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واشهد , اشهد ان ال اله اال اهلل الملك الحق المبيه, الحمد هلل رب العا لميه

والصالة والسالم علي افضل , ان محمدا رسىل اهلل صادق الىعد اال ميه

اما بعد, سيدوا محمد و علئ اله و صحبه والتابعيه, المرسليه  

Segala puji syukur “Alhamdulillahirobbil-alamin” kehadirat Allah, Tuhan 

semesta alam. Sang pemberi petunjuk, sang pemberi pertolongan dan sang maha 

segalanya yang telah memberikan kemudahan bagi penulis untuk menyelesaikan 

skripsi ini. Shalawat serta salam tetap penulis curahkan kepada Nabi Muhammad 

s.a.w beserta keluarga, sahabat, dan orang-orang yang selalu berjuang di jalan 

Allah s.w.t. Karena jasa beliau yang telah memberikan contoh suri tauladan yang 

baik sehingga secara tidak langsung penulis termotivasi menyelesaikan skripsi ini 

sebagai bagian dari menuntut ilmu. 

Manajemen berbasis sekolah merupakan usaha untuk menumbuhkan 

pendidikan dari bawah, yakni berakar dari masyarakat, atas inisiatif masyarakat, 

dikelola masyarakat dan untuk kepentingan masyarakat. Dengan adanya 

manajemen berbasis sekolah ini memberikan kewenangan sekolah untuk 

mengembangkan  Pemerintah melalui Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999  

dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 menyatakan bahwa untuk 

peningkatan mutu sekolah di semua jenjang tingkat pendidikan ditempuh dengan 

pendekatan mutu pendidikan berbasis sekolah dan masyarakat. SMA 

Muhammadiyah 3 Surakarta adalah lembaga pendidikan swasta yang sangat 



vii 

 

menonjolkan sekolah yang berasaskan Islam yaitu kurikulum yang di pakai adalah 

kurikulum terpadu, antara kurikulum Nasional dan kurikulum Depag, serta jam 

pelajaran pendidikan agama Islam, adalah 6 jam perminggu, dan adanya 

ekstrakulikuler IMMA (Intensif Membaca Menulis Al Qur’an), manajemen tenaga 

kependidikan dalam perekrutan guru pendidikan agama Islam, menerapkan syarat-

syarat dan tes, serta yang berbasic lulusan pesantren, dll. 
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ABSTRAK 

Pemberian kewenangan penuh kepada sekolah dan guru dalam mengatur, 

merencanakan, mengorganisasi, mengawasi, mempertanggungjawabkan, dan 

memimpin sumber daya insani serta barang-barang untuk membantu pelaksanaan 

pembelajaran yang sesuai dengan tujuan sekolah merupakan inti dari konsep 

manajemen berbasis sekolah (MBS).  

SMA Muhammadiyah 3 Surakarta adalah salah satu lembaga pendidikan 

swasta yang saat ini sudah menerapkan manajemen berbasis sekolah. hal ini 

didasari dengan adanya partisifasi masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan 

kualitas sekolah pada umumnya, dan peningkatan mutu pendidikan Agama Islam 

pada khususnya. Dari latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk meneliti 

lembaga ini dengan tujuan untuk mengetahui penerapan manajemen berbasis 

sekolah dan peningkatan mutu pendidikan agama Islamnya. Bagaimanakah 

manajemen diterapkan dalam peningkatan mutu pendidikan agama Islamnya, serta 

adakah faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan manajemen 

berbasis sekolah dan peningkatan mutu pendidikan agama Islam. 

Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan, adapun pendekatan 

dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Dalam pengumpulan data 

penulis menggunakan metode observasi, interview, dan dokumentasi. Adapun 

penelitian ini dianalisis dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil dari 

penelitian ini menunjukkan bahwa SMA Muhammadiyah 3 Surakarta adalah 

lembaga pendidikan swasta yang sangat menonjolkan sekolah yang berasaskan 

Islam yaitu memadukan kurikulum nasional dengan diniyyah, sarana prasarana 

yang  cukup baik, manajemen tenaga kependidikan dalam perekrutan guru 

pendidikan agama Islam, menerapkan syarat-syarat dan tes, serta yang berbasic 

lulusan pesantren, dll. 

Lembaga tersebut juga telah memiliki pola manajerial yang baik dan 

sesuai dengan kosep manajemen berbasis sekolah. dibuktikan dengan adanya 

kelengkapan komponen manajemen sekolah serta konsep kepemimpinan yang 

terbuka dan demokratis. Faktor pendukung diantaranya adalah dari masyarakat, 

hal ini dengan banyaknya animo masyarakat untuk memasukan putra-putrinya 

manjadi siswa di lembaga tersebut. Meskipun demikian dalam pelaksanaan 

manajerialnya terdapat beberapa kekurangan yang harus di perbaiki, diantaranya 

adalah kurang sumber dana dan dukungan orang tua dan siswa. 

 

 

 

 

 

Kata kunci : MBS dan Peningkatan Mutu  Pendidikan Agama Islam 
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