kurang lebih 8 tahun diberlakukan Manajemen Berbasis 

sekolah di SMAN 1 Puri ini, banyak manfaat yang dapat dirasakan oleh 

sekolah, proses sekolah maupun output sekolah. 

1. Input Sekolah 

Siswa merupakan salah satu komponen input sekolah yang turut 

memberi peluang pendukung pelaksanaan kegiatan program MBS. Sejak 

diberlakukannya MBS, para siswa lebih terstimulasi untuk meningkatkan 

prestasinya. Cara mengajar beberapa guru di kelas juga berbeda yang 

mana cara yang sekarang lebih menuntut keaktifan siswa menjadi siswa 

yang lebih diberdayakan. Berikut ini petikan wawancara dengan wakil 

siswa SMAN 1 Puri 

“Sejak diberlakukannya MBS ini, hawa belajar mengajar sudah 
berbeda, kami para siswa lebih termotivasi, lebih kreatif, dan lebih 
bersemangat lagi untuk meningkatkan prestasi, karena dalam 
proses belajar mengajar sudah tidak seperti dulu lagi, dimana 
sekarang kami dituntut untuk lebih aktif dan lebih banyak diskusi. 
Jadi kalau dari rumah tidak belajar maka pasti ketinggalan.” 
(Wawancara dengan Rizky Ian Saputra, tanggal 11 Januari 2011) 
 
Manfaat dari penerapan MBS ini juga dapat dilihat dari segi orang 

tua siswa dimana konsep MBS yang bermakna otonomi sekolah ditambah 

dengan partisipasi masyarakat, telah membuka paradigma berfikir 

masyarakat yang semula beranggapan bahwa tanggung jawab pendidikan 

adalah hanya berada di tangan sekolah dan pemerintah namun kini mereka 
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sudah mulai memahami makna otonomi sekolah. Sehingga rasa memiliki 

(sense of belonging) mereka terhadap sekolah sudah meningkat. 

Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Kepala Sekolah sebagai berikut: 

“Yang pasti dengan diberlakukannya MBS ini telah membawa 
perubahan paradigma bagi kita (warga sekolah dan masyarakat) 
serta menambah wawasan dan unsur kemandirian serta dalam 
jangka panjang tidak hanya mengandalkan bantuan pemerintah saja 
dalam segi pendanaan utamanya. Warga sekolah harus mulai sadar 
bahwa maju mundurnya sekolah ditentukan oleh sekolah itu 
sendiri.” (Wawancara 7 Januari 2011) 
 
Lalu beliau memberikan contoh riil dari kondisi perkembangan 

paradigma masyarakat dalam pendidikan. 

“Dilihat secara moral masyarakat mengalami perkembangan 
paradigma berfikir yang cukup berarti misalnya pada saat mencari 
dana dari masyarakat, pada awalnya kami masih mengalami 
kendala-kendala diantaranya adanya pendapat dari masyarakat 
bahwa sekolah sangat identik dengan KKN, sekolah tanpa bantuan 
orang tua sudah bisa berjalan dari bantuan pemerintah dan 
ditambah lagi mereka masih mengolok-olok sekolah.” 
 
Mengenai masalah tersebut, Ibu Kepala Sekolah mengambil 

langkah pemecahan dengan mengadakan pendekatan melalui pertemuan-

pertemuan wali murid serta perwakilan kelas X, XI, dan XII. Sambil 

memberikan informasi dan sosialisasi konsep MBS kepada masyarakat. 

Selain itu juga dilakukan pendekatan secara langsung dan informal kepada 

masyarakat serta kalangan murid dalam rangka peningkatan mutu 

pendidikan di sekolah. Sehingga akhirnya masyarakat mengalami 

perkembangan ke arah kemajuan, hal ini bisa dilihat dari kemauan mereka 

untuk yang membayar uang SPP. 

“Manfaat dari penerapan MBS ini juga dirasakan oleh pihak guru, 
dimana guna meningkatkan professionalismenya ditawarkan 
kepada guru yang masih S1 untuk melanjukan ke jenjang S2, untuk 
masalah dana memang belum ada namun pihak sekolah dapat 
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memberikan kelonggaran waktu mengajar.” (Wawancara dengan 
Ibu Saitin selaku kepala sekolah, tanggal 5 januari 2011) 
 
Hal tersebut dikuatkan dengan pernyataan dari Ibu Niken Lila 

Widyawati selaku wakasek kesiswaan dan juga guru sejarah, beliau 

mengatakan: 

“Setelah sekolah kami menerapkan MBS, saya pernah dikirim 
untuk mengikuti pelatihan terkait dengan bidang ajar saya yakni 
sejarah, dimana tujuan dari kegiatan ini adalah untk meningkatkan 
profesionalisme kami sebagai guru.” (Wawancara tanggal 5 Januari 
2011) 

2. Proses sekolah 

Penerapan MBS ini juga telah memberi manfaat terhadap 

berlangsungnya proses pendidikan di SMAN 1 Puri. Sebagai contoh 

adalah proses kegiatan belajar mengajar, pengambilan keputusan, 

pengelolaan program, dan pengelolaan keuangan dengan catatan bahwa 

kegiatan belajar mengajar menempati urutan pertama yang harus 

diprioritaskan. Pada waktu wawancara, wakasek sarana dan prasarana 

menyatakan bahwa: 

“Penerapan MBS ini sangat memberikan manfaat pada sekolah 
terutama dengan adanya bantuan dana BOMM yang sangat 
menunjang kelancaran proses KBM karena sarana prasarana yang 
tadinya belum memadai dengan adanya BOMM bisa diadakan 
salah satunya computer. Namun masih ada tuntutan kebutuhan guru 
akan slide karena menulis di papan tulis dianggap kurang efektif, 
hal ini dikarenakan terbatasnya dana.” (Wawancara tanggal 7 
Januari 2011) 
 
Sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepada sekolah, maka 

pada tahun ajaran 2007/ 2008 SMAN 1 Puri telah membuka kursus Bahasa 

Inggris di sekolah dan dimasukkan dalam KBM, dan dilaksanakan pada 

sore harinya, dan didanai secara mandiri oleh siswa sebesar Rp. 10.000,00 

perbulan. 
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“Program kursus Bahasa Inggris di sekolah ini dilakukan dengan 
pertimbangan bahwa Bahasa Inggris sangat dibutuhkan bagi siswa 
yang melanjutkan ke perguruan tinggi maupun yang bekerja. 
Terutama untuk yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi, Bahasa 
Inggris sangat dibutuhkan, apalagi setelah lulus dimana Bahasa 
Inggris sekarang menjadi salah satu persyaratan dalam penerimaan 
kerja di perusahaan-perusahaan.” (Wawancara dengan ibu Kepala 
Sekolah, tanggal 7 januari 2011) 
 
Program ini banyak memberikan keuntungan diantaranya 

memperoleh sertifikat dari ujian TOEIC (Test Of English for Internasional 

Communication). Selain itu sekolah juga mengadakan kegiatan 

ekstrakurikuler bola basket yang peminatnya sangat banyak. Hal ini 

ditujukan agar siswa belajar untuk hidup sehat dan menjauhi kehidupan 

bebas (narkoba, free sex, tawuran, dan lain-lain). 

Dalam hal manajemen sekolah setelah adanya MBS guru dan staf 

TU menyatakan dan merasakan bahwa manajemen sekolah lebih terbuka 

dan transparan. Setiap sekolah merencanakan suatu program tertentu, 

terlebih dahulu dimusyawarahkan dengan seluruh komponen sekolah 

terutama pihak orang tua siswa. Seperti terpetik dalam wawancara dengan 

salah satu anggota dari komite sekolah berikut ini:  

“Setiap kali sekolah akan merencanakan suatu program kami selalu 
dilibatkan didalamnya, bisa dibilang bahwa proses pendidikan di 
sekolah saat ini sudah lebih transparan, sangat berbeda dengan gaya 
pendidikan yang lama.” (Wawancara dengan anggota komite 
Bapak Kemas Abdul Rochim, tanggal 13 Januari 2011) 
 
Menurut penilaian guru, pelaksanaan program MBS yang didanai 

oleh BOMM telah sesuai dengan strategi operasional yang ada dalam 

proposal, misalnya tentang pelaksanaan pelajaran tambahan (les) untuk 

semua mata pelajaran yang di-UAN-kan. Manfaat lain dengan 

diterapkannya MBS di sekolah ini dapat dilihat dari proses pendidikannya 
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dimana proses yang sekarang mengalami peningkatan khususnya dalam 

hal keterbukaannya dibandingkan dengan sistem yang lama. Dari segi 

keterbukaan pengelolaan dana, kepala sekolah mempersilakan kepada 

seluruh warga sekolah apabila ingin mengetahui penggunaan dana sekolah 

dapat langsung menanyakan kepada pengelola keuangan (bendahara). 

 

“Seluruh warga sekolah yang ingin mengetahui penggunaan dana 
sekolah khususnya BOMM dapat menanyakan kepada bendahara 
sekolah atau mungkin melihat pada proposal BOMM, kalau dulu 
pada saat BOMM 1, team work menggandakan proposal BOMM 
dan diberikan kepada seluruh pihak yang bersangkutan.” 
(Wawancara dengan wakasek kesiswaan, tanggal 7 Januari 2011) 
 
Dengan adanya MBS dan program BOMM ini kerjasama antar 

warga sekolah pun dirasakan lebih meningkat. 

3. Output Sekolah 

Lalu dilihat dari output sekolah, MBS ini secara langsung dan tidak 

langsung ikut mendukung teraihnya beberapa prestasi akademik yang 

pernah diraih tahun ini lulusan yang diterima SNMPTN dari  345 siswa, 

172 siswa diterima. Hal ini mengalami peningkatan dari tahun lalu. 

Terkait output sekolah dengan adanya Manajemen Berbasis 

Sekolah maka peneliti mencari informasi dari Bapak Sulkan, selaku 

wakasek kurikulum, berikut petikan wawancaranya: 

 “Setelah diterapkan Manajemen Berbasis sekolah di sekolah ini 
minat guru untuk mengajar semakin tinggi dan di satu sisi motivasi 
siswa juga tinggi sehingga kami optimis bahwa output atau lulusan 
sekolah nantinya akan lebih baik.” (Wawancara tanggal 11 Januari 
2011) 
  
Dari data tersebut di atas, maka dapat disimpulkan seperti contoh 

tabel sebagai berikut: 
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No Rumusan Masalah Fokus Penelitian Temuan Penelitian Rekomendasi 
1 Bagaimanakah Pelaksanaan 

Manajemen Berbasis 
Sekolah di SMAN 1 Puri 
Kabupaten Mojokerto 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pelaksanaan Manajemen 
Berbasis Sekolah di 
SMAN 1 Puri Kabupaten 
Mojokerto : 

a. Perencanaan (Planning) 
1) Tahap-tahap kegiatan 

perencanaan mutu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) Proses perencanaan 

peningkatan mutu 
 
 
 
 

3) Program Kerja Sekolah 
 
 

 
 
 
 
 
Dalam tahap kegiatan perencanaan mutu, 
langkah pertama yang diambil adalah 
analisis situasi sasaran, yaitu 
menganalisis kegiatan yang akan 
dilakukan dalam rangka meningkatkan 
mutu pendidikan di sekolah ini. Setelah 
menganalisis situasi sasaran, maka 
dirumuskanlah sasaran yang akan 
dicapai. Dalam merumuskan sasaran 
harus tetap mengacu pada visi, misi, dan 
tujuan sekolah sebagai sumber pengertian 
bagi perumusan sasaran. Setelah itu 
SMAN 1 Puri melakukan analisis SWOT 
untuk mengenali tingkat kesiapan dari 
masing-masing fungsi dari keseluruhan 
program sekolah yang diperlukan untuk 
mencapai sasaran yang telah ditetapkan. 
 
Pihak sekolah dalam proses  perencanaan 
peningkatan mutu harus disesuaikan 
dengan sumber daya yang dimiliki 
sehingga perlu membuat skala priritas 
jangka panjang, menengah, dan pendek. 
 
Sekolah selalu rutin menyusun Program 
Kerja Tahunan sekolah ini, berdasarkan 
prtunjuk dari pusat. Secara sepintas isi 

 
 
 
 
 
 Kegiatan yang disusun dalam rangka 

MBS ini harus diusahakan sesuai dengan 
situasi dan kondisi sekolah serta harapan 
orang tua murid. 

 Di dalam pembuatan visi, misi, dan 
tujuan sekolah harus disesuiakan dengan 
sasaran yang akan dicapai oleh SMAN 1 
Puri agar visi, misi, dan tujuan sekolah 
menjadi landasan dalam merumuskan 
sasaran sekolah. 

 Dalam merumuskan analisis SWOT, 
diharapkan agar sekolah 
mengikutsertakan komite sekolah 
(eksternal), agar sekolah juga 
mengetahui kekuatan, kelemahan, 
peluang, dan ancaman yang munkin 
datangnya dari pihak luar sekolah. 

 
Pihak sekolah harus meningkatkan 
Sumber Daya yang dimiliki sehingga 
dalam proses perencanaan mutu dapat 
terlaksana dengan baik. 
 
 
Dalam program kerja tahunan sekolah, 
seharusnya mengusulkan penambahan 
sarana dan prasarana sekolah, dan 
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b. Pengorganisasian 
(Organizing) 

1) Proses Pengorganisa-
sian 
 
 
 
 
 

2) Struktur Organisasi 
 
 
 
 
 
 
 
 
c. Penggerakan (Actuating) 

 
 
 
 
 

dari program tahunan dan program 
MPMBS memang sama, namun strategi 
pencapaian targetnya berbeda. Program 
MBS tercakup dalam program tahunan, 
jika ada program yang belum terealisasi, 
maka dimasukkan dalam program MBS 
yang khususnya akan didanai oleh 
BOMM. 
 
 
 
Pengorganisian dilaksanakan berdasarkan 
tujuan dari program kerja sebagaimana 
telah dihasilkan dalam perencanaan. 
 
 
 
 
Salah satu hasil dari proses 
pengorganisasian yakni merupakan 
prosedur formal manajemen organisasi. 
Struktur ini dibentuk sangat bergantung 
pada tujuan organisasi dan strategi yang 
akan digunakan untuk mencapai tujuan. 
 
 
 
Di SMAN 1 Puri dalam melaksanakan 
tugas kewajibannya sebagai warga 
sekolah masih sangat tergantung dari 
pengawasan Ibu Kepala Sekolah. 
 
 

penambahan fungsi dari program 
sekolah. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dalam proses pengorganisasian kepala 
sekolah (pimpinan) harus mengetahui 
kemampuan dan karakteristik guru dan 
staf lainnya sehingga dapat 
menempatkan mereka pada posisi yang 
sesuai. 
 
Struktur organisasi sekolah dapat 
digunakan sebagai gambaran tugas dan 
fungsi masing-masing komponen 
sekolah, maka setiap individu yang 
ditempatkan pada tugas dan fungsi dalam 
organisasi harus mempunyai kemampuan 
mengorganisasi dibidangnya masing-
masing. 
 
Untuk melaksanakan kewajiban sebagai 
warga sekolah, sangat erat kaitannya 
dengan rasa memiliki (sense of 
belonging) yang tinggi sehingga tidak 
perlu menunggu perintah dari kepala 
sekolah. Oleh sebab itu, kepala sekolah 
harus bisa membangkitkan rasa memiliki 
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d. Pengawasan 
(Controlling) 

1) Pelaksanaan 
pengawasan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) Objek yang diawasi. 

 
 
 
 
 
 
 
Pengawasan yang dilakukan oleh kepala 
sekolah ada yang secara langsung dan 
juga tidak langsung. Secara langsung 
misalnya, Ibu Kepala Sekolah turun 
langsung ke lapangan dan jika 
menemukan kesulitan maka langsung 
turun tangan, secara tidak langsung 
kepala sekolah memanggil para 
penanggung jawab untuk menerima 
laporan dari masing-masing kegiatan 
yang sudah dilakukan. 
 
Objek yang diawasi dalam proses 
pengawasan maksudnya sejauh mana 
suatu program tertentu yang dapat 
direalisasikan. 

warga sekolah sehingga semua pihak 
yang bersangkutan mengerti hal-hal apa 
saja yang menjadi kewajiban. 
 
 
 
Di dalam proses pengawasan, 
seyogyanya kepala sekolah tidak hanya 
memberikan kritik dan saran terhadap 
setiap kegiatan yang berlangsung, akan 
tetapi lebih bersifat memancing warga 
sekolah untuk lebih mandiri dan kreatif 
dalam mengembangkan potensinya. 
 
 
 
 
 
Didalam pelaksanaan pengawasan, 
kepala sekolah seharusnya tidak 
menunggu hingga terjadi penyimpangan, 
namun secara berskala dan juga ketika 
ibu kepala sekolah berkesempatan untuk 
melaksanakan pengawasan, hal ini 
dimaksudkan supaya bisa mengantisipasi 
masalah sejak dini. 

2 Apa sajakah faktor 
pendukung dan penghambat 
pelaksanaan Manajemen 
Berbasis Sekolah di SMAN 1 
Puri Kabupaten Mojokerto. 
 
 

Faktor pendukung dan 
penghambat pelaksanaan 
Manajemen Berbasis 
Sekolah di SMAN 1 Puri 
Kabupaten Mojokerto : 
 

a. Faktor pendukung 
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1) Dari aspek sumber daya 
manusia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) Dari aspek sarana dan 

prasarana. 
 
 
 
 
 
 
 
3) Dari segi pendanaan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber daya manusi yang dimiliki oleh 
SMAN 1 Puri meliputi: Kepala Sekolah, 
guru, dan siswa. Kepala sekolah didalam 
menambah pengetahuan dan wawasan 
yang dimiliki terkait MBS ini, selalu 
mengikuti beberapa pelatihan. Guru yang 
mengajar sudah mencukupi kebutuhan 
serta memenuhi kualifikasi, yaitu 
berjumlah 81 guru, 70 diantaranya 
berijazah S1 dan 11 berijazah S2. Dari 
input sekolah dari siswa SMP yang 
masuk ke SMAN 1 Puri termasuk dalam 
kategori bagus. 
 
SMAN 1 Puri Kabupaten Mojokerto 
mempunyai 6 buah laboratorium, yaitu: 
laboratorium bahasa, komputer, 
multimedia, biologi, fisika, dan kimia. 
Dan dibidang olahraga akan segera 
dibangun GOR indoor bola basket. Lalu, 
guna menambah sarana komunikasi juga 
terdapat ruang internet. 
 
SMAN 1 Puri telah menerima BOMM 
(Bantuan Operasional MEningkatkan 
Mutu) sebanyak tiga kali. Tahap pertama 
mendapat sebesar Rp. 10 juta, tahp kedua 
Rp. 20 juta, tahap ketiga Rp. 30 juta. 
 
 
 
 
 

Didalam aspek sumber daya manusia, 
tidak hanya pemimpin saja yang harus 
bagus dan terlatih, oleh sebab itu, guru 
dan murid juga harus sering diberikan 
perhatian khusus mengenai ini, dan juga 
setiap guru harus dimotivasi lagi untuk 
melanjutkan ke S2. Dalam meningkatkan 
kualitas siswa, perlu juga untuk 
membangun link pertukaran pelajar ke 
negara yang lebih maju. 
 
 
 
 
Dengan adanya beberapa fasilitas baru 
yang dibangun, maka diharapkan didalam 
perawatannya juga diperhatikan sehingga 
tidak seperti sewaktu belum 
melaksanakan MBS, sarana dan 
prasarana sekolah seperti kurang 
terawatt. 
 
 
Meskipun sudah mendapatkan dana 
BOMM sebanyak tiga kali, akan tetapi 
belum mencukupi, mengingat program 
MBS yang harus didanai adalah 8 
program. Oleh sebab itu, SMAN 1 Puri 
harus memikirkan bagaimana bisa 
menghidupi 8 program tersebut agar bisa 
berjalan, dan SMAN 1 Puri juga haru 
mandiri dan bertanggung jawab terhadap 
semua dana yang dimiliki untuk 
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4) Segi lingkungan 
 

 
 
 
 
 
 
b. Faktor penghambat 
1) Tahap perencanaan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) Tahap pengorganisasian 
 
 
 
 
 
 
 

3) Tahap penggerakan 
 
 

 
 
SMAN 1 Puri merupakan sekolah dengan 
letak yang strategis dekat dengan jalan 
raya, dan juga SMAN 1 Puri merupakan 
SMA Adiwiyata (berwawasan 
lingkungan) yang sangat mengutamakan 
penghijauan dan kebersihan di kawasan 
sekolah. 
 
 
Kurangnya kemampuan dan pengalaman 
dalam hal penyusunan rencana ini 
terbukti dengan beberapa kali dilakukan 
revisi proposal pada BOMM tahap 1, 
diantaranya terkait dengan visi sekolah, 
identifikasi tantangan nyata sekolah, 
alternatif langkah-langkah pemecahan 
masalah, dan program kerja sekolah 
dimana semua kegiatan sekolah perlu 
dimasukkan dalam RAPBS. 
 
Dalam pengorganisasian sudah berjalan 
dengan baik, akan tetapi ada beberapa hal 
yang perlu diperhatikan dibidang 
teknologi. 
 
 
 
 
Dalam tahap penggerakan ini kepala 
sekolah adalah orang yang sangat 
berperan sebagai bimbingan sekolah. 

membiayai 8 program MBS tersebut. 
 
Karena SMAN 1 Puri merupakan SMA 
Adiwiyata (berwawasan lingkungan) 
maka kebersihan dan penghijauan harus 
tetap terjaga, sehingga adiwiyata tidak 
hanya menjadi slogan sekolah tetapi 
benar-benar terwujud dalam kondisi 
sekolah. 
 
 
Kurangnya kemampuan dan pengalaman 
dikarenakan warga sekolah masih banyak 
yang belum memahami MBS. Oleh sebab 
itu, seluruh warga sekolah yang terkait 
harus diberi bekal tentang pemahaman 
MBS dengan cara pelatihan-pelatihan 
atau studi banding dengan sekolah yang 
sudah baik dalam penerapan MBS. 
 
 
 
Pengorganisasian memang memerlukan 
orang yang kapabel sesuai dengan tugas 
dan fungsi yang diembannya. Jadi 
beberapa SDM di SMAN 1 Puri masih 
perlu ditingkatkan kualitasnya sehingga 
dalam mengemban tugas bisa berjalan 
dengan lancar. 
 
Karena faktor penghambat dalam tahap 
penggerakan disebabkan kurangnya 
kemauan, komitmen, serta keterampilan 
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4) Tahap pengawasan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Umumnya para guru dan staf kurang 
memiliki kemauan yang kuat, kurang 
inovatif, dan masih menunggu perintah 
dari kepala sekolah. 
 
Pada dasarnya tahap pengawasan 
bukanlah kegiatan yang hanya mencari-
cari kesalahan bawahan saja, namun 
tujuan pokoknya adalah mencari 
penyimpangan-penyimpangan yang 
selanjutnya akan diupayakan cara 
pemecahannya. 

juga kreatifitas maka harus dicari jalan 
keluarnya sehingga mereka didalam 
menjalankan fungsinya tidak harus 
menunggu komando. 
 
Agar pada tahap pengawasan tidak 
seperti hanya mencari kesalahan 
bawahan, mungkin kepala sekolah perlu 
untuk mengetahui setiap karakter 
bawahannya, sehingga dalam 
pengawasan bisa disesuaikan dengan 
karakter bawahan tersebut jadi kesan 
mencari-cari kesalahan bisa sedikit 
terkurangi. 

3  
 

Manfaat 
pelaksanaanManajemen 
Berbasis Sekolah di 
SMAN1 Puri Kabupaten 
Mojokerto. 

a. Input sekolah 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
MBS sangat memberi dampak yang 
positiv untuk pengembangan input yang 
dimiliki oleh SMAN 1 Puri. Seperti 
halnya guru, dalam cara mengajar 
beberapa guru di kelas juga berbeda 
dimana sekarang lebih menuntut 
keaktifan siswa menjadi siswa yang lebih 
diberdayakan, dan dampak buat siswa 
adalah para siswa lebih terstimulasi untuk 
meningkatkan prestasinya. 
 
 
Penerapan MBS ini juga telah memberi 

 
 
 
 
Agar menunjang kegiatan MBS, 
seharusnya para warga sekolah lebih 
ditingkatkan kualitas dalam hal belajar-
mengajar, missal guru diberikan 
pelatihan terkait dengan bidang pelajaran 
yang dikuasai dan mendorong guru unutk 
melanjutkan ke jenjang pendidikan yang 
lebih tinggi yaitu S2 
 
 
 
 
Proses belajar mengajar memang 
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b. Proses sekolah 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c. Output sekolah 

manfaat terhadap berlangsungnya proses 
pendidikan di SMAN1 Puri, sebagai 
contoh adalah kegiatan belajar mengajar, 
pengambilan keputusan, pengelolaan 
program, dan pengelolaan keuangan 
dengan catatan bahwa kegiatan belajar 
mengajar menempati urutan pertama 
yang harus diprioritaskan. 
 
 
 
Manajemen Berbasis Sekolah secara 
langsung dan tidak langsung ikut 
mendorong teraihnya beberapa prestasi 
akademik maupun non akademik. 
Prestasi non akademik dan non akademik 
ini dikarenakan dengan adanya MBS ini 
sekolah diberi keleluasaan yang sangat 
besar dalam mengelola dan 
mengembangkan potensi-potensi yang 
dimiliki, dan sangat ditunjang dengan 
input yang baik. 

merupakan hal yang terutama jika kita 
membicarakan tentang proses 
pendidikan, akan tetapi, pihak sekolah 
juga harus tetap mendukung kegiatan-
kegiatan yang mendukung keaktifan 
siswa dalam berorganisasi, olahraga dan 
juga dalam bidang agama. Semua hal 
tersebut unutk membentengi siswa dari 
pergaulan bebas seperti tawuran pelajar, 
free sex,dan narkoba. 
 
Semenjak Manajemen Berbasis Sekolah 
diterapkan, minat guru untuk mengajar 
dan siswa untuk berprestasi menjadi lebih 
tinggi sehingga output atau lulusan 
sekolah menjadi baik. Untuk menjaga 
dan lebih meningkatkan motivasi guru 
dan siswa tidak ada salahnya jika dari 
pihak sekolah memberi reward kepada 
guru atau siswa yang berpresatasi. 
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E. Pembahasan 

Pada bagian ini penulis akan melakukan analisa dan interpretasi 

dengan cara mensinkronkan antara fokus penelitian, temuan data di lapangan 

dengan sejumlah teori yang ada. 

1. Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah di SMAN 1 Puri 

Kabupaten Mojokerto 

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) merupakan sistem 

pengelolaan pendidikan baru dilingkungan sekolah dan sudah dijalankan 

lebih kurang selama tiga tahun. Dalam melaksanakannya sekolah dituntut 

untuk memiliki kreatifitas sesuai dengan kewenangan yang diberikan. 

SMAN Puri Kabupaten Mojokerto sebagai salah satu sekolah perintis 

pelaksanaan MBS telah menerapkan sistem manajemen ini melalui 

beberapa tahap kegiatan sesuai dengan fungsi manajemen menurut Harold 

Koontz dan Cryil O’Donnel yang dikutip dalam Paul Hersey dan Ken 

Blanchard 1982. tahapan tersebut terdiri dari : Tahap Perencanaan/ 

Planning, Tahap Pengorganisasian/ Organizing, Tahap Penggerakan/ 

Actuating, dan Pengawasan/ Controlling. 

a. Tahap Perencanaan 

Dalam tahap perencanaan ini pihak sekolah selalu melibatkan 

berbagai unsur sekolah, misalnya pada saat penyusun proposal 

MPMBS, kepala sekolah mengundang wakil masyarakat (pengurus 

komite, wakil guru, wakil TU, dan wakil siswa) yang sebelumnya telah 

dibahas secara intern di sekolah dengan ke empat wakil kepala sekolah. 
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Langkah-langkah perencanaan tersebut secara sistematis dapat 

diuraikan sebagai berikut: 

1) Melakukan analisa Situasi Sasaran, hasilnya loncatan antara keadaan 

sekarang dengan sasaran yang diharapkan. 

2) Merumuskan sasaran, hasilnya target sekolah jangka pendek yang 

harus disesuaikan dengan visi misi, dan tujuan sekolah. Sasaran 

sekolah sangat mungkin setiap tahun berubah sebagai contoh: ada 

peningkatan misalnya rata-rata NEM lulusan tahun 2009/2010 

sebesar 6,50 pada sasaran tahun 2010/2011 menjadi 7,00 dan lulusan 

yang diterima di PTN yang tadinya 52% ditingkatkan mencapai 

60%. Hal ini menunjukan bahwa sasaran tahun 2009/2010 sudah 

dapat dicapai sekolah. Mengenai sasaran sekolah tahun 2010/2011, 

peneliti menemukan bahwa ada pengklasifikasian berdasarkan 

beberapa aspek yakni aspek peningkatan manajemen, pengembangan 

kurikulum dan sistem pengujian, pembinaan kesiswaan, 

pengembangan fasilitas/ sarana dan prasarana dan aspek 

pengembangan ketenagaan, personalia. 

3) Analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threat), hasilnya 

berupa kekuatan sekolah yang harus ditonjolkan dan digali, peluang 

yang harus diarahkan menjadi kekuatan, kelemahan yang harus 

dicari solusinya agar berubah menjadi kekuatan dan ancaman yang 

harus dijadikan tantangan/ semangat untuk lebih bergerak maju. 

4) Menyusun program kerja, terdapat 2 (dua) program kerja sekolah 

yakni: program kerja tahunan dan program kerja dalam rangka 
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meningkatkan mutu berbasis sekolah. Yang mana secara sepintas 

keduanya tampak sama namun yang membedakan adalah pada 

strategi pencapaian targetnya, selain itu program kerja tahunan 

didanai dari berbagai sumber (iuran rutin, dan incidental dari BP3 

dan juga dari donatur tidak tetap), sedangkan program kerja MBS 

didanai oleh dana BOMM. Program MBS tercakup dalam program 

tahunan misalnya ada program tahunan yang sudah dilaksanakan 

namun belum terealisasi maka dimasukkan dalam program MBS. 

Program MBS di sekolah ini sebanyak 8 program kerja yaitu: 

peningkatan NEM Lulusan, Peningkatan NEM tertinggi melalui 

pembinaan kelas/ siswa unggulan, meningkatkan kemampuan 

berbahasa Inggris, penyelenggaraan ekstra bola basket, dan 

penambahan sarana komunikasi, peningkatan kesejahteraan guru dan 

karyawan. 

b. Tahapan Pengorganisasian 

Dimaksudkan untuk menggambarkan kejelasan dari setiap 

kegiatan mengenai apa, oleh siapa, kapan, dan apa targetnya. Karena 

suatu program biasanya terdiri dari berbagai bagian yang 

memungkinkan untuk dikerjakan oleh orang yang berbeda, maka dalam 

pengorganisasian harus jelas bagaimana hubungan antar bagian tersebut 

dan siapa penanggung jawab. 

MBS sebagai salah satu sistem pengelolaan baru di sekolah 

memang tidak memungkinkan jika langsung dapat dipahami dan 

dilaksanakan oleh seluruh warga sekolah secara bersama.  Untuk itu 
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SMAN 1 Puri pada saat penyusunan proposal MBS guna mendapatkan 

dana BOMM I, II dan III dilihat dari pengorganisasian hanya 

membentuk team work yang diharapkan dapat bekerja cepat. Yakni 

dengan pemilihan orang-orang yang kapabel dan memiliki motivasi 

yang tinggi. Hal ini sesuai dengan karakteristik output sekolah dalam 

MBS. Pemilihan orang-orang dalam tim kerja tersebut memang 

dilakukan sepihak oleh kepala sekolah. Namun tetap tidak terlepas dari 

kondisi obyektif orang-orang tersebut. Diantara anggota team work 

tersebut adalah kepala sekolah sebagai penanggungjawab, wakil kepala 

sekolah urusan kesiswaan sebagai ketua, wakil kepala sekolah urusan 

Humas sebagai bendahara, wakil guru, wakil dari komite  sekolah dan 

wakil siswa sebagai anggota tim. 

Dengan kondisi tersebut, maka tidak aneh jika beberapa warga 

sekolah kurang memahami program MBS yang didanai oleh BOMM ini 

mereka hanya mengetahui luarnya saja dan ditambah lagi mereka 

terbiasa menggunakan perintah/instruksi atasan. Guna mendukung 

kelancaran proses peningkatan mutu sekolah di sekolah ini juga dapat 

dilihat adanya struktur organisasi sekolah yang menggambarkan tugas 

dan fungsi orang-orang di dalamnya. Dan sebelum diberlakukan MBS 

sampai sekarang struktur organisasi sekolah masih belum berubah. 

Padahal komite sekolah sudah terbentuk. Selain itu setiap tahun 

pelajaran baru sekolah ini juga selalu membentuk kepanitiaan/ 

pembagian tugas untuk guru dan BP/ BK guna memperlancar proses 

belajar mengajar sebagaimana pada lampiran. 
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c. Tahapan Penggerakan 

Penggerakan merupakan kegiatan yang erat dengan 

kepemimpinan yaitu kemampuan untuk mempengaruhi dan 

menggerakkan orang lain agar rela mengikuti keinginannya demi 

tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dengan efisien, 

efektif dan ekonomis (Hersey, 1982 : 99). 

MBS dikaitkan dengan penggerakkan berarti akan membahas 

kepemimpinan kepala sekolah. Dalam upaya menggerakkan warga 

sekolah agar melaksanakan fungsinya masing-masing guna menunjang 

pelaksanaan MBS, kepala sekolah  melakukan banyak cara yakni: 

1) Pendekatan Formal: melalui rapat-rapat koordinasi, rapat OSIS, 

upacara bendera setiap hari senin, dan pertemuan wali murid pada 

saat rapotan semester maupun diundang secara khusus dengan 

pembahasan masalah program sekolah. 

2) Pendekatan Informal: kepala sekolah seringkali melakukan 

komunikasi dengan guru, staff TU bahkan siswa dalam rangka 

sosialisasi maupun penggerakan mereka terkait dengan penerapan 

MBS. 

3) Pemberian Insentif : agar orang-orang dalam lingkungan sekolah 

mau atau lebih bersemangat menjalankan tugas dan fungsinya, 

terkadang kepala sekolah memberikan insentif/ honorarium sesuai 

dengan kemampuan keuangan sekolah. 

Menurut penjelasan salah seorang Wakasek, bahwa 

kepemimpinan Ibu Kepala Sekolah lebih bersifat mengajak bersama-
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sama dari pada memberikan komando dan Ibu Kepala Sekolah 

orangnya suka hal-hal yang praktis (jangan melakukan rapat jika 

masalahnya dianggap tidak terlalu penting apalagi kalau bisa dilakukan 

dengan surat edaran). Model penggerakan/ kepemimpinan yang 

dijalankan oleh kepala sekolah adalah hubungan manusia secara 

demokratis dan partisipasif namun jika menghadapi bawahan dengan 

kualitias SDM nya yang rendah terkadang kepala sekolah menggunakan 

cara instruksi/ perintah karena hal ini memang lebih efektif. 

d. Tahapan Pengawasan 

Dalam rangka melihat sejauh mana suatu rencana kegiatan telah 

dapat dicapai, maka perlu dilakukan kegiatan pengawasan. 

1) Berdasarkan cara kepala sekolah melakukan pengawasan sebagai 

berikut: 

a. Secara langsung, kepala sekolah seringkali turun langsung ke 

lapangan untuk melihat langsung para pelaksana program dan 

jika menemukan masalah, beliau juga langsung turun tangan. 

Misalnya saat melakukan negoisasi dengan pihak pelatih tari 

dari luar sekolah kepala sekolah langsung turun tangan. 

b. Secara tidak langsung, karena banyaknya tugas dan tanggung 

jawab kepala sekolah maka terkadang beliau memanggil para 

penanggung jawab program dalam rangka mengawasi sejauh 

mana tingkat keberhasilan pencapaian masing-masing program. 

c. Format isian, dalam format ini para siswa dapat memberikan 

saran dan kritik terkait dengan semua kegiatan atau hal-hal yang 
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menyangkut sekolah. Hal ini menurut penulis adalah baik untuk 

kemajuan sekolah karena masing-masing komponen sekolah 

dapat diukur kinerjanya melalui respon dari siswa yang hasilnya 

dapat dijadikan sebagai input proses sekolah khususnya proses 

kegiatan belajar mengajar. 

Namun kelemahan dari sistem isian ini sangat memungkinkan 

adanya subyektifitas penilaian yang dampaknya justru bisa fatal bagi 

orang yang sebenarnya memiliki konsep sendiri yang bagus tetap disisi 

lain tidak disukai oleh siswa. Dalam hal ini saran dan kritik justru 

mungkin akan melemahkan kinerjanya. Selain itu jika format salam dan 

kritik diterapkan tentunya kecenderungan orang akan banyak 

melakukan kritik dari pada memberi saran. Sehingga hal ini juga dapat 

memicu adanya konflik intern sekolah. 

2) Berdasarkan waktunya, kepala sekolah melakukan pengawasan 

secara: 

a. Periodik, maksudnya dalam jangka waktu tertentu misalnya satu 

tahun sekali atau tiga bulan sekali, biasanya pengawasan seperti 

ini untuk pengawasan suatu program sekolah yang sudah 

ditetapkan targetnya dalam waktu yang bersangkutan. 

b. Sewaktu-waktu, terkadang kepala sekolah melakukan 

pengawasan secara mendadak tanpa menunggu sampai ditemukan 

masalah/ penyimpangan. Hal ini adalah baik untuk 

keberlangsungan sekolah karena pengawasan seperti ini akan 

dapat meminimalisir adanya penyimpangan bahkan dapat 
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digunakan untuk mengantisipasi masalah yang mungkin akan 

timbul. 

3) Berdasarkan obyek yang diawasi maka pengawasan kepala sekolah 

meliputi: 

a. Aspek Personalia/ sumber daya manusianya, yang dimaksud 

dalam hal ini adalah guru, staf TU, siswa, orang tua siswa sebagai 

wakil dari masyarakat. 

b. Aspek keuangan, keluar masuknya keuangan sekolah harus dapat 

dipertanggungjawabkan kepada seluruh pihak yang terkait dengan 

sekolah, baik itu uang dari iuran BP3, donator tidak tetap, dan 

juga dana BOMM. 

c. Aspek sarana dan prasarana, maksudnya tingkat sejauh mana 

ketersediaan prasarana sekolah dalam menunjang proses KBM, 

bagaimana pemanfaatannya, serta bagaimana pemeliharaan 

terhadap sarana yang ada. 

d. Aspek mutu, diantaranya yang diawasi oleh kepala sekolah adalah 

output sekolah yang dapat dilihat pada naik/ turunnya NEM siswa 

dari tahun ke tahun dan juga prestasi akademik/ non akademik 

sekolah apakah output tersebut sudah sesuai dengan yang 

diharapkan/ ditargetkan. 

Sistem pengawasan yang tepat akan dapat meningkatkan kinerja 

organisasi sebaliknya pengawasan yang bersifat mencari-cari kesalahan 

akan menimbulkan ketidaktenangan bagi bawahan, merusak hubungan 
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kerja sama serta akan menciptakan rasa saling mencurigai diantara 

warga sekolah. 

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Manajemen Berbasis 

Sekolah di SMAN 1 Puri Kabupaten Mojokerto 

a. Faktor Pendukung 

 Dari Aspek Sumber Daya Manusia 

1) Kepala Sekolah, beliau telah mengikuti beberapa pelatihan dan 

seminar terkait dengan MBS, sehingga wawasan dan pengetahuan 

yang dimiliki kepala sekolah dalam mengelola pendidikan 

khususnya terkait dengan otonomi sekolah. Hal ini dapat dilihat 

dari terobosan/ inovasi yang dilakukan oleh kepala sekolah SMAN 

1 Puri dalam beberapa tahun terakhir ini. 

2) Tenaga Kependidikan/ Guru, jumlah guru mata pelajaran yang  

ada di SMAN 1 Puri sudah mencukupi kebutuhan serta memenuhi 

kualifikasi. Yaitu berjumlah 81 orang guru, 70 diantaranya 

berijazah S1, 11 diantaranya berijazah S2. Dalam rangka 

mendukung program peningkatan mutu di sekolah, para guru 

tersebut memiliki motivasi dan semangat yang tinggi. 

3) Siswa, SMUN I Talun memiliki input (siswa) dari SMP yang 

cukup baik, dan sejak diberlakukannya MBS para siswa juga 

terstimulasi untuk meningkatkan prestasinya seiring dengan cara 

pembelajaran yang sifatnya pemberdayaan siswa. 
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4) Orang Tua Siswa, dalam penerapan MBS ini para orang tua 

memberikan dukungan yang sangat berarti, baik bantuan pemikiran 

(secara moral) maupun bantuan dana. 

 Dari Aspek Sarana dan Prasarana 

Sarana dan prasarana pendukung 8 (delapan) program sekolah 

yang tersedia di SMAN 1 Puri ini berupa, 6 buah laboratorium yaitu: 

laboratorium bahasa, laboratorium komputer, dan laboratorium  

multimedia, laboratorium fisika, laboratorium kimia, laboratorium 

biologi yang sangat menunjang Kegiatan Belajar Mengajar di sekolah. 

Selain itu juga tersedia ruang dan peralatan musik guna mendukung 

program penyelenggaraan ekstra musik. Dan dari bidang olahraga akan 

segera dibangun GOR indoor bola basket yang baik. Lalu guna 

menambah sarana komunikasi di sekolah ini juga tersedia tempat/ ruang 

warnet yang cukup strategis. Lalu di sebelah utara lapangan basket juga 

berdiri sebuah perpustakaan (data tahun 2009). 

 Perhatian Pemerintah Daerah 

Pada tahap sosialisasi, Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto 

mendatangkan pakar pendidikan dari Universitas Negeri Yogyakarta 

dan Universitas Negeri Malang untuk memberikan pelatihan kepada 

para kepala sekolah SMP dan SMA di Kabupaten Mojokerto. Mengenai 

pendanaan pihak Pemda Kabupaten Mojokerto belum memprioritaskan 

masalah pendidikan, meskipun sudah ada rencana untuk mengadakan 

BOMDA, sampai sekarang belum juga dapat dirasakan wujudnya. 
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 Dari Segi Pendanaan 

Sampai tahun 2011 ini SMAN 1 Puri telah menerima dana 

BOMM (Bantuan Operasional Meningkatkan Mutu) sebanyak tiga kali. 

Pada tahap pertama dana diturunkan sebesar Rp. 30 juta, tahap kedua 

sebesar Rp. 40 juta, dan pada tahap ketiga sebesar 50 juta. BOMM ini 

sangat besar sekali manfaatnya, dimana sangat menunjang proses 

belajar mengajar di sekolah. Karena sarana dan prasarana yang tadinya 

kurang memadai dengan adanya dana BOMM ini bisa diadakan, 

misalnya laboratorium komputer yang dulunya satu komputer untuk 

dua anak, sekarang sudah bisa memenuhi satu anak satu komputer. 

 Segi lingkungan 

SMAN 1 Puri memiliki lokasi sekolah yang strategis dekat 

dengan jalan raya (memudahkan transportasi) serta dengan luas tanah 

yang memadai, sedangkan disisi lain jauh dari keramaian sehingga 

mendukung kegiatan belajar di sekolah yang memerlukan konsentrasi. 

b. Faktor Penghambat 

Faktor yang menjadi penghambat penerapan MBS di SMAN I Puri 

meliputi: 

a. Kurangnya kemampuan dan pengalaman mereka. Ini terbukti dengan 

beberapa kali dilakukan revisi proposal pada BOMM Tahap I, waktu itu 

sekolah ini masih sangat idealis dengan menetapkan 18 program yang 

didanai dari BOMM dan dana pendamping lainnya, sehingga pusat 

menjadi kebingungan. Namun pada proposal BOMM II mereka sudah bisa 

belajar dari pengalaman pertama. Revisi tersebut didasarkan atas masukan-
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masukan konsep, diskusi dan kunjungan sekolah. 

b. Sedangkan terkait dengan orang tua siswa, hambatan yang ditemui dalam 

perencanaan adalah karena perbedaan latar belakang sosial ekonomi dan 

pendidikan sehingga sulit untuk menentukan kata sepakat mengenai 

besarnya dana untuk membiayai program sekolah, dan ditambah lagi 

dengan adanya anggapan bahwa sekolah adalah warisan orde baru yang 

identik dengan KKN serta tanggung jawab pendidikan adalah semata-mata 

pada sekolah dan pemerintah. 

c. Masih harus meningkatkan sumber daya manusia yang dimiliki. Misalnya 

guna mengoperasikan laboratorium bahasa yang baru, maka sekolah 

mendatangkan teknisi/ instruktur dari yayasan yang bersangkutan. 

Seharusnya pihak sekolah harus mempunyai orang yang kompeten disetiap 

bidang. 

d. Kurangnya kemauan, komitmen, serta keterampilan dan juga kreatifitas 

dari warga sekolah. Mereka selama ini sudah terbiasa menunggu perintah 

atasan. Sehingga cukup sulit untuk digerakkan dengan cara pemberdayaan. 

Mereka lebih mudah digerakkan dengan cara diberi perintah dan petunjuk. 

Penggerakkan akan dapat berjalan dengan lancar manakala kepala sekolah 

memberikan insentif, meskipun begitu di sisi lain ada juga beberapa warga 

sekolah yang tanpa dikomando sudah dapat menjalankan fungsinya dengan 

baik. 
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3. Manfaat Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah dalam Rangka 

Peningkatan Kualitas Pendidikan 

Sesuai dengan teori bahwa kualitas pendidikan meliputi kualitas dari 

segi input, proses dan output. Dari ketiga aspek tersebut yang sampai saat ini 

dapat dirasakan adalah pada kualitas proses pendidikan. 

a. Input Pendidikan 

Input pendidikan merupakan sesuatu yang harus ada untuk 

berlangsungnya suatu proses yang meliputi sumber daya manusia, sumber 

daya lainnya serta perangkat lunak (visi, mini, harapan-harapan sekolah). 

1) Sumber daya manusia, manfaat penerapan MBS ini juga dirasakan oleh 

pihak guru, dimana guna meningkatkan profesionalismenya ditawarkan 

kepada guru yang belum S1 untuk melanjutkan studinya, selain itu 

pihak sekolah juga mengirimkan guru bidang studi tertentu untuk 

mengikuti penataran ke Bogor untuk guru bidang studi Penjaskes. 

Sedangkan dari sisi kepala sekolah sebagai pucuk pimpinan, sejak 

diberlakukan MBS kepala sekolah tampak lebih inovatif, kreatif serta 

berwawasan luas tentang otonomi pendidikan dan otonomi sekolah 

guna menjalankan manajemen pendidikan di sekolah. Hal ini 

dikarenakan banyaknya penataran dan pelatihan yang diikutinya terkait 

dengan topik pengembangan sekolah. 

2) Sumber daya lainnya, penambahan sarana dan prasarana sekolah sangat 

dirasakan menunjang proses KBM di sekolah misalnya dengan 

penambahan koleksi buku-buku di perpustakaan, penambahan alat-alat 

komunikasi, perbaikan Lab. Bahasa dan IPA, serta pembelian dan 
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perawatan sarana/ alat-alat olahraga dan kesenian yang menunjang 

program peningkatan mutu berbasis sekolah. 

3) Perangkat harapan, hal ini misalnya visi sekolah dimana dulunya 

sebelum adanya MBS visi sekolah tidak dibatasi namun sekarang visi 

sekolah dibatasi maksimal dalam jangka waktu 5 tahun supaya 

mempermudah evaluasi. Sedangkan misi, tujuan dan sasaran sekolah 

juga terumuskan secara lebih terinci dan ada jenjang prioritas. Hal ini 

juga akan mempermudah dalam proses pendidikan. 

b. Proses Pendidikan 

Berdasarkan data-data yang diuraikan pada bagian penyajian, maka 

dapat diidentifikasi tentang manfaat penerapan MBS terhadap kualitas 

proses sekolah yang diklasifikasikan penulis sebagai berikut: 

1) Keterbukaan Pengelolaan Program 

Setelah diberlakukan MBS manajemen sekolah cenderung 

bersifat lebih terbuka. Hal ini didukung oleh hasil wawancara dengan 

ketua komite sekolah, staf TU dan juga siswa yang menyatakan bahwa 

setiap sekolah merencanakan suatu program tertentu terlebih dulu 

dimusyawarahkan dengan seluruh komponen sekolah. Selain itu kepala 

sekolah juga sering menyampaikan program-program sekolah dan 

rincian dana pada berbagai kesempatan/ forum rapat dinas yang diikuti 

oleh unsur Komite sekolah, guru dan wakil siswa. Namun hasil 

penelitian di lapangan mengindikasikan bahwa belum keseluruhan 

warga sekolah mengetahui dengan jelas tentang MBS dan juga 

program-program sekolah terkait dengan BOMM. 
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2) Keterbukaan Pengelolaan Dana 

Dalam pengelolaan dana pun setelah diberlakukannya MBS 

lebih terbuka. Misalnya saja kepala sekolah mempersilakan kepada 

seluruh warga sekolah apabila ingin mengetahui penggunaan dana 

BOMM dapat langsung menanyakan kepada pengelolaan keuangan 

(bendahara) sekolah. Selain itu dulu pernah dilakukan penggandaan 

proposal pengajuan dana BOMM dimana didalamnya memuat alokasi 

penggunaan dana untuk beberapa program sekolah yang diberikan 

kepada beberapa wakil unsur sekolah. 

3) Kerja Sama 

Meskipun belum ada peningkatan yang berarti jika 

dibandingkan dengan yang dulu, namun kerja sama antara warga seko 

  lah, masyarakat, dan sekolah bisa dikatakan meningkat. Hal 

ini dapat dilihat dan penyusunan proposal BOMM yang melibatkan 

masyarakat (komite sekolah) meskipun untuk unsur masyarakat diluar 

sekolah belum berpartisipasi. Akan tetapi untuk jangka waktu ke depan 

jika sekolah sudah bisa benar-benar merealisasikan visi, misi, dan 

tujuan sekolah maka kerja sama yang erat akan dapat terwujud. 

4) Kemandirian 

Dalam rangka menunjang program BOMM, kepala sekolah, 

guru dan komite telah melakukan beberapa gagasan yang telah 

diwujudkan sebagai upaya menunjang program manajemen kualitas 

sekolah antara lain: sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepada 

sekolah, maka pada tahun ajaran 2010/ 2011 SMAN 1 Puri telah berani 
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melakukan terobosan dengan membuka kursus bahasa Inggris di 

sekolah dan dimasukkan dalam KBM yang didanai secara mandiri oleh 

siswa sebesar Rp. 7.500,00 perbulan. Keuntungan program ini antara 

lain: memperoleh sertifikat dari ujian TOEIC (Test of English for 

International Communication) serta direncanakan bagi lulusan yang 

berminat dan memenuhi standart akan diinventarisir untuk kemudian 

disalurkan ke luar negeri melalui bursa tenaga kerja sekolah. Sekalipun 

kemandirian hanya sebatas masalah intern sekolah, namun untuk 

mengarah kepada kemandirian sekolah, SMAN 1 Puri nampaknya 

masih mengalami beberapa kendala yang dirasakan menghambat dalam 

pelaksanaan program BOMM di sekolah yaitu: tingkat sosial ekonomi 

orang tua, motivasi belajar siswa yang relatif rendah, serta pihak Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan yang belum memahami secara benar 

tentang otonomi sekolah. 

5) Keberlanjutan/Sustainabilitas 

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah, program 

Manajemen Berbasis Sekolah ini dapat berjalan terus walaupun suatu 

saat pemberian dana BOMM dihentikan. Hal tersebut didasarkan atas 

pengalaman selama ini bahwa orang tua yang diwadahi dalam komite 

sekolah masih antusias untuk berkontribusi dalam meningkatkan 

kualitas lulusan sekolah, meskipun disatu sisi kondisi sosial ekonomi 

orang tua/ wali murid sangat bervariasi setiap tahunnya. Disamping itu 

melalui musyawarah dan mufakat dengan BP3, masih sangat 

memungkinkan untuk mendapatkan tambahan dana untuk kemajuan 
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sekolah seperti yang dilakukan pada tahun-tahun sebelum ada dana 

BOMM. Namun jika didasarkan pada pengalaman selama ini bahwa 

seringkali terjadi suatu kegiatan berjalan lancar selama masih ada 

“bantuan dari proyek” dan apabila bantuan dihentikan, maka kegiatan 

tersebut akan mengalami banyak kendala sehingga akhirnya secara 

perlahan-lahan berhenti dan atau tidak dapat berfungsi sebagaimana 

mestinya (tidak optimal pencapaian targetnya). Bisa disimpulkan bahwa 

keberlanjutan program sangat ditentukan oleh keberhasilan manajemen 

kepala sekolah yang diwujudkan dalam kinerja dewan guru yang 

ditopang oleh partisipasi masyarakat (komite sekolah) baik dalam 

bentuk finansial maupun kontribusi lainnya. 

6) Pertanggungjawaban/ Akuntabilitas 

Menurut guru, orang tua, dan TU bahwa perumusan visi, dan 

misi sekolah didasarkan atas kondisi nyata sekolah dan lingkungan 

sekolah yang terletak di wilayah yang bersebelahan dengan kota 

pendidikan (Malang dan Surabaya) sangat mempertimbangkan animo 

siswa untuk meneruskan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. 

Kondisi lainnya adalah latar belakang pendidikan para guru yang 

mayoritas adalah tamatan strata satu (S1). Menurut guru, pelaksanaan 

MBS sesuai dengan strategi operasional dalam proposal, terutama 

tentang pelaksanaan tambahan pelajaran (les) untuk semua materi 

pelajaran yang di-UAN-kan. Sedangkan mengenai alokasi penggunaan 

dana BOMM, kepala sekolah menyatakan bahwa alokasi penggunaan 

dan tersebut sesuai dengan komponen yang diajukan dalam proposal. 
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Hal tersebut didukung oleh keempat wakasek bahwa pelaksanaan 

program dan penggunaan keuangan tersebut dapat 

dipertanggungjawabkan, baik secara administrasi maupun secara 

sasaran program. 

Selain manfaat dilihat keenam aspek tersebut MBS juga telah 

membawa perubahan paradigma bagi warga sekolah dan masyarakat 

serta menambah wawasan dan unsur kemandirian serta dalam jangka 

panjang untuk tidak hanya mengandalkan bantuan pemerintah saja 

dalam segi pendanaan utamanya. Warga sekolah mulai sadar bahwa 

maju mundurnya sekolah ditentukan oleh sekolah itu sendiri. 

Sekolah juga sangat mendukung kegiatan ekstrakurikuler bola 

basket yang peminatnya sangat banyak. Hal ini dikarenakan 

ekstrakurikuler bola basket merupakan kebanggaan dan menjadi salah 

satu ekstrakurikuler yang paling berprestasi tidak hanya di tingkat 

provinsi tetapi di tingkat nasional. Agar para lulusan memiliki 

keterampilan hidup. Hal ini akan sangat efektif karena ketertarikan/ 

minat merupakan motivasi yang baik. 

Sedangkan dari segi proses kegiatan belajar mengajar, menurut 

salah seorang siswa bahwa gaya mengajar guru sekarang ini berbeda 

dimana siswa dituntut untuk lebih aktif dan kreatif. 

c. Output Pendidikan 

Output pendidikan merupakan kinerja sekolah atau prestasi 

sekolah yang dihasilkan dan pengolahan input melalui proses 

pendidikan. 
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Lalu dilihat dari output sekolah, MBS ini secara langsung dan 

tidak langsung ikut mendukung teraihnya beberapa prestasi baik 

akademik maupun non akademik sekolah. Misalnya untuk tahun 

Lulusan yang diterima SNMPTN meningkat dibandingkan tahun lalu, 

dari 345 siswa, 172 anak diterima. Pada tahun 2010 ini, SMAN 1 Puri 

juga menunjukkan prestasi akademik yang membanggakan dimana dari 

seluruh siswa kelas XII 100% tamat dan lulus. Hal ini tentunya bukan 

semata-mata hasil kerja keras dari siswa sendiri, namun merupakan 

kerja keras suatu sistem sekolah mulai dari input yang diolah melalui 

proses yang selanjutnya keluar sebagai output sekolah. Kesimpulan 

bahwa penerapan MBS di SMAN 1 Puri sejauh ini telah memberikan 

manfaat yang berarti terhadap input, proses dan juga output pendidikan. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Pergeseran pendekatan manajemen dari berbasis pusat menjadi 

berbasis sekolah memang jelas membutuhkan penyesuaian-penyesuaian baik 

secara teknis (melalui penataan, workshop, seminar dan diskusi tentang MBS) 

maupun secara kultural (melalui penanaman pikiran, tindakan, kebiasaan, 

sampai terbentuk karakter MBS kepada semua warga sekolah). Manajemen 

Berbasis Sekolah jika benar-benar dijalankan secara baik dan didukung 

komitmen dari beberapa unsur pendidikan terkait maka masalah pendidikan 

nasional khususnya peningkatan mutu akan dicapai dalam beberapa jangka 

waktu kedepan. Dengan mutu pendidikan yang berkualitas akan dapat 

melahirkan sumber daya yang berkualitas pula. Jadi pada hakikatnya 

pembangunan pendidikan adalah pembangunan sumber daya manusianya. 

Berdasarkan uraian yang telah disajikan pada bab-bab sebelumnya, 

maka pada bab penutup ini penulis akan menyimpulkan tentang pelaksanaan 

MBS di SMAN 1 Puri Kabupaten Mojokerto, yakni sebagai berikut: 

1) SMAN 1 Puri sebagai salah satu perintis pelaksanaan MBS di wilayah 

Kabupaten Mojokerto, sudah dapat menjalankan program-program sekolah 

terkait dengan Manajemen Berbasis Sekolah yang baik, yang meliputi 

tahap perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan, dan pengawasan. 

2) Pada tahap kegiatan tertentu pihak sekolah masih menemukan hambatan-

hambatan misalnya terkait dengan perencanaan yang disebabkan 

kurangnya kemampuan dan pengalaman tim kerja, pada saat 
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pengorganisasian sulit menerapkan prinsip the right man on the right 

place, lalu pada tahap penggerakkan yang terkadang mengharuskan 

memakai insentif, dan pada tahap pengawasan ada beberapa pihak yang 

merasa tidak suka diawasi. 

3) Namun disisi lain juga terdapat faktor program peningkatan mutu di 

sekolah antara lain dari SDM (86,4% guru lulusan S1, kepala sekolah 

sudah beberapa kali mengikuti penataran terkait dengan MBS, dari tahun 

ke tahun input NEM siswa sangat tinggi dan staf TU yang senantiasa siap 

mendukung dengan apapun yang ada kaitannya dengan bidang 

ketatausahaan), sarana prasarana, perhatian Pemda, segi keuangan dan 

lingkungan yang sangat mendukung pencapaian target program sekolah. 

4) Sekalipun belum seluruh warga sekolah mengetahui MBS, BOMM, serta 

program-program warga sekolah, namun manajemen sekolah (baik 

program maupun keuangan) sudah semakin baik. Sebagai salah satu 

indikator adalah adanya sosialisasi program lengkap dengan rincian 

alokasi dana dan sumber dana penunjang yang disampaikan melalui 

pertemuan rutin/dinas, bahkan untuk BOMM 1 yang di dalamnya termuat 

visi, misi, tujuan, sasaran sekolah, profil sekolah, keuangan sekolah serta 

rincian alokasi dana untuk 8 program sekolah. 

5) Iklim kerja sama dalam mendukung program sekolah yang didanai 

BOMM nampaknya masih didominasi oleh intern sekolah. Sedangkan 

dukungan masyarakat di luar sekolah masih sangat terbatas. 

6) Kemandirian sekolah sudah meningkat, hal ini bisa dilihat dari beberapa 

terobosan sekolah misalnya menyelenggarakan kursus Bahasa Inggris di 
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sekolah, mendirikan warnet, serta mengadakan pelajaran tambahan untuk 

kelas X, XI, dan XII. 

7) Sustainabilitas (keberlanjutan) program sekolah yang didanai BOMM 

apabila suatu saat diberhentikan bantuannya, belum dapat dijawab secara 

pasti oleh warga sekolah (kepala sekolah, guru, wakil kepala sekolah). 

Namun mereka merasa optimis dapat menjaga keberlanjutan program 

tersebut karena dulu pun sebelum adanya dana BOMM sekolah masih 

tetap bisa menjalankan program-programnya. 

8) Akuntabilitas program BOMM yang dicanangkan oleh sekolah sampai saat 

ini dapat dipertanggungjawabkan kehadapan warga sekolah. Misalnya 

adanya program pelajaran tambahan juga dinyatakan oleh siswa dan guru 

mata pelajaran, memang sekolah sedang menjalankannya. 

9) Dengan diberlakukannya MBS ini manfaat lain yang dirasakan adalah 

adanya perubahan paradigma berfikir masyarakat (orang tua siswa). 

Mereka sudah mulai mengerti bahwa tanggung jawab pendidikan bukan 

semata-mata berada pada sekolah dan pemerintah. Hal ini dapat 

ditunjukkan dari kemauan mereka untuk mendukung program-program 

sekolah (secara moral maupun dana). 

B. Saran 

Setelah mengkaji hasil penelitian, maka ada beberapa hal yang dapat 

disarankan guna menunjang efektivitas pelaksanaan Manajemen Berbasis 

Sekolah di SMAN 1 Puri Kabupaten Mojokerto, serta perkembangan 

pendidikan umumnya, yakni sebagai berikut: 
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1) Agar semua warga sekolah lebih mudah untuk diarahkan pada satu tujuan 

dan sasaran, maka sosialisasi MBS dan program-program sekolah yang 

didanai BOMM perlu untuk lebih ditingkatkan, baik itu terhadap warga 

sekolah maupun warga di luar sekolah dalam berbagai kesempatan 

misalnya melalui pertemuan-pertemuan rutin, maupun setelah upacara 

bendera hari senin, sehingga ada kesamaan presepsi/ pandangan dan juga 

tujuan dari beberapa pihak mengenai sekolah yang bersangkutan (kemana 

sekolah akan dibawa). 

2) Kepala sekolah selain sebagai pengawas pada saat sekarang ini juga harus 

bertindak sebagai fasilitator dan motivator. Oleh karena itu sebaiknya 

memberikan tanggung jawab kepada wakil kepala sekolah dan guru setiap 

harinya, sehingga memungkinkan untuk memfokuskan tenaga dan 

fikirannya pada peningkatan program-program akademik dan cara 

pencapaiannya serta memberi perhatian yang cukup pada pembentukan 

hubungan antara orang tua siswa dan masyarakat. 

3) Para wakil kepala sekolah harus bertanggung jawab penuh dalam 

pengambilan keputusan untuk bidangnya masing-masing. Masalah-

masalah yang terjadi di sekolah dan tidak dapat diatasi dapat dibawa ke 

kepala sekolah. Dengan melakukan hal ini, maka para wakil kepala 

sekolah akan memperoleh keterampilan kepemimpinan dan pengalaman-

pengalaman yang menjamin kesinambungan pengembangan sekolah 

meskipun kepala sekolah berhalangan untuk waktu-waktu tertentu. 

4) Para guru mata pelajaran perlu diberi tanggung jawab yang lebih pula, 

untuk meningkatkan pengajaran dan kreativitas di dalam kelas. Kepala 
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sekolah harus siap untuk berdiskusi dengan mereka mengenai pendekatan 

motivasi di dalam kelas. Selanjutnya bersama-sama mengevaluasi 

efektifitas pendekatan tersebut dan membuat keputusan untuk 

keterlaksanaannya. Selain itu, guru juga perlu terlibat secara langsung 

apabila dibutuhkan, guru dapat meminta orang tua siswa untuk berkunjung 

ke sekolah atau guru yang mengunjungi orang tua siswa. Dengan demikian 

guru akan terlatih untuk menjadi lebih profesional daripada hanya sebagai 

pegawai. 

5) Guna membentuk guru sebagaimana dalam poin 4 diatas, maka upaya 

peningkatan profesionalisasi guru harus diperhatikan, misalnya masih 

banyak guru yang masih belum S2 diupayakan agar mau melanjutkan ke 

S2 guna menambah kualitas dalam mengajar. 

6) Siswa sebaiknya diberikan kesempatan untuk mendiskusikan dan 

menyampaikan usulan yang berkenan dengan mereka melalui OSIS. Jika 

usulan tersebut membawa pengaruh terhadap sekolah harus dibicarakan 

dengan kepala sekolah. Dengan demikian kepala sekolah sebagai 

pengambil kebijakan tahu apa yang diinginkan oleh sasaran kebijakan 

(siswa). 

7) Orang tua siswa juga harus diberi tanggung jawab dalam mengambil 

keputusan dan monitoring terhadap kegiatan sekolah terutama yang 

didanai oleh SPP, sehingga mereka akan termotivasi untuk memberi 

sumbangan dalam kegiatan pengembangan sekolah (merasa memiliki 

sekolah). 
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8) Perlu diadakan monitoring/ pemantauan secara intensif terhadap SDM dan 

juga program-program sekolah, agar dapat diketahui perkembangan serta 

perlu dibuat standar kebijakan evaluasi program sekolah secara jelas. 

9) Agar target program sekolah dapat dicapai secara maksimal, maka harus 

didukung dengan dana yang cukup, maka untuk mendapatkannya jangan 

hanya dibebankan kepada pemerintah dan orang tua saja, namun sudah 

saatnya di era sekarang ini sekolah menjalin kerja sama dengan pihak luar 

sekolah misalnya badan-badan usaha atau lembaga-lembaga pendidikan 

(dengan memberi les) atau mungkin sekolah menjalankan usaha yang 

produktif dan menghasilkan uang misalnya dengan mengadakan bazaar/ 

pameran dari hasil warga sekolah dan tournament olahraga yang dikelola 

secara mandiri dan semi profesional. 

10) Sekolah harus terus berusaha untuk merealisasikan visi, misi, tujuan, dan 

sasaran, sehingga akan memberi citra baik dimasyarakat (menimbulkan 

kepercayaan masyarakat terhadap sekolah). 

11) Guna lebih memotivasi warga sekolah agar mau menjalankan tugas dan 

fungsinya dengan baik maka perlu dijalankan sistem reward/ insentif bagi 

mereka yang berprestasi, tentunya harus disesuaikan dengan kemampuan 

sekolah. 
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