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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan 

tidak berubah dalam kondisi apapun. Pemerintah tetap konsisten untuk 

meningkatkan kualitas maupun kuantitas pendidikan. Beberapa 

program telah dilaksanakan, tetapi karena pengelolaannya yang terlalu 

kaku dan sentralistik, program-program tersebut tidak banyak 

memberikan dampak positif dan kualitas pendidikan tetap menurun, 

diduga berkaitan dengan masalah menejemen. Dalam kaitan ini 

munculah suatu pemikiran ke arah pengelolaan pendidikan yang 

memberi keleluasaan kepada sekolah untuk mengatur dan 

melaksanakan berbagai kebijakan secara luas. Pemikiran ini kemudian 

disebut Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).  

MBS 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 dengan mengalokasikannya sesuai prioritas 

kebutuhan serta tanggap terhadap kebutuhan masyarakat setempat. 

Partisipasi masyarakat dituntut agar lebih memahami pendidikan, 

membanntu, serta mengontrol pengelolaan pendidikan. Dalam konsep 

ini sekolah dituntut memiliki tanggung jawab yang tinggi, baik kepada 

orang tua, masyarakat, maupun pemerintah (Mulyasa, 2004: 3-15). 
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Pemberdayaan sekolah dengan memberikan otonomi yang lebih 

besar, di samping menunjukkan sikap tanggap pemerintah terhadap 

tuntutan masyarakat juga dapat ditunjukkan sebagai sarana 

peningkatan efisiensi, mutu, dan pemerataan pendidikan. Penekanan 

aspek-aspek tersebut dapat berubah dari waktu ke waktu sesuai 

dengan permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah. Misalnya krisis 

ekonomi yang melanda Indonesia saat ini, berdampak buruk terhadap 

mutu pendidikan, terutama berkurangnya kemampuan pemerintah 

dalam penyediaan dana yang cukup untuk pendidikan dan 

menurunnya kemampuan orang tua untuk membiayai pendidikan 

anaknya. 

Penyebab rendahnya mutu pendidikan menurut Bank Dunia  

dalam Education in Indonesia: From Crisis to Recovery pada tahun 

1998, mengidentifikasi terhambatnya kemajuan pendidikan di 

Indonesia, khususnya pada tingkat pendidikan dasar, yaitu terpecah-

belah dan kakunya proses pembiayaan pendidikan pada tingkat 

sekolah dasar dan SLTP. Untuk mengatasi kelemahan-kelemahan 

tersebut Bank Dunia merekomendasikan lima aspek yang 

diproyeksikan akan mampu mengatasi kelemahanan institusional yang 

dimaksud, yaitu: (1) pemberdayaan lokal, (2) penetapan kembali 

tanggung jawab atas perencanaan jangka panjang, (3) pembangunan 

kemampuan kelembagaan, (4) pemberian otonomi yang lebih besar 

dengan manajemen sekolah yang bertanggung jawab, dan (5) sistem 
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pendanaan yang menjamin pemerataan dan efisiensi (Suryono dan 

Sumarno, 2005: 1). 

Sejalan diberlakukannya Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 

1999 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 25 Tahun 1999 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan 

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan 

Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, 

rekomendasi Bank Dunia mendorong diberlakukannya otonomi dan 

desentralisasi pengelolaan pendidikan di Indonesia. Implementasinya, 

pada tingkat pendidikan dasar dan menengah berupa School-based 

Management  atau Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) (Nurkolis, 

2001: 1).  

MBS merupakan suatu konsep yang menawarkan otonomi pada 

sekolah untuk menentukan kebijakan sekolah dalam rangka 

meningkatkan mutu, efisiensi pemerataan pendidikan agar dapat 

mengakomodasi keinginan masyarakat setempat serta menjalin kerja 

sama yang erat antara sekolah, masyarakat dan pemerintah (Mulyasa, 

2004: 11). Manajemen Berbasis Sekolah merupakan gagasan yang 

menempatkan kewenangan pengelolaan sekolah sebagai satu entitas 

sistem. Dalam format ini kepala sekolah dan guru-guru sebagai 

kelompok profesional, dengan pihak-pihak yang bekepentingan lainnya 

(stakeholder sekolah), dianggap mempunyai kapasitas untuk 

memahami kekuatan, kelemahan,  peluang dan tantangan yang 

dihadapi sekolah dalam upaya mengembangkan program-program 
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sekolah yang diinginkan sesuai dengan visi  dan misi sekolah (Satori, 

2002: 1). 

Di Amerika Serikat, pendekatan ini sebenarnya telah 

berkembang cukup lama. Pada 1988 American Association of School 

Administrators, National Association of Elementary School Principals, 

and National Association of Secondary School Principals, menerbitkan 

dokumen berjudul School Based Management, A Strategy for Better 

Learning. Gagasan ini dipicu oleh ketidakpuasan para pengelola 

pendidikan pada level operasional atas keterbatasan kewenangan 

yang mereka miliki untuk dapat mengelola sekolah secara mandiri 

(Dharma, 2003: 1). 

SD Negeri 1 Wonogiri  merupakan sekolah dasar favorit di 

lingkungan kabupaten Wonogiri, mempunyai segudang prestasi baik 

akademik maupun ektra kurikuler dalam bidang olah raga dan seni. 

Dalam pengelolaan sekolah ada kendala dalam manajemen sekolah, 

misal: tidak dapat menentukan kriteria siswa yang dapat diterima di SD 

Negeri 1 sehingga kemampuan siswa yang diterima tidak dapat 

disaring dengan memilih siswa yang berkualitas. Kedua: Sekolah 

banyak dipakai sebagai pusat kegiatan guru (misal: PGRI, MGMP, dll) 

sehingga proses belajar mengajar sering terganggu. Ketiga: kurangnya 

tenaga administrator sekolah, sehingga guru terbebani tugas-tugas 

administrasi sekolah terlalu banyak. Hal itu menyebabkan sekolah 

tidak dapat optimal dalam meningkatkan prestasi belajar siswa.  
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Implementasi MBS merupakan suatu upaya serius yang rumit, 

yang memunculkan berbagai isu kebijakan dan melibatkan banyak lini 

kewenangan dalam pengambilan keputusan serta tanggung jawab dan 

akuntabilitas atas konsekuensi keputusan yang diambil. Oleh sebab 

itu, perlu memahami benar pengertian MBS, manfaat, masalah-

masalah dalam penerapannya, dan yang terpenting adalah 

pengaruhnya terhadap prestasi belajar murid. 

 

B.  Rumusan Masalah  

Masalah  dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana implementasi MBS di Sekolah Dasar Negeri 1 

Wonogiri? 

2. Bagaimana implementasi MBS kaitannya dengan peningkatan 

kepercayaan masyarakat pada Sekolah Dasar Negeri 1 Wonogiri? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai  dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Untuk mengetahui implementasi kebijakan MBS di Sekolah Dasar 

Negeri 1 Wonogiri.  

2. Untuk mengetahui implementasi MBS kaitannya dengan 

peningkatan kepercayaan masyarakat pada Sekolah Dasar Negeri 

1 Wonogiri. 
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D. Manfaat Penelitian 

1.  Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan kajian 

untuk mengevaluasi keberhasilan implementasi Manajemen 

Berbasis Sekolah di Sekolah Dasar pada khususnya dan di dunia 

pendidikan pada umumnya. 

 
2.  Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini secara praktis dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut: 

a. Bagi Peneliti, penelitian ini untuk melengkapi persyaratan guna 

memperoleh gelar Magister Manajemen Pendidikan  di 

Universitas Muhammadiyah Surakarta; 

b. Bagi guru, untuk bahan evaluasi implementasi Manajemen 

Berbasis Sekolah dalam proses belajar mengajar di bangku 

sekolah, agar dapat meningkatkan prestasi belajar siswa; 

c. Bagi Kepala Sekolah, untuk pengambilan kebijakan dalam 

implementasi Manajemen Berbasis Sekolah dalam upaya 

meningkatkan kualitas kinerja guru dan karyawan SD Negeri 1 

Wonogiri; 

d. Bagi Pimpinan Dinas Pendidikan, untuk bahan evaluasi kinerja 

Sekolah Dasar yang menggunakan konsep Manajemen Berbasis 

Sekolah; 
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e. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, hasil penelitian ini 

diharapkan menjadi penyediaan data dasar, yang dapat 

digunakan untuk penelitian lebih lanjut, khususnya  memperkuat 

teori tentang Manajemen Berbasis Sekolah. 
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