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S A R I  

Ahmad Zaenuri. 2007. Kesiapan SMP Negeri 1 Petarukan dalam Melaksanakan Manajemen 
Berbasis Sekolah. Tesis. Program Studi Manajemen Pendidikan, Program Pascasarjana 
Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I: Dr. Ahmad Sofyan, M.Pd; Pembimbing II: Dr. 
Basukiyatno, M.Pd. 

Kata-kata kunci: Kesiapan, Melaksanakan Manajemen Berbasis Sekolah, SMP Negeri 1 

Petarukan. 

Penelitian ini difokuskan kepada masalah: bagaimanakah kesiapan melaksanakan MBS di 
SMP Negeri 1 Petarukan? Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesiapan 
SMP Negeri 1 Petarukan dalam melaksanakan MBS. Sedangkan tujuan khusunya adalah 
untuk mengetahui: (1) Kesiapan sumberdaya manusia dan kemampuan mengubah pola 
pikir dalam kerangka MBS di  SMP Negeri 1 Petarukan; (2) Ketersediaan pedoman 
pelaksanan MBS di SMP Negeri 1 Petarukan; (3) Rencana sekolah dan rencana 
pembiayaan pendidikan yang disusun di SMP Negeri 1 Petarukan; (4) Proses monitoring, 
evaluasi, dan pelaporan SMP Negeri 1 Petarukan.  
Metode penelitian ini adalah metode kualitatif. Selanjutnya, penelitian menemukan hal-hal 
berikut ini. Pertama, dalam kerangka pelaksanaan MBS di SMP Negeri 1 Petarukan, telah 
dilakukan usaha-usaha sosialisasi konsep dan program MBS, termasuk upaya perumusan 
dan komunikasi visi sekolah oleh kepala sekolah kepada segenap warga sekolah; 
pencanangan program peningkatan mutu; dan peningkatan aspek-aspek pendukung mutu 
pendidikan.  Kedua, transparansi dan akuntabilitas penyelengaraan pendidikan di SMP 
Negeri 1 Petarukan diwujudkan dalam bentuk pelaporan secara periodik mengenai 
perkembangan sekolah, perolehan dan penggunaan sumber-sumber dana pendidikan.  
Ketiga, peranserta masyarakat dalam pelaksanaan MBS di SMP Negeri 1 Petarukan  terkait 
dengan upaya memperbaiki mutu pendidikan di sekolah. Melalui  pengerahan peraserta 
tersebut dimungkinkan: (1) kesadaran yang lebih besar tentang potensi pendidikan dan 
keterlibatan masyarakat dalam pendidikan; (2) peningkatan dukungan dan komitmen 
masyarakat untuk program-program dan keberhasilannya; (3) peningkatan bantuan 
partisipatif dalam pengembangan untuk peningkatan program pendidikan sekolah. 
Masyarakat yang berpartispasi dalam kerangka pelaksanaan MBS di SMP Negeri 1 
Petarukan terdiri atas berbagai komponen masyarakat yang diwadahi dalam Komite 
Sekolah. Komponen yang dimaksud merupakan perwakilan kelompok orang tua siswa, 
dunia usaha dan industri, organisasi profesi, tokoh masyarakat, dan kalangan pemerhati 
pendidikan. Sedangkan bentuk-bentuk peranserta tersebut terdiri atas peranserta dalam: (1) 
ikut menentukan kebijakan dan program sekolah; (2) pelaksanaan kebijakan dan program 
sekolah; (3) pertemuan rutin sekolah; (4) kegiatan ekstrakurikuler; (5) dalam pengawasan 
mutu sekolah; (6) pertemuan Komite Sekolah; (7) membiayai pendidikan; (8) 
mengembangkan iklim sekolah; dan (9) pengembangan sarana dan prasaran fisik sekolah.   
Akhirnya temuan penelitian ini menyarankan agar sekolah dapat menjalin kerjasama yang 
lebih luas lagi dengan masyarakat, seperti dengan dunia usaha dalam rangka meningkatkan 
kemandirian sekolah dalam menghimpun dana, jadi sekolah bersama warga sekolahnya 
harus berjiwa wirausaha. Kepada orang tua siswa, masyarakat, dewan sekolah dan pihak 
Pemerintah hendaknya terus menerus memberikan dukungan moral dan material kepada 
sekolah, serta aktif sebagai pengontrol jalannya suatu program yang dilaksanakan di 
sekolah. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Undang-undang Nomor  20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional menyebutkan Pemerintah menyelenggarakan suatu sistem pendidikan 

nasional. Pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan 

pendidikan, peningkatan mutu dan relevansi serta efisiensi menajemen 

pendidikan.  

Pemerataan kesempatan pendidikan diwujudkan dalam program wajib 

belajar pendidikan dasar sembilan tahun. Peningkatan mutu pendidikan diarahkan 

untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia seutuhnya melalui olahhati, 

olahpikir, olahrasa dan olahraga agar memiliki daya saing dalam menghadapi 

tantangan global.  

Peningkatan relevansi pendidikan dimaksudkan untuk menghasilkan lulusan 

yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan berbasis potensi sumberdaya alam 

Indonesia. Peningkatan efisiensi menajemen pendidikan dilakukan melaluui 

penerapan manajemen berbasis sekolah dan pembaharuan pengelolaan pendidikan 

secara terencana, terarah dan, berkesinambungan. 

Berbagai upaya untuk memperbaiki mutu pendidikan nasional telah 

dilakukan, antara lain melalui berbagai pelatihan dan peningkatan kualifikasi 

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

pendidikan lainnya, serta peningkatan kepemimpinan dan manajemen sekolah. 

Namun demikian, berbagai indikator mutu pendidikan tidak menunjukkan 

perubahan yang cukup berarti. (Umaedi, 2000). 
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Ada tiga faktor yang menyebabkan mutu pendidikan tidak mengalami 

peningkatan. Pertama, penyelenggaraan pendidikan nasional dilakukan dan 

diatur secara birokratik yang mempunyai jalur yang sangat panjang. Kadang-

kadang kebijakan yang dikeluarkan tidak sesuai dengan kondisi sekolah 

setempat. Dengan demikian, sekolah kehilangan kemandirian, motivasi, dan 

inisiatif untuk mengembangkan dan memajukan lembaganya termasuk perbaikan 

mutu pendidikan yang merupakan salah satu tujuan pendidikan nasional.  

Kedua, program pembangunan pendidikan lebih menekankan pada 

penyediaan input pendidikan, seperti guru, kurikulum, fasilitas pendidikan, buku 

dan alat peraga, sumber belajar lain, dengan asumsi bahwa peningkatan mutu 

pendidikan akan terjadi dengan sendirinya apabila input pendidikan dipenuhi. 

Ternyata asumsi itu meleset, karena input tanpa proses manajemen yang baik 

tidak akan menghasilkan output yang diharapkan. Penyedian komponen standar 

minimal penyelenggaraan pendidikan memang penting, tetapi tidak dengan 

sendirinya akan meningkatkan mutu pendidikan.  

Ketiga, peran serta masyarakat, khususnya orang tua dalam 

penyelenggaraan pendidikan selama ini sangat minim. Pola pembangunan dan 

penyelenggaraan sistem pendidikan nasional selama ini telah menjauhkan 

lembaga pendidikan dari lingkungan masyarakatnya. Hal ini mengakibatkan 

timbulnya persepsi bahwa penyelenggaraan pendidikan sepenuhnya tanggung 

jawab pemerintah.  

Karena itu tidaklah mengherankan apabila partisipasi masyarakat selama ini 

pada umumnya lebih banyak bersifat kewajiban untuk mendukung input 

pendidikan tertentu (dana), bukan proses pendidikan (pengambilan keputusan, 
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monitoring, pengawasan, akuntabilitas). Akibatnya, sekolah tidak mempunyai 

beban untuk mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan pendidikan kepada 

orang tua, sebagai pihak pertama dan utama yang berkepentingan terhadap 

penyelenggaraan pendidikan (Umaedi, 2000) 

Upaya peningkatan kualitas pendidikan merupakan masalah yang kompleks 

dan memerlukan penanganan yang multidimensi dengan melibatkan berbagai 

pihak. Dalam konteks ini, kualitas pendidikan bukan hanya terpusat pada 

pencapaian target kurikulum semata, akan tetapi menyangkut semua aspek yang 

secara langsung maupun tidak, turut menunjang terciptanya manusia-manusia 

pembangunan seutuhnya. 

Untuk mencapai hasil yang lebih optimal, efektif, dan efisien dalam 

menangani berbagai permasalahan pendidikan, pemerintah daerah tidak mungkin 

dapat bekerja sendirian. Masih ada pihak-pihak lain yang berkepentingan 

(stakeholders) terhadap bidang pendidikan tersebut, seperti: rapat orang tua 

(masyarakat), sekolah (lembaga pendidikan), dan institusi sosial lain seperti 

dunia usaha dan dunia industri.  

Oleh karena itu, kerjasama dan koordinasi antara pemerintah daerah dan 

pihak-pihak yang berkepentingan tersebut menjadi sangat penting dalam rangka 

melaksanakan  azas desentralisasi, terutama dalam bidang pengelola pendidikan. 

Maka model Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) merupakan pilihan untuk dapat 

mengembangkan sekolah. 

Menurut Umaedi (2000), konsep MBS menawarkan kerjasama yang erat 

antara sekolah, masyarakat dan pemerintah dengan tanggung jawabnya masing-

masing ini, berkembang didasarkan pada suatu keinginan pemberian kemandirian 
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kepada sekolah untuk dapat terlibat secara aktif dan dinamis dalam rangka proses 

peningkatan kualitas pendidikan melalui pengelolaan sumber daya sekolah yang 

ada.  

Untuk itu sekolah harus mampu menerjemahkan dan menangkap esensi 

kebijakan makro pendidikan serta memahami kekuarangan dan kelebihan kondisi 

lingkungannya. Melalui proses perencanaan, sekolah harus memformulasikannya 

ke dalam kebijakan mikro dalam bentuk program-program prioritas yang harus 

dilaksanakan dan dievaluasi oleh sekolah sesuai dengan visi dan misinya.  

Sekolah harus menentukan target mutu (dalam arti luas) yang ingin dicapai 

setiap kurun waktu, merencanakan target mutu untuk tahun berikutnya. Dengan 

demikian, sekolah dapat mandiri tetapi masih dalam kerangka acuan kebijakan 

nasional) terhadap kebutuhan belajar siswa dan masyarakat.  

Sejalan dengan  pemikiran di atas, Tim Teknis Bappenas dan Bank Dunia 

(1999: 3) menyatakan bahwa pemberdayaan sekolah dengan memberikan otonomi 

yang lebih besar di samping menunjukkan sikap tanggap pemerintah terhadap 

tututan masyarakat juga dapat ditunjukkan sebagai sarana peningkatan efisien, 

mutu dan pemerataan pendidikan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa MBS 

merupakan implementasi dari pemberian otonomi kepada sekolah untuk 

memberdayakan diri dalam kerangka upaya peningkatan mutu pendidikan. 

Ada sembilan kewenangan pusat yang diserahkan kepada sekolah antara 

lain: (1) proses belajar mengajar; (2) perencanaan dan evaluasi program sekolah; 

(3) pengelolaan kurikulum; (4) pengelolaan ketenagaan; (5) pengelolaan 

peralatan dan perlengkapan; (6) pengelolaan keuangan; (7) pelayanan siswa; (8) 

hubungan sekolah dengan masyarakat; (9) pengelolaan iklim sekolah. 
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MBS merupakan bentuk alternatif pengelolaan sekolah dalam program 

desentralisasi bidang pendidikan. Hal ini ditandai adanya otonomi luas di tingkat 

sekolah, partisipasi masyarakat yang tinggi, dan dalam kerangka kebijakan 

pendidikan nasional (Tim Bappenas dan Bank Dunia, 1999). Otonomi diberikan 

agar sekolah dapat leluasa mengelola dengan mengalokasikan sesuai dengan 

prioritas kebutuhan serta agar sekolah lebih tanggap terhadap kebutuhan 

lingkungan setempat.  

Masyarakat dituntut partisipasinya agar mereka lebih memahami 

kompleksitas pendidikan, membantu, serta turut mengontrol pengelolaan 

pendidikan. Adapun kebijakan nasional yang menjadi prioritas pemerintah harus 

pula diperhatikan oleh sekolah. Dengan demikian, sekolah dituntut memiliki 

akuntabilitas baik kepada  masyarakat maupun pemerintah, karena kedua pihak 

tersebut merupakan penyedia input atau sumber daya dalam penyelenggaraan 

penidikan di sekolah. 

Diharapkan pendidikan di masa depan diorientasikan untuk memberdayakan 

sekolah sebagai basis terdepan kegiatan pembelajaran siswa. Dengan kata lain, 

MBS perlu diterapkan dalam lingkungan pendidikan dasar dan menengah dengan 

pertimbangan: 

(1) Sekolah lebih mengetahui kelebihan dan kelemahan, peluang, dan 
ancaman bagi dirinya, sehingga mereka dapat mengoptimalkan 
pemanfaatan sumber daya yang tersedia untuk memajukan sekolahnya. 

(2) Sekolah lebih mengetahui kebutuhan lembaganya khususnya input 
pendidikan yang akan dikembangkan dan didayagunakan dalam proses 
pendidikan sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik. 

(3) Pengambilan keputusan yang dilakukan sekolah lebih cocok untuk 
memenuhi kebutuhan sekolah karena pihak sekolahlah yang paling 
tahu apa yang terbaik bagi sekolahnya. 

(4) Penggunaan suber daya pendidikan lebih efisien dan efektif bilamana 
dikontrol oleh masyarakat. 
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(5) Keterlibatan semua warga sekolah dan masyarakat dalam pengambilan  
keputusan sekolah menciptakan transparansi dan demokrasi yang 
sehat. 

(6) Sekolah dapat bertanggungjawab tentang mutu pendidikan masing-
masing kepada pemerintah, orangtua  peserta didik, dan masyarakat 
pada umumnya, sehingga dia akan berupaya semaksimal mungkin 
untuk melaksanakan dan mencapai sasaran mutu pendidikan yang 
telah direncanakan. 

(7) Sekolah dapat melakukan persaingan sehat dengan sekolah lain untuk 
meningkatkan mutu pendidikan melalui upaya-upaya inovatif dengan 
dukungan orangtua, masyarakat, dan pemerintah daerah setempat. 

(8) Sekolah dapat secara cepat merespon aspirasi masyarakat dan 
lingkungan yang berubah dengan cepat (Depdiknas, 2001: 4) 

 
Dalam hubungan ini, penyelenggaraan satuan pendidikan berupa SMP 

memiliki fungsi penting, terutama apabila dikaitkan dengan program penuntasan 

wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun. Sebagai satuan pendidikan yang 

mengimplementasikan dasar kebijakan pendidikan nasional, SMP harus dikelola 

untuk terpenuhinya aspek-aspek mutu, pemerataan, efisiensi, dan relevansi.  

Sebagai gugus operasi terdepan dalam menuntaskan program wajib belajar 

pendidikan dasar sembilan tahun, SLTP perlu menyeimbangkan pemenuhan 

tuntutan mutu hasil pendidikan dan keharusan menampung jumlah siswa lulusan 

SD. 

Persoalan yang mendasari tuntutan tersebut terkait dengan pernyataan 

Tilaar  (1994) bahwa krisis pendidikan yang kita hadapi dewasa ini, boleh 

dikatakan berkisar pada krisis manajemen. Sebagai kulminasi dari keseluruhan 

masalah manajemen tersebut adalah masih rendahnya kualitas pendidikan kita. 

Dalam kenyataannya, menurut Achmady (1995) mutu pendidikan di Indonesia 

memang belum memuaskan. Hasil-hasil ebtanas menunjukkan bahwa tingkat-

penguasaan peserta didik terhadap tugas-tugas belajar (learning tasks) yang 

dituntut oleh kurikulum masih rendah.   
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Sementara itu, keberadaan SMP sebagai bagian dari jenjang pendidikan 

dasar, memiliki kedudukan yang strategik, baik karena sensivitas faktor-faktor 

perkembangan para siswanya maupun karena jumlahnya yang cukup besar 

(Sanusi, 1998). Sedangkan dari sudut pandang demokratisasi pendidikan, terdapat 

banyak faktor tekanan global yang patut diakomodasi oleh pendidikan. Adapun 

faktor yang bersentuhan kuat dengan pendidikan SMP, misalnya : 

(1) Kemampuan ekonomi masyarakat yang rendah dapat mengurangi 
hasrat orang tua dan semangat anak untuk melanjutkan pendidikan ke 
jenjang pendidikan yang lebih tinggi.  Orang tua merasa lebih 
tertolong jika anaknya dapat membantu pekerjaannya, atau cepat 
bekerja untuk menunjang pendapatan keluarganya (Beeby, 1979)  

(2) Terdapat kecenderungan melemahnya semangat siswa dan orang tua 
murid untuk melanjutkan sekolah yang lebih tinggi dari SD, yang 
mungkin disebabkan oleh kurangnya daya tampung, jauhnya lokasi 
sekolah, mahalnya biaya pendidikan, dan pengaruh negatif dari 
pertumbuhan industri (Somantri, 1999:15)  
 

Dari sudut pandang manajemen pendidikan, kedua persoalan tersebut lebih 

lanjut berkonsekuensi kepada pentingnya otonomi pengelolaan pendidikan pada 

tingkat satuan pendidikan. Dalam konteks inilah kesiapan SMP untuk 

melaksanakan MBS memiliki arti yang cukup penting, dan sangat menarik untuk 

diteliti.  

1.2. Fokus Penelitian dan Pertanyaan Penelitian 

Dari latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan fokus masalah 

penelitian: bagaimanakah kesiapan melaksanakan MBS di SMP Negeri 1 

Petarukan? Fokus masalah penelitian tersebut selanjutnya penulis jabarkan ke 

dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

1. Apakah SMP Negeri 1 Petarukan telah memiliki kesiapan sumberdaya 

manusia dan kemampuan mengubah pola pikir dalam kerangka MBS?  
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2. Tersediakah pedoman pelaksanan MBS di SMP Negeri 1 Petarukan? 

3. Apakah SMP Negeri 1 Petarukan telah menyusun rencana sekolah dan 

rencana pembiayaan pendidikannya?  

4. Sudahkah SMP Negeri 1 Petarukan melakukan monitoring, evaluasi, dan 

pelaporan?  

1.3. Tujuan Penelitian 

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesiapan SMP 

Negeri 1 Petarukan dalam melaksanakan MBS. Sedangkan tujuan khusunya 

adalah untuk mengetahui: 

1. Kesiapan sumberdaya manusia dan kemampuan mengubah pola pikir dalam 

kerangka MBS di  SMP Negeri 1 Petarukan.  

2. Ketersediaan pedoman pelaksanan MBS di SMP Negeri 1 Petarukan. 

3. Rencana sekolah dan rencana pembiayaan pendidikan yang disusun di SMP 

Negeri 1 Petarukan.  

4. Proses monitoring, evaluasi, dan pelaporan SMP Negeri 1 Petarukan.  

1.4. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan 

bagi SMP dan Dinas Pendidikan Kabupaten Pemalang dalam menerapakan 

Manajemen berbasis Sekolah agar memperoleh hasil yang maksimal dan dapat 

memberikan informasi kepada stakeholders dalam rangka peningkatan mutu 

melalui MBS.  

BAB  II 

TINJAUAN PUSTAKA 
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2.1. Konsep Dasar MBS 

Pendidikan merupakan proses budaya untuk meningkatkan harkat dan 

martabat manusia yang berlangsung seumur hidup serta dilaksankannya di dalam 

lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat, untuk itu diperlukan manajemen 

dalam bidang pendidikan. 

Manajemen pendidikan mengandung arti sebagai suatu proses kerja sama 

yang sistematik, sistemik, dan komperhensip dalam rangka mewujudkan tujuan 

pendidikan nasional. Manjemen pendidikan juga dapat diartikan sebagai segala 

sesuatu yang berkenaan dengan pengelolaan proses pendidikan untuk  mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan.  

Manajemen atau pengelolaan merupakan komponen integral dan tidak dapat 

dipisahkan dari proses pendidikan secara keseluruhan. Tanpa  manajemen tidak 

mungkin tujuan pendidikan dapat diwujudkan secara optimal, efektif dan efisien. 

Konsep tersebut berlaku di sekolah yang memerlukan manajemen yang efektif 

dan efisien. Untuk itu perlu dipahami fungsi-fungsi pokok manajemen yaitu 

perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pembinaan. 

Perencanaan merupakan proses yang sistematis dalam pengambilan 

keputusan tentang tindakan yang akan dilaksanakan pada waktu yang akan 

datang. Perencanaan juga merupakan kumpulan kebijakan yang secara sistematik 

disusun dan dirumuskan didasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan serta 

dapat dipergunakan sebagai pedoman kerja. 

Pelaksanaan merupakan kegiatan untuk merealisasikan rencana menjadi 

tindakan nyata dalam rangka mencapai tujuan secara efektif dan efisien.  
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Pengawasan dapat diartikan sebagai upaya untuk mengamati secara 

sistematik dan berkesinambungan, merekam, memberikan penjelasan, petunjuk, 

pembinan dan meluruskan berbagai hal yang kurang tepat, serta memperbaiki 

kesalahan. 

Pembinaan merupakan rangkaian upaya pengendalian secara profesional 

semua unsur organisasi agar berfungsi sebagai mana mestinya sehingga rencana 

untuk mencapai tujuan dapat terlaksanakan secara efektif dan efisien.  

Pelaksanan manajemen sekolah yang efektif dan efisien menuntut 

dilaksanakannya keempat fungsi pokok manajemen tersebut secara terpadu dan 

terintegrasi. Manajemen sekolah yang efektif dan efisen dapat berkontribusi 

terhadap peningkatan kualitas pendidikan secara keseluruhan.  

Dalam rangka desentralisasi pendidikan, MBS dapat dimanfaatkan sebagai 

salah satu pendekatan yang mampu menjanjikan peningkatan kualitas dan 

relevansi pendidikan di setiap daerah. Meskipun demikian, pelaksanaan model 

manajemen ini perlu didukung oleh berbagai persyaratan profesional sumberdaya 

manusia, lingkungan sekolah dan masyarakat yang kondusif bagi bekerjanya 

prinsip-prinsip MBS. Tanpa daya dukung komunitas sekolah dan masyarakat, 

MBS tidak akan mampu meningkatkan kualitas sekolah dalam konteks 

desentralisasi pendidikan. 

Gerakan reposisi kekuasaan dan tanggung jawab penyelenggara pendidikan 

dari pusat ke sekolah dan tanggung jawab penyelenggaraan  pendidikan dari 

pusat ke sekolah dan masyarakat didorong oleh sedikitnya tiga faktor. Secara 

politis, pengembalian keputusan secara demokratis di bidang pendidikan 
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mensyaratka keterlibatan sekolah dan komunitas lokal sebagai stkeholder 

pendidikan.  

Secara sosial, pengambilan keputusan secara lokal lebih sensitif dan lebih 

memperhatikan kebutuhan masyarakat setempat yang lebih spesifik. Secara 

ekonomis, manajemen dan pengambilan keputusan secara lokal jauh lebih efisien 

dan produktif, masyarakat lokal dapat mengontrol penggunaan sumberdaya 

pendidikan secara lebih efektif (Abu-Duhou dalam Umaedi, 2000). 

Lebih jauh Umaedi berpendapat bahwa MBS diterapkan karena beberapa 

alasan berikut:  

(a) sekolah lebih mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman;  
(b) sekolah lebih mengetahui kebutuhan lembaganya;  
(c) pengambilan keputusan yang dilakukan oleh sekolah lebih cocok 

untuk memenuhi kebutuhan sekolah;  
(d) penggunaan sumberdaya pendidikan lebih efisien dan efektif bilamana 

dikontrol oleh masyarakat setempat;  
(e) keterlibatan semau warga sekolah dan masyarakat dalam pengambilan 

keputusan sekolah menciptakan transparansi dan demokrasi yang 
sehat;  

(f) sekolah dapat bertanggungjawab tentang mutu pendidikan masing-
masing kepada pemerintah, orang tua peserta didik, dan masyarakat;  

(g) sekolah dapat melakukan persaingan yang sehat dengan sekolah-
sekolah lain,  

(h) sekolah dapat secara cepat merespons aspirasi masyarakat dan 
lingkungan yang berubah dengan cepat.  

 
Faktor-faktor inilah yang menjadi alasan utama, mengapa sistem MBS 

merupakan suatu keharusan untuk diterapkan dalam penyelenggaraan pendidikan 

masa kini. MBS yang sedang berkembang di Indonesia lebih menekankan pada 

pemberian kewenangan, kepercayaan, dan kemandirian kepada sekolah untuk 

mengelola dan mengembangkan sumberdaya pendidikan dalam rangka 

meningkatkan mutu pendidikan di sekolah masing-masing serta 
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mempertanggungjawabkan hasilnya kepada orang tua siswa, masyarakat, 

pemerintah dalam koridor kebijakan pendidikan nasional.  

Dengan dimikian, target utama MBS di Indonesia adalah pemberdayaan 

sekolah untuk secara mandiri dapat meningkatkan mutu pendidikan masing-

masing. Oleh karena itu, kemampuan leadership dan manajemen dari kepala 

sekolah dan ketersediaan resources yang memadai merupakan persyaratan bagi 

keberhasilan pelaksanaan MBS ini (Umaedi 2000). 

2.2. Pengertian  dan Tujuan MBS 

Secara umum, MBS dapat diartikan sebagai model manajemen yang 

memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah, dan mendorong pengambilan 

keputusan partisipatif  yang melibatkan secara langsung semua warga sekolah 

(guru, siswa, kepala sekolah, karyawan,orang tua siswa, dan masyarakat) untuk 

meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional. Dengan 

otonomi yang lebih besar pula, maka sekolah memiliki  kewenangan yang lebih 

besar dalam mengelola sekolahnya, sehingga sekolah lebih mandiri (Depdiknas, 

2001:3) 

Konsep MBS didefinisikan beragam oleh para ahli pendidikan. Slamet PH 

(2000: 4) mengemukakan bahwa MBS sebagai pengkoordinasian dan 

penyelarasan sumberdaya yang dilakukan secara otonomis (mandiri) oleh sekolah 

melalui sejumlah input manajemen untuk mencapai tujuan sekolah dalam 

kerangka pendidikan nasional, dengan melibatkan semua kelompok stakeholeder 

dalam pengembalian keputusan yang partisipatif.  

Sementara itu, Arikunto (1999: 51) menyatakan, bahwa MBS adalah 

penataan sistem pendidikan yang memberikan keleluasaan penuh kepala sekolah 
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(dan atas kesepakatan seluruh stafnya) untuk memanfaatkan sumber belajar dan 

semua fasilitas yang tersedia untuk menyelenggarakan pendidikan bagi siswa, 

serta bertanggungjawab penuh atas segala tindakannya itu.  

Di dalam kerangka MBS, wilayah sekolah bukan hanya terbatas sampai 

pagar sekolah dengan anggota keluarga yang terdiri dari kepala sekolah, guru, 

siswa dan staf administrasi saja, tetapi meluas sampai lingkungan masyarakat 

setempat. Anggota organisasi sekolah tidak pula terbatas pada warga masyarakat 

lokal tetapi siapa saja yang mempunyai kepedulian terhadap urusan pendidikan 

meskipun berdomisili sangat jauh dari sekolah.  

Sedangkan Malen, Ogawa, dan Kranz dalam Albers Mohran (1999:56) 

mendifinisikan konsepsi MBS sebagai: formal alteration of govermance 

structures, as a form of decentralization that identifies the individual school ass 

the  primary unit of improvvement and relies on the redistribution of decision-

making outhority as the primary means through improvemeats be stimulated and 

sustained”. 

Secara konseptual MBS dapat dipandang sebagai perubahan formal struktur 

sekolah, suatu bentuk desentralisasi yang mengidentifikasi sekolah sebagai unit 

pokok pengembangan dan mempercayakan pada distribusi kekuasaan 

pengambilan kebijakan sebagai cara utama di mana pengembangan/peningkatan 

dapat dirangsang dan dilindungi. 

Berdasarkan berbagai definisi di atas dapat diringkaskan bahwa esensi MBS 

adalah otonomi sekolah yang lebih besar dalam mengelola pendidikan di sekolah 

dan mendorong pengambilan keputusan partisipatif yang melibatkan secara 

langsung semua warga sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan. 
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Menurut Fattah (2000:9), MBS bertujuan agar otonomi sekolah dan 

partisipasi masyarakat atau local stakeholders mempunyai keterlibatan yang 

tinggi (high involvement model). Ahli lainnya berpendapat bahwa MBS bertuuan: 

(1) memberdayakan sekolah, terutama sumberdaya manusianya seperti 
kepala sekolah, guru, karyawan, siswa, orangtua siswa dan masyarakat 
sekitarnya. Memberdayakan sumberdaya manusia itu melalui 
pemberian kewenangan, fleksibilitas, dan tanggung jawab untuk 
memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh sekolah yang 
bersangkutan (Slamet PH, 2000). 

(2) mendirikan dan memberdayakan sekolah melalui pemberian 
kewenangan, pemberian tanggung jawab, pekerjaan yang bermakna, 
pemecahan masalah sekolah secara team work, variasi tugas, hasil 
kerja yang terukur, kemempuan untuk mengukur kenerjanya sendiri, 
tantangan, kepercayaan, didengar, ada pujian, menghargai ide-ide, 
mengetahui bahwa ia adalah bagian penting dari sekolah, kontrol 
luwes, dukungan, komunikasi yang efektif, umpan balik yang bagus, 
sumberdaya yang dibutuhkan ada, warga sekolah diberdayakan 
sebagai manusia ciptaan-Nya yang memiliki martabat tinggi (Umaedi, 
2000). 

 
Esensi MBS merupakan otonomi sekolah dan pengambilan keputusan 

partisipatif untuk mencapai sasaran mutu sekolah. Otonomi dapat diartikan 

sebagai kewenangan/kemandirian dalam mengatur dan mengurus diri sendiri, dan 

merdeka/tidak tergantung (Depdiknas, 2001: 9).  

Otonomi sekolah adalah kewenangan sekolah untuk mengatur dan mengurus 

kepentingan warga sekolah menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi warga 

sekolah sesuai dengan peraturan perundang-undangan pendidikan nasional yang 

berlaku. Kemandirian harus didukung oleh kemampuan-kemampuan sebagai 

berikut: 

(a) mengambil keputusan yang terbaik 
(b) berdemokrasi/menghargai pendapat  
(c) memobilisasi sumberdaya 
(d) memilih cara pelaksanaan yang terbaik 
(e) berkomunikasi dengan cara efektif 
(f) memecahkan persoalan-persoalan sekolah 
(g) adaptif dan antisipatif 
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(h) bersinergi dan berkolaborasi 
(i) memenuhi kebutuhan sendiri (Dikmenum, 2000) 

 
Lebih lanjut Eman Suparman dalam artikel Manajemen Pendidikan Masa 

Depan mengidentifikasi karakteristik sekolah mandiri, yaitu:  

(1) pengelola sekolah akan lebih desentralistik,  
(2) perubahan sekolah akan lebih didorong oleh motivasi internal daripada 

diatur oleh luar sekolah,  
(3) regulasi pendidikan menjadi lebih sederhana,  
(4) peranan para pengawas bergeser dari mengontrol menjadi 

mempengaruhi, dari mengarahkan menjadi memfasilitasi, dan dari 
menghindari resiko menjadi pengelola resiko,  

(5) akan mengalami peningkatan manajemen,  
(6) dalam bekerja, akan menggunakan team work,  
(7) pengelolaan informasi akan lebih menggunakan pemberdayaan 

struktur organisasi akan lebih datar sehingga akan lebih sederhana dan 
efisien. 

 
Dari beberapa kutipan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa MBS 

bertujuan memberi wewenang dan tanggung jawab mengurus permasalahan 

sekolah, berdasarkan aspirasi atau kehendak warga sekolah. Dari pemberian 

wewenang dan tanggung jawab ini kemudian diharapkan dapat tercapai tujuan 

sekolah yang dikehendaki. 

2.3. Prinsip  dan Karakteristik MBS 

Prinsip-prinsip MBS menurut Dornseif (1996: 2) meliputi enam macam, 

yaitu:  

(a) Effective education entists everyone in children’s education. 
(b) The school- not the district, not the county, not the state-is the targest 

unit of educational affectiveness. 
(c) Decisions about the school are best made by these who know the 

school and its students. 
(d) Teachers help make deceisions about educational programs and the 

curiculum. 
(e) Individual schools make decisions about allocating money-decisions 

made with informationnot available to an entity outside of the school’s 
daily operations. 
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(f) Change lasis longer when those affected are partners in the 
decisions” 

 
Prinsip-prinsip itu meliputi: memberikan pendidikan yang efektif kepada 

anak didik, unit perangkat yang sangat berpengaruh dalam keefektifan 

pendidikan adalah lembaga sekolah; kebijakan sekolah hanya dapat dibuat oleh 

orang yang benar-benar mengerti sekolah dan siswa yang ada di dalamnya; guru 

berperan membantu membuat kebijakan tentang program dan kurikulum 

pendidikan; sekolah membuat kebijakan tentang pengalokasian dana secara 

individual; dan perubahan berlangsung lebih lama apabila perubahan yang 

dipengaruhi itu adalah mitras kebijakan tersebut. 

Selanjutnya, Indriyanto (Sumarno, 2000) mengemukakan prinsip-prinsip 

MBS sebagaimana diuraikan berikut ini. 

(1) Sekolah sebagai organisasi pembelajaran  

Oleh karena pembelajaran merupakan fungsi utama sekolah, paling tidak 

ada dua konsekuensi. Pertama, sekolah dituntut senantiasa sensitif dengan 

perubahan di lingkungannya sampai dengan ukuran tingkat mikro; apabila 

sekolah tidak tanggap dengan perubahan sangat besar kemungkinan sekolah akan 

menjadi penghambat bagi perkembangan masyarakatnya.  

Misalnya masyarakat sudah membutuhkan kemempuan menghargai 

perbedaan pendapat, maka sekolah juga harus membentuk kemampuan untuk 

berbeda pendapat  dan menghargai pendapat yang berbeda secara harmonis 

dengan kepentingan menegakkan prinsip.  

Kedua, sekolah dituntut mampu merumuskan tujuan atau program yang 

terukur, artinya tingkat keberhasilan sekolah sangat mudah dipantau oleh siapa 
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saja. Guru dan kepala sekolah harus berpegang pada prinsip keterukuran tersebut 

dalam perencanaan program dan pengalokasian dana pendidikan. 

(2) Struktur organisasi sederhana (short organization) 

Agar organisasi sekolah dapat bergerak dengan lincah, gesit, seyogianya 

organisasi sekolah bersifat ramping, sederhana, dengan jenjang birokrasi 

sependek mungkin. Jarak guru dengan kepala sekolah tidak terlalu jauh, 

komunikasi intensif dijalin antarkomponen sekolah.  

Di samping aspek tatanan struktur organisasi, budaya sekolah juga perlu 

dibangun yang sesuai dengan semangat suatu organisasi modern misalnya: 

berorientasi pada pemberian layanan terbaik, seluruh warga sekolah memahami 

visi dan misi, dan dengan sepenuh hati secara berkelanjutan mengupayakan 

perwujudannya. 

(3) Penataan peran 

Sebagai suatu organisasi yang dikelola profesional, dengan sendirinya 

sekolah melakukan penataan dan pembagian pekerjaan, serta mengisinya dengan 

personel yang tepat, sesuai dengan kemampuan sekolah. Termasuk dalam 

penataan peran ini adalah penataan dan pendayagunaan jaringan kerjasama, 

koordinasi, serta kontrol. 

(4) Penentuan target sekolah 

Target ini sebaiknya terukur, layak, dan dapat dijangkau oleh sekolah. 

Target tersebut adalah sebagai berikut: (a) internal: apa yang ingin dicapai 

sekarang relatif terhadap kondisi lampau; (b) eksternal: apa yang ingin dicapai 

relatif terhadap sekolah lain; (c) fungsional: apa yang ingin dicapai didasarkan 
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pada misi sekolah; dan (d) generik: apa yang ingin dicapai didasarkan pada 

kapasitas dan sumberdaya  sekolah. 

Di antara sekian banyak target, barangkali yang patut mendapatkan 

perhatian adalah target mengenai mutu dengan berbagai indikatornya seperti: 

NEM masuk dan NEM lulusan, iklim sekolah, program ekstra kurikuler, dan 

fasilitas sekolah. 

MBS memiliki karakteristik yang perlu dipahami oleh sekolah yang akan 

menerapkannya. Dengan kata lain, jika sekolah ingin sukses dalam menerapkan 

manajemen berbasis sekolah, maka sejumlah karakteristik manajemen berbasis 

sekolah perlu dimiliki. Pendekatan sistem input-proses-output digunakan dalam 

manajemen berbasis sekolah.  

Hal itu didasari oleh pengertian bahwa sekolah merupakan sistem, sehingga 

pengaruh karakteristik MBS (yang juga karakteristik sekolah efektif) 

mendasarkan pada input, proses dan output (Depdiknas, 2001: 11) 

menguraikannya berikut ini.  

(1) Output  

Sekolah harus memiliki output yang diharapkan. Output sekolah adalah 

prestasi sekolah yang dihasilkan oleh proses pembelajaran dan manajemen di 

sekolah. Pada umumnya, output dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu output 

berupa prestasi akademik (academic achievment) dan output berupa prestasi non 

akademik (non academic achievment).  

Output prestasi akademik misalnya, NEM, lomba karya ilmiah remaja, 

lomba mata pelajaran (Bahasa Inggris, Matematika, Fisika), cara-cara berpikir 

(kritis, kreatif/devergen, nalar, rasional, induktif, deduktif, dan ilmiah).  
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Output nonakademik misalnya keingintahuan yang tinggi, harga diri, 

kejujuran, kerjasama yang baik, rasa kasih sayang yang tinggi terhadap sesama, 

solidaritas yang tinggi, toleransi, kedisiplinan, kerajinan, prestasi olahraga, 

kesenian, dan kepramukaan. 

(2) Proses 

Sekolah yang efektif pada umumnya memiliki sejumlah karakteristik proses 

sebagai berikut: 

(a) Proses belajar mengajar (PBM) yang efektivitasnya tinggi. Ini ditunjukkan 

oleh sifat PBM yang menekan pada pemberdayaan peserta didik. Untuk 

pemberdayaan siswa diperlukan adanya guru efektif, bimbingan dan 

konseling, serta pemberdayaan melalui kegiatan ekstra-kurikuler. 

(b) Kepemimpinan sekolah yang kuat. Pada sekolah yang menerapkan MBS, 

kepala sekolah memiliki peran yang kuat dalam mengkoordinasikan, 

menggerakkan, dan menyerasikan semua sumberdaya yang tersedia. Kepala 

sekolah merupakan salah satu faktor yang dapat mendorong sekolah untuk 

mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran sekolah melalui program-

program yang dilaksanakan secara terencana dan bertahap.  

Secara individu pemimpin harus sanggup mendifinisikan, menggambarkan 

misi bagi organisasi mereka, memotivasi orang lain untuk menjalankan 

misi, memberikan tindakan stimulus untuk merealisasikan misi tersebut. 

Kepala sekolah harus mampu berperan menyeleksi dan memberdayakan 

semua sumberdaya menuju perubahan kearah yang lebih baik.  

(c) Lingkungan sekolah yang aman dan tertib. Sekolah memiliki lingkungan 

(iklim) belajar yang aman, tertib, dan nyaman sehingga proses belajar 
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mengajar dapat berlangsung dan nyaman (enjoyable learning). Lingkungan 

sekolah merupakan salah satu faktor yang ikut mempengaruhi proses belajar 

mengajar di sekolah. Lingkungan yang dimaksudkan tidak hanya berupa 

lingkungan fisik, akan tetapi juga lingkungan dalam arti luas.  

Suryabrata (1993) menyebutkan faktor lingkungan ini dengan istilah 

environmental  input atau masukan lingkungan yang terdiri dari lingkungan 

alami dan lingkungan sosial. Masukan yang berasal dari lingkungan 

individu yang belajar terdiri dari: lingkungan fisik, lingkungan sosial, 

lingkungan keagamaan.  

Lingkungan sekolah yang sering disebut iklim sekolah (fisik dan nonfisik) 

yang kondusif-akademik merupakan prasyarat bagi terselenggaranya proses 

belajar dan mengajar yang efektif. Lingkungan sekolah yang aman dan 

tertib, optimisme dan harapan/ekspektasi yang tinggi dari warga sekolah, 

kesehatan sekolah dan kegiatan-kegiatan yang terpusat pada siswa (student-

centered activities) adalah merupakan contoh-contoh iklim sekolah yang 

dapat menumbuhkan semangat belajar siswa.  

Iklim sekolah sudah merupakan kewenangan dan kewajiban sekolah 

menciptakannya agar  kondusif, sehingga yang diperlukan adalah upaya-

upaya yang lebih intensif dan ekstensif, sehingga yang diperlukan upaya 

perbaikan mutu sekolah serta mutu lulusan (siswa) di sekolah (Depdiknas, 

2001). 

(d) Pengelola tenaga kependidikan yang efektif. Tenaga Kependidikan, 

terutama guru, merupakan jiwa dari sekolah. Sekolah hanyalah wadah. Oleh 

karena itu, pengelolaan tenaga kependidikan, mulai dari analisis kebutuhan, 
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perencanaan, pengembangan, evaluasi kinerja, hubungan kerja, sehingga 

sampai pada imbal jasa, merupakan garapan penting bagi seorang kepala 

sekolah.  

Pengelolaan tenaga kependidikan (guru dan staf) tidak lain adalah 

mewujudkan upaya pemberdayaannya. Pemberdayaan guru dan staf menurut 

tim teknis Depdiknas (1999) memberikan rekomendasi dalam upaya 

pemberdayaan guru dan tenaga kependidikan: kesejahteraan guru, 

pendidikan prajabatan calon guru, rekruitmen dan penempatan calon guru, 

pembinaan mutu guru, dan pengembangan karier guru.  

(e) Sekolah memiliki budaya mutu. Budaya mutu tertanam di sanubari semua 

warga sekolah, sehingga setiap perilaku selalu didasari oleh 

profesionalisme. MBS memiliki potensi yang besar untuk menciptakan 

kepala sekolah, guru, administrator yang profesional serta siswa yang aktif 

dan kreatif serta menyadari akan segala peran dan fungsinya.  

Dengan demikian sekolah akan bersifat responsif terhadap kebutuhan 

masing-masing siswa dan masyarakat sekolah.  

(f) Sekolah memiliki team work yang kompak, dan dinamis. Kebersamaan 

(team work) merupakan karakteristik yang dituntut oleh MBS, karena 

output pendidikan merupakan hasil kolektif warga sekolah, bukan hasil 

individual. Karena itu, budaya kerjasama antara fungsi dalam sekolah, 

antara individu dalam sekolah, harus merupakan kebiasaan hidup sehari-

hari warga sekolah. 

(g) Sekolah memiliki kewenangan (kemandirian). Sekolah memiliki 

kewenangan untuk melakukan yang terbaik bagi sekolahnya, sehingga 
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dituntut untuk memiliki kemampuan dan kesanggupan kerja yang tidak 

selalu menggantungkan pada atasan. Untuk mandiri sekolah harus memiliki 

sumberdaya yang cukup untuk menjalankan tugasnya.  

Kemandirian ini baik menyangkut penentuan kebijakan untuk suatu 

program ataupun pendukung program seperti halnya pencarian dana dengan 

membentuk unit-unit usaha, perekayasaan kurikulum yang disesuaikan 

dengan kondisi setempat, dan lain sebagainya. 

(h) Partisipasi yang tinggi dari warga sekolah dan masyarakat. Sekolah yang 

menerapkan MBS memiliki karakteristik bahwa partisipasi warga sekolah 

dan masyarakat merupakan bagian kehidupannya. Hal ini dilandasi oleh 

keyakinan bahwa makin tinggi tingkat parisipai; makin besar rasa memiliki, 

makin besar rasa tanggung jawab; dan makin besar tanggung jawab, makin 

pula tingkat didikasinya. 

(i) Sekolah memiliki keterbukaan (transparasi manajemen). Salah satu 

karakteristik MBS adalah adanya keterbukaan/ transparansi dalam 

pengelolaan sekolah. Keterbukaan ini ditunjukkan dalam pengambilan 

keputusan, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, penggunaan uang, dan 

sebagainya yang telah melibatkan pihak-pihak terkait sebagai alat kontrol. 

Keterbukaan suatu lembaga akan menimbulkan ketidakpercayaan diri semua 

stakeholders dan akan menghambat jalannya suatu program.  

(j) Sekolah memiliki kemauan untuk berubah (psikologis dan pisik). Perubahan 

harus merupakan suatu yang menyenangkan bagi semua warga sekolah. 

Sebaliknya, kemapanan merupakan musuh sekolah. Yang dimaksud 

perubahan adalah peningkatan, baik bersifat fisik maupun psikologis. 
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Artinya, setiap dilakukan perubahan, hasilnya diharapkan lebih baik dari 

sebelumnya (ada peningkatan) terutama mutu peserta didik (Depdiknas, 

2001) 

(k) Sekolah melakukan evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan. Fungsi 

evaluasi menjadi sangat penting dalam rangka meningkatkan mutu pesrta 

didik dan mutu sekolah secara keseluruhan dan secara terus menerus. Hasil 

evaluasi belajar tersebut untuk memperbaiki dan menyempurnakan proses 

belajar mengajar di sekolah.   

Evaluasi belajar secara teratur bukan hanya ditujukan untuk mengetahui 

tingkat daya serap dan kemampuan peserta didik, dan yang terpenting 

adalah bagaimana memanfaatkan hasil evaluasi itu untuk memperbaiki dan 

menyempurnakan (PBM) dan program lainnya. Evaluasi hendaknya 

dilakukan bukan hanya pada kegiatan akademik melainkan juga pada 

kegiatan-kegiatan non akademik seperti keagamaan, kepramukaan, dan lain-

lain (Depdiknas, 2001) 

(l) Sekolah responsif dan antisipatif terhadap kebutuhan. Sekolah selalu 

tanggap/responsif terhadap berbagai aspirasi yang muncul bagi peningkatan 

mutu. Karena itu sekolah selalu membaca lingkungan dan menanggapinya 

secara capat dan tepat. Sekolah juga mampu mengantisipasi hal-hal yang 

mungkin bakal terjadi.  

Sekolah masa depan tidak lagi cukup jika mengolah dua jenis kecerdasan 

saja: kecerdasan linguistik, dan kecerdasan logis-matematis, yang terpenting 

adalah kecerdasan emosional (emotional intellegence), karena itulah 

sekolah masa depan pada dasarnya adalah sekolah yang mampu 
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memberikan bekal kepada anak didik berupa kemampuan dalam bertindak, 

belajar dan mengatur masa depannya sendiri secara aktif dan mandiri.  

Proses pembelajaran di sekolah-sekolah masa depan memerlukan tujuan 

yang secara aktif merespon perubahan dan arus teknologi, terutama adalah 

teknologi informasi. 

(m) Komunikasi yang baik. Sekolah yang efektif umumnya mimiliki komunikasi 

yang baik, terutama antar warga sekolah, dan juga sekolah-masyarakat, 

sehingga kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing warga sekolah dapat 

diketahui. Selain itu, komunikasi yang baik juga akan membentuk teamwork 

yang kuat, kompak, dan cerdas, sehingga berbagai kegiatan sekolah dapat 

dilakukan secara merata oleh warga sekolah. 

(n) Sekolah memiliki akuntabilitas. Akuntabilitas adalah bentuk 

pertanggungjawaban yang  harus dilakukan sekolah terhadap keberhasilan 

program yang telah dilaksanakan. Akuntabilitas ini berbentuk laporan 

prestasi yang dicapai dan dilaporkan kepada pemerintah, orangtua siswa, 

dan masyarakat. Berdasarkan laporan hasil program ini, pemerintah dapat 

menilai apakah program MBS telah mencapai tujuan yang dikehendaki atau 

tidak.  

(3) Input  

Pertama, kebijakan, tujuan, dan sasaran mutu yang jelas. Kebijakan, tujuan, 

dan sasaran mutu tersebut dinyatakan oleh kepala sekolah. Kebijakan, tujuan, dan 

sasaran mutu tersebut disosialisasikan kepada semua warga sekolah, sehingga 

tertanam pemikiran, tindakan, kebiasaan, sehingga sampai pada kepemilikan 

karakter mutu oleh warga sekolah.  
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Kedua, sumberdaya tersedia dan siap. Sumberdaya merupakan input penting 

yang diperlukan untuk berlangsungnya proses pendidikan di sekolah. 

Sumberdaya dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu sumberdaya manusia dan 

sumberdaya selebihnya (uang, peralatan, perlengkapan, bahan dan sebagainya) 

dengan penegasan bahwa sumberdaya selebihnya tidak mempunyai arti apapun 

bagi perwujudan sasaran sekolah, tanpa campur tangan sumberdaya manusia. 

Ketiga, staf yang kompeten dan berdedikasi tinggi. Sekolah yang efektif 

pada umumnya memiliki staf yang mampu (kompeten) dan berdedikasi tinggi 

terhadap sekolahnya. Implikasinya jelas, yaitu, bagi sekolah yang ingin 

efektivitasnya tinggi merupakan keharusan. 

Keempat, harapan prestasi yang tinggi. Kepala sekolah memiliki komitmen 

dan motivasi yang kuat untuk meningkatkan mutu sekolah secara optimal. Guru 

memiliki komitmen dan harapan yang tinggi bahwa anak didiknya dapat 

mencapai tingkat prestasi yang maksimal, walaupun dengan segala keterbatasan 

sumberdaya pendidikan yang ada di sekolah.  

Sedangkan peserta didik juga mempunyai motivasi untuk selalu 

meningkatkan diri untuk berprestasi sesuai dengan bakat dan kemampuan. 

Harapan tinggi dari ketiga usur sekolah ini merupakan salah satu faktor yang  

menyebabkan sekolah selalu dinamis untuk selalu menjadi lebih baik dari 

keadaan sebelumnya. 

Kelima, fokus pada pelanggan (khususnya siswa). Pelanggan, terutama 

siswa, harus merupakan fokus dari semua kegiatan sekolah artinya, semua input 

dan proses yang dikerahkan di sekolah tertuju utamanya untuk meningkatkan 

mutu dan kepuasan peserta didik. 
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Keenam, input manajemen. Kepala sekolah dalam mengatur dan mengurus 

sekolahnya menggunakan sejumlah input manajemen. Kelengkapan dan kejelasan 

input manajemen akan membantu kepala sekolah mengelola sekolahnya dengan 

efektif.  

Input menajemen yang dimaksud meliputi: tugas yang jelas, rencana yang 

rinci dan sistematis, program yang mendukung bagi pelaksanaan rencana, 

ketentuan-ketentuan (aturan main) yang jelas sebagai panutan bagi warga 

sekolahnya untuk bertindak, dan adanya sistem pengendalian mutu yang efektif 

dan efisien untuk menyakinkan agar sasaran yang telah disepakati dapat dicapai. 

2.4. Kesiapan Sekolah dalam Melaksanakan MBS 

Kesiapan sekolah dalam melaksanakan MBS dapat ditelaah dari komponen-

komponen sebagaimana diuraikan berikut ini. Pertama, kesiapan sumberdaya 

manusia. Mempersiapkan sumberdaya manusia dapat dilaksanakan dalam bentuk 

penataran-penaratan/pelatihan bagi kepala sekolah, guru, staf TU, dan komite 

sekolah. Dapat juga dengan mensosialisasikan melalui dengan media masa forum 

ilmiah diskusi dan seminar. Demikian juga dapat diadakan uji coba terhadap 

pelaksanaan komponen MBS di sekolah.  

Kedua, kemampuan sekolah yang meliputi kemampuan mengubah pola 

pikir, dan kriteria wilayah sekolah yaitu perkotaan, pinggiran kota dan pedesaan. 

Wilayah ini diperlukan untuk menentukan pendapatan.  

Ketiga, pedoman pelaksanan MBS yang terdiri atas : (1) pedoman dari pusat 

berupa seperangkat peraturan yang diperlukan untuk melaksanakan otonomi 

masing-masing unsur sekolah; dan (2) pedoman pelaksanaan MBS yang telah 
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dirumuskan mencakup kerangka nasional dan otonomi daerah (Fattah, 2003). 

Pedoman ini meliputi rencana sekolah, pembiayaan dan monitoring/evaluasi.  

Keempat, rencana sekolah yang disusun oleh sekolah dan komite sekolah. 

Rencana program sekolah memuat visi, misi dan tujuan sekolah, serta kegiatan 

yang ingin dicapai. Rencana sekolah dibuat dalam bentuk proposal dan 

dikerjakan bersama-sama atas partisipasi warga sekolah.  

Kelima, rencana pembiayaan. Dalam hal ini, sekolah menyusun Rencana 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) berdasarkan program, 

menggunakan prinsip efektifitas dan skala prioritas. Anggaran berfungsi 

mengendalikan dan menganalisis kesenjangan rencana anggaran dengan realita. 

Dalam rencana keuangan harus terlihat jumlah keperluan dana untuk 

melaksanakan kegiatan program yang dirinci dalam volume satuan dan perkiraan 

biaya setiap unit kegiatan.  

Keenam, monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi sangat 

diperlukan baik sekolah sendiri, orang tua, masyarakat maupun Dinas 

Pendidikan. Monitoring internal oleh kepala sekolah diperlukan untuk mengukur 

keberhasilan program (feedback). Sedangkan monitoring eksternal yang 

dilakukan oleh pengawas perlu adanya tindak lanjut.  

Ketujuh, perlaporan. Dalam hal ini sekolah bersama komite sekolah 

melaporkan dan mempertanggungjawabkan segala program kegiatan kepada 

Dinas Pendidikan, orang tua dan masyarakat. Laporan berisi keberhasilan, 

hambatan dan kegagalan dalam pelaksanaan program kegiatan.  

Dalam laporan hendaknya dilampirkan data hasil yang telah dicapai 

berdasarkan monitoring dan evaluasi diri. Laporan ditulis secara komunikatif, 
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mudah dibaca dan dimengerti oleh semua orang. Laporan merupakan bagian 

penting perwujudan akuntabilitas sekolah. 

2.5. Implementasi MBS 

Pada tingkat strategi, implementasi MBS yang optimal memerlukan 

pengelompokkan sekolah berdasarkan tingkat kemampuan manajemen masing-

masing, kompetensi kepala sekolah dan guru, partisipasi masyarakat, pendapatan 

daerah dan orang tua siswa, dan anggaran sekolah. 

Kondisi tersebut di atas mengisyaratkan bahwa tingkat kemampuan 

manajemen sekolah untuk mengimplementasikan MBS berbeda satu kelompok 

sekolah dengan kelompok sekolah lainnya serta mengharuskan perlakuan yang 

berbeda terhadap setiap sekolah sesuai dengan tingkat kemampuan masing-

masing (Mulyasa, 2002).  

Selain pengelompokkan sekolah, implementasi MBS juga memerlukan 

pentahapan yang tepat, dengan kata lain harus dilakukan secara bertahap. MBS 

diyakini akan dapat dilaksanakan paling tidak mencapai tiga tahap yaitu, jangka 

pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.  

Pelaksanaan pada jangka pendek diprioritaskan pada kegiatan-kegiatan yang 

tidak memerlukan perubahan mendasar terhadap aspek-aspek pendidikan, strategi 

ini perlu ditekankan hal-hal yang bersifat sosialisasi MBS terhadap masyarakat 

dan sekolah, pelatihan sumber daya manusia dan mengalokasikan dana Block 

grant langsung ke sekolah sebagai praktek pengelolaan keuangan dengan prinsip 

MBS (Mulyasa, 2002).  Fattah (1996) membagi pentahapan ini menjadi tiga tahap 

yaitu : 

(1) Tahap sosialisasi terhadap masyarakat dan sekolah. 
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(2) Tahap piloting merupakan tahap uji coba agar penerapan konsep MBS 
tidak mengandung resiko. 

(3) Tahap diseminasi merupakan tahap memasyarakatkan model MBS hal 
yang telah diuji cobakan keberbagai sekolah agar dapat 
mengimplementasikannya secara efektif dan efisien.  
 

Sebagaimana dikemukakan di atas, sekolah memerlukan pedoman-pedoman 

sebagai pendukung untuk menjamin terlaksananya pengelolaan MBS yang 

mengakomodasi kepentingan otonomi sekolah, kebijakan pemerintah, dan 

partisipasi masyarakat. Implementasi MBS memerlukan seperangkat peraturan 

dan pedoman umum yang dapat dipakai sebagai pedoman dalam perencanaan, 

monitoring dan evaluasi serta laporan pelaksanaaannya. Rencana sekolah 

merupakan salah satu perangkat terpenting dalam MBS yang di dalamnya 

terkandung visi, misi, tujuan sekolah, prioritas yang ada dicapai serta strategi 

untuk mencapainya.  

Berdasarkan kondisi persekolahan di Indonesia, di mana terdapat sekolah 

yang maju, sedang dan kurang, pada saat ini diperkirakan terdapat minimal tiga 

peningkatan model yaitu: (1) sekolah yang dapat melaksanakan MBS secara 

penuh, (2) sekolah dengan MBS tingkat menengah (sedang), (3) sekolah dengan 

MBS secara minimal.  

Tipe pertama adalah sekolah yang bisa memenuhi semua persyaratan, tipe 

kedua memenuhi sebagian persyaratan dan tipe ketiga memenuhi beberapa 

persyaratan minimal yang ditentukan. Kriteria dari masing-masing tingkatan 

tersebut ditentukan oleh sejumlah indikator yang tercantum dalam tabel di bawah 

ini (Jalal  dan Supriyadi, 2001:161).  
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Sekolah yang akan melaksanakan MBS perlu memahami konsep dasar MBS 

dan melaksanakan langkah-langkah pokok manajemen sekolah. Adapun langkah-

langkah implementsi MBS, diperinci oleh Umaedi (2000) sebagai berikut:  

(1) Melakukan  evaluasi diri (self-assesment) 

Langkah awal yang perlu dilakukan sekolah dalam menerapkan konsep 

MBS ini adalah melakukan evalusi diri sendiri. Dengan melakukan evaluasi diri 

sendiri, sekolah akan melahirkan gambaran nyata keadaan sekolah yang 

sesungguhnya, hal ini sering disebut dengan istilah profil sekolah.  

Hal-hal yang dievaluasi meliputi kelemahan dan kekurangan tentang: (a) 

prestasi sekolah yang telah dicapai selama ini; (b) sumberdaya yang tersedia di 

sekolah; dan (3) dukungan orangtua dan masyarakat sekitar terhadap 

penyelenggaranaan pendidikan di sekolah. 

(2) Merumuskan visi, misi, dan target mutu 

Dari hasil evaluasi, selanjutnya sekolah merumuskan visi, misi, dan target 

mutu yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu. Visi adalah sesuatu yang 

ideal yang akan dicapai sekolah dimasa akan datang. Untuk mencapai tujuan 

sekolah yang akan ditempuh sekolah dalam menyelenggarakan layanan 

pendidikan kepada masyarakat.   

Misi adalah layanan pendidikan yang seperti apa yang akan diberikan 

kepada siswa untuk mencapai visi yang diterpakan. Berdasarkan bisi dan misi 

sekolah yang telah diterapkan, maka dirumuskan target mutu pendidikan yang 

akan capai oleh sekolah pada kurun waktu tertentu. 

(3) Menyusun rencana peningkatan mutu 
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Rencana ini menjelaskan secara detail dan lugas tentang  aspek-aspek mutu 

yang ingin dicapai, kegiatan-kegiatan yang harus ditempuh, siapa yang harus 

melaksanakan, kapan, dan dimana melaksanakan, serta berapa biaya yang 

diperlukan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut.  

Hal ini diperlukan untuk memudahkan sekolah dalam menjelaskan dan 

memperoleh dukungan dari orang tua siswa baik secara moral maupun fisik untuk 

melaksnakan rencana peningkatan mutu pendidikan tersebut. Yang perlu 

diperhatikan oleh sekolah dalam menyusun rencana program ini adalah 

keterbukaan kepada semua stakeholder pendidikan.  

Dengan cara demikian akan diperoleh kejelasan, berapa kemampuan 

sekolah dan pemerintah untuk menanggung program ini, dan berapa sisanya yang 

harus ditanggung oleh orangtua dan masyarakat sekitar. Dengan keterbukaan itu 

maka dapat diatasi kemungkinan kesulitan memperoleh sumber dana. 

(4) Melaksanakan rencana peningkatan mutu 

Dalam melaksanakan rencana program peningkatan mutu pendidikan, 

Kepala sekolah dan guru hendaknya mendayagunakan sumbedaya pendidikan 

yang tersedia semaksimal mungkin baik sumberdaya,  menggunakan pengalaman-

pengalaman masa lalu yang dianggap efektif, dan mengunakan teori-teori yang 

terbukti mampu meningkatkan kualitas pembelajaran. Kepala sekolah dan guru 

bebas berinisiatif dan berkreasi dalam menjalankan program-program kegiatan 

yang diproyeksikan. 

(5) Melakukan evaluasi pelaksanaan 

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan program, sekolah perlu mengadakan 

evaluasi pelaksanaan program baik jangka pendek maupun jangka panjang. 
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Evaluasi jangka pendek dilakukan setiap akhir catur wulan untuk dinilai adanya 

faktor-faktor yang tidak mendukung, maka pada catur wulan dinilai adanya 

faktor-faktor yang tidak mendukung, maka sekolah harus dapat memperbaiki 

pelaksanaan program peningkatan mutu pada catur wulan berikutnya.  

Evaluasi jangka panjang dilakukan pada setiap akhir tahun, untuk 

mengetahui seberapa jauh program peningkatan mutu talah dicapai target-target 

mutu yang ditetapkan sebelumnya. Dengan evaluasi ini akan diketahui kelebihan 

dan kelemahan program untuk memperbaiki tahun-tahun berikutnya.  

Dalam melakukan evaluasi, kepala sekolah harus mengikutsertakan setiap 

unsur yang terlibat dalam program khususnya guru dan staf agar mereka dapat 

menjiwai setiap penilaian yang dilakukan dan memberikan alternatif pemecahan. 

Demikian pula orangtua dan masyarakat sebagai pihak eksternal harus dilibatkan 

untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program. Dengan demikian, sekolah 

mengetahui bagaimana sudut pandang pihak luar bila dibanding dengan hasil 

penilaian internal.  

(6) Merumuskan target mutu baru 

Hasil evaluasi merupakan input bagi sekolah dan orangtua untuk 

merumuskan target mutu yang baru untuk tahun yang akan datang. Apabila 

dianggap berhasil, target mutu dapat ditingkatkan sesuai dengan kemampuan 

sumberdaya yang tersedia. Apabila tidak, bisa saja target mutu tetap seperti 

sediakala, namun tidak tertutup kemungkinan, bahwa target mutu diturunkan, 

karena dianggap terlalu berat atau tidak sepadan dengan sumberdaya pendidikan. 

2.6. Tantangan dan Kendala Pelaksanaan MBS 
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Sedikitnya ada tiga tantangan yang dihadapi sekolah dalam melaksanakan 

MBS, yang meliputi capacity building, keterbukaan menajemen (transparancy), 

pertanggungjawaban kegiatan dan hasil pendidikan (accountability). Masing-

masing tantangan tersebut, diuraikan berikut ini. 

(1) Kemampuan sekolah 

Tantangan utama pelaksanaan MBS adalah rendahnya kemampuan sekolah 

untuk melaksanakan model manajemen ini, karena kurangnya sumberdaya 

pendidikan. Sebagaimana telah dijelaskan, keberhasilan program MBS amat 

bergantung pada faktor leadership dan ketersedian resources yang memadai.  

Namun harus diakui, kemampuan rata-rata kepemimpinan kepala sekolah 

dewasa ini merupakan masalah yang paling utama dalam manajemen pendidikan 

ditingkat SMP, dan SMA. Sementara sumberdaya pendidikan yang lain, seperti  

pembiayaan dan sarana prasarana pendidikan jauh dari standar minimal yang 

diperlukan sekolah untuk bisa operasional secara optimal.  

Untuk mengatasi masalah capacity building tersebut diperlukan seleksi 

kepala sekolah secara ketat, peningkatan kemampuan manajemen kepala sekolah 

secara profesional, serta uji profesi dan serifikasi kepemimpinan dan manajemen 

kepala sekolah secara berkala.  

Sementara itu, pembiayaan dan sarana dan prasarana pendidikan perlu 

dipenuhi oleh pemerintah sesuai dengan standar minimal yang ditetapkan. 

Kekurangan sumberdaya pendidikan lainnya perlu diupayakan oleh sekolah 

melalui kegiatan-kegiatan produktif dan dukungan masyarakat setempat. 
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(2) Transparansi manajemen 

Tantangan kedua adalah bagaimana menciptakan iklim dan budaya 

keterbukaan (transparansi) dalam manajemen sekolah. Telah menjadi 

pengetahuan umum, bahwa manajemen sekolah khususnya yang berkaitan dengan 

perencanaan dan penggunaan biaya pendidikan amat tertutup. Hanya kepala 

sekolah dan bendaharawan sekolah yang mengetahui berapa besar dana yang 

dihimpun sekolah baik dari pemerintah pusat (rutin dan pembangunan), 

pemerintah daerah, maupun dari masyarakat.  

Mereka juga yang mengetahui untuk apa dana tersebut dibelanjakan dan 

bagaimana dipertanggungjawabkan. Untuk mengatasi tanatangan ini maka 

transparansi manajemen adalah suatu keharusan dan menjadi alat kontrol pertama 

dan utama dalam pelaksanaan manajemen berbasis sekolah.  

Setiap unsur yang terlibat dalam manajemen berbasis sekolah; kepala 

sekolah, guru, tenaga lainnya, orangtua, dan masyarakat mempunyai akses yang 

sama untuk memperoleh informasi yang benar tentang pengelolaan sumberdaya 

pendidikan. Dengan demikian setiap unsur dapat melakukan kontrol terhadap 

penyelenggaraan pendidikan, sehingga berbagai penyimpangan dapat dicegah dan 

target mutu pendidikan dapat tercapai. 

(3) Akuntabilitas 

Tantanga ketiga adalah seberapa jauh pertanggungjawaban sekolah tehadap 

kegiatan dan hasil pendididikan yang telah dicapai. Masalah akuntabilitas di SMP 

dan SMA selama ini hampir tidak mendapat perhatian. Apakah suatu kinerja 

sekolah menunjukkan prestasi atau tidak, sekolah tidak memperoleh 

pengahargaan atau sanksi apa-apa. Sehingga yang terjadi, sekola hanya 
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melaksanakan kegiatan rutinitas sepanjang tahun dan selama bertahun-tahun 

tanpa target yang jelas.  

Karena MBS memberikan kewenangan dan tanggung jawab yang cukup 

besar dalam penyelenggaraan pendidikan, maka sekolah perlu 

mempertanggungjawabkan proses dan hasil pendidikan yang telah dicapai kepada 

para stakeholders pendidikan.  

Akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban yang harus dilakukan 

sekolah terhadap keberhasilan terhadap penyelenggaraan pendidikan yang telah 

dilaksanakan. Akuntabilitas ini berbentuk laporan prstasi yang telah dicapai baik 

kepada orangtua, masyarakat, dan pemerintah.  

Berdasarkan laporan hasil program ini mereka dapat menilai apakah MBS 

ini telah mencapai tujuan dikehendaki atau tidak. Bilamana berhasil, maka 

orangtua, masyarakat dan pemerintah perlu memberikan penghargaan kepada 

kepala sekolah yang bersangkutan, sehingga menjadi faktor pendorong untuk 

terus meningkatkan kinerjanya dimasa yang akan datang.  

Sebaliknya apabila tidak berhasil maka sekolah perlu dimintai 

pertanggungjawaban atas kegagalan dalam penyelenggaraan pendidikan bagi 

siswa dan diberikan teguran atau sanksi lain atas hasil kinerjanya yang dianggap 

tidak memenuhi syarat. Dengan cara ini, maka sekolah tidak akan main-main 

dalam melaksanakan program pada tahun-tahun yanga akan datang. 

Kendala yang dihadapi untuk menuju MBS menurut Indrayanto Sumarno, 

(2000) adalah sebagai berikut: 

(a) Banyaknya peraturan yang menyebabkan sekolah tidak peka terhadap 
tanda-tanda perubahan masyarakat pengguna sekolah. 

(b) Kebiasaan monopoli, menyebabkan sekolah “terlalu aman”. 
(c) Pengerahan tenaga murah, tidak memacu peningkatan nilai tambah. 
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(d) Keberhasilan sekolah bergantung sektor lain. 
(e) Perbedaan tingkat kesiapan antar murid. 
(f) Besarnya pengaruh lingkungan, terutama yang bersifat merugikan. 
 
Berbagai kendala tersebut di atas harus dicermati dengan sungguh-sungguh 

agar supaya benar-benar terjadi prubahaan dan siap melaksanakan MBS. Oleh 

karena itu sekolah perlu mempersiapkan hal-hal sebagai berikut (Sumarno, 

2000): 

(a) Pengembangan  sumberdaya manusia. Kepala sekolah dan guru perlu 

mendapatkan pengenalan dan pelatihan mengenai MBS, dan kemampuan 

lain yang diperluakan seperti; bagaimana menjalin kerja sama Komite 

Sekolah yang strategis. 

(b) Penataan struktur organisasi sekolah. Pengaturan dan pendelegasian 

kewenangan intern sekolah, sehingga masing-masing guru mendapatkan 

peran yang jelas dalam pengembangan sekolah. Tugas guru tidak hanya 

mengajar, tetapi memikirkan penyelenggaraan dan kemajuan sekolah. 

(c) Perubahan kultur. Dengan sengaja dihidupkan iklim sekolah dan budaya 

sekolah yang khas sesuai dengan visi, misi sekolah. Budaya sekolah ini 

didukung oleh kepala sekolah, guru, murid, orangtua murid, komite sekolah, 

dan masyarakatnya. Misalnya hidupnya budaya kerja keras, disiplin, 

pelestarian lingkungan yang bersih dan sehat, keindahan, suasana 

keagamaan. 

(d) Penataan kembali pembiayaan. Sistem pembiayaan yang transparan 

diupayakan semenjak perencanaan program kegiatan, sumber anggaran, 

pengalokasikan anggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi 

ketercapaian sasaran progaram. Sekolah diharapkan memiliki kemampuan 
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untuk menggali sumber-sumber masyarakat, namun perlu keterbukaan dan 

kepercayaan dari masyarakat. 

(e) Penyediaan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana sekolah perlu 

dimengerti sebagai penanaman modal, dengan demikian setiap pengadaan 

sudah disertai dengan rencana penggunaan dan pemanfaatannya secara 

optimal. Di samping itu dalam perencanaan harus sudah harus direncanakan 

pula aspek pemeliharaan dan opersionalnya. 

(f) Pengerahan peran serta masyarakat. Sesuai dengan konsep pendidikan 

berbasis masyarakat maka peran serta masyarakat merupakan faktor 

pendukung yang utama dalam pelaksanaan MBS. 

2.7. Peranserta Masyarakat  

Sekolah merupakan lembaga yang diberi wewenang untuk menjalankan 

berbagai kebijakan penyelenggaraan pendidikan nasional. Oleh karena itu 

sekolah bertangung jawab secara langsung untuk menyelenggarakan dan 

memajukan pendidikan yang dikelolanya. Namun dalam pengelolaan tersebut, 

sekolah juga harus mampu merangkul semua komponen yang berkaitan dengan 

peran serta masyarakat atau memperdayakan masyarakat untuk turut andil di 

dalamnya. 

Pemberdayaan masyarakat dalam konteks ini, dapat diartikan sebagai 

tindakan memasyarakatkan pendidikan secara terbuka dan transparan untuk dapat 

direspon secara aktif oleh masyarakat. Masyarakat dapat mengontrol dan terlibat 

secara langsung dalam pengelolaan sekolah ataupun pendidikan secara umum. 

Hal ini akan mendukung timbulnya inisiatif dari masyarakat dalam mensukseskan 

pengelolaan pendidikan yang telah diprogramkan/diputuskan. 
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Dengan pemberdayaan masyarakat berarti terjadi interaksi antara 

stakeholdes dan warga masyarakat sehingga dapat dijadikan sarana maupun 

komunikasi efektif dalam pengelolaan pendidikan dengan tokoh, pemimpin, 

sektor swasta maupun lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang ada. 

(1) Peran Komite Sekolah 

Pembentukan komite sekolah di setiap sekolah merupakan hasil nyata wujud 

desentralisasi pendidikan. Konteks ini tentu saja sejalan dengan kerangka 

peningkatan mutu berbasis sekolah. Peran komite sekolah terbuka lebar tidak saja 

hanya sebagai “sapi perahan” terbatas pada bantuan berwujud uang atau 

pembangunan fisik sekolah. Namun, peningakatan peranserta komite sekolah 

termasuk juga bidang akademik, pemberian kesempatan untuk ikut aktif 

berpartisipasi dalam mengelola sekolah juga berperan sebagai partner sekolah 

dalam mengembangkan pendidikan. 

(2) Peran Orangtua Siswa 

Selain guru dan sekolah, komponen yang sangat diperlukan dalam 

menunjang pembelajaran di sekolah adalah orang tua siswa. Jika dicermati, 

sebenarnya orang tua siswa adalah guru yang pertama dan sekaligus yang utama 

bagi siswa mengingat sebelum secara resmi anak-anak menjadi siswa pada 

sekolah formal, orang tua merekalah yang lebih dahulu menjadi guru mereka.  

Di samping itu, peran orang tua siswa sangat penting dan sangat diperlukan 

dalam menunjang pembelajaran siswa, mengingat proses pembelajaran tidak 

hanya terjadi di sekolah, melainkan juga di luar sekolah maupun di rumah. Dalam 

konteks ini, orang tua siswa berfungsi pula sebagai guru bagi anak mereka 
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maupun pendorong/pemberi motivasi bagi anak/siswa agar mau dan mampu 

mengikuti pembelajaran dengan baik. 

Peranserta orang tua terasa lebih penting manakala pemerintah 

mencanangkan program pengembangan sekolah mandiri yang merupakan 

community-based education dan otonomi daerah. Untuk melembagakan dan 

sekaligus meningkatkan peranserta orang tua dalam masyarakat dalam menunjang 

pembelajaran, pemerintah melalui Keputusan Menteri Pendidikan Nasional 

Republik Indonesia Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite 

Sekolah. 

Menurut Beck and Murphy (1996), sebagaimana dibahas kembali oleh 

Hartoyo (2001), menyebutkan bahwa keterlibatan orang tua siswa dan 

masyarakat merupakan faktor pendukung keberhasilan pendidikan di sekolah. 

Oleh karena itu, sekolah perlu menjalin hubungan kerjasama yang baik dan 

optimal dengan orang tua maupun masyarakat sekitarnya.  

Comer (1986, 1988) dalam Hartoyo (2001) menyatakan bahwa pembagian 

tanggung jawab pendidikan antara sekolah (guru dan kepala sekolah) dan orang 

tua yang harmonis dapat memberikan beberapa keuntungan. Kerjasama dan 

pembagian tanggung jawab ini dapat dijabarkan dalam bentuk, pembahasan 

program kerja sekolah, kurikulum, penambahan mata pelajaran/ketrampilan 

tertentu, pemerolehan sumber dana, dan pengadaan sarana dan fasilitas 

pendidikan yang diperlukan lainnya.  

Di samping itu, orang tua dan masyarakat dapat pula dilibatkan dalam 

memberikan motivasi belajar kepada siswa dan pelaksanaan pendidikan di 

sekolah, tentu saja dengan batas-batas tertentu. 
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Menyadari pentingnya peranserta orang tua siswa dalam masyarakat dalam 

menunjang pembelajaran, perlu dilakukan kajian khusus tentang bentuk dan 

peranserta orang tua dalam menunjang pembelajaran. 

Paradigma baru dalam sistem pendidikan di Indonesia  mensyaratkan 

adanya keterlibatan orang tua untuk menunjang pendidikan di sekolah. Berbagai 

penelitian menunjukkan bahwa kehadiran (keterlibatan) orang tua di sekolah 

mampu meningkatkan prestasi siswa, terutama anak yang orang tuanya 

berpartisipasi aktif dalam program sekolah.  

Alasan utama dibalik perlunya melibatkan orang tua dalam pendidikan di 

sekolah,  adalah:  

“bahwa orang tua adalah pendidik pertama yang paling mengetahui dan 
berkepentingan atas pendidikan anaknya; belajar tidak hanya terjadi di 
sekolah tetapi juga dipengaruhi oleh rumah dan lingkungan; orang tua 
mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam membentuk institusi publik 
seperti pendidikan terutama yang mempunyai pengaruh berarti untuk masa 
depan putra-putri mereka” (Gibson dan Jolley 1987:3).   
 
Sebagai pihak yang berkepentingan dengan hasil pendidikan, orang tua pasti 

menghendaki bahwa putra dan putrinya mendapatkan pendidikan yang benar dan 

bermutu, sehingga mereka akan berpartisipasi dalam proses tersebut meskipun 

dengan tingkat keterlibatan yang berbeda-beda. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Pendekatan 

Telah dikemukakan dalam bab pendahuluan, bahwa penelitian ini tidak 

bertujuan menguji hipotesis. Yang ingin dilakukan adalah mendeskripsikan dan 

menganalisis data sampai ditemukenali suatu kecenderungan umum yang dapat 

dijadikan bahan kajiian lebih lanjut. Oleh karena itu, penelitian ini 

menggunakan pendekatan kualitatif, yang menurut Sudjana dan Ibrahim (1989) 

bercirikan: (1) menggunakan lingkungan alami sebagai sumber data langsung ; 

(2) bersifat deskriptif-analitik; (3) penekanan kepada proses dan bukan kepada 

hasil;  (4) bersifat induktif; dan 5) mengutamakan makna. 

Pertimbangan lain yang mendasari digunakannya pendekatan kualitatif 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Pertama, peneliti bermaksud 

mengembangkan konsep pemikiran, pemahaman atas pola yang terkandung di 

dalam data, melihat secara keseluruhan suatu keadaan, proses, individu dan 

kelompok tanpa mengurangi variabel, sensitif terhadap orang yang diteliti, dan 

mendeskripsikannya secara induktif.  

Kedua,  peneliti bermaksud menganalisis dan menapsirkan suatu fakta, 

gejala, dan peristiwa yang berkaitan dengan pembinaan kemampuan profesional 

kepala sekolah dalam konteks ruang, waktu, dan situasi sebagaimana adanya. 

Ketiga, bidang kajian penelitian ini berkenaan dengan proses dan aktivitas 

pencapaian tujuan kelembagaan, yang di dalamnya terjadi peristiwa interaktif di 

antara berbagai komponen pendidikan. 
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3.2. Kategori Sumber dan Teknik Pengumpulan Data  

Penelitian ini memilih objek SMP Negeri 1 Petarukan, dengan 

pertimbangan bahwa sekolah tersebut merupakan sekolah negeri yang unggul 

dalam prestasi akademik maupun nonakademik. Data dan informasi dalam 

penelitian ini dihimpun dari kategori dan sumber-sumber berikut ini. 

(1) Manusia, yang terdiri atas para fungsionaris badan penyelenggara, dan 

seluruh manusia yang terlibat dalam proses pelaksanaan pendidikan di 

SMP Negeri 1 Petarukan.  Prosedur sampling yang penulis tempuh dalam 

pemilihan subjek manusia tersebut, lebih didasarkan kepada tujuan dan 

urgensi data serta informasi yang diperlukan. Dengan demikian, jumlah 

dan subjek sampel akan berkembang secara snow ball. Untuk kemudahan 

meleburkan diri dalam setting penelitian, maka penulis memperlakukan 

sampel manusia tersebut lebih sebagai informan. Perlakuan demikian 

didasarkan pula pada aspek pemanfaatan waktu yang relatif singkat 

dengan kebutuhan informasi yang memadai. Informan pun dimanfaatkan 

untuk bertukar pikir dan membandingkan suatu kejadian yang ditemukan 

dari subjek lainnya (Moleong, 1997).  

(2) Lembaga, yaitu lapisan-lapisan strategik atau unit-unit di dalam 

lingkungan SMP Negeri 1 Petarukan. 

(3) Perilaku manusia, yang berhubungan dengan tindakan, persepsi dan 

pemahaman kognitif mengenai MBS, perencanaa dan pelaksanaan 

pendidikan, dan aspek-aspek kebermutuan pendidikan di sekolah. 
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(4) Dokumen, yang berupa himpunan data dan informasi tertulis, baik di 

dalam buku-buku maupun dokumen-dokumen resmi mengenai 

penyelenggaraan SMP Negeri 1 Petarukan. 

Data dan informasi yang akan dideskripsikan dan dianalisis dalam 

penelitian ini, penulis kumpulkan melalui teknik-teknik pengumpulan data 

berikut ini. 

3.2.1. Pengamatan  

Pengamatan dilakukan untuk memahami situasi latar penelitian dan 

perilaku manusia di dalamnya. Sebagaimana dijelaskan oleh Patton (1987), 

dipilihnya teknik pengamatan ini didasarkan atas alasan-alasan berikut ini:  

(1) Dengan berada di lapangan, peneliti lebih mampu memahami konteks 
data di dalam keseluruhan situasi; (2) Pengamatan langsung 
memungkinkan peneliti menggunakan pendekatan induktif; (3) Peneliti 
dapat melihat hal-hal yang kurang atau tidak diamati orang lain; (4) 
Peneliti dapat menemukan hal-hal yang sedianya tidak akan terungkap 
oleh responden dalam wawancara; (5) Peneliti dapat mengemukakan  hal-
hal di luar persepsi responden; (6) Di lapangan, peneliti tidak hanya dapat 
mengadakan pengamatan tetapi juga memperoleh kesan-kesan pribadi.  
 
Dalam hal ini penulis memilih tipe pengamatan terbuka, dengan mana 

kehadiran penulis diketahui secara terbuka oleh subjek, dan merekapun secara 

sukarela memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengamati peristiwa 

yang terjadi dan aktivitas yang mereka lakukan. 

3.2.2. Wawancara 

Penggunaan wawancara dalam pengumpulan data penelitian ini, penulis 

tujukan untuk mengkonstruksi aspek-aspek manusia, kejadian, kegiatan, 

organisasi, perasaan, kepedulian, dan lain-lain. Untuk memelihara kewajaran 

suasana dan proses wawancara, penulis menggunakan tipe wawancara informal 
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seperti yang disarankan oleh Patton (1987)  atau wawancara tak terstruktur 

menurut anjuran Lincoln dan Guba (1981).  

Wawancara tak terstrukur menurut Lincoln dan Guba dapat digunakan 

apabila pewawancara: (1) berhubungan dengan “orang penting”, (2) ingin 

menanyakan sesuatu secara lebih mendalam kepada subjek tertentu, (3)  tertarik 

untuk mengungkapkan motivasi, maksud atau penjelasan dari responden; dan 

(4) mau mencoba mengungkapkan pengertian suatu peristiwa atau keadaan 

tertentu. 

3.2.3. Studi Dokumen dan Kepustakaan 

Dalam penelitian ini, pengumpulan data melalui penggunaan teknik studi 

dokumen penulis tekankan pada deskripsi isi dokumen. Untuk dokumen tertentu 

yang mengharuskan dilakukannya analisis isi, maka penulis akan melakukan 

sebatas penafsiran berdasarkan perspektif penulis sendiri dan dikonfirmasi 

dengan pendapat responden tertentu. Studi kepustakaan penulis lakukan untuk 

pengayaan konsep, teori, dan landasan metodologik penelitian ini. 

3.3. Pengecekan Kesahihan Data 

Dalam penelitian kualitatif terdapat empat kriteria kesahihan data yang 

perlu pengujian, yaitu derajat keterpercayaan, keteralihan, kebergantungan, dan 

kepastian. Untuk kriteria derajat kepercayaan, disediakan tujuh jenis teknik 

pengecekan. Sedangkan kriteria keteralihan, kebergantungan, kepastian masing-

masing dapat dicek dengan sebuah tehnik pengecekan. 

Untuk penelitian ini penulis hanya akan mengecek kriteria derajat 

kepercayaan, kebergantungan dan kepastian. Untuk mengecek derajat 
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kepercayaan, penulis gunakan teknik triangulasi terhadap sumber dan member 

check. Sedangkan kebergantungan dan kepastian, akan diperiksa dengan teknik 

audit trail.  

Sebagaimana diarahkan oleh Patton (1987), teknik triangulasi terhadap 

sumber dapat ditempuh dengan cara-cara:  

(a) membandingkan data hasil pengamatan tehadap data hasil wawancara;  
(b) mebandingkan pernyataan subjek di depan umum dengan apa yang 
dikatakannya secara pribadi;  (c) membandingkan apa yang dikatakan 
orang-orang mengenai situasi penelitian dengan apa yang mereka katakan 
sepanjang waktu; (d)  membandingkan keadaan dan perseptif seseorang 
dengan berbagai pendapat dan pandangan orang lain dari beragam latar 
belakang; dan (e)  membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen 
yang berkaitan. 
 
Member check penulis lakukan dengan cara meminta pendapat dan 

panilaian dari responden yang terlibat dalam proses pengumpulan data, 

berkenaan dengan data, kategori analitik, dan kesimpulan penelitian.  

Sedangkan dalam audit trail, penulis memperlakukan para pembimbing sebagai 

auditor yang memberi balikan kepada penulis mengenai keseluruhan aspek 

penelitian ini. 

3.4. Teknik Analisis Data 

3.4.1. Pengolahan Data di Lapangan  

Kegiatan utama yang penulis lakukan selama pengolahan data di lapangan 

adalah pencatatan dan refleksi.  Seluruh data dan informasi yang dihimpun dari 

studi dokumen, wawancara, dan pengamatan pada setiap tahap pengumpulan 

data, penulis catat dalam catatan lapangan. Catatan lapangan mendeskripsikan 

diri subjek, rekonstruksi dialog, peristiwa khusus, aktifitas-aktifitas, dan 

perilaku pengamat. Dalam bagian reflektif dimuat refleksi mengenai analisis, 
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metode, dilema etik, dan konflik, kerangka berpikir, pendapat, gagasan, dan 

kepedulian peneliti (Bogdan dan Bilken, 1982).  

3.4.2. Unifikasi dan Kategorisasi 

Unifikasi atau penyusunan satuan, penulis lakukan dengan 

mengidentifikasi himpunan data dan informasi atas dasar ragam subjek pemberi 

informasi, waktu dan tempat perolehan informasi, dan teknik pengumpulan data 

yang digunakan. Tahap selanjutnya adalah kategorisasi, di mana penulis 

memilah-milah satuan cacatan lapangan dan mengelompokannya ke dalam 

kategori-kategori visi pendidikan, perencanaan strategik pendidikan, dan 

kebermutuan pendidikan.  Untuk kepentingan di tingkat deskripsi, maka 

kategorisasi data dan informasi itu penulis lakukan dengan memilah-milah 

informasi yang relevan dengan kebutuhan deskripsi. 

3.4.3. Interpretasi dan Penyimpulan 

Pada tahap ini penulis melakukan penafsiran terhadap keseluruhan hasil 

penelitian berdarkan kaidah-kaidah metodologik. Makna yang ingin didapatkan 

adalah pola-pola, tema, hubungan-hubungan dan persamaan.  Untuk 

memperoleh kesimpulan, penulis melakukan ferivikasi atas kebermaknaan yang 

telah ditemukaan pada tingkat penafsiran tadi.  

Akhirnya, penulis mengkonfirmasikan temuan dan kesimpulan itu 

terhadap konstruksi teori yang telah diketengahkan pada bab kedua tesis ini, 

sehingga dapat dijadikan dasar bagi pengajuan rekomendasi.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1. Hasil Penelitian 

Pada bagian ini akan penulis deskripsikan hasil penelitian yang meliputi 

kondisi umum SMP Negeri 1 Petarukan dan aspek-aspek MBS di sekolah 

tersebut.  

4.1.1. Aspek-aspek Kesiapan Pelaksanaan MBS di SMP Negeri 1 Petarukan  

4.1.1.1. Kesiapan Sumberdaya Manusia  

• Kesiswaan 

Pada tahun pelajaran 2006/2007, jumlah seluruh siswa SMP Negeri 1 

Petarukan dari kelas VII sampai IX sebanyak 830 siswa yang terdiri dari 359 

orang laki-laki dan 471 orang perempuan. Apabila diperinci berdasarkan 

sebaran kelasnya, maka dapat diringkaskan dalam Tabel 4.1.  

Tabel 4.1 
SISWA SMPN 1 PETARUKAN MENURUT KELAS DAN JENIS KELAMIN 

 

Kelas Jumlah  
Rombongan Belajar 

Siswa 
Jumlah 

L P 

VII 7 117 164 281 
VIII 7 129 145 274 
IX 7 113 162 275 

Jumlah 21 359 471 830 

Sumber: Dokumen Kesiswaan SMPN 1 Petarukan, 2007 
 

Berdasarkan perincian angka-angka dalam tabel 4.2, tampak bahwa jumlah 

rombongan belajar, jumlah siswa dan komposisinya pada masing-masing kelas 
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tidak jauh berbeda. Kelas VII sebanyak 7 kelas dengan jumlah siswa 281 orang 

yang terdiri dari 117 orang laki-laki dan 164 perempuan.  

Kelas VIII sebanyak 7 kelas dengan jumlah siswa 274 orang yang terdiri 

dari 129 orang laki-laki dan 145 perempuan. Kelas IX sebanyak 7 kelas dengan 

jumlah siswa 275 orang yang terdiri dari 113 orang laki-laki dan 162 

perempuan. Selanjutnya, dalam tabel 4.3 diperlihatkan perincian jumlah siswa 

SMP Negeri 1 Petarukan berdasarkan kelompok umur dan jenis kelaminnya.  

Tabel 4.2. 
SISWA MENURUT UMUR, TINGKAT, DAN JENIS KELAMIN 

 
Umur Siswa 

(tahun) 
Kelas VII Kelas VIII Kelas IX Jumlah 
L P L P L P L P 

< 13  75 131 - - - - 75 131 
13  23 27 72 134 - - 95 161 
14  19 6 28 22 - - 47 28 
15  - - 21 4 63 110 84 114 
16      13 85 13 85 
17      4 - 4 - 

Sumber: Dokumen Kesiswaan SMPN 1 Petarukan, 2007 
 
Dari tabel di atas diperoleh penjelasan bahwa siswa SMP Negeri 1 

Petarukan yang berjumlah 830 orang, memiliki keragaman umur, yaitu kurang 

dari 13 tahun sampai dengan 17 tahun. Perinciannya adalah sebagai berikut: 

a. Siswa kelas VII yang berumur di bawah 13 tahun yaitu sebanyak 206 

orang, masing-masing laki-laki 75 orang dan perempuan 131 orang, yang 

berumur 13 tahun yaitu sebanyak 50 orang masing-masing laki-laki 23 

orang dan perempuan 27 dan hanya 15 orang yang berumur 14 tahun yaitu 

19 orang  laki-laki dan perempuan 6 orang. 

b. Siswa kelas VIII yang berumur 13 tahun yaitu sebanyak 206 orang, 

masing-masing laki-laki 72 orang dan perempuan 134 orang, yang 

berumur 14 tahun yaitu sebanyak 50 orang, masing-masing laki-laki 28 
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orang dan perempuan 22 orang dan hanya 25 Orang yang berumur 15 

tahun yaitu 25 orang  yaitu 21 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. 

c. Siswa kelas IX yang berumur 15 tahun yaitu sebanyak 173 orang, masing-

masing 63 orang laki-laki dan 110 orang perempuan, yang berumur 16 

tahun yaitu sebanyak 98 orang yaitu 13 orang laki-laki dan 85 orang 

perempuan dan  hanya 4 orang  yang berumur 17 tahun yaitu 4 orang laki-

laki,  jumlah laki-laki dan perempuan 275 Orang. 

Jadi jumlah keseluruhan siswa dari kelas VII sampai dengan kelas IX yang 

berumur dibawah 13 tahun sebanyak 201 orang, yang berumur 13 tahun 

sebanyak 256 orang dan yang berumur 14 tahun sebanyak 75 orang dan yang 

berumur 15 tahun sebanyak 198 orang. Dari 830 orang siswa tersebut, tidak ada 

seorang siswa pun yang mengulang maupun yang putus sekolah. 

Sebagai gambaran mengenai keadaan penerimaan siswa baru tahun 

pelajaran 2006/2007, dalam tabel berikut ini diperinci mengenai jumlah siswa 

baru berdasarkan rencana, pendaftar, diterima, dan sekolah asal siswa. 

Tabel 4.3. 
PENERIMAAN SISWA BARU SMPN 1 PETARUKAN 

 
Rencana 

Penerimaan 
Pendaftaran Diterima Asal Siswa 

L P Jml L P Jml SD MI 

280 269 299 568 117 164 281 258 23 

 Sumber: Dokumen Kesiswaan SMPN 1 Petarukan, 2007 
 

Dari tabel di atas terlihat bahwa jumlah calon siswa yang mendaftar ke 

SMP Negeri 1 Petarukan mencapai dua kali lipat dari jumlah yang 

direncanakan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa SMP Negeri 1 Petarukan 

merupakan sekolah yang sangat diminati oleh siswa SD dan MI. Salah satu 
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faktor yang menjadi daya tarik calon siswa itu adalah pencapaian nilai Ujian 

Nasional, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut.    

Tabel 4.4. 
PERKEMBANGAN KELULUSAN UJIAN NASIONAL SISWA SMPN 1 PETARUKAN 

 

Tahun Pelajaran Peserta Rata-rata         
Nilai UN 

Peringkat 
Propinsi 

2004/2005 
2005/2006 
2006/2007 

270 
301 
279 

6,27 
8,49 
8,28 

94 
62 
79 

2006/2007 
Bahasa Indonesia 
Matematika 
Bahasa Inggris 
Seluruh Mapel 

  
8,69 
8,38 
7,78 
8,28 

 

    Sumber: Dokumen Kesiswaan SMPN 1 Petarukan, 2007 
 

• Keadaan Guru dan Tenaga Administrasi 

Pada tahun pelajaran 2006/2007 SMP Negeri 1 Petarukan dipimpin oleh 

Drs. Minar Lukito, M. Pd. Di sekolah tersebut terdapat 39 orang guru bidang 

studi yang terdiri dari 24 orang guru laki-laki dan 15 orang guru perempuan. 

Dari seluruh guru itu, terdapat seorang guru yang berijazah S2; 34 orang 

berijazah S1; dan empat orang lainnya berijazah D3; Dengan demikian, hampir 

90% guru SMP Negeri 1 Petarukan telah berijazah S1. 

Untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme guru, maka SMP Negeri 

1 Petarukan senantiasa mengikutsertakan guru-gurunya ke dalam 

pelatihan/penataran/pendidikan berkaitan dengan pengembangan bidang studi 

yang mereka ajarkan, yang diadakan oleh instansi khususnya Dinas Pendidikan. 

Di samping itu setiap guru terlibat di dalam kegiatan pemantapan guru yang 

diadakan di SMP Negeri 1 Petarukan. 

SMP Negeri 1 Petarukan juga mempunyai empat orang guru bimbingan 

konseling (BK/BP), yang memberi pelayanan konsultasi kepada masyarakat 



 

 

51

sekitar, terutama orang tua siswa. Selain itu, SMP Negeri 1 Petarukan 

mempunyai dua orang instruktur komputer yang dirangkap oleh guru, 

pembimbing kegiatan, dan dua orang ahli laboratorium IPA.  

Secara lengkap keadaan guru dan tenaga administrasi SMP Negeri 1 

Petarukan dapat dilihat pada tabel 4.5. 

Tabel 4.5. 
TENAGA KEPENDIDIKAN SMPN 1 PETARUKAN BERDASARKAN JENIS KELAMIN 

 
Kategori 

Tenaga Kependidikan Laki-laki Perempuan Jumlah 

Kepala Sekolah 
Wakil Kepala Sekolah 
Guru PNS 
Guru Honorer 
Tenaga Administrasi 

1 
1 

15 
7 

10 

- 
- 
9 
6 
4 

1 
1 

24 
13 
14 

Jumlah 34 19 53 

 Sumber: Dokumen Kepegawaian SMPN 1 Petarukan, 2007 
 

4.1.1.2. Kemampuan SMP Negeri 1 Petarukan 

Dari segi kesiapan melaksanakan MBS, kemampuan sekolah dalam 

deskripsi ini meliputi kemampuan mengubah pola pikir, dan kriteria wilayah 

sekolah dan kondisi fisiknya.  

• Kriteria Wilayah dan Kondisi Fisik SMP Negeri 1 Petarukan  

SMP Negeri 1 Petarukan terletak di jalan Pemuda Kecamatan Petarukan 

Kabupaten Pemalang. Letak SMP Negeri 1 Petarukan ini cukup strategis karena 

dapat dijangkau kendaraan umum, yang dilalui oleh jalan Pantura. Luas 

bangunan SMP Negeri 1 Petarukan adalah 2.785m2, dengan luas tanah  

5.885m2.  

Jenis konstruksi gedungnya bersifat permanen yang tediri atas: ruang kelas  

21 lokal yang meliputi ruang kelas VII sebanyak 7 lokal, kelas VIII sebanyak 7 



 

 

52

lokal, kelas IX sebanyak 7 lokal dengan luas seluruhnya 1.176m2. Selain itu, 

masih terdapat banyak ruangan antara lain: ruang kepala sekolah dengan ukuran 

49m2, ruang perpustakaan 84m2, ruang BP 42m2, laboratorium IPA 72m2, ruang 

ketrampilan 112m2, mushola 144m2, gudang 12m2, ruang OSIS 14m2, kamar 

mandi/toilet guru sebanyak 2 buah dengan ukuran 9m2.  Untuk lebih jelasnya, 

perincian dan kondisi ruangan SMP Negeri 1 Petarukan penulis ringkaskan 

dalam tabel Tabel 4.6.   
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Tabel 4.6. 
JENIS DAN KONDISI RUANG SMP NEGERI 1 PETARUKAN 

 

Jenis Ruangan Jumlah Luas (M2) Kondisi Keterangan 

R. Kelas 21 1.176 Baik Permanen 
R. Perpustakaan 1 84 Baik Permanen 
R. KepSek 1 49 Baik Permanen 
R. Guru 1 84 Baik Permanen 
R. Tata Usaha 1 60 Baik Permanen 
Ruang BP/BK 1 42 Baik Permanen 
R. Ketrampilan 1 112 Baik Permanen 
R. Ganti Pakaian 1 12 Baik Permanen 
Lab. IPA 1 72 Baik Permanen 
Lab. Komputer - - Baik Permanen 
K. Mandi/WC guru 1 / 2 9 Baik Permanen 
K. Mandi/WC siswa 4 / 6 40 Baik Permanen 
Gudang 1 12 Baik Permanen 
Mushola 2 144 Baik Permanen 
Kantin 1 9 Baik Permanen 
Ruang OSIS 1 14 Baik Permanen 
Lap. OR (semen) 1 110 Baik Permanen 
Tempat Parkir 2 192 Baik Permanen 
Taman 1 6 Baik Permanen 

Sumber: Dokumen Sarana Prasarana SMPN 1 Petarukan, 2007 
 

• Kemampuan Mengubah Pola Pikir Menuju MBS 

Perubahan pola pikir warga SMP Negeri 1 Petarukan sehubungan dengan 

pelaksanaan MBS, dilakukan antara lain melalui proses sosialisasi MBS itu 

sendiri. Sosialisasi tersebut merupakan upaya dan langkah strategis yang harus 

dilakukan setiap akan melaksanakan sebuah program. Sosialisasi dimaksudkan 

agar warga SMP Negeri 1 Petarukan memahami program yang akan 

dilaksanakan, sehingga memiliki komitmen dan kontribusi yang nyata terhadap 

program itu.  

“Adapun sosialisasi MBS kepada warga di SMP Negeri 1 Petarukan, 

dilakukan melalui berbagai media dan kesempatan. Misalnya melalui rapat 

dewan guru dan staf, pengumuman/informasi pada saat upacara bendera, 

diskusi, dan surat edaran”. (Wawancara, KS, Agustus 2007).  
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Salah satu proses sosialisasi yang penulis observasi (16 Juli 2007) adalah 

melalui rapat dewan guru dan staf TU. Dari observasi tersebut kelihatan bahwa 

rapat membahasan materi yang berkaitan dengan MBS yaitu: (1) deskripsi 

tugas, wewenang, tanggung jawab, kewajiban dan hak setiap warga sekolah; (2) 

rencana/program sekolah; dan (3) sumberdaya sekolah.  

Menurut penjelasan Kepala SMP Negeri 1 Petarukan (Wawancara, 

Agustus 2007): “Sosialisasi MBS kepada guru dan staf TU bukan hanya melalui 

rapat dinas, tetapi seringkali juga dilakukan  melalui diskusi dan pengarahan 

setiap hari Senin serta pengumuman/informasi. Sedangkan sosialisasi kepada 

orang tua siswa bentuknya berbeda dengan guru atau karyawan, yaitu melalui 

surat edaran dan penjelasan umum dalam forum-forum peretmuan Komite 

Sekolah”.  

 
Menurut Kepala Sekolah, belum semua warga sekolah memahami konsep 

MBS, termasuk orang tua siswa, staf TU dan sebagian guru. Lebih lanjut 

Kepala Sekolah menjelaskan bahwa: 

“Warga sekolah kami memerlukan waktu dan tahapan-tahapan dalam 
memahami konsep MBS. Oleh karena itu, saya bersama-sama wakil kepala 
sekolah secara periodik dan terus menerus melakukan upaya memberikan 
pemahaman dan mensosialisasikan program MBS kepada seluruh warga 
sekolah, sehingga berangsur-angsur warga sekolah akan lebih paham 
terhadap program MBS” 

 
Kurangnya pemahaman warga sekolah terhadap program MBS dapat pula 

dilihat dari hasil wawancara (Agustus, 2007) dengan salah seorang guru SMP 

Negeri 1 Petarukan, yang mengungkapkan:  “Kebanyakan warga sekolah masih 

belum paham tentang konsep MBS, terlebih orang tua siswa, hal ini mungkin 

disebabkan oleh belum efektifnya sosialisasi program MBS”.  
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Hasil wawancara dengan staf TU (Agustus, 2007) mengatakan pula bahwa: 

“Hanya sebagian kecil warga sekolah yang memahami program MBS. 

Kurangnya pemahaman ini mungkin karena sosialisasi yang dilakukan Kepala 

Sekolah dan wakilnya masih kurang”. Selanjutnya, hasil wawancara (Agustus, 

2007) dengan pengurus Komite Sekolah SMP Negeri 1 Petarukan mengatakan:  

“Saya baru paham sedikit tentang program MBS. MBS adalah hal yang 
baru bagi kami untuk lebih memahami konsep tersebut tentunya 
memerlukan waktu yang cukup, terlebih lagi bagi kami orang tua siswa. 
Oleh karena itu sosialisi mengenai program MBS yang dilakukan oleh 
sekolah, melalui surat edaran dan pemberitahuan/informasi yang diberikan 
pada saat rapat komite di tahun pelajaran baru perlu ditingkatkan”. 
 

4.1.1.3. Ketersediaan Pedoman Pelaksanaan MBS 

Dari hasil observasi dan penelusuran dokumen (Agustus, 2007) yang 

penulis lakukan di SMP Negeri 1 Petarukan, dapat diringkaskan bahwa 

pedoman pelaksanan MBS yang dimiliki SMP Negeri 1 Petarukan meliputi: (1) 

pedoman dari pusat berupa seperangkat peraturan yang diperlukan untuk 

melaksanakan otonomi masing-masing unsur sekolah; dan (2) pedoman 

pelaksanaan MBS yang telah dirumuskan mencakup kerangka nasional dan 

otonomi daerah. Pedoman ini meliputi rencana sekolah, pembiayaan, 

monitoring dan evaluasi. 

Apabila diklasifikasi berdasarkan isinya, maka dokumen-dokumen resmi 

pedoman pelaksanaan MBS  yang tersedia di SMP Negeri 1 Petarukan meliputi 

hal-hal sebagai berikut: 

(1) Konsep Dasar MBS 

(2) Faktor-faktor yang Perlu Diperhatikan dalam MBS 

(3) Ciri-ciri MBS 
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(4) MBS sebagai Proses Pemberdayaan 

(5) Efektifitas, Efisiensi, dan Produktifitas MBS 

(6) Kepemimpinan dalam MBS 

(7) Implementasi MBS 

(8) Strategi Implementasi MBS 

(9) Model MBS di Indonesia 

(10) Prospek Gaji dan Kinerja Guru Dalam MBS 

(11) Indikator Kemampuan Manajemen Kepala Sekolah dalam MBS 

(12) Perencanaan Pendidikan dan Manajemen Mutu Pendidikan dalam 

MBS. 

4.1.1.4. Rencana Sekolah dan Rencana Pembiayaan Pendidikan SMP  

            Negeri 1 Petarukan  

MBS menuntut kesiapan pengelola di berbagai level untuk melakukan 

perannya sesuai dengan kewajiban, kewenangan dan tanggungjawabnya. MBS 

akan efektif diterapkan apabila para pengelola pendidikan mampu melibatkan 

stakeholder terutama peningkatan peran serta masyarakat dalam menentukan 

kewenangan, pengadministrasian dan inovasi kurikulum yang dilakukan oleh 

sekolah. 

Berdasarkan wawancara dengan kepala sekolah terungkap bahwa 

pelaksanaan MBS di SMP Negeri 1 Petarukan dimulai dengan merumuskan visi, 

misi, tujuan sekolah yang dilanjutkan dengan membuat program peningkatan 

mutu. Lebih lanjut dijelaskan oleh kepala sekolah bahwa: 

“Semua komponen sekolah mulai dari kepala sekolah, guru, karyawan, 
orang tua siswa dilibatkan dalam membuat kebijakan atau pengambilan 
keputusan. Keterlibatan mereka tidak hanya sebatas pada permintaan 
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persetujuan atau dukungan saja, tapi juga berupa saran, masukan, ide dan 
berbagai kritikan-kritikan yang konstuktif. Tentu saja semua tadi 
didasarkan pada porsi dan status masing-masing. Kesiapan SMP Negeri 1 
Petarukan juga bisa dilihat pada SDM yang ada, yaitu jumlah guru yang 
hampir 90% sudah memenuhi kualifikasi guru SMP, yaitu berpendidikan 
S1, tenaga administrasi yang cukup, begitu juga dengan sarana prasarana 
sudah cukup”. 

 
Sementara itu, hal senada dikatakan oleh salah seorang guru bahwa: 

“Kesiapan SMP Negeri 1 Petarukan dalam melaksanakan MBS, dengan 
merumuskan visi, misi, dan tujuan sekolah, yang kemudian dilanjutkan 
dengan membuat program peningkatan mutu, kesiapan itu juga didukung 
oleh keadaan yang guru 90% sudah S1 dan pengalaman mengajar rata-
rata diatas 10 tahun. Demikian   juga dengan tenaga pustakawan dan 
tenaga administrasi pada umumnya sudah mengikuti pelatihan. Dari segi 
sarana prasarana, sekolah kami juga sudah memadai”. 

 
Ditambahkan oleh guru tersebut: “dalam perumusan visi, misi, tujuan, dan 

program peningkatan mutu sekolah, tidak semua warga sekolah dilibatkan, yang 

dilibatkan adalah wakil kepala sekolah, dan beberapa orang guru saja”.  

Wawancara dengan staf TU (6 Agustus 2007) menyatakan: “sekolah sudah 

merumuskan visi, misi, tujuan, dan membuat program peningkatan mutu. 

Walaupun dari segi SDM sebagian besar guru sudah mengoperasikan komputer 

dengan baik, namun tidak semua warga sekolah dilibatkan dalam perumusan 

visi,misi, dan tujuan sekolah”. 

Sedangkan wawancara yang dilakukan dengan pengurus komite sekolah 

menjelaskan bahwa: “sekolah sudah merumuskan visi, misi, dan tujuan sekolah 

tapi saya tidak tahu persis visi, misi, dan tujuan sekolah. Mengenai SDM di 

sekolah ini sudah mencukupi, baik dari segi kualitas maupun kuantitas, dari 

segi sarana prasarana juga sudah memadai”. 
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• Program Peningkatan Mutu 

SMP Negeri 1 Petarukan menyatakan visinya “Maju dalam Mutu Santun 

dalam Perilaku”. Sedangkan misinya adalah: (1) meningkatkan mutu Nilai 

Ujian; (2) meningkatkan mutu PBM; (3) meningkatkan pelayanan kepada siswa; 

(4) berperilaku adab/sopan; (5) meningkatkan iman dan taqwa; (6) 

meningkatkan rasa persaudaraan. 

Sejalan dengan visi dan misinya itu, SMP Negeri 1 Petarukan merumuskan 

tujuan untuk meningkatkan kualitas SMP Negeri 1 Petarukan. Untuk mencapai 

tujuan tersebut, SMP Negeri 1 Petarukan memprogramkan peningkatan mutu 

sebagaimana diuraikan berikut ini. 

a. Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Guru 

Peningkatan kualitas dan kompetensi guru SMP Negeri 1 Petarukan 

dilakukan dengan cara mengikutsertakan mereka dalam kegiatan-kegiatan 

pendidikan, pelatihan, dan penataran yang sesuai dengan pengembangan bidang 

studi yang mereka ajarkan, yang diadakan oleh berbagai instansi khususnya 

Dinas Pendidikan. Di samping itu setiap guru dilibatkan dalam kegiatan 

pemantapan guru yang diadakan di SMP Negeri 1 Petarukan.  

Bagi guru yang masih berijazah D-II dan D-III didorong untuk mengikuti 

program peningkatan mutu guru SMP setara S1 secara mandiri yang 

diselenggarakan oleh PTN maupun PTS. 

b. Peningkatan Sarana Pendidikan 

Sebagaimana telah digambarkan di atas bahwa SMP Negeri 1 Petarukan 

memiliki sarana parasarana yang: 21 lokal ruang kelas terdiri dari ruang kelas 

VII sebanyak 7  lokal, kelas VIII sebanyak 7 lokal, kelas IX sebanyak 7 lokal 
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dengan luas seluruhnya 1.176m2, 1 ruang kepala sekolah dengan ukuran 49.m2, 

1 ruang guru dengna ukuran 84m2, 1ruang tata usaha dengan ukuran 60m2, 1 

ruang perpustakaan dengan ukuran 84m2, 1 ruang  BP dengan ukuran 42m2 , 1 

laboratorium IPA dengan ukuran 72m2, 1 ruang ketrampilan dengan ukuran 

112m2, 2 mushola dengan ukuran 144m2, 1 ruang gudang dengan ukuran 12m2. 

1 ruang  OSIS dengan ukuran 14m2. 1 kantin dengan ukuran 9m2, 2 kamar 

mandi/toilet guru dengan ukuran 9m2, 6 kamar mandi/toilet murid dengan 

ukuran 40m2, dan 2 buah tempat parkir dengan ukuran 192m2, dengan kondisi 

semua bangunan tersebut baik. Lapangan olahraga/lapangan upacara tersedia 1 

buah dengan keadaan bersih dan terpelihara. 

Peningkatan sarana pendidikan dilakukan dengan memelihara sarana yang 

sudah ada dan meminta bantuan dari pemerintah, dalam hal ini Dinas 

Pendidikan Propinsi melalui proyek peningkatan mutu SMP, di samping itu 

dengan memaksimalkan iuran/sumbangan pendidikan siswa baru. 

c. Perolehan Nilai UAN dan Kegiatan Ekstrakurikuler 

Peningkatan Perolehan nilai UN melalui: pembentukan kelompok belajar 

siswa, mengadakan les sore hari, melaksanakan bimbingan belajar dengan 

mendatangi kelompok belajar. Selain itu kegiatan ekstrakurikuler siswa yaitu 

mengadakan kegiatan oleh raga, seni dan membaca Al Qur’an yaitu membentuk 

tim olahraga, memberikan bimbingan dan memfasilitasi kelompok kesenian 

yang dibentuk siswa, melaksanakan yang diadakan secara resmi, memberikan 

bimbingan pengajaran membaca Al Qur’an kepada siswa yang beragama Islam, 

sehingga wajib bagi siswa yang beragama Islam untuk bias membaca Al 

Qur’an. 
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Prestasi SMP Negeri 1 Petarukan berdasarkan data dokumentasi 

mempunyai prestasi akademik yang cukup membanggakan yaitu, dalam tahun 

2006/2007 untuk tingkat kabupaten Pemalang perolehan nilai UN SMP Negeri 1 

Petarukan menempati peringkat 6 dengan rata-rata nilai UN 8.28.  

Di samping prestasi akademik SMP Negeri 1 Petarukan mempunyai 

prestasi non akademik yaitu: (1) Juara I Tae Kwon Do tingkat  Karisidenan; (2) 

Juara I Karate tingkat Kabupaten; (3) Juara I Bulutangkis tingkat Kabupaten; 

(4) Juara 2 pemukul Drum tingkat Kabupaten; (5) Juara I Tae Kwon do Putri 

tingkat Propinsi.  

d. Penambahan Jam Belajar untuk Kelas IX 

Pelaksanaan jam tambahan/jam nol untuk kelas III yaitu mengadakan 

kegiatan belajar mengajar sebelum jam pertama dimulai. Jam nol tersebut 

dimaksudkan sebagai pengganti jam-jam pelajaran yang terkurangi oleh hari 

libur atau oleh kegiatan lain.  

e. Bimbingan Tes Siswa 

Bimbingan tes intern yaitu dengan melaksanakan evaluasi terhadap hasil 

belajar siswa, melaksanakan kegiatan try out pra-UN sebagai ajang latihan bagi 

siswa, menggandakan naskah bimbingan belajar yang dibagikan kepada semua 

kelompok untuk dipelajari dan didiskusikan bersama. 

Untuk mendukung program-program peningkatan mutu tersebut, dalam 

pelaksanaan MBS di SMP Negeri 1 Petarukan diusahakan pula peningkatan 

pengelolaan bidang-bidang berikut ini. 
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a. Pendanaan 

Berdasarkan pengamatan penulis, dapat dikemukakan bahwa sumber dana 

untuk operasionalisasi pendidikan di SMP Negeri 1 Petarukan berasal dari 

pemerintah, orang tua siswa dan beberapa unit sekolah. Dana yang berasal dari 

pemerintah adalah: beberapa anggaran rutin dan dana proyek peningkatan mutu 

(SOP).  

Dana dari orang tua siswa berupa iuran bulanan SOP dan sumbangan 

pengembangan institusi bagi siswa baru setiap awal tahun ajaran baru. Dana 

dari unit usaha sekolah seperti usaha: koperasi sekolah, dan Kantin sekolah. 

Sehubungan dengan pendaan tersebut, hasil wawancara penulis dengan 

Kepala SMP Negeri 1 Petarukan menjelaskan bahwa: 

“Penggalian  dana dari SOP di SMP Negeri 1 Petarukan cukup besar, ini 
didukung  dengan jumlah siswa yang cukup banyak yaitu sebanyak 830 
orang siswa. Hal ini tentunya memudahkan sekolah dalam menghimpun 
dana. Untuk biaya operasional sekolah selain dana dari pemerintah melalui 
Depdiknas, dalam usaha pelaksanaan program MBS sekolah juga menggali 
dana sendiri. Dana tersebut berasal dari orang tua siswa (iuran SOP dan 
sumbangan pengembangan institusi untuk siswa baru). Untuk tahun ajaran 
2007/2008 iuran sumbangan Operasional Pendidikan (SOP) bulanan yang 
dikenakan untuk siswa yaitu sebesar Rp. 40.000,00, sedangkan uang 
sumbangan pengembangan institusi untuk siswa baru yaitu  sebesar Rp. 
500.000,00”. 

 
Keseluruhan dana dari SOP ditambah dengan dana dari unit usaha sekolah 

yang berhasil dihimpun oleh sekolah dipergunakan untuk membiayai: (1) 

honorarium kelebihan jam mengajar, pegawai tidak tetap, wali kelas, struktural, 

kesejahterahaan guru/karyawan tetap, wali kelas, honorarium Satpam, 

ekstrakurikuler; (2) kegiatan belajar mengajar (KBM) seperti: ulangan umum, 

UAS/UN, program pengayaan kelas VII, VIII, IX, Praktikum IPA dan bahasa 

inggris, MGMP, pembelian buku guru, sarana KBM (minuman); (3) sarana 
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prasarana: Administrasi kantor, perawatan komputer, mesin stensil, mesin tulis, 

langganan surat kabar, transportasi, pengiriman surat, tamu sekolah, rapat 

dinas; (4) kesiswaan: berbagai kegiatan OSIS;  dan (5) pembangunan fisik: 

pengecatan gedung. 

Senada dengan penjelasan kepala sekolah, salah seorang guru SMP Negeri 

1 Petarukan mengatakan kepada penulis: “Untuk biaya operasional sekolah, 

sekolah menghimpun dana dari orang tua siswa beberapa iuran SOP bulanan 

sebesar Rp. 40.000,00 dan uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan 

akademik dan non akademik dalam bentuk KBM di sekolah” 

Hasil wawancara dengan kepala sekolah dan guru diperkuat pula oleh hasil 

wawancara dengan staf TU dan pengurus pengurus komite sekolah yang 

mengatakan bahwa dana dari orang tua siswa untuk tahun pelajaran 2007/2008 

terdiri atas iuran bulanan SOP sebesar Rp. 40.000,00, dan sumbangan 

pengembangan institusi untuk siswa  baru sebesar Rp. 500.000,00. 

b. Pengembangan Sumberdaya Manusia 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepala sekolah berkaitan dengan 

pengembangan SDM dikatakan: 

“Sekolah mengikutsertakan tenaga pengajarnya dalam pelatihan/penataran 
yang sesuai dengan bidang studi  yang mereka ajarkan, yang diadakan oleh 
berbagai instansi khususnya Dinas Pendidikan, di samping itu setiap guru 
terlibat dalam kegiatan pemantapan guru (MGMP), di samping itu bagi 
tenaga laboratorium, pustakawan dan staf TU mereka juga diikut sertakan 
pada penataran/diklat yang diadakan oleh Depdiknas, misalnya untuk staf 
TU diklat komputer. Bagi guru yang masih berijazah D-III diikutsertakan 
pada program peningkatan mutu guru SMP setara S1 sedangkan bagi 
mereka yang masih berijazah D-II diikut sertakan pada progarm 
peningkatan mutu guru SMP Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah”. 
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Hasil wawancara dengan kepala sekolah mengenai usaha sekolah dalam 

pelaksanaan MBS berkaitan dengan pengembangan SDM, didukung oleh guru 

yang mengatakan: 

“Untuk pengembangan SDM, sekolah mengikut sertakan tenaga pengajar 
atau administrasi dalam pelatihan/penataran yang diselenggarakan oleh 
Dinas Pendidikan, bahkan bukan itu saja sekolah juga memberikan 
kebebasan bagi wargnya untuk mengembangkan diri di luar instansi 
misalnya bagi staf TU yang ingin kursus komputer atau yang ingin 
melanjutkan studinya ke jenjang yang lebih tinggi”. 

  
Hasil wawancara dengan staf TU mengenai pengembangan SDM, 

dikatakan: 

“Untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pelayanan kepada 
stakeholder, sekolah mengikutsertakan staf TU pada pelatihan komputer 
yang diadakan oleh Dinas Pendidikan, sekolah  juga memberikan ijin 
belajar bagi staf yang ingin melanjutkan studi di Perguruan Tinggi, ada 1 
orang staf kami yang mengikuti kuliah di salah satu PTS di Tegal”. 

 

c. Rekruitmen siswa 

Usaha yang dilakukan sekolah dalam pelaksanaan MBS yang berkaitan 

dengan rekruitmen siswa, dilihat dari wawancara yang dilakukan dengan kepala 

sekolah yang mengatakan: 

“Dalam rekruitmen siswa di SMP Negeri 1 Petarukan, sekolah membentuk 
panitia khusus siswa baru, sekolah menggunakan tes untuk penyaringan 
calon siswa baru, pada rekruitmen siswa baru ini sekolah telah bekerja 
sama dengan stakeholder, yakni dengan melibatkan komite sebagai fungsi 
kontrol”. 

 
Ditambah oleh kepala sekolah bahwa, dalam rekruitmen siswa baru ini 

sekolah hanya mengadakan promosi dengan pengumuman berupa selebaran 

yang dipasang pada sekolah-sekolah dasar. Menurut kepala SMP Negeri 1 

Petarukan tiadak hanya mengadakan promosi karena sekolah kami adalah 
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sekolah unggul dalam prestasi akademik maupun non akademik, sehingga 

sekolah kami sudah cukup dikenal oleh masyarakat. 

Sesuai dengan hasil wawancara dengan kepala sekolah mengenai  usaha 

sekolah dalam pelaksanaan MBS berkaitan dengan rekruitmen siswa, salah 

seorang guru dan didukung oleh staf TU terungkap bahwa  dalam penerimaan 

siswa baru tersebut sekolah menggunakan tes. Di samping itu sekolah 

melibatkan komite sebagai fungsi kontrol, sedangkan promosi hanya dilakukan 

dengan memasang pengumuman pada sekolah-sekolah dasar. 

Hasil wawancara mengenai rekruitmen siswa baru dilakukan juga dengan 

pengurus komite yang mengatakan: “Sekolah dalam rekruitmen siswa baru 

membuat panitia khusus dan sistem penerimaannya dengan menggunakan tes. 

Mengenai keterlibatan komite dalam rekruitmen siswa baru tersebut pengurus 

komite, mengatakan kami tidak banyak terlibat, kami hanya dilibatkan sebagai 

fungsi kontrol.” 

d. Peningkatan Partisipasi Warga Sekolah dan Masyarakat dalam 

Pelaksanaan MBS 

Timbulnya partisipasi masyarakat dalam pendidikan sesungguhnya tidak 

terjadi secara otomatis (dengan sendirinya), melainkan melalui proses dan 

tahapan-tahapan yang terkadang melelahkan. Partisipasi masyarakat juga 

bukanlah suatu peristiwa komunikasi (proses interaksi) satu arah, tetapi 

merupakan interaksi yang cukup intesif dan panjang antara masyarakat dengan 

pihak sekolah. 

Penerapan sistem pendidikan yang sangat birokratis dan sentralistik 

selama lebih dari tiga puluh tahun ternyata telah berdampak pada makin 
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jauhnya lembaga pendidikan dari lingkungan masyarakatnya. Hal ini 

menimbulkan persepsi bahwa penyelenggaraan pendidikan sepenuhnya menjadi 

tanggungjawab pemerintah.  

Karena itu tidaklah mengherankan hubungan antara masyarakat dengan 

lembaga pendidikan dan partisipasi masyarakat dalam pendidikan selama itu 

lebih banyak bersifat kewajiban untuk mendukung input tertentu (dana), bukan 

proses pendidikan (pengambilan keputusan, monitoring pengawas, 

akuntabilitas). Sebagai akibatnya sekolah tidak mempunyai beban untuk 

mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan pendidikan pada orang tua dan 

masyarakat. 

Proses penentuan kebijakan yang diambil oleh SMP Negeri 1 Petarukan, 

sebagaimana dikatakan oleh kepala sekolah, semua komponen sekolah mulai 

dari kepala sekolah, guru, tata usaha, dan orang tua siswa dilibatkan dalam 

membuat suatu kebijakan.  

Diharapkan dengan pelibatan ini mereka ikut bertanggungjawab untuk 

mendukung dan mengelola program atau kebijakan yang diputuskan. Selain itu, 

keterlibatan semua komponen sekolah tidak hanya  terbatas pada minta 

persetujuan atau dukungan saja, akan tetapi diharapkan dukungan itu juga 

berupa saran, masukan, ide dan berbagai kritikan dari mereka. 

Mengenai partisipasi warga sekolah/masyarakat dalam rangka pelaksanaan 

MBS, sekolah mengatakan: 

“Pelibatan semua komponen sekolah dalam menentukan kebijakan dapat 
dilihat dari keterlibatan mereka dalam merencanakan kelas bermuatan 
lokal (ekstrakurikuler), dan kebijakan yang bertalitan dengan 
perkembangan kurikulum. Begitu juga halnya dengan pengadaan fasilitas 
atau sarana pendidikan di SMP Negeri 1 Petarukan warga sekolah 
dilibatkan. Pelibatan semua komponen sekolah di SMP Negeri 1 Petarukan 
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juga dapat dilihat dari pelaksanaan evaluasi. Sekolah melibatkan semua 
unsur dalam pembuatan program. Khususnya guru dan staf agar mereka 
dapat menjiwai setiap penilaian yang dilakukan dan memberikan alternatif 
pemecahan. Demikian pula orang tua dan masyarakat dilibatkan untuk 
menilai keberhasilan suatu program”. 

 
Ditambahkan oleh kepala sekolah, dalam pelibatan semua komponen 

sekolah ini, masih terdapat orang tua yang enggan untuk mengeluarkan 

pendapatnya kendati diberikan kebebasan untuk mengeluarkan ide, tanggapan, 

kritikan, bahkan ketidak setujuannya.  

Namun demikian lebih lanjut kepala sekolah mengatakan, upaya untuk 

mendapatkan aspirasi dan pendapat mereka terus diupayakan misalnya dengan 

menyediakan kotak saran atau kotak pendapat bagi mereka yang tidak berani 

mengungkapkan langsung di forum. Sementara itu hasil wawancara dengan guru 

mengatakan: 

“Semua warga sekolah dan masyarakat dilibatkan dalam menentukan 
kebijakan. Tetapi dalam menentukan kebijakan sekolah, misal pada saat 
rapat dewan guru dan staf tidak banyak guru yang memberikan masukan 
atau saran, meskipun mereka diberikan kebebasan untuk memberikan 
masukan, ide atau saran”. 

 
Ditambahkannya, partisipasi orang tua siswa sangat tinggi pada pertemuan 

dan pembiayaan pendidikan dalam bentuk iuran SOP dan sumbangan 

Sumbangan Pengembangan Institusi untuk siswa baru. 

Partisipasi warga sekolah dan masyarakat dalam pelaksanaan MBS 

berdasarkan wawancara dengan kepala sekolah dan guru tersebut kemudian di 

cek silang lagi dengan wawancara yang dilakukan terhadap staf TU, yang 

mengatakan: 

“Partisipasi warga sekolah utamanya staf TU dalam menentukan kebijakan 
tidak terlalu menonjol, karena dari rapat dinas yang diadakan oleh kepala 
sekolah, hanya sedikit guru yang memberikan masukan, sedangkan orang 
tua/masyarakat belum banyak terlibat/berpartisipasi dalam pengelolaan 
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sekolah. Mereka hanya terlibat dalam hal pendanaan melalui sumbangan 
operasional sekolah (SOP), sedangkan mengenai partisipasi dalam 
memberikan saran untuk membuat kebijakan masih kurang”. 

 
Sementara itu hasil wawancara dengan pengurus komite mengenai 

partisipasi warga sekolah dan masyarakat dalam rangka pelaksanaan MBS 

sebagai berikut: 

“Partisipasi  anggota komite sekolah antara lain berupa masukan, Ide, dan 
saran antara lain untuk menambah jam pelajaran sore hari/diadakan les 
untuk bidang studi yang dianggap sulit (Matematika, Bahasa inggris), 
sedangkan dalam bentuk uang yaitu dengan iuran sumbangan operasional 
sekolah dan sumbangan pengembangan institusi (SPI) bagi siswa baru”. 

 
Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan kepala sekolah, guru, staf 

TU, dan pengurus komite, serta ditunjang dengan pengamatan langsung dapat 

dijelaskan bahwa partisipasi warga sekolah dan masyarakat dalam penentuan 

kebijakan di sekolah dalam bentuk saran, ide, kritik masih sangat rendah. Tetapi 

dalam hal pengumpulan dana partisipasi orang tua/masyarakat tinggi. 

4.1.1.5. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan  

Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaran pendidikan di SMP 

Negeri 1 Petarukan selama ini dimaksudkan untuk menjamin transparansi dan 

akuntabilitasnya. Dengan transparansi dan akuntabilitas itu, maka orang tua dan 

masyarakat akan memperoleh informasi yang memadai tentang sekolah. Mereka 

akan mengetahui apakah sekolah menunjukkan peningkatan prestasi atau tidak. 

Apakah sekolah hanya melaksanakan rutinitas sepanjang tahun dan selama 

bertahun-tahun tanpa target yang jelas.  

Karena desentralisasi pendidikan memberikan kewenangan dan 

tanggungjawab yang cukup besar dalam penyelenggaraan pendidikan, maka 

sekolah perlu memberikan akuntabilitas (mempertanggungjawabkan) proses dan 
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hasil pendidikan yang telah dicapai kepada stakeholders.. Akuntabilitas 

merupakan proses pertanggungjawaban yang harus dilakukan sekolah terhadap 

keberhasilan yang telah dicapai dan kegagalan yang dialami oleh sekolah.  

Diharapkan dengan akuntabilitas ini, bila sekolah memperoleh 

keberhasilan, maka orang tua, masyarakat, dan stakeholder lainnya perlu 

memberikan penghargaan kepada sekolah yang bersangkutan, sehingga menjadi 

faktor  pendorong untuk terus meningkatkan kinerjanya di masa yang akan 

datang.  

Sebaliknya, apabila sekolah mengalami kegagalan, maka sekolah perlu 

diminta pertanggungjawaban atas kegagalan dalam penyelenggaraan pendidikan 

bagi siswa  dan diberikan teguran atau sangsi lain atas kinerjanya yang 

dianggap tidak memenuhi syarat. 

Kesadaran akan tuntutan akuntabilitas ini bagi SMP Negeri 1 Petarukan 

tumbuh didasari oleh hak masyarakat untuk mengetahui kinerja dan hasil kerja 

sekolah. Selain itu juga untuk menumbuhkan minat orang tua dan masyarakat 

agar senantiasa melakukan monitoring, mengawasi,d an mengevaluasi kinerja 

sekolah.  

Dengan demikian diharapkan setiap unsur sekolah dapat melakukan 

kontrol terhadap penyelenggaraan pendidikan di SMP Negeri 1 Petarukan, 

sehingga SMP Negeri 1 Petarukan tidak main-main dalam melaksanakan 

program pendidikan. 

Transparansi dan akuntabilitas di SMP Negeri 1 Petarukan dalam rangka 

pelaksanaan MBS, seperti dikatakan kepala sekolah sebagai berikut: 

“Setiap  warga sekolah baik kepala sekolah, guru, staf TU, orang tua 
siswa/masyarakat mempunyai akses yang sama untuk memperoleh 
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informasi yang benar tentang pengelolaan sumberdaya di SMP Negei 1 
Petarukan. Transparansi dan Akuntabilitas yang selama ini dilakukan SMP 
Negeri 1 Petarukan sebagaimana diungkapkan oleh kepala sekolah 
berbentuk laporan periodik perkembangan sekolah yang disampaikan 
dalam setiap rapat dinas dan pertemuan komite”. 

 
Wawancara yang dilakukan dengan guru mengatakan bahwa, kepala 

sekolah selalu menginformasikan dan menjelaskan program-program sekolah. 

Baik program-program yang berhubungan dengan keuangan ataupun program-

program yang tidak berhubungan dengan keuangan pada rapat sekolah. Lebih 

jauh guru mengatakan: 

“Sejauh yang saya ketahui bahwa keuangan dikelola oleh masing-masing 
bendahara, dan dalam pengelolaan keuangan tersebut saya terus terang 
hanya mengetahui apa yang terkait dengan saya namun demikian 
bendahara sekolah terbuka dan setiap tahun sekali memberikan laporan 
pertanggungjawaban secara tertulis kepada semua warga sekolah. Secara 
umum kami para guru cenderung tidak tertarik dengan urusan penggunaan 
dana. Karena bagi kami para guru yang lebih penting adalah dapat 
menjalankan tugas dengan sebaik mungkin, kami merasa kurang 
berkepentingan untuk mengetahui penggunaan dana tersebut”. 

 
Sementara itu, staf TU mengatakan: 

“Sekolah cukup terbuka dengan melaporkan program-program sekolah 
begitu juga dengan pertanggungjawaban mengenai keuangan, paling tidak 
dilaporkan setahun sekali, tetapi laporan mengenai keuangan hanya garis 
besarnya saja”. 

 
Ditambahkan oleh staf TU, yang mengetahui laporan-laporan tersebut 

secara rinci adalah kepala sekolah, wakil kepala kepala dan bendahara sekolah. 

Cek silang mengenai transparansi dan akuntabilitas di SMP Negeri 1 Petarukan 

dalam rangka pelaksanaan MBS juga dilakukan dengan pengurus komite yang 

mengatakan, sekolah cukup terbuka dalam merencanakan dan menggunakan 

keuangan.  

Pelaporan penggunaan keuangan dibuat sekolah dan disampaikan kepada 

pemerintah dan komite. Pegurus komite juga mengatakan: 
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“Penggunaan uang yang didapat dari orang tua siswa/masyarakat, selalu 
dilaporkan pertanggungjawabannya secara tertulis yang disampaikan 
kepada orang tua siswa melalui komite sedikitnya setahun sekali, tetapi 
kami tidak mengetahui laporan tersebut secara rinci adalah kepala sekolah 
dan beberapa orang guru”. 

 
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan kepala sekolah, 

guru, staf TU, dan pengurus komite disimpulkan bahwa secara umum 

transparansi dan akuntabilitas yang dilakukan oleh sekolah dalam rangka 

pelaksanaan MBS terhadap warga sekolah maupun orang tua siswa 

menunjukkan adanya keterbukaan.  

4.2. Pembahasan 

Dari deskripsi data sebagaimana dikemukakan di atas, selanjutnya akan 

dibahas aspek-aspek kesiapan pelaksanaan MBS sebagaimana dirumuskan 

dalam pertanyaan penelitian ini.  

Dalam kerangka pelaksanaan MBS di SMP Negeri 1 Petarukan, telah 

dilakukan usaha-usaha sosialisasi konsep dan program MBS, pencanangan 

program peningkatan mutu, dan peningkatan aspek-aspek pendukung mutu 

pendidikan.   

Sosialiasi konsep dan program MBS dilakukan melalui rapat dewan guru 

dan staf, pengumuman/informasi pada saat upacara bendera, diskusi, dan surat 

edaran. Materi sosialisasi melalui rapat dewan guru dan staf TU,  berkaitan 

dengan MBS yaitu: (1) deskripsi tugas, wewenang, tanggung jawab, kewajiban 

dan hak setiap warga sekolah; (2) rencana/program sekolah; dan (3) sumberdaya 

sekolah.  

Sedangkan sosialisasi kepada orang tua siswa bentuknya berbeda dengan 

guru atau karyawan. Untuk orang tua siswa di samping dengan surat edaran, 
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juga diskusi, sedangkan kepada guru dan staf TU di samping melalui rapat dinas 

juga diskusi dan pengarahan setiap hari Senin atau pengumuman/informasi. 

Sosialiasi meliputi pula upaya perumusan dan komunikasi visi sekolah 

oleh kepala sekolah kepada segenap warga sekolah. Visi sekolah memang 

penting untuk dikomunikasikan, mengingat kedudukannya sebagai gambaran 

masa depan organisasi sekolah, yang perwujudannya harus dijadikan komitmen 

seluruh warga sekolah.  

Kelihatan bahwa visi SMP Negeri 1 Petarukan dirumuskan cukup ringkas, 

sederhana, dan menantang, yaitu: maju dalam mutu, santun dalam perilaku. 

Melalui visi tersebut, SMP Negeri 1 Petarukan ingin menunjukkan dirinya 

sebagai satuan pendidikan yang selalu kompetitif dalam mutu akademik da 

nonakademik, tetapi juga mampu menanamkan nilai-nilai moral dan etika 

kesantunan kepada paserta didiknya. Tentu saja, visi tersebut harus 

dikomunikasikan secara berkelanjutan, agar mendapat dukungan dan semangat 

perwujudan dari warga sekolah. 

Sebagai bentuk operasional dari visi, misi, dan tujuannya, maka program-

program peningkatan mutu yang dicacangkan di SMP Negeri 1 Petarukan 

meliputi peningkatan kualitas dan kompetensi guru, peningkatan sarana 

pendidikan, peningkatan perolehan nilai kelulusan UAN dan pengayaan 

kegiatan ekstrakurikuler, penambahan jam belajar untuk siswa kelas akhir, dan 

pelayanan bimbingan tes siswa. 

Program-program peningkatan mutu tersebut didukung oleh peningkatan 

mutu pengelolaan bidang-bidang pendanaan, sumberdaya manusia, rekrutmen 
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siswa baru, transparansi dan akuntabilitas, partisipasi warga sekolah dan 

masyarakat. 

Kualitas dan kompetensi guru memiliki peran strategis dalam kerangka 

pelaksanaan MBS. Secara teoretik telah dikemukakan, dalam rangka 

desentralisasi pendidikan, MBS dapat dimanfaatkan sebagai salah satu 

pendekatan yang mampu menjanjikan peningkatan kualitas dan relevansi 

pendidikan.  

Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya perlu didukung oleh berbagai 

persyaratan profesional sumberdaya manusia, lingkungan sekolah dan 

masyarakat yang kondusif bagi bekerjanya prinsip-prinsip MBS. Tanpa daya 

dukung komunitas sekolah dan masyarakat, MBS tidak akan mampu 

meningkatkan kualitas sekolah dalam konteks desentralisasi pendidikan. 

Berdasarkan pandangan teoretik tersebut jelaslah bahwa kualitas dan 

kompetensi guru termasuk kategori pendukung atau persyaratan profesional 

dalam MBS. Posisi dan kategori tersebut sejalan pula dengan konsep sekolah 

sebagai organisasi pembelajaran,yang merupakan salah satu prinsip MBS. 

Pembelajaran sebagai fungsi utama sekolah, mengharuskan sekolah 

senantiasa sensitif terhadap perubahan lingkungannya sampai dengan ukuran 

tingkat mikro. Apabila sekolah tidak tanggap dengan perubahan, besar 

kemungkin akan menjadi penghambat perkembangan masyarakatnya.  

Perubahan dalam wawasan pendidikan dan perkembangan teknologi 

pembelajaran, sebagai bagian dari MBS, mengharuskan para guru makin penuh 

inisiatif untuk mempraktikkan pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan 

siswa. Jumlah dan kualifikasi guru yang selalu diikutsertakan dalam program-
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program peningkatan kompetensi, merupakan faktor penting pelaksanaan MBS 

di SMP Negeri 1 Petarukan. 

Peningkatan sarana prasarana pendidikan dianggap penting bagi 

pelaksanaan MBS, karena langsung atau tidak langsung, akan berpengaruh 

terhadap kualitas proses dan hasil belajar. Dari sudut pandang MBS, 

pengendalian mutu sarana dan prasarana pendidikan hendaknya diartikan 

sebagai keseluruhan proses yang dilakukan sekolah dalam menjamin 

tersedianya sarana prasarana yang dibutuhkan. 

Sarana prasarana itu dimaksudkan untuk mendukung proses belajar 

mengajar, layanan administratif dan layanan lainnya  secara  lebih baik. Selain 

apa yang telah dilakukan selama ini, maka kegiatan-kegiatan penting 

pengendalian mutu sarana dan prasarana pendidikan yang harus dilakukan oleh 

SMP Negeri 1 Petarukan meliputi: pengadaan, inventarisasi, pemeliharaan, dan 

penghapusan. 

Sebagai konsekuensi kurikulum dan MBS, maka faktor ketersediaan 

sarana prasarana pendidikan menjadi faktor yang sangat menentukan dalam 

upaya mewujudkan prinsip belajar tuntas. Untuk itu, sarana prasarana 

pendidikan  harus tersedia dalam jumlah dan jenis yang memadai,  dan dikemas 

sedemikian rupa sehingga memiliki fungsi yang efektif.  

Artinya melalui otonominya dalam MBS, sekolah harus dapat menentukan 

jenis sarana-prasarana yang tepat bagi kepentingan proses pembelajaran siswa. 

Dengan demikian setiap tahun dilakukan evaluasi sarana prasarana 

menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan 

kebutuhan belajar siswa. 
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Selain berupaya melengkapi sarana prasarana, SMP Negeri 1 Petarukan 

hendaknya melakukan: (1) kajian tentang efektivitas sarana prasarana yang ada   

sehingga   dapat   dilakukan   penyesuaian   setiap  tahun;  (2) mengalokasikan 

dana khusus setiap tahunnya guna melengkapi sarana dan prasarana yang sudah 

ada; dan (3) meminta pertimbangan komite sekolah mengenai kebutuhan 

fasilitas belajar mengajar siswa. 

Adapun peningkatan perolehan nilai kelulusan UAN dan pengayaan 

kegiatan ekstrakurikuler, penambahan jam belajar untuk siswa kelas akhir, dan 

pelayanan bimbingan tes siswa; merupakan upaya SMP Negeri 1 Petarukan 

untuk meningkatkan pretasi akademik dan nonakademik. Dalam kerangka 

pelaksanaan MBS, seluruh aspek tersebut di atas adalah inti peningkatan 

kualitas pendidikan. 

Program peningkatan mutu pengelolaan bidang pendanaan di SMP Negeri 

1 Petarukan, merupakan pendukung kesiapan pelaksanaan MBS. Secara 

teoretik, pendanaan dan kemampuan membiayai pendidikan oleh sekolah, 

merupakan indikator potensial keberhasilan pelaksanaan MBS.   

Pembiayaan pendidikan di sekolah merupakan faktor yang memiliki 

peranan penting oleh karena sangat menentukan keseluruhan aktivitas 

pendidikan. Artinya pendidikan akan bisa berjalan dengan baik apabila 

didukung oleh dana yang mencukupi sehingga mampu membiayai setiap 

program kegiatan yang telah direncanakan.  

Dengan asumsi bahwa program kegiatan telah direncanakan untuk 

mencapai tingkat mutu pendidikan yang diharapkan, maka terlaksananya 

program kegiatan yang didukung oleh biaya yang memadai akan mampu 
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mewujudkan mutu pendidikan yang ditetapkan. Hal ini berarti biaya pendidikan 

sangat menentukan tinggi rendahnya mutu pendidikan. 

Terdapat dua sumber utama untuk membiaya pendidikan di SMP Negeri 1 

Petarukan, yaitu dari orang tua/wali siswa dan pemerintah. Walaupun dari 

kedua sumber tersebut jumlahnya selalu mengalami peningkatan setiap tahun, 

namun untuk pembiayaan keseluruhan aktivitas pendidikan dan pengembangan 

sarana prasarana pendidikan masih belum cukup. Dalam hal ini sekolah belum 

mampu mencari sumber dana dari pihak ketiga bagi kepentingan pembiayaan 

pendidikan. 

Kesepakatan bersama antara pihak sekolah dengan orang tua siswa dalam 

hal penggunaan dana melalui RAPBS memang dapat menjadi kekuatan bagi 

pembiayaan sekolah, namun dalam jangka panjang akan semakin memperberat 

orang tua siswa oleh karena keterbatasan kemampuan dan ketidakpastian 

ekonomi. Untuk mengantisipasinya maka pihak manajemen sekolah bersama 

Komite Sekolah harus mampu mencari sumber dana alternatif dari pihak ketiga. 

Cara seperti itu akan sangat membantu sekolah dalam mengantisipasi kenaikan 

unit cost pada setiap tahunnya.      

Tidak kalah pentingnya adalah program pengembangan sumberdaya 

manusia di SMP Negeri 1 Petarukan. Secara teoretik dinyatakan bahwa 

kekuatan strategis bagi terlaksananya MBS adalah sumberdaya manusia 

kependidikan terutama guru dan tenaga administrasi yang mencukupi.  

Dalam hubungannya dengan sumberdaya manusia kependidikan di SMP 

Negeri 1 Petarukan, terdapat sejumlah faktor positif yang meliputi: (1) jumlah 

tenaga guru cukup memadai; (2) sebagian besar guru berpendidikan S1 dan 
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telah aktif mengikuti berbagai kegiatan peningkatan kompetensi dan bidang 

studi; (3) tingginya keinginan guru untuk dapat melanjutkan studi dan diklat 

tambahan; dan (5) jumlah dan kualifikasi tenaga administrasi yang memadai. 

Banyaknya guru yang aktif mengikuti berbagai kegiatan peningkatan 

kompetensi dan bidang studi, mengandung arti bahwa sekolah berupaya 

meningkatkan mutu sekolah melalui peningkatan performansi guru selama 

memimpin proses belajar mengajar, dan penyesuaian terhadap perkembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada. Hal ini disadari karena gurulah yang 

sesungguhnya bertanggungjawab terhadap mutu pendidikan secara keseluruhan, 

dan merekalah yang langsung mengelola proses belajar mengajar.  

Mengenai pengeloaan rekrutmen siswa baru di SMP Negeri 1 Petarukan, 

memang merupakan hal yang harus mendapat perhatian dalam kerangka 

pelaksanaan MBS. Alasannya siswa merupakan subjek sekaligus objek dari 

keseluruhan kegiatan pendidikan di sekolah, sehingga aktivitas pendidikan akan 

dapat berjalan apabila sekolah tersebut memiliki siswa begitu pula sebaliknya. 

Aktivitas pendidikan pun akan apabila terdapat siswa yang merasakan manfaat 

pendidikan secara nyata.  

Pengelolaan rekrutmen siswa baru SMP Negeri 1 Petarukan telah 

menghasilkan: (1) jumlah siswa setiap tahun mengalami peningkatan; (2) 

jumlah siswa setiap rombongan belajar cukup baik. Kemampuan sekolah 

memperoleh banyak siswa ditentukan oleh mutunya. Artinya, karena 

masyarakat sudah memahami dan meyakini kebermutuan sekolah maka 

masyarakat memilihnya.  
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Hasil wawancara dengan beberapa siswa mengenai alasan memilih SMP 

Negeri 1 Petarukan dapat diringkaskan sebagai berikut: (1) fasilitas pendidikan 

lengkap; (2) strategis, mudah dijangkau; (3) merupakan sekolah favorit; dan (4) 

mutu lulusan baik.  

Sementara hasil wawancara dengan beberapa orang tua disimpulkan 

sebagai berikut: (1) proses belajar mengajar bermutu karena siswanya selama 

ini tidak pernah terkena kasus-kasus tertentu; (2) fasilitas pendidikan lengkap; 

(3) lulusannya cukup berdaya saing untuk diterima di SMA/SMK yang baik; (4) 

kedisiplinan siswa terpelihara; (5) guru-gurunya memiliki latar belakang 

pendidikan yang relevan. 

Meskipun demikian, SMP Negeri 1 Petarukan harus mampu 

mengantisipasi faktor-faktor perbedaan tingkat kecerdasan antarsiswa dan latar 

belakang sosial ekonomi orang tua/wali. Perbedaan tingkat kecerdasan siswa 

mengharuskan sekolah menerapkan strategi khusus sehingga mempermudah 

implementasi kurikulum.  

Strategi yang biasa dilakukan antara lain: memberikan tambahan jam 

pelajaran kepada para siswa yang dianggap kurang, walaupun kepada siswa lain 

tetap diperkenankan untuk mengikuti. Strategi ini ditempuh terutama untuk 

mata pelajaran rumpun UN.  

Perbedaan latar belakang sosial ekonomi orang tua/wali siswa 

mempengaruhi tingkat kesanggupan membiayai aktivitas pendidikan anak. 

Untuk menghadapi masalah ini beberapa cara dilakukan, antara lain: (1) 

mengalokasikan dana untuk subsidi beban biaya siswa; (2) membicarakan 

bersama dengan orang tua/wali untuk pembiayaan siswa; (3) merintis kerjasama 
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dengan dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga-lembaga 

keswadayaan masyarakat untuk menghimpun dana pendidikan.  

4.3.1. Transparansi dan Akuntabilitas SMP Negeri 1 Petarukan 

Transparansi dan akuntabilitas penyelengaraan pendidikan di SMP Negeri 

1 Petarukan diwujudkan dalam bentuk pelaporan secara periodik mengenai 

perkembangan sekolah, perolehan dan penggunaan sumber-sumber dana 

pendidikan. Pelaporan itu ada yang disampaikan melalui rapat komite sekolah, 

rapat dinas di Kantor Dinas Pendidikan, dan laporan bulanan serta tahunan 

kepda Dinas Pendidikan.  

Setiap  warga sekolah dan anggota masyarakat mempunyai akses yang 

sama untuk memperoleh informasi yang benar tentang pengelolaan sumber daya 

di SMP Negei 1 Petarukan. Keuangan dikelola oleh masing-masing bendahara. 

Bendahara sekolah sangat terbuka, dan setiap tahun memberikan laporan 

pertanggungjawaban secara tertulis kepada semua warga sekolah.  

Sekolah cukup terbuka dengan melaporkan program-program sekolah 

begitu juga dengan pertanggungjawaban mengenai keuangan, paling tidak 

dilaporkan setahun sekali, tetapi laporan mengenai keuangan hanya garis 

besarnya saja. 

Informasi di atas menunjukkan bahwa SMP Negeri 1 Petarukan berupaya 

memelihara akuntabilitasnya, baik kepada warga sekolah maupun komite 

sekolah, dan dinas pendidikan. Secara teoretik akuntabilitas adalah suatu 

peningkatan rasa tanggung jawab, karena menuntut adanya kepuasan dari pihak 

lain.  
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Dengan kata lain, akuntabilitas merupakan indikator kinerja sistem 

pendidikan yang parameternya melibatkan seluruh komponen atau unsur, 

masukan-proses-hasil yang kemudian diukur tingkat kesesuaiannya dengan 

persyaratan ambangnya.  

Konsep akuntabilitas mengandung makna: (1) cocok atau sesuai dengan 

peranan yang diharapkan; (2) menjelaskan dan mempertimbangkan kepada 

orang lain tentang keputusan dan tindakan yang diambilnya; (3) performa yang 

cocok dan meminta pertimbangan atau penjelasan kepada orang lain. Apa yang 

dilakukan SMP Negeri 1 Petarukan sekurang-kurangnya ingin menunjukkan 

akuntabilitas manajemen pendidikan.  

Dalam kerangka pelaksanaan MBS, akuntabilitas manajemen pendidikan 

berkenaan dengan pengelolaan sumberdaya manusia (siswa, guru, pegawai 

administrasi, orangtua siswa, dan masyarakat sekitar), sumberdaya fisik (sarana 

prasarana pendidikan), sumberdaya keuangan, baik yang berasal dari 

pemerintah, siswa dan orangtua siswa, masyarakat penyumbang, dan 

sumberdaya informasi. 

Hal yang penting sehubungan dengan terpeliharanya akuntabilitas adalah 

terpenuhinya syarat-syarat pengembangan organisasi sekolah. Syarat-syarat 

yang dimaksud meliputi legitimasi, efisiensi, efektivitas, dan keunggulan.  

Legitimasi adalah memberikan respons terhadap tuntutan eksternal dengan 

menampilkan performa organisasi yang dapat meyakinkan pihak-pihak terkait 

akan kemampuannya mencapai tujuan.  

Efisiensi adalah pengakuan terhadap organisasi berkenaan dengan 

penggunaan waktu, uang, dan sumberdaya yang terbatas yaitu penentuan alat 
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yang diperlukan, pengalokasian waktu, penggunaan dana yang tepat, dan 

sumberdaya dalam mencapai tujuan.  

Efektivitas menggambarkan ketepatan pembagian tugas, hak, 

tanggungjawab, hubungan kerja bagian-bagian organisasi, dan menentukan 

personel dalam melaksanakan tugasnya.  

Keunggulan menggambarkan kemampuan organisasi dan pimpinan 

melaksanakan fungsi dan tugasnya sehingga dapat meningkatkan citra dan nama 

baik institusi yang dapat meningkatkan harga diri dan kualitasnya. 

Pihak-pihak yang berpartispasi dalam kerangka pelaksanaan MBS di SMP 

Negeri 1 Petarukan terdiri atas berbagai komponen masyarakat yang diwadahi 

dalam Komite Sekolah. Komponen yang dimaksud merupakan perwakilan 

kelompok orang tua siswa, organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat, dan 

kalangan pemerhati pendidikan.  

Khusus untuk personel Komite Sekolah, didalamnya merangkum unsur-

unsur perwakilan masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan pengembangan 

sekolah yang meliputi bidang-bidang kurikulum, pendanaan, dan kerjasama. 

Komposisi anggota masyarakat yang diikutsertakan ke dalam kepengurusan 

Komite Sekolah di SMP Negeri 1 Petarukan terdiri atas tokoh masyarakat, 

pengusaha, dan akademisi. Hal ini dimaksudkan sebagai salah satu wujud 

pelaksanaan konsep MBS yang menghendaki pelibatan seluruh stakeholders ke 

dalam pengelolaan pendidikan di sekolah. 

Sedangkan bentuk-bentuk peranserta tersebut terdiri atas: (1) peranserta 

dalam ikut menentukan kebijakan dan program sekolah; (2) peranserta dalam 

ikut mengawasi pelaksanaan kebijakan dan program sekolah; (3) peranserta 
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dalam pertemuan rutin sekolah; (4) peranserta dalam kegiatan ekstrakurikuler; 

(5) peranserta dalam pengawasan mutu sekolah; (6) peranserta dalam pertemuan 

Komite Sekolah; (7) peranserta dalam membiayai pendidikan; (8) peranserta 

dalam mengembangkan iklim sekolah; dan (9) peranserta dalam pengembangan 

sarana dan prasaran fisik sekolah.  

Mengenai peranserta masyarakat dalam pelaksanaan MBS paling tampak 

dalam dana dan pembiayaan pendidikan SMP Negeri 1 Petarukan. Secara 

normatif, peranserta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta 

perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan 

organisasi kemasyarakat dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu 

pendidikan.  

Peranserta itu dapat berupa sumber, pelaksana, dan pengguna hasil 

pendidikan. Sedangkan peranserta masyarakat dalam pengendalian mutu 

pendidikan mencakup partisipasi dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi 

program pendidikan yang dilaksanakan melalui Komite Sekolah. 

Peningkatan peranserta masyarakat dalam upaya memperbaiki mutu pendidikan di 

sekolah sangat penting karena: (1) memungkinkan menghasilkan pembelajaran 

masyarakat, kesadaran yang lebih besar tentang potensi pendidikan dan keterlibatan 

masyarakat yang lebih besar dalam pendidikan; (2) memungkinkan peningkatan 

dukungan masyarakat untuk program-program dan komitmen yang lebih besar dalam 

menentukan keberhasilannya; (3) peningkatan bantuan partisipatif dalam 

pengembangan pemahaman tentang kebutuhan masyarakat, kepentingan, dan cara 

mengenal sumber-sumber untuk peningkatan program pendidikan sekolah. 
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Peranserta masyarakat yang dilembagakan melalui Komite SMP Negeri 1 

Petarukan, telah berusaha melaksanakan berbagai kegiatan yang merujuk 

kepada fungsi-fungsinya. Beberapa kegiatan yang yang telah dilaksanakan 

Komite Sekolah berkenaan dengan manajemen sekolah ialah: (1) pendataan 

kondisi sosial ekonomi keluarga peserta didik dan sumberdaya pendidikan 

dalam masyarakat; (2) menganalisis hasil pendataan sebagai bahan masukan, 

pertimbangan dan/atau rekomendasi kepada sekolah; (3) menyampaikan 

masukan dan pertimbangan kepada sekolah dengan tembusan kepada Disdik dan 

Dewan Pendidikan; dan (4) memberi pertimbangan kepada sekolah untuk 

meningkatkan PBM yang menyenangkan. 

Khusus mengenai biaya pendidikan di SMP Negeri 1 Petarukan, Komite 

Sekolah telah melakukan kegiatan-kegiatan: (1) memverifikasi RAPBS yang 

diajukan oleh Kepala Sekolah; (2) memberikan pengesahan terhadap RAPBS 

setelah proses verifikasi dalam rapat pleno Komite Sekolah; (3) memotivasi 

masyarakat kalangan menengah ke atas untuk meningkatkan komitmennya bagi 

upaya peningkatan mutu pendidikan di sekolah; (4) melaksanakan konsep 

subsidi silang dalam penarikan iuran dari orangtua siswa. 

Sedangkan dalam meningkatkan kerja sama SMP Negeri 1 Petarukan 

dengan stakeholders pendidikan, Komite Sekolah melaksanakan kegiatan-

kegiatan: (1) mengadakan rapat atau pertemuan secara rutin atau insidental 

dengan kepala sekolah dan dewan guru; (2) mengadakan kunjungan atau 

silaturahmi ke sekolah atau dengan dewan guru di sekolah; (3) meminta 

penjelasan kepada sekolah tentang hasil belajar siswa; (4) bekerjasama dengan 

sekolah dalam kegiatan penelusuran alumni untuk sekolah dan masyarakat; (5) 



 

 

83

membina hubungan dan kerjasama yang harmonis dengan seluruh stakeholders 

pendidikan; (6) menyampaikan laporkan kepada sekolah secara tertulis, tentang 

hasil pengamatannya terhadap sekolah. 
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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan deksripsi hasil penelitian dan pembahasannya sebagaimana 

dituangkan dalam bab keempat, dapat disimpulkan bahwa kesiapan SMP Negeri 1 

Petarukan melaksanakan MBS, terkait dengan sejumlah komponen yang masih 

memerlukan peningkatan intensitas dan kualitasnya. Sesuai dengan urutan pertanyaan 

penelitian, komponen-komponen tersebut disimpulkan sebagai berikut: 

1. Dalam kerangka pelaksanaan MBS di SMP Negeri 1 Petarukan, telah 

dilakukan usaha-usaha sosialisasi konsep dan program MBS, termasuk 

upaya perumusan dan komunikasi visi sekolah oleh kepala sekolah kepada 

segenap warga sekolah; pencanangan program peningkatan mutu; dan 

peningkatan aspek-aspek pendukung mutu pendidikan.  Program-program 

peningkatan mutu yang dicacangkan di SMP Negeri 1 Petarukan meliputi 

peningkatan kualitas dan kompetensi guru, peningkatan sarana pendidikan, 

peningkatan perolehan nilai kelulusan UAN dan pengayaan kegiatan 

ekstrakurikuler, penambahan jam belajar untuk siswa kelas akhir, dan 

pelayanan bimbingan tes siswa. Program-program peningkatan mutu 

tersebut didukung oleh peningkatan mutu pengelolaan bidang-bidang 

pendanaan, sumberdaya manusia, rekrutmen siswa baru, transparansi dan 

akuntabilitas, partisipasi warga sekolah dan masyarakat. 

2. Transparansi dan akuntabilitas penyelengaraan pendidikan di SMP Negeri 

1 Petarukan diwujudkan dalam bentuk pelaporan secara periodik mengenai 

perkembangan sekolah, perolehan dan penggunaan sumber-sumber dana 
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pendidikan. Pelaporan itu ada yang disampaikan melalui rapat komite 

sekolah, rapat dinas di Kantor Dinas Pendidikan, dan laporan bulanan 

serta tahunan kepda Dinas Pendidikan. Dengan cara itu, SMP Negeri 1 

Petarukan berupaya memelihara akuntabilitasnya, baik kepada warga 

sekolah maupun komite sekolah, dan dinas pendidikan. Hal itu berarti pula 

bahwa warga SMP Negeri 1 Petarukan memahami akuntabilitas sebagai 

peningkatan rasa tanggung jawab, atas tuntutan pemenuhan kepuasan dari 

pihak lain. Dengan kata lain, akuntabilitas merupakan indikator kinerja 

sistem pendidikan yang parameternya melibatkan seluruh komponen atau 

unsur, masukan-proses-hasil yang kemudian diukur tingkat kesesuaiannya 

dengan persyaratan ambangnya.  

3. Peranserta masyarakat dalam pelaksanaan MBS di SMP Negeri 1 Petarukan  

terkait dengan upaya memperbaiki mutu pendidikan di sekolah. Melalui  

pengerahan peraserta tersebut dimungkinkan: (1) menghasilkan pembelajaran 

masyarakat, kesadaran yang lebih besar tentang potensi pendidikan dan 

keterlibatan masyarakat yang lebih besar dalam pendidikan; (2) peningkatan 

dukungan masyarakat untuk program-program dan komitmen yang lebih besar 

dalam menentukan keberhasilannya; (3) peningkatan bantuan partisipatif dalam 

pengembangan pemahaman tentang kebutuhan masyarakat, kepentingan, dan cara 

mengenal sumber-sumber untuk peningkatan program pendidikan sekolah. 

Adapun masyarakat yang berpartispasi dalam kerangka pelaksanaan MBS di SMP 

Negeri 1 Petarukan terdiri atas berbagai komponen masyarakat yang diwadahi 

dalam Komite Sekolah. Komponen yang dimaksud merupakan perwakilan 

kelompok orang tua siswa, dunia usaha dan industri, organisasi profesi, tokoh 
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masyarakat, dan kalangan pemerhati pendidikan. Komposisi anggota masyarakat 

yang diikutsertakan ke dalam kepengurusan Komite Sekolah di SMP Negeri 1 

Petarukan terdiri atas tokoh masyarakat, pengusaha, dan akademisi. Hal ini 

dimaksudkan sebagai salah satu wujud pelaksanaan konsep manajemen berbasis 

sekolah yang menghendaki pelibatan seluruh stakeholders ke dalam pengelolaan 

pendidikan di sekolah. Sedangkan bentuk-bentuk peranserta tersebut terdiri atas: 

(1) peranserta dalam ikut menentukan kebijakan dan program sekolah; (2) 

peranserta dalam ikut mengawasi pelaksanaan kebijakan dan program sekolah; (3) 

peranserta dalam pertemuan rutin sekolah; (4) peranserta dalam kegiatan 

ekstrakurikuler; (5) peranserta dalam pengawasan mutu sekolah; (6) peranserta 

dalam pertemuan Komite Sekolah; (7) peranserta dalam membiayai pendidikan; 

(8) peranserta dalam mengembangkan iklim sekolah; dan (9) peranserta dalam 

pengembangan sarana dan prasaran fisik sekolah.   

 
 

5.2. Implikasi 

Desentralisasi pendidikan dalam bentuk MBS diyakini dapat 

meningkatkan efisiensi, relevansi, pemerataan, dan mutu pendidikan serta 

memenuhi asas keadilan dan demokrasi. Hasil penelitian ini menunjukkan 

adanya potensi yang memungkinkan keberhasilan pelaksanaan desentralisasi 

pendidikan.  

Hal itu terlihat pada kapasitas sekolah yang meliputi empat aspek yaitu: 

anggaran sekolah, SDM, sarana prasarana sekolah,manajemen sekolah, dan 

partisipasi orang tua siswa. Mengingat sekolah merupakan unit utama dan 
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terdepan dalam penyelenggaraan MBS, maka implikasinya sekolah harus 

berjalan tegas dan fungsinya sebagai berikut: 

1. Menyusun rencana dan program pelaksanaan MBS dengan melibatkan kelompok-

kelompok kepentingan, antara lain: kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, 

tata usaha, wakil orang tua siswa, wakil organisasi profesi dan tokoh masyarakat. 

2. Mengkoordinasikan dan menyerasikan sumberdaya yang ada di sekolah dan di 

luar sekolah untuk mencapai sasaran MBS yang ditetapkan.  

3.  Melaksanakan pengawasan dan bimbingan dalam pelaksanaan MBS sehingga 

ketepatan pelaksanaan dapat dijamin untuk mencapai sasaran.  

4. Pada setiap akhir tahun pelajaran sekolah hendaknya melakukan evaluasi untuk 

menilai tingkat ketercapaian sasaran program yang telah ditetapkan. Hasil 

evaluasi dapat digunakan untuk menentukan sasaran baru. Menyusun laporan 

penyelenggaran program dan hasilnya, serta mempertanggungjawabkan kepada 

pihak-pihak yang berkepentingan dengan sekolah. 

5.3. Saran 

Berdasarkan dari pembahasan dan kesimpulan dari peneliti disarankan 

kepada pihak-pihak terkait sebagai berikut: 

1. Sekolah perlu meningkatkan sosialisai program MBS agar pemahaman warga 

sekolah terhadap program tersebut meningkat, dengan demikian keterlibatan dan 

kontribusi mereka dalam melaksanakan MBS juga meningkat dan nyata. 

2. Sekolah hendaknya selalu mengadakan pendekatan kepada masyarakat dalam 

rangka meminta dukungan dalam pengelolaan sekolah. Sebelum membuat suatu 

rencana program dalam upaya peningkatan mutu pendidikan,  sekolah hendaknya 
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terlebih dahulu melakukan analis kekuatan, peluang, kelemahan dan ancaman 

sesuai dengan potensi yang ada di sekolah. 

3. Upaya-upaya untuk pemberdayaan sumberdaya manusia seperti pelatihan-

pelatihan bagi guru dan staf TU hendaknya dilakukan terus-menerus, 

mengikutsertakan peran aktif kepada semua warga sekolah, orang tua siswa/BP3 

dan masyarakat dalam setiap kegiatan-kegiatan sekolah. 

4. Sekolah hendaknya dapat menjalin kerjasama yang lebih luas lagi dengan 

masyarakat, seperti dengan dunia usaha dalam rangka meningkatkan kemandirian 

sekolah dalam menghimpun dana, jadi sekolah bersama warga sekolahnya harus 

berjiwa wirausaha. 

5. Kepada orang tua siswa, masyarakat, dewan sekolah dan pihak Pemerintah 

hendaknya terus menerus memberikan dukungan moral dan material kepada 

sekolah, serta aktif sebagai pengontrol jalannya suatu program yang dilaksanakan 

di sekolah. 
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LAMPIRAN 1 

PEDOMAN PENGAMATAN 

No. Obyek yang diamati 

Kondisi Obyek yang diamati 

Baik Kurang 

baik 

Tidak baik 

1 Tata ruang    

2 Gudang Sekolah    

3 Sarana Komunikasi    

4 Kelengkapan ruang kelas    

5 Kelengkapan ruang guru    

6 Kelengkapan ruang kepsek    

7 Fasilitas perpustakaan    

8 Laboratorium    

9 Kebersihan lingkungan sekolah    

10 Sarana ibadah    

11 Sarana kebersihan/WC    

12 Keindahan dan kerindangan 

taman sekolah 

   

13 Dokumen-dokumen dan arsip 

sekolah dan administrasi sekolah 
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LAMPIRAN 2 

PEDOMAN WAWANCARA 

(Kepala Sekolah) 

 

1. Bagaimana proses sosialisasi program MBS? 

2. Bagaimana pemahaman warga sekolah terhadap konsep MBS? 

3. Bagaimana kesiapan sekolah dalam perencanaan pelaksanaan MBS? 

4. Bagaimana sekolah mengadakan identifikasi terhadap kekuatan, peluang, 

kelemahan, dan hambatan dalam pelaksanaan MBS? 

5. Bagaimana kesiapan sumber daya sekolah dalam pelaksanaan MBS? 

6. Bagaimana usaha sekolah dalam pengimplementasian MBS? 

7. Bagaimana sekolah dalam  membuat keputusan? 

8. Bagaimana keterlibatan warga sekolah?    
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LAMPIRAN 3 

PEDOMAN WAWANCARA 

(Guru) 

 

1. Bagaimana sosialisasi program MBS di sekolah anda? 

2. Bagaimana pemahaman warga sekolah tentang konsep dasar MBS di 

sekolah anda? 

3. Apakah anda dilibatkan dalam menetapkan visi dan misi dan pembuatan 

program sekolah? 

4. Bagaimana kesiapan sekolah anda dalam perencanaan pelaksanaan MBS? 

5. Bagaimana kesiapan sumber daya sekolah anda dalam pelaksanaan MBS? 

6. Apa kontribusi anda dalam program MBS di sekolah? 

7. Usaha apa yang dilakukan sekolah dalam pengimplementasian MBS? 

8. Bagaiman kesiapan anda dalam pelaksanakan MBS? 

9. Bagaimana pengelolaan keuangan yang dilakukan di sekolah anda 

kaitannya dengan pelaksanaan MBS? 

10. Bagaimana transparansi dan akuntabilitas di sekolah anda? 

11. Sejauhmana anda mengetahui program-program yang akan dilaksanakan 

oleh sekolah sehubungan dengan pelaksanaan program MBS? 

12. Sejauhmana partisipasi warga sekolah dan masyarakat dalam pelaksanaan 

MBS? 
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LAMPIRAN 4 

PEDOMAN WAWANCARA 

(Karyawan/staf TU) 

1. Bagaimana sosialisasi tentang konsep dasar MBS di sekolah anda? 

2. Bagaimana pemahaman warga sekolah tentang konsep MBS di sekolah 

anda? 

3. Bagaimana visi dan misi di sekolah anda? 

4. Bagaimana komitemen anda terhadap program MBS yang dilaksanakan di 

sekolah anda? 

5. Bagaimana kesiapan anda dalam menghadapi pelaksanaan MBS? 

6. Sejauhmana anda mengetahui bentuk-bentuk keterlibatan warga 

sekolah/masyarakat dalam MBS? 

7. Bagaimana anda mengetahui kesiapan sekolah anda kaitannya dengan 

berlakunya MBS? 

8. Sejauhmana anda mengetahui program-program yang akan dilaksanakan 

oleh sekolah anda sehubungan dengan pelaksanaan MBS? 

9. Bagaimana usaha sekolah dalam pengimplementasian MBS? 

10. Bagaiman transparansi dan akuntabilitas di sekolah anda? 

11. Sejauhmana anda mengetahui manajemen keuangan sekolah anda 

sehubungan dengan pelaksanaan MBS? 

12. Bagaimana cara pengambilan keputusan yang dilakukan di sekolah anda? 

13. Sejauhmana anda mengetahui bentuk-bentuk keterlibatan masyarakat 

dalam program MBS? 

 

 



 

 

96

LAMPIRAN 5 

PEDOMAN WAWANCARA 

(Pengurus Komite Sekolah) 

 

1. Apakah anda paham tentang konsep MBS yang dilaksanakan di sekolah 

anda? 

2. Apakah anda ikut terlibat atau dilibatkan dalam program pengelolaan 

sekolah? 

3. Apakah sekolah telah mensosialisasikan konsep dan program MBS kepada 

warga sekolah? 

4. Apakah saudara tahu visi, misi yang ada di sekolah? 

5. Bagaimana komitmen anda terhadap MBS? 

6. Bagaimana anda mengetahui kesiapan sekolah kaitannya dengan 

pelaksanaan MBS? 

7. Sejauhmana  anda mengetahui program-program yang akan dilaksanakan 

oleh sekolah anda? 

8. Bagaimana usaha sekolah dalam mengimplementasi MBS? 

9. Sejauhmana anda mengetahui menajemen keuangan sekolah? 

10. Bagaimana transparansi dan akuntabilitas di sekolah anda? 

11. Apakah anda dilibatkan pengambilan keputusan-keputusan dalam 

pengelolaan sekolah? 

12. Bagaimana pertanggungjawaban sekolah dalam pengelolaan keuangan? 

13. Bagaimana partisipasi warga sekolah/masyarakat dalam pelaksanaan 

MBS? 
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LAMPIRAN 6 

WAWANCARA 1 

Hasil wawancara dengan Drs. Minar Lukito, M. Pd. 

(Kepala SMP Negeri 1 Petarukan) 

 

Wawancara tanggal 6 Agustus  2007 

P : Bagaimana proses sosialisasi program MBS? 

J : Sosialisasi dengan cara mengadakan rapat guru, karyawan, dan komite 

sekolah. Untuk memahami program MBS yang dilaksanakan. Karena 

sebagai hal yang baru maka MBS perlu disosialisasikan secara terus-

menerus baik melalui rapat, breefing,  pengumumuman-pengumuman 

dengan surat-surat edaran atau dengan cara lain yang dianggap efektif. 

P : Bagaimana pemahaman warga sekolah terhadap konsep MBS? 

J : Pemahaman, MBS sebagai hal yang aneh, sebab guru-guru terbiasa 

dengan asas kesepakatan, asas kebersamaan, dan lain-lain. Warga 

sekolah memerlukan waktu dan tahapan-tahapan dalam memahi konsep 

MBS. Kepala sekolah bersama-sama dengan wakil kepala sekolah 

secara periodik dan terus menerus melakukan upaya untuk memahami 

dan mensosialisasikan program MBS kepada seluruh warga sekolah 

sehingga secara berangsur-angsur pemahaman warga sekolah akan 

berubah. 

P : Apakah seluruh wargas sekolah memahami konsep MBS yang saudara 

kenalkan? 

J : Kami menyadari bahwa belum semua warga sekolah paham benar 

tentang konsep MBS ini, terutama orang tua siswa, karyawan, dan 

bahkan sebagian guru.  

P : Menurut bapak apakah sekolah bapak sudah siap melaksanakan MBS? 

J : Siap. 

P : Apakah sekolah bapak sudah merumuskan visi, misi dan tujuan 

sekolah: 

J : Sudah. Visi : Maju Dalam Mutu, Santun Dalam Perilaku. 
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  Misi: 1)  Peningktan mutu nilai ujian, 2)  Meningkatkan mutu PBM,            

3) Meningkatkan melayani siswa, 4)  Berperilaku adab/sopan. 5)  

Meningkatkan Iman dan Taqwa. 6) Meningkatkan rasa persaudaraan. 

Tujuan : Meningkatkan kwalitas SMP N 1 Petarukan. 

P : Selain merumuskan Visi,  Misi, dan tujuan apalagi  yang disiapkan 

dalam melaksanakan MBS? 

J : Membuat program peningkatan mutu: 1) Peningkatan kualifikasi dan 

kompetensi, 2) Peningkatan sarana dan prasarana, 3) Peningkatan 

perolehan Nilai UN siswa dan kegiatan-kegiatan non kurikuler, 

pelaksanaan jam tambahan/jam nol untuk kelas IX, bimbingan tes 

intern sekolah untuk siswa. 

P : Bagaimana kesiapan sekolah  dalam perencanaan  pelaksanaan MBS? 

J : Mempelajari SDM lalu menyusun program yang sekiranya dapat 

dicapai. 

  Memahami beberapa sarana yang belum ada, semua secara perlahan-

lahan. 

P : Bagaimana sekolah mengadakan identifikasi terhadap kekuatan, 

peluang, kelemahan, dan hambatan dalam pelaksanaan MBS? 

J : Satu-satu komponen dianalisis dengan kriteria pedoman MBS. 

Terhadap kekuatan yang ada dipertahankan, terhadap kelemahan diatasi 

bersama, terhadap hambatan dicukupi. 

P : Bagaimana kesiapan sumber daya sekolah dalam pelaksanaan MBS? 

J : Untuk mengetahui kesiapan pelaksanaan MBS, kami mengidentifikasi 

sumber daya yang ada baik barupa SDM maupun sumberdaya lainnya. 

Langkah selanjutnya adalah melihat tingkat kesiapan setiap fungsi-

fungsi yang diperlukan untuk mencapai sasaran, yang dinyatakan : 

kekuatan, bagi fakto-faktor motivasi guru, motivasi siswa, hubungan 

guru siswa, pengguna metode mengajar (yang tergolong faktor 

internal), Peluang bagi faktor-fartor-faktor lingkungan fisik, 

lingkungan sosial (yang tergolong faktor eksternal). Sedangkan tingkat 

kesiapan yang kurang memadai, dinyatakan bermakna : kelemahan bagi 

faktor-faktor yang tergolong internal: dan ancaman, bagi faktor yang 
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tergolong eksternal, misalnya bagaimana kesesuaian kurikulum dengan 

kemajuan IPTEK. Dengan tuntutan masyarakat, perubahan nilai, dan 

kesesuaian dengan karakteristik siswa. 

P : Usaha apa yang telah dilakukan sekolah dalam pengimplementasian 

MBS? 

J : Untuk biaya operasional sekolah selain dana dari pemerintah melalui 

Depdiknas, dalam usaha mengimplementasikan program MBS sekolah 

juga menggali dana sendiri dana tersebut berasal dari orang tua siswa 

(iuran SOP dan SPI untuk siswa baru).  

  Penggalian dana dari SOP di SMP Negeri 1 Petarukan cukup besar, ini 

didukung dengan jumlah siswa yang cukup banyak yaitu 830 orang 

siswa. 

  Pengembangan SDM yaitu dengan mengikut sertakan  tenaga 

pengajarnya dalam pelatihan/penataran sesuai dengan bidang studi 

yang mereka ajarkan, yang diadakan oleh berbagai instansi khususnya  

Dinas Pendidikan, disamping itu setiap guru terlibat dalam kegiatan 

pemantapan guru (MGMP), disamping itu bagi tenaga laboratorium, 

pustakawan dan staf TU mereka juga diikutsertakan pada 

penataran/diklat yang diadakan oleh Depdiknas, misalnya untuk staf 

TU diklat komputer, Bagi guru yang berijazah D-III diikutsertakan 

pada program peningkatan mutu guru SMP setara S1 sedangkan bagi 

mereka yang masih berijazah D-II diikut sertakan  pada program 

peningkatan mutu guru SMP setara D-III pada proyek peningkatan 

mutu guru SMP Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah. 

  Dalam hal rekruitmen siswa di SMP Negeri 1 Petarukan, sekolah 

membentuk panitia khusus penerimaan siswa baru, sekolah melakukan 

tes, pada rekruitmen siswa baru ini sekolah telah bekerja sama dengan 

stakeholders, yakni dengan melibatkan Komite sebagai fungsi kontrol. 

Dalam rekruitmen siswa baru ini sekolah hanya mengadakan promosi 

dengan pengumuman berupa selebaran yang dipasang pada sekolah 

dasar-sekolah dasar, hal ini dilakukan karena sekolah kami adalah 
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sekolah unggul dalam prestasi akademik maupun non akademik 

sehingga sekolah kami sudah cukup dikenal oleh masyarakat. 

P : Bagaimana proses pendelegasian wewenang yang dilaksanakan di 

sekolah anda? 

J : Sekolah membagi tugas dan kewenangan serta tanggung jawab kepada 

setiap warga sekolah sesuai  dengan porsi dan kemampuannya. 

Disamping itu kami dibantu oleh wakil kepala sekolah. Guru mata 

pelajaran diberi kewenangan dalam merencanakan, melaksanakan, 

memilih metode pengajaran serta melaksanakan, memilih metode 

pengajaran serta melaksanakan evaluasi KBM sesuai dengan mata 

pelajaran yang dipegangnya. Disamping tugas dan kewenangan 

mengajar sering juga guru disampiri dengan tugas yang lain, misalnya 

wali kelas. Dalam pengelolaan sarana/prasarana yang menunjang KBM, 

kepala sekolah menunjuk dan memberi tugas serta kewenangan kepada 

beberapa pengelola seperti: laboran, pustakawan, serta petugas teknis 

lainnya   

P : Bagaimana kewenangan sekolah dalam  membuat keputusan? 

J : Kewenangan sekolah yang kami miliki adalah: merencanakan anggaran 

sekolah, penentuan sarana/prasarana yang diperlukan, masalah 

kesiswaan, pengembangan dan penyesuaian kurikulum nasional, 

pengusulan kurikulum muatan lokal, penentuan kualifikasi guru, 

supervisi dan pembinaan tenaga. Dalam mengambil keputusan terhadap 

hal-hal di atas sekolah selalu melibatkan warga sekolah. Kewenangan 

yang belum dimiliki sekolah adalah menentukan jabatan kepala 

sekolah, mengangkat dan memberhentikan pegawai, karena 

pengangkatan dan pemberhentian masih menjadi kewenangan 

pemerintah. 

P : Bagaimana transparansi dan akuntabilitas sekolah dalam melaksanakan 

program sekolah? 

J : Setiap warga sekolah baik kepala sekolah, guru, staf TU, orang tua 

siswa/masyarakat mempunyai akses yang sama untuk memperoleh 
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informasi yang benar tentang pengelolaan sumber daya di SMP Negeri 

1 Petarukan. 

  Transparansi dan akuntabilitas yang selama ini dilakukan di SMP 

Negeri 1 Petarukan sebagaimana diungkapkan oleh Kepala sekolah 

berbentuk laporan periodik perkembangan sekolah yang disampaikan 

dalam setiap rapat dinas dan pertemuan komite. 

P : Bagaiman keterlibatan warga sekolah dalam membuat keputusan? 

J : Semua komponen sekolah melalui dari kepala sekolah, guru, tata usaha, 

orang tua siswa dilibatkan dalam membuat suatu kebijakan, diharapkan 

dengan pelibatan ini mereka ikut bertanggung jawab untuk mendukung 

dan mengelola program atau kebijakan yang diputuskan. Diharapkan 

keterlibatan semua komponen sekolah tidak hanya terbatas pada 

permintaan persetujuan atau dukungan saja, akan tetapi diharapkan 

dukungan itu juga berupa saran, masukan ide dan berbagai kritikan 

konstruktif dari mereka. 

  Pelibatan semua komponen sekolah dalam menentukan kebijakan dapat 

dilihat dari keterllibatan mereka dalam merencanakan kelas bermuatan  

lokal (ekstrakurikuler), dan kebijakan yang bertalian dengan 

perkembangan kurikulum. Begitu juga halnya dengan pengadaan 

fasilitas atau sarana pendidikan di SMP Negeri 1 Petarukan warga 

sekolah dilibatkan. 

  Pelibatan semua komponen sekolah di SMP Negeri 1 Petarukan juga 

dapat dilihat dari pelaksanaan evaluasi, sekolah melibatkan semua 

unsur dalam pembuatan program, khususnya  guru dan staf agar mereka 

dapat menjiwai setiap penilaian yang dilakukan dan memberikan 

alternatif pemecahan. Demikian pula orang tua dan masyarakat 

dilibatkan untuk menilai keberhasilan suatu program. Namun masih 

terdapat orang tua yang enggan untuk mengeluarkan ide, tanggapan, 

kritikan, bahkan ketidak setujuannya. Upaya untuk mendapat aspirasi 

dan pendapat mereka terus diupayakan misalnya dengan menyediakan 

kotak saran bagi mereka yang tidak berani mengungkapkan langsung di 

forum. 
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P : Bagiamana partisipasi masyarakat dalam rangka pelaksanaan MBS? 

J : Membantu guna keamanan sekolah, agar sekolah menugaskan satpam 

setiap hari atau pada jam pelajaran dan petugas jaga malam untuk 

menjaga fasilitas sekolah, agar sekolah menambah jam pelajaran 

misalnya dengan les sore hari. 

P : Jelaskan secara kongrit bentuk sumbangan oleh masyarakat (orangtua 

siswa, masyarakat lain) kepada sekolah? 

J : Iuran SOP tiap bulan dan SPI untuk siswa baru.    
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LAMPIRAN 7 

WAWANCARA 2 

Hasil wawancara dengan Wartoyo, S. Pd 

(Guru SMP N 1 Petarukan) 

 

Wawancara tanggal  6 Agustus 2007. 

P : Apakah sekolah bapak telah mensosialisasikan program MBS kepada 

semua warga sekolah? 

J : Ya. Sekolah dan wakil kepala sekolah yang aktif mensosialisasikan 

program ini kepada warga sekolah. 

P : Bagaimana anda memahami konsep MBS yang diterapkan di sekolah 

saudara? 

J : Konsep MBS yang diterapkan di sekolah kami adalah manajemen yang 

meberikan kewenangan yang lebih besar kepada sekolah dan para guru 

serta karyawan. 

P : Darimana saudara mengetahui konsep MBS? 

J : Saya mengetahui konsep MBS ini dari membaca, informasi kepala 

sekolah ketika mengadakan rapat kerja dan pengumuman-pengumuman 

serta edaran yang dibuat sekolah. 

P : Bagaimana menurut anda pemahaman warga sekolah terhadap konsep 

dasar MBS? 

J : Kebanyakan warga sekolah masih belum paham tentang konsep MBS, 

terlebih orang tua siswa, hal ini mungkin disebabkan oleh kurangnya 

sosialisasi yang dilakukan oleh sekolah. 

P : Apakah saudara dilibatkan dalam pembuatan visi dan misi di sekolah 

saudara? 

J : Tidak yang dilibatkan pembuatan visi dan misi adalah kepala sekolah 

dan beberapa guru saja, namun visi dan misi sekolah ditulis di ruang 

guru dan ruang kepala sekolah sehingga memungkinkan semua orang 

dapat membaca.  

P : Bagaimana keterlibatan saudara dalam pengelolaan sekolah yang akan 

menerapkan program MBS? 
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J : Saya dan para guru lainnya dilibatkan dalam pembuatan program-

program yang akan dilaksanakan sekolah. Keterlibatan kami dengan 

cara memberikan usulan, ide-ide, dan masukan yang berguna bagi 

peningkatan mut di sekolah kami. 

P : Bagaimana kesiapan sekolah anda dalam melaksanakan MBS? 

J : Kesiapan SMP Negeir 1 Petarukan dalam melaksanakan MBS dengan 

merumuskan visi, misi dan Tujuan sekolah kemudian dilanjutkan 

dengan membuat  program peningkatan mutu, kesiapan itu juga 

didukung oleh guru keadaan guru yang 90% sudah berijazah S1 dan 

pengalaman mengajar rata-rata 10 tahun. Demikian juga dengan tenaga 

pustakawan dan tenaga administrasi  yang  pada umumnya sudah 

mengikuti pelatihan, dari segi sarana prasarana sekolah kami juga 

sudah memadai. 

P : Apakah saudara tahu program  sekolah dalam rangka pelaksanaan 

MBS? 

J : Tahu. Yaitu program peningkatan mutu: 1) Peningkatan kualifikasi dan 

kompetensi, 2) Peningkatan sarana dan prasarana, 3) Peningkatan 

perolehan nilai UN siswa dan kegiatan-kegiatan non kurikuler, 

pelaksanaan jam tambahan/jam nol untuk kelas IX, bimbingan tes 

intern sekolah untuk siswa. 

P : Apa kontribusi saudara dalam program MBS di sekolah saudara? 

J : Saya ikut mendukung program ini dan berusaha untuk ikut 

menyebarluaskan program yang saya tahu kepada warga sekolah 

lainnya. Saya dan para guru lainnya berusaha untuk menyusun program 

yang menjadi kewenangan kami masing-masing serta memberikan 

masukan-masukan kepada kepala sekolah dalam pembuatan rencana 

dan program secara keseluruhan. 

P : Bagaimana komitmen anda terhadap program MBS yang dilaksanakan 

di sekolah saudara? 

J : Tetap mendukung walaupun pemahaaman kami terhadap konsep MBS 

belum begitu mendalam. 
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P : Bagaimana keterlibatan anda dalam merangkul masyarakat untuk 

keberhasilan MBS? 

J : Berusaha untuk menginformasikan program-program yang 

dilaksanakan sekolah dan mengajak masyarkat sekitar untuk ikut 

terlibat menyumbangkan sesuatu demi terwujudnya sekolah yang 

bermutu dengan harapan masyarakat. 

P : Bagaimana usaha yang dilakukan sekolah dalam mengimplementasikan 

MBS? 

J : Dalam hal pendanaan, untuk biaya operasional sekolah, sekolah 

menghimpun dana dari orang tua siswa berupa iuran SOP bulanan dan 

uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan akademik dan non 

akademik dalam bentuk KBM di sekolah. 

  Dalam hal pengembangan SDM, sekolah mengikutsertakan tenaga 

pengajar atau administrasi dalam pelatihan/penataran yang 

dilenggarakan Dinas Pendidikan, bahkan bukan itu saja sekolah juga 

memberikan kebebasan bagi warganya untuk mengembangkan diri di 

luar instansi misalnya bagi staf TU yang ingin kursus komputer atau 

yang ingin melanjutkan studinya ke jenjang yang lebih tinggi. 

  Dalam hal rekruitmen siswa sekolah membentuk panitia khusus 

penerimaan siswa baru, dalam penerimaan siswa baru tersebut sekolah 

menggunakan cara tes, disamping itu sekolah melibatkan komite 

sebagai fungsi kontrol, sedangkan promosi hanya dilakukan dengan 

pengumuman pada sekolah dasar. 

P : Sejauh mana anda mengetahui manajemen keuangan sekolah anda 

sehubungan dengan pelaksanaan progaram MBS? 

J : Sejauh yang saya ketahui bahwa keuangan dikelola oleh masing-masing 

bendahara, dan pengelolaan keuangan dikelola oleh masing-masing 

bendahara, dan pengelolaan keuangan tersebut saya terus terang hanya 

mengetahui apa yang terkait dengan saya namun demikian pihak 

bendahara sekolah terbuka dan setiap tahun sekali memberikan laporan 

pertanggungjawaban secara tertulis kepada semua warga sekolah. 

Secara umum kami para guru cenderung tidak tertarik urusan dengan 
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penggunaan dana di sekolah. Karena bagi kami para guru yang lebih 

penting adalah dapat menjalankan tugas dengan sebaik mungkin, kami 

merasa kurang berkepentingan dengan masalah penggunaan  dana 

tersebut. 

P : Sejauhmana anda mengetahui program-program yang akan 

dilaksanakan di sekolah saudara? 

J : Saya mengetahui program yang dilaksanakan di sekolah karena kepala 

sekolah selalu menginformasikan progarm-program tersebut Baik 

program-program yang berhubungan dengan keuangan ataupun 

program yang tidak berhubungan dengan keuangan pada rapat sekolah. 

P : Sejauh mana anda  mengetahui keterlibatan warga sekolah dan 

masyarakat di sekolah anda? 

J : Semua wagar sekolah dan masyarakat dilibatkan dalam menentukan 

kebijakan. Tetapi dalam menentukan kebijakan, misal pada saat rapat 

dewan guru dan staf tidak bayak guru yang memberikan masukan, 

demikian juga pada rapat dengan komite sekolah tidak banyak anggota 

komite yang memberikan masukan ataupun pendapatnya, meskipun 

mereka diberikan kebebasan untuk memberi masukan, ide atau kritik. 

  Tetapi partisipasi orang tua siswa sangat tinggi  pada pertemuan dan 

pembiayaan pendidikan dalam bentuk iuran SOP dan SPI untuk siswa 

baru. 
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LAMPIRAN 8 

WAWANCARA 3 

Wawancara dengan Samuji 

(Staf TU SMP N 1 Petarukan) 

 

Wawancara tanggal 6 Agustus2007. 

P : Darimana saudara mengetahui program MBS? 

J : Saya mengetahui progaram MBS dari informasi kepala sekolah dan dari 

membaca edaran serta pengumuman sekolah. 

P : Bagaimana saudara memahami konsep MBS yang diterapkan di sekolah 

saudara? 

J : MBS adalah sistem pengelolaan yang memberi kewenangan lebih 

kepada sekolah dalam pengelolaannya. 

P : Bagaimana menurut saudara pemahaman warga sekolah tentang MBS? 

J : Hanya sebagian kecil warga sekolah yang paham tentang program 

MBS. Kurangnya pemahaman ini dikerenakan sosialisasi yang 

dilakukan oleh kepala sekolah dan wakil kepala sekolah masih kurang. 

P : Bagaimana visi dan misi di sekolah saudara? 

J : Visi : “Maju Dalam Mutu Santun Dalam Perilaku”.  

  Misi SMP Negeri 1 Petarukan adalah: 

  a)   Meningkatkan Mutu Nilai Ujian,  b)  Meningkatkan Mutu PBM 

c)   Meningkatkan Melayani Siswa,  d)  Berperilaku Adab/Sopan 

 e)   Meningkatkan Iman dan Taqwa, f)  Meningkatkan Rasa  

                    Persaudaraan 

P : Bagaimana keterlibatan saudara dalam pengelolaan sekolah? 

J : Keterlibatan kami sesuai dengan tugas dan kewenangan kami sebagai 

tenaga administrasi dengan cara melakukan atau melaksanakan apa 

yang menjadi tugas kami dengan sebaik-baiknya. 

P : Apa kontribusi saudara dalam program MBS di sekolah saudara? 

J : Ikut memberi masukan, usulan, ide,dan pelayanan yang sebaik-baiknya 

terhadap semua pihak yang memerlukan pelayanan. Dalam hal program 
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MBS kami ikut juga menyebarluaskan atau menginformasikan hal-hal 

yang kami ketahui pada pihak-pihak terkait. 

P : Bagaimana komitmen saudara terhadap program MBS yang 

dilaksanakan di sekolah saudara? 

J : Saya mendukung dan siap untuk melaksanakan apa yang menjadi tugas 

dan kewajiban sesuai dengan porsi yang diberikan pada saya. 

P : Bagaimana kesiapan saudara dalam melaksanakan MBS? 

J : Secara fisik saya siap namun masih perlu bagi kami secara pribadi 

maupun kelompok untuk mengetahui lebih jauh konsep-konsep MBS 

agar dalam melaksanakan tugas-tugas dan program dapat lebih mantap. 

P : Bagaimana keterlibatan anda dalam merangkul masyarakat untuk 

keberhasilan program MBS? 

J : Berusaha untuk memberi informasi tentang program-program yang 

dilaksanakan sekolah kepada masyarakat dan mengajak mereka untuk 

lebih terlibat dalam pengelolaan sekolah. 

P : Menurut saudara bagaimana kesiapan sekolah dalam melaksanakan 

MBS? 

J : Kesiapan sekolah kami yaitu dengan telah merumuskan visi, misi, 

tujuan sekolah dan membuat program peningkatan mutu, dari segi SDM 

sebagian besar guru sudah berkualifikasi ijazah S1 dan tenaga 

administrasi rata-rata sudah bisa mengoperasikan komputer dengan 

baik. Namun dalam perumusan visi, misi, tujuan sekolah tidak semua 

warga sekolah dilibatkan. 

P : Bagaimana implementasi pelaksanaan MBS di sekolah saudara? 

J : Implementasi MBS mengenai masalah pendanaan yaitu menggali dana 

dari orang tua siswa, dan koperasi. Dalam hal pengembangan SDM, 

untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pelayanan kepada 

stkeholders, sekolah mengikutsertakan staf TU pada pelatihan 

komputer yang diadakan oleh Dinas Pendidikan, sekolah juga 

memberikan ijin belajar bagi staf yang ingin melanjutkan studi di 

Perguruan Tinggi, ada 1 orang staf kami yang mengikut kuliah di PTS 

di Tegal. 
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  Dalam hal rekruitmen siswa baru sekolah membentuk panitia khusus 

penerimaan siswa baru, dalam penerimaan siswa baru tersebut sekolah 

hanya menggunakan NEM, disamping itu sekolah melibatkan komite 

sebagai fungsi kontrol, sedang kan promosi hanya dilakukan dengan 

memasang pengumuman pada sekolah-sekolah dasar. 

P : Bagaimana transparansi dan akuntabilitas di sekolah saudara? 

J : Bahwa sekolah cukup terbuka dengan melaporkan program-program 

sekolah, begitu juga dengan pertanggungjawaban mengenai keuangan 

paling tidak dilaporkan setahun sekali, tetapi laporan mengenai 

keuangan hanya garis besarnya saja. Yang mengetahui secara rinci 

adalah kepala sekolah, wakil kepala sekolah dan bendahara sekolah. 

P : Sejauhmana saudara mengetahi partisipasi warga sekolah/masyarakat? 

J : Partisipasi warga sekolah utamanya staf TU dalam menentukan 

kebijakan tidak terlalu menonjol, karena dari rapat-rapat yang diadakan 

oleh kepala sekolah, hanya beberapa orang guru yang memberikan 

masukan. Menurut saya orang tua/masyarakat belum banyak 

terlibat/berpartisipasi dalam pengelolaan sekolah. Mereka hanya 

terlibat dalam hal pendanaan melalui SOP,  sedangkan mengenai 

partisipasi dalam memberikan saran tau masukan untuk membuat 

kebijakan masih kurang. 

P : Menurut saudara kira-kira alasan apa yang menyebabkan mereka belum 

banyak terlibat? 

J : Karena mereka belum tahu bagaimana konsep MBS yang dilaksanakan 

sekolah. 

P : Sejauhmana saudara meangetahui manajemen keuangan di sekolah 

saudara sehubungan dengan pelaksanaan program MBS? 

J : Keuangan ditangani oleh bendahara sekolah dan kami mendapatkan 

laporan penggunaan keuangan minimal setiap tahun sekali. 

P : Bagaimana cara pengambilan keputusan yang dilakukan di sekolah 

saudara? 

 J : Apabila ada hal-hal yang harus diputuskan bersama dan menyangkut 

program-program besar, maka sekolah mengadakan rapat yang dihadiri 
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oleh semua warga sekolah baik guru, karyawan maupun komite 

sekolah. Semua permasalahan yang hendak diputuskan dibicarakan 

dalam rapat dan diadakan musyawarah bersama untuk mengambil 

keputusan. 
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LAMPIRAN 9 

WAWANCARA 4 

Wawancar dengan Bapak Sutoro 

(Pengurus Komite Sekolah SMP N 1 Petarukan) 

Wawancara tanggal  7 Agustus 2007 

P : Apakah Saudara telah menginformasikan tentang konsep dan program 

MBS yand disekolah: 

J : Ya. Ketika rapat awal tahun yang di selenggarakan sekolah dan melalui 

edaran yang dibuat sekolah. 

P : Apakah saudara paham tentang tentang konsep MBS yang dilaksanakan 

di sekolah anda? 

J : Saya baru paham tentang konsep tersebut memerlukan waktu yang 

cukup, terlebih lagi bagi kami orang tua siswa 

P : Apakah saudara tahu visi dan misi di sekolah ini? 

J : Saya tidak tahu persis. 

P : Sejauhmana keterlibatan saudara dalam mengelola sekolah? 

J : Kami dilibatkan dalam perencanaan program dan usaha dana untuk 

memenuhi kebutuhan program tersebut, selain itu juga kami juga selalu 

hadir dalam rapat-rapat atau pertemuan yang memang melibatkan kami 

(orang tua siswa) atau masyarakat. 

P : Apa kontribusi saudara dalam progaram MBS? 

J : Bersama dengan pengurusan lainnya kami berusaha untuk memberi 

kontribusi baik berupa materi misalnya sumbangan (SOP) dan 

sumbangan ide-ide atau gagasan yang mungkin cocok dan dapat 

dilaksanakan di sekolah. 

P : Bagaimana komitemen sudara terhadap program MBS di sekolah ini? 

J : Saya mendukung diterapkan MBS di sekolah ini, dan akan membantu 

sesuai dengan porsi dan kemampuan saya. 

P : Bagaimana saudara mengetahui kesiapan sekolah kaitannya dengan 

dilaksanakan progarm MBS? 

J : Sejauh yang saya ketahui tahu bahwa sekolah sudah merumuskan visi, 

misi dan tujuan sekolah, mengenai SDM disini sudah mencukupi baik 
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dari segi kualitas maupun kuantitas, dari segi sarana/prasarana juga 

cukup memadai. 

P : Bagaimana implementasi MBS di sekolah ini. 

J : Mengenai dana dengan menggali dari orang tua siswa dan masyarakat 

umum sedangkan mengenai penerimaan siswa baru yaitu membuat 

panitia khusus dan melibatkan kami selaku BP3 sebagai fungsi kontrol. 

P : Sejauh mana saudara mengetahui manajemen keuangan di sekolah? 

J : Sekolah cukup terbuka dalam merencanakan dan menggunakan 

kuangan. Pelaporan penggunaan keuangan dibuat sekolah dan 

disampaikan kepada pemerintah dan BP3. Pengguna uang yang didapat 

dari orang tua siswa/masyarakat, selalu dilaporkan 

pertanggungjawabannya secara tertulis yang disampaikan kepada orang 

tua siswa melalui komite sekolah sedikitnya setahun sekali, tetapi kami 

tidak mengetahui secara rinci laporan tersebut, dan yang mengetahui 

laporan tersebut secara rinci adalah kepala sekolah dan beberapa guru. 

P : Apakah saudara dilibatkan dalam pengambilan keputusan dalam 

pengelolaan sekolah? 

J : Dalam porsi tertentu ya. Misalnya dalam persetujuan mengenai sumber 

dana tersebut. 

P : Partisipasi orang tua siswa/masyarakat di sekolah? 

J : Partisipasi anggota komite antara lain berupa masukan, ide, dan saran 

antara lain untuk menambah jam pelajaran sore hari/diadakan les untuk 

bidang studi yang dianggap sulit (matematika, bahasa inggris), 

sedangkan dalam bentuk uang yaitu dengan iuran SOP dan SPI bagi 

siswa baru.    
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Gambar 1 : Gedung SMP Negeri 1 Petarukan 
 

 
 
Gambar 2 : Prektik Komputer 
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Gambar 3 : Kegiatan Siswa di Perpustakaan 
 
 

 
 
Gambar 4 : Kegiatan Belajar Mengajar 
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Gambar 5 : Kegiatan MGMP tingkat sekolah 
 
 

 
 
 
 
Gambar 6 : Kegiatan rapat komite sekolah 
 
 

 


