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ABSTRAK 

Wartoyo, S810906026, 2008. Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah 
Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Pembelajaran di Sekolah Standar Nasional ( 
Studi Kasus di SMP Islam Diponegoro Surakarta) 
 Penelitian ini bertujuan untuk: (1).mengetahui proses implementasi 
Manajemen Berbasis Sekolah sebagai upaya peningkatan kualitas pembelajaran di 
Sekolah Standar Nasional (2). Untuk mengetahui bagaimana hasil implementasi 
Manajemen Berbasis Sekolah dapat meningkatkan kualitas pembelajaran di 
Sekolah Standar Nasional.(3). Untuk mengetahui hambatan implementasi 
Manajemen Berbasis Sekolah dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di 
Sekolah Standar Nasional 
  Penelitian ini termasuk penelitian dengan pendekatan kualitatif dengan 
populasi SMP Islam Diponegoro Surakarta dengan sampel meliputi: pihak 
yayasan, komite sekolah, kepala sekolah dan guru dan karyawan sekolah serta 
personil sekolah lainnya.  
 Data dikumpulkan melalui wawancara dan observasi serta analisis dokumen 
kepada pihak-pihak yang membidangi dan hasilnya dianalisis secara diskriptif 
naratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1). Bahwa proses implementasi 
Manajemen Berbasis Sekolah di  SMP Islam Dipoenogoro sudah berjalan cukup 
baik, hal tercermin dengan adanya : (a). Dukungan seluruh staf, ( b) Pentahapan 
MBS, (c) Pelatihan staf, (d) dukungan anggaran, (e) Pendelegasian wewenang. 
(2). Ditinjau dari segi hasil implementasinya penerapan MBS di SMP Islam 
Diponegoro Surakarta sebagai upaya peningkatan kualitas pembelajaran sudah 
berjalan cukup efesien dan efektif, hal ini terlihat dari : (1) Tingginya prestasi 
akademik siswa, (2) Guru menguasai bahan dan konsep keilmuan, (3) Metode, 
pendekatan, gaya, seni, dan prosedur mengajar yang tepat, (4) Pemanfaatan 
fasilitas secara efesien dan efektif, (5) Pemahaman guru tentang karakteristik 
kelompok dan perorangan siswa, (6) Penciptaan dialog kreatif dan lingkungan 
belajar yang menyenangkan , (7) Kepribadian guru ( keteladanan ) 
Hambatan dalam MBS di SMP Islam Diponegoro Surakarta  masih ada bebarapa 
guru/karyawan yang terlambat merespon terhadap fenomena yang berkembang, 
metode mengajarnya masih ada yang konvensional, serta adanya budaya ewuh 
pakewuh yang  dalam pengambilan kuputasan. 

Saran dalam penelitian ini adalah pihak yayasan dan pemerintah daerah perlu 
memberi dukungan yang memadai terhadap pelaksanaan MBS. Kepala Sekolah 
lebih memahami hahekat MBS, guru-guru perlu meningkatkan kemampuannya 
dalam rangka memberikan pelayanan pembelajaran kepada siswanya, dan Peran 
Serta Masyarakat (PSM) dalam mendukung kemajuan perlu ditingkatkan 

 
      Kata Kunci: Manajemen Berbasis Sekolah, Sekolah Standar Nasional, Kualitas    
     Pembelajaran 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

  Perkembangan manusia dewasa ini terasa semakin cepat untuk 

mengimbangi dengan kemajuan ilmu dan tehnologi yang semakin pesat. Salah 

satu faktor yang berpengaruh sangat besar terhadap kecepatan ini adalah tuntutan 

pembangunan nasional. Ada beberapa faktor yang memberikan pengaruh 

signifikan terhadap arah pembangunan nasional. Pengaruh yang menonjol adalah 

berasal dari penerapan ilmu dan tehnologi yang semakin canggih. Seirama dengan 

perkembangan itu, tidak hanya terjadi perbenturan dan pergeseran nilai-nilai yang 

dianut masyarakat, tetapi bahkan terjadi pula perubahan-perubahan nilai. 

  Pembangunan nasional di Indonesia diharapkan akan memberikan 

perubahan-perubahan nilai yang semakin baik, tanpa meninggalkan ciri khas 

masyarakat di masing-masing daerah. Hal ini didukung oleh upaya pemerintah 

yang sedang menggalakkan otonomi daerah. Melalui otonomi daerah diharapkan 

setiap daerah mampu mengelola potensi yang ada di daerahnya,sehingga dapat 

mensejahterakan masyarakatnya. Potensi yang penting di suatu daerah adalah 

sumber daya manusia sebagai tulang punggung pembangunan daerah. Oleh 

karena itu, diperlukan upaya dari setiap daerah untuk mengembangkan sumber 

daya manusia yang berpotensi mendukung pembangunan daerahnya. 
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   Sumber daya manusia yang berpotensi dapat terbentuk melalui proses 

pendidikan. Hal ini disebabkan dengan memperoleh pendidikan, potensi setiap 

manusia akan dikembangkan dengan adanya transfer ilmu pengetahuan, 

ketrampilan, dan sikap yang lebih baik daripada sebelumnya. Salah satu jenjang 

pendidikan yang dapat mentransfer ilmu pengetahuan, ketrampilan, dan sikap 

yang lebih baik seseorang di bangku pendidikan adalah keikutsertaan seseorang 

dalam pendidikan di tingkat SMP. 

  Peranan pendidikan dalam kehidupan manusia merupakan satu kesatuan yang 

menentukan prestasi dan produktivitas pengelola pendidikan. Seluruh aspek 

dalam kehidupan ini, terutama kesadaran, tanggung jawab, disiplin, sikap dan 

moral sangat dipengaruhi oleh pendidikan, baik pendidikan formal, informal 

maupun non formal. Pendidikan hendaknya mengacu pada perkembangan 

potensi-potensi individu secara optimal menuju norma-norma kedewasaan. Upaya 

pendidikan ini dimaksudkan untuk mengembangkan manusia Indonesia yang 

produktif bagi diri sendiri dan lingkungannya, sehingga dapat menjadi sumber 

daya manusia Indonesia yang berkualitas untuk mengisi pembangunan di segala 

aspek kehidupan. 

  Pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan 

kualitas bangsa baik spiritual, intelektual, dan profesional di era reformasi. 

Siregar (1999: 1) menyatakan bahwa “ Tujuan Pemerintah Republik Indonesia 

dalam pembukaan UUD 1945 adalah membentuk suatu pemerintah negara 
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Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah 

Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan 

bangsa”. Tujuan Pemerintah Republik Indonesia tersebut menunjukkan bahwa 

pendidikan merupakan dasar yang utama dan kokoh untuk mencerdaskan seluruh 

warga negara Indonesia, sehingga dapat terbentuk sumber daya manusia yang 

berkualitas untuk mengisi pembangunan di segala bidang kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 

  Sejak era reformasi, mutu dan pemerataan pendidikan merupakan masalah 

yang mendapat perhatian khusus. Peningkatan mutu pendidikan diarahkan untuk 

meningkatkan kemampuan guru dan tenaga kependidikan lainnya serta 

peningkatan mutu peserta didik. Dengan peningkatan kemampuan guru dan 

tenaga kependidikan lainnya diharapkan dapat meningkatkan pembelajaran yang 

ditandai dengan peningkatan prestasi belajar siswa sesuai dengan batas ketuntasan 

belajar baik secara individual maupun secara klasikal. Peserta didik atau siswa 

sebagai orang yang menjadi fokus dalam bidang pendidikan perlu ditingkatkan 

kemampuannya sesuai dengan perkembangan pribadinya sehingga mendapat 

bekal untuk hidup di masyarakat dan melanjutkan pendidikan ke tingkat yang 

lebih tinggi. 

  Dengan peningkatan mutu guru sebagai tenaga profesional dan 

peningkatan mutu lulusan maka diharapkan dapat mendukung tercapainya tujuan 

pendidikan nasional dan sekaligus dapat memperlancar tercapainya tujuan 
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pemerintah Republik Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan tujuan pendidikan 

nasional yang tertuang dalam UU RI No.20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional (2003: 5) menyatakan “ Pendidikan nasional bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia bertakwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, Berakhlak mulia, sehat, berilmu, kreati,mandiri, dan 

menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”. 

  Untuk meningkatkan mutu guru dapat dengan pelaksanaan aspek-aspek 

manajemen berbasis sekolah. Priyono (2000: 6) menyatakan “ Manajemen 

berbasis sekolah (MBS) adalah bentuk manajemen yang memberikan otonomi 

yang lebih besar kepada sekolah dalam mengambil keputusan yang partisipatif 

yang melibatkan secara langsung semua warga sekolah untuk meningkatkan mutu 

sekolah”. Kemudian Umaedi (2001: 23) menyatakan bahwa “Aspek-aspek 

manajemen berbasis sekolah adalah : perencanaan dan evaluasi, pengelola 

kurikulum, pengelolaan pembelajaran,  pengelolaan ketenagaan, pengelolan 

sarana, pengelolaan keuangan, pelayanan siswa, dan hubungan sekolah. 

  Melalui pelaksanaan aspek-aspek Manajemen Berbasis Sekolah, maka 

diharapkan dapat meningkatkan produktivitas kerja. Syukur (2001: 21) 

menyatakan bahwa “ Produktivitas kerja adalah persentasi yang menyatakan 

perbandingan antara hasil yang diperoleh dengan hasil yang diharapkan “. Selain 

itu dengan pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah pihak lain di luar siswa 

akan mengetahui kemampuan sekolah dalam mendidik, mengajar, dan melatih 
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siswa menuju sumber daya manusia yang berkualitas. Namun sampai dengan saat 

ini pelaksanaan manajemen berbasis sekolah tersebut belum berjalan sesuai yang 

diharapkan. Akibat dari kurangnya manajemen berbasis sekolah maka 

produkstivitas kerja sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan belum dapat 

memperoleh hasil seperti yang diharapkan. Sebagai akibat akhir adalah tampak 

pada siswa yaitu prestasi belajar yang diperoleh belum sesuai dengan ketuntasan 

belajar baik secara individual maupun secara klasikal. Oleh karena itu, setiap 

sekolah diharapkan dapat elaksanakan manajemen berbasis sekolah sehingga apa 

yang akan dicapai oleh sekolah dapat tercemin dalam program sekolah. 

  Memperhatikan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka 

penulis akan mengadakan penelitian dengan judul ” IMPLEMENTASI 

MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN 

KUALITAS PEMBELAJARAN DI SEKOLAH STANDAR NASIONAL ( Studi 

Kasus di SMP Islam Diponegoro Surakarta ) ” 

 

 

 

 

 

 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



xix 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat 

dirumuskan  masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah proses implementasi Manajemen Berbasis Sekolah sebagai 

upaya peningkatan kualitas pembelajaran di Sekolah Standar Nasional ? 

2. Bagaimanakah hasil implementasi Manajemen Berbasis Sekolah dapat 

meningkatkan kualitas pembelajaran di Sekolah Standar Nasional ? 

3. Bagaimanakah hambatan implementasi  Manajemen Berbasis Sekolah 

dalam meningkatkan kualitas pembalajaran di Sekolah Standar Nasional ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan masalah yang diteliti, maka tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui proses implementasi Manajemen Berbasis Sekolah 

sebagai upaya peningkatan kualitas pembelajaran di Sekolah Standar 

Nasional.  

2. Untuk mengetahui bagaimanakah hasil implementasi Manajemen Berbasis 

Sekolah dapat meningkatkan kualitas pembelajaran di Sekolah Standar 

Nasional.  

3. Untuk mengetahui bagaimanakah hambatan implementasi Manajemen 

Berbasis Sekolah dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di Sekolah 

Standar Nasional 
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D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan umpan balik tentang 

implementasi/pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah di SMP Islam 

Diponegoro Surakarta sebagai tempat penyelenggara MBS. Disamping itu juga 

diharapkan dapat memberikan maanfaat secara teoritis   dan praktis dalam 

pengelolaan pendidikan, yaitu : 

1. Manfaat Teoritis  

Secara Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat sebagai 

referensi yang berhubungan dengan efektifitas implementasi Manajemen 

Berbasis Sekolah di Sekolah Standar Nasional sehingga dapat menjadi 

bagian untuk memberikan sumbangan upaya meningkatkan kualitas 

pembelajaran dan mutu pendidikan nasional dalam era otonomi sekolah. 

 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis,  hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat : 

a. Sebagai bahan masukan bagi kepala sekolah dalam melaksanakan 

manajemen sekolah berdasarkan manajemen berbasis sekolah. 
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b. Sebagai masukan bagi kepala sekolah dalam upaya meningkatkan 

produktivitas kerja sehingga dapat ikut serta meningkatkan mutu 

pendidikan 

c. Sebagai masukan bagi guru dalam mendukung upaya sekolah 

meningkatkan produktivitas kerja sehingga dapat menjadi bagian 

meningkatkan mutu pendidikan. 

d. Sebagai bahan masukan bagi guru dalam ikut serta secara partisipatif 

mengimplementasikan Manajemen Berbasis Sekolah 

e. Sebagai bahan masukan bagi para pembaca yang peduli terhadap 

pendidikan untuk ikut serta mendukung tercapainya tujuan pendidikan 

nasional yang ditunjukkan dengan dukungan terhadap usaha 

peningkatan prestasi belajar siswa melalui implementasi manajemen 

berbasis sekolah. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Manajemen Berbasis Sekolah 

1. Pengertian Manajemen Berbasis Sekolah 

 Secara umum Manajemen Berbasis Sekolah ( MBS ) dapat diartikan 

sebagai bentuk alternatif sekolah sebagai hasil desentralisasi dalam bidang 

pendidikan ( Jalal dan Dedi Supriyadi, 2001: 161 ). Dengan MBS diharapkan terjadi 

proses manajemen yang lebih besar di sekolah dan mendorong pengambilan 

kuputusan partisipatif yang melibatkan secara langsung semua warga sekolah ( guru, 

siswa, kepala sekolah, orang tua murid dan masyarakat ) guna meningkatkan mutu 

sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional. Dengan otonomi yang lebih 

besar maka sekolah memiliki kewenangan yang lebih besar dalam mengelola 

sekolahnya, sehingga sekolah dapat mandiri. Dengan kemandiriannya, sekolah lebih 

berdaya dalam mengembangkan program-program sesuai dengan kebutuhan sekolah. 

Demikian juga pengambilan keputusan partisipatif, akan menimbulkan rasa memiliki 

dari warga sekolah dan dedikasi warga sekolah. 

Umaedi (2001: 3 ) menyatakan bahwa : Manajemen Berbasis Sekolah 

(MBS) adalah model manajemen yang memberikan otonomi lebih besar kepada 
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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. 

Menurut James W Guthrie (1986 : 305 ) School Based Management (SBM) is a strategi to improve education by 
transferring significant decision making autthority from state and district office to individual schools. SBM provides 
principals teachers, student and parents greater control over thee education prosses by giving them responsibility for 
decisions about teh buget, personel, aaand teh curiiriculum. Througs teh involvement of teachers, parents, and other 
community members in theses key decisions SBM and create more offective learning enironment for children. 

 

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) adalah strategi untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan cara mengambil alih 

keputusan-keputusan penting membuat wewenang dari negara dan kantor daerah ke sekolah. MBS menempatkan kepala 

sekolah, guru-guru, murid-murid dan orang tua untuk mengatur jalannya proses pendidikan dengan memberi tanggung jawab 

atas keputusan-keputusan mengenai anggaran, personalia, dan kurikulum, serta kunci pengambil keputusan adalah keterlibatan 

dari dewan guru, orang tua dan masyarakat. MBS dapat lebih menciptakan lingkungan belajar efektif bagi anak-anak). 

Kubic Kathleen (1988 : 4) mengatakan, School Based Management (SBM) defined as teh decentralization making 
authority to teh school site, is one of teh most popular strateggies that come out of teh 1980 school revormmovment. 
Over teh past decade, many scholl district have implemented this method of managing school, curriculum, and personel 
decision an are enthusiastically promoting is.  

 

( Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) didefinisikan sebagai desentralisasi wewenang dalam membuat keputusan kepada 

sekolah. MBS sudah digunakan pada tahun 1980, pada dekade terakhir banyak sekolah di daerah menerapkan metode ini untuk 

mengatur anggaran sekolah,kurikulum. Bagian kepegawaian dengan penuh semangat mempromosikan program ini). 

Manajemen Berbasis Sekolah, menurut Mulyasa (2005: 33 ), adalah suatu ide tentang penataan sistem pendidikan 

yang memberikan keleluasaan penuh pada warga sekolah untuk memanfaatkan semua fasilitas penuh pada warga sekolah untuk 

memanfaatkan semua fasilitas dan media yang tersedia untuk menyelenggarakan pendidikan bagi siswa, dan mampu 

mempertanggungjawabkan secara penuh. Dalam manejemen berbasis sekolah, wilayah sekolah bukan hanya terbatas sampai 

pagar sekolah dengan komunitasnya, tetapi meluas sampai lingkungan masyarakat setempat. Anggota organisasi sekolah tidak 

pula terbatas pada warga masyarakat lokal tetapi siapa saja yang mempunyai kepedulian terhadap urusan sekolah meskipun 

beralamat sangat jauh dari sekolah. 
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Sedang menurut Suryosubroto (2004: 196) MBS merupakan suatu strategi pengelolaan penyelenggaraan pendidikan 

di sekolah yang menekankan pada pengerahan dan pendayagunaan sumber internal sekolah dan lingkungannya secara efektif 

dan efesien sehingga menghasilkan lulusan yang berkualitas atau bermutu. 

Nanang Fattah ( 2003: 17) mendefinisikan MBS sebagai pendekatan politik yang bertujuan mendesain ulang 

pengelolaan sekolah dengan memberikan kekuasaan pada Kepala Sekolah dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam 

upaya perbaikan kinerja sekolah, orang tua siswa, dan masyarakat. MBS mengubah sistem pengambilan keputusan dengan 

memindahkan otoritas dalam pengambilan keputusan dan manajemen ke setiap yang berkepentingan. 

Indra Djati Sidi (2000: 34) menyatakan bahwa sistem pendidikan pada masa lalu serba sentralistis pendidikan rendah. 

MBS merupakan buah belajar pemerintah masa lalu. MBS merupakan salah satu bentuk pembaharuan dalam pendidikan. 

Pembaharuan yang disesuaikan dengan kondisi daerah dan karakter serta sifat masyarakat.  

Kesimpulannya bahwa Manajemen Berbasis Sekolah sebagai model manajemen yang memberikan otonomi lebih 

besar kepada sekolah, memberikan fleksibilitas atau keluwesan lebih besar kepada sekolah untuk mengelola sumber daya 

sekolah, dan mendorong sekolah meningkatkan partisipasi warga sekolah dan masyarakat untuk mencapai tujuan mutu sekolah 

dalam rangka pendidikan sekolah. 

Melalui otonomi yang lebih besar, maka sekolah memiliki kewenangan yang lebih luas dalam mengelola 

sekolahnya, sehingga sekolah lebih mandiri. Kemandirian tersebut akan memberikan manfaat kepada sekolah untuk lebih 

berdaya mengembangkan program-program yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan potensinya. Demikian juga dengan 

pengambilan keputusan partisipatif, yaitu melibatkan warga sekolah secara langsung dalam pengambilan keputusan, maka rasa 

memiliki warga sekolah dapat meningkat. Peningkatan rasa memiliki ini akan menyebabkan peningkatan rasa tanggung jawab 

dan selanjutnya secara estafet akan dapat meningkatkan dedikasi warga sekolah terhadap sekolahnya. Inilah esensi pengambilan 

keputussan partisipatif. Baik peningkatan otonomi sekolah maupun pengambilan keputusan partisipatif tersebut kesemuanya 

ditujukan untuk meningkatkan mutu pedidikan di suatu sekolah. Esensi dari manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah 

adalah otonomi sekolah, fleksibilitas, peningkatan partisipasi dan kerjasama untuk mencapai mutu pendidikan. 

 
2. Konsep Dasar Manajemen Berbasis Sekolah 

Manajemen Berbasis Sekolah merupakan pola baru manajemen 

pendidikan masa depan. Bukti-bukti empirik lemahnya pola lama manejemen 

pendidikan nasional dan digulirkannya otonomi daerah, maka sebagai 
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konsekuensi logis bagaimana manajemen pendidikan di Indonesia adalah perlu 

dilakukannya penyesuaian diri dari pola lama manajemen pendidikan menuju pola 

baru manajemen pendidikan masa depan yang lebih bernuansa otonomi dan lebih 

demokratis. 

Menurut pola lama, tugas dan fungsi sekolah lebih pada melaksanakan 

program dari pada mengambil inisiatif merumuskan dan melakukan program 

peningkatan mutu yang dibuat sendiri oleh sekolah. Syukur (2001: 34 ) 

menyatakan bahwa “pada pola baru manajemen sekolah yaitu Manajemen 

Berbasis Sekolah, sekolah memiliki wewenang lebih besar pengelolaan 

lembaganya, pengambilan keputusan dilakukan secara partisipatif”. Secara 

berkesinambungan partisipasi masyarakat makin besar, sekolah lebih luwes dalam 

mengelola lembaganya, pendekatan profesionalisme lebih diutamakan daripada 

pendekatan birokrasi, pengelolaan  sekolah lebih desentralistis, perubahan sekolah 

lebih didorong oleh motivasi diri sekolah daripada diatur dari luar sekolah, 

regulasi pendidikan lebih sederhana, peranan pusat bergeser dari mengontrol 

menjadi mempengaruhi dan dari mengarahkan ke memfasilitasi, dari menghindari 

resiko menjadi mengelola resiko, penggunaan uang lebih efesien karena sisa 

anggaran tahun ini dapat digunakan untuk anggaran tahun depan , lebih 

mengutamakan teamwork, informasi terbagi ke semua warga sekolah, lebih 

mengutamakan pemberdayaan, dan struktur organisasi lebih datar sehingga lebih 

efesien. 
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Berdasarkan pengertian di atas, maka sekolah memiliki kewenangan 

(kemandirian ) lebih besar dalam mengelola sekolahnya (menetapkan sasaran 

peningkatan mutu, menyusun rencana peningkatan mutu, melaksanakan rencana 

peningkatan mutu, dan melakukan evaluasi pelaksanaan peningkatan mutu dan 

partisipasi kelompok-kelompok yang berkepentingan dengan sekolah merupakan 

ciri khas manejemen berbasis sekolah. Jadi, sekolah merupakan unit utama 

pengelolaan proses pendidikan, sedang unit-unit di atasnya (Dinas Pendidikan 

Kota, Dinas Pendidikan Provinsi ) merupakan unit pendukung dan pelayan 

sekolah, khususnya dalam pengelolaan peningkatan mutu. 

 

 

3. Prinsip dan Tujuan Manajemen Bebasis Sekolah 

Terdapat empat prinsip MBS yaitu prinsip equifinalitas, prinsip 

desentralisasi, prinsip pengelolaan mandiri dan prinsip inisiatif manusia 

(Nurkulis,2002:  6 ). 

a. Prinsip Equifinalitas  

Didasarkan pada manajemen modern yang berasumsi bahwa 

perbedaan cara untuk mencari suatu tujuan. Manajemen sekolah menekankan 

flesibilitas dan sekolah dikelola oleh sekolah itu sendiri berdasarkan 

kondisinya masing-masing. 

b. Prinsip Desentralisasi  
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Manajemen sekolah dalam aktivitas pengajaran menghadapi berbagai 

kesulitan dan permasalahan, olah karena itu sekolah harus diberi kekuasaan 

dan tanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahan secara efektif dan 

segera mungkin. 

c. Prinsip Pengelolaan Mandiri 

Sekolah dipersilahkan sistem pengelolaan mandiri untuk mengambil 

inisiatif atas tanggung jawab mereka sendiri. Dengan demikian sekolah 

memiliki sistem pengelolaan mandiri dibawah kendali kebijakan dan struktur 

utama, memiliki otonomi untuk mengembangkan tujuan pengajaran dan 

strategi manajemen, mendistribusikan SDM dan sumber daya yang lain, 

memecahkan masalah dan meraih tujuan menurut kondisi mereka. 

d. Prinsip Inisiatif Manusia 

Prinsip ini menekankan pentingnya pengembangan sumber daya 

manusia (SDM) dalam efektifitas organisasi untuk berperan dan berinisiatif. 

Dengan demikian MBS bertujuan untuk membangun lingkungan yang sesuai 

dengan para konstituen sekolah untuk berpartisipasi secara luas dan 

mengembangkan potensi mereka. Peningkatan kualitas pendidikan terutama 

berasal dari kemajuan proses internal, khususnya dari aspek manusia. 

Depdiknas (2001) merinci bahwa tujuan manajemen peningkatan mutu 

berbasis sekolah adalah meliputi : 
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a. Meningkatkan mutu pendidikan melalui peningkatan kemandirian, 

fleksibilitas, partisipasi, keterbukaan, kerjasama, akuntabilitas, sustanabilitas, 

inisiatif sekolah dalam mengelola, memanfaatkan dan memberdayakan 

sumber daya yang tersedia, sumber daya manusia maupun sumber daya alam. 

b. Meningkatkan kepedulian warga sekolah bersama warga masyarakat dalam 

penyelenggaraan pendidikan duduk bersama untuk pengambilan keputusan 

bersama. 

c. Meningkatkan tanggung jawab sekolah kepada stakeholders terutama kepada 

orang tua, masyarakat dan pemerintah tentang mutu sekolahnya. 

d. Meningkatkan persaingan yang beretika antar sekolah tentang mutu 

pendidikan yang akan dicapai. 

Umaedi (2001: 4) menyatakan “ Tujuan Manajemen Berbasis Sekolah 

adalah untuk memberdayakan sekolah melalui pemberian kewenangan kepada 

sekolah melalui pemberian kewenangan kepada sekolah dan mendorong sekolah 

untuk melakukan pengambilan keputusan secara partisipatif”.  Secara lengkap 

tujuan tersebut adalah sebagai berikut : 

a. Meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah 

dalam mengelola dan memberdayakan sumber daya yang tersedia. 

b. Meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam 

penyelenggaraan pendidikan melalui pengambilan keputusan bersama 
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c. Meningkatkan tanggung jawab sekolah kepada orang tua, masyarakat, dan 

pemerintah tentang mutu sekolahnya. 

d. Meningkatkan kompetisi yang sehat antar sekolah tentang mutu pendidikan 

yang akan dicapai. 

4. Syarat-syarat Manajemen Berbasis Sekolah 

Dharma (2003: 4) menyatakan bahwa “ syarat Manajemen Berbasis 

Sekolah adalah : harus mendapat dukungan staf sekolah, diterapkan secara 

bertahap, adanya pelatihan penerapan, adanya dukungan anggaran, dan  ada 

pendelegasian wewenang kepada pihak sekolah”.  Penjelasan dari syarat-syarat 

Manajemen Berbasis Sekolah adalah sebagai berikut: 

a. Harus mendapat dukungan staf sekolah artinya semua warga yang ada di 

sekolah tersebut memiliki dukungan yang positip terhadap upaya pelaksanaan 

Manajemen Berbasis Sekolah 

b. Lebih mungkin berhasil apabila diterapkan secara bertahap. Kemungkinan 

diperlukan lima tahun atau lebih untuk menerapkan Manajemen Berbasis 

Sekolah. 

c. Staf sekolah dan kantor dinas harus memperoleh pelatihan penerapannya, 

pada saat yang sama juga harus belajar menyesuaikan diri dengan peran dan 

saluran komunikasi yang baru. 

d. Harus disediakan dukungan anggaran untuk pelatihan dan penyediaan waktu 

bagi staf untuk bertemu secara teratur 
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e. Pemerintah pusat dan daerah harus mendelegasikan wewenang kepada kepala 

sekolah, dan kepala sekolah selanjutnya berbagi kewenangan ini dengan para 

guru dan orang tua siswa. 

5. Karakteristik Manajemen Berbasis Sekolah 

Apabila sekolah ingin sukses dalam menerapkan Manajemen Berbasis 

Sekolah, maka sejumlah karakteristik tidak dapat dipisahkan dengan karakteristik 

sekolah. Oleh karena itu, karakteristik Manajemen Berbasis Sekolah berikut 

memuat secara inklusif elemen-elemen sekolah efektif, yang dikategorikan 

menjadi input, proses dan output. 

Input pendidikan adalah segala sesuatu yang harus tersedia karena 

dibutuhkan untuk berlangsungnya proses . Sesuatu yang dimaksud berupa sumber 

daya dan perangkat lunak serta harapan-harapan sebagai pemandu bagi 

berlangsungnya proses. Input sumber daya manusia meliputi sumber daya 

manusia yaitu kepala sekolah, guru, karyawan, dan siswa. Sumber daya lainnya 

misalnya peralatan, perlengkapan, uang, bahan. Input perangkat lunak meliputi 

struktur organisasi sekolah, peraturan perundang-undangan, deskripsi tugas, 

rencana program. Input harapan berupa visi, misi, tujuan, dan sasaran-sasaran 

yang ingin dicapai oleh sekolah. 

Proses pendidikan di sekolah yang efektif pada umumnya memiliki 

sejumlah karakteristik proses sebagai berikut : proses belajar mengajar yang 

efektivitasnya tinggi, kepemimpinan sekolah kuat, lingkungan sekolah yang aman 
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dan tertib, pengelolaan tenaga kependidikan  yang efektif, sekolah memiliki 

budaya mutu, sekolah memiliki team-work yang kompak, cerdas, dan dinamis, 

sekolah memiliki kewenangan(kemandirian), partisipasi yang tinggi dari warga 

sekolah dan masing-masing sekolah memiliki keterbukaan (transparansi) 

manajemen, sekolah memiliki kemauan untuk berubah, sekolah melakukan 

evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan, sekolah responsive dan antisipatif 

terhadap kebutuhan, komunikasi yang baik, dan sekolah memiliki akuntabilitas. 

Sekolah harus memiliki output yang diharapkan. Output adalah prestasi 

sekolah yang dihasilkan oleh proses pembelajaran dan manajemen di sekolah. 

Eckles (1983: 34) menyatakan bahwa “ Pada umumnya, output dapat 

diklasifikasikan menjadi dua, yaitu ouput pada prestasi akademik dan output 

prestasi non akademik” 

Menurut Mulyasa (2005: 36 – 38 ) ada empat karakteristik MBS, yaitu : 

a. Pemberian Otonomi Luas Kepada Sekolah 

MBS memberikan otonomi luas kepada sekolah, disertai seperangkat 

tanggung jawab. Dengan adanya otonomi yang memberikan tanggung jawab 

pengelolaan sumber daya dan pengembangan strategi sesuai dengan kondisi 

setempat, sekolah dapat lebih memberdayakan tenaga kependidikan guru agar 

lebih berkonsentrasi pada tugas utamanya mengajar. Dalam pada itu sekolah 

sebagai lembaga pendidikan diberi wewenang dan kekuasaan yang luas untuk 

mengembangkan program-program kurikulum pada pembelajaran sesuai 
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dengan kondisi dan kebutuhan peserta didik serta tuntutan masyarakat. Untuk 

mendukung keberhasilan program tersebut, sekolah memiliki kekuasaan dan 

kewenangan mengelola dan memanfaatkan berbagai sumber daya yang 

tersedia di dalam masyarakat dan lingkungan sekitar. Selain itu sekolah juga 

diberikan kewenangan untuk menggali dan mengelola sumber dana sesuai 

dengan prioritas kebutuhan. Melalui otonomi yang luas, sekolah dapat 

meningkatkan kinerja tenaga kependidikan dengan menawarkan partisipasi 

aktif mereka dalam pengambilan keputusan dan tanggung jawab bersama 

dalam pelaksanaan keputusan yang diambil secara proporsional dan 

profesional. 

b. Partisipasi Masayarakat dan Orang Tua 

Dalam MBS pelaksanaan program-program sekolah didukung oleh 

partisipasi masyarakat dan orang tua peserta didik yang tinggi. Orang tua 

peserta didik dan masyarakat tidak hanya mendukung sekolah melalui bantuan 

keuangan, tetapi melalui komite sekolah dan dewan pendidikan merumuskan 

serta mengembangkan program-program yang dapat meningkatkan kualitas 

sekolah. Masyarakat dan orang tua menjalin kerja sama untuk membantu 

sekolah sebagai nara sumber kegiatan sekolah untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran. 

Menurut Dede Rosyada ( 2004:23) dalam konteks perubahan dan 

perbaikan sektor pendidikan, kedua undang-undang tersebut membawa 
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perspektif baru yang amat revolusioner yang mendorong pendidikan sebagai 

urusan publik dan urusan masyarakat secara umum dengan evaluasi program 

pendidikan. Bahkan pasal 9 bahkan menyebutkan bahwa masyarakat 

berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan 

pendidikan, Artinya partisipasi masyarakat dalam pendidikan lebih luas, tidak 

terbatas pada memberi sumbangan pembangunan, tetapi dapat berperan serta 

dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program 

pendidikan. 

Dalam panduan program MBS yang diterbitkan oleh Pemerintah, 

Unesco dan Unicef (2001: 54) ada bermacam-macam tingkatan peran serta 

masyarakat yang dimulai dari tingkatan terendah ke tingkat tertinggi antara 

lain : 

1) Hanya dalam menggunakan jasa pelayanan yang tersedia seperti 

menggunakan sekolah/memasukkan anak ke sekolah. 

2) Peran serta dengan memberikan kontribusi dana, bahan dan tenaga seperti 

membantu pembangunan gedung sekolah dengan dana, barang atau 

tenaga. 

3) Peran serta dalam bentuk keikutsertaan, yang berarti menerima secara 

pasif apa yang telah diputuskan oleh pihak lain serta biaya yang harus 

dikeluarkan orang tua dalam jumlah tertentu karena telah ditentukan oleh 

pihak sekolah. 
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4) Peran serta melalui adanya konsultasi mengenai hal-hal tertentu seperti 

kepala sekolah berkonsultasi dengan komite sekolah dan Puskesmas 

melakukan pemeriksaan kesehatan siswa. 

5) Keterlibatan sebagai pelaksana kegiatan yang telah didelegasi 

/dilimpahkan seperti delegasi yang diberikan sekolah kepada komite 

sekolah untuk memberikan penyuluhan pentingnya pendidikan. 

6) Peran serta yang sebenarnya dalam pengambilan keputusan pada berbagai 

jenjang seperti komite sekolah ikut serta membicarakan dan mengambil 

keputusan tentang rencana kegiatan sekolah, baik menyangkut kegiatan 

maupun pendanaan dan sebagainya. 

c. Kepemimpinan yang Demokratis dan Profesional 

Dalam MBS Pelaksanaan program-program sekolah didukung oleh 

adanya kepemimpinan sekolah yang demokratis dan profesional. Kepala 

Sekolah dan guru-guru sebagai pelaksana inti program sekolah merupakan 

orang-orang yang memiliki kemampuan dan integritas profesional. Kepala 

Sekolah adalah manager pendidikan  profesional, yang direkrut komite 

sekolah untuk mengelola segala kegiatan sekolah berdasarkan kebijakan yang 

ditetapkan. Guru-guru yang direkrut oleh sekolah adalah pendidik yang 

profesional dibidangnya masing-masing, sehingga mereka bekerja 

berdasarkan pola kerja profesional yang disepakati bersama untuk memberi 

kemudahan dan mendukung keberhasilan pembelajaran peserta didik. Dalam 
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proses pengambilan keputusan, Kepala Sekolah mengimplementasikan proses 

” bottom – up ” secara demokratis, sehingga semua pihak memiliki tanggung 

jawab terhadap keputusan yang diambil beserta pelaksanaannya. 

d. Team-work yang Kompak dan Transparan. 

Dalam MBS keberhasilan program-program sekolah didukung oleh 

kinerja team-work yang kompak dan transparan dari berbagai pihak yang 

terlibat dalam pendidikan di sekolah. Dalam Dewan Pendidikan dan Komite 

Sekolah misalnya, pihak-ihak yang terlibat bekerja sama secara harmonis 

sesuai dengan posisinya masing-masing untuk mewujudkan suatu “ Sekolah 

yang dapat dibanggakan”  oleh semua pihak. Mereka tidak saling 

menunjukkan kuasa atau paling berjasa, tetapi masing-masing memberi 

kontribusi terhadap upaya peningkatan mutu dan kinerja sekolah secara 

menyeluruh. Dalam pelaksanaan program misalnya, pihak-pihak terkaitan 

bekerja sama secara profesional untuk mencapai tujuan-tujuan atau target 

yang disepakati bersama. Dengan demikian, keberhasilan MBS merupakan 

hasil sinergi ( sinergistic effect ) dari kaloborasi tim yang kompak dan 

transparan. 

Dalam konsep MBS kekuasaan yang dimiliki sekolah mencakup 

pengambilan keputusan tentang manajemen kurikulum dan pembelajaran, 

rekrutmen, dan manajemen tenaga kependidikan, serta manajemen kuangan 

sekolah. 
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Berhubungan dengan TQM ( Total Quality Management) Glasser 

(1992) dalam Suryosubroto (200: 198) menyarankan 14 butir untuk mencapai 

mutu pendidikan prima yang termasuk strategi Total Quality Education (TQE) 

sebagai berikut : 

a. Merancang secara terus-menerus berbagai tujuan pengembangan siswa, 

pegawai, dan layanan pendidikan. 

b. Mengadopsi filosofi baru, yang mengedepankan kualitas pembelajaran 

dan kualitas. Manajemen pendidikan harus mengambil prakarsa dalam 

gerakan peningkatan mutu ini 

c. Guru harus menyediakan pengalaman pembelajaran yang menghasilkan 

kualitas kerja. Peserta didik harus berusaha mengejar kualitas, dan 

menyadari jika tidak menghasilkan output yang baik, Customers mereka ( 

guru, orang tua, lapangan kerja ) tidak akan menyukainya. 

d. Menjalin kerja sama yang baik dengan pihak-pihak yang berkepentingan ( 

stakeholders ) untuk menjamin bahwa input yang diterima berkualitas. 

e. Melakukan evaluasi secara kontinu dan mencari terobosan-terobosan 

pengembangan sistem dan proses untuk meningkatkan mutu dan 

produktivitas. 

f. Para guru, staf lain dan murid harus dilatih dan dilatih kembali dalam 

pengembangan mutu. Guru harus melatih siswa agar menjadi warga dan 
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pekerja masa depan dengan mengembangkan kemampuan pengendalian 

diri, pengambilan keputusan dan pemecahan masalah. 

g. Kepemimpinan lembaga, yang mengerahkan guru, staf dan siswa 

mengerjakan tugas pekerjaannya dengan lebih baik. Di dalam mengelola 

kelas, guru hendaknya menerapkan visi kepimpinan pada kepengawasan. 

h. Mengembangkan ketakutan, yakni semua staf harus merasa mereka dapat 

menemukan masalah dan cara pemecahannya, guru mengembangkan kerja 

sama dengan siswa untuk meningkatkan mutu. 

i. Menghilangkan penghalang kerja sama di antara staf, guru, dan murid, 

atau antar ketiganya. 

j. Hapus slogan, desakan atau target yang bernuansa pemaksaan dari luar 

k. Kurangi angka-angka kuota, ganti dengan penerapan kepemimpinan, 

karena penetapan kuota justru akan mengurangi produktifitas dan kualitas 

l. Hilangkan perintang-perintang yang dapat menghilangkan kebanggaan 

para guru atau siswa terhadap kecakapan kerjanya. 

m. Sejalan dengan kebutuhan penguasaan materi baru, metode atau teknik-

teknik baru, maka harus disediakan program pendidikan atau 

pengembangan diri bagi setiap orang dalam lembaga sekolah tersebut. 

n. Pengelola harus memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk 

mengambil bagian atau peranan dalam pencapaian kualitas. 
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Sementara itu Austin dan Reynolds ( dalam Paine et. Al. 1992: 19-21) 

dalam Suryosubroto (2004: 201) mengemukakan beberapa karakteristik utama 

dari sekolah yang efektif, antara lain : 

a. Mempunyai cukup otonomi yang memungkinkan seluruh pegawai terlibat 

dalam perencanaan, kerja sama dan kolaborasi antar guru. 

b. Kepemimpinan yang memungkinkan pegawai ada semua tingkat untuk 

mengambil inisiatif pengembangan proses kerja yang efisien dengan 

produktifitas tinggi. 

c. Mengikutsertakan seluruh staf dalam pengembangan proses dan sistem 

serta suasana kerja di sekolah, sehingga staf tersebut betah bekerja dan 

merasa memiliki serta bertanggung jawab terhadap keberhasilan sekolah. 

d. Kurikulum berdasarkan pada, dan mendukung, tujuan-tujuan dan harapan-

harapan sekolah. Perencanaan dan pengorganisasian yang baik akan 

membantu penyediaan kurikulum, yang sesuai dengan tujuan sekolah, 

sekaligus juga untuk pengembangannya. 

e. Memperhatikan pengembangan staf, terutama dengan mengikutsertakan 

pegawai dalam perancangan tujuan dalam bentuk tim kerja. 

f. Memaksimalkan waktu belajar dalam kelas secara bijaksana, dan 

mengurangi berbagai akibat negatif dari kegiatan belajar di kelas. 
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g. Menyebarluaskan semangat sukses akademik. Untuk itu penguatan yang 

bersifat positif dalam kerangka kerja sama tim sangat diperlukan untuk 

meningkatkan semangat kerja dalam mencapai standar akademik tertentu. 

h. Dukungan dan keterlibatan orang tua dalam penyelenggaraan pendidikan. 

6. Manfaat Manajemen Berbasis Sekolah 

Dharma (2003: 3 ) menyatakan bahwa “ Manfaat spesifik dari Manajemen 

Berbasis Sekolah adalah : kompeten dalam pengambilan keputusan, keterlibatan 

pengambilan keputusan, munculnya kreativitas, mengarahkan sumber daya, 

rencana anggaran yang realistis, dan meningkatkan motivasi guru”. 

Berdasarkan manfaat spesifik Manajemen Berbasis Sekolah tersebut dapat 

dijelaskan bahwa : 

a. Meningkatkan orang-orang yang kompeten di sekolah untuk mengambil 

keputusan yang akan meningkatkan pembelajaran 

b. Memberi peluang bagi seluruh anggota sekolah untuk terlibat dalam 

pengambilan keputusan penting 

c. Mendorong munculnya kreativitas dalam merancangbangun program 

pembelajaran 

d. Mengarahkan kembali sumberdaya yang tersedia untuk mendukung tujuan 

yang dikembangkan di setiap sekolah 
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e. Menghasilkan rencana anggaran yang lebih realistik ketika orang tua dan guru 

makin menyadari keadaan keuangan sekolah, batasan pengeluaran, dan biaya 

program-program sekolah. 

f. Meningkatkan motivasi guru dan mengembangkan kepemimpinan baru di 

semua level 

Adapun manfaat pelaksanaan MBS bagi sekolah menurut Managing basic 

Education adalah sebagai berikut :  

a. MBS menciptakan rasa tanggung jawab melalui administrasi sekolah yang 

lebih terbuka. kepala sekolah, guru, dan anggota masyarakat bekerja sama 

dengan baik untuk membuat rencana pengembangan sekolah. Sekolah 

memanjangkan anggaran sekolah dan perhitungan dana secara terbuka pada 

papan sekolah. 

b. Keterbukaan ini telah meningkatkan kepercayaan, motivasi, serta dukungan 

orang tua dan masyarakat terhadap sekolah.  

c. Pelaksanaan PAKEM ( Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif, dan 

Menyenangkan ) atau pembelajaran kontekstual dalam MBS, mengakibatkan 

peningkatan kehadiran anak di sekolah, karena mereka senang belajar. 

7. Aspek-aspek Manajemen Berbasis Sekolah 

Sampai saat ini belum ada resep yang pasti tentang fungsi-fungsi sekolah 

yang dapat didesentralisasikan ke sekolah.  Hal ini disebabkan karena otonomi 

pendidikan sedang bergulir dan sedang mencari formatnya, sehingga secara 
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peraturan perundangan-undangan belum memiliki tugas dan fungsi sekolah dalam 

era otonomi saat ini. Sementara menunggu legal aspect yang akan diberlakukan 

kelak, banyak fungsi-fungsi sekolah yang semula dikerjakan Pemerintah 

Pusat/Kantor Wilayah dapat dilakukan oleh sekolah secara professional. 

Umaedi ( 2001: 2 ) menyatakan bahwa : 

Aspek-aspek Manajemen Berbasis Sekolah adalah : perencanaan dan evaluasi, 

pengelolaan kurikulum, pengelolaan pembelajaran, pengelolaan ketenagaan, 

pengelolaan sarana, pengelolaan keuangan, pelayanan siswa, hubungan sekolah 

dengan masyarakat, pengelolaan iklim sekolah . 

B. Pembelajaran Berkualitas 

1.  Pengertian Kualitas Pembelajaran 

 Guna mewujudkan kualitas pembelajaran yang ada di sekolah, 

tentunya tidak bisa dipisahkan dengan masalah belajar dan mengajar, karena dua 

hal tersebut  berhubungan sangat erat.  

Menurut Stephen B Klein (1996: 3) learning can be defined as an 
experiential process resulting in relatively permanent chane in behavior 
that cannot be explained be tempororary states, maturation, or 
innaterespouse tendencies. It has three important. First, learning reflectsa 
chanr in the potencial for behavior. Learning doesn'tautomatically lead to 
change in behavior. Second, change in behavior due to learning are 
restively permanent. As a result if new experiences, previouslylearned 
behavior is nolonger exhibilited. Third, chane in behavior can by due to 
proceseeother than learning. Our behavior can change as the result of 
motivation rather than learning. 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



xlii 

( Belajar bisa didefinisikan sebagai hasil proses pengalaman yang diperoleh 

melalui perubahan tingkah laku yang permanent yang tidak dapat dijelaskan oleh 

keadaan sementara, kedewasaan atau kecenderungan respon bawaan. Definisi 

belajar memiliki tiga komponen penting. Pertama, belajar mencerminkan suatu 

perubahan kemampuan berprilaku. Belajar tidak otomatis berperan merubah 

perilaku. Kedua, perubahan perilaku disebabkan belajar yang terus menerus 

karena suatu hasil pengalaman baru, sebelumnya perilaku belajar tidak lama 

membekas. Ketiga, perubahan perilaku dapat disebabkan oleh proses yang lain 

selain belajar itu sendiri. Perubahan perilaku merupakan hasil motivasi dari pada 

belajar). 

Menurut Bruce Joyce, Marsha Weil, Emily Calhoun (2000: 6-7) model of 
teaching are really models of learning. As we half student acquire 
information, ideal, skills values ways of thingking and mend of expressing 
the selves, we are also teaching them have to learning in fact, the most 
important long term of intstruction may be the students in creased 
capabikities to learn. More easily and effectively in the future, both because 
of the knowledge and skill the have acquered and because the have 
mastered learning processes. 

 

( Mengajar dengan cara model adalah proses pembelajaran yang sebenarnya. 

Pembelajaran model menolong siswa untuk memperoleh informasi, gagasan, 

ketrampilan, nilai, cara berfikir dan untuk mengekspresikan dirinya sendiri, kita 

juga mengajak mereka bagaimana belajar. Kenyataan yang paling penting adalah 

instruksi yang sifatnya jangka panjang. Instruksi ini mungkin membuat siswa 

dapat meningkatkan kemampuan mereka untuk belajar lebih mudah dan efektif 
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dikemudian hari. Hal tersebut disebabkan karena ilmu pengetahuan yang mereka 

peroleh dan arena mereka menguasai proses belajar mengajar). 

Menurut Moh Uzer Usman (2002: 47) proses belajar mengajar merupakan 

inti dari proses pendidikan secara keseluruhan dengan guru sebagai pemegang 

peranan utama. Peristiwa belajar mengajar banyak berakar pada pandangan dan 

konsep, oleh karena itu perwujudan proses belajar mengajar dapat terjadi dalam 

berbagai model. 

Proses belajar mengajar adalah suatu strategi bagaimana pengalaman 

siswa didapat melalui perubahan perilaku yang permanen dalam suatu interaksi 

antara guru dan siswa dengan berbagai sarana dan prasarana yang digunakan 

sebagai media pembelajaran. Untuk lebih banyak siswa memperoleh informasi, 

gagasan, ketrampilan, nilai, cara berfikir dan untuk dapat mengekspresikan 

dirinya sendiri perlu diterapkan pembelajaran model, yang merupakan proses 

belajar sebenarnya. Salah satu bentuk pembelajaran model adalah : Pembelajaran 

Aktif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan (PAKEM). 

Pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas dan unggul 

merupakan suatu proses yang cukup panjang. Hal ini diperlukan kerja keras dan 

sebuah kesungguhan dari semua pihak dari orang tua, masyarakat, dan sekolah. 

Sekolah sebagai salah satu wahana untuk menciptakan generasi muda yang 

berkualitas dan mampu bersaing di era global, maka salah satu yang harus di 

benahi oleh sekolah , yaitu sumber daya manusia dan kualitas pembelajaran yang 
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ada di dalam kelas. Hoy, Bayne Jardine, & Wood (2000: 3) menyatakan bahwa 

tinggi rendahnya kualitas pembelajaran merupakan hasil dari sistem yang 

digunakan; dan sebagai hasil dari sistem yang digunakan dan sebagai hasil dari 

sebuah proses, kualitas pembelajaran juga dipengaruhi oleh kondisi orang-orang 

yang terlibat dalam proses tersebut serta cara mereka bekerjasama. 

Kualitas pembelajaran merupakan sebuah istilah yang mengandung nilai 

yang terkait dengan tujuan proses, dan standar pendidikan. Pembelajaran yang 

berkualitas adalah pembelajaran yang baik, secara moral, epistemologis, maupun 

educatif memiliki tujuan, proses, dan pencapaian dengan standar tinggi sesuai 

dengan kriteria yang ditetapkan ( Asheroft,1995: 41). Pembelajaran yang 

berkualitas menuntut keefektifkan dan efisiensi dalam penyelenggaraannya. 

Keefektifannya dan efisiensi menggunakan ukuran-ukuran berdasarkan standar 

kualitas tertentu. 

Upaya meningkatkan kualitas pembelajaran sangat berkaitan dengan 

MPMBS. Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS) adalah 

Manajemen Berbasis Sekolah dengan menggunakan kualitas total (TQM), 

sehingga sekolah dapat melakukan pengembangan yang integral, atau 

pengembangan sekolah seutuhnya (school integrated devekopment), yang dimulai 

dengan pelaksanaan Total Quality Assurance ( TQA ) dan selanjutnya dilakukan 

peningkatan standar dan atau mutu pendidikan secara berkesinambungan 

(Hari,2004: 151). 
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3. Upaya Peningkatan Kualitas Pembelajaran 

Kualitas pembelajaran dalam konteks TQM, kualitas bukan hanya 

merupakan suatu inisiatif, melainkan suatu filosofi dan metodologi yang 

membantu lembaga untuk mengelola perubahan secara totalitas dan sistematik, 

sehingga terjadi perubahan paradigma, perubahan visi, misi, dan juga tujuan. 

Sekolah sebagai lembaga pendidikan harus melakukan upaya-upaya penjamin dan 

peningkatan kualitas melalui kegiatan antara lain : 

a. Penilaian terhadap pengajaran dengan menggunakan balikan dari peserta 

didik untuk mencapai paling tidak standar yang dipersayaratkan. 

b. Akuntabilitas 

c. Audit 

d. Pemberdayaan semua potensi yang dimiliki 

e. Peningkatan gairah dan etos kerja 

f. Peningkatan kepakaran 

g. Peningkatan standar keunggulan 

(Kember,2000: 6-14) 

Kegiatan penilaian di kelas menjadi sangat penting karena hasil penilain 

ini secara umum akan berpengaruh pada kualitas pembelajaran. Prestasi siswa, 

dan program sekolah. Guru dapat menggunakan hasil penilaian untuk 

memperbaiki proses belajar mengajar, sehingga menjadi lebih efesien hasilnya. 

Hasil penilaian dapat diinformasikan kepada siswa sehingga mereka dapat 
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mengetahui materi-materi yang belum dikuasainya, dan dapat mempelajarinya 

kembali sebagai upaya perbaikan. Sedangkan bagi sekolah, hasil penilaian dapat 

digunakan untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan siswa dan 

informasi ini dapat digunakan untuk menyusun program sekolah untuk lebih 

meningkatkan prestasi siswanya. Guru membutuhkan data/informasi yang akurat 

dan berkesinambungan dalam proses pembelajaran di kelas, dan informasi ini 

hanya dapat diperoleh apabila guru melakukan Penilaian Berbasis Kelas ( 

Angelo,2001 : 2). 

Menurut Kember (2000: 19)  penilaian terhadap proses belajar mengajar 

untuk meningkatkan kualitas dapat dilihat dari: 

a. Evaluasi sumatif oleh pengajar 

b. Evaluasi portofolio perihal pengajaran untuk tujuan peningkatan. 

c. Review pengajaran oleh pihak eksternal 

d. Review pengajaran oleh pihak sejawat 

e. Lokakarya membahas didaktik untuk perumusan sarana perbaikan. 

f. Lokakarya evaluasi diri 

g. Proyek riset tindakan menggunakan teknik evaluasi diri melalui riset student 

active learning 

h. Proyek riset tindakan individual atas masalah pengajaran yang dihadapi. 

4. Indikator Kualitas Pembelajaran 
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Salah satu indikator tercapainya kualitas pembelajaran adalah apabila 

pembelajaran tersebut dapat berlangsung secara aktif dan efektif. Pembelajaran 

Aktif adalah suatu pembelajaran yang mengajak siswa / mahasiswa untuk belajar 

secara aktif. Ketika siswa / mahasiswa belajar secara aktif, berarti mereka yang 

mendominasi aktivitas pembelajaran. Dengan ini mereka secara aktif 

menggunakan otak, baik untuk menemukan ide pokok dari materi pembelajaran, 

memecahkan persoalan, atau mengaplikasikan apa yang baru mereka pelajari ke 

dalam satu persoalan yang ada dalam kehidupan nyata. Dengan belajar aktif ini,  

siswa / mahasiswa akan merasakan suasana yang lebih menyenangkan sehingga 

hasil belajar dapat dimaksimalkan (Hisyam Zaini, 2005: 17).  

Pembelajaran efektif adalah pembelajaran yang memungkinkan peserta 

didik dapat memperoleh pengetahuan, sikap, dan ketrampilan tertentu dengan 

proses yang menyenangkan (Raiser Robert A & Walter Dick, 1963 :3). Untuk 

mewujudkan apakah suatu pembelajaran aktif atau tidak, akan sangat ditentukan 

oleh peran atau posisi sentral pengajar atau guru sebagai pengelola pembelajaran. 

Penampilan guru dalam mengajar sangat berpengaruh dalam menentukan kualitas 

belajar peserta didik akan menjadi indikator utama pembelajaran yang efektif 

(Elliott, 1999: 11). 

Kualitas mengajar tenaga pengajar di sekolah merupakan hal paling utama 

dalam menilai kualitas sebuah sekolah (Ashcroft, 1995: 40; Daniel. 1999: 20). 

Kemampuan profesional guru direfleksikan pada mutu pengalaman pembelajaran 
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siswa yang berinteraksi dalam kondisi proses belajar mengajar. Kondisi ini sangat 

dipengaruhi  oleh: 1). Tingkat penguasaan guru terhadap bahan pelajaran dan 

penguasaan struktur konsep-konsep keilmuannya, 2). Metode, pendekatan, 

gaya/seni dan prosedur mengajar, 3). Pemanfaatan fasilitas belajar secara aktif 

dan efisien, 4). Pemahaman guru terhadap karakteristik kelompok dan perorangan 

siswa, 5). Kemampuan guru menciptakan dialog kreatif dan menciptakan 

lingkungan belajar yang menyenangkan, dan 6). Kepribadian guru. Atas dasar 

analisis tersebut, maka upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah 

harus disertai dengan upaya-upaya untuk meningkatkan kemampuan profesional 

dan memperbaiki kualitas kepribadian gurunya. Pada tingkat sekolah, upaya 

tersebut ditunjukkan dalam kegiatan-kegiatan berikut yaitu: 1). Interaksi 

kolegialitas di antara guru-guru, 2). Pemahaman proses-proses kognitif dalam 

penyelenggaraan pengajaran, 3). Penguasaan struktur pengetahuan mata 

pelajaran, 4). Pemilikan pemahaman dan penghayatan terhadap nilai, keyakinan, 

dan standar, serta 5). Ketrampilan mengajar, dan 6). Pengetahuan bagaimana 

siswa belajar ( Burhanuddin Tola dan Furqon, 2003: 4-6 ) 

Peningkatan profesionalitas guru sangat penting artinya, khususnya dalam 

peningkatan kualitas pendidikan peserta didik di sekolah. Pentingnya 

profesionalitas guru adalah 1). Mampu mengembangkan pembelajaran yang dapat 

membawa peserta didik menjadi lulus yang berkualitas tinggi, 2). Memiliki 

semangat kerja yang tinggi dan disiplin, 3). Mampu membuat rancangan dan 
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melakukan secara hati-hati demi keselamatan kerja, dan 4). Memiliki kemandirian 

(Bafasdal, 2000: 42-43 ). 

Guru yang profesional mampu mengembangkan pembelajaran yang dapat 

membentuk peserta didik yang lulus berkualitas tinggi. Kemampuan guru ini 

dikelompokkan empat rumpun kompetensi, yaitu penguasaan bidang studi, 

pemahaman tentang peserta didik, serta pengembangan kepribadian dan 

keprofesionalan (Depdiknas, 2000: 6-7). Keempat kemampuan itu, baik dari segi 

pembentukan maupun penerapannya tertampilkan sebagai suatu kesatuan utuh 

yang saling terkait dan tidak terpisahkan. Kemampuan guru ini sangat dibutuhkan 

untuk mendidik perserta didik menjadi lulus yang berkualitas tinggi. Guru yang 

profesional memiliki semangat kerja yang tinggi dan berdisiplin. Baik buruknya 

kurikulum pada akhirnya bergantung pada aktivitas dan kreativitas guru dalam 

menjabarkan dan merealisasikan kurikulum tersebut. Dengan demikian guru 

memegang peranan penting baik dalam penyusunan maupun pelaksanaan 

kurikulum (Mulyasa, 2005: 147 ). 

Peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah dibutuhkan guru yang 

profesional. Guru yang profesional yang memiliki semangat kerja yang tinggi, 

berdisiplin, mampu membuat rancangan, dan memiliki kemandirian mempunyai 

peranan penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah.   

Dari berbagai uraian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa 

pembelajaran berkualitas mempunyai indikator ; 
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1). Tingginya prestasi akademik siswa 

2). Guru menguasai bahan dan konsep keilmuan 

3). Metode, pendekatan, gaya, seni dan prosedur mengajar yang tepat 

4). Pemanfaatan fasilitas secara efesien dan efektif 

5). Pemahaman guru tentang karakteristik kelompok dan perorangan siswa 

6). Penciptaan dialog kreatif dan lingkungan belajar yang menyenangkan 

7). Kepribadian guru (keteladanan). 

 

 

 

C. Sekolah Standar Nasional 

1. Pengertian Sekolah Standar Nasional 

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan 

Peraturan Pemerintah Nomor 25 tentang Kewenangan Pusat dan Daerah , telah 

mendorong perubahan besar pada sistem pengelolaan pendidikan di Indonesia. 

Dalam rangka itulah, Direktorat Pembinaan SMP melakukan rintisan 

pengembangan Sekolah Standar Nasional untuk jenjang SMP, dan disebut SNP 

Standar  Nasional Pendidikan, disingkat SSN.  

Sekolah Standar Nasional (SSN) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 

Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP),  bahwa yang 

dimaksudkan dengan Sekolah Standar Nasional yang telah memenuhi Standar 
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Nasional Pendidikan yang berarti memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM), 

sehingga diharapkan mampu memberikan layanan pendidikan yang standar dan 

menghasilkan lulusan dengan kompetensi yang sesuai dengan standar nasional 

yang ditetapkan. Dengan kata lain, SSN telah mampu memberikan layanan 

pendidikan kepada anak didik, sesuai dengan standar minimal yang telah 

ditetapkan. Oleh karena itu, SSN pada dasarnya dapat berfungsi sebagai model, 

artinya dapat dijadikan model bagaimana menyelenggarakan sekolah sesuai 

dengan standar pelayanan yang ditetapkan secara nasional (Depdikbud, 2005:  3 ). 

Sekolah Standar Nasional juga diartikan sebagai "proses menjadi" dan 

bukan kondisi yang ada saat ini. Dikaitkan dengan makna model, pengertian SSN 

yang kedua ini lebih berdimensi proses, artinya menjadi model bagaimanakah 

suatu sekolah berproses menjadi sekolah yang mencapai standar pelayanan 

pendidikan yang ditentukan oleh SPM. Kekurangan terhadap standar yang 

ditentukan oleh SPM tidak boleh terlalu banyak, sehingga diyakini dalam waktu 

pendek, kekurangan tersebut dapat dipenuhi dan sekolah benar-benar telah 

memenuhi tuntutan SPM ( Depdikbud, 2005: 5 ) 

2. Komponen Pokok pada Standar Nasional Pendidikan bagi SMP 

Dalam upaya-upaya menuju kepada standar proses pendidikan 

sebagaimana halnya ditentukan oleh SNP, maka standar  layanan pendidikan 

mengacu pada aspek input, proses, dan output. Komponen standar tersebut antara 

lain : 
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a. Komponen Input 

Input suatu sekolah dapat berupa input yang berkaitan dengan aspek 

tenaga kependidikan, aspek siswa, dan aspek sarana dan pembiyayaan. Di 

samping input harapan yang mencakup visi, misi, tujuan dan sasaran yang 

lebih menekankan pada aspek intangible. 

b. Komponen Proses 

Proses pada dasarnya merupakan pengolahan input untuk 

menghasilkan output yang direncanakan. Jadi pada aspek proses inilah 

seharusnya input proses secara selaras dan sinergis, sehingga menghasilkan 

output yang diharapkan. Proses pendidikan dikatakan baik jika mampu 

menciptakan kondisi pembelajaran yang kondusif dan mampu belajar siswa. 

c. Komponen Output 

Output sekolah pada umumnya dikaitkan dengan prestasi siswa, 

karena memang tujuan pokok sekolah mengembangkan potensi siswa, 

sehingga terwujud dalam prestasi hasil belajar. Kaitannya dengan peningkatan 

mutu sekolah secara keseluruhan, selain prestasi siswa juga akan diungkapkan 

prestasi guru dan kepala sekolah sebagai institusi yang akan dijadikan tolak 

ukur kualitas sekolah. 

 Pengembangan sekolah yang terpilih sebagai Sekolah Satndar 

Nasional diarahkan kepada lima aspek, yaitu pelaksanaan Manajemen 

Berbasis Sekolah (MBS), pengembangan inovasi pembelajaran, penciptaan 
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komunitas belajar di sekolah, pengembangan profesionalisme guru dan 

penggalangan dukungan masyarakat (Depdikbub, 2005: 19 ) 

 Pengembangan Sekolah Standar Nasional tidak dapat terlepas dari 

pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Dalam hal ini MBS 

dipandang sebagai sebuah alternatif dari pola umum pengoperasian sekolah 

yang selama ini wewenang pendidikan hanya pada pemerintah pusat dan 

daerah. Dengan demikian MBS ini merupakan strategi dalam rangka untuk 

meningkatkan mutu pendidikan dengan cara mendelegasikan kewenangan 

pengambilan keputusan penting dari pusat dan daerah ke tingkat sekolah. 

Sekolah di dalam penerapan MBS ini memiliki perananan yang sangat penting 

dalam menyelenggarakan pendidikan secara mandiri. 

 

D. Hasil Penelitian Yang Relevan 

 Beberapa penelitian tampak memiliki keterbatasan dimana hasil 

penelitiannya masih mendiskripsikan dan memberikan rekomendasi yang 

belum merujuk pada solusi konkrit dan efektif. 

 Penelitian Ace Suryadi (Manajemen Pendidikan Nasional dalam 

Kerangka Kemandirian Bangsa, Depdikbud, 1996) menghasilkan temuan 

konsep manajemen mikro pendidikan di masa depan. Secara konseptual hasil 

penelitian ini cukup baik, tetapi penerapan konsep di lapangan perlu diuji 

sebab akan berbenturan dengan faktor sosial-budaya, kemampuan 
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penyelenggarakan pendidikan dan variabel lain yang terkait dengan 

manajemen pendidikan dasar. 

Penelitian Djaman Satori ( Manajemen Berbasis Sekolah di Jawa Barat, 

1999) menghasilkan kajian potret kemampuan kepala sekolah, 

menyelenggarakan MBS. Penelitian ini dapat dianggap cukup komprehensif 

akan tetapi belum dapat menggambarkan berbagai variable seperti partisipasi 

masyarakat, pengelolaan dan perencanan anggaran. 

Penelitian Jasman Indradno ( Kontribusi Penerapan Manajemen 

Berbasis Sekolah terhadap Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan Tingkat 

Dasar di Jawa Tengah, 2002 ) menelaah tingkat kualitas penyelenggaraan 

pendidikan manajemen sekolah, partisipasi masyarakat dan kualitas proses 

belajar mengajar, menguji perbedaan sebelum dengan sesudah MBS variable 

kualitas penyelenggaraan pendidikan, manajemen kepala sekolah, partisipasi 

masyarakat dan kualitas proses belajar mengajar terhadap mutu 

penyelenggaraan pendidikan persekolahan. 

Berdasarkan pada penelaahan studi diatas, posisi penelitian yang 

dirancang ini merupakan kelanjutan penelitian-penelitian terdahulu tersebut 

dengan mengembangkan sejumlah variable yang cukup fundamental seperti 

peran serta masyarakat terhadap program pengajaran dan pendidikan, proses 

kegiatan belajar mengajar yang sesuai dengan pembelajaran aktif, efektif, 

kreatif dan menyenangkan, serta kegiatan siswa diluar jam sekolah. 
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E. Kerangka Berfikir 

Kerangka berfikir dalam bentuk penelitian ini merupakan suatu usaha 

untuk menemukan kebenaran yang dapat dilakukan oleh peneliti melalui model-

model tertentu. Model tersebut biasanya dikenal dengan nama paradigma, 

menurut Bogdan dan Biklen, ( dalam Moleong, 2001 : 30 ) kumpulan longgar dari 

sejumlah asumsi yang dipegang bersama, konsep atau proporsi yang 

mengarahkan cara berfikir dalam  penelitian. Model dalam penelitian ini yaitu 

implementasi Manajemen Berbasis Sekolah ( MBS ) 

Adanya dukungan staf, pentahapan, pelatihan staf, dukungan anggaran, 

dan pendelegasian wewenang merupakan syarat sekolah yang menerapkan MBS.. 

Adapun kerangka berfikir dalam penelitian ini diawali dengan memperbaiki input, 
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proses dan output , sehingga diharapkan mampu meningkatkan kualitas 

pembelajaran.  

Berdasarkan kenyataan tersebut di atas, Implementasi MBS sebagai upaya 

peningkatan kualitas pembelajaran di Sekolah Standar Nasional SMP Islam 

Diponegoro Surakarta merupakan sebuah sistem pengelolaan sekolah yang 

memiliki komponen di dalamnya. Komponen tersebut yang dimaksud adalah 

MBS sebagai langkah alternatif  dalam penyelenggaran sekolah yang yang efesien 

dan efektik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.  

 Secara sistematis kerangka berpikir penelitian ini dapat digambarkan dalam 

sebuah  bagan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

MBS 

 
Input 

 
Proses 

 
Output 
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Bagan 1. Kerangka berfikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Tempat dan Waktu Penelitian 

 

1. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Islam Diponegoro Surakarta 

dengan pertimbanangan sebagai berikut : 

a. SMP Islam Diponegoro Surakarta merupakan salah satu SMP swasta di 

kota Surakarta yang sudah mendapat kepercayaan dari dinas pendidikan 

sebagai Sekolah Standar Nasional 
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b. SMP Islam Diponegoro Surakarta memiliki berbagai macam prestasi 

akademik dan non akademik yang membanggakan 

c. Sekolah tersebut berupaya melaksanakan koordinasi dengan semua warga 

sekolah, komite sekolah dan orang tua siswa secara partisipatif dalam 

mengelola pendidikan 

d. Sekolah tersebut berusaha meningkatkan pelayanan pendidikan sehingga 

memudahkan siswa memperoleh prestasi belajar yang semakin optimal 

 

 

 

 

2. Waktu Penelitian 

Pelaksanaan penelitian ini di mulai Maret 2008 – Juni 2009 meliputi 

kegiatan observasi, pengurusan ijin, pengumpulan data, dan penulisan 

laporan. Jadwal penelitian selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 1. 

 Waktu Penelitian  

 

Kegiatan 

Pelaksanaan 

Mart April 

Juli 

Des 

2008 

Jan- 

Peb 

Mar 

Apr 

Juni 

2009 
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1. Pengajuan Judul       

2. Proposal       

3. Seminar       

4. Perijinan       

5. Penelitian       

6. Pengolahan Data       

7. Laporan dan 

Penyelesaian Tesis 

      

 

          Berdasarkan tabel 1 di atas, bahwa pelaksanaan penelitian tersebut diatas mulai 

pembuatan proposal sampai penyusunan laporan tesis memakan waktu 15 bulan. 

 

B. Metode Penelitian  

Berdasarkan bentuknya penelitian ini menggunakan penelitian lapangan ( 

field research). Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu 

penelitian yang mengedepankan pengumpulan data atau realita perosoalan dengan 

berlandaskan pada pengungkapan data yang diungkap oleh para informan dan 

kata-kata tertulis  atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati dengan 

realitas yang sebenarnya. Moleong ( 1993: 3 ) menyatakan bahwa ”Metode 
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deskriptif kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang 

akan dapat diamati”. 

Jenis penelitian ini akan mampu menangkap berbagai informasi kualitatif 

dengan deskriptif teliti dan penuh nuansa, yang lebih berharga dari pada sekedar 

pernyataan jumlah ataupun frekuensi dalam bentuk angka. Perumusan penelitian 

ini akan dilangsungkan dengan melakukan observasi atau pengamatan evidensi-

evidensi, sambil mengumpulkan data dan melakukan analisis. 

 

 

 

C. Populasi dan Teknik Sampling 

1. Populasi   

Populasi menurut Sugiyono ( 2001: 57 ) adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas ; obyek/subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu  

yang ditetapkan oleh peniliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannnya. Hal ini sejalan dengan pendapat dari Suharsini Arikunto ( 2002: 

108) mengemukakan bahwa populasi adalah keseluruhan subyek peneliti. 

Dengan demikian bahwa populasi adalah keseluruhan dari subyek 

penelitian yang hendak diduga karakteristiknya. Jadi populasi bukan hanya orang 

tetapi juga benda-benda alam yang lain. Sumber data diperoleh melaui informan, 
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peristiwa, dokumen atau arsip. Populasi dalam penelitian ini adalah SMP Islam 

Diponegoro Surakarta 

2. Sampel Penelitian 

Sugiyono (2001: 57) mengemukakan bahwa sampel adalah sebagian dari 

jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh pupulasi tersebut.  Sutrisno Hadi ( 

1993: 221)  mengemukakan bahwa sampel adalah sejumlah penduduk yang 

jumlahnya kurang dari jumlah populasi. Sedangkan menurut Djarwanto PS ( 

1990: 43) berpendapat bahwa sampel adalah bagian dari populasi yang 

karakteristiknya hendak diselidiki, jumlah elemen-elemen dalam sampel lebih 

sedikit dari pada elemen populasinya. 

Sampel dalam penelitian ini adalah  kepala sekolah, wakil kepala sekolah, 

guru, ketua komite sekolah, dan ketua OSIS di SMP Islam Diponegoro Surakarta.  

3. Teknik Sampling       

     Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive 

sampling. Purposive sampling digunakan karena dengan mempertimbangkan 

sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, yaitu memilih informan yang 

dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan. Dalam hal ini siswa, guru, 

kepala sekolah, wakasek, dan komite sekolah 

 

D. Sumber Data 
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Mengingat studi di dalam penelitian ini merupakan studi kualitatif, maka 

sumber informasi yang dapat digali berdasarkan : 

1. Informan 

Subyek yang digunakan sebagai informan dalam penelitian ini terdiri dari 

kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, ketua komite sekolah, dan ketua 

OSIS di SMP Islam Diponegoro Surakarta 

2. Peristiwa  

Observasi dilakukan terhadap peristiwa yang berkaitan dengan aktifitas siswa 

, guru, kepala sekolah, wakasek, komite sekolah yang berkaitan dengan 

penerapan Manajemen Berbasis Sekolah dalam upaya peningkatan kualitas 

pembelajaran dan data peristiwa yaitu Proses pembelajaran di sekolah standar 

nasional SMP Islam Diponegoro Surakarta 

3. Arsip atau dokumen  

Dokumen atau arsip dari guru dan sekolah yang berkaitan langsung dengan 

penerapan MBS sebagai upaya peningkatan kualitas pembelajaran. 

 

E. Metode Pengumpulan data 

Metode pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data 

penelitian  metode wawancara,  metode observasi, dan dokumentasi. 

1. Metode wawancara 
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Sudjana (1987: 45 ) menyatakan bahwa ” Wawancara adalah alat 

pengumpul data untuk mendapatkan informasi tentang pendapat, aspirasi, 

harapan, persepsi, keinginan, keyakinan responden melalui pertanyaan yang 

dijawab secara lisan”. Ketrampilan peneliti mengorek kebenaran sumber 

wawancara diperlukan, karena informen dan responden memiliki dan 

mempunyai sumber untuk penelitian (Sutopo, 2002: 52). Untuk memperoleh 

sumber yang menyeluruh akan dilakukan heuristik. 

Berdasarkan pendapat di atas, bahwa wawancara adalah alat 

pengumpul data atau mengenai pendapat, aspirasi, harapan, persepsi, 

keinginan, keyakinan, dari responden melalui pertanyaan, percakapan, dan 

tanya jawab yang dijawab  secara lisan oleh responden. 

Wawancara dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh data 

pelaksanaan manajemen berbasis sekolah dari guru SMP Islam Diponegoro 

Surakarta yang berhubungan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah 

sebagai upaya peningkatan kualitas pembelajaran. Materi wawancara adalah 

sama dengan materi dokumentasi. Hal ini untuk menghindari adanya 

pengembangan materi penelitian yang tidak relevan. Hasil wawancara ini 

diolah secara cross check dengan hasil dokumentasi untuk mencari 

kesesuaian data peneliti, sehingga data tersebut dapat dipakai keabsahannya 

dan mudah untuk diklasifikasi.  

2. Metode Observasi 
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Arifin ( 1988: 49) menjelaskan bahwa ” Observasi adalah suatu cara 

untuk pengumpulan data dan informasi dengan jalan pengamatan dan 

pencatatan secara sistimatis, logis, dan rasional mengenai fenomena-

fenomena yang diselidiki”. 

Metode observasi ini digunakan untuk  mengumpulkan data tentang 

penerapan Manajemen Berbasis Sekolah sebagai upaya peningkatan kualitas 

pembelajaran di SMP Islam Diponegoro Surakarta. Hasil Observasi ini 

diolah secara cross check dengan hasil wawancara dan dokumentasi untuk 

mencari kesesuaian data penelitian, sehingga data tersebut dapat diakui 

keabsahannya dan mudah untuk diklasifikasikan 

 

3. Metode dokumentasi 

Surachmad ( 1944: 66) menyatakan bahwa ” Dokumentasi adalah 

cara mengumpulkan data dengan klasifikasi bahwa tertulis yang 

berhubungan dengan masalah penelitian baik bersumber dari dokumen 

maupun buku-buku laporan, koran, majalah dan buku referensi”. 

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa metode 

dokumentasi adalah cara mengumpulkan bukti atau keterangan yang berupa 

tulisan atau catatan yang dapat digunakan sebagai bahan penelitian. 

Data yang dikumpulkan dengan dokumentasi adalah pengelolaan 

pembelajaran oleh guru di SMP Islam Diponegoro Surakarta. Materi 
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dokumen yang diungkap adalah sama dengan materi wawancara. Melalui 

metode ini diharapkan penelitian akan memperoleh data secara reil yang 

berhubungan dengan pengelolaan pembelajaran di SMP Islam Diponegoro 

Surakarta. Hasil dokumentasi ini di olah secara cross chek dengan hasil 

wawancara dan observasi untuk mencari kesesuaian data penelitian, 

sehingga data tersebut dapat diakui keabsahannya dan mudah untuk 

diklasifikasikan. 

F. Uji Validitas Data 

Dalam penelitian ini keabsahan data dilakukan dengan metode 

Trianggulasi sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan 

dari berbagai teknik pengumpulan data yang telah ada yang bisa digunakan 

untuk menguji validitas data ( HB.Sutopo, 2006: 93 ). Dari empat macam 

teknik trianggulasi yang ada akan digunakan trianggulasi data (sumber) dan 

trianggulasi metode. Trianggulasi data (sumber) yaitu mengumpulkan data 

sejenis dari beberapa sumber data yang berupa informan, arsip dan peristiwa, 

demikian juga untuk data keterlibatan. Trianggulasi dengan sumber ini 

peneliti lakukan dengan membandingkan data yang diperoleh dari wawancara 

dengan siswa, guru dan kepala sekolah. Penekanan dari hasil perbandingan ini 

bukan masalah kesamaan pendapat, pandangan, pikiran semata-mata tetapi 

lebih penting lagi justru bisa mengetahui alasan-alasan terjadinya perbedaan. 

Hal ini dapat digambarkan seperti gambar berikut : 
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Wawancara    informan 

Data   Content analysis   Observasi 

Observasi    aktivitas/perilaku 

 

Bagan 2. 
Trianggulasi Sumber 

(Sumber : H.B Sutopo, 2006: 94) 
 

 Selain menggunakan trianngulasi sumber, dalam penelitian ini juga 

peneliti menggunakan trianggulasi metode, yaitu mengumpulkan data sejenis 

dengan menggunakan teknik atau metode pengumpulan data yang berbeda, 

bahkan lebih jelas untuk diusahakan mengarah pada sumber data yang sama 

untuk menguji kemampuan informasinya, hal ini dapat digambarkan sebagai 

berikut : 

    wawancara 

Data    content analysis         sumber data 

    Aktivitas/perilaku 

Bagan 3. 
Trianggulasi Metode 

(Sumber : H.B Sutopo, 2006: 96) 
 

G. Teknik Analisis Data 

Proses dalam penelitian ini, penulis melakukan secara bersamaan 

dengan proses pengumpulan data. Hal ini berbeda dengan proses analisis di 
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dalam penelitian kuantitatif. Hal tersebut sesuai dengan pendapat dari Sutopo 

(2002: 94 ) yang menyatakan bahwa ” Dalam pelaksanaan penelitian kualitatif 

terdiri dari tiga komponen pokok yaitu reduksi data, sajian data, dan penarikan 

kesimpulan dengan verifikasinya”. Proses analisis dengan tiga komponen ini, 

akan menggunakan model analisis jalinan dimana analisisnya tersebut saling 

menjalin dan dilakukan secara terus-menerus di dalam proses pelaksanaan 

pengumpulan data. 

Oleh karena itu, dalam menganalisa data yang telah terkumpul dari 

hasil penelitian penulis menggunakan analisis data kualitatif. Karena sifat 

penelitian kualitatif yang lentur dan terbuka dengan kegiatan penelitian  yang 

dipusatkan pada tujuan yang telah dirumuskan, namun penelitian ini tetap 

bersifat terbuka dan spikulatif karena segalanya secara pasti akan ditentukan 

kemudian oleh keadaan yang sebenarnya ditemukan di lokasi studi. Sajian 

data mengenai implementasi MBS sebagai upaya peningkatan kualitas 

pembelajaran di sekolah standar nasional, dianalisis untuk pengembangan 

karakteristik data atau kategori data. Di samping itu analisis dilakukan juga 

untuk memperoleh reduksi data. Seleksi data dilakukan dengan teknik analisis 

dalam rangka mendapatkan sajian data penelitian untuk dilakukan penarikan 

simpul verifikasi. Penarikan kesimpulan melalui verifikasi dalam rangka 

dalam rangka menjawab permasalahan penelitian (Sutopo, 2002: 31-33).  
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Untuk lebih jelasanya, proses model analisis interaktif dapat digambarkan 

dengan skema sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 4. 
Trianggulasi Medel Analisis Interaktif 

(Sumber : H.B Sutopo, 2006: 231 ) 
Analisis interaktif meliputi reduksi data yang merupakan proses 

pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan , dan transformasi data 

kasar yang muncul dari catatan-catan tertulis di lapangan. Reduksi data 

merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan. Menggolongkan, 

mengarahkan, membuang yang tak perlu, dan mengorganisasi data 

sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. 

Melalui proses seperti, gambar di atas laporan penelitian dalam bentuk 

historiografi merupakan pemaparan penelitian kualitatif yang kredibel. 

Pengumpulan 
Data 

Reduksi 
Data 

Sajian data 

Penarikan 
simpulkan/verifi
kasi 
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Untuk penggambaran pengambilan data chart organisasi metode, alat 

pengumpulan data, dan data yang dikumpulkan dapat dilihat dari tabel sebagai 

berikut : 

Tabel 2. 
 

Metode dan Alat Pengumpulan Data 
 
 

Metode 

pengumpulan 

data 

Alat bantu 

pengumpulan data 

Sumber Data Data yang akan dikumpulkan 

Dokumentasi  Catatan 

administrasi, 

perangkat 

pembelajaran 

guru, laporan 

dokumenter 

tertentu . 

Keadaan umum Sekolah Standar 

Nasional SMP Islam Diponegoro 

Surakarta beserta siswa dan gurunya 

Observasi  & 

wawancara 

Paduan Observasi 

dan wawancara 

Lokasi sekolah 

standar nasional 

yang diteliti 

Proses Penerapan MBS sebagai upaya 

peningkatan kualitas pembelajaran 

Observasi & 

Wawancara 

Pedoman  

observasi & 

wawancara 

 
 
 

 

Siswa dan guru 

sebagai informan 

utama, Kepala 

Sekolah, Komite 

Sekolah, beberapa 

rekan guru dari 

informan utama, 

dan kepala SMP 

Implementasi Penerapan MBS sebagai 

upaya peningkatan kualitas 

pembelajaran ( prestasi akademik 

siswa, tingkat penguasaan guru 

terhadap bahan pelajaran dan 

penguasaan struktur konsep-konsep 

keilmuannya, metode, pendekatan, 

gaya/seni dan prosedur mengajar, 
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Islam Diponegoro 

Surakarta 

pemanfaatan fasilitas belajar secara 

efektif dan efisien, pemahaman guru 

terhadap karakteristik kelompok dan 

perorangan 

 
 

Berdasarkan tabel 2 tersebut di atas, metode dan alat yang penulis 

gunakan untuk mengumpulkan data, terdiri dari 3 metode yaitu metode 

dukumentasi, observasi, dan wawancara. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

BAB IV  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 

 
A. Deskripsi Data Penelitian 

 
      1. Keadaan Sekolah Pada Umumnya 
 

   SMP Islam Diponegoro Surakarta terletak di Kelurahan Pasarkliwon, 

Kecamatan Pasarkliwon, yaitu tepatnya di Jalan Kapten Mulyadi 221 D 

Surakarta. SMP ini merupakan salah satu sekolah swasta bercirikan Islam, 
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Ditinjau dari kondisi sosial ekonomi di masa mendatang SMP Islam diponegoro 

diharapkan menjadi pilihan calon murid dari segala lapisan. Hal ini sebagai 

akibat dari beberapa terobosan yang dilakukan oleh pihak sekolah bekerjasama 

dengan komite dan para alumni sekolah yang peduli dengan keberlangsungan 

almamater 

    a. Sejarah Berdirinya SMP Islam Diponegoro 

SMP Islam Diponegoro berawal dengan didirikannya Yayasan Islam 

Diponegoro (YPID) pada tanggal 7 Oktober 1928 atau Jumaidil Awal 1348 H, 

dengan nama Arrabitah Al-Alawiyah sebagai cabang Jakarta. Organisasi ini 

didirikan oleh para tokoh Al-Awiyyin I kota Solo pada waktu itu, yaitu : 

1) Sayid Husein bin Alwi bin Syahah 

2) Sayid Ibrahim bin Ajil Segaf Al- Segaf 

3) Sayid Muhammad bin Segaf al-segaf 

4) Sayid Ali bin Salim Aidi 

5) Sayid Idrus bin Muhammad Al-Jufri 

6) Sayid Alwi bin Alwi Al-Habsyi 

7) Sayid Ali bin Muhammad Al-Habsyi 

8) Sayid Ali bin Syeh bin Syahah 

9) Sayid Hasan bin Husein Al-Segaf 

10) Sayid Salim bin Basri Al-Segaf 

11) Sayid Muhammad bin Abdullah bin Husein Al-Segaf 
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12) Sayid Husein bin Abdurahman Al-Segaf 

13) Sayid Husin Abdullah Al-Habsyi 

14) Sayid Ali bin Muhammad Maharim 

Sedangkan tokoh-tokoh yang ikut membantu dan mendukung baik pikiran, 

tenaga maupun keuangan adalah : 

a) Sayid Muhsin bin Abdullah bin Muhsin Al-Segaf 

b) Sayid Muhammad bin Abdullah Alaydrus 

c) Sayid Idrus bin Salim Al- Jufri  

d) Sayid hamid bin Toha Al-Segaf 

e) Sayid alwi bin Abdullah bin Husein Al-Segaf  

f)    Sayid Abdullah bin Salim Al-Segaf 

Organisasi ini pada awalnya bergerak pada bidang agama dan bahasa 

arab, ditambahkan dengan pengetahuan umum secara terbatas. Kemudian 

pada tahun 1930, setelah menata ulang kepengurusan Arrabitah Al- Alawiyah 

,memiliki Madrasah Ibtidaiyah yang memiliki bangunan permanen di Jl. 

Kalangan Pasarkliwon. Mata pelajaran utamanya adalah agama dan bahasa 

arab ditambah bahasa Indonesia dan berhitung. 

 Sesuai dengan perkembangan jaman, serta minat masyarakat pada 

tahun 1952 para pengurus bertekad mengubah Madrasah Ibtidaiyah menjadi 

Sekolah Dasar. Untuk itu kurikulum pendidikan umum disesuaikan dengan 

kurikulum pemerintah, sedangkan kurikulum agama diatur oleh yayasan. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



lxxiii 

 Setahun kemudian, 1953 Yayasan Arrabitah Al-Alawiyah 

mengembangkan pendidikan dengan membuka Sekolah Menengah Pertama 

pada waktu itu lokasi pengajaran masih bersifat sementara, yaitu pada gedung 

milik Bapak R. Hadiwijaya yang dipinjamkan atas dukungan Bapak Awadh 

Syahbal. 

 Melihat pesatnya kepercayaan masyarakat pada yayasan ini, 

Alhamdulilah pada tahu 1953 atas partisipasi masyarakat Yayasan membeli 

tanah seluas 2600 m di jalan Metodranan No. 2 Pasarkliwon. 

 Tahun 1954 bangunan berhasil diselesaikan lengkap dengan 

perabotnya. Bersamaan dengan itu, dipicu oleh kesuksesan Sekolah Dasar. 

Yayasan mengembangkan pendidikan dengan membuka Sekolah Dasar dan 

Sekolah Menengah Pertama khusus untuk putri. Untuk melengkapi 

pendidikan dasar, pada tahun itu pula dibuka Sekolah Taman Kanak-kanak 

yang menempati Sekolah Dasar putra. 

 Untuk menanamkan rasa kepribadian sebagai bangsa indonesia yang 

cinta  pada tanah air, rapat pengurus tanggal 9 Maret 1966 memutuskan 

mengubah nama Yayasan Arrabitah Al-Alawiyah menjadi Yayasan 

Pendidikan Islam Diponegoro. 

Yayasan Pendidikan Islam Diponegoro berkembang dengan baik 

sesuai dengan harapan pemerintah dan masyarakat dan tidak menyimpang dari 

azaz dan tujuan didirikannya yayasan ini. Pada tahun 1967 di bukalah sekolah 
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Menengah Atas untuk putri yang dirasa perlu untuk membekali dan menjaga 

para siswa putri agar lebih mantap dalam aqidah dan akhlak. Adapun 

lokasinya terletak di SMP dan SD Islam Diponegoro bagian putri. 

Pada tahun 1972  yayasan membeli tanah seluas 520 m2 yang 

kemudian bangunannya digunakan untuk SMP putra. Pada tahun 1982 

yayasan meresmikan bangunan khusus SMA putri di atas tanah seluas 910 m2 

yang dibangun dengan partisipasi masyarakat dan pemerintah kerajaan Saudi 

Arabia melalui duta besarnya pada waktu itu Barh Abbas Chumeis. 

Pada tahun yang sama dibangun gedung taman Kanak – kanak yang 

letaknya berdampingan dengan gedung SD dan SMP putri. Dengan demikian 

Yayasan Pendidikan Islam Diponegoro membawahi TK, SD putra dan putri, 

SMP putra dan putri serta SMA putra dan putra. 

SMP Islam Diponegoro Surakarta merupakan salah satu sekolah 

swasta bercirikan Islam, terletak di daerah Pasarkliwon Surakarta. Ditinjau 

dari kondisi sosial ekonomi di masa mendatang SMP Islam Diponegoro 

diharapkan menjadi pilihan calon murid dari segala lapisan. Hal ini sebagai 

akibat dari beberapa terobosan yang dilakukan oleh pihak sekolah 

bekerjasama dengan komite dan para alumni sekolah yang peduli dengan 

keberlangsungan almamater. 

 Gerakan menuju perubahan yang lebih baik telah dicanangkan 

beberapa waktu yang lalu diharapkan mampu merasuk pada sanubari seluruh 
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penyelenggara Pendidikan di Yayasan Pendidikan Islam Diponegoro. Di 

antara deklarasi tersebut tertuang visi dan misi Yayasan Pendidikan Islam 

Diponegoro yang mulia dan futuristik. 

   b. Visi , Misi ,  Tujuan dan Strategi 

1).Visi : Memberikan pelayanan pendidikan yang berkualitas dan Islami 

2). M i s i : 

(c) Sekolah unggul dalam pegembangan  kurikulum 

(d) Sekolah unggul dalam proses pembelajaran 

(e) Sekolah unggul dalam kompetensi kelulusan 

(f) Sekolah unggul dalam sarana prasarana pendidikan 

(g) Sekolah unggul dalam manajemen sekolah 

(h) Sekolah unggul dalam SDM 

(i) Sekolah unggul dalam prestasi akademis dan nonakademis 

(j) Terbentuknya pribadi Islami. 

     3).  Tujuan Sekolah Tahun 2008 

(c) Sekolah menyempurnakan silabus, RPP dan KKM.  

(d) Sekolah menyempurnakan KTSP. 

(e) Sekolah mengembangkan metode pembelajaran.  

(f) Sekolah mengembangkan strategi pembelajaran. 

(g) Sekolah mengembangkan standar kelulusan. 

(h) Sekolah mengembangkan kompetensi pendidik aspek profesionalitas. 
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(i) Sekolah mengembangkan sarana prasarana laboratorium IPA, perpustakaan, 

laboratorium komputer, dan jaringan internet. 

(j) Sekolah mengembangkan pendayagunaan SDM sesuai kebutuhan. 

(k) Sekolah mengembangkan evaluasi terhadap kinerja sekolah. 

(l) Sekolah mengembangkan jalinan kerjasama dengan pihak terkait dalam 

penggalangan dana. 

(m) Sekolah mengembangkan model-model evaluasi dan menjalin kerjasama 

dengan pihak lain untuk melaksanakan uji coba prestasi peserta didik secara 

periodik. 

(n) Sekolah meningkatkan prestasi nonakademis bidang keagamaan. 

(o) Sekolah meningkatkan prestasi nonakademis bidang olahraga. 

(p) Sekolah meningkatkan prestasi nonakademis bidang kesenian. 

(q) Sekolah mengembangkan tata krama siswa sesuai adab Rosul. 

4). Strategi Pelaksanaan / Pencapaian 

(a) Pengembangan standar isi ( kurikulum ) 

 Menjalin kerjasama dengan komite sekolah, warga sekolah dan dinas 

terkait dalam melaksanakan workshop untuk menyempurnakan  silabus, 

RPP, dan KKM. 

 Menjalin kerjasama dengan komite sekolah, warga sekolah dan dinas 

terkait dalam melaksanakan workshop untuk menyempurnakan  KTSP. 

(b) Pengembangan standar proses pendidikan 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



lxxvii 

 Menjalin kerjasama dengan komite sekolah, warga sekolah dan dinas 

terkait dalam workshop tentang metode pembelajaran  

 Menjalin kerjasama dengan komite sekolah, warga sekolah dan dinas 

terkait dalam workshop tentang strategi pembelajaran  

(c) Pengembangan standar kompetensi kelulusan 

 Menjalin kerjasama dengan komite sekolah, warga sekolah dan dinas 

terkait dalam meningkatkan prestasi akademis. 

 Menjalin kerjasama dengan komite sekolah, warga sekolah dan dinas 

terkait dalam meningkatkan prestasi nonakademis. 

 Sekolah mengembangkan tata krama siswa sesuai adab Rosul. 

(d) Pengembangan standar pendidik dan tenaga kependidikan 

Menjalin kerjasama dengan komite sekolah, warga sekolah dan instansi terkait 

dalam mengembangkan kompetensi pendidik aspek profesionalitas. 

(e) Pengembangan standar sarana dan prasarana pendidikan 

Menjalin kerjasama dengan komite sekolah, warga sekolah dan instansi terkait 

dalam pengembangan sarana prasarana laboratorium IPA, perpustakaan, 

laboratorium komputer, dan jaringan internet. 

(f) Pengembangan standar pengelolaan pendidikan 

 Sekolah mengembangkan pendayagunaan SDM sesuai kebutuhan. 

 Sekolah mengembangkan evaluasi terhadap kinerja sekolah. 
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(g) Pengembangan standar pembiayaan pendidikan 

Sekolah mengembangkan jalinan kerjasama dengan pihak terkait dalam 

penggalangan dana. 

(h) Pengembangan standar penilaian pendidikan 

Sekolah mengembangkan model-model evaluasi dan menjalin kerjasama 

dengan pihak lain untuk melaksanakan uji coba prestasi peserta didik secara 

periodik. 

.       

 

 

 

 

 c. Susunan Pengurus Yayasan Pendidikan Islam Diponegoro Surakarta 

             2007-2012 

Tabel 3. 

Pengurus Yayasan Pendidikan Islam Diponegoro 

No Jabatan Nama 

1 Ketua Asad Alwi 

2 Sekretaris Abu Bakar Husin 

3 Bendahara Abu Bakar Jufri 
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4 Koord.Umum & Agama Abu Bakar Fahmi 

5 Humas Quatly Abdul Kadir 

  

Tabel 3 di atas, bahwa SMP Islam Diponegoro di kelola oleh pengurus 

Yayasan Pendidikan Islam Diponegoro yang jumlahnya sebanyak 5 orang.     

2.  Lingkungan Sekolah Pada Umumnya 

a. Denah dan lokasi sekolah serta lingkungan belajar siswa  

SMP Islam Diponegoro Surakarta  terletak di jalan Kapten Mulyadi No. 

221 D Surakarta. Nomor Statistik sekolah ini adalah 202  0361  03036. SMP 

Islam Diponegoro Surakarta mulai berdiri sejak  tahun 1955, mendapatkan 

status disamakan dari pemerintah pada tahun 1991 seiring dengan 

meningkatnya mutu pendidikan SMP Islam Diponegoro Surakarta. Pada tahun 

2005 sampai sekarang dijadikan sebagai Sekolah yang berstandart Nasional di 

tingkat SMP. 

Siswa di SMP Islam Diponegoro dipisahkan antara siswa putra dengan 

siswa putri, masing-masing menempati gedung tersendiri yang tidak 

memungkinkan terjadinya komunikasi antara siswa putra dan siswa putri 

secara bebas. Hal ini dimaksudkan agar siswa mempunyai aqidah dan akhlak 

Islami sesuai dengan visi dan misi sekolah atau yayasan, karena dalam Islam 

disyaratkan bagi laki-laki dan perempuan untuk tidak ikhtilah atau bergaul 

secara bebas. 
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Dalam melaksanakan observasi ini, penulis lebih banyak melakukan 

observasi semua aktifitas di sekolah ini, didalamnya sarana dan prasarana 

yang ada. Penulis tetap berusaha untuk mendapatkan data yang valid dan 

akurat. 

Lingkungan belajar siswa SMP Islam Diponegoro sangat kondusif untuk 

keberlangsungan proses belajar dan mengajar. Selain sarana dan prasarana 

yang cukup memadai dengan komposisi jumlah siswa tiap kelas antara 20-30 

siswa, memungkinkan proses belajar mengajar yang efektif. SMP Islam 

Diponegoro menerapkan lima hari kerja untuk aktif kegiatan belajar mengajar 

dan melaksanakan saturday happy yaitu program kegiatan belajar di luar jam 

pelajaran atau ekstrakurikuler untuk mengembangkan minat, bakat dan 

kreatifitas siswa yang dilaksanakan siswa pada hari sabtu. Dimana pada hari 

itu siswa dan siswi mengenakan pakaian biasa dan tidak mengenakan 

seragam. 

 Sarana transportrasi sangat lancar untuk menuju SMP Islam 

Diponegoro, Jalan Kapten Mulyadi yang banyak dilalui bus dan angkutan 

umum sehingga para siswa tidak mengalami kesulitan dalam hal transportrasi 

ke sekolah. Gedung sekolah untuk siswa putra dan putri terpisah namun masih 

berdekatan. Untuk gedung siswa putri terletak di sebelah utara yang menyatu 

dengan SD Islam Diponegoro dan TK Islam Diponegoro. Masing-masing 

gedung ini memiliki perpustakaan dan mushola sendiri yang bertujuan agar 
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dalam kegiatan tersebut tidak terjadi percampuran antara siswa putra dengan 

siswa putri. 

 Sarana dan prasarana sekolah sudah cukup memadai, misalnya 

koperasi UKS, perpustakaan dan sarana yang lain, walaupun sederhana tapi 

sangat membantu kelancaran proses belajar mengajar. Di sekolah juga 

menyediakan tempat foto copy yang dikelola oleh sekolah sehingga dapat 

menunjang kegiatan belajar mengajar, karena para guru dan siswa tidak perlu 

jauh-jauh bila ingin menggandakan naskah atau teks bila dalam keadaan 

segera atau mendadak. 

b.  Sarana dan Prasarana Sekolah (Lingkungan Fisik Sekolah) 

SMP Islam Diponegoro telah melengkapi sekolah dengan sarana dan 

prasarana yang memadai, diantaranya adalah : 

(1) Ruang Kelas   : 14 

(2) Ruang Laboratorium IPA  : 1 

(3) Ruang Laboratorium  : 1 

(4) Ruang Perpustakaan  : 2 

(5) Ruang Ketrampilan  : 1 

(6) Ruang Aula    : 1 

(7) Ruang UKS   : 2 

(8) Ruang Komputer  : 1 

(9) Ruang kepala sekolah  : 1 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



lxxxii 

(10) Ruang guru   : 2 

(11) Ruang TU   : 1 

(12) Ruang Osis   : 1 

(13) Ruang konseling  : 1 

(14) Tempat sepeda  : 2 

(15) Kamar mandi / WC Guru : 2 

(16) Kamar mandi / WC siswa : 6 

(17) Mushola    : 2 

(18) Rumah Penjaga  : 1 

(19) Gudang   : 1 

 

 

     c.  Keadaan umum : 

Ditinjau dari segi keamanan, SMP Islam Diponegoro Surakarta relatif 

kondusif. Hal ini didukung oleh mayoritas warga di lingkungan sekolah 

merupakan warga yang agamis. Diharapkan kondisi ini dapat terus bertahan 

sampai beberapa tahun mendatang. 

  Sampai saat ini SMP Islam Diponegoro Surakarta masih bisa dijadikan 

alternatif pilihan bagi mereka yang ingin memperoleh keunggulan antara lain : 

siswa putra dan putri dipisah, jumlah siswa perkelas yang sangat 

memungkinkan untuk pembelajaran yang efektif sesuai KTSP mengingat tiap 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



lxxxiii 

kelas hanya terdiri maksimal 30 siswa, muatan agama sangat memadai dengan 

alokasi 10 jam pelajaran perminggu yang terdiri dari Alquran, akidah akhlak, 

bahasa Arab dan fiqih. Walaupun demikian banyaknya jumlah jam pelajaran 

agama tersebut tidak mengurangi siswa untuk berprestasi di bidang umum. Pada 

hari Sabtu siswa diberikan materi nonakademis seperti olahraga, musik, teater, 

puisi, ketrampilan tangan, percakapan bahasa Arab dan percakapan bahasa 

Inggris (conversation), pidato dan lainnya yang dikemas dengan suasana 

menyenangkan. Pada hari tersebut siswa juga diberi kebebasan untuk tidak 

mengenakan seragam sekolah. 

  SMP Islam Diponegoro Surakarta  telah banyak meraih prestasi, baik 

di bidang akademis maupuin non akademis. Ada beberapa kekhasan lain yang 

bisa diperoleh di SMP Islam Diponegoro Surakarta  yaitu adanya materi life 

skill ketrampilan batik tulis dan sablon, hal ini juga untuk mengenalkan budaya 

tradisi yang adi luhung di samping memang sebagian orang tua siswa banyak 

yang bergelut dalam bisnis batik. Diharapkan kelak mereka tidak buta dalm hal 

batik tulis. 

   Input siswa SMP Islam Diponegoro Surakarta  saat ini masih sangat 

beragam. Ada kelompok fanatis yang hanya mendaftar di SMP Islam 

Diponegoro Surakarta , ada juga yang menjadikan SMP Islam Diponegoro 

Surakarta  merupakan alternatif kedua jika mereka tidak diterima di sekolah 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



lxxxiv 

negeri. Namun hampir tidak ada yang menjadikan SMP Islam Diponegoro 

Surakarta  ini sebagai alternatif kedua jika tidak diterima di sekolah swasta lain. 

  Dari segi manajemen, SMP Islam Diponegoro Surakarta  telah 

melakukan perubahan mendasar antara dengan perubahan sistem kepegawaian, 

perubahan sistem penilaian guru dan karyawan yang didasarkan pada prestasi 

dan kinerja, adanya kewajiban prestasi perbulan dari komponen menentu 

kebijakan dan pengelola sekolah. 

   Dimasa mendatang diharapkan SMP Islam Diponegoro Surakarta  

menjadi SMP Islam Diponegoro Surakarta  favorit yang mampu bersaing 

dengan sekolah-sekolah lain di kota Surakarta baik sekolah swasta maupun 

sekolah negeri. Beberapa tahun mendatang diharapkan SMP Islam Diponegoro 

Surakarta  tidak lagi menjadi alternatif kedua jika tidak diterima di sekolah lain. 

  Dengan beberapa strategi yang ditempuh, beberapa tahun mendatang 

SMP Islam Diponegoro Surakarta  mampu memberikan pelayanan yang baik 

bagi murid dengan memperhatikan tingkat kemampuam kecerdasan, 

kemampuan ekonomi dan kondisi sosial keluarga. Dengan demikian SMP 

Islam Diponegoro Surakarta  menjadi sekolah untuk segala lapisan 

masyarakat 

 

1) Kondisi Kelas ( Data Siswa ) 
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Tabel 4. 

Kondisi Kelas dalam Waktu 3 tahun 

Tahun Pelajaran Kelas Jumlah 
VII VII IX 

L P L P L P 
2006-2007 42 52 43 57 53 50 297 

2007-2008 56 67 41 50 40 55 293 

2008-2009 60 70 55 67 41 50 343 

 
Berdasarkan tabel 4 tersebut di atas, mengenai kondisi kelas dalam waktu 3 

tahun terakhir ini, menunjukkan jumlah perkembangan siswa yang cukup 

menggembirakan. 

 

 

2) Kondisi Guru ( Data Guru ) 
Tabel 5. 

Kondisi Guru 

Ijazah Tertinggi Jumlah 

GTN              
GTY 

% GTT % 

S3/S2 4                     1 3.03 2 - 

S1 12 36,36 14 42,2 

D3 2                       6,06 1 3,03 

D2/D1/SLTA 2 6,06 1 3,03 
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Jumlah  17  18  

 

Tabel 5 tersebut di atas, menunjukkan bahwa Sumber Daya Manusia yaitu 

guru-guru yang ada di SMP Islam Diponegoro Surakarta sebagaian besar sarjana. 

B.  Temuan dalam Penelitian   

1. Proses Implimentasi MBS Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas  

    Pembelajaran 

Proses implementasi MBS Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas 

Pembelajaran Sekolah Standar Nasional di SMP Islam Diponegoro Surakarta, 

berdasarkan hasil  wawancara maupun observasi  yang penulis lakukan tentang 

proses penerapan MBS di SMP Islam Diponegoro Surakarta dapat dijelaskan 

bahwa sebagaimana dipersyaratkan dalam MBS, yaitu bahwa proses 

implementasi  MBS :  

a. Harus mendapat dukungan staf sekolah artinya semua warga yang ada di 

sekolah tersebut memiliki dukungan yang positip terhadap upaya pelaksanaan 

Manajemen Berbasis Sekolah 

b. Lebih mungkin berhasil apabila diterapkan secara bertahap. Kemungkinan 

diperlukan lima tahun atau lebih untuk menerapkan Manajemen Berbasis 

Sekolah. 
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c. Staf sekolah dan kantor dinas harus memperoleh pelatihan penerapannya, 

pada saat yang sama juga harus belajar menyesuaikan diri dengan peran dan 

saluran komunikasi yang baru. 

d. Harus disediakan dukungan anggaran untuk pelatihan dan penyediaan waktu 

bagi staf untuk bertemu secara teratur 

e. Pemerintah pusat dan daerah harus mendelegasikan wewenang kepada kepala 

sekolah, dan kepala sekolah selanjutnya berbagi kewenangan ini dengan para 

guru dan orang tua siswa. 

SMP Islam Diponegoro Surakarta dalam rangka menerapkan MBS 

sebagai upaya Peningkatan Kualitas Pembelajaran Sekolah Standar Nasional dari 

hasil  wawancara dan observasi dapat dijelaskan penulis jelaskan sebagai berikut : 

a. Tentang dukungan staf 

Pada awalnya beberapa staf memandang bahwa penerapan MBS akan 

menyulitkan bagi pengelolaan sekolah secara keseluruhan, apalagi setelah SMP 

ini merubah dirinya menjadi Sekolah Standar Nasional. Namun dengan upaya 

yang terus-menerus melalui berbagai sosialisasi, diskusi dll, Menurut 

Drs.Supraptono,M.Pd dan hasil observasi penulis di lapangan. Proses 

implementasi MBS di SMP Islam Diponegoro Surakarta sebagai bentuk 

manajemen baru, disambut baik oleh seluruh staf dan warga sekolah lainnya, 

karena MBS ini dianggap sangat bermanfaat dan memberikan peluang sebesar-

besarnya kepada sekolah untuk mengembangkan diri dalam memajukan kualitas 
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pendidikan. Bentuk dukungan ini nampak pada peningkatan kinerja di seluruh 

staf dan warga sekolah  sesuai kapasitas masing-masing.Sehingga sampai saat ini 

prestasi yang di raih oleh SMP Islam Diponegoro Surakarta mengalami kemajuan 

yang cukup pesat. ( Wawancara dengan Kepala Sekolah pada tanggal 18 

November 2008 ) 

b. Pentahapan MBS 

 Strategi dalam melakukan proses implementasi MBS di SMP Islam 

Diponegoro Surakarta bukan sekali jadi, nanun melalui proses  berbagi tahapan. 

Adapun secara umum pentahapan yang dilkukan oleh pihak sekolah meliputi: 

1). Tahap persiapan 

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah, guru, staf TU, komite 

sekolah, orang tua siswa, dan siswa, bahwa proses implementasi MBS di SMP 

Islam Diponegoro Surakarta pada tahap persiapan ini meliputi: penyusunan 

rencana penerapan MBS dengan melibatkan keseluruhan komponen sekolah 

termasuk Komite Sekolah. Penyusunan rencana program , diantaranya 

mengidentifikasi tantangan nyata sekolah, merumuskan visi, misi, tujuan, dan 

strategi sekolah, serta mengidentifikasi fungsi-fungsi yang diperlukan untuk 

mencapai sasaran.   

2). Tahap sosialisasi  

Tahap sosialisasi yang dilakukan oleh pihak sekolah SMP Islam Diponegoro 

sebagai upaya proses implementasi MBS disampaikan melalui forum-forum 
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rapat dinas, rapat orang tua/wali murid pada awal tahun ajaran baru, surat edaran 

dari sekolah, melalui media surat kabar, dan pengumuman-pengumuman yang 

ditempel di papan pengumuman kelas maupun di luar kelas. 

Menurut Drs.Supraptono,M.Pd kepala sekolah SMP Islam Diponegoro 

Surakarta, bahwa dalam proses implementasi MBS ini yang terpenting 

bagaimanakah menciptakan dan membentuk budaya MBS di sekolah yang selalu 

terus menerus dijaga dan tingkatkan untuk mencapai visi, misi, sasaran maupun 

tujuan yang kita inginkan bersama, yaitu kualitas pembelajaran di sekolah   

3). Tahap implementasi dan revisi.  

Tahap ini meliputi uji coba awal penerapan MBS yang dibarengi dengan 

pemberian otonomi yang lebih luas kepada para guru untuk berinovasi dan 

berkreasi dalam proses pembelajaran di kelas. Dalam setiap aktivitas dicatat hal-

hal yang menghambat jalannya proses ini untuk kemudian diadakan perbaikan. 

Tahap uji coba awal ini langsung diikuti proses penerapan sesungguhnya 

program MBS yang berlangsung hingga saat ini. 

4). Tahap evaluasi dan tindak lanjut.  

Tahap ini dilakukan untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan penerapan MBS 

secara keseluruhan terutama pada ketujuh komponen indikator kualitas 

pembelajaran untuk dijadikan sebagai bahan perbaikan lebih lanjut. Evaluasi 

pelaksanaan program di SMP Islam Diponegoro Surakarta di laksanakan setiap 

semester. Menurut data dokumentasi hal-hal yang dievaluasi misalnya proses 
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pengambilan keputusan, proses pengelolaan kelembagaan, proses pengelolaan 

program, dan proses belajar mengajar. 

(1). Proses Pengambilan keputusan 

 Proses pengambilan keputusan yang sudah dilakukan di SMP Islam 

Diponegoro Surakarta selalu mengikutsertakan atau melibatkan kepala sekolah, 

wakil kepala sekolah, guru, tata usaha, perwakilan siswa, komite sekolah, dan 

orang tua siswa. Hal ini menunjukkan bahwa di SMP Islam Diponegoro dalam 

setiap mengambil keputusan sudah dilakukan secara demokratis. Kemudian pihak 

sekolah setiap awal bulan dilaksanakan pertemuan rutin untuk membahas atau 

mengevaluasi segala program yang sudah berjalan maupun mencari solusi untuk 

pemecahan masalah kendala pelaksanaan program sekolah. 

(2). Proses Pengelolaan Kelembagaan 

 SMP Islam Diponegoro Surakarta yang bernaung di bawah Yayasan 

Pendidikan Islam Diponegoro Surakarta telah mengelola lembaga/sekolah ini 

secara profesional. Hal terlihat orang-orang yang memegang lembaga ini 

dipegang oleh orang-orang yang profesional dan sudah lama berkecimpung dalam 

dunia pendidikan, mulai dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, tata 

usaha. Bahkan lembaga ini selalu mengadakan pelatihan-pelatihan seluruh stafnya 

untuk mengembangkan sesuai bidang dan keahliannya. 

(3). Proses Pengelolaan Program 
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 Proses pengelolaan program yang ada di SMP Islam Diponegoro Surakarta 

selalu melibatkan kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, tata usaha, komite 

sekolah, dan perwakilan siswa. Rencana program tersebut dibuat bersama dan 

ditetapkan pada awal tahun pelajaran. Kemudian selanjutnya rencana program 

yang sudah disepakati bersama tersebut, diserahkan pelaksanaannya kepada 

warga sekolah sesuai dengan jabatan yang diamanatkan kepadanya. Pelaksanaan 

program kerja ini diberikan kepada orang-orang yang berpengalaman dan 

profesional dalam bidangnya. 

(4). Proses Belajar Mengajar 

 Pelaksanaan proses belajar mengajar yang ada di SMP Islam Diponegoro 

sudah berjalan cukup baik, hal ini terlihat : 

(1).  Semua guru sudah membuat perencanaan pembelejaran, seperti program 

tahunan, program semester, silabus, RPP, daftar nilai, analisis nilai, dan laporan 

nilai 

(2).  Proses kegiatan belajar mengajarnya rata-rata sudah menggunakan 

pendekatan PAIKEM dan menggunakan variasi metode pembelajaran dan model-

model pembelajaran. 

(3).  Adanya penilain terhadap kemajuan belajar mengajar, baik menilaia untuk 

mengukur keberhasilan dalam proses maupun untuk mengukur materi yang telah 

diserap oleh siswa 
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(4).  Kegiatan belajar mengajarnya sudah menggunakan alat bantu atau alat-alat 

peraga yang disediakan di sekolah 

(5).  Adanya program untuk menganalisis hasil penilaian untuk menyempurnakan 

perencanaan program dan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. 

 c. Pelatihan Staf 

 Sebelum dan selama proses penerapan MBS dilaksanakan berbagai diskusi dan 

pelatihan telah dilaksanakan agar para guru dan keseluruhan staf sekolah 

memahami dan mampu memfungsikan dirinya dalam penerapan MBS. 

 Pelatihan ini menyangkut teknis pengadministrasiannya maupun menyangkut 

inovasi pembelajarannya. Bagaimanapun sekolah menyadari bahwa dampak 

langsung imlemplementasi MBS justru terletak pada peningkatan suasana dan 

kualitas pembelajarannya. 

d. Dukungan anggaran 

    Mengingat SMP Islam Diponegoro  merupakan sekolah swasta dalam rangka 

menerapkan MBS sebagai upaya peningkatan kualitas pembelajaran, maka 

dukungan anggaran diperoleh dari : 

1) Uang SPP siswa dioptimalkan untuk membiyayai semua kegiatan sekolah, 

didalamnya termasuk kegiatan pembelajaran, kegiatan kesiswaan, pengembangan 

SDM, dan pengadaan sarana prasarana. 

2) Pihak Yayasan Pendidikan Islam Diponegoro  memberikan  dukungan 

sepenuhnya terhadap semua kegiatan sekolah 
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3) Menghimpun dana dari tambahan dari orang tua/wali murid yang mampu 

dengan bekerja sama dengan Komite Sekolah dalam bentuk menggali dan 

menghimpun dana berupa Infaq Peduli Siswa ( IPP ) 

4) Menghimpun dana zakat, infaq dan shodakoh kepada para alumni dan donatur 

5) Dengan berubahnya status sekolah menjadi Sekolah Standar Nasional maka 

dukungan pendanaan juga diperoleh dari pemerintah dengan nominal bantuan 

mendekati Rp.100.000.000,00 per tahun. Dana sebesar ini digunakan untuk 

mendanai semua kebutuhan peningkatan proses pembelajaran sekolah. 

( Wawancara dengan guru yang ditunjuk sekolah sebagai bendahara 

pelaksanaan MBS pada tanggal 18 November 2008 ) 

e. Pendelegasian kewenangan 

 Menurut hasil wawancara dengan Drs. Marno M.Pd salah satu guru SMP Islam 

Diponegoro Surakarta, bahwa proses pendelegasian kewenangan baik dari 

yayasan maupun dari pihak sekolah dimulai pada saat perencanaan, pelaksanaan, 

evaluasi sampai  pembuatan laporan. Pendelegasian kewenangan ini di sambut 

dengan baik oleh semua guru dan karyawan untuk lebih berkreasi dan berenovasi 

dalam bekerja. Dengan  pemberian otonomi lebih luas diberikan kepada pihak 

pengelolan sekolah dari Yayasan. Kepala Sekolah diberikan kewenangan lebih 

luas dalam menterjemahkan visi dan misi sekolah. Begitu juga Kepala Sekolah 

memberikan keleluasaan kepada para Wakil Kepala Sekolah untuk berkreasi 

dibidang kurikulum, pengelolaan sarana prasarana, pengelolaan kesiswaan, dan 
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kegiatan kehumasan sesuai bidang kerjanya. Para guru diberikan keleluasaan 

berkreasi dan berinovasi mulai dari pemilihan buku ajar, penggunaan anggaran, 

mengatur manajemen kelas, kesmua itu diharapkan adanya peningkatan kualitas 

pembelajaran dan pelayanan kepada siswa meningkat. 

 

2.  Hasil Implementasi MBS Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Pembelajaran      

      Implementasi MBS sebagai Upaya peningkatan Kualitas Pembelajaran 

Sekolah Standar Nasional di SMP Islam Diponegoro Surakarta, berdasarkan hasil 

wawancara kepada Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Guru, Siswa, dan Komite 

Sekolah sebagai wakil dari wali siswa/orang tua dan observasi  tentang hasil 

implementasi MBS dapat  dijelaskan sebagai berikut :   

a.  Tingginya prestasi akademik siswa 

b.  Guru menguasai bahan dan konsep keilmuan 

c.  Metode, pendekatan, gaya, seni dan prosedur mengajar yang tepat 

d.  Pemanfaatan fasilitas secara efesien dan efektif 

e.  Pemahaman guru tentang karakteristik kelompok dan perorangan siswa 

f.  Penciptaan dialog kreatif dan lingkungan belajar yang menyenangkan 

g.  Kepribadian guru (keteladanan). 

Indikator tersebut berdasarkan wawancara dan observasi di sekolah diperoleh   

informasi sebagai berikut: 

a. Tentang tingginya  prestasi yang pernah dicapai oleh sekolah 
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 1).Ditinjau dari segi input siswa 

Para siswa yang diterima juga diharapkan berkualitas. Para siswa 

diseleksi berdasarkan nilai NEM dan tes khusus.: untuk beberapa mata 

pelajaran pokok yaitu: matematika, agama dan psikotes. Input yang baik ini 

diharapkan mampu mengoptimalkan prestasi siswa secara keseluruhan. 

   2). Prestasi siswa 

Sebagimana telah dijelaskan di atas bahwa  SMP Islam Diponegoro 

merupakan salah satu sekolah SMP swasta di kota Surakarta termasuk sekolah 

unggulan. Terbukti banyak prestasi yang diraih baik dalam bidang akademik 

maupun non akademik selama 3 tahun terakir ini. Hasil rangking sekolah 

berdasarkan hasil ujian nasional tahun pelajaran 2007/2008 hasilnya cukup 

menggembirakan, yaitu terbukti SMP Islam Diponegoro berada pada 

peringkat ke – 9 dari 71 SMP baik SMP negeri maupun SMP swasta di kota 

Surakarta. Adapun prestasi atau hasil lomba-lomba mata pelajaran yang 

pernah diraih oleh SMP Islam Diponegoro Surakarta mulai dari tahun 2005 

sampai dengan tahun 2008 bisa dilihat dari tabel 6 di bawah ini.  

( Hasil wawancara dengan Kepala Sekolah SMP Islam Diponegoro pada 

tanggal 18 November 2008 ) 

(a).Prestasi Akademik 

 

Tabel 6. 
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Prestasi Akademik 

 

No Jenis Lomba Juara Tingkat Tahun 

1 Lomba Mapel Bhs. Indonesia III Kota Surakarta 2005 

2 Lomba Telling Story III Kota Surakarta 2005 

3 Lomba Pidato Bhs. Inggris II Kota Surakarta 2005 

4 Lomba Pidato Bhs. Arab III Kotamadya 2008 

5 Lomba Mapel Agama Har I Provinsi 2008 

6 Lomba Mapel Bhs. Indo Puisi II Kota Surakarta 2008 

7 Lomba story Telling III Provinsi 2008 

   
    Berdasarkan tabel 6 di atas, hasil lomba-lomba mata pelajaran mulai dari 

tahun 2005 sampai dengan tahun 2008, prestasi SMP Islam Diponegoro 

hasilnya cukup menggembirakan bagi sekolah. 

(b).Prestasi Non Akademik 
Tabel 7. 

Prestasi Non Akademik 

 

No Jenis Lomba Juara Tingkat Tahun 

1 Ensamble Musik Har I Kota Surakarta 2004 

2 Lomba Tartil  I Kota Surakarta 2004 

3 Lomba Khotbah I Kota Surakarta 2004 

4 Lomba Kaligrafi  III Kota Surakarta 2004 
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5 Lomba Tilawah III Kota Surakarta  2004 

6 Lomba Vokal 10 besar Kota Surakarta 2004 

7 Lomba Tartil I Kota Surakarta 2005 

8 Lomba Tilawah putri III Kota Surakarta 2005 

9 Lomba Tlawah putri   III Kota Surakarta 2005 

10 Lomba Taekwondo I Provinsi 2007 

11 Lomba Pencak silat II Jawa-Bali 2008 

12 Lomba Basket Putra  I Kotamadya 2008 

13 Lomba Tilawah II Provinsi 2008 

14 Lomba Tartil I Kotamadya 2008 

15 Lomba MTQ Tilawah II Kecamatan 2008 

16 Lomba Tartil III Kecamatan 2008 

     
  Berdasarkan tabel 7 tersebut di atas, hasil lomba-lomba non akademik 

mulai tahun 2004 sampai tahun 2008 menunjukkan hasil kenaikan signifikan 

mulai dari lomba kesenian, lomba keagaamaan, dan lomba di bidang olah raga. 

b. Guru menguasai bahan dan konsep keilmuan 

1). Ditinjau dari segi input: 

                (a).Tenaga  kependidikan 

 Dari hasil wawancara dengan Drs. Supraptono,M.Pd sebagai kepala sekolah 

SMP Islam Diponegoro Surakarta dan hasil kegiatan observasi yang penulis 

lakukan bahwa agar guru mengusai bahan dan konsep keilmuan guru-guru diberi 
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kesempatan yang luas-luasnya untuk menentukan buku pegangan pokok atau 

referensi bagi guru maksimal 5 buah buku yang dibiyayai dari anggaran sekolah. 

Guru-guru diwajibkan untuk meminjam buku-buku di dalam perpustakaan yang 

ada, di samping itu sekolah melakukan pelatihan pendalaman materi dengan 

mendatangkan nara sumber dari luar per mata pelajaran, mengikutkan sertakan 

guru pada seminar/workshop baik yang diselenggarakan oleh dinas mapun 

lembaga pendidikan yang lainnya, serta adanya kegiatan MGMP lokal yang 

diselenggarakan secara rutin dan terjadwal. Untuk mengetahui seorang guru 

sudah mengetahui bahan dan konsep keilmuan, maka kepala sekolah melakukan 

supervisi kelas minimal 1 kali dalam satu semester. Di samping itu pihak Yayasan 

Pendidikan Islam Diponegoro Surakarta setiap 2 tahun sekali menyelenggarakan 

uji kompetensi guru / karyawan. Uji kompetensi ini meliputi tes akademik, tes 

kepribadian, tes sosial, dan psikotest. Bagi guru-guru yang pendidikan masih 

deploma diberi kesempatan dan dihimbau untuk melaksanakan kuliah 

penyetaraan. Kualifikasi pendidikan, status, jenis kelamin dan jumlah yang ada di 

SMP Islam Diponegoro Surakarta dapat dilihat dalam tabel 8 di bawah ini. 

 

 
Tabel 8. 

Kualifikasi Pendidikan 

No Tingkat Pendidikan Jumlah dan ststus guru Jumlah 
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GTN/PNS 

GTT/Guru Bantu 
 

L P L P 

1. S3/S2 1  1  4 

2. S1 6 2 9 8 26 

3. D-4      

4. D3/sarmud  1  1 4 

5. D2 1 1   2 

6. D1   3 1 1 

7. SMA/sederajat      

Jumlah 7 7 10 8 
35 
 

 
Berdasarkan tabel 8 tersebut diatas, menunjukkan bahwa guru-guru SMP Islam 

Diponegoro Surakarta rara-rata adalah sarjana . Dari 35 orang guru yang 

berpendidikan D1 – D3 sebanyak 7 orang.  

(1) Jumlah guru dengan tugas mengajar sesuai dengan latar belakang pendidikan 

(keahlian) 

Keadaan jumlah guru di SMP Islam Diponegoro Surakarta yang tugasnya 

mengajarnya sesuai dengan latar belakang pendidikan ( keahlian ) dapat 

dilihat dalam tabel 9 di bawah ini.  

Tabel 9. 

Jumlah Guru dan Bidang Keahliannya 
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No Guru 

Jumlah guru dengan latar 
belakang pendidikan sesuai 

dengan tugas mengajar 

Jumlah guru dengan latar belakang 
pendidikan yang TIDAK sesuai 

dengan tugas mengajar 
Jumlah 

D1/
D2 

D3/ 

Sarmu
d 

S1/D4 S2/S3 D1/D2 
D3/ 

Sarmd 
S1/D4 S2/S3 

1. IPA 2 - 2      4 

2. Matemática   5      5 

3. Bahasa 
Indonesia   3      3 

4. Bahasa 
Inggris  1 2      3 

5. Pendidikan 
agama 3  3      6 

6. IPS   2 2     4 

7. Penjaskes   2      2 

8. Seni 
Budaya   2      2 

9. PKN   2      2 

10. TIK/Ketera
mpilan   1      1 

11. BK   2      2 

12. Mulok   1      1 

Jumlah 5 1 27 2     35 

  
Berdasarkan tabel 10 tersebut di atas, menunjukkan bahwa 35 orang guru yang 

berada di SMP Islam Diponegoro Surakarta mengajarnya sudah sesuai dengan 

bidang keilmuan dan keahliannya. 
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(2) Pengembangan kompetensi /profesi guru 
 

Tabel 10. 

Pengembangan Kompetensi Guru 

 

No Jenis Pengembangan 
Kompetensi 

Jumlah guru yang telah mengikuti kegiatan pengembangan 
kompetensi / profesionalisme 

Laki-laki Perempuan Jumlah 

1. Penataran KBK/KTSP 16 14 30 

2. Penataran Metode 
pembelajaran (termasuk 
CTL) 

12 10 22 

3. Penataran PTK 2 1 3 

4. Penataran Karya Tulis Ilmiah 1 1 2 

5. Sertifikasi 
profesi/kompetensi 4 3 7 

6. Penataran PTBK - - - 

  
Berdasarkan tabel 10 tersebut di atas, menunjukkan guru-guru SMP Islam 

Diponegoro Surakarta sebagaian besar sudah pernah mengikuti kegiatan 

pengembangan kompetensi/profesional guru, bahkan suda ada 7 guru yang 

sudah lulus ujian sertifikasi guru. 

(3) Profesi guru 
Tabel 10.1 

Profesi Guru 
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No Jenis Lomba 

Perolehan kejuaraan 1 sampai 3 dalam 3 
tahun terakhir 

Tingkat Jumlah guru 

1. Lomba PTK Nasional - 

  Provinsi - 

  Kab/kota - 

2. Lomba Karya Tulis inovasi pembelajaran Nasional - 

  Provinsi - 

  Kab/kota 1 

3. Lomba guru Berprestasi Nasional - 

  Provinsi - 

  Kab/kota 1 

     

 Berdasarkan tabel tersebut di atas, menunjukkan ada 2 orang guru di SMP 

Islam Diponegoro Surakarta yang pernah juara lomba karya tulis inovasi 

pembelajaran dan satu orang guru yang terpelih menjadi guru berprestasi tingkat kota 

Surakarta. 

 

c. Metode, pendekatan, gaya, seni dan prosedur mengajar yang tepat 

 Dengan pengalaman panjang dalam pengelolaan sekolah sehingga 

memperoleh penghargaan tertinggi dari pemerintah yaitu sebagai sekolah 

Terakreditasi ”A” ditambah dengan perubahan status sekolah menjadi Sekolah 

Standar Nasional (SSN) maka para guru lebih memiliki keleluasaan untuk berinovasi 
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dan berkreasi dalam hal penggunaan metode, pendekatan, gaya serta seni dan 

prosedur dalam kegiatan pembelajaran mengarah pada PAIKEM ( Pembelajaran 

Aktif, Inovatif, Kreatif, dan Menyenangkan ). Pihak pengurus Yayasan Pendidikan 

Islam Diponegoro dan kepala sekolah para guru didorong untuk terus-menerus 

menngkatkan kualitas pembelajarnnya sesuai dengan metode dan model-model 

pembelajaran muthakir yang dipelajari bersama melalui pelatihan, workshop, 

seminar, lokakarya dll.( Wawancara dengan wakil kepala sekolah bidang kurikulum 

pada tanggal 18 November 2008 ) 

 Hasil nyata dari inovasi ini adalah gairah mengajar guru dan semangat belajar 

siswa semakin ditingkatkan. Metode, pendekatan, gaya, seni dan prosedur mengajar 

yang tepat sudah ditunjukkan oleh sebagain besar guru SMP Islam Diponegoro 

Surakarta dari hasil supervisi oleh kepala sekolah yang secara rutin dan terprogram. 

Dampak riilnya adalah prestasi belajar siswa semakin meningkat dan prestasi sekolah 

secara keseluruhan juga semakin membanggakan. ( Wawancara dengan Kepala 

Sekolah SMP Islam Diponegoro Surakarta pada tanggal 18 November 2008) 

 

d. Pemanfaatan fasilitas secara efesien dan efektif 

 Hasil wawancara dengan Drs. Mahmudi sebagai wakil kepala sekolah urusan 

sarana prasarana di SMP Islam Diponegoro Surakarta dan hasil observasi penulis 

lakukan, bahwa penggunaan sarana prasarana yang ada di sekolah sudah diatur oleh 

pihak sekolah, mulai syarat peminjaman, pengembalian, dan jadwal pemanfaatan atau 
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penggunaannya, seperti jadwal penggunaannnya. Misalnya jadwal penggunaan ruang 

laboratorium bahasa, laboratorium  IPA, labaroratorium komputer, perpustakaan, 

UKS, mushola, dan ruang serba guna atau aula, serta alat-alat lain seperti LCD, alat-

alat musik, alat olah raga, alat-alat ketrampilan terutama alat untuk membantik.  

Deangan demikian, menunjukkan bahwa  penggunaan sarana prasarana yang 

ada di SMP Islam Diponegoro Surakarta sudah dilakukan manajemen pengelolaan 

sarpras secara tertib dan baik secara efektif dan efesien. Di samping itu pula 

pengelolaan fasilitas / sarana  dan keuangan yang ada diupayakan dengan:  

1) Meningkatkan pelayanan perpustakaan dan pengadaan buku 

2) Mengidentifikasi buku-buku, baik  berkerjasama dengan instansi terkait maupun 

membeli sendiri dengan dana yang tersedia  

3) Bila memungkinkan mengadakan pelatihan bagi tenaga perpustakaan  

4) Menambah saranan dan prasarana penunjang KBM : 

a). Mengganti papan tulis hitam dengan white board 

b). Menambah alat bantu peraga yang relevan 

c). Menambah alat-alat laboratorium 

Aspek sarana di SMP Islam Diponegoro Surakarta ini memperoleh perhatian 

yang sangat serius dari pihak pengelola maupun Yayasan Pendidikan Islam 

Diponegoro. Sarana perpustakaan dan laboratorium serta ruang kelas secara 

keseluruhan relatif cukup memadai. Dalam hal pembiayaan pihak Yayasan 

Pendidikan Islam Diponegoro dan sekolah tidak cukup mengandalkan dari iuran SPP 
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para siswa, melainkan mengupayakan sumber-sumber pemasukan non konvensional 

baik dari para donatur terutama para alumni sekolah-sekolah di lingkungan Yayasan 

Pendidikan Islam Diponegoro, maupun pemerintah kota maupun pusat baik melalui 

bantuan imbal swadaya, bantuan operasional menejemen mutu, BOS ( Bantuan 

Operasional Sekolah ), dan block grant ( Wawancara Kepala Sekolah SMP Isam 

Diponegoro pada tanggal 18 November 2008 ) 

Semua sarana dan prasarana yang ada diamanatkan dari pemerintah maupun 

Yayasan Pendidikan Islam Diponegoro sudah dipergunakan secara optimal demi 

peningkatan kualitas pembelajaran. Dalam hal sarana perpustakaan dapat dilaporkan 

bahwa frekuensi kunjungan/ pemanfaatan perpustakaan sangat menggembirakan. 

Demikian juga dengan pemanfaatan sarana laboratorium dapat dikatakan sangat padat 

sesuai peruntukannya. 

e.  Pemahaman guru tentang karakteristik kelompok dan perorangan siswa 

Hasil wawancara dengan beberapa orang guru dan hasil observasi yang 

penulis lakukan, bahwa pemahaman guru tentang karakteristik kolompok dan 

perorangan siswa di SMP Islam Diponegoro Surakarta cukup baik. Hal ini nampak 

sekali hampir tidak ada tidak ada kesenjangan antara guru dan siswa, bahkan semua 

guru menganggap bahwa siswa-siswa sebagai teman belajar. Guru SMP Islam 

Diponegoro memperoleh pemahaman tentang kelompok dan perorangan ini diperoleh 

dari data base guru Bimbingan dan Konseling, wali kelas, sesama guru, rapat 

koordinasi antara staf guru dan kepala sekolah, serta guru mencari sendiri dari siswa.  
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Berdasarkan data-data yang ada tersebut, maka sejak awal guru SMP Islam 

Diponegoro Surakarta sudah memilikinya, sehingga dengan mudah mereka 

melakukan pembinaan atau penyaluran minat, bakat, potensi, kreatifitasnya dari para 

siswanya. Begitu juga  Sekolah ini mengedepankan hubungan kekeluargaan dan 

keteladanan bagi keseluruhan warga sekolah termasuk siswa-siswinya. Berkenaan 

dengan itu maka hubungan guru-murid yang baik ini tentulah akan membawa dampak 

bagi meningkatnya pemahaman guru terhadap siswanya baik sebagai individu 

maupun sebagai anggota kelompok/kelas.  

Hubungan yang harmonis antara sesama guru, pengelola dan siswa semakin 

meningkat dari tahun ke tahun. Pengelolaan atas aspek ini juga dibarengi dengan 

upaya peningkatan ketertiban dan disiplinan siswa diantarnya : 

1). Upaya meningkatkan disiplin siswa 

2). Mengidentifikasi pelanggaran-pelanggaran yang sering dilakukan siswa                      

3). Membentuk tim guru yang menangani siswa  

4). Membuat aturan-aturan yang harus ditaati, khususnya para siswa dan    warga    

      sekolah lainnya, termasuk dengan tindakan akan sanksi. 

 5).Meningkatkan kegiatan ekstrakurikuler dengan mengadakan identifikasi  kegiatan  

      ekstrakurikuler sesuai minat dan  bakat  

6). Mengikuti kegiatan lomba yang diselenggarakan oleh dinas atau instansi terkait 

7). Memasukkan nilai agama ada pada setiap materi pelajaran 

 ( Wawancara dengan Kepala Sekolah pada tanggal 18 November 2008 ) 
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f. Penciptaan dialog kreatif dan lingkungan belajar yang menyenangkan 

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa siswa dan hasil observasi yang 

penulis lakukan, bahawa pelaksanaan pembelajaran di kelas rata-rata guru mengajar 

cukup menyenangkan bagi siswa, karena mereka rata-rata menguasai materi 

pembelajaran dengan pendekatan CTL, dan ditambah lagi guru-guru sudah banyak 

yang kreatif dalam menerapkan metode dan model-model pembelajaran di dalam 

kelas. Di dalam kegiatan pembelajaran terjadinya interaksi yang cukup baik. Di 

samping itu para siswa dengan mudah dapat sharing / curhat tentang 

permasalahannya belajar atau masalah keluarga bukan saja pada guru Bimbingan 

Konseling saja, melainkan juga pada setiap guru dimana siswa merasa dekat dan 

aman bercerita masalah pribadinya.  

Suasana dialog demikian sudah membudaya di lingkungan sekolah. Dengan 

suasana yang menyenangkan ini diharapkan para siswa merasa betah di sekolah dan 

dapat belajar dalam suasana menyenangkan sesuai filosofi belajar modern yang 

menyatakan bahwa: ” Leraning most effectives when it’s fun.”  

Indikator atas suasana dialogis ini nampak pada rendahnya angka pembolosan 

atau meninggalkan sekolah pada saat jam pelajaran berlangsung. 

g. Kepribadian guru (keteladanan) 

SMP Diponegoro Surakarta adalah sekolah swasta yang berbasis keislaman / 

agamis. Dengan demikin guru adalah faktor sentral yang sikap dan perilaku serta 
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kepribadiannya harus tertata dan  bermoral tinggi karena guru adalah figur teladan 

bagi siswa-siswinya.  Berkenaan dengan itu maka suasana kehidupan yang islami 

benar-benar diwujudkan dalam pola perilaku keseharian. Baik dalam tata cara 

berpakaian, berbicara dan bertingkah laku secara keseluruhan suasana islami yang 

penuh kesejukan nampak dalam keseharian. Hal ini kiranya yang menjadi salah satu 

daya tarik sekolah ini dibandingkan sekolah lain di kota Surakarta.( Wawancara 

dengan Komite Sekolah pada tanggal 19 November 2008 ) 

  Dalam upaya meningkatkan  kepribadian guru/ karyawan SMP Islam 

Diponegoro Surakarta juga melakukan upaya sebagai berikut: 

1).  Meningkatkan keteladanan guru dan karyawan kepada siswa 

2). Guru dan karyawan memposisikan diri sebagai teladan bagi siswanya, 

      sehingga berperilaku Islami dan taat pada peraturan 

3). Masing-masing guru mengidentifikasi materi pelajaran yang terkait dengan 

      nilai agama.  

Di samping itu guna menciptakan  iklim sekolah   kondusif juga dilakukan 

beragam upaya diantaranya: 

a. Dilakukan melalui penciptaan kerjasama yang kompak diantara warga               

sekolah 

b. Membiasakan gerakan adab rasul  

c. Pengajian secara rutin setiap awal bulan untuk meningkatkan keimanan dan 

ketaqwaan terhadap Allah SWT 
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d. Olah raga bersama seluruh warga sekolah  

   Berdasarkan uraian di atas maka dapat diketahui bahwa secara 

keseluruhan penerapan manajemen berbasis sekolah sudah mulai menampakkan 

hasil yang cukup menggembirakan. Meskipun demikian masih tetap harus 

disempurnakan  pelaksanaannya dari waktu  ke waktu. 

 

 

C.  Pembahasan Implementasi MBS Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas  

      Pembelajaran 

 Dalam pembahasan ini akan diuraikan mengenai : 1) Implementasi MBS 

Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Pembelajaran Sekolah Standar Nasional di SMP 

Islam Diponegoro Surakarta, yang meliputi : Dukungan staf , Pentahapan MBS, 

Pelatihan staf, Dukungan Anggaran, Pendelegasian Kewenangan. 2) Faktor-Faktor 

yang mendukung Implementasi MBS sebagai Upaya Peningkatan Kualitas 

Pembelajaran Sekolah Standar Nasional di SMP Islam Diponegoro Surakarta. 3) 

Faktor-Faktor yang menghambat Implementasi MBS sebagai Upaya Peningkatan 

Kualitas Pembalajaran Sekolah Standar Nasional di SMP Islam Diponegoro 

Surakarta. 4) Manfaat Implementasi MBS sebagai Upaya Peningkatan Kualitas 

Pembelajaran Sekolah Standar Nasional di SMP Islam Diponegoro Surakarta. 

1). Implementasi MBS Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Pembelajaran 

Sekolah Standar Nasional di SMP Islam Diponegoro Surakarta 
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a. Dukungan Staf 

Apa yang membuat implementasi MBS di SMP Islam Diponegoro Surakarta 

sekarang menjadi efektif pada dasarnya manajemen implementasi yang bagus. Oleh 

karena itu implementasi yang bagus tentunya semua yang terlibat atau stakeholder 

harus sangat mengerti peran mereka masing-masing, dalam hal ini implementasi 

harus mendakangan dukungan semua staf. 

Dalam rangka untuk mencapai dukungan seluruh warga sekolah dan staf, 

maka perencanaan dan pelaksanaan MBS di SMP Islam Diponegoro Surakarta selalu 

mengadakan sosialisasi secara rutin dan berkelanjutan melalui forum rapat, pelatihan, 

rapat tahun ajaran baru tahun 2008/2009. Dukungan seluruh warga sekolah, wali 

murid/orang tua yang diwakili oleh komite sekolah dalam mengimplemantasikan 

MBS di SMP Islam Diponegoro Surakarta, pada awalnya masih ada beberapa pihak 

yang meragukan dan memandang sebelah mata implementasi MBS ini. Namun 

dengan adanya semangat yang luar biasa dari tim MBS yang di ketua oleh kepala 

sekolah dalam mensosialisasikan secara terus menerus, maka seluruh warga sekolah 

dan komite sekolah mendukung sepenuhnya pelaksanaan MBS ini di SMP Islam 

Diponegoro Surakarta.  

b. Pentahapan MBS 

Implementasi MBS di SMP Islam Diponegoro Surakarta agar dapat berjalan 

efektif dan efesien, maka proses implementasinya dilakukan pentahapan-pentahapan. 

Adapun pentahapannya sebagai berikut : 
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1). Tahap persiapan  

Tahap persiapan ini meliputi: penyusunan rencana penerapan MBS dengan 

melibatkan keseluruhan komponen sekolah termasuk komite sekolah. Pada tahap 

ini sekolah melakukan analisis output sekolah penyusunan rencana penerapan 

MBS dengan melibatkan keseluruhan komponen sekolah termasuk komite 

sekolah. Penyusunan rencana program , diantaranya mengidentifikasi tantangan 

nyata sekolah, merumuskan visi, misi, tujuan, dan strategi sekolah, serta 

mengidentifikasi fungsi-fungsi yang diperlukan untuk mencapai sasaran. Hasil 

kegiatan dalam melakukan identifikasi tantangan nyata yang dihadapi sekolah ini,  

nantinya akan digunakan sebagai acuan untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran. 

Adapun kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan ancaman yang di hadapi SMP 

Islam Diponegoro Surakarta yaitu : 

a) Kekuatan yang dimiliki SMP Islam Diponegoro Surakarta 

(1) Sebagian besar siswa memiliki kemapuan intelektual rata-rata baik dan 

memiliki banyak potensi yang cukup mudah untuk dikembangkan. 

(2)  SDM yang dimiliki SMP Diponegoro Surakarta cukup baik dan 

berpengalaman, serta selalu mengembangkan diri melalui pelatihan-

pelatihan, seminar, dan pengoptimalan kegiatan MGMP sekolah maupun 

kota. 
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(3) Semua komponen sekolah memiliki loyalitas, kedisiplinan, dan etos kerja 

cukup baik 

(4) Sarana prasarana yang menunjang proses pembelajaran cukup lengkap 

dan memadai 

b) Kelemahan 

(1) Masih adanya beberapa siswa yang kurang disiplin, mandiri, dan tidak 

percaya diri dalam proses pembelajaran 

(2) Masih ada beberapa guru yang mengajar masih secara monotun dengan 

metode mengajar secara konvensional 

(3) Perelatan laboratorium komputer yang ada masih menggunakan pentium 

3 dan hanya sedikit pentium 4, sehingga ases kegiatan pembelajaran TIK 

yang berbasis WEB dan internet masih mengalami hambatan.  

c) Kesempatan 

(1) Sebagian besar siswa energik, memiliki potensi yang luar biasa bagus 

serta memiliki intelegensi cukup tinggi, sehingga cukup mudah untuk 

dikembangkan potensi menjadi siswa yang cerdas, kreatif, dan mandiri 

(2) Tingkat kedisiplinan guru cukup tinggi, sehingga dapat dioptimalkan 

untuk mendukung program-program peningkatan mutu sekolah 

(3) Tenaga pengajar sebagian besar masih muda dan memiliki mobilitas 

tinggi, sehingga sangat mendukung untuk diajak memajukan sekolah, 
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serta berpotensi untuk mengembangkan bidang ilmu masing-masing 

kearah inovasi pembelajaran 

d) Ancaman 

(1) Munculnya SMP negeri plus yang biayanya sekolah gratis 

(2) Bertambahnya daya tampung sekolah negeri dengan membuka program-

program khusus 

SMP Islam Diponegoro Surakarta memiliki visi, misi, tujuan, strategi yang 

ingin dicapai oleh sekolah. Visi dan misi ini memegang peranan penting sebagai 

pedoman bagi sekolah atau manajemen sekolah untuk melangkah atau menentukan 

semua kebijakan sekolah harus bermuara dari hal tersebut. Adapun visi, misi, 

tujuan, strategi SMP Islam Diponegoro sebagai berikut : 

(1).Visi : Memberikan pelayanan pendidikan yang berkualitas dan Islami 

(2). M i s i : 

(a) Sekolah unggul dalam pegembangan  kurikulum 

(b) Sekolah unggul dalam proses pembelajaran 

(c) Sekolah unggul dalam kompetensi kelulusan 

(d) Sekolah unggul dalam sarana prasarana pendidikan 

(e) Sekolah unggul dalam manajemen sekolah 

(f) Sekolah unggul dalam SDM 

(g) Sekolah unggul dalam prestasi akademis dan nonakademis 

(h) Terbentuknya pribadi Islami. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



cxiv 

     (3).  Tujuan Sekolah Tahun 2008 

(a) Sekolah menyempurnakan silabus, RPP dan KKM.  

(b) Sekolah menyempurnakan KTSP. 

(c) Sekolah mengembangkan metode pembelajaran.  

(d) Sekolah mengembangkan strategi pembelajaran. 

(e) Sekolah mengembangkan standar kelulusan. 

(f) Sekolah mengembangkan kompetensi pendidik aspek profesionalitas. 

(g) Sekolah mengembangkan sarana prasarana laboratorium IPA,  

   perpustakaan, laboratorium komputer, dan jaringan internet. 

(h)   Sekolah mengembangkan pendayagunaan SDM sesuai kebutuhan. 

(i)   Sekolah mengembangkan evaluasi terhadap kinerja sekolah. 

(j)   Sekolah mengembangkan jalinan kerjasama dengan pihak terkait dalam    

   penggalangan dana. 

(k) Sekolah mengembangkan model-model evaluasi dan menjalin kerjasama   

   dengan pihak lain untuk melaksanakan uji coba prestasi peserta didik  

   secara periodik. 

(l) Sekolah meningkatkan prestasi nonakademis bidang keagamaan. 

(m) Sekolah meningkatkan prestasi nonakademis bidang olahraga. 

(n) Sekolah meningkatkan prestasi nonakademis bidang kesenian. 

(o) Sekolah mengembangkan tata krama siswa sesuai adab Rosul. 

(4). Strategi Pelaksanaan / Pencapaian 
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(a). Pengembangan standar isi ( kurikulum ) 

 Menjalin kerjasama dengan komite sekolah, warga sekolah dan dinas 

terkait dalam melaksanakan workshop untuk menyempurnakan  silabus, 

RPP, dan KKM. 

 Menjalin kerjasama dengan komite sekolah, warga sekolah dan dinas 

terkait dalam melaksanakan workshop untuk menyempurnakan  KTSP. 

     (b). Pengembangan standar proses pendidikan 

 Menjalin kerjasama dengan komite sekolah, warga sekolah dan dinas 

terkait dalam workshop tentang metode pembelajaran  

 Menjalin kerjasama dengan komite sekolah, warga sekolah dan dinas 

terkait dalam workshop tentang strategi pembelajaran  

   (c ).  Pengembangan standar kompetensi kelulusan 

 Menjalin kerjasama dengan komite sekolah, warga sekolah dan dinas 

terkait dalam meningkatkan prestasi akademis. 

 Menjalin kerjasama dengan komite sekolah, warga sekolah dan dinas 

terkait dalam meningkatkan prestasi nonakademis. 

 Sekolah mengembangkan tata krama siswa sesuai adab Rosul. 

 (d).  Pengembangan standar pendidik dan tenaga kependidikan 

Menjalin kerjasama dengan komite sekolah, warga sekolah dan instansi terkait 

dalam mengembangkan kompetensi pendidik aspek profesionalitas. 

 (e).   Pengembangan standar sarana dan prasarana pendidikan 
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Menjalin kerjasama dengan komite sekolah, warga sekolah dan instansi terkait 

dalam pengembangan sarana prasarana laboratorium IPA, perpustakaan, 

laboratorium komputer, dan jaringan internet. 

(f). Pengembangan standar pengelolaan pendidikan 

 Sekolah mengembangkan pendayagunaan SDM sesuai kebutuhan. 

 Sekolah mengembangkan evaluasi terhadap kinerja sekolah. 

(g). Pengembangan standar pembiayaan pendidikan 

           Sekolah mengembangkan jalinan kerjasama dengan pihak terkait dalam  

           penggalangan dana. 

(h).  Pengembangan standar penilaian pendidikan 

Sekolah mengembangkan model-model evaluasi dan menjalin kerjasama 

dengan pihak lain untuk melaksanakan uji coba prestasi peserta didik secara 

periodik. 

Dalam rangka untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan visi dan misi SMP 

Islam Diponegoro Surakarta, maka sangat diperlukan suatu pola kepemimpinan 

dan manajerial yang mendukung terhadap program-program sekolah. Oleh karena 

itu kepala sekolah sebagai manajer, harus mengidentifikasi fungsi-fungsi yang 

perlu diperhatikan untuk mencapai tujuan, sasaran, dan target sekolah. Adapun 

fungsi-fungsi tersebut di antaranya sebagai berikut : 

a) Fungsi Kurikulum 
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Dalam melaksanakan urusan kurikulum, kepala sekolah dibantu oleh 

wakil kepala sekolah bidang kurikulum, menentukan langkah-langkah untuk 

melakukan fungsi kurikulum sebagai berikut : 

(1) Membuat dan menyempurnakan kurikulum KTSP ( silabus, RPP, dan 

KKM ) 

(2) Mengikuti pelatihan dan penataran KTSP baik di tingkat yayasan maupun 

tingkat kota 

(3) Melaksanakan workshop untuk meningkatkan kemampuan guru daam 

program KTSP 

(4) Melaksanakan dan mengembangkan Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP)  semua mata pelajaran kelas VII,VIII, dan kelas IX 

(5) Mengembangkan pengembangan standar  proses pendidikan. 

(a) Melaksanakan workshop pengembangan metode pembelajaran 

(b) Melaksanakan workshop strategi pembelajaran 

(6) Melaksanakan program intra korukuler yang meliputi : 

(a)  Menganalisis soal-soal Ujian Nasional 

(b)  Pengorganisasian program belajar mengajar 

(c)  Pengembangan dan penguasaan bahan dan program pengajaran 

(7) Melaksanakan program kegiatan ekstra kurikuler 

(8) Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kehidupan 

sehar-hari dan dalam bidang keagamaan 
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(9) Mengadakan tambahan jam mengajar khususnya siswa kelas IX untuk 

menghadapi ujian nasional 

(10) Memberikan tambahan jam ke-0 dan ke-9 untuk memberikan tambahan 

bagi anak-anak yang mengalami kekurangan dalam mata pelajaran agama 

(11) Mengefektifkan supervisi Kegiatan Belajar Mengajar setiap semester 

minimal 1 kali dan dengan melakukan pemeriksaan rutin terhadap 

administrasi proses belajar mengajar, yang meliputi : 

(a)  Analisis Mata Pelajaran 

(b)  Program Satuan Pelajaran ( Satpel ) 

(c)  Rencana Pengajaran 

(d)  Analisis Hasil Ulangan Harian 

(12) Sekolah mengembangkan standar kekulusan dengan cara melaksanakan   

LCT mata pelajaran uji coba mata pelajaran nasional 

(13)  Terpenuhinya peningkatan prestasi nonakademis bidang keagamaan, 

dengan cara melengkapi kegiatan keagamaan dan pembentukan tim 

lomba keagamaan 

(14)  Meningkatkan prestasi nonakademis dalam bidang olah raga meliputi 

perbaikan fasilitas olah raga dan pembentukan tim olah raga 

b) Fungsi Kesiswaan 

Dalam bidang kesiswaan ini kepala sekolah dibantu oleh wakil kepala 

sekolah dalam bidang kesiswaan. Kegiatan wakil kepala sekolah ini membuat 
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perencanaan untuk menyalurkan minat dan bakat siswa yang berfungsi untuk 

membentuk kepribadian siswa. Adapun kegiatan yang dimaksud antara lain : 

(1) Menyelenggarakan penerimaan siswa baru 

(2) Mengembangkan pelaksanakan kegiatan ektrakurikuler seperti Sepak 

bola, Gambus, Teater, Basket, Musik Band, Membatik, dan baca seni Al-

Qur’an. 

(3) Melaksanakan kegiatan pesantren kilat, mentoring, dan mengadakan 

peringatan hari-hari besar keagamaan 

(4) Mengadakan pelayanan program mutasi atau perpindahan siswa 

(5) Mengadakan kegiatan LDK, Out Bond, karya wisata siswa, dan bakti 

social siswa 

(6) Mengadakan peringatan hari besar nasional 

(7) Membentuk tim kelompok-kelompok belajar siswa 

(8) Membentuk tim karya ilmiah remaja 

c) Fungsi Humas 

Fungsi humas dalam sekolah memegang peranan cukup penting. Kegiatan 

Humas ini biasanya dilakukan oleh wakil kepala sekolah urusan humas. 

Adapun kegiatan kehumasan dalam sekolah  antara lain : 

(1) Mengadakan forum pertemuan antara sekolah dengan orang tua siswa 

dalam rangka untuk mensosialisakan kegiatan sekolah dan program-

program sekolah. 
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(2) Mengadakan kerjasama dengan lembaga-lembaga yang bergerak di dunia 

pendidikan atau non kependidikan dalam rangka meningkatkan mutu 

sekolah 

(3) Mengadakan kerjasama kepada para alumni, tokoh masyarakat, 

pengusaha, dan praktisi pendidikan 

 

d) Fungsi Pengembangan Sarana dan Prasarana 

Pengembangan sarana dan prasarana dalam sekolah, biasanya dilakukan 

oleh wakil kepala sekolah dalam bidang sarpras. Sarana dan prasarana yang 

dimaksud dapat dikategorikan menurut kegunaannya,meliputi : 

(1) Sarana prasarana yang dipergunakan untuk upaya meningkatkan kualitas 

pembelajaran 

(2) Sarana prasarana yang diupayakan untuk menunjang program-program 

kebersihan 

(3) Untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang ada, seperti : 

menambah dan melengkapi sarana perpustakaan, menambah dan 

melengkapi sarana laboratorium komputer dan jaringan internet serta 

Pembelajaran dengan menggunakan jaringan internet. Guna memenuhi 

anggaran tersebut, maka sekolah menghimpun dana dari alumni, 

menghimpun dana zakat, infaq dan bantuan dari pemerintah. 
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e) Fungsi Proses KBM 

Kegiatan pembelajaran memegang peranan penting sekali, di dalam 

sekolah, oleh karena dalam hal ini guru harus betul-betul mempersiapkan dan 

merancang dengan baik kegiatan pembelajaran ini, sehingga dengan persiapan 

yang baik diharapkan kualitas pembelajaran akan semakin lebih baik. 

Sehubungan dengan hal tersebut, maka guru dalam kegiatan pembelajaran 

harus pandai-pandai memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada di didalam 

pembelajaran. Sebelum melaksanakan proses belajar mengajar guru guru 

dituntut untuk membuat : 

(1) Membuat Program Tahunan ( Prota ) 

(2) Program Semester ( Promes ) 

(3) Membuat Rencana Persiapan Pembelajaran ( RPP ) 

(4) Membuat analisis materi pelajaran 

Setelah melaksanakan satu satuan pelajarana, maka seorang guru 

dituntut lagi untuk melaksanakan evaluasi yang berupa ulangan harian, 

minimal 3 kali dalam satu semester, sedangkan ulangan umum dilaksanakan 1 

kali dalam satu semester . Ulangan umum yang ada di SMP Islam Diponegoro 

Surakarta di jadikan sebagai dasar untuk mengevaluasi proses belajar 

mengajar para siswa selama satu semester. 

 
f) Fungsi Keuangan 
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Fungsi keuangan dalam suatu sekolah swasta memegang peranan amat 

penting. Sumber keuangan yang ada di SMP Islam Diponegoro Surakarta 

berasal dari SPP siswa, dan bantuan para alumni serta bantuan dari 

pemerintah. Fungsi keuangan ini pada umumnya untuk membiyayai hal-hal 

sebagai berikut : 

(1) Untuk menggaji para guru dan karyawan 

(2) Kegiatan belajar mengajar 

(3) Untuk pembelian sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan KBM 

(4) Membantu siswa yang tidak mampu 

 Untuk membiyayai penyelenggaraan tersebut, pihak sekolah 

bekerjasama dengan yayasan, alumni, dan orang tua siswa untuk menggali 

diluar dana rutin seperti SPP dan Infaq Peduli Siswa. 

. 
2). Tahap sosialisasi  

Implementasi program sering mengalami sebuah kegagalan, salah satunya 

adalah faktor sosialisasi. Sosialisasi memegang peranan yang cukup strategis di 

dalam perencanaan, pelaksanaan program. Maka sosialisasi yang baik , semua 

komponen atau warga yang terlibat harus mengetahui program-program yang akan 

dilaksanakan. 

Tahap sosialisasi yang dilakukan SMP Islam Diponegoro Surakartai ini 

disampaikan melalui forum-forum rapat dinas, rapat orang tua/wali murid pada tahun 
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ajaran baru, surat edaran dari sekolah, melalui media surat kabar, dan pengumuman 

yang di tempel di papan-papan pengumuman di setiap kelas dan diluar kelas. 

 Dalam kegiatan sosialisasi ini yang penting dilakukan kepala sekolah adalah 

membaca dan bagaimana membentuk budaya MBS di sekolah. Hal ini dapat terlihat 

jelas adanya atmosfer sekolah yang cukup kondusif, baik dalam menjalin hubungan 

internal maupun eksternal. Hal ini perlu dilakukan dalam rangka  memperoleh 

dukungan semua pihak terutama juga pihak yayasan yang harus rela memberikan 

keleluasaan lebih besar pengelolaan sekolah kepada kepala sekolah.  

3). Tahap implementasi dan revisi.  

Implementasi di sekolah sering mengalami kegagalan dan kembali ke keadaan 

sebelumnya, karena kurang berjalan secara efektif dan efesien, karena semua yang 

terlibat tidak atau belum adanya sebuah kesungguhan di dalam pelaksanaannya. 

Sesuai dengan etos MBS peran semua yang terlibat memegang peranan yang sangat 

penting. Peran mereka tidak dapat dipastikan dari awal secara hitam di atas putih, 

melainkan perlu adanya proses terbuka, mendiskusikan, menukar pikiran supaya 

peran mereka di dalam perencanaan, pelaksanaan, bahkan sampai evaluasi 

diikutsertakan. Tahap implementasi dan revisi perlu diperhatikan dengan sungguh-

sungguh. 

Tahap implementasi yang di lakukan di SMP Islam Diponegoro Surakarta  

meliputi uji coba awal penerapan MBS yang dibarengi dengan pemberian otonomi 

yang lebih luas kepada para guru untuk berinovasi dan berkreasi dalam proses 
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pembelajaran di kelas. Dalam setiap aktivitas dicatat hal-hal yang menghambat 

jalannya proses ini untuk kemudian diadakan perbaikan. Tahap uji coba awal ini 

langsung diikuti proses penerapan sesungguhnya program MBS yang berlangsung 

hingga saat ini. 

4).  Tahap evaluasi dan tindak lanjut.   

  Setiap kegiatan perlu adanya evaluasi dan evaluasi ini harus segera 

ditindaklanjuti. Evaluasi ini yang baik harus di mulai pada saat membeuat 

perencaan, pelaksanaan, bahkan pada evaluasi dan monitoringnya. Tahap ini 

dilakukan untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan penerapan MBS secara 

keseluruhan terutama pada ketujuh komponen indikator kualitas pembelajaran 

untuk dijadikan sebagai bahan perbaikan lebih lanjut. Evaluasi pelaksanaan 

program di SMP Islam Diponegoro Surakarta di laksanakan setiap semester. 

Menurut data dokumentasi hal-hal yang dievaluasi misalnya proses pengambilan 

keputusan, proses pengelolaan kelembagaan, proses pengelolaan program, dan 

proses belajar mengajar. 

(a).  Proses Pengambilan keputusan 

 Proses pengambilan keputusan yang sudah dilakukan di SMP Islam 

Diponegoro Surakarta selalu mengikutsertakan atau melibatkan kepala sekolah, 

wakil kepala sekolah, guru, tata usaha, perwakilan siswa, komite sekolah, dan 

orang tua siswa. Hal ini menunjukkan bahwa di SMP Islam Diponegoro dalam 

setiap mengambil keputusan sudah dilakukan secara demokratis. Kemudian pihak 
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sekolah setiap awal bulan dilaksanakan pertemuan rutin untuk membahas atau 

mengevaluasi segala program yang sudah berjalan maupun mencari solusi untuk 

pemecahan masalah kendala pelaksanaan program sekolah. 

 

 

(b). Proses Pengelolaan Kelembagaan 

 SMP Islam Diponegoro Surakarta yang bernaung di bawah Yayasan 

Pendidikan Islam Diponegoro Surakarta telah mengelola lembaga/sekolah ini 

secara profesional. Hal terlihat orang-orang yang memegang lembaga ini 

dipegang oleh orang-orang yang profesional dan sudah lama berkecimpung dalam 

dunia pendidikan, mulai dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, tata 

usaha. Bahkan lembaga ini selalu mengadakan pelatihan-pelatihan seluruh stafnya 

untuk mengembangkan sesuai bidang dan keahliannya. 

(c). Proses Pengelolaan Program 

 Proses pengelolaan program yang ada di SMP Islam Diponegoro Surakarta 

selalu melibatkan kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, tata usaha, komite 

sekolah, dan perwakilan siswa. Rencana program tersebut dibuat bersama dan 

ditetapkan pada awal tahun pelajaran. Kemudian selanjutnya rencana program 

yang sudah disepakati bersama tersebut, diserahkan pelaksanaannya kepada 

warga sekolah sesuai dengan jabatan yang diamanatkan kepadanya. Pelaksanaan 
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program kerja ini diberikan kepada orang-orang yang berpengalaman dan 

profesional dalam bidangnya. 

(d). Proses Belajar Mengajar 

 Pelaksanaan proses belajar mengajar yang ada di SMP Islam Diponegoro 

sudah berjalan cukup baik, hal ini terlihat : 

 

(1).  Semua guru sudah membuat perencanaan pembelajaran, seperti program 

tahunan, program semester, silabus, RPP, daftar nilai, analisis nilai, dan laporan 

nilai 

(2). Proses kegiatan belajar mengajarnya rata-rata sudah menggunakan 

pendekatan PAIKEM dan menggunakan variasi metode pembelajaran dan model-

model pembelajaran. 

(3). Adanya penilain terhadap kemajuan belajar mengajar, baik menilaia untuk 

mengukur keberhasilan dalam proses maupun untuk mengukur materi yang telah 

diserap oleh siswa 

(4). Kegiatan belajar mengajarnya sudah menggunakan alat bantu atau alat-alat 

peraga yang disediakan di sekolah 

(5). Adanya program untuk menganalisis hasil penilaian untuk menyempurnakan 

perencanaan program dan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. 

 

 c. Pelatihan Staf 
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 Maksud dan tujuan diadakan pelatihan ini diharapkan pelaksanaan MBS di 

SMP Islam Diponegoro Surakarta dapat berjalan secara efektif dan efesien. Tentunya 

sebelum diadakan pelatihan, diadakan rapat dan diskusi  secara maraton untuk 

membahas pelatihan apa yang mengena dan berdampak kepada seluruh warga 

sekolah. 

 Pelatihan ini menyangkut teknis pengadministrasiannya maupun menyangkut 

inovasi pembelajarannya. Bagaimanapun sekolah menyadari bahwa dampak langsung 

imlemplementasi MBS justru terletak pada peningkatan suasana dan kualitas 

pembelajarannya.Pelatihan-pelatihan yang dilakukan di SMP Islam Diponegoro 

Surakarta antara lain : Pelatihan MBS, pelatihan komputer, pelatihan model-model 

pembelajaran, pelatihan pembuatan kurikulum KTSP, dan pelatihan pembuatan bahan 

ajar.Dengan adanya pelatihan ini diharapkan semua warga sekolah terutama guru dan 

karyawan dapat meningkatkan kreatifitas dan inovasi kerja, sehingga nantinya dapat 

meningkatkan kualitas pembelajaran di SMP Islam Diponegoro Surakarta.  

 

d. Dukungan anggaran 

    Mengingat SMP Islam Diponegoro  merupakan sekolah swasta dalam rangka 

menerapkan MBS sebagai upaya peningkatan kualitas pembelajaran, maka dukungan 

anggaran diperoleh dari : 
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1) Uang SPP siswa dioptimalkan untuk membiyayai semua kegiatan sekolah, 

didalamnya termasuk kegiatan pembelajaran, kegiatan kesiswaan, pengembangan 

SDM, dan pengadaan sarana prasarana. 

2) Pihak Yayasan Pendidikan Islam Diponegoro  memberikan  dukungan 

sepenuhnya terhadap semua kegiatan sekolah 

3) Menghimpun dana dari tambahan dari orang tua/wali murid yang mampu dengan 

bekerja sama dengan Komite Sekolah dalam bentuk menggali dan menghimpun dana 

berupa Infaq Peduli Siswa ( IPP ) 

4) Menghimpun dana zakat, infaq dan shodakoh kepada para alumni dan donatur 

5) Dengan berubahnya status sekolah menjadi Sekolah Standar Nasional maka 

dukungan pendanaan juga diperoleh dari pemerintah dengan nominal bantuan 

mendekati Rp.100.000.000,00 per tahun. Dana sebesar ini digunakan untuk mendanai 

semua kebutuhan peningkatan proses pembelajaran sekolah. 

 

e. Pendelegasian kewenangan 

 MBS merupakan model pengolahan yang memberikan otonomi atau 

kemandirian kepala sekolah dan mendorong pengambilan keputusan partisipatif yang 

melibatkan secara langsung semua warga sekolah sesuai dengan standar pelayanan 

yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, provinsi dan pemerintah kota.  

 Pendelegasian kewenangan baik dari yayasan maupun dari pihak sekolah dimulai 
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pada saat perencanaan, pelaksanaan, evaluasi sampai  pembuatan laporan. 

Pendelegasian kewenangan ini di sambut dengan baik oleh semua guru dan karyawan 

untuk lebih berkreasi dan berenovasi dalam bekerja. Dengan  pemberian otonomi 

lebih luas diberikan kepada pihak pengelolan sekolah dari yayasan. Kepala sekolah 

diberikan kewenangan lebih luas dalam menterjemahkan visi dan misi sekolah. 

Begitu juga kepala sekolah memberikan keleluasaan kepada para wakil kepala 

Sekolah untuk berkreasi dibidang kurikulum, pengelolaan sarana prasarana, 

pengelolaan kesiswaan, dan kegiatan kehumasan sesuai bidang kerjanya. Para guru 

diberikan keleluasaan berkreasi dan berinovasi mulai dari pemilihan buku ajar, 

penggunaan anggaran, mengatur manajemen kelas, kesemua itu diharapkan adanya 

peningkatan kualitas pembelajaran dan pelayanan kepada siswa meningkat. 

 Dengan penerapan MBS, maka pemberian otonomi lebih luas diberikan 

kepada pihak pengelolan sekolah dari yayasan. Kepala sekolah diberikan kewenangan 

lebih luas dalam menterjemahkan visi dan misi sekolah. Pada jajaran lebih rendah, 

Kepala sekolah memberikan keleluasaan kepada para wakil kepala sekolah untuk 

berkreasi sesuai bidang kerjanya. Para guru diberikan keleluasaan berkreasi dan 

berinovasi guna menigkatkan kualitas pembelajarannya. 

2). Faktor-Faktor yang mendukung Implementasi MBS sebagai Upaya 

Peningkatan Kualitas Pembelajaran  

 SMP Islam Diponegoro Surakarta  mampu memberikan pelayanan yang baik 

bagi murid dengan memperhatikan tingkat kemampuam kecerdasan, kemampuan 
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ekonomi dan kondisi sosial keluarga. Dengan demikian SMP Islam Diponegoro 

Surakarta  menjadi sekolah untuk segala lapisan masyarakat. Tentu saja hal ini 

merupakan kebanggaan bagi sekolah beserta jajaran guru dan wali murid agar selalu 

menjaga nama baik sekolah. 

 Peningkatan mutu pendidikan di sekolah perlu didukung kemampuan 

manajerial yang baik, untuk itu hubungan baik antar guru perlu diciptakan agar 

terjalin iklim dan suasana kerja yang kondusif dan menyenangkan. Demikian halnya 

penampilan fisik dan manajemen sekolah perlu dibina agar sekolah menjadi 

lingkungan pendidikan yang dapat menumbuhkan kreatifitas, disiplin, dan semangat 

belajar peserta didik. Di tambah lagi dengan adanya bantuan BOS ( Bantuan 

Operasional Sekolah ), Block Grant, dan sumbangan dari orang tua siswa/wali murid 

yang dikoordinir oleh komite sekolah berupa dana IPP ( Infak Peduli Siswa ), maka 

hal ini sangat membantu sekali dalam pelaksanaan MBS untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran di sekolah.  

Sumber daya yang dimiliki SMP Islam Diponegoro Surakarta sudah banyak 

yang berpengalaman di dalam bidangnya masing-masing. SDM yang ada saat ini 

selalu berupaya untuk mengembangkan diri melalui training, pelatihan-pelatihan, 

maupun mengoptimalkan kegiatan MGMP baik ditingkat di kota maupun tingkat 

sekolah. Sebab dalam rangka mengimplementasikan MBS secara efektif dan efesien 

guru harus selalu melakukan inovatif dan kreatifitas dalam meningkatkan manajemen 
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kelas, sehingga diharapkan nanti peserta didik dapat memperoleh prestasi yang 

membanggakan.  

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh SMP Islam Diponegoro Surakarta 

sudah cukup memadai, oleh karena itu pihak sekolah untuk selalu menghimbau 

kepada semua guru dan siswa agar menggunakan peralatan sekolah tersebut secara 

efisien dan semaksimal mungkin.  

Letak geografis SMP Islam Diponegoro Surakarta berada agak jauh dari jalan 

Kapten Mulyadi Surakarta, jauh dari keramaian jalan raya, sehingga memungkinkan 

proses belajar mengajar siswa tidak terganggu. Adanya berbagai kegiatan 

pengembangan diri yaitu kegiatan yang bertujuan memberikan kesempatan kepada 

peserta didik untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan 

kebutuhan, minat, bakat, setiap peserta didik sesuai dengan kondisi sekolah. Adapun 

kegiatan pengembangan diri yang di laksanakan di SMP Islam Diponegoro Surakarta 

sebagai berikut : 

a. Kegiatan Pelayanan Jasa Psikologi 

Tugas utama jasa psikologi yang ada di SMP Islam Diponegoro dalam rangka 

untuk pengembangan diri melayani sepenuh hati tentang : 

1. Masalah kesulitan belajar siswa 

2. Pengembangan karir siswa 

3. Pemilihan jenjang pendidikan yang lebih tinggi 

4. Masalah dalam kehidupan sosial siswa 
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b. Olah Raga Prestasi 

1. Pengembangan olah raga permainan pada saat sabtu ceria 

2. Sepakbola dan basket 

c. Kegiatan Seni dan Budaya 

1. Batik 

2. Teater 

3. Baca Seni Al Qur’an 

3). Faktor-Faktor yang menghambat Implementasi MBS sebagai Upaya 

Peningkatan Kualitas Pembalajaran  

 Implementasi MBS sebagai upaya peningkatan kualitas pembelajaran Sekolah 

Standar Nasional di SMP Islam Diponegoro Surakarta masih ada beberapa hal yang 

mengalami hambatan-hambatan, seperti diantaranya masih ada beberapa guru dan 

karyawan yang terlambat merespon dan tidak tanggap terhadap fenomena yang 

berkembang, sehingga mereka tidak cakap dalam melaksanakan tugas yang di 

bebankan kepadanya, tentunya saja hal ini merupakan masalah yang serius, karena 

hal tersebut dapat menghambat jalannya proses belajar mengajar di sekolah. Namun 

dalam hal ini pihak sekolah telah mengupayakan berbagai hal diantaranya adalah 

berusaha semaksimal mungkin mensosialisasikan program-program sekolah kepada 

semua warga sekolah, termasuk program MBS 

Masih ada bebarapa guru yang mengajar secara konvensional, sehingga 

berpengaruh pada penyampaian materi yang diberikan, untuk itu pihak Yayasan 
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Pendidikan Islam Diponegoro Surakarta dan Sekolah selalu meningkatkan kualitas 

pembelajarannya dengan cara mengaktifkan kegiatan MGMP di sekolah maupun di 

tingkat kota, pelatihan metode dan model-model pembelajaran, dan teknik evaluasi 

pendidikan.  

Kendala kultural, yakni masih kuatnya budaya ewuh pakewuh yang kadang kala 

dalam membuat suatu proses pengambilan keputusan penting di sekolah bukan 

ditentukan oleh komponen vital/penting sekolah, namun oleh pemegang ”kuasa” 

birokasi pendidikan. Untuk menyelesaikan problem struktural dan kultur tersebut 

diatas, maka yang diperlukan adalah penguatan peran dan fungsi ”institusi” 

komunikasi Kepala Sekolah dalam mengontrol dan membantu kebutuhan sekolah 

4). Manfaat Implementasi MBS sebagai Upaya Peningkatan Kualitas 

Pembelajaran  

Dalam mengimplementasikan MBS sebagai upaya peningkatan kualitas 

pembelajaran Sekolah Standar Nasional di SMP Islam Diponegoro Surakarta, banyak 

sekali manfaat yang bisa di ambil manfaatnya dari pihak sekolah antara lain : 

a). Implementasi MBS dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang 

tersedia untuk kemajuan sekolah, karena sekolah dapat lebih mengetahui peta 

kekuatan dan kelemahan sekolah masing-masing. 

b). Memberikan otonomi yang luas kepada sekolah dapat memberikan 

tanggungjawab pengelolaan sumber daya dan pengembangan strategi MBS 

sesuai dengan kondisi sekolah. 
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c). Mendorong peningkatan profesionalitas terhadap guru, karyawan, dan Kepala 

Sekolah sebagai pemimpin pendidikan di sekolah, melalui penyusunan 

kurikulum efektif rasa tanggap sekolah terhadap kebutuhan peserta didik dan 

masa depannnya. 

d). MBS merupakan salah satu model pengelolaan yang memberikan otonomi atau 

kemandirina Kepala Sekolah dan mendorong pengambilan keputusan 

partisipatif yang melibatkan secara langsung semua warga sekolah sesuai 

dengan pelayanan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Provinsi, dan 

Pemerintah Kabupaten/Kota. 

e). Adanya partisipasi dan respon yang positip dan baik dari seluruh warga sekolah, 

wali murid/orang tua dalam setiap pelaksanaan kuputusan dan kebijakan yang di 

ambil oleh pimpinan sekolah, sehingga dapat memudahkan dan mendukung 

proses pencapaian tujuan pendidikan sesuai dengan visi dan misi yang telah 

ditetapkan bersama 

f). MBS sangat menekankan keterlibatan berbagai pihak, sehingga menjamin 

adanya partisipasi aktif dari parau guru/karyawan, siswa, orang tua siswa, 

sehingga pembuatan program sekolah akan lebih baik.Selanjutnya aspek-aspek 

inilah yang pada akhirnya akan mendorong peningkatan kualitas pembelajaran. 

Dengan adanya kontrol dari masyarakat, maka pihak sekolah akan menjadi 

lebih akuntabel, transparan, egaliter, dan demokratis dalam merumuskan 

program-program sekolah 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan  hasil penelitian di atas, dapat dijadikan pijakan untuk 

analisis masalah yang berkaitan dengan Implementasi MBS Sekolah Standar 

Nasional di SMP Islam Diponegoro Surakarta maka dapat ditarik beberapa 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Bahwa proses implementasi Manajemen Berbasis Sekolah di  SMP Islam 

Dipoenogoro sudah berjalan cukup baik, hal tercermin dengan adanya : 

(a). Dukungan seluruh staf, ( b) Pentahapan MBS, (c) Pelatihan staf, (d) 

dukungan anggaran, (e) Pendelegasian wewenang. 

2. Ditinjau dari segi hasil implementasi MBS di SMP Islam Diponegoro 

Surakarta sebagai upaya peningkatan kualitas pembelajaran sudah berjalan 

cukup efesien dan efektif, hal ini terlihat dari : (1) Tingginya prestasi 

akademik siswa, (2) Guru menguasai bahan dan onsep keilmuan, (3) 
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Metode, pendekatan, gaya, seni, dan prosedur mengajar yang tepat, (4) 

Pemanfaatan fasilitas secara efesien dan efektif, (5) Pemahaman guru 

tentang karakteristik kelompok dan perorangan siswa, (6) Penciptaan 

dialog kreatif dan lingkungan belajar yang menyenangkan , (7) 

Kepribadian guru ( keteladanan ) 

3. Manfaat, yang dapat diambil dari Implementasi MBS di SMP Islam 

Diponegoro Surakarta sebagai berikut : 

a. Sekolah dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya sekolah, 

sehingga diharapkan kualitas pembelajaran akan lebih baik dan 

meningkat. 

b. Sekolah lebih bisa mengetahui kebutuhan lembaganya, khususnya 

input pendidikan yang akan dikembangkan dan didayagunakan dalam 

proses pendidikan yang sesuai dengan tingkat perkembangan dan 

kebutuhan sekolahnya. 

c. Penggunaan sumber daya pendidikan akan lebih efektif dan efesien 

d. Keterlibatan seluruh warga sekolah akan menciptakan transparansi dan 

demokrasi yang sehat di sekolah 

e. Sekolah dapat bertanggung jawab tentang membentuk budaya MBS, 

sehingga tercipta atmosfer sekolah yang kondusif, baik dalam 

menjalin hubungan internal maupun eksternal. 

B. Implikasi 
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Dari hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa ditemukannya 

adanya keberhasilan dan faktor-faktor penghambat dalam mengimplementasikan 

MBS Sekolah Standar Nasional di SMP Islam Diponegoro Surakarta. Hal ini 

artinya implementasi MBS Sekolah Standar Nasional di SMP Islam Diponegoro 

Surakarta baik ditinjau dari input, proses dan out put dilaksanakan dengan baik 

sesuai dengan pedoman MBS. Namun di sisi lain masih ada beberapa faktor 

penghambat diantaranya input siswa yang masuk di SMP Islam Diponegoro 

Surakarta NEM kurang bagus, masih ada sebagian guru didalam pengelolaan 

pembelajaran kurang inovatif, kreatif, dan menyenangkan, kultur sumber daya 

manusia yang masih adanya unsur ewuh pakewuh, serta sarana prasarana yang 

mendukung kualitas pembelajaran kurang representatif, 

 

C. Saran 

1. Bagi pihak yayasan 

Untuk mewujudkan visi dan Misi Yayasan Pendidikan Islam Diponegoro 

Surakarta dan Sekolah dalam mengimplementasikan MBS dalam upaya 

peningkatan kualitas pembelajaran , maka perlu dibutuhkan dukungan 

yang optimal dari Yayasan dalam Peraturan dan pendananan secara 

proporsional, mengingat biaya dalam pelaksanaan MBS cukup tinggi 

2. Bagi Sekolah 
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a. Agar implementasi MBS di SMP Islam Diponegoro Surakarta dapat 

berhasil secara efektik dan efesien, maka sekolah harus melakukan 

analisis out put sekolah yang hasilnya berupa identifikasi tantatangan 

nyata yang dihadapi sekolah yang bisa digunakan untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran,utamanya terhadap faktor-faktor yang 

mendukung implementasi MBS. 

b. Implementasi MBS di SMP Islam Diponegoro Surakarta agar dapat 

berjalan dengan baik, maka sekolah harus selalu melakukan analisis 

kelemahan atau faktor-faktor yang menghambat dalam pelaksanaan 

MBS 

c. Keterbukaan dalam proses pengelolaan manajemen sekolah sangat 

diperlukan terutama segala sesuatu yang berkaitan dengan upaya 

peningkatan mutu pembelajaran, guna meminimalisir kemungkinan 

terjadinya miskomunikasi 

d. Implementasi MBS hendaknya harus dapat memberikan manfaat bagi : 

1). Sekolah 

a). Dapat mengotimalkan sumber daya yang tersedia untuk 

memajukan sekolahnya. 

b). Sekolah dapat bertanggung jawab terhadap mutu pendidikan 

kepada pemerintah, orang tua, dan masyarakat 
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c). Dapat mengetahui kebutuhan sekolahnya, khususnya input 

pendidikan yang akan dikembangkan dan didayagunakan 

dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pembelajaran 

d). Agar sumber daya yang ada di sekolah lebih efektif dan 

efesien. 

2). Pemerintah 

a). Sebagai umpan balik terhadap kebijakan pemerintah 

b). Sebelum MBS diimplementasikan, maka pihak pemerintah 

sebaiknya melakukan pelatihan/diklat kepada kepala sekolah, 

wakil kepala sekolah, guru, dan komite sekolah serta 

pemerintah selalu rutin dan berkesinambungan bimbingan 

terhadap sekolah yang bersangkutan. 

c). Memberikan bantuan sarana prasarana yang dibutuhkan bagi 

sekolah swasta secara representatif kepada pihak sekolah, agar 

pelaksanaan MBS dalam rangka peningkatan mutu 

pembelajaran dapat berjalan lebih baik lagi. 

3. bagi orang tua 

Partisipatif orang tua siswa sangat diperlukan, bukan hanya sekedar 

memberikan dukungan dan pendanaan saja, melainkan diperlukan 

dukukungan sepenuhnya yang proaktif partisipatif mulai dari perencanaan, 

pelaksanaan hingga evaluasi yang terakomodir melalui Komite Sekolah. 
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LAMPIRAN I 

PEDOMAN WAWANCARA, OBSERVASI DAN ANALISIS DOKUMENTASI 

A. PEDOMAN WAWANCARA 

 Tujuan kegiatan wawancara untuk memperoleh informasi tentang : 

a. Visi dan Misi 

b. Program MBS 

c. Alokasi penggunaan dana 

d. Partisipasi komite sekolah, masyarakat, dan pemerintah 

e. Faktor pendukung pelaksanaan MBS 

f. Hambatan pelaksanaan program NBS 

g. Manfaat MBS 

 

 Informasi kegiatan ini menggali informasi dari sumber antara lain : 

a. Kepala Sekolah 

b. Wakil Kepala Sekolah 

c. Guru 

d. Komite Sekolah 

e. Siswa 

f. Tata Usaha 

g. Wali Murid/Orang Tua Siswa 
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B. PEDOMAN OBSERVASI 

1. Tujuan :  didalam penelitian ini, kegunaan observasi dilaksanakan 

untuk : 

a. Memperoleh data tentang keadaan sekolah, sarana prasarana 

penunjang keberhasilan pembelajaran, suasana di kelas, dan kegiatan 

di sekolah. 

b. Trianggulasi di dlama meningkatkan validitas data hasil wawancara 

2. Sasaran 

a. Sekolah secara umum SMP Islam Diponegoro Surakarta 

b. Laboratorium, perpustakaan, dan kantor sekolah 

c. Tempat-tempat istirahat para informan 

3. Yang diobservasi 

b. Lokal sekolah 

c. Gedung / ruang kelas 

d. Kantor Kepala Sekolah dan guru 

e. Perpustakaan 

f. Laboratorium 

g. Ruang istirahat 

h. Koleksi buku 

i. Meja kursi informan 

j. Kegiatan-kegiatan informan 
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C. PEDOMAN DOKUMENTASI 

1. Tujuan 

a. Memperoleh keterangan tentang pelaksanaan Manajemen Berbasis 

Sekolah di SMP Islam Diponegoro Surakarta 

b. Memperoleh keterangan yang berkaitan dengan usaha peningkatan 

kualitas pembelajaran 

c. Melengkapi hasil wawancara dan observasi 

d. Trianggulasi data dalam rangka meningkatkan validitas penelitian 

2. Sasaran 

a. Administrasi sekolah 

b. Administrasi hasil kegiatan 

3. Kisi-kisi 

Untuk memperoleh keterangan berkaitan dengan hambatan-hambatan dalam 

pelaksanaan MBS sebagai upaya peningkatan kualitas pembelajaran dan 

berkas-berkas/catatan-catatan guru dalam proses pembelajaran yang telah 

dilaksanakan. 
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LAMPIRAN II 

INSTRUMEN PENELITIAN DAN PEDOMAN WAWANCARA 

A. Pedoman Wawancara Kepala Sekolah 

1. Apa visi dan misi sekolah bapak ? 

2. Bagaimanakah  dukungan warga sekolah terhadap rencana pelaksanaan MBS 

? 

3. Siapa saja yang mengetahui, bahwa di sekolah yang Bapak  pimpin 

melaksnakan MBS ? 

4. Siapa sajakah yang terlibat dalam penyusunan program MBS ? 

5. Tahap-tahapan apa saja yang Bapak lakukan dalam  mensosialisasikan 

program MBS ? 

6. Dukungan dana berasal dari mana saja yang Bapak butuhkan dalam 

pelaksanaan MBS ? 

7. Bagaimana cara Bapak mensosialisasikan penggunaan dana tersebut dalam 

pelaksanaan MBS ? 

8. Siapa saja yang ikut terlibat/berpartisipasi aktif dalam pelaksanakan program 

sekolah yang Bapak canangkan ? 

9. Bagaimanakah bentuk partisipasi komite sekolah yang dapat digalang untuk 

mendukung pelaksanaan program sekolah ? 
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10. Bagaimanakah bentuk partisipasi masyarakat ( non komite sekolah ) dalam 

melakukan penggalangan/dukungan terhadap pelaksanaan program sekolah ? 

11. Apa saja bentuk partisipasi pemerintah/dinas pendidikan kota/pusat yang 

dapat digalang untuk mendukung pelaksanaan program sekolah ? 

12. Bagaimanakah pendelegasian wewenang yang dilakukan sekolah dalam 

perencanaan dan pelaksanaan program MBS ? 

13. Program pelatihan apa saja yang Bapak lakukan dalam perencanaan MBS ? 

14. Bagaimanakah kondisi sumber daya manusia dalam penerapan MBS ? 

15. Bagaimanakah dukungan dana terhadap pelaksanaan MBS ? 

16. Faktor-faktor apa saja yang mendukung pelaksanaan MBS di sekolah ? 

17. Faktor-faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan MBS di Sekolah ? 

18. Apa manfaat MBS terhadap peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah ? 

 

B. Pedoman Wawancara Wakil Kepala Sekolah 

1. Apa visi dan misi sekolah bapak ? 

2. Bagaimanakah  dukungan warga sekolah terhadap rencana pelaksanaan MBS 

di sekolah Bapak ? 

3. Siapa saja yang mengetahui, bahwa di sekolah  Bapak  melaksanakan MBS ? 

4. Siapa sajakah yang terlibat dalam penyusunan program MBS ? 

5. Tahap-tahapan apa saja yang Bapak  ketahui di sekolah  dalam  

mensosialisasikan program MBS ? 
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6. Dukungan dana berasal dari mana saja yang Bapak ketahui dalam pelaksanaan 

MBS ? 

7. Bagaimana cara  mensosialisasikan penggunaan dana tersebut dalam 

pelaksanaan MBS ? 

8. Siapa saja yang ikut terlibat/berpartisipasi aktif dalam pelaksanakan program 

sekolah ? 

9. Bagaimanakah bentuk partisipasi komite sekolah yang dapat digalang untuk 

mendukung pelaksanaan program sekolah ? 

10. Bagaimanakah bentuk partisipasi masyarakat ( non komite sekolah ) dalam 

melakukan penggalangan/dukungan terhadap pelaksanaan program sekolah ? 

11. Apa saja bentuk partisipasi pemerintah/dinas pendidikan kota/pusat yang 

dapat digalang untuk mendukung pelaksanaan program sekolah ? 

12. Bagaimanakah pendelegasian wewenang yang dilakukan sekolah dalam 

perencanaan dan pelaksanaan program MBS ? 

13. Program pelatihan apa saja yang dilakukan dalam perencanaan MBS ? 

14. Bagaimanakah kondisi sumber daya manusia dalam penerapan MBS ? 

15. Bagaimanakah dukungan dana terhadap pelaksanaan MBS ? 

16. Faktor-faktor apa saja yang mendukung pelaksanaan MBS di sekolah ? 

17. Faktor-faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan MBS di Sekolah ? 

18. Apa manfaat MBS terhadap peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah ? 
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C. Pedoman Wawancara Guru 

1. Apa visi dan misi sekolah bapak ? 

2. Bagaimanakah  dukungan warga sekolah terhadap rencana pelaksanaan MBS 

di sekolah Bapak ? 

3. Siapa saja yang mengetahui, bahwa di sekolah  Bapak  melaksanakan MBS ? 

4. Siapa sajakah yang terlibat dalam penyusunan program MBS ? 

5. Tahap-tahapan apa saja yang Bapak  ketahui di sekolah  dalam  

mensosialisasikan program MBS ? 

6. Dukungan dana berasal dari mana saja yang Bapak ketahui dalam pelaksanaan 

MBS ? 

7. Bagaimana cara  mensosialisasikan penggunaan dana tersebut dalam 

pelaksanaan MBS ? 

8. Siapa saja yang ikut terlibat/berpartisipasi aktif dalam pelaksanakan program 

sekolah ? 

9. Bagaimanakah bentuk partisipasi komite sekolah yang dapat digalang untuk 

mendukung pelaksanaan program sekolah ? 

10. Bagaimanakah bentuk partisipasi masyarakat ( non komite sekolah ) dalam 

melakukan penggalangan/dukungan terhadap pelaksanaan program sekolah ? 
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11. Apa saja bentuk partisipasi pemerintah/dinas pendidikan kota/pusat yang 

dapat digalang untuk mendukung pelaksanaan program sekolah ? 

12. Bagaimanakah pendelegasian wewenang yang dilakukan sekolah dalam 

perencanaan dan pelaksanaan program MBS ? 

13. Program pelatihan apa saja yang dilakukan dalam perencanaan MBS ? 

14. Bagaimanakah kondisi sumber daya manusia dalam penerapan MBS ? 

15. Bagaimanakah dukungan dana terhadap pelaksanaan MBS ? 

16. Faktor-faktor apa saja yang mendukung pelaksanaan MBS di sekolah ? 

17. Faktor-faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan MBS di Sekolah ? 

18. Apa manfaat MBS terhadap peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah ? 

 

D. Pedoman Wawancara Komite Sekolah 

1. Apa visi dan misi sekolah ? 

2. Bagaimanakah  dukungan warga sekolah terhadap rencana pelaksanaan MBS 

? 

3. Siapa saja yang mengetahui, bahwa di sekolah yang Bapak  pimpin 

melaksnakan MBS ? 

4. Siapa sajakah yang terlibat dalam penyusunan program MBS ? 

5. Tahap-tahapan apa saja yang Ibu ketahui di sekolah dalam  mensosialisasikan 

program MBS ? 
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6. Dukungan dana berasal dari mana saja yang  butuhkan dalam pelaksanaan 

MBS ? 

7. Bagaimana cara sekolah mensosialisasikan penggunaan dana tersebut dalam 

pelaksanaan MBS ? 

8. Siapa saja yang ikut terlibat/berpartisipasi aktif dalam pelaksanakan program 

sekolah  ? 

9. Bagaimanakah bentuk partisipasi komite sekolah yang dapat digalang untuk 

mendukung pelaksanaan program sekolah ? 

10. Bagaimanakah bentuk partisipasi masyarakat ( non komite sekolah ) dalam 

melakukan penggalangan/dukungan terhadap pelaksanaan program sekolah ? 

11. Apa saja bentuk partisipasi pemerintah/dinas pendidikan kota/pusat yang 

dapat digalang untuk mendukung pelaksanaan program sekolah ? 

12. Bagaimanakah pendelegasian wewenang yang dilakukan sekolah dalam 

perencanaan dan pelaksanaan program MBS ? 

13. Program pelatihan apa saja yang ibu ketahui di sekolah dalam perencanaan 

MBS ? 

14. Bagaimanakah kondisi sumber daya manusia dalam penerapan MBS ? 

15. Bagaimanakah dukungan dana terhadap pelaksanaan MBS ? 

16. Faktor-faktor apa saja yang mendukung pelaksanaan MBS di sekolah ? 

17. Faktor-faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan MBS di Sekolah ? 

18. Apa manfaat MBS terhadap peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah 
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E. Pedoman Wawancara Siswa 

1. Apa visi dan misi sekolah  ? 

2. Bagaimanakah  dukungan warga sekolah terhadap rencana pelaksanaan MBS 

? 

3. Siapa saja yang mengetahui, bahwa di sekolah anda  melaksanakan MBS ? 

4. Siapa sajakah yang terlibat dalam penyusunan program MBS ? 

5. Tahap-tahapan apa saja yang anda ketahui di sekolah dalam  

mensosialisasikan program MBS ? 

6. Dukungan dana berasal dari mana saja yang  butuhkan dalam pelaksanaan 

MBS ? 

7. Bagaimana cara  mensosialisasikan penggunaan dana tersebut dalam 

pelaksanaan MBS ? 

8. Siapa saja yang ikut terlibat/berpartisipasi aktif dalam pelaksanakan program 

sekolah  ? 

9. Bagaimanakah bentuk partisipasi komite sekolah yang dapat digalang untuk 

mendukung pelaksanaan program sekolah ? 

10. Bagaimanakah bentuk partisipasi masyarakat ( non komite sekolah ) dalam 

melakukan penggalangan/dukungan terhadap pelaksanaan program sekolah ? 
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11. Apa saja bentuk partisipasi pemerintah/dinas pendidikan kota/pusat yang 

dapat digalang untuk mendukung pelaksanaan program sekolah ? 

12. Bagaimanakah pendelegasian wewenang yang dilakukan sekolah dalam 

perencanaan dan pelaksanaan program MBS ? 

13. Program pelatihan apa saja yang anda ketahui di sekolah dalam perencanaan 

MBS ? 

14. Bagaimanakah kondisi sumber daya manusia dalam penerapan MBS ? 

15. Bagaimanakah dukungan dana terhadap pelaksanaan MBS ? 

16. Faktor-faktor apa saja yang mendukung pelaksanaan MBS di sekolah ? 

17. Faktor-faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan MBS di Sekolah ? 

18. Apa manfaat MBS terhadap peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah 

 

F. Pedoman Wawancara Tata Usaha 

1. Apa visi dan misi sekolah  ? 

2. Bagaimanakah  dukungan warga sekolah terhadap rencana pelaksanaan MBS 

? 

3. Siapa saja yang mengetahui, bahwa di sekolah yang Bapak   melaksnakan 

MBS ? 

4. Siapa sajakah yang terlibat dalam penyusunan program MBS ? 

5. Tahap-tahapan apa saja yang Bapak ketahui di sekolah dalam  

mensosialisasikan program MBS ? 
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6. Dukungan dana berasal dari mana saja yang Bapak ketahui di sekolah dalam 

pelaksanaan MBS ? 

7. Bagaimana cara  mensosialisasikan penggunaan dana tersebut dalam 

pelaksanaan MBS ? 

8. Siapa saja yang ikut terlibat/berpartisipasi aktif dalam pelaksanakan program 

sekolah  ? 

9. Bagaimanakah bentuk partisipasi komite sekolah yang dapat digalang untuk 

mendukung pelaksanaan program sekolah ? 

10. Bagaimanakah bentuk partisipasi masyarakat ( non komite sekolah ) dalam 

melakukan penggalangan/dukungan terhadap pelaksanaan program sekolah ? 

11. Apa saja bentuk partisipasi pemerintah/dinas pendidikan kota/pusat yang 

dapat digalang untuk mendukung pelaksanaan program sekolah ? 

12. Bagaimanakah pendelegasian wewenang yang dilakukan sekolah dalam 

perencanaan dan pelaksanaan program MBS ? 

13. Program pelatihan apa saja yang Bapak ketahui di sekolah dalam 

perencanaan MBS ? 

14. Bagaimanakah kondisi sumber daya manusia dalam penerapan MBS ? 

15. Bagaimanakah dukungan dana terhadap pelaksanaan MBS ? 

16. Faktor-faktor apa saja yang mendukung pelaksanaan MBS di sekolah ? 

17. Faktor-faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan MBS di Sekolah ? 

18. Apa manfaat MBS terhadap peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah 
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G. Pedoman Wawancara Orang Tua/Wali Murid 

1. Apa visi dan misi sekolah ? 

2. Bagaimanakah  dukungan warga sekolah terhadap rencana pelaksanaan MBS 

? 

3. Siapa saja yang mengetahui, bahwa di sekolah yang  melaksanakan MBS ? 

4. Siapa sajakah yang terlibat dalam penyusunan program MBS ? 

5. Tahap-tahapan apa saja yang Bapak ketahui di sekolah dalam  

mensosialisasikan program MBS ? 

6. Dukungan dana berasal dari mana saja yang dibutuhkan dalam pelaksanaan 

MBS ? 

7. Bagaimana cara  mensosialisasikan penggunaan dana tersebut dalam 

pelaksanaan MBS ? 

8. Siapa saja yang ikut terlibat/berpartisipasi aktif dalam pelaksanakan program 

sekolah  ? 

9. Bagaimanakah bentuk partisipasi komite sekolah yang dapat digalang untuk 

mendukung pelaksanaan program sekolah ? 

10. Bagaimanakah bentuk partisipasi masyarakat ( non komite sekolah ) dalam 

melakukan penggalangan/dukungan terhadap pelaksanaan program sekolah ? 

11. Apa saja bentuk partisipasi pemerintah/dinas pendidikan kota/pusat yang 

dapat digalang untuk mendukung pelaksanaan program sekolah ? 
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12. Bagaimanakah pendelegasian wewenang yang dilakukan sekolah dalam 

perencanaan dan pelaksanaan program MBS ? 

13. Program pelatihan apa saja yang Bapak ketahui di sekolah dalam 

perencanaan MBS ? 

14. Bagaimanakah kondisi sumber daya manusia dalam penerapan MBS ? 

15. Bagaimanakah dukungan dana terhadap pelaksanaan MBS ? 

16. Faktor-faktor apa saja yang mendukung pelaksanaan MBS di sekolah ? 

17. Faktor-faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan MBS di Sekolah ? 

18. Apa manfaat MBS terhadap peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah ? 
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LAMPIRAN III 

Observasi Penilaian / Evaluasi kemampuan guru dalam menyampaikan materi 

pembelajaran untuk melihat kualitas pembelajaran 

Format Penilaian Kemampuan Guru Melaksanakan Pembelajaran 

A. Identitas 

1. Nama Guru : 

2. N I P : 

3. Jenis Kelamin : 

4. Guru Mapel : 

5. Semester : 

6. Waktu : 

7. Tanggal : 

 

B. Petunjuk 

Beri tanda silang ( x ) pada kolom penilaian yang sesuai pada angka 1, 2, 3, 4, dan  
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LEMBAR HASIL OBSERVASI 

KEMAMPUAN MELAKSANAKAN PEMBELAJARAN 

 
No INDIKATOR/ASPEK YANG DIAMATI SKOR 

I PRAPEMBELAJARAN  
1 Memeriksa kesiapan siswa 1  2  3  4  5 
2 Melakukan kegiatan apersepsi 1  2  3  4  5 
    

II KEGIATAN INTI PEMBELAJARAN  
A Penguasaan Materi Pembelajaran  
3 Menunjukkan materi dengan jelas dan sesuai dengan 

hierarki belajar 
1  2  3  4  5 

4 Mengkaitkan materi dengan pengetahuan lain yang 
relevan 

1  2  3  4  5 

5 Meyampaikan materi dengan jelas dan sesuai 
sengan hoerarki belajar 

1  2  3  4  5 

6 Mengaitkan meteri dengan realitas kehidupan 1  2  3  4  5 
 

B  Pendekatan / Stratrgi pembelajaran  

7 Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan 
kompetensi (tujuan) yang dicapai. 

1  2  3  4  5 

8 Melaksanakan pembelajaran secara runtut 1  2  3  4  5 
9 Menguasai kelas 1  2  3  4  5 

10 Melaksanakan pembelajaran yang bersifat 
kontekstual 

1  2  3  4  5 

11 Melakpembelajaran yang memungkinkan tumbuhnya 
kebiasaan positif 

1  2  3  4  5 

12 Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan alokasi 
waktu yang direncanakan. 

1  2  3  4  5 
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C Pemanfaatan sumber belajar / media pembelajaran  

13 Menggunakan media secara efaktif dan efesien 1  2  3  4  5 
14 Menghasilkan pesan yang menarik 1  2  3  4  5 
15 Melibatkan siswa dalam pemanfaatan media 1  2  3  4  5 
D Pembelajaran yang memicu dan memelihara 

keterlibatan siswa 
 

16 Menumbukan partisipasi asktif siswa dalam 
pembelajaran 

1  2  3  4  5 

17 Menunjukkan sikap terbuka terhadap respon siswa. 1  2  3  4  5 
18 Menumbuhkan keceriaan dan antusisme dalam 

belajar 
 

 
E Penilaian proses dan hasil belajar  
19 Memantau kemajuan belajar selama proses 1  2  3  4  5 
20 Melakukan penilaian akhir sesuai dengan kompetensi 

(tujuan) 
1  2  3  4  5 

    
F Penguasaan Bahasa  
21 Menggunakan bahasa lisan dan tulis secara jelas, 

baik dan benar 
1  2  3  4  5 

22 Menyampaikan pesan dengan gaya yang sesuai 1  2  3  4  5 
 

III PENUTUP  
23 Melakukan refeleksi atau membuat rangkuman 

dengan melibatkan siswa 
1  2  3  4  5 

24 Melaksanakan tindak lanjut dengan memberikan 
arahan, atau kegiatan, atau tugas sebagai bagian 
remidi/pengayaan  

1  2  3  4  5 

 TOTAL SKOR  
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LAMPIRAN IV 

HASIL WAWANCARA PENELITIAN 

IMPLEMENTASI MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH 

DENGAN KEPALA SEKOLAH 

 

Pada Tanggal  :   18 November  2008 

Tempat  :   SMP Islam Diponegoro Surakarta 

Yang diwawancarai :  Drs.Supraptono,M.Pd ( Kepala Sekolah ) 

Tentang  :  Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah 

 

Transkrip wawancara 

WT :  Apa misi dan misi sekolah Bapak ? 

SP :  Visi dan Misi sekolah kami antara lain : 

     1.  Visi: Memberikan pelayanan pendidikan yang berkualitas dan Islami 

     2.  M i s i : 

a. Sekolah unggul dalam pegembangan  kurikulum 

b. Sekolah unggul dalam proses pembelajaran 

c. Sekolah unggul dalam kompetensi kelulusan 

d. Sekolah unggul dalam sarana prasarana pendidikan 

e. Sekolah unggul dalam manajemen sekolah 

f. Sekolah unggul dalam SDM 
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g. Sekolah unggul dalam prestasi akademis dan nonakademis 

h. Terbentuknya pribadi Islami. 

 3.  Tujuan Sekolah Tahun 2008 

a. Sekolah menyempurnakan silabus, RPP dan KKM.  

b. Sekolah menyempurnakan KTSP. 

c. Sekolah mengembangkan metode pembelajaran.  

d. Sekolah mengembangkan strategi pembelajaran. 

e. Sekolah mengembangkan standar kelulusan. 

f. Sekolah mengembangkan kompetensi pendidik aspek profesionalitas. 

g. Sekolah mengembangkan sarana prasarana laboratorium IPA, 

perpustakaan, laboratorium komputer, dan jaringan internet. 

h. Sekolah mengembangkan pendayagunaan SDM sesuai kebutuhan. 

i. Sekolah mengembangkan evaluasi terhadap kinerja sekolah. 

j. Sekolah mengembangkan jalinan kerjasama dengan pihak terkait 

dalam penggalangan dana. 

k. Sekolah mengembangkan model-model evaluasi dan menjalin 

kerjasama dengan pihak lain untuk melaksanakan uji coba prestasi 

peserta didik secara periodik. 

l. Sekolah meningkatkan prestasi nonakademis bidang keagamaan. 

m. Sekolah meningkatkan prestasi nonakademis bidang olahraga. 

n. Sekolah meningkatkan prestasi nonakademis bidang kesenian. 
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o. Sekolah mengembangkan tata krama siswa sesuai adab Rosul. 

WT :  Bagaimanakah dukungan warga sekolah terhadap rencana pelaksanaan MBS 

SP :  Dukungan warga sekolah terhadap rencana pelaksanaan MBS, awalnya     

                segenap warga sekolah menanggapi secara dingin, namun setelah saya   

                jelaskan panjang lebar mengenai manfaatnya, maka seluruh staf    

                mendukung   sekali pelaksanaan program ini. 

WT :  Siapa saja yang mengetahui, bahwa di sekolah yang Bapak pimpin melaksa- 

    nakan MBS ? 

SP :  Semua warga sekolah mengetahui program MBS, karena sebelum rencana   

               ini sudah kami sosialisasikan secara rutin melalui rapat dinas, upacara  

               bendera, edaran sekolah, dan pengumuman. 

WT :  Siapa sajakah yang terlibat dalam penyusunan program MBS ? 

SP :  Semua warga sekolah terlibat, diantaranya : Kepala Sekolah, Wakil Kepala 

    Sekolah, Guru, Komite Sekolah, Siswa, dan TU 

WT :  Tahapan-tahapan apa saja yang Bapak lakukan dalam mensosialisasikan  

     Program MBS ? 

SP :  Tahapan-tahapan yang kami lakukan dalam peleksanaan MBS, antara lain : 

    1. Tahap persiapan meliputi: penyusunan rencana penerapan MBS dengan 

         melibatkan keseluruhan komponen sekolah termasuk Komite Sekolah.   

             Tahap  ini juga dilakukan studi banding pada beberapa sekolah yang   

             telah menerapkan MBS.   

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



clxiii 

2. Tahap sosialisasi meliputi: penyebarluasan informasi penerapan MBS 

ke semua sub sistem di sekolah terutama para guru sebagai motor 

utama. Hal ini dilakukan dalam rangka  memperoleh dukungan semua 

pihak terutama juga pihak Yayasan yang harus rela memberikan 

keleluasaan lebih besar pengelolaan sekolah kepada Kepala Sekolah.  

3. Tahap implementasi dan revisi. Tahap ini meliputi uji coba awal 

penerapan MBS yang dibarengi dengan pemberian otonomi yang lebih 

luas kepada para guru untuk berinovasi dan berkreasi dalam proses 

pembelajaran di kelas. Dalam setiap aktivitas dicatat hal-hal yang 

menghambat jalannya proses ini untuk kemudian diadakan perbaikan. 

Tahap uji coba awal ini langsung diikuti proses penerapan 

sesungguhnya program MBS yang berlangsung hingga saat ini. 

4. Tahap evaluasi dan tindak lanjut. Tahap ini dilakukan untuk mengetahui 

kelebihan dan kelemahan penerapan MBS secara keseluruhan terutama 

pada ketujuh komponen indikator kualitas pembelajaran untuk 

dijadikan sebagai bahan perbaikan lebih lanjut.  

WT :   Dukungan dana berasal dari mana saja yang Bapak Butuhkan dalam  

                pelaksanaan MBS ? 

SP :  Dukungan dana berasal dari SPP siswa, bantuan dari Yayasan, Pemerintah  

               lewat bantuan Block Grant sebesar 100 juta, dan dari Komite Sekolah  

               melalui dana IPP, shodakoh, dan zakat. 
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WT :   Bagaimanakah cara Bapak mensosialisasikan penggunaan dana tersebut  

                dalam pelaksanaan MBS ? 

SP :  Cara mensosialisasikan dana yang telah disepakati bersama dalam rapat  

               dinas, maka sosialisasi yang saya lakukan melalui upacara bendera, surat  

               edaran, dan melalui pengumuman. 

WT :  Siapa saja yang ikut terlibat/berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan program  

    sekolah yang Bapak Canangkan ? 

SP :  Yang berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan program sekolah adalah semua 

    Warga sekolah mulai dari Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, guru, 

    Siswa, Komite Sekolah, dan TU 

WT :  Bagaimanakah bentuk partisipasi komite sekolah yang dapat digalang untuk 

    Mendukung pelaksanaan program sekolah ? 

SP :  Mendukung seluruh program sekolah. Untuk mendukung program tersebut,  

    maka  komite sekolah menggali dana  lewat IPP,   lainnya. Dana tersebut,  

    dipergunakan membantu anak yang tidak mampu, dan membiyayai kegiatan  

               kesiswaan seperti out bond, widya wisata, dll. 

WT :  Bagaimanakah bentuk partisipasi masyarakat ( non komite sekolah ) dalam  

                melakukan penggalangan / dukungan  terhadap pelaksanaan program  

                sekolah ? 

SP :  Bentuk partisipasi masyarakat non komite sekolah yaitu lewat para alumni  

              yang membantu sekitar 10% dari anggaran  program sekolah 
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WT :   Apa saja bentuk partisipasi pemerintah/dinas pendidikan kota/pusat yang  

                dapat digalang untuk mendukung pelaksanaan program sekolah ? 

SP :  Bentuk partisipasi dari pemerintah ( Dinas Pendidikan Pusat, Dinas  

               Pendidikan Provinsi, pemerintah kota ), berupa dana BOS, dan pendamping   

               pembangunan laboratorium IPA sebesar Rp 80.000.000,00 , pembangunan  

               perpustakaan Rp 80.000.000,00, dan bantuan block grant SSN sebesar Rp  

               100.000.000,00  

WT :  Program  pelatihan  apa  saja  yang  Bapak lakukan dalam perencanaan  

               MBS ? 

SP :  Pelatihan yang saya lakukan antara laian, Pelatihan MBS, Pelatihan  

               Pembuatan KTSP, Pelatihan model-model pembelajaran, pelatihan  

               pembuatan bahan ajar, dll. 

WT :  Bagaimanakah kondisi sumber daya manusia dalam penerapan MBS ? 

SP :  Sumber daya manusia yang ada di SMP Islam Diponegoro cukup baik, etos  

               kerja dan kedisiplinan guru cukup tinggi serta sebagian besar guru tersebut  

               guru sudah berpendidikan S1, dan ada juga yang S2.  

WT :  Bagaimanakah strategi yang bapak lakukan dalam rangka untuk  

               meningkatkan kualitas pembelajaran ? 

SP :  Strategi yang saya lakukan untuk meningkatan kualitas pembelajaran, antara   

               lain : 

   1.  Pengembangan standar isi ( kurikulum ) 
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a. Menjalin kerjasama dengan komite sekolah, warga sekolah dan dinas 

terkait dalam melaksanakan workshop untuk menyempurnakan  silabus, 

RPP, dan KKM. 

b. Menjalin kerjasama dengan komite sekolah, warga sekolah dan dinas 

terkait dalam melaksanakan workshop untuk menyempurnakan  KTSP. 

2. Pengembangan standar proses pendidikan 

a. Menjalin kerjasama dengan komite sekolah, warga sekolah dan dinas 

terkait  dalam workshop tentang metode pembelajaran  

b. Menjalin kerjasama dengan komite sekolah, warga sekolah dan dinas 

terkait dalam workshop tentang strategi pembelajaran  

3.   Pengembangan standar kompetensi kelulusan 

a.  Menjalin kerjasama dengan komite sekolah, warga sekolah dan dinas  

    terkait dalam meningkatkan prestasi akademis. 

b. Menjalin kerjasama dengan komite sekolah, warga sekolah dan dinas  

     terkait dalam meningkatkan prestasi nonakademis. 

c.  Sekolah mengembangkan tata krama siswa sesuai adab Rosul. 

4.    Pengembangan standar pendidik dan tenaga kependidikan 

Menjalin kerjasama dengan komite sekolah, warga sekolah dan instansi terkait 

dalam mengembangkan kompetensi pendidik aspek profesionalitas. 
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    5. Pengembangan standar sarana dan prasarana pendidikan 

Menjalin kerjasama dengan komite sekolah, warga sekolah dan instansi terkait 

dalam pengembangan sarana prasarana laboratorium IPA, perpustakaan, 

laboratorium komputer, dan jaringan internet. 

   6. Pengembangan standar pengelolaan pendidikan 

a. Sekolah mengembangkan pendayagunaan SDM sesuai kebutuhan. 

b. Sekolah mengembangkan evaluasi terhadap kinerja sekolah. 

 7. Pengembangan standar pembiayaan pendidikan 

Sekolah mengembangkan jalinan kerjasama dengan pihak terkait dalam 

penggalangan dana. 

8.Pengembangan standar penilaian pendidikan 

Sekolah mengembangkan model-model evaluasi dan menjalin kerjasama 

dengan pihak lain untuk melaksanakan uji coba prestasi peserta didik secara 

periodik. 

WT :  Bagaimanakah dukungan dana terhadap pelaksanaan MBS ? 

SP :  Dukungan dana dari semua pihak cukup lancar, baik dari orang tua siswa  

               melalui SPP, bantuan dari yayasan, Dinas Pendidikan Pusat, Dinas  

               Pendidikan Provinsi, dan pemerintah kota Surakarta 

WT :  Faktor-faktor apa saja yang mendukung pelaksanaan MBS di sekolah ? 

SP :  Faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan MBS antara lain: 
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1. Sumber daya yang dimiliki SMP Islam Diponegoro Surakarta sudah 

yang berpengalaman sesuai dengan bidangnya masing-masing dan selalu 

mengembangkan diri melalui pelatihan maupun MGMP 

2. Sarana prasana yang cukup memadai. 

3. Etos kerja dari semua staf SMP Islam Diponegoro sangat bagus 

WT :  Faktor-faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan MBS di Sekolah ? 

SP :  Faktor yang menghambat  dalam pelaksanaan MBS di sekolah antara lain : 

1. Masih adanya beberapa guru dan karyawan yang terlambat merespon 

terhadap fenomena yang berkembang 

2. Masih ada beberapa guru yang mengajar secara konvensional. 

3. Masih kuatnya budaya ewuh pakewuh  

WT :  Apa manfaat MBS terhadap peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah ? 

SP :  Manfaat MBS terhadap peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah antara 

    Lain : 

1 MBS dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia 

untuk kemajuan sekolah, karena sekolah dapat lebih mengetahui peta 

kekuatan dan kelemahan sekolah masing-masing. 

2 Memberikan otonomi yang luas kepada sekolah dapat memberikan 

tanggungjawab pengelolaan sumber daya dan pengembangan strategi 

MBS sesuai dengan kondisi sekolah. 
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3 Mendorong peningkatan profesionalitas terhadap guru, karyawan, dan 

Kepala Sekolah sebagai pemimpin pendidikan di sekolah, melalui 

penyusunan kurikulum efektif rasa tanggap sekolah terhadap kebutuhan 

peserta didik dan masa depannnya. 

4 MBS merupakan salah satu model pengelolaan yang memberikan 

otonomi atau kemandirina Kepala Sekolah dan mendorong pengambilan 

keputusan partisipatif yang melibatkan secara langsung semua warga 

sekolah sesuai dengan pelayanan yang ditetapkan oleh Pemerintah 

Pusat, Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. 

5 Adanya partisipasi dan respon yang positip dan baik dari seluruh warga 

sekolah, wali murid/orang tua dalam setiap pelaksanaan kuputusan dan 

kebijakan yang di ambil oleh pimpinan sekolah, sehingga dapat 

memudahkan dan mendukung proses pencapaian tujuan pendidikan 

sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan bersama. 
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HASIL WAWANCARA PENELITIAN 

IMPLEMENTASI MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH 

DENGAN WAKIL KEPALA SEKOLAH 

 

Pada Tanggal  :   18 November 2008 

Tempat  :   SMP Islam Diponegoro Surakarta 

Yang diwawancarai :  Drs.Mahmudi ( Wakil Kepala Sekolah ) 

Tentang  :  Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah 

Transkrip wawancara 

WT :  Apa misi dan misi sekolah Bapak ? 

MH :  Visi dan Misi sekolah kami antara lain : 

     1.  Visi: Memberikan pelayanan pendidikan yang berkualitas dan Islami 

     2.  M i s i : 

a. Sekolah unggul dalam pegembangan  kurikulum 

b. Sekolah unggul dalam proses pembelajaran 

c. Sekolah unggul dalam kompetensi kelulusan 

d. Sekolah unggul dalam sarana prasarana pendidikan 

e. Sekolah unggul dalam manajemen sekolah 

f. Sekolah unggul dalam SDM 

g. Sekolah unggul dalam prestasi akademis dan nonakademis 

h. Terbentuknya pribadi Islami. 
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 3.  Tujuan Sekolah Tahun 2008 

a. Sekolah menyempurnakan silabus, RPP dan KKM.  

b. Sekolah menyempurnakan KTSP. 

c. Sekolah mengembangkan metode pembelajaran.  

d. Sekolah mengembangkan strategi pembelajaran. 

e. Sekolah mengembangkan standar kelulusan. 

f. Sekolah mengembangkan kompetensi pendidik aspek profesionalitas. 

g. Sekolah mengembangkan sarana prasarana laboratorium IPA, 

perpustakaan, laboratorium komputer, dan jaringan internet. 

h. Sekolah mengembangkan pendayagunaan SDM sesuai kebutuhan. 

i. Sekolah mengembangkan evaluasi terhadap kinerja sekolah. 

j. Sekolah mengembangkan jalinan kerjasama dengan pihak terkait 

dalam penggalangan dana. 

k. Sekolah mengembangkan model-model evaluasi dan menjalin 

kerjasama dengan pihak lain untuk melaksanakan uji coba prestasi 

peserta didik secara periodik. 

l. Sekolah meningkatkan prestasi nonakademis bidang keagamaan. 

m. Sekolah meningkatkan prestasi nonakademis bidang olahraga. 

n. Sekolah meningkatkan prestasi nonakademis bidang kesenian. 

o. Sekolah mengembangkan tata krama siswa sesuai adab Rosul. 
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WT :  Bagaimanakah dukungan warga sekolah termasuk Bapak selaku Wakil  

                Kepala Sekolah terhadap rencana pelaksanaan MBS ? 

MH :  Ya, kami medukung pelaksanaan MBS. Bukti dukungan kami, yaitu  

                melaksanakan program MBS yang dilakasanakan sekolah dengan penuh   

                semangat melaksanakan program dan tanggung jawab. 

WT :  Dari mana Bapak selaku Wakil Kepala Sekolah mengetahui  program- 

               program MBS di sekolah Bapak ? 

MH :  Kami mengetahui program  program MBS melalui rapat dinas, upacara  

               bendera, edaran dari sekolah, dan pengumuman. 

WT :  Apakah Wakil Kepala Sekolah terlibat dalam penyusunan program MBS ? 

MH :  Ya, kami terlibat dalam penyusunan program MBS 

WT :  Apakah Bapak selaku wakil kepala sekolah mengetahui tahapan-tahapan    

                sekolah dalam mensosialisasikan Program MBS ? 

MH :  Ya, kami mengetahui tahapan-tahapan yang dilakukan sekolah dalam  

                mensosialisasikan  MBS, antara lain : 

    1. Tahap persiapan meliputi: penyusunan rencana penerapan MBS dengan 

         melibatkan keseluruhan komponen sekolah termasuk Komite Sekolah.   

             Tahap  ini juga dilakukan studi banding pada beberapa sekolah yang   

             telah menerapkan MBS.   

2. Tahap sosialisasi meliputi: penyebarluasan informasi penerapan MBS ke  
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        semua sub sistem di sekolah terutama para guru sebagai motor utama. 

Hal ini dilakukan dalam rangka  memperoleh dukungan semua pihak 

terutama juga pihak Yayasan yang harus rela memberikan keleluasaan 

lebih besar pengelolaan sekolah kepada Kepala Sekolah.  

3. Tahap implementasi dan revisi. Tahap ini meliputi uji coba awal 

penerapan MBS yang dibarengi dengan pemberian otonomi yang lebih 

luas kepada para guru untuk berinovasi dan berkreasi dalam proses 

pembelajaran di kelas. Dalam setiap aktivitas dicatat hal-hal yang 

menghambat jalannya proses ini untuk kemudian diadakan perbaikan. 

Tahap uji coba awal ini langsung diikuti proses penerapan 

sesungguhnya program MBS yang berlangsung hingga saat ini. 

4. Tahap evaluasi dan tindak lanjut. Tahap ini dilakukan untuk mengetahui 

kelebihan dan kelemahan penerapan MBS secara keseluruhan terutama 

pada ketujuh komponen indikator kualitas pembelajaran untuk 

dijadikan sebagai bahan perbaikan lebih lanjut.  

WT :   Apakah Bapak mengetahu, dari mana saja dukungan dana berasal yang   

                dibutuhkan untuk pelaksanaan MBS ? 

MH :  Ya, kami mengetahui dana tersebut berasal  dari SPP siswa, bantuan dari  

               Yayasan, Pemerintah lewat bantuan Block Grant sebesar 100 juta, dan dari  

               Komite Sekolah   melalui dana IPP, shodakoh, dan zakat. 
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WT :   Apakah Bapak mengetahui bagaimanakah cara mensosialisasikan  

                penggunaan dana tersebut  dalam pelaksanaan MBS ? 

MH :  Ya, kami mengetahui dana tersebut setelah disepakati bersama semua warga  

               sekolah dan Komite Sekolah. Hasil kesepakatan ini kemudian disampaikan  

               kepada warga sekolah melalui  upacara bendera, surat  edaran, dan  

               pengumuman. 

WT :  Siapa saja yang ikut terlibat/berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan program  

    sekolah  ? 

MH :  Semua warga sekolah dan komite sekolah 

WT :  Bagaimanakah bentuk partisipasi komite sekolah yang dapat digalang untuk 

    mendukung pelaksanaan program sekolah ? 

MH :  Bentuk dukungan komite sekolah, yang kami ketahui meraka selalu  

               mendukung seluruh program sekolah, salah satu diantaranya mereka   

               menggali dana  lewat IPP. Dana tersebut,  dipergunakan membantu anak  

              yang tidak mampu, dan membiyayai kegiatan kesiswaan seperti out bond,  

              widya wisata, dll. 

WT :  Bagaimanakah bentuk partisipasi masyarakat ( non komite sekolah ) dalam  

                melakukan penggalangan / dukungan  terhadap pelaksanaan program  

                sekolah ? 

MH :  Kami mengetahui, Bentuk partisipasi masyarakat non komite sekolah yaitu  

               lewat para alumni   yang membantu sekitar 10% dari anggaran  program  
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                 sekolah 

WT :   Apakah Bapak mengetahui bentuk partisipasi pemerintah/dinas pendidikan  

     kota/pusat apa saja yang  dapat digalang untuk mendukung pelaksanaan  

                program sekolah ? 

MH :   Ya, kami mengetahui bentuk partisipasi dari pemerintah ( Dinas Pendidikan  

                Pusat, Dinas Pendidikan Provinsi, pemerintah kota ), berupa dana BOS, dan  

                pendamping  pembangunan laboratorium IPA sebesar Rp 80.000.000,00 ,  

                pembangunan perpustakaan Rp 80.000.000,00, dan bantuan block grant  

               SSN sebesar Rp 100.000.000,00  

WT :  Program  pelatihan  apa  saja  yang  Bapak ketahui di sekolah  dalam rangka  

               pelatihan  MBS ? 

MH :  Program Pelatihan yang kami ketahui tentang pelatihan yang sudah di  

               adakan sekolah lain : Pelatihan MBS, Pelatihan  Pembuatan KTSP,  

               Pelatihan model-model pembelajaran, pelatihan pembuatan bahan ajar, dll. 

WT :  Bagaimanakah kondisi sumber daya manusia dalam penerapan MBS ? 

MH :  SDM yang kami ketahui cukup bagus  

WT :  Tahukah Bapak mengetahui  strategi apa yang dilakukan sekolah dalam  

                rangka untuk  meningkatkan kualitas pembelajaran ? 

MH :  Ya, kami mengetahui strategi yang dilakukan sekolah untuk  meningkatan  

                kualitas pembelajaran adalah cukup bagus, diantaranya : 
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      1.   Pengembangan standar isi ( kurikulum ) 

a. Menjalin kerjasama dengan komite sekolah, warga sekolah dan dinas 

terkait dalam melaksanakan workshop untuk menyempurnakan  silabus, 

RPP, dan KKM. 

b. Menjalin kerjasama dengan komite sekolah, warga sekolah dan dinas 

terkait dalam melaksanakan workshop untuk menyempurnakan  KTSP. 

2 Pengembangan standar proses pendidikan 

a. Menjalin kerjasama dengan komite sekolah, warga sekolah dan dinas 

terkait  dalam workshop tentang metode pembelajaran  

d. Menjalin kerjasama dengan komite sekolah, warga sekolah dan dinas 

terkait dalam workshop tentang strategi pembelajaran  

3.   Pengembangan standar kompetensi kelulusan 

a.  Menjalin kerjasama dengan komite sekolah, warga sekolah dan dinas  

    terkait dalam meningkatkan prestasi akademis. 

b. Menjalin kerjasama dengan komite sekolah, warga sekolah dan dinas  

     terkait dalam meningkatkan prestasi nonakademis. 

e.  Sekolah mengembangkan tata krama siswa sesuai adab Rosul. 

4.    Pengembangan standar pendidik dan tenaga kependidikan 

Menjalin kerjasama dengan komite sekolah, warga sekolah dan instansi terkait 

dalam mengembangkan kompetensi pendidik aspek profesionalitas. 
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    5. Pengembangan standar sarana dan prasarana pendidikan 

Menjalin kerjasama dengan komite sekolah, warga sekolah dan instansi terkait 

dalam pengembangan sarana prasarana laboratorium IPA, perpustakaan, 

laboratorium komputer, dan jaringan internet. 

   6. Pengembangan standar pengelolaan pendidikan 

a. Sekolah mengembangkan pendayagunaan SDM sesuai kebutuhan. 

b. Sekolah mengembangkan evaluasi terhadap kinerja sekolah. 

 7. Pengembangan standar pembiayaan pendidikan 

Sekolah mengembangkan jalinan kerjasama dengan pihak terkait dalam 

penggalangan dana. 

9.Pengembangan standar penilaian pendidikan 

Sekolah mengembangkan model-model evaluasi dan menjalin kerjasama 

dengan pihak lain untuk melaksanakan uji coba prestasi peserta didik secara 

periodik. 

WT :  Apakah Bapak mengetahui, bagaimanakah dukungan dana terhadap  

               pelaksanaan MBS  ? 

MH :  Ya, kami mengetahui dukungan dana dari semua pihak cukup bagus 

WT :  Faktor-faktor apa saja yang Bapak ketahui dalam rangka mendukung  

               pelaksanaan MBS di sekolah ? 
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MH :  Ya, kami Faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan MBS antara lain: 

1. SDM  sudah yang berpengalaman. 

2. Sarana prasana yang cukup memadai. 

3. Etos kerja dari semua staf  sangat bagus 

WT :  Faktor-faktor apa saja yang Bapak ketehui  yang  menghambat pelaksanaan  

               MBS di Sekolah ? 

MH :  Yang kami ketahui faktor yang menghambat  dalam pelaksanaan MBS di  

                sekolah antara lain : 

1. Ada beberapa guru yang mengajar masih monutun 

2. Masih kuatnya budaya ewuh pakewuh  

WT :  Menurut Bapak apa manfaat MBS terhadap peningkatan kualitas  

                pembelajaran di sekolah ? 

MH :  Menurut saya pelaksanaan MBS di sekolah kami cukup banyak sekali  

               manfaatnya terhadap peningkatan kualitas pembelajaran  antara lain : 

1 Lebih mengoptimalkan SDM di sekolah 

2 Memberikan otonomi yang luas kepada sekolah  

3 Mendorong peningkatan profesionalitas terhadap guru/karyawan 

4 Pengelolaan sekolah lebih efektif dan efesien 

5 Partisipasi aktif masyarakat terhadap sekolah meningkat 
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HASIL WAWANCARA PENELITIAN 

IMPLEMENTASI MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH 

DENGAN GURU 

 

Pada Tanggal  :   18 November 2008 

Tempat  :   SMP Islam Diponegoro Surakarta 

Yang diwawancarai :  Drs.Marno,M.Pd ( Guru  ) 

Tentang  :  Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah 

Transkrip wawancara 

WT :  Apa semua guru ( termasuk bapak/ibu ) mengetaui tentang misi dan misi  

              sekolah  ? 

M :  Kami bersama dewan guru mengetahui Visi dan Misi sekolah kami antara  

               lain : 

     1.  Visi: Memberikan pelayanan pendidikan yang berkualitas dan Islami 

     2.  M i s i : 

a. Sekolah unggul dalam pegembangan  kurikulum 

b. Sekolah unggul dalam proses pembelajaran 

c. Sekolah unggul dalam kompetensi kelulusan 

d. Sekolah unggul dalam sarana prasarana pendidikan 

e. Sekolah unggul dalam manajemen sekolah 

f. Sekolah unggul dalam SDM 
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g. Sekolah unggul dalam prestasi akademis dan nonakademis 

h. Terbentuknya pribadi Islami. 

WT :  Apakah staf guru ( termasuk bapak/ibu ) mengetahui tujuan sekolah tahun  

    2008 

M :  Kami bersama staf guru mengatahui tujuan sekolah tahun 2008 antara lain : 

a. Sekolah menyempurnakan silabus, RPP dan KKM.  

b. Sekolah menyempurnakan KTSP. 

c. Sekolah mengembangkan metode pembelajaran.  

d. Sekolah mengembangkan strategi pembelajaran. 

e. Sekolah mengembangkan standar kelulusan. 

f. Sekolah mengembangkan kompetensi pendidik aspek profesionalitas. 

g. Sekolah mengembangkan sarana prasarana laboratorium IPA, 

perpustakaan, laboratorium komputer, dan jaringan internet. 

h. Sekolah mengembangkan pendayagunaan SDM sesuai kebutuhan. 

i. Sekolah mengembangkan evaluasi terhadap kinerja sekolah. 

j. Sekolah mengembangkan jalinan kerjasama dengan pihak terkait 

dalam penggalangan dana. 

k. Sekolah mengembangkan model-model evaluasi dan menjalin 

kerjasama dengan pihak lain untuk melaksanakan uji coba prestasi 

peserta didik secara periodik. 

l. Sekolah meningkatkan prestasi nonakademis bidang keagamaan. 
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m. Sekolah meningkatkan prestasi nonakademis bidang olahraga. 

n. Sekolah meningkatkan prestasi nonakademis bidang kesenian. 

o. Sekolah mengembangkan tata krama siswa sesuai adab Rosul. 

 

WT :  Bagaimanakah dukungan warga sekolah termasuk Bapak / Ibu guru              

                terhadap rencana pelaksanaan MBS ? 

M :  Kami mendukung pelaksanaan MBS termasuk bapak/ibu guru. 

WT :  Dari mana Bapak/Ibu guru mengetahui  program MBS di sekolah ? 

M :  Kami dan Bapak/Ibu guru mengetahui program  program MBS melalui  

                rapat dinas, upacara  bendera, edaran dari sekolah, dan pengumuman. 

WT :  Apakah Bapak/Ibu guru terlibat dalam penyusunan program MBS ? 

M :  Ya, kami dan Bapak/Ibu guru terlibat dalam penyusunan program MBS 

WT :  Apakah Bapak/Ibu guru mengetahui tahapan-tahapan  sekolah dalam  

                mensosialisasikan Program MBS ? 

M :  Ya, kami dan Bapak/Ibu guru mengetahui tahapan-tahapan yang dilakukan  

                sekolah dalam  mensosialisasikan  MBS, antara lain : 

    1. Tahap persiapan meliputi: penyusunan rencana penerapan MBS dengan 

         melibatkan keseluruhan komponen sekolah  

2.  Tahap sosialisasi meliputi: penyebarluasan informasi penerapan MBS ke  

      semua sub sistem di sekolah terutama para guru.  

3. Tahap implementasi dan revisi.  
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4. Tahap evaluasi dan tindak lanjut..  

WT :   Apakah bapak/ibu guru  mengetahu, dari mana saja dukungan dana berasal  

                yang  dibutuhkan untuk pelaksanaan MBS ? 

M :  Ya, kami dan bapak/ibu guru mengetahui dana tersebut berasal  dari SPP  

                 siswa, bantuan dari Yayasan, Pemerintah lewat bantuan Block Grant  

                 sebesar 100 juta, dan dari Komite Sekolah   melalui dana IPP, shodakoh,  

                 dan zakat 

WT :   Apakah Bapak / Ibu guru mengetahui bagaimanakah cara mensosialisasikan  

                penggunaan dana tersebut  dalam pelaksanaan MBS ? 

M :  Ya, kami dan bapak/ibu guru mengetahui dana tersebut setelah disepakati  

               bersama semua warga dalam rapat dinas  sekolah dan Komite Sekolah. Hasil  

               kesepakatan ini kemudian disampaikan kepada warga sekolah melalui    

               upacara bendera, surat  edaran, dan  pengumuman. 

WT :  Siapa saja yang ikut terlibat/berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan program  

    sekolah  ? 

M :  Kami dan Bapak/ibu guru  serta  komite sekolah 

WT :  Bagaimanakah bentuk partisipasi komite sekolah yang dapat digalang untuk 

    mendukung pelaksanaan program sekolah ? 

M :  Yang kami tahu bersama Bapak/Ibu guru bentuk dukungan komite sekolah,  

               cukup besar dan  selalu mendukung seluruh program sekolah  

WT :  Bagaimanakah bentuk partisipasi masyarakat ( non komite sekolah ) dalam  
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                melakukan penggalangan / dukungan  terhadap pelaksanaan program  

                sekolah ? 

M :  Kami  dan Bapak/Ibu guru mengetahui, Bentuk partisipasi masyarakat non  

               komite sekolah yaitu adanya kemitraan dengan alumni              

WT :   Apakah Bapak/Ibu guru  mengetahui bentuk partisipasi pemerintah/dinas  

                pendidikan  kota/pusat apa saja yang  dapat digalang untuk mendukung  

                 pelaksanaan program sekolah ? 

M :   Ya, kami Bapak/Ibu guru mengetahui bentuk partisipasi dari pemerintah (  

                Dinas Pendidikan Pusat, Dinas Pendidikan Provinsi, pemerintah kota ),  

                berupa dana BOS, dan pendamping  pembangunan laboratorium IPA  

                sebesar Rp 80.000.000,00 , pembangunan perpustakaan Rp 80.000.000,00,  

                dan bantuan block grant SSN sebesar Rp 100.000.000,00  

WT :  Program  pelatihan  apa  saja  yang  Bapak/Ibu guru  ketahui di sekolah   

               dalam rangka pelatihan  MBS ? 

M :  Pelatihan MBS, Pelatihan  Pembuatan KTSP, Pelatihan model-model  

               pembelajaran, pelatihan pembuatan bahan ajar, dll. 

WT :  Menurut Bapak termasuk Bapak/Ibu guru bagaimanakah kondisi sumber  

               daya manusia dalam penerapan MBS ? 

M :  SDM cukup bagus  

WT :  Apakah Bapak dan termasuk Bapak/Ibu guru mengetahui  strategi apa yang  

               dilakukan sekolah dalam  rangka  meningkatkan kualitas pembelajaran ? 
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M :  Ya, kami dan Bapak/Ibu guru mengetahui strategi yang dilakukan sekolah  

                untuk  meningkatan  kualitas pembelajaran , diantaranya : 

      1.   Pengembangan standar isi ( kurikulum ) 

a. Menjalin kerjasama dengan komite sekolah, warga sekolah dan dinas 

terkait dalam melaksanakan workshop untuk menyempurnakan  silabus, 

RPP, dan KKM. 

b. Menjalin kerjasama dengan komite sekolah, warga sekolah dan dinas 

terkait dalam melaksanakan workshop untuk menyempurnakan  KTSP. 

2.  Pengembangan standar proses pendidikan 

a. Menjalin kerjasama dengan komite sekolah, warga sekolah dan dinas 

terkait  dalam workshop tentang metode pembelajaran  

b. Menjalin kerjasama dengan komite sekolah, warga sekolah dan dinas 

terkait dalam workshop tentang strategi pembelajaran  

3.   Pengembangan standar kompetensi kelulusan 

a.  Menjalin kerjasama dengan komite sekolah, warga sekolah dan dinas  

    terkait dalam meningkatkan prestasi akademis. 

b. Menjalin kerjasama dengan komite sekolah, warga sekolah dan dinas  

     terkait dalam meningkatkan prestasi nonakademis. 

c.  Sekolah mengembangkan tata krama siswa sesuai adab Rosul. 

4.    Pengembangan standar pendidik dan tenaga kependidikan 
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Menjalin kerjasama dengan komite sekolah, warga sekolah dan instansi terkait 

dalam mengembangkan kompetensi pendidik aspek profesionalitas. 

    5. Pengembangan standar sarana dan prasarana pendidikan 

Menjalin kerjasama dengan komite sekolah, warga sekolah dan instansi terkait 

dalam pengembangan sarana prasarana laboratorium IPA, perpustakaan, 

laboratorium komputer, dan jaringan internet. 

   6. Pengembangan standar pengelolaan pendidikan 

a. Sekolah mengembangkan pendayagunaan SDM sesuai kebutuhan. 

b. Sekolah mengembangkan evaluasi terhadap kinerja sekolah. 

 7. Pengembangan standar pembiayaan pendidikan 

Sekolah mengembangkan jalinan kerjasama dengan pihak terkait dalam 

penggalangan dana. 

8. Pengembangan standar penilaian pendidikan 

Sekolah mengembangkan model-model evaluasi dan menjalin kerjasama 

dengan pihak lain untuk melaksanakan uji coba prestasi peserta didik secara 

periodik. 

WT :  Apakah Bapak termasuk Bapak/Ibu guru mengetahui, bagaimanakah  

               dukungan dana terhadap  pelaksanaan MBS  ? 

M :  Ya, kami dan Bapak/Ibu SMP Islam Diponegoro  mengetahui dukungan  

               dana dari semua pihak cukup bagus 

WT :  Apakah Bapak dan termasuk Bapak/Ibu guru mengetahui faktor-faktor apa  
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               saja yang mendukung  pelaksanaan MBS di sekolah ? 

M :  Ya, kami dan bapak / ibu guru mengetahui faktor-faktor yang mendukung,  

                yang paling menonjol antara lain : 

1. SDM  sudah yang berpengalaman. 

2. Sarana prasana yang cukup memadai. 

3. Kedisiplinan 

4. Etos kerja dari semua staf  sangat bagus 

WT :  Apakah Bapak termasuk Bapak/Ibu guru mengatahui Faktor-faktor apa saja  

               yang  menghambat pelaksanaan MBS di Sekolah ? 

M :  Yang kami dan Bapak/Ibu guru mengetahui  faktor yang menghambat   

                dalam pelaksanaan MBS di  sekolah antara lain : 

1. Ada beberapa guru yang mengajar masih secara konvensioanl 

2. Masih kuatnya budaya ewuh pakewuh  

WT :  Menurut Bapak/Ibu guru  apa manfaat MBS terhadap peningkatan kualitas  

                pembelajaran di sekolah ? 

M :  Menurut kami dan bapak/ibu guru  pelaksanaan MBS di sekolah kami 

cukup  

                banyak sekali  manfaatnya  pembelajaran  antara lain : 

1. Otonomi sekolah semakin luas  

2. Mendorong peningkatan profesionalitas terhadap guru/karyawan 

3. Pengelolaan sekolah lebih efektif dan efesien 
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4. Partisipasi aktif masyarakat terhadap sekolah meningkat 

HASIL WAWANCARA PENELITIAN 

IMPLEMENTASI MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH 

DENGAN KOMITE SEKOLAH 

 

Pada Tanggal  :   19 November 2008 

Tempat  :   SMP Islam Diponegoro Surakarta 

Yang diwawancarai :  Fatimah ( Komite  ) 

Tentang  :  Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah 

 

Transkrip wawancara 

WT :  Apa ibu mengatahui misi dan misi sekolah  ? 

F :  Ya, kami mengetahui 

WT :  Apakah Ibu sebagai komite sekolah mengetahui bagaimanakah dukungan  

               warga sekolah terhadap  rencana pelaksanaan MBS 

F :  Ya, mengetahui semua guru/karyawan semua mendukungnya 

WT :  Siapa saja yang mengetahui, bahwa di sekolah melaksanakan MBS ? 

F :  Kami dan semua warga mengetahui program MBS, karena sebelum rencana   

               ini sudah kami sosialisasikan secara rutin melalui rapat dinas, upacara  

               bendera, edaran sekolah, dan pengumuman. 

WT :  Apakah Ibu sebagai komite dilibatkan  penyusunan program MBS ? 
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F :  Ya, kami dilibatkan dalam penyusunan program MBS 

WT :  Tahapan-tahapan apa saja yang ibu ketahui selaku komite,  sekolah  dalam  

                mensosialisasikan Program MBS ? 

F :  Tahapan-tahapan yang kami ketahui antara lain : 

    1. Tahap persiapan meliputi: penyusunan rencana penerapan MBS dengan 

         melibatkan keseluruhan komponen sekolah  

2. Tahap sosialisasi meliputi: penyebarluasan informasi penerapan MBS 

kepada seluruh warga sekolah  

3. Tahap implementasi dan revisi.. 

4. Tahap evaluasi dan tindak lanjut..  

WT :   Apa ibu selaku komite sekolah mengetahui, dukungan dari mana saja dana  

                yang dibutuhkan dalam pelaksanaan MBS ? 

F :  Ya, kami mengetahui dukungan dana pelaksanaan MBS di SMP berasal dari  

                SPP siswa, bantuan dari Yayasan, Pemerintah lewat bantuan Block Grant  

                sebesar 100 juta, dan dari Komite Sekolah  melalui dana IPP, shodakoh,  

                dan zakat. 

WT :   Bagaimanakah cara ibu mengetahui, bahwa sekolah telah   

                mensosialisasikan  penggunaan dana tersebut  dalam pelaksanaan MBS ? 

F :   Kami mengetahui dari rapat dinas, surat edaran, dan pengumuman yang  

                ditempel di sekolah             

WT :  Siapa saja yang ikut terlibat/berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan program  
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    Sekolah ? 

F :  Yang berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan program sekolah adalah semua 

    Warga sekolah mulai dari Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, guru, 

    Siswa, TU, dan termasuk dari kami Komite Sekolah. 

WT :  Bagaimanakah bentuk partisipasi komite sekolah yang dapat digalang untuk 

    mendukung pelaksanaan program sekolah ? 

F :  Bentuknya kami mendukung sepenuhnya program sekolah Wujud bantuan  

               kami yaitu  menggali dana  lewat orang tua siswa yang mempunyai  

               kelebihan rezeki untuk memberika IPP ( Infaq Peduli Siswa ). Dana  

              tersebut,  kami pergunakan untuk membantu anak yang tidak mampu, dan  

               membiyayai kegiatan  kesiswaan seperti out bond, widya wisata, dll. 

WT :   Bagaimanakah bentuk partisipasi masyarakat ( non komite sekolah ) dalam  

                melakukan penggalangan / dukungan  terhadap pelaksanaan program  

                sekolah ? 

F :   Bentuk partisipasi masyarakat non komite sekolah yang kami ketahui yaitu  

                lewat para alumni yang membantu sekitar 10% dari anggaran  program  

                sekolah 

WT :   Apa saja yang ibu ketahui selaku komite sekolah bentuk partisipasi  

                Pemerintah /dinas pendidikan kota/pusat yang dapat digalang untuk  

                mendukung pelaksanaan program sekolah ? 

F :  Yang kami ketahui bentuk partisipasi dari pemerintah ( Dinas Pendidikan  
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               Pusat, Dinas  Pendidikan Provinsi, pemerintah kota ), berupa dana BOS, dan   

     pendamping pembangunan laboratorium IPA sebesar Rp 80.000.000,00 ,  

                pembangunan perpustakaan Rp 80.000.000,00, dan bantuan block grant  

                SSN sebesar Rp  100.000.000,00  

WT :  Program  pelatihan  apa  saja  yang  ibu ketahui di sekolah dalam  

               perencanaan MBS ? 

F :  Pelatihan yang kami ketahui di sekolah antara lain : Pelatihan MBS,  

               Pelatihan  Pembuatan KTSP, Pelatihan model-model pembelajaran,  

               pelatihan pembuatan bahan ajar, dll. 

WT :  Apakah ibu mengetahui selaku komite sekolah bagaimanakah kondisi  

               sumber daya manusia yang ada di sekolah dalam penerapan MBS ? 

F :  Ya, mengetahui SDM di SMP rata-rata cukup baik.  

WT :  Strategi apa saja yang ibu ketahui selaku komite di sekolah SMP ini dalam   

               rangka untuk meningkatkan kualitas pembelajaran ? 

F :  Strategi yang kami ketahui antara lain : 

   1.  Pengembangan standar isi ( kurikulum ) 

a. Menjalin kerjasama dengan komite sekolah, warga sekolah dan dinas 

terkait dalam melaksanakan workshop untuk menyempurnakan  

silabus, RPP, dan KKM. 
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b. Menjalin kerjasama dengan komite sekolah, warga sekolah dan dinas 

terkait dalam melaksanakan workshop untuk menyempurnakan  

KTSP. 

 2.  Pengembangan standar proses pendidikan 

a. Menjalin kerjasama dengan komite sekolah, warga sekolah dan dinas 

terkait  dalam workshop tentang metode pembelajaran  

b. Menjalin kerjasama dengan komite sekolah, warga sekolah dan dinas 

terkait dalam workshop tentang strategi pembelajaran  

 3.  Pengembangan standar kompetensi kelulusan 

a.  Menjalin kerjasama dengan komite sekolah, warga sekolah dan dinas  

    terkait dalam meningkatkan prestasi akademis. 

b. Menjalin kerjasama dengan komite sekolah, warga sekolah dan dinas  

     terkait dalam meningkatkan prestasi nonakademis. 

c.  Sekolah mengembangkan tata krama siswa sesuai adab Rosul. 

  4.   Pengembangan standar pendidik dan tenaga kependidikan 

Menjalin kerjasama dengan komite sekolah, warga sekolah dan instansi terkait 

dalam mengembangkan kompetensi pendidik aspek profesionalitas. 

    5. Pengembangan standar sarana dan prasarana pendidikan 

Menjalin kerjasama dengan komite sekolah, warga sekolah dan instansi terkait 

dalam pengembangan sarana prasarana laboratorium IPA, perpustakaan, 

laboratorium komputer, dan jaringan internet. 
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   6. Pengembangan standar pengelolaan pendidikan 

a. Sekolah mengembangkan pendayagunaan SDM sesuai kebutuhan. 

b. Sekolah mengembangkan evaluasi terhadap kinerja sekolah. 

      7. Pengembangan standar pembiayaan pendidikan 

    Sekolah mengembangkan jalinan kerjasama dengan pihak terkait dalam   

    penggalangan dana. 

     8.  Pengembangan standar penilaian pendidikan 

    Sekolah mengembangkan model-model evaluasi dan menjalin kerjasama      

    dengan pihak lain untuk melaksanakan uji coba prestasi peserta didik secara      

    periodik. 

WT :  Bagaimanakah dukungan dana terhadap pelaksanaan MBS ? 

F :  Dukungan dana dari semua pihak cukup lancar, baik  

WT :  Menurut pendapat ibu faktor-faktor apa saja yang  mendukung pelaksanaan  

    MBS di sekolah ? 

F :  Faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan MBS di SMP antara lain : 

               1. Sumber daya yang dimiliki SMP Islam Diponegoro  cukup baik 

               2. Sarana prasana yang cukup memadai. 

               3. Kedisiplinan dan etos kerja segenap warga sekolah 

WT :  Faktor-faktor apa saja yang ibu ketahui  menghambat pelaksanaan MBS di  

               Sekolah di SMP Islam Diponegoro ? 

F :  Faktor yang menghambat  dalam pelaksanaan MBS di sekolah antara lain  
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               1. Letak geografis sekolah 

               2. ada guru-guru yang kurang merespon 

 

WT :  Apa manfaat menurut ibu selaku komite sekolah MBS terhadap peningkatan   

               kualitas pembelajaran di sekolah ? 

F :  Manfaat MBS terhadap peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah antara 

    Lain : 

1. Disiplin guru semakin meningkat 

2. Kualitas pembelaran semakin baik 

3. otonomi semakin luas yang diberikan sekolah 
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HASIL WAWANCARA PENELITIAN 

IMPLEMENTASI MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH 

DENGAN SISWA 

 

Pada Tanggal  :   18 November 2008 

Tempat  :   SMP Islam Diponegoro Surakarta 

Yang diwawancarai :   Muhammad Abdurrachman ( Siswa  ) 

Tentang  :  Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah 

 

Transkrip wawancara 

WT :  Apa para siswa tahu termasuk adik misi dan misi sekolah  ? 

MA :  Tahu, karena diseruh menghafalkan , adapun Visi dan Misi sekolah SMP  

               Islam Diponegoro antara lain : 

     1.  Visi: Memberikan pelayanan pendidikan yang berkualitas dan Islami 

     2.  M i s i : 

a. Sekolah unggul dalam pegembangan  kurikulum 

b. Sekolah unggul dalam proses pembelajaran 

c. Sekolah unggul dalam kompetensi kelulusan 
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d. Sekolah unggul dalam sarana prasarana pendidikan 

e. Sekolah unggul dalam manajemen sekolah 

f. Sekolah unggul dalam SDM 

g. Sekolah unggul dalam prestasi akademis dan nonakademis 

h. Terbentuknya pribadi Islami. 

WT :  Apakah semua siswa termasuk adik tahu tujuan sekolah tahun 2008 ? 

MA :  Tahu , Tujuan sekolah yang ditempel pada pengumuman kelas tahun 2008  

                antara lain 

1 Sekolah menyempurnakan silabus, RPP dan KKM.  

2 Sekolah menyempurnakan KTSP. 

3 Sekolah mengembangkan metode pembelajaran.  

4 Sekolah mengembangkan strategi pembelajaran. 

5 Sekolah mengembangkan standar kelulusan. 

6 Sekolah mengembangkan kompetensi pendidik aspek profesionalitas. 

7 Sekolah mengembangkan sarana prasarana laboratorium IPA,  

         perpustakaan, laboratorium komputer, dan jaringan internet. 

8 Sekolah mengembangkan pendayagunaan SDM sesuai kebutuhan. 

9 Sekolah mengembangkan evaluasi terhadap kinerja sekolah. 

10 Sekolah mengembangkan jalinan kerjasama dengan pihak terkait 

         dalam penggalangan dana. 

11 Sekolah mengembangkan model-model evaluasi dan menjalin 
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         kerjasama dengan pihak lain untuk melaksanakan uji coba prestasi  

         peserta didik secara periodik. 

12 Sekolah meningkatkan prestasi nonakademis bidang keagamaan. 

13 Sekolah meningkatkan prestasi nonakademis bidang olahraga. 

14 Sekolah meningkatkan prestasi nonakademis bidang kesenian. 

15 Sekolah mengembangkan tata krama siswa sesuai adab Rosul. 

WT :  Apa adik tahu dukungan  sekolah terhadap rencana pelaksanaan MBS ? 

MA :  Tahu, semua mendukung 

WT :  Apakah semua siswa termasuk adik  mengetahui, bahwa di sekolah adik- 

    dilaksanakan MBS ? 

MA :  Semua tahu, karena selalu disampaiakn oleh kepala sekolah, guru melalui  

               upacara  bendera, edaran sekolah, dan di tempel di papan pengumuman. 

WT :  Apakah para siswa termasuk adik terlibat dalam penyusunan program MBS 

? 

MA :  Ya, saya ikut membantu penyususnan program 

WT :  Apakah para siswa dan termasuk adik tahu tentang tahapan-tahapan apa saja  

               yang dilakukan sekolah  dalam mensosialisasikan program MBS ? 

MA :   Ya,  saya mengetahui tahapan-tahapannya kalau tidak salah sebagai berikut 

: 

     1. Tahap persiapan  

          2. Tahap sosialisasi.  
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          3. Tahap pelaksanakan. 

         4. Tahap evaluasi  

    5. Tahap pembuatan laporan  

WT :   Apakah semua semua siswa termasuk adik mengetahui dukungan dana  

                berasal dari mana saja yang digunakan untuk pelaksanaan MBS ? 

MA :  Rata-rata mengetahui, yaitu dari SPP, Yayayasan, IPP, zakat, dan bantuan  

               pemerintah 

WT :   Apakah semua siswa mengetahui termasuk adik bagaimanakah cara   

                mensosialisasikan penggunaan dana tersebut dalam pelaksanaan MBS ? 

MA :  Semua siswa tahu, termasuk saya, karena diumumkan lewat upacara, surat  

               edaran dan ditempel dalam papan pengumuman                               

WT :  Apakah semua siswa mengetahui termasuk adik kira-kira siapa saja yang  

               ikut terlibat/berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan program  sekolah  

MA :  Semua siswa tahu, yang terlibat guru, komite sekolah, TU, dan termasuk  

                saya diikutkan dalam pelaksanaan program sekolah 

WT :  Apakah adik mengetahui bagaimanakah bentuk partisipasi komite sekolah  

               yang dapat digalang untuk mendukung pelaksanaan program sekolah ? 

MA :  Saya mengetahui, komite sekolah aktif mencari dana untuk program sekolah 

WT :  Apakah semua siswa termasuk adik mengetahui bagaimanakah bentuk  

               partisipasi masyarakat ( non komite sekolah ) dalam  melakukan  

               penggalangan / dukungan  terhadap pelaksanaan program sekolah ? 
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SP :  Semua mengetahui, termasuk saya. 

 

 

WT :   Apakah semua siswa termasuk adik mengetahui bagaimanakah  bentuk  

                partisipasi pemerintah/dinas pendidikan kota/pusat yang dapat digalang  

                untuk mendukung pelaksanaan program sekolah ? 

MA :   Saya mengetahui, yaitu pemerintah banyak memberikan bantuan di sekolah  

                saya, termasuk dana BOS dan Block  

WT :  Apakah semua siswa termasuk adik mengetahui program  pelatihan  apa   

               saja  yang  dilakukan dalam pelaksanaan MBS ? 

MA :  Pelatihan yang saya ketahui yaitu  Pelatihan MBS, Pelatihan  

               Pembuatan KTSP, Pelatihan model-model pembelajaran, pelatihan  

               pembuatan bahan ajar, dll. 

WT :  Bagaimanakah kondisi sumber daya manusia menurut adik di SMP dalam  

               penerapan MBS ? 

MA :  SDM cukup baik, rata-rata lulusan S1               .  

WT :  Apakah adik mengetahui strategi yang dilakukan sekolah dalam rangka  

               untuk  meningkatkan kualitas pembelajaran ? 

MA :  Strategi yang saya ketahui untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di  

               sekolah yaitu diterapkannya MBS dan pelatihan-pelatihan guru/karyawan 

WT :  Apakah adik mengetahui bagaimanakah dukungan dana terhadap  
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               pelaksanaan MBS ? 

MA :  Saya mengetahui, dukungan dana berasal dari siswa, yayasan dan  

               pemerintah.  

WT :  Faktor-faktor apa saja yang adik ketahui dalam mendukung pelaksanaan  

               MBS di sekolah ? 

MA :  Yang saya ketahui faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan MBS di 

SMP  

               Islam Diponegoro antara lain : 

1. Kepala Sekolah baik 

2. Guru/Karyawan cukup bagus 

3. Sarana prasarana memadai 

4. Kedisiplinan 

WT :  Apakah semua siswa termasuk adik mengetahui faktor-faktor apa saja yang  

               menghambat pelaksanaan MBS di Sekolah ? 

MA :  Menurut saya faktor yang menghambat : 

1.   Letak geografis  

2.   Ada guru yang ngajarnya kurang bagus 

3.   Ada beberapa karyawan yang kerja tidak sepenuh hati 

WT :  Apa manfaat yang adik rasakan dalam pelaksanakan MBS di sekolah SMP  

               Islam Diponegoro Surakarta ? 

MA :  Manfaat MBS yang saya rasakan : 
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1. Guru-guru semakin kreatif dalam ngajar 

2. Sarana prasarana sekolah semakin lengkap dan memadai 

3. Guru/karyawan disiplinnya semakin baik 

4. Orang tua saya semakin aktif memberikan masukan di sekolah 

HASIL WAWANCARA PENELITIAN 

IMPLEMENTASI MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH 

DENGAN TATA USAHA 

 

Pada Tanggal  :   18 November 2008 

Tempat  :   SMP Islam Diponegoro Surakarta 

Yang diwawancarai :  Setyo Budi ( TU  ) 

Tentang  :  Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah 

 

Transkrip wawancara 

WT :  Apa Tata Usaha ( termasuk bapak/ibu ) mengetahui tentang misi dan misi  

               sekolah SMP Islam Diponegoro Surakarta ? 

SB :  Semua TU dan saya mengetahui  tentang Visi dan Misi sekolah  antara lain : 

     1.  Visi: Memberikan pelayanan pendidikan yang berkualitas dan Islami 

     2.  M i s i : 

a. Sekolah unggul dalam pegembangan  kurikulum 

b. Sekolah unggul dalam proses pembelajaran 
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c. Sekolah unggul dalam kompetensi kelulusan 

d. Sekolah unggul dalam sarana prasarana pendidikan 

e. Sekolah unggul dalam manajemen sekolah 

f. Sekolah unggul dalam SDM 

g. Sekolah unggul dalam prestasi akademis dan nonakademis 

h. Terbentuknya pribadi Islami. 

WT :  Apakah semua TU dan termasuk Bapak  mengetahui tentang tujuan sekolah  

               tahun 2008 ? 

SB :  Saya dan termasuk semua TU mengetahui tentang tujuan sekolah tahun  

               2008 antara lain : 

1 Sekolah menyempurnakan silabus, RPP dan KKM.  

2 Sekolah menyempurnakan KTSP. 

3 Sekolah mengembangkan metode pembelajaran.  

4 Sekolah mengembangkan strategi pembelajaran. 

5 Sekolah mengembangkan standar kelulusan. 

6 Sekolah mengembangkan kompetensi pendidik aspek profesionalitas. 

7 Sekolah mengembangkan sarana prasarana laboratorium IPA, 

      perpustakaan, laboratorium komputer, dan jaringan internet. 

8 Sekolah mengembangkan pendayagunaan SDM sesuai kebutuhan. 

9 Sekolah mengembangkan evaluasi terhadap kinerja sekolah. 

10 Sekolah mengembangkan jalinan kerjasama dengan pihak terkait 
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      dalam penggalangan dana. 

11 Sekolah mengembangkan model-model evaluasi dan menjalin 

      kerjasama dengan pihak lain untuk melaksanakan uji coba prestasi  

      peserta didik secara periodik. 

12 Sekolah meningkatkan prestasi nonakademis bidang keagamaan. 

13 Sekolah meningkatkan prestasi nonakademis bidang olahraga. 

14 Sekolah meningkatkan prestasi nonakademis bidang kesenian. 

15 Sekolah mengembangkan tata krama siswa sesuai adab Rosul. 

WT :  Apakah Tata Usaha ( termasuk bapak/ibu ) mengetahui bagaimanakah  

               dukungan warga sekolah terhadap rencana pelaksanaan MBS ? 

SB :  Kami bersama staf Tata Usaha mengetahui, bahwa semua warga sekolah  

               mendukung pelaksanaan program MBS. 

WT :  Dimana tata usaha ( termasuk bapak/ibu )  mengetahui, bahwa di sekolah  

               melaksanakan MBS ? 

SB :  Semua Tata Usaha bersama staf mengetahui pelaksanaan program MBS di  

               sekolah lewat membaca proposal, rapat koordinasi, surat edaran dan  

              pengumunan yang di tempel dalam papan pengumuman.. 

WT :  Apakah tata usaha ( termasuk bapak/ibu ) ikut serta terlibat dalam  

               penyusunan program MBS ? 

SB :  Ya, kami semua ikut membantu penyusunan program  

WT :  Apakah tata usaha ( termasuk bapak/ibu ) mengetahui tentang tahapan- 
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               tahapan apa saja yang dilakukan sekolah  dalam mensosialisasikan  

    Program MBS ? 

SB :  Tahapan-tahapan yang kami ketahui  dalam peleksanaan MBS, antara lain : 

       1.  Tahap persiapan meliputi: penyusunan rencana penerapan MBS dengan 

            melibatkan keseluruhan komponen sekolah termasuk Komite Sekolah.   

                 Tahap  ini juga dilakukan studi banding pada beberapa sekolah yang   

                  telah menerapkan MBS.   

2. Tahap sosialisasi meliputi: penyebarluasan informasi penerapan MBS 

ke semua sub sistem di sekolah terutama para guru sebagai motor 

utama. Hal ini dilakukan dalam rangka  memperoleh dukungan semua 

pihak terutama juga pihak Yayasan yang harus rela memberikan 

keleluasaan lebih besar pengelolaan sekolah kepada Kepala Sekolah.  

3. Tahap implementasi dan revisi. Tahap ini meliputi uji coba awal 

penerapan MBS yang dibarengi dengan pemberian otonomi yang lebih 

luas kepada para guru untuk berinovasi dan berkreasi dalam proses 

pembelajaran di kelas. Dalam setiap aktivitas dicatat hal-hal yang 

menghambat jalannya proses ini untuk kemudian diadakan perbaikan. 

Tahap uji coba awal ini langsung diikuti proses penerapan 

sesungguhnya program MBS yang berlangsung hingga saat ini. 

 4. Tahap evaluasi dan tindak lanjut. Tahap ini dilakukan untuk 

mengetahui kelebihan dan kelemahan penerapan MBS secara 
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keseluruhan terutama pada ketujuh komponen indikator kualitas 

pembelajaran untuk dijadikan sebagai bahan perbaikan lebih lanjut.  

 

WT :   Apakah tata usaha ( termasuk bapak/ibu ) mengetahui dari mana saja  

                dukungan dana  yang dibutuhkan  dalam pelaksanaan MBS ? 

SB :   Kami bersama staf tata usaha mengetahui dukungan dana yang dibutuhkan  

                dalam pelaksanaan MBS  berasal dari SPP siswa,  Yayasan, Pemerintah  

                lewat bantuan Block Grant sebesar 100 juta, dan dari Komite Sekolah  

                melalui dana IPP, shodakoh, dan zakat. 

WT :   Dimana tata usaha ( termasuk bapak/ibu ) mengetahui bagaimanakah cara  

                mensosialisasikan penggunaan dana tersebut dalam pelaksanaan MBS ? 

SP :   Kami bersama staf tata usaha mengatahui penggunaan dana tersebut lewat  

                rapat dinas, edaran dari sekolah dan pengumuman. 

WT :  Apakah tata usaha ( termasuk bapak/ibu ) mengetahui bagaimanakah bentuk  

               partisipasi komite sekolah yang dapat digalang untuk mendukung  

               pelaksanaan program sekolah ? 

SB :  Saya bersama staf tata usaha mengetahui, bahwa komite sekolah  selalu  

               mendukung  program sekolah. Bentuk dukungan tersebut biasanya komite  

               membantu dana khususnya anak yang tidak mampu, membiyayai kegiatan  

               kesiswaan, out bond, dan widya wisata. 

WT :  Apakah tata usaha ( termasuk bapak/ibu ) mengetahui bagaimanakah bentuk  
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               partisipasi masyarakat ( non komite sekolah ) dalam melakukan  

               penggalangan / dukungan  terhadap pelaksanaan program sekolah ? 

 

SB :  Kami bersama staf tata usaha mengetahui bentuk partisipasi masyarakat non  

               komite sekolah mendukung program ini  yaitu lewat para alumni peduli     

               yang  membantu sekitar 10% dari anggaran  program sekolah 

WT :   Apakah bapak/ibu ( termasuk staf tata usaha ) mengetahui bentuk  

                partisipasi pemerintah/dinas pendidikan kota/pusat yang dapat digalang  

                untuk mendukung pelaksanaan program sekolah ? 

SB :  Saya bersama staf tata usaha Bentuk partisipasi dari pemerintah ( Dinas  

               Pendidikan Pusat, Dinas  Pendidikan Provinsi, pemerintah kota ), yang saya  

               ketahui adalah  dana BOS, dana imbal swadaya  pembangunan laboratorium  

               IPA  sebesar Rp 80.000.000,00 , dana imbal swadaya pembangunan  

               perpustakaan Rp 80.000.000,00, dan bantuan block grant SSN sebesar   

               Rp 100.000.000,00  

WT :  Apakah tata usaha ( termasuk bapak/ibu ) mengetahui program  pelatihan   

               pelatihan apa  saja  yang  dilakukan dalam perencanaan MBS ? 

SB :  Kami bersama staf tata usaha mengetahui bentuk pelatihan yang pernah  

               dilakukan sekolah  antara lain :  Pelatihan MBS, Pelatihan pembuatan  

               kurikulum KTSP, Pelatihan model-model pembelajaran, dan pelatihan  

               pembuatan bahan ajar, dll. 
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WT :  Apakah staf tata usaha ( termasuk bapak/ibu ) mengetahui bagaimanakah  

               kondisi sumber daya manusia dalam penerapan MBS ? 

SB :  Ya , saya mengetahui SDM di SMP cukup bagus.  

WT :  Apakah tata usaha ( termasuk bapak/ibu ) mengetahui bagaimanakah  

               strategi yang dilakukan oleh sekolah dalam rangka untuk meningkatkan  

               kualitas pembelajaran ? 

SB :  Kami bersama staf tata usaha mengetahui strategi yang dilakukan sekolah   

               untuk meningkatan kualitas pembelajaran, antara lain : 

    1.  Pengembangan standar isi ( kurikulum ) 

a. Menjalin kerjasama dengan komite sekolah, warga sekolah dan dinas 

terkait dalam melaksanakan workshop untuk menyempurnakan  

silabus, RPP, dan KKM. 

b. Menjalin kerjasama dengan komite sekolah, warga sekolah dan dinas 

terkait dalam melaksanakan workshop untuk menyempurnakan  

KTSP. 

2.  Pengembangan standar proses pendidikan 

a. Menjalin kerjasama dengan komite sekolah, warga sekolah dan dinas  

         terkait  dalam workshop tentang metode pembelajaran  

b. Menjalin kerjasama dengan komite sekolah, warga sekolah dan dinas  

         terkait dalam workshop tentang strategi pembelajaran  

3.   Pengembangan standar kompetensi kelulusan 
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a.  Menjalin kerjasama dengan komite sekolah, warga sekolah dan dinas  

    terkait dalam meningkatkan prestasi akademis. 

b. Menjalin kerjasama dengan komite sekolah, warga sekolah dan dinas  

  terkait dalam meningkatkan prestasi nonakademis. 

c.   Sekolah mengembangkan tata krama siswa sesuai adab Rosul. 

4.   Pengembangan standar pendidik dan tenaga kependidikan 

Menjalin kerjasama dengan komite sekolah, warga sekolah dan instansi 

terkait dalam mengembangkan kompetensi pendidik aspek 

profesionalitas. 

    5.  Pengembangan standar sarana dan prasarana pendidikan 

Menjalin kerjasama dengan komite sekolah, warga sekolah dan instansi 

terkait dalam pengembangan sarana prasarana laboratorium IPA, 

perpustakaan, laboratorium komputer, dan jaringan internet. 

 6.  Pengembangan standar pengelolaan pendidikan 

a.    Sekolah mengembangkan pendayagunaan SDM sesuai kebutuhan. 

b. Sekolah mengembangkan evaluasi terhadap kinerja sekolah. 

7.  Pengembangan standar pembiayaan pendidikan 

     Sekolah mengembangkan jalinan kerjasama dengan pihak terkait dalam 

penggalangan dana. 

8. Pengembangan standar penilaian pendidikan 

    Sekolah mengembangkan model-model evaluasi dan menjalin kerjasama  
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        dengan pihak lain untuk melaksanakan uji coba prestasi peserta didik    

        secara periodik. 

 

WT :  Apakah tata usaha ( termasuk bapak/ibu ) mengetahui bagaimanakah  

               dukungan dana terhadap pelaksanaan MBS ? 

SB :  Kami bersama staf tata usaha mengetahui beberapa dukungan dana dari  

               semua pihak cukup lancar, baik dari orang tua siswa  melalui SPP, bantuan  

               dari yayasan, Dinas Pendidikan Pusat, Dinas Pendidikan Provinsi, dan  

               pemerintah kota Surakarta 

WT :  Apakah tata usaha ( termasuk bapak/ibu ) mengetahui faktor-faktor apa saja  

               yang mendukung pelaksanaan MBS di sekolah ? 

SB :  Saya bersama staf tata usaha mengetahui bebarapa faktor-faktor yang  

               mendukung pelaksanaan MBS antara lain: 

a. Sumber daya manusia di SMP rata-rata baik 

b. Sarana prasana sekolah cukup memadai. 

c. Etos kerja  sangat bagus 

d. Kedisiplinan guru/karyawan cukup baik 

e. Adanya dana yang cukup dari yayasan 

WT :  Apakah tata usaha ( termasuk bapak/ibu ) mengetahui beberapa faktor- 

               faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan MBS di Sekolah ? 

SB :  Saya mengetahui beberapa faktor yang menghambat dalam pelaksanaan  
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               MBS di sekolah antara lain : 

a. Sebagian besar guru masih berstatus GTT 

b. Faktor kepimpinan kepala sekolah masih kuat 

c. Adanya budaya ewuh pakewuh  

WT :  Apakah tata usaha ( termasuk bapak/Ibu ) mengetahui  manfaat MBS  

               terhadap peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah ? 

SB :  Kami bersama staf tata usaha mengetahui beberapa manfaat MBS terhadap  

               peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah antara  lain : 

a. Sekolah lebih leluasa mengatur sekolah 

b. Adanya keterbukaan semua pihak dalam pengelolaan sekolah 

c. Partisipasi komite sekolah dan orang tua meningkat 

d. Kegiatan pembelajaran siswa lebih kreatif dan inovatif 

e. Sekolah lebih mandiri 
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