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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Salah satu persoalan yang sedang dihadapi bangsa Indonesia adalah 

persoalan tentang krisis kepemimpinan. Krisis kepemimpinan terutama terjadi di 

kalangan pejabat pemerintah. Hal tersebut terjadi ketika kebijakan yang pernah 

dikeluarkan pemerintah, kecenderungan merupakan hasil dari sebuah kompromi 

politik. Atas hal tersebut berpengaruh kepada kebijakan di bidang pendidikan. 

Berbagai usaha telah dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, 

antara lain melalui berbagai pelatihan dan peningkatan kompetensi guru, 

pengadaan buku dan alat pelajaran, perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, 

dan meningkatkan mutu manajemen sekolah. Kepemimpinan yang baik tentunya 

sangat berdampak pada tercapai tidaknya tujuan organisasi karena pemimpin 

memiliki pengaruh terhadap kinerja yang dipimpinnya. Kemampuan untuk 

mempengaruhi suatu kelompok untuk mencapai tujuan merupakan bagian dari 

kepemimpinan. Konsep kepemimpinan erat sekali hubungannya dengan konsep 

kekuasaan. Dengan kekuasaan pemimpin memperoleh alat untuk mempengaruhi 

perilaku para pengikutnya.  

Sekolah Dasar bermutu adalah sekolah yang mampu memfungsikan selu-

ruh komponen-komponen sekolah secara efektif dan efisien dalam upaya mewujudkan 

proses pembelajaran yang kondusif sehingga tujuan pendidikan tercapai, sebagai 

wadah proses edukasi, proses sosialisasi, dan proses transformasi. Pada akhirnya 

sekolah mampu mengantarkan anak didik menjadi seorang terdidik, memiliki ilmu 

pengetahuan dan teknologi, termasuk juga kebudayaan bangsa yang membuatnya 

siap memasuki sekolah selanjutnya. Secara nasional, upaya mewujudkan SD 

bermutu berstandar nasional maupun bertaraf internasional, difasilitasi dengan 

kebijakan implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) (UU Nomor 20 Tahun 

2003 tentang SPN). Depdiknas (2001: 3) merumuskan MBS yaitu model manaje-

men yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah.Sekolah didorong untuk 

mengambil keputusan partisipatif yang melibatkan secara langsung semua warga 
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sekolah (guru, siswa, kepala sekolah, karyawan, orang tua siswa, dan masyarakat). 

Hal itu ditujukan untuk meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pen-

didikan nasional. Melalui MBS diharapkan sekolah mampu menghadapi setiap tan-

tangan dan ancaman sekolah pada tingkat lokal, nasional, maupun internasional, 

mampu mengoptimalkan sumber daya sekolah, dan juga meminimalkan bahkan 

menghilangkan keterbatasan sekolah. 

Manajemen Berbasis Sekolah merupakan sebuah strategi untuk 

memajukan pendidikan dengan mentransfer keputusan penting memberikan otoritas 

dari negara dan pemerintah daerah kepada individu pelaksana di sekolah. Ke-

mampuan kepala sekolah SD menyusun rencana pengembangan sekolah, mengor-

ganisasir menggerakkan orang/personel, mengendalikan, dan memantau, serta me-

nilai kemajuan sekolah sangat menentukan keberhasilan sekolah mencapai atau 

melampaui standar mutunya, bahwa faktor penentu keberhasilan sekolah adalah 

kontribusi kepala sekolah. Namun, dalam praktiknya sebagian besar kepala SD 

masih mengalami kesulitan mengelola dan memimpin sekolahnya. Indikatornya 

antara lain: prestasi siswa belum memuaskan, partisipasi masyarakat dalam 

pendidikan masih rendah, karya inovatif dan kreatif guru masih langka, dan 

proses pembelajaran model PAKEM belum banyak terjadi. Selain itu, upaya 

pengembangan kompetensi manajerial.  

Sebelum menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah SD Negeri 1 Boyolali 

merupakan sekolahan yang biasa saja, namun setelah menerapkan Manajemen 

Berbasis Sekolah SD tersebut mengalami perkembangan yang sangat baik dan 

merupakan salah satu sekolah favorit yang ada di Boyolali. Berdasarkan latar 

belakang tersebut, maka penelitian ini akan dilaksanakan dengan judul 

Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Implementasi Manajemen Berbasis 

Sekolah di SD Negeri 1 Boyolali Tahun Ajar 2016/2017. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka ada beberapa 

permasalahan yang menjadi bahan kajian dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Bagaimana kepemimpinan kepala SD Negeri 1 Boyolali? 
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2. Bagaimana manajemen berbasis sekolah di SD Negeri 1 Boyolali? 

3. Bagaimana kepemimpinan kepala sekolah dalam menerapkan manajemen 

berbasis sekolah di SD Negeri 1 Boyolali? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasar pada permasalahan di atas, maka ada beberapa tujuan 

yang hendak dicapai dalam penelitian ini, yaitu: 

a. Untuk mengetahui kepemimpinan kepala SD Negeri 1 Boyolali. 

b. Untuk mengetahui manajemen berbasis sekolah di SD Negeri 1 Boyolali. 

c. Untuk mengetahui kepemimpinan kepala sekolah dalam menerapkan 

manajemen berbasis sekolah di SD Negeri 1 Boyolali. 

 

D. Manfaat Penelitian 

  Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Manfaat Teoritis 

Dapat memperkaya konsep atau teori yang mendukung 

perkembangan ilmu pengetahuan yang berkait dengan kepemimpinan kepala 

sekolah dalam menerapkan manajemen berbasis sekolah. 

2. Manfaat Praktis 

Manfaat praktis hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Bagi Kepala Sekolah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Kepala 

Sekolah untuk menggunakan gaya memimpin yang efektif dalam 

menerapkan MBS di SD Negeri 1 Boyolali di setiap urusan-urusan 

sekolah, dengan memberdayakan dan mensinergikan semua sumber 

daya sekolah. 

b. Bagi Guru 

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk guru 

pendidik, sebagai salah satu komponen sekolah yang 

mempengaruhi keefektifan implementasi MBS melalui PBM di 

kelas. 
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c. Bagi Dewan Sekolah (orang tua, masyarakat, akademisi, dinas) 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Dewan 

Sekolah sebagai pihak eksternal yang mempengaruhi implementasi 

MBS di SD Negeri 1 Boyolali, untuk lebih meningkatkan 

dukungan, gagasan, moral, dan material. 

d. Bagi Siswa 

Hasil Penelitian ini diharapkan siswa dapat mematuhi, dan 

mengikuti Regulasi yang telah di tetapkan oleh Manajemen Sekolah 

sebagai salah satu bentuk dari unsur implementasi MBS di SD Negeri 

1 Boyolali. 

e. Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan meningkatkan 

wawasan pengetahuan dan sebagai aplikasi dari teori tentang 

manajemen pendidikan yang telah diperoleh selama di bangku 

perkuliahan. 

f. Bagi Mahasiswa 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran, 

referensi, pengetahuan, inspirasi, cakrawala dan wawasan bagi 

mahasiswa lain untuk mengembangkan penelitian. 

 


