
IMPLEMENTASI MANAJEMEN PENINGKATAN MUTU 

BERBASIS SEKOLAH DI SMA NEGERI 2 PATI 

TAHUN PELAJARAN 2005/2006 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

TESIS 
 
 
 

Diajukan kepada 
Program Pascasarjana 

 Universitas Muhammadiyah Surakarta 
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh 

Gelar Magister Ilmu Pendidikan 
 
 
 
 

O l e h 
 

MOCHAMAD YAHMIN 
 

NIM : Q. 100040085 
Program Studi : Magister Manajemen Pendidikan 
Konsentrasi : Manajemen Sekolah 
 

 
 
 

PROGRAM PASCASARJANA 
MAGISTER MANAJEMEN PENDIDIKAN  

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 
2 0 0 6 



BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

   Setiap orang berbicara masalah pendidikan, tentu timbul satu  pertanyaan, 

mengapa  kualitas pendidikan kita jauh dari harapan. Tidak adakah niat pemerintah  

untuk meningkatkan mutu pendidikan? Sudahkah pemerintah  melakukan upaya-

upaya nyata menuju peningkatan kualitas manusia Indonesia sebagai pendongkrak 

meningkatnya mutu pendidikan? Mengapa hasilnya tetap demikian?  Apa dan siapa 

biang keroknya? Inilah pertanyaan-pertanyaan klasik, menggelitik, sederhana, dan 

sekaligus menantang akan tetapi jawabannya tidak pernah berada pada titik temu. 

  Menurut laporan UNDP Tahun 2003, Indonesia dalam peringkat Human 

Development Index (HDI) berada pada urutan 106 dari 112 negara yang diservei. 

Berdasarkan peringkat tersebut, sumber daya manusia Indonesia tersebut berada 

setingkat di bawah Vietnam dan satu tingkat di atas Banglades. Kemudian survei 

pada the Political Economic Risk Consultation (PERC) yang melaporkan Indonesia 

berada di peringkat ke-12 dari 12 negara  yang disurvei juga satu peringkat di bawah 

Vietnam. Ilustrasi tersebut memberikan suatu indikasi dan sekaligus bukti bahwa 

begitu rendahnya mutu SDM bangsa ini di tingkat Asia, bahkan yang paling rendah di 

antara bangsa-bangsa serumpun. Inilah potret bangsa kita dan realitas ini  meyakinkan 

kita semua bahwa pembangunan manusia Indonesia telah gagal. (Gerbang Majalah 

Pendidikan 7.III. 2004: 42) 



  Pendidikan merupakan institusi yang paling bertanggung jawab terhadap masa 

depan suatu bangsa. Institusi pendidikan diharapkan mampu melahirkan sumber daya 

manusia yang berkualitas secara akademik dan  sekaligus mumpuni  secara moral. 

Sebab, diakui atau tidak sumberdaya manusia sangat menentukan proses kinerja suatu 

bangsa. Untuk itu, perbaikan sistem pendidikan menjadi suatu keniscayaan dan sangat 

signifikan dalam sejarah bangsa. Undang-Undang Sisdiknas, Undang-Undang Guru 

dan Dosen merupakan bukti keseriusan pemerintah dan para wakil rakyat 

memperbaiki sektor pendidikan. Setiap proses pendidikan akan mengembangkan 

seluas-luasnya potensi individu menuju perbaikan dan perubahan. Perubahan ini  

penting untuk menyesuaikan dengan tuntutan zaman yang semakin kompleks dalam 

persaingan global yang semakin ketat dan kompetitif.  

   Memasuki era globalisasi yang sarat dengan perubahan yang cepat, radikal 

dan penuh tantangan di berbagai aspek kehidupan, globalisasi perlu disikapi secara 

arif dan dimanfaatkan serta dianggap sebagai peluang. Berangkat dari pemikiran 

tersebut, upaya untuk menciptakan manusia yang bersumber daya unggul, tangguh 

dan berkualitas, memiliki keseimbangan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan 

keterampilan serta taqwa kepada Allah SWT, tidak bisa ditunda lagi ( Engking 

Soewarman 2002: 2) 

 Upaya meningkatkan mutu pendidikan merupakan serangkaian kebijakan 

pemerintah menyusul adanya indikasi semakin merosotnya mutu pendidikan yang 

berdampak pada rendahnya mutu SDM belakangan ini. Pemerintah sudah melakukan 

berbagai upaya nyata walaupun belum optimal untuk mewujudkan tujuan pendidikan 

yang diamanatkan  Undang-Undang RI No 20 Tahun 2003. 



Dalam pasal itu disebutkan,  

“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 bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 
berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 
negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.  
 

 Esensi pasal tersebut mengindikasikan bahwa  guru memiliki tugas dan 

tanggung jawab  yang sangat berat. Jika fungsi dan tujuan ini benar-benar diwujudkan 

dan tidak sekedar retorika edukatif, maka dibutuhkan tenaga pendidik yang memiliki 

kompetensi yang memadai. (Undang Undang RI Nomor 14 tentang Guru dan Dosen , 

pasal 10), yakni kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, 

dan kompetensi  profesional. 

 Tidak berlebihan jika kekhawatiran muncul karena realitas menyebutkan 

bahwa banyak hal yang telah diundangkan secara resmi oleh pemangku kebijakan, 

namun bukan merupakan barang jaminan untuk menjadi kenyataan. Misalnya, 

anggaran pendidikan 20% secara difinitif termaktub dalam pasal 31 ayat 4  UUD 45, 

diperkuat pada pasal 49 UU RI No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional belum terpenuhi. Fenomena imajinatif  inilah  merupakan salah satu 

penyebab mandulnya pendidikan di Indonesia. 

   Pemerintah sudah cukup berupaya memperbaiki dan meningkatkan mutu 

pendidikan, misalnya adanya perubahan kurikulum, penyediaan infra struktur, 

penyediaan buku pelajaran, adanya pendidikan dan pelatihan, bintek, workshop dan 

kegiatan akademik lainnya. 

   Pemberlakuan desentralisasi pendidikan yang merupakan salah satu implikasi  

Undang-Undang RI No. 22 Tahun 1999 dipandang secara mikro memberikan 



keleluasaan sekolah agar dapat mandiri sesuai dengan kubutuhan siswa dan kultur 

sekolah.  Alland Dornseif (1996: 9) said that decentralization is a means, not an end. 

The goal is to make school more responsive to the needs of students.  

 Berbagai program dimunculkan antara lain “Aku Anak Sekolah” yang 

didukung oleh badan-badan internasional, misalnya Bank dunia, ADB dan UNICEP 

serta yang masih hangat di telinga kita adanya Program Kompensasi Pengurangan 

Subsidi BBM ( PKPS-BBM) bidang pendidikan  dalam bentuk BOS dan BKM, serta 

masih banyak lagi sederet kebijakan pemerintah terpampang jelas yang ujung-

ujungnya untuk meningkatkan baik kuantitas maupun kualitas pendidikan. Akan 

tetapi, karena pengelolaannya terlalu kaku dan sentralistik, program inipun tidak 

memberikan dampak positif, terbukti angka partisipasi pendidikan nasioanl maupun 

kualitas pendidikan tetap menurun. Mengapa demikian? Besar kemungkinan 

penyebabnya adalah masalah manajemen. 

 Manajemen pendidikan yang baik  sangat didambakan untuk mencapai 

keunggulan masyarakat bangsa dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, yang 

secara politis ditunjukkan di dalam GBHN yang diharapkan dapat menjadi landasan 

dalam pengembangan pendidikan  di Indonesia baik secara makro, meso maupun 

mikro. 

   Kebijakan tersebut menawarkan satu model manajemen yang cocok 

diterapkan di sekolah sebagai bentuk aktualisasi dari otonomi secara mikro. Oleh 

karena itu, model MPMBS merupakan satu mobel manajemen sekolah yang sangat 

tepat untuk meningkatkan mutu pendidikan. Untuk itu, peneliti merasa perlu  

mengkaji, mendalami konsep dan hal ihwal yang mengkait dengan esensi substansial 



MPMBS serta penerapan, kendala dan solusinya, sehingga program ini benar-benar 

efektif dapat meningkatkan mutu pendidikan.  Sehubungan dengan  itu, untuk 

mewujudkan semua ini peneliti sengaja mengedepankan dan mengangkat model 

manajemen  menjadi fokus penelitian dalam penulisan tesis, dengan judul 

“IMPLEMENTASI MANAJEMEN PENINGKATAN MUTU BERBASIS 

SEKOLAH DI SMA NEGERI 2 PATI TAHUN PELAJARAN 2005/2006“. 

 

B. Identifikasi Masalah 

   Upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan merupakan keniscayaan yang 

tidak dapat ditunda lagi. Model MPBS adalah salah satu isu sentral yang strategis, 

yang merupakan paradigma baru pendidikan yang memberikan otonomi luas kepada 

sekolah untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan sendiri termasuk 

pengelolaan sumber daya dan sumber dana serta pengalokasikan sesusi dengan 

prioritas kebutuhan. 

    Namun dalam implementasinya, program manajemen sekolah ini mengalami 

banyak kendala, baik kendala internal maupun eksternal sehingga berakibat pada 

pencapaian hasil yang kurang optimal. Untuk itu berdasarkan pengamatan sebelum 

penelitian ini dimulai mengkait dengan pelaksanaan program MPMBS di SMA 

Negeri 2 Pati, ternyata sekolah menghadapi berbagai kendala sehingga upaya 

peningkatan mutu pendidikan pada institusi tersebut  terasa terganjal oleh kendala-

kendala itu, antara lain: 

 1. Segenap Warga sekolah  belum memahami sepenuhnya konsep dasar secara 

 substansial program Manajemen Peninmgkatan Mutu Berbasis Sekolah. 



 2. Masih adanya intervensi birokratis dari pemkab / dinas pendidikan. 

 3. Belum sepenuhnya kewenangan yang dilimpahkan kepada sekolah dapat  

dilaksanakan secara optimal. 

 4. Partisipasi masyarakat belum begitu tampak dalam rangka palaksanaan program 

MPMBS. 

 5 Belum sepenuhnya dilaksanakan Manajemen komponen-komponen sekolah 

secara efektif dan efisien. 

 6. Kurangnya kepiawaian kepala sekolah dalam pelaksanaan Program MPMBS, 

terutama terobosan-terobosan yang jitu untuk meningkatkan mutu lulusan. 

 

C. Rumusan Masalah 

   Agar mendapatkan hasil penelitian yang tepat, akurat dan tidak tumpang 

tindih, serta terfokus pada sentral permasalahan, maka diperlukan suatu rumusan 

masalah yang jelas, yaitu: 

1. Bagaimana pemahaman warga sekolah terhadap konsep dasar Manajemen 

Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah di SMA Negeri 2 Pati Tahun Pelajaran 

2005/2006? 

2. Bagaimana pelaksanaan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah di SMA 

Negeri 2 Pati Tahun Pelajaran 2005/2006? 

3. Kendala apa saja yang dihadapi sekolah beserta solusinya dalam pelaksanaan 

Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah di SMA Negeri 2 Pati Tahun 

Pelajaran 2005/2006? 

 



D. Tujuan Penelitian 

    Berangkat dari rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pemahaman warga sekolah terhadap konsep dasar  Manajemen 

Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah di SMA Negeri 2 Pati Tahun Pelajaran 

2005/2006. 

2. Untuk mengetahui pelaksanaan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah 

di SMA Negeri 2 Pati Tahun Pelajaran 2005/2006. 

3. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi sekolah dan solusinya dalam 

pelaksanaan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah di SMA Negeri 2 

Pati Tahun Pelajaran 2005/2006.  

 

E. Manfaat Penelitian 

 1. Manfaat Akademik 

  Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan atau referensi 

mengkait dengan pemahaman konsep dan pelaksanaan MPMBS dalam rangka  

meningkatkan mutu pendidikkan. 

2. Manfaat bagi Instansi 

 Hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai bahan refleksi sehingga dimungkinkan 

kelemahan dan kekurangan serta solusi terhadap pelaksanaan program MPMBS  

dapat teratasi. 

3. Bagi Penulis 



Hasil penelitian ini sangat berharga bagi penulis untuk lebih mendalami esensi 

MPMBS secara holistik dan komprehensif dan sebagai personal reference untuk 

meninngkatkan diri secara profesional. 

 


