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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang 

Salah satu permasalahan pendidikan yang dihadapi oleh bangsa 

Indonesia adalah rendahnya mutu pendidikan pada setiap jenjang dan satuan 

pendidikan, khususnya pendidikan dasar dan menengah. Berbagai usaha telah 

dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, misalnya 

pengembangan kurikulum nasional dan lokal, peningkatan kompetensi guru 

melalui berbagai pelatihan, pengadaan buku dan alat pelajaran, pengadaan 

dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, serta peningkatan mutu 

manajemen sekolah.
1
  

Manajemen merupakan komponen integral dan tidak dapat dipisahkan 

dari proses pendidikan secara keseluruhan. Alasannya tanpa manajemen tidak 

mungkin tujuan pendidikan dapat diwujudkan secara optimal, efektif dan 

efisien sehingga tumbuh kesadaran akan pentingnya  manajemen berbasis 

sekolah yang memberikan kewenangan penuh kepada sekolah untuk 

memutuskan keputusan yang akan dibuat tanpa ada campur tangan dari 

pemerintah daerah dan pemerintah pusat. 

Penerapan manajemen berbasis sekolah dijamin oleh Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 51 ayat (1) 

yang menyatakan: 
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“Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan 

pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal 

dengan prinsip Manajemen Berbasis Sekolah/Madrasah”.
2
 

 

Manajemen Berbasis Sekolah merupakan bentuk otonomi manajemen 

pendidikan pada satuan pendidikan yang dalam hal ini kepala 

sekolah/madrasah dan guru, dibantu oleh komite sekolah/madrasah dalam 

mengelola kegiatan pendidikan. Manajemen berbasis sekolah diharapkan 

dapat menumbuhkan kreativitas dan pemberdayaan kemampuan semua 

sumber demi tercapainya kemandirian. Semua itu menjadi nilai pokok bagi 

tumbuhnya keunggulan sekolah.
3
 Sekolah itu sendiri merupakan organisasi 

yang diselenggarakan dan dirancang sedemikian rupa yang mengutamakan 

kegiatannya dalam bidang pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan 

secara nasional, regional maupun institusional.
4
 

Tujuan pendidikan akan tercapai apabila adanya upaya perbaikan yang 

dilakukan, diantaranya dengan peningkatan mutu sekolah melalui manajemen 

berbasis sekolah. Manajemen mutu sekolah merupakan salah satu wujud dari 

reformasi pendidikan. Sistemnya ialah menawarkan sekolah untuk 

menyediakan pendidikan yang lebih baik dan memadai bagi para peserta 

didik.
5
   

Strategi untuk memperbaiki mutu sekolah adalah dengan jalan 

memberikan kewewenangan dan tanggung jawab pengambilan keputusan 

                                                 
2
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Media, 2008), h. 88. 
5
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Daya Saing Lembaga Pendidikan), (Yogyakarta: Ar-ruzz Media, 2013), h. 123. 
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kepada kepala sekolah dengan melibatkan partisipasi individual, baik 

personel sekolah maupun anggota masyarakat yang dibentuk oleh dewan atau 

komite sekolah yang beranggotakan kepala sekolah, orang tua dan 

masyarakat. Dengan demikian, personel sekolah orang tua dan masyarakat 

disamping mempunyai tanggung jawab yang besar dapat melakukan kontrol 

yang lebih luas terhadap proses pendidikan di sekolah.  

Melalui keterlibatan semua warga sekolah baik itu kepala sekolah, 

guru, murid dan pihak masyarakat dalam pengambilan keputusan itu maka 

manajemen berbasis sekolah dipandang dapat menciptakan lingkungan 

belajar yang efektif bagi para murid, meningkatkan motivasi guru, memberi 

peluang bagi seluruh warga sekolah untuk terlibat dalam pengambilan 

keputusan penting yang akan meningkatkan mutu sekolah. 

Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tambang adalah salah satu lembaga 

formal yang maju dan tampak manajemennya mengarah kepada Manajemen 

Berbasis Sekolah (MBS) dan mendapat dukungan dari sekolah. Namun dalam 

pelaksanaanya belum cukup maksimal sebagaimana mestinya. Sehubungan 

dengan itu, Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tambang juga berusaha 

merealisasikan implementasi manajemen berbasis sekolah yang diharapkan 

dapat memacu kreatifitas guru yang berimbas kepada peningkatan mutu 

sekolah. 

Berdasarkan hal tersebut sebelum melakukan penelitian, penulis 

terlebih dahulu mengadakan studi pendahuluan di Sekolah Menengah Atas 

Negeri 1 Tambang terkait informasi dan data-data yang akan penulis 
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kumpulkan. Berikut gejala-gejala yang penulis amati di Sekolah Menengah 

Atas Negeri 1 Tambang, yaitu:  

1. Masih adanya warga sekolah yang belum mengerti mengenai manajemen 

berbasis sekolah. 

2. Kurangnya kesadaran warga sekolah dalam menjaga sarana prasarana 

yang ada. 

3. Masih adanya masyarakat yang tidak mau terlibat dalam kegiatan komite 

sekolah. 

4. Masih adanya warga sekolah yang belum berpartisipasi dalam 

implementasi MBS. 

Berdasarkan dari gejala-gejala di atas, penulis merasa tertarik untuk 

melaksanakan penelitian lebih lanjut dengan mengangkat sebuah judul: 

“Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah dalam Meningkatkan 

Mutu Sekolah di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tambang”. 

 

B. Penegasan Istilah 

Penegasan istilah digunakan untuk menghindari pembahasan yang 

meluas dan kesalahpahaman pembaca dalam memahami istilah yang dipakai 

dalam skripsi ini, maka penulis perlu mengemukakan penjelasan terhadap 

istilah-istilah tersebut yakni: 

1. Manajemen Berbasis Sekolah 

Manajemen Berbasis Sekolah adalah suatu model manajemen 

sekolah yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah dan 

mendorong pengambilan keputusan partisipatif yang melibatkan 
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langsung semua warga sekolah (guru, siswa, kepala sekolah, pegawai 

sekolah, orangtua siswa dan masyarakat) meningkatkan mutu sekolah 

berdasarkan kebijakan pendidikan nasional.
6
 

2. Mutu Sekolah 

Merupakan suatu metode peningkatan mutu yang bertumpu pada 

sekolah, mengaplikasikan sekumpulan teknik dan pemberdayaan semua 

komponen sekolah untuk secara berkesinambungan meningkatkan 

kapasitas dan kemampuan organisasi sekolah guna memenuhi kebutuhan 

peserta didik dan masyarakat.
7
 

 

C. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan dari gejala-gejala yang telah dikemukakan di latar 

belakang, maka dapat diketahui bahwa masalah dalam kajian ini adalah 

Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah dalam Meningkatkan Mutu 

Sekolah. Berdasarkan gejala tersebut, maka penulis menjabarkan 

identifikasi masalah antara lain: 

a. Implementasi manajemen berbasis sekolah dalam meningkatkan 

mutu sekolah. 

b. Manajemen berbasis sekolah. 

c. Mutu sekolah dalam manajemen berbasis sekolah. 

                                                 
6
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(Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), h. 51. 
7
 Ibid, h. 349. 
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d. Faktor yang mempengaruhi manajemen berbasis sekolah dalam 

meningkatkan mutu sekolah. 

2. Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas maka penulis membatasi 

masalah yang akan diteliti sesuai dengan kemampuan penulis, untuk itu 

masalah yang diteliti penulis akan di batasi dan di fokuskan pada: 

Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah dalam meningkatkan mutu 

sekolah dan apa faktor pendukung dan penghambat implementasi 

manajemen berbasis sekolah dalam meningkatkan mutu sekolah di 

Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tambang. 

3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka penulis merumuskan 

masalah penelitian sebagai berikut: 

a. Bagaimana implementasi manajemen berbasis sekolah dalam 

meningkatkan mutu sekolah di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 

Tambang? 

b. Apa faktor yang mempengaruhi implementasi manajemen berbasis 

sekolah dalam meningkatkan mutu sekolah di Sekolah Menengah 

Atas Negeri 1 Tambang? 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun beberapa hal yang menjadi tujuan dari penelitian ini, yaitu 

untuk dipahami: 
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a. Untuk mengetahui bagaimana implementasi manajemen berbasis 

sekolah dalam meningkatkan mutu sekolah di Sekolah Menengah 

Atas Negeri 1 tambang. 

b. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat implementasi 

manajemen berbasis sekolah dalam meningkatkan mutu sekolah di 

Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tambang. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Sebagai penambah wawasan dan pengetahuan penulis terutama 

tentang masalah yang diteliti yaitu implementasi manajemen berbasis 

sekolah dalam meningkatkan mutu sekolah di Sekolah Menengah 

Atas Negeri 1 Tambang. 

b. Sebagai bahan melengkapi syarat untuk meraih gelar Sarjana strata 

satu (S1) program studi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan di UIN Suska Riau. 

c. Sebagai bahan informasi masukan dan evaluasi untuk sekolah tentang 

implementasi manajemen berbasis sekolah dalam meningkatkan mutu 

sekolah di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tambang.  

 

 

 

 

 


