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Implementasi Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS) 

pada SMK Cokroaminoto 1 Surakarta tahun ajaran 2005/2006 

 

Oleh : 

Nur Solikhin 

NIM K7402118 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 
Ilmu pengetahuan dan teknologi pada saat ini mengalami perkembangan 

dan kemajuan yang pesat. Hal ini tidak terlepas dari peran pemerintah yang 

memberikan perhatian yang serius dibidang tersebut. Perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang pesat telah membawa perubahan dihampir semua 

aspek kehidupan manusia, dimana berbagai permasalahan yang muncul tidak 

dapat dipecahkan dan diselesaikan kecuali kita menguasai ilmu pengetahuan dan 

teknologi. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa perkembangan ilmu pengetahuan 

dan tenologi selain mempunyai manfaat bagi kehidupan manusia, disisi lain juga 

membawa manusia kedalam era persaingan global yang semakin ketat. Agar bisa 

bersaing dalam persaingan global, maka sebagai bangsa kita perlu untuk terus 

senantiasa mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. 

Kalau kita berbicara masalah kualitas sumber daya manusia, maka kita 

tidak bisa memisahkannya dengan pendidikan karena pendidikan memegang 

peranan yang sangat penting sekali dalam mencetak sumber daya manusia yang 

berkualitas. Pada saat sekarang ini kita cukup prihatin dengan kualitas sumber 

daya manusia Indonesia yang rendah, bahkan dibawah negara-negara ASEAN 

seperti Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina. Rendahnya kualitas sumber 

daya manusia merupakan realita yang harus dihadapi oleh bangsa Indonesia. Pada 
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saat kondisi bangsa Indonesia sedang mengalami masalah rendahnya kualitas 

sumber daya manusia, maka bukan saatnya kita mencari kambing hitam, siapa 

yang harus bertanggungjawab, akan tetapi bagaimana permasalahan yang sedang 

dihadapi dapat disikapi dengan cara yang arif dan bijaksana yaitu dengan 

mendudukkan permasalahan yang ada dan mencari solusi yang tepat untuk 

memecahkan masalah tersebut. 

Salah satu permasalahan pendidikan yang dihadapi oleh bangsa 

Indonesia adalah rendahnya mutu pendidikan pada setiap jenjang dan satuan 

pendidikan, khususnya pendidikan dasar dan menengah. Peningkatan kualitas 

pendidikan merupakan suatu proses yang terintegrasi dengan proses peningkatan 

kualitas sumber daya manusia itu sendiri. Pemerintah bersama kalangan swasta 

secara bersama-sama telah dan terus berupaya mewujudkan amanat tersebut 

melalui berbagai usaha pembangunan pendidikan yang lebih berkualitas. Adapun 

usaha yang telah dilakukan oleh pemerintah antara lain, melalui berbagai 

pelatihan dan peningkatan kompetensi guru, pengembangan dan perbaikan 

kurikulum dan sistem evaluasi, perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, 

pengembangan dan pengadaan materi ajar. Selain hal tersebut usaha lain yang 

dilakukan oleh pemerintah adalah dengan reorientasi penyelenggaraan 

pendidikan, melalui manajemen sekolah (School based management).Walaupun 

berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah, namun hasilnya belum mampu 

menunjukkan peningkatan yang menggembirakan, akan tetapi hanya beberapa 

sekolah saja yang menunjukkan peningkatan dan perkembangan yang 

menggembirakan dan jumlahnya pun juga relatif sedikit. 

Ada dua faktor yang dapat menjelaskan mengapa upaya perbaikan mutu 

pendidikan selama ini kurang atau tidak berhasil. Hal ini sebagaimana 

disampaikan oleh Umaedi (2000), ”Pertama, strategi pembangunan pendidikan 

selama ini bersifat input-oriented. Yang kedua, pengelolaan pendidikan selama ini 

lebih bersifat macro-oriented, diatur oleh jajaran birokrasi di tingkat pusat”. 

Faktor pertama yang disampaikan oleh Umaedi didasarkan oleh sebuah asumsi 

bahwa bilamana semua input pendidikan telah dipenuhi seperti pelayanan 

penyediaan buku-buku (materi ajar) dan alat belajar lainnya, penyediaan sarana 

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



 
 
 

 

 
 
 

3 

dan prasarana pendidikan, pelatihan guru dan tenaga pendidikan lainnya, maka 

secara otomatis lembaga pendidikan atau dalam hal ini adalah sekolah, akan dapat 

menghasilkan (keluaran) yang bermutu sebagaimana yang diharapkan. Sedangkan 

faktor yang kedua, karena pengelolaan pendidikan selama ini lebih bersifat 

macro-oriented, diatur oleh jajaran birokrasi di tingkat pusat maka akibatnya 

banyak faktor yang diproyeksikan di tingkat makro (pusat) tidak terjadi atau tidak 

berjalan sebagaimana mestinya di tingkat mikro (sekolah) atau dengan singkat 

dapat dikatakan bahwa kompleksitasnya cakupan permasalahan pendidikan, 

kondisi lingkungan sekolah dan bervariasinya kebutuhan siswa dalam belajar, 

serta aspirasi masyarakat terhadap pendidikan, seringkali tidak dapat terpikirkan 

secara utuh dan akurat oleh birokrasi pusat. 

Menurut Depdiknas (2001: 1-3) ada tiga faktor yang menyebabkan 

mengapa upaya perbaikan mutu pendidikan selama ini belum menunjukkan hasil 

yang menggembirakan, ketiga faktor tersebut adalah : 

a. Kebijakan dari penyelenggaraan pendidikan nasional menggunakan 
pendekatan education production function atau input-out put analysis 
yang tidak dilaksanakan secara konsekuen,  

b. Penyelenggaraan pendidikan nasional dilakukan secara birokratik-
sentralistik,  

c. Peran serta masyarakat yang kurang khususnya orang tua siswa dalam 
penyelenggaraan pendidikan, kalaupun terlibat pada umumnya lebih 
banyak berhubungan dengan sumbangan dana untuk membangun 
sekolah, bukan pada proses pendidikan (pengambilan keputusan, 
monitoring, evaluasi, dan akuntabilitas). 

 
Berdasarkan pendapat yang disampaikan oleh Umaedi, memberikan 

pemahaman kepada kita bahwa pembangunan pendidikan bukan hanya terfokus 

pada penyediaan faktor input pendidikan tetapi juga harus lebih memperhatikan 

faktor proses pendidikan. Input pendidikan merupakan hal yang mutlak harus ada 

dalam batas-batas tertentu tetapi tidak menjadi jaminan dapat secara otomatis 

meningkatkan mutu pendidikan. Di samping itu mengingat sekolah sebagai unit 

pelaksana pendidikan formal terdepan dengan berbagai keragaman potensi anak 

didik yang memerlukan layanan pendidikan yang beragam, kondisi lingkungan 

yang berbeda satu dengan lainnya, maka sekolah harus dinamis dan kreatif dalam 
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melaksanakan perannya untuk mengupayakan peningkatan kualitas atau mutu 

pendidikan.  

Sejalan dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 

tentang Otonomi Daerah dan Undang-undang Nomor 25 tentang Perimbangan 

Keuangan Pusat dan Daerah, membawa konsekuensi terhadap kewenangan daerah 

sehingga daerah menjadi lebih memiliki otonomi yang luas. Otonomi yang luas 

mencakup kewenangan dan keleluasaan pemerintah dalam menyelenggarakan 

seluruh bidang kehidupan, kecuali politik luar negeri, pertahanan keamanan, 

peradilan, moneter dan fiskal, agama serta bidang yang ditetapkan oleh peraturan 

pemerintah (pasal 7), dan pendidikan merupakan salah satu bidang yang 

pengelolaannya diserahkan kepada pemerintah daerah. Pendidikan yang selama 

ini dikelola secara sentralistik atau terpusat harus dirubah mengikuti irama yang 

sedang berkembang. Otonomi daerah sebagai kebijakan politik ditingkat makro 

akan memberikan imbas terhadap sekolah sebagai subsistem pendidikan nasional. 

Dengan pengelolaan pendidikan yang terlalu kaku dan sentralistik 

ternyata tidak memberikan dampak yang positif, partisipasi pendidikan nasional 

maupun kualitas pendidikan tetap menurun. Hal tersebut disinyalir penyebabnya 

adalah masalah manejemen atau pengelolaan sekolah. Untuk itulah kemudian 

muncul pemikiran mengenai arah pengelolaan pendidikan, dimana sekolah diberi 

keleluasaan untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan secara luas. Pemikiran 

tersebut kemudian disebut dengan istilah Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) 

atau School Based Manajemen (SBM). Konsep MBS telah diterapkan di negara-

negara maju, seperti Australia, USA, Spanyol, Chili dan lain-lain. Konsep MBS 

baru mulai diujicobakan di Indonesia sejak tahun 1999, tentu saja penerapannya 

belum sempurna sesuai dengan yang diharapkan. Pemerintah berharap dengan 

melihat kekurangan yang ada, dapat dicari pemecahan masalah yang tepat untuk 

mengatasi kekurangsempurnaan tersebut. 

Konsep yang menawarkan kerjasama yang erat antara sekolah, 

masyarakat dan pemerintah dengan tanggung jawabnya masing-masing ini, 

berkembang didasarkan kepada suatu keinginan pemberian kemandirian kepada 

sekolah untuk ikut terlibat secara aktif dan dinamis dalam rangka proses 
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peningkatan kualitas pendidikan melalui pengelolaan sumber daya sekolah yang 

ada. Dalam konsep manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah, sekolah harus 

mampu menerjemahkan dan menangkap esensi kebijakan makro pendidikan serta 

memahami kondisi lingkungannya (kelebihan dan kekurangannya) untuk 

kemudian melalui proses perencanaan, sekolah harus memformulasikannya ke 

dalam kebijakan mikro dalam bentuk program-program prioritas yang harus 

dilaksanakandan dievaluasi oleh sekolah yang bersangkutan sesuai dengan visi 

dan misinya masing-masing. 

Konsep MBS merupakan suatu perubahan paradigma peningkatan mutu 

pendidikan melalui otonomi  atau kemandirian kepada sekolah, dimana dalam 

pengambilan keputusan melibatkan seluruh warga sekolah sesuai dengan standar 

mutu pelayanan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi 

maupun Pemerintah Kota. MBS merupakan model pengelolaan yang bertujuan 

untuk meningkatkan mutu. Mutu yang dimaksud tidak hanya mutu lulusan yang 

diwujudkan dalam bentuk prestasi belajar, melainkan juga mutu pelayanan yang 

diberikan sekolah, mutu proses pembelajaran, mutu masukan dan lain-lain. 

Dalam pengimplementasian konsep manajemen peningkatan mutu 

berbasis sekolah, sekolah memiliki tanggung jawab untuk mengelola dirinya 

berkaitan dengan permasalahan administrasi, keuangan dan fungsi setiap personel 

sekolah di dalam kerangka arah dan kebijakan yang telah dirumuskan oleh 

pemerintah. Bersama-sama dengan orang tua dan masyarakat, sekolah harus 

membuat keputusan, mengatur skala prioritas di samping harus menyediakan 

lingkungan kerja yang lebih professional bagi guru, dan meningkatkan 

pengetahuan dan kemampuan serta keyakinan masyarakat tentang sekolah atau 

pendidikan. Kepala sekolah harus tampil sebagai koordinator dari sejumlah orang 

yang mewakili berbagai kelompok yang berbeda di dalam masyarakat sekolah dan 

secara professional harus terlibat dalam setiap proses perubahan di sekolah 

melalui penerapan prinsip-prinsip pengelolaan kualitas total dengan menciptakan 

kompetensi dan penghargaan di dalam sekolah itu sendiri maupun sekolah lain. 

Esensi dari manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah adalah 

otonomi atau dapat diartikan sebagai kewenangan (kemandirian) yaitu 
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kemandirian dalam mengatur dan mengurus dirinya sendiri. Jadi, otonomi sekolah 

adalah kewenangan sekolah untuk mengatur dan mengurus kepentingan warga 

sekolah sesuai dengan peraturan perundang-undangan pendidikan nasional yang 

berlaku. Kemandirian yang dimaksud harus didukung oleh sejumlah kemampuan, 

yaitu kemampuan memobilisasi sumber daya, kemampuan memilih cara 

pelaksanaan yang terbaik, kemampuan berkomunikasi dengan cara yang efektif, 

kemampuan memecahkan persoalan-persoalan sekolah, kemampuan adaptif dan 

antisipatif, kemampuan bersinergi dan berkolaborasi dan kemampuan memenuhi 

kebutuhan sendiri. 

Pada saat sekarang ini konsep MPMBS telah diterapkan di semua 

SMA/SMK di Surakarta, salah satu sekolah yang menerapkan konsep tersebut 

adalah SMK Cokroaminoto 1 Surakarta. Manajemen atau pengelolaan sekolah di 

Surakarta telah mengalami beberapa model manajemen, baik sentralistik maupun 

desentralistik yang sekarang sedang diterapkan. Dalam sistem sentralistik banyak 

sekali kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah tidak dapat 

dilaksanakan oleh sekolah karena kondisi riil di daerah tidak sama antara daerah 

yang satu dengan yang lain, misalnya dalam hal sarana dan prasarana pendidikan, 

tentu saja sarana dan prasarana di kota akan lebih lengkap dan modern 

dibandingkan di desa yang cenderung kurang lengkap dan ketinggalan jaman. 

Implementasi MPMBS di SMK Cokroaminoto 1 Surakarta terdapat 

beberapa permasalahan yang timbul dalam pengelolaan sekolah tersebut, 

diantaranya yaitu masalah bantuan dana dari pemerintah, karena SMK 

Cokroaminoto 1 Surakarta berada dibawah suatu yayasan, ternyata terdapat suatu 

masalah yaitu tidak transparansinya pengelolaan  keuangan yang berasal dari 

siswa oleh yayasan. Sedangkan permasalahan yang berkaitan dengan KBM adalah 

sarana dan prasarana yang kurang mendukung, hal ini bisa dilihat dari jumlah 

buku yang tersedia di perpustakaan sangat sedikit, selain itu buku-buku yang ada 

merupakan buku cetakan lama.  

Salah satu keberhasilan MPMBS juga dipengaruhi oleh kepala sekolah, 

jika kepala sekolah didukung oleh warga sekolah maka kemungkinan besar 

tujuan-tujuan yang telah ditetapkan oleh sekolah akan mudah tercapai, begitu juga 
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sebaliknya, jika kepala sekolah tidak mendapat dukungan dari warga sekolah 

maka kepala sekolah akan mengalami kesulitan atau hambatan dalam 

merealisasikan program-programnya. Kondisi yang demikian tidak dijumpai di 

SMK Cokroaminoto 1 Surakarta, kepala sekolah yang sekarang menjabat kurang 

mendapat dukungan dari warga sekolah hal ini disebabkan karena kepala sekolah 

yang sekarang menjabat lebih dekat dan mendukung kebijakan dari yayasan yang 

cenderung merugikan pihak sekolah dan masih ada berbagai permasalahan lain 

yang menyebabkan mengapa implementasi MPMBS di SMK Cokroaminoto 1 

Surakarta belum sesuai dengan harapan. Dari berbagai permasalahan yang ada, 

hubungan yang kurang harmonis antara sekolah dan yayasan perlu mendapat 

perhatian yang serius dan perlu segera dicari jalan keluarnya. 

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, penulis sangat tertarik sekali 

untuk mengadakan penelitian tentang pelaksanaan Manajemen Peningkatan Mutu 

Berbasis Sekolah (MPMBS) dengan judul “IMPLEMENTASI MANAJEMEN 

PENINGKATAN MUTU BERBASIS SEKOLAH (MPMBS) PADA SMK 

COKROAMINOTO 1 SURAKARTA TAHUN AJARAN 2005/2006”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, agar penelitian mempunyai 

ruang lingkup permasalahan yang jelas, maka penulis merumuskan permasalahan 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana persepsi kepala sekolah, guru dan komite sekolah tentang 

Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS) ? 

2. Bagaimana implementasi Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah 

(MPMBS) di SMK Cokroaminoto 1 Surakarta ? 

3. Kendalan-kendala yang dihadapi dalam implementasi Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis 

Sekolah (MPMBS) ? 

4. Usaha-usaha yang telah dilakukan oleh sekolah untuk mengatasi hambatan 

tersebut ? 
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C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui persepsi kepala sekolah, guru dan komite sekolah tentang 

Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS). 

2. Untuk mengetahui implementasi Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis 

Sekolah (MPMBS) di SMK Cokroaminoto 1 Surakarta. 

3. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi 

Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS) di SMK 

Cokroaminoto 1 Surakarta. 

4. Untuk mengetahui usaha-usaha yang telah dilakukan oleh SMK Cokroaminoto 

1 Surakarta untuk mengatasi kendala-kendala dalam implementasi Manajemen 

Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS) di SMK Cokroaminoto 1 

Surakarta. 

 
D. Manfaat Penelitian 

Dalam mengadakan penelitian penulis berharap dapat memberikan suatu 

kemanfaatan bagi dunia pendidikan. Adapun manfaat dari penelitian ini penulis 

golongkan menjadi dua yaitu :  

1. Manfaat Teoritis 

a. Menambah wawasan atau pengetahuan bagi pembaca tentang konsep 

manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah bahwa konsep tersebut 

mempunyai peranan yang besar dalam meningkatkan mutu pendidikan 

sekolah. 

b. Sebagai salah satu sumber bagi penelitian-penelitian selanjutnya, serta 

diharapkan dapat memberikan kemanfaatan bagi perkembangan ilmu 

pengetahuan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Sekolah 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan sekolah 

dalam menentukan kebijakan selanjutnya dalam usaha untuk meningkatkan 
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mutu pendidikan melalui implementasi Manajemen Peningkatan Mutu 

Berbasis Sekolah (MPMBS). 

b. Bagi Peneliti 

Menambah wawasan tentang konsep manajemen pendidikan di Indonesia 

yaitu tentang manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah dalam 

peranannya meningkatkan mutu pendidikan. 
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