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KATA PENGANTAR 

 

Merupakan anugerah yang tak terhingga penulis  

panjatkan kehadirat Allah SWT yang dengan sifat Rahman 

dan Rahim-Nya sehingga akhirnya penulis dapat 

menyelesaikan buku yang berjudul “Manajemen Berbasis 

sekolah dan masyarakat”, mengoptimalkan partisipasi 

masyarakat melalui peran komite sekolah.  

Buku ini bertujuan untuk memberikan gambaran 

tentang bagaimana seharusnya masyarakat berpartisipasi 

terhadap peningkatan kualitas pendidikan melalui 

pengelolaan lembaga pendidikan secara bersama-sama 

dengan pengelola sekolah. Buku ini juga bertujuan untuk 

memberi informasi kepada masyarakat tentang peran dan 

kewenangan yang dimiliki anggota masyarakat untuk 

terlibat dalam proses pengelolaan sekolah melalui fungsi 

dan peran komite sekolah. 

Dalam membangun sebuah proses pendidikan yang 

berkualitas dan bermartabat, sudah sewajarnya masyarakat 

terlibat dan dilibatkan secara aktif dalam pengelolaan 

sekolah. Keterlibatan masyarakat akan berimplikasi banyak 

hal, baik yang sifatnya positif maupun negatif. Pengelola 

sekolah khususnya kepala sekolah sebaiknya memahami 

bagaimana cara memberdayakan komite sekolah untuk 
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berperan secara optimal membantu proses pengelolaan 

sekolah. 

Komite sekolah harus saling bersinergi dengan 

seluruh elemen sekolah dalam mengelola sekolah. Anggota 

komite sekolah yang terdiri dari unsur orang tua murid, 

guru, para praktisi serta pemerhati pendidikan memiliki 

peran dan fungsi yang sangat  besar. Beberapa diantara 

peran dan fungsi komite sekolah adalah ikut serta dalam 

proses perumusan dan pengesahan Rancangan dan Aggaran 

Pembiayaan Sekolah (RAPBS).  

Komite sekolah juga memiliki peran sebagai 

evaluator dari semua proses pengelolaan pendidikan serta 

peran penghubung antara sekolah dengan semua elemen 

stakeholders eksternal. Legitimasi komite sekolah untuk 

memperoleh dukungan dari masyarakat terhadap 

pengelolaan sekolah sangat besar, oleh sebab itu 

mengoptimalkan peran komite sekolah dalam pengelolaan 

sekolah yang lebih berkualitas dan bermartabat menjadi 

sangat strategis.  

Ada banyak hal lain juga tentang manajemen sekolah 

yang dipaparkan dalam buku ini, di mana kesemuanya 

diharapkan akan bermuara pada upaya untuk menigkatkan 

pengelolaan sekolah dapat lebih sistematis dan terarah. 

Semoga bermanfaat bagi seluruh pembaca...... 
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BAB 1 
HAL UMUM TENTANG  

MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH  
DAN MASYARAKAT (MBSM) 

 

 

 

A. Sejarah MBSM 
onsep "Manajemen Berbasis Sekolah dan 

Masyarakat" (MBSM) yang dalam bahasa Inggris 

disebut School-Community Based Management, 

pertama kali muncul di Amerika Serikat. Di Amerika Serikat 

kemunculan MBSM dilatarbelakangi karena masyarakat 

mulai mempertanyakan relevansi dan korelasi hasil 

pendidikan dengan tuntutan kebutuhan masyarakat. 

Saat itu kinerja sekolah dianggap tidak sesuai dengan 

tuntutan yang diperlukan siswa untuk terjun ke dunia kerja. 

Sekolah dianggap tidak mampu memberikan hasil maksimal 

dalam konteks kehidupan kompetitif secara global. Salah 

satu indikasinya adalah prestasi siswa untuk mata pelajaran 

matematika dan IPA tidak memuaskan.  

Fenomena tersebut oleh pemerintah, khususnya 

pihak sekolah dan masyarakat, segera diantisipasi dengan 

K 
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melakukan upaya perubahan dan penataan manajemen 

sekolah. Untuk memenuhi kemampuan kompetitif tersebut, 

masyarakat dan pemerintah sepakat melakukan reformasi 

terhadap manajemen sekolah yang mengacu pada 

kebutuhan kompetitif. 

Langkah yang ditempuh selanjutnya adalah 

mengubah manajemen sekolah melalui konsep MBSM 

sehingga menghasilkan kinerja sekolah yang baik. Hal itu 

terjadi setelah masyarakat dan pemerintah menyadari 

pentingnya pendidikan untuk masa depan. Berkaitan 

langsung dengan ide MBSM, reformasi manajemen 

pendidikan di negara maju, selama lebih dari 40 tahun 

terakhir terus berporos pada desentralisasi.  

Menurut Bailey (1991), di Amerika Serikat sejak 

tahun 1960-an hingga tahun 1990-an, telah berjalan gerakan 

reformasi manajemen pendidikan selama empat generasi. 

Dari "empat generasi" tersebut, gerakan reformasi semuanya 

menjurus kepada desentralisasi hingga sampai kepada 

istilah disebut sebagai MBSM yang merupakan 

pengindonesiaan dari school-community based management 

(SCBM).   
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Di Amerika dasar dari pembentukkan SCBM 

merujuk pada beberapa peristiwa:  

(1). Era Progresif Baru (The New Progressive Era) yang lahir 

pada tahun 1960-an, digagas oleh Neale, Rand 

Corporation, Fullman, McLaughlin, Bruce Joyce, di 

mana fokus dari era ini adalah pada pengembangan 

kemampuan individu sebagai ujung tombak perubahan.  

(2). Studi Keefektifan Sekolah (School Effectiveness Studies) 

pada tahun 1970an, digagas oleh Edmunds, Brookover, 

Cohen, Cuban, dan Austin, di mana fokus dari era ini 

yaitu pada etos sekolah.  

(3). Laporan Nasional (National Report) pada tahun 1980-an, 

digagas oleh Bell, Wood, dan Sizer, di mana fokus dari 

era ini adalah pada pemberdayaan sekolah, termasuk 

pemberdayaan pendidikan bagi anak-anak berisiko 

(Nation at Risk), seperti: gelandangan, pengemis, anak--

anak dari keluarga sangat miskin, anak -anak korban 

pemutusan hubungan kerja, anak-anak yang bermukim 

secara terisolasi, dan lain-lain.  

(4). Sekolah Negeri dengan Pilihan (Public School by Choice) 

merupakan produk pemikiran para pakar dari 

Universitas Minnesota dan Iowa.  
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Sejarah perkembangan MBSM di Amerika dapat dilihat 

pada Gambar di bawah ini:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1.  

Perkembangan MBSM di Amerika Serikat 
 

Penerapan konsep manajemen berbasis sekolah di 

Amerika Serikat menurut Edward E. Lawler (1994) ternyata 

dapat meningkatkan kualilas belajar mengajar. Hal ini 

disebabkan adanya mekanisme yang lebih efektif dan lebih 

cepat dalam pengambilan keputusan, memberikan dorongan 

semangat kinerja baru sebagai motivasi berprestasi para 

pimpinan sekolah dalam melakukan tugasnya sebagai 

pimpinan sekolah. Pendapat Edward E Lawler (1994) 

menunjukkan bahwa kualitas pengelolaan sekolah bukan 

Era Progresif Baru (1960an) 

Studi Keefektifan Lembaga 
Pendidikan (1970-an) 

Laporan Nasional (1980-an) 

Lembaga Pendidikan Negeri Pilihan 
(Abad ke- 21) 
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saja tampak pada tertib administrasi, tetapi  jaminan adanya 

kreativitas dan inovatif dari setiap guru dan siswanya.  

Pengelolaan sekolah diurus bertitik tolak pada 

prinsip otonomi dan profesional, yaitu otonomi manajemen 

sekolah. Sehingga sekolah lebih mandiri dan mampu 

menemukan arah pengembangan sekolah sesuai kondisi dan 

tuntutan lingkungan masyarakatnya. Desentralisasi sekolah 

memindahkan otoritas pengambilan keputusan manajemen 

ke setiap pemerintahan tingkat lokal (local stakeholder) 

sehingga mereka lebih mandiri dan mampu menentukan 

arah pembangunan yang sesuai dengan kondisi tuntutan 

masyarakatnya. Manajemen berbasis sekolah di negara-

negara lain juga telah terbukti keefektifannya dalam 

meningkatkan kualitas sekolah.  

Suyanto (2001:87) mengemukakan banyak penelitian 

secara konklusif mendukung rasional efektivitas 

penggunaan manajemen pendidikan berbasis sekolah. Para 

peneliti tersebut antara lain: Amundson (1988), Burns dan 

Howers (1989), David dan Peterson (1984), English (1989), 

Levine dan Eubank (1989), Lindelow dan Heynderickx 

(1989), Malen, Ogawa, dan Kranz (1990), Marbuerger (1985), 

Majkowski dan Fleming (1989), Peterson (1991), serta White 

(1989). Berbagai hasil penelitian memberikan dukungan bagi 

diterapkannya manajemen berbasis sekolah. 
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Latar belakang munculnya Manajemen Berbasis 

Sekolah dan Masyarakat (MBSM) tak terlepas dari kinerja 

pendidikan di suatu negara dan berdasarkan sistem 

pendidikan yang ada sebelumnya. Di Hongkong MBSM 

dilatarbelakangi kurang baiknya sistem pendidikan saat itu, 

sehingga untuk meningkatkan kualitas pendidikan dinegara 

tersebut maka antara tahun 1960-an hingga 1970-an berbagai 

inovasi dilakukan diantaranya melalui perbaikan 

kurikulum, profesionalisme guru, metode pengajaran, 

sistem evaluasi kurikulum baru dan pendekatan metode 

pengajaran baru, namun hasilnya kurang memuaskan, 

karena pada umumnya inovasi baru berkisar pada 

peningkatan kualitas pendidikan di dalam kelas. Hal serupa 

juga dilakukan dibanyak negara lain seperti Kanada, 

Australia, Inggris, Prancis, Selandia Baru, dan Indonesia. 

Pada tahun 1980-an terjadi perkembangan yang 

menggembirakan di bidang manajemen modern, yaitu atas 

keberhasilan penerapan manajemen moderen pada industri 

dan organisasi komersial. Aplikasi manajemen moderen 

kemudian diadopsi untuk diterapkan di dunia pendidikan. 

Kalangan pendidikan mulai menyadari bahwa untuk 

meningkatkan kualitas pendidikan perlu upaya keluar dari 

lingkup pengajaran di dalam kelas secara sempit kelingkup 

organisasi sekolah, untuk itu diperlukan reformasi sistem 

secara struktural dan gaya menajemen sekolah. Kesadaran 
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ini memunculkan berbagai gerakan reformasi dibidang 

manajemen sekolah, diantaranya gerakan sekolah efektif 

(effective school) yang mencari dan mempromosikan 

karakteristik sekolah-sekolah efektif serta gerakan anggaran 

sekolah mandiri (self-budgeting school) yang menekankan 

otonomi penggunaan sumber dana sekolah.  

Selain gerakan reformasi di atas, terdapat gerakan 

reformasi yang cukup penting dalam manajemen moderen 

sekolah yaitu adanya desentralisasi otoritas pendidikan dari 

pusat kepada sekolah. Hal ini ditandai dengan 

dilimpahkannya kewenangan pengelolaan sekolah kepada 

sekolah, diantaranya seperti pengembangan kurikulum 

berbasis sekolah dan masyarakat (school-community based 

curriculum development), pengembangan staf berbasis sekolah 

dan masyarakat (school-community based staff development) 

dan bimbingan siswa berbasis sekolah dan masyarakat 

(school-community based student counseling).  

Banyak pakar pendidikan berpendapat bahwa 

desentralisasi pendidikan dari tingkat pusat ke tingkat 

sekolah tidak dapat menjamin bahwa sekolah akan 

menggunakan kewenangannya secara efektif untuk 

meningkatkan kualitas sekolah. Oleh karena itu, seluruh 

pihak yang berkepentingan dengan peningkatan kualitas 

sekolah harus andil bersama-sama dalam pengambilan 

keputusan pada tingkat sekolah, sehingga dibutuhkan 
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kesadaran seluruh stakeholder dalam pengambilan keputusan 

di sekolah. 

Pada akhir tahun 1980-an berbagai bentuk MBSM 

segera menjadi topik sentral dan strategi dalam berbagai 

reformasi pendidikan di berbagai belahan dunia. Ciri MBSM 

adalah adanya kerja sama secara partisipatif dalam 

mengambil keputusan antara sekolah dan masyarakat. Di 

Kanada, kemunculan MBSM yang menggunakan istilah 

School-Community Site Decision Making didasari adanya 

kelemahan manajemen dari pendekatan fungsional yang 

mengontrol dan membatasi partisipasi masyarakat. Saat itu 

penyelenggara pendidikan dalam setiap pengambilan 

keputusan jarang melibatkan masyarakat, padahal 

masyarakat adalah pengguna jasa layanan pendidikan. 

 Setiap keputusan yang menyangkut sekolah 

ditentukan oleh birokrasi di atasnya, yaitu pemerintah pusat 

atau pemerintah daerah. Masyarakat disepelekan 

kemampuan dan partisipasinya, sehingga kualitas 

keputusan sering tidak obyektif dan tidak realistis. Dari 

sinilah terjadinya ketimpangan dalam penyediaan layanan 

pendidikan karena semuanya ditentukan dari atas, disinilah 

partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan. Dalam perspektif 

administratif School-Community Site Decision Making dapat 

dilihat dari tiga macam sudut pandang yaitu:  
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Pertama, dasar kemunculannya karena tidak adanya 

keseimbangan kekuatan (kekuasaan) antara pimpinan dan 

staf. Proses pengambilan keputusan lebih banyak 

didominasi oleh pimpinan, sementara itu staf kurang 

berperan.  

Kedua, dalam konteks sosial School-Community Site 

Decision Making sebagai alternatif baru bagi sistem 

administrasi yang sentralistis. Sistem administrasi 

sentralistis menimbulkan banyak masalah sosial seperti 

tingkat partisipasi, tingkat keterwakilan, bentuk evaluasi 

yang cocok dan akuntabilitasnya. Sistem sentralistis 

semacam ini tidak dapat dipertahankan karena munculnya 

masalah-masalah sosial seperti tingkat pengangguran, 

kesulitan ekonomi, keterpimpinan dana, dan meningkatnya 

tingkat kekecewaan masyarakat.  

Ketiga, dalam keterkaitan antara sekolah dengan 

lingkungan sosial, School-Community Site Decision Making 

sebagai strategi administratif untuk menyesuaikan dengan 

situasi dan kondisi lingkungan sosial. 

Bertitik tolak dari kondisi dan penataan kembali 

manajemen sekolah tersebut, dalam konteks pembangunan 

pendidikan di Indonesia diperlukan suatu sistem 

persekolahan yang mampu memberikan kemampuan dasar 

(basic skill) bagi siswa. Penataan sekolah melalui konsep 

MBSM yang diartikan sebagai wujud dari reformasi 
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pendidikan, diarahkan untuk meredesain dan memodifikasi 

struktur pemerintah menjadi sekolah yang berkonscp 

pemberdayaan sekolah. Fokus pemberdayaan tersebut 

dimaksudkan untuk meningkatkan otonomi dan 

profesionalisme sekolah yang pada gilirannyu menjadi 

kualitas pendidikan. Gagasan MBSM tersebut kiranya perlu 

dipahami dengan baik oleh seluruh pihak yang 

berkepentingan (stakeholder) dalum penyelenggaraan 

pendidikan, khususnya sekolah, karena implementasi 

MBSM ini tidak sekedar membawa perubahan kewenangan 

dalam akademik di sekolah, tetapi juga membawa 

perubahan mendasar dalam hal kebijakan dan orientasi 

partisipasi orang tua dan masyarakat. 

 

B. Sejarah MBSM di Indonesia 
i Indonesia latar belakang munculnya MBSM 

tidak jauh berbeda dengan negara-negara maju 

yang terlebih dulu menerapkannya. Perbedaan 

yang mencolok adalah lambatnya kesadaran para pengambil 

kebijakan pendidikan di Indonesia. Dibanyak negara 

gerakan reformasi pendidikan model MBSM ini sudah 

terjadi pada tahun 1970-an dan disusul di banyak negara 

pada tahun 1980-an, namun di Indonesia baru dimulai 30 

tahun kemudian. Hal ini tidak terlepas dari sistem 

D
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pemerintahan orde baru, di mana semua kebijakan diatur 

dari pusat, yaitu di Jakarta baik dalam penentuan kurikulum 

sekolah, anggaran pendidikan, pengangkatan guru, metode 

pembelajaran, buku pelajaran, alat peraga hingga jam 

sekolah maupun jenis upacara yang harus dilaksanakan 

sekolah. Selama bertahun-tahun upaya perbaikan 

pendidikan selalu dilaksanakan dengan cara tambal sulam, 

yang terjadi hanyalah inovasi pendidikan yang masih 

setengah hati karena keengganan para birokrat pendidikan. 

Apa yang disebut dengan MBSM di Indonesia sebenarnya 

belumlah merupakan bentuk reformasi, karena tidak 

terpenuhinya beberapa prasyarat dan belum melewati 

tahap-tahap yang benar. 

Kebijakan MBSM di Indonesia secara serius baru 

dimulai sejak tahun 1999/2000, yaitu dengan peluncuran 

dana bantuan yang disebut dengan Bantuan Operasional 

Manajemen Mutu (BOMM). Dana bantuan ini disetor 

langsung ke rekening sekolah, tidak melalui alur birokrasi 

pendidikan di atasnya (Dinas Diknas). Memasuki tahun 

anggaran 2003, dana BOMM itu diubah namanya menjadi 

Dana Rintisan untuk MBSM, khususnya untuk Sekolah 

Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP). Program ini sejalan 

dengan implementasi dari Undang-Undang (UU) Nomor 22 

Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah di bidang pendidikan 

dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang 
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Program Pembangunan Nasional (Propenas).  Menurut 

undang-undang ini, MBSM dimaksudkan sebagai upaya 

untuk meningkatkan kemandirian sekolah dalam 

penyelenggaraan pendidikan. Perwujudan school-community-

based education ini ditandai dengan pembentukan Komite 

Sekolah dan Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota. MBSM 

pada intinya adalah otonomi, akuntabilitas, dan partisipasi 

masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.  

Fokus MBSM adalah perbaikan mutu masukan, 

proses, keluaran pendidikan, serta jika memungkinkan 

termasuk layanan purna lulus, dengan demikian MBSM 

memiliki cakupan yang lebih luas. Jika MBSM benar-benar 

diterapkan, kewenangan untuk merekrut tenaga guru, 

merekrut dan mengangkat pimpinan sekolah (Kepsek), 

sistem pembayaran gaji, penetapan kalender sekolah, 

penetapan biaya pendidikan, bahkan juga kurikulum, 

semuanya menjadi kewenangan sekolah.  
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Skema Penerapan MBSM di Indonesia disajikan 

pada gambar berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2:  
Skema Penerapan MBSM di Indonesia 

 
Dapat disimpulkan bahwa MBSM muncul karena 

beberapa alasan, yaitu: 

1. Terjadinya ketimpangan kekuasaan dan kewenangan 

yang terlalu terpusat pada pimpinan dan 

mengesampingkan staf.  

2.  Kinerja pendidikan yang tidak kunjung membaik bahkan 

cenderung menurun di banyak negara.  

3. Kesadaran para birokrat dan desakan dari para pecinta 

pendidikan untuk merestrukturisasi pengelolaan 

pendidikan. 

 

Otonomi Pengelolaan Pendidikan 

Manajemen Berbasis Sekolah 

Manajemen Peningkatan  
Mutu Sekolah 

Pendidikan Berbasis Masyarakat 
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Berangkat dari pengalaman di Amerika Serikat, 

agaknya diperlukan waktu cukup lama bagi manajemen 

sekolah di Indonesia untuk melaksanakan MBSM. 

 

C. Tujuan dan Alasan Penerapan MBSM 

 
Tujuan MBSM  

Tujuan utama MBSM adalah untuk meningkatkan 

efisiensi pengelolaan dan meningkatkan relevansi 

pendidikan di sekolah dengan kebutuhan masyarakat atas 

mutu pendidikan yang lebih tepat. Di samping itu MBSM 

juga memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai 

sehubungan dengan pelibatan stakeholder dalam 

pengambilan keputusan dibidang pendidikan, diantaranya 

adalah: 

1. Meningkatkan peranan masyarakat untuk ambil bagian 

yang lebih besar dalam perencanaan dan pelaksanaan 

pendidikan pada semua tingkat, jenis dan jalur satuan 

pendidikan.  

2. Membangun rasa memiliki oleh masyarakat terhadap 

sekolah, rasa tanggung jawab, kemitraan, membantu 

mendorong mengembangkan sikap inovasi sekolah 

dalam melaksanakan tugas pendidikan dan kekuatan 

multikultural.  
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3. Mengikutsertakan masyarakat dalam hal meningkatkan 

mutu dan relevansi pendidikan dengan menyediakan 

akses yang lebih besar.  

4. Membantu mengatasi putus sekolah, khususnya pada 

jenjang pendidikan dasar. 

5. Membantu sekolah dalam pengerahan sumber daya lokal 

dan eksternal.  

6. Mengajak masyarakat berpartisipasi dalam perencanaan, 

pelaksanaan, dan penilaian program sekolah sesuai ruang 

yang disepakati.  

7. Menghimpun dukungan masyarakat untuk kemudian 

dibangun dalam suatu wadah, seperti Komite Sekolah 

atau Komite Sekolah pada tingkat sekolah atau area 

tertentu yang disepakati, kemudian dewan pendidikan 

untuk tingkat kabupaten/kota dan provinsi. 

MBSM bertujuan untuk menjamin semakin 

rendahnya kontrol pemerintah pusat dan rendahnya 

intervensi pemerintah daerah ke sekolah. Hal ini 

dimaksudkan supaya otonomi sekolah untuk menentukan 

sendiri apa yang perlu dilakukan dalam kegiatan belajar 

mengajar dan mengelola sumber daya yang ada untuk 

berinovasi semakin meningkat.  

Sedangkan partisipasi masyarakat ditampakkan 

pada tingginya keterlibatan mereka sehingga setiap unsur 

dapat berperan dalam meningkatkan kualitas, efisiensi, dan 
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pemerataan kesempatan pendidikan dengan memodifikasi 

struktur pengambilan keputusan dari pemerintah pusat ke 

daerah dan seterusnya ke sekolah. Apabila unsur-unsur 

yang terlibat memahami dan berkontribusi terhadap 

keberhasilan sekolah, maka MBSM memberikan peluang 

pada guru dan pimpinan sekolah mengelola sekolah 

menjadi lebih efektif karena rasa memiliki semakin tinggi 

akan menimbulkan sikap pemanfaatan yang lebih baik 

terhadap sumber daya yang ada untuk mengoptimalkan 

hasil. Secara lebih spesifik, MBSM bertujuan untuk:  

1) Menjamin mutu pembelajaran anak didik yang berpijak 

pada asas pelayanan dan prestasi hasil belajar.  

2) Meningkatkan kualitas transfer ilmu pengetahuan dan 

membangun karakter bangsa yang berbudaya.  

3) Meningkatkan mutu sekolah dengan memantapkan 

pemberdayaan melalui kemandirian, kreatifitas, inisiatif 

dan inovatif dalam mengelola dan memberdayakan 

sumber daya sekolah. 

4) Meningkatkan kepedulian warga sekolah dan 

masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan melalui 

pengambilan keputusan dengan mengakomodir aspirasi 

bersama. 

5) Meningkatkan tanggungjawab sekolah kepada orang 

tua, masyarakat, dan pemerintah tentang mutu sekolah.  

6) Meningkatkan kompetisi yang sehat antar sekolah 
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tentang mutu pendidikan yang akan dicapai. Kebijakan 

pengelolaan sekolah oleh semua unsur yang terkait 

mengacu pada standar pendidikan nasional. 

 

Sementara itu, menurut Departemen Pendidikan 

Nasional Republik Indonesia, tujuan MBSM adalah: 

1. Meningkatkan mutu pendidikan, melalui kemandirian 

dan inisiatif sekolah dalam mengelola dan 

memberdayakan sumber daya yang tersedia.  

2. Meningkatkan kepedulian stakeholder sekolah dan 

masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan melalui 

pengambilan keputusan bersama.  

3. Meningkatkan tanggung jawab sekolah kepada 

sekolahnya.  

4. Meningkatkan kompetisi yang sehat antar sekolah 

tentang mutu pendidikan yang akan dicapai. 

 

MBSM bertujuan untuk meningkatkan mutu 

sebagai wujud dari reformasi pendidikan dengan prinsip 

memperoleh delegasi kewenangan yang bertumpu pada 

sekolah dan masyarakat yang jauh dari praktik birokrasi 

sentralistik yang selama ini dijalankan. MBSM menuntut 

komitmen yang kuat dari semua unsur terkait, seperti 

personel sekolah, instansi yang berkaitan dengan sekolah, 

orang tua siswa, siswa, dan masyarakat luas dalam 



 18 

mengambil keputusan tentang pendidikan di sekolah 

dengan masing-masing berperan secara proporsional dan 

saling melengkapi dalam memenuhi tuntutan sekolah. 

 

Alasan Penerapan MBSM 

Menurut Bank Dunia, terdapat beberapa alasan 

dengan diterapkannya MBSM antara lain alasan ekonomis, 

politis, profesional, efisiensi administrasi, finansial, prestasi 

siswa, akuntabilitas, dan efektivitas sekolah, yang secara 

terinci sebagai berikut:  

1. Alasan Politis, MBSM merupakan bentuk reformasi 

desentralisasi yang mendorong adanya partisipasi 

demokratis dan kestabilan politik. Alasan ini juga terkait 

dengan struktur pemerintahan secara luas, di mana 

pemerintah memberikan kesempatan untuk 

mendesentralisasikan beberapa aspek pengambilan 

keputusan di bidang pendidikan. 

2. Alasan profesional, yaitu tenaga kerja sekolah harus 

berpengalaman dan memiliki keahlian untuk membuat 

keputusan yang paling sesuai untuk sekolah terutama 

untuk para siswa. Tenaga kerja yang profesional juga 

dapat memberi sumbangan pengetahuan 

kependidikannya yang berkaitan dengan kurikulum, 

pedagogi, pembelajaran, dan proses manajemen 

sekolah, di samping itu mereka juga diharapkan mampu 
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memberi motivasi dan komitmen yang lebih baik untuk 

pengajaran di sekolah. 

3. Alasan Efisiensi Administrasi, MBSM memungkinkan 

terjadinya efisiensi administrasi karena pengalokasian 

sumber daya dilakukan oleh sekolah itu sendiri. Sekolah 

merupakan pihak terbaik untuk mengalokasikan 

sumber daya secara efisien dalam memenuhi kebutuhan 

siswa. Efisiensi administrasi tingkat sekolah didapat 

apabila partisipan lokal membuat keputusan sendiri. 

4. Alasan Finansial, MBSM dapat dijadikan alat untuk 

meningkatkan sumber pendanaan lokal. Asumsinya, 

dengan mendorong dan menerima keterlibatan orang 

tua siswa di dalam pengambilan keputusan di tingkat 

sekolah, orang tua akan termotivasi untuk 

meningkatkan komitmennya kepada sekolah, sehingga 

orang tua siswa akan lebih memiliki keinginan untuk 

menyumbangkan uang, tenaga, dan sumber daya lain 

kepada sekolah. 

5. Alasan Peningkatan Prestasi Belajar Siswa, MBSM 

memungkinkan orang tua siswa dan para guru diberi 

otoritas dari sekolah, sehingga iklim sekolah akan 

berubah dalam mendukung pencapaian prestasi siswa. 

6. Alasan Akuntabilitas, MBSM akan melibatkan seluruh 

unsur sekolah dalam pengambilan keputusan dan 

pelaporannya, sehingga dapat meningkatkan 
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akuntabilitas karena meningkatkan hak bersuara dan 

peran serta semua pihak, yang pada pengelolaan 

sekolah tradisional sangat lemah atau hampir tak 

terdengar suaranya. 

7.  Alasan Efektifitas, MBSM memungkinkan eksplorasi 

yang mengarah pada peningkatan karakteristik kunci 

sekolah yang efektif yaitu meliputi kepemimpinan yang 

kuat, guru-guru yang terampil dan memiliki komitmen, 

meningkatkan fokus pada pembelajaran, dan rasa 

tanggung jawab terhadap hasil. 

8. Alasan Otonomi, MBSM juga memungkinkan 

menjadikan sekolah yang relatif otonom, memiliki 

kemampuan untuk menyelesaikan masalahnya sendiri, 

dan kepemimpinan yang kuat. Dengan kata lain, MBSM 

dimaksudkan untuk membentuk sekolah-sekolah efektif 

sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan. 

 

D. Manfaat Penerapan MBSM 
Di samping alasan-alasan di atas, penerapan MBSM 

yang benar juga akan memberi manfaat  kepada sekolah 

diantaranya:  

(1). Sekolah akan mengetahui kekuatan, kelemahan, 

peluang, dan ancaman bagi dirinya sehingga sekolah 

dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang 
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tersedia untuk memajukan sekolahnya, di samping itu 

sekolah akan lebih mengetahui seluruh kebutuhannya 

serta memprioritaskan kebutuhan terpenting. 

(2). MBSM juga melibatkan stakeholder sekolah dan 

masyarakat dalam pengambilan keputusan sehingga 

dapat meningkatkan kualitas keputusan tentang 

pendidikan serta transparansi dan demokrasi yang 

sehat. MBSM juga memungkinkan orang-orang yang 

kompeten di sekolah untuk mengambil keputusan yang 

dapat memperbaiki pembelajaran Bila keputusan dibuat 

oleh orang yang paling mengerti tentang sekolah maka 

perubahan akan terjadi secara konstan, dapat 

meningkatkan moral karena adanya komitmen dan 

mendukung dengan sepenuhnya upaya pencapaian 

tujuan.  

(3) MBSM dapat menjadi sarana efektif untuk 

meningkatkan kemajuan sekolah, yaitu: (a) kemajuan 

program pendidikan dan pelayanan kepada siswa, 

orang tua siswa, dan masyarakat, serta (b) kualitas 

lingkungan kerja untuk semua anggota organisasi. 

(4). MBSM juga dapat meningkatkan kualitas pendidikan 

secara umum baik itu menyangkut kualitas 

pembelajaran, kualitas kurikulum, kualitas sumber 

daya manusia baik guru maupun tenaga kependidikan 

lainnya, dan kualitas pelayanan pendidikan secara 
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umum. Peningkatan kualitas sumber daya manusia 

bukan hanya meningkat pengetahuan dan 

keterampilannya, melainkan meningkatkan 

kesejahteraannya pula. 

(5). MBSM mengakui kemampuan dan eksistensi sumber 

daya manusia di sekolah, di mana pengakuan ini dapat 

meningkatkan moralitas sumber daya manusianya 

sehingga timbullah kepercayaan pada diri mereka. 

Dampak selanjutnya adalah dimilikinya rasa tanggung 

jawab yang besar akan setiap perbuatannya di sekolah. 

(6) MBSM dapat memahami keahlian dan kemampuan 

orang-orang yang bekerja di sekolah. Keahlian dan 

kemampuan personel sekolah itu dimanfaatkan untuk 

pengambilan keputusan dalam rangka meningkatkan 

kualitas pembelajaran. Keahlian dan kemampuan 

personel sekolah dihargai sehingga menimbulkan rasa 

percaya diri. 

(7) MBSM dapat meningkatkan moral guru karena adanya 

komitmen dan tanggung jawab dalam setiap 

pengambilan keputusan di sekolah. Selanjutnya, guru 

akan mendukung dengan sepenuh tenaganya untuk 

mencapai tujuan, dan tidak berusaha untuk 

menghalang-halangi pencapaian tujuan. 

(8) Keputusan yang diambil oleh sekolah memiliki 

akuntabilitas, ini terjadi karena konstituen sekolah 
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memiliki andil besar dalam setiap pengambilan 

keputusan. Akhirnya, mereka dapat menerima 

konsekuensi atas keputusan yang diambil dan memiliki 

komitmen untuk mencapai tujuan yang ditetapkan 

bersama. 

(9) MBSM dapat menyesuaikan sumber keuangan terhadap 

tujuan instruksional yang dikembangkan di sekolah. 

Keputusan yang diambil pada tingkat sekolah akan 

lebih rasional karena mereka tahu kekuatannya sendiri, 

terutama kekuatan keuangannya. 

(10) MBSM dapat menstimulasi munculnya pemimpin baru 

di sekolah, di mana pemimpin akan muncul dengan 

sendirinya tanpa menunggu penunjukan dari birokrasi 

pendidikan. 

(11) MBSM dapat meningkatkan kualitas, kuantitas, dan 

fleksibilitas komunikasi tiap komunitas sekolah dalam 

rangka mencapai kebutuhan sekolah. Kebersamaan 

dalam setiap pemecahan masalah di sekolah telah 

memperlancar alur komunikasi di antara stakeholder 

sekolah. 

(12) MBSM juga mengarahkan pada adanya kreativitas 

dalam mendesain program,  mengarahkan-ulang 

sumber-sumber daya guna mendukung pencapaian 

tujuan yang dikembangkan oleh masing-masing 

sekolah. Serta mengarahkan pada penganggaran yang 
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realistik karena orang tua dan guru semakin menyadari 

status keuangan sekolah, pengeluaran pimpinan dan 

pembiayaan program.  

Tuntutan perlunya penerapan MBSM semakin nyata 

seiring dengan perubahan karakteristik masyarakat. 

Perubahan dalam lingkungan sosial, politik, ekonomi, 

hukum, pertahanan dan keamanan secara nasional, regional 

maupun global mendorong adanya perubahan pengetahuan, 

sikap dan keterampilan yang harus dimiliki siswa. Artinya, 

telah terjadi perubahan kebutuhan siswa sebagai bekal 

untuk terjun ke dalam masyarakat luas di masa mendatang 

dibandingkan di masa lalu.  

Oleh karena itu pelayanan kepada siswa, program 

pengajaran dan jasa yang diberikan kepada siswa juga harus 

sesuai dengan tuntutan baru tersebut. Secara umum 

perubahan lingkungan menuntut adanya pola kebiasaan dan 

tingkah laku baru oleh semua pihak. Selain itu, MBSM 

memiliki potensi untuk meningkatkan prestasi siswa yang 

dikarenakan adanya peningkatan efisiensi penggunaan 

sumber daya dan personel, peningkatan profesionalisme 

guru, penerapan reformasi kurikulum dan meningkatkan 

keterlibatan masyarakat dalam pendidikan.  

Tuntutan akan akuntabilitas dan transparansi dalam 

menjalankan manajemen sekolah sudah menjadi keharusan 

yang harus diberikan oleh setiap pelaksana sekolah. Sekolah 



 25 

diharapkan dapat memiliki fleksibilitas sumber daya lainnya 

untuk memecahkan persoalan yang dihadapi oleh sekolah 

yang bersangkutan. 

 

E. Pemberdayaan Masyarakat pada Era  
Otonomi Pendidikan   

 
artisipasi dan pemberdayaan masyarakat 

cukup memberi arti yang amat bermanfaat 

dalam hal membantu merumuskan tujuan 

dan sasaran dari program sekolah. Mereka 

ikut mengatasi kesulitan anggaran sekolah, baik dilihat dari 

sumber maupun pemenuhannya, membantu penerapan 

kurikulum sesuai kapasitasnya sebagai masyarakat, materi 

belajar dan buku teks, kesejahteraan guru dan 

kualifikasinya. Partisipasi yang demikian ini mampu 

mencapai tingkat kompetitif yang diharapkan bagi para 

siswa dan komponen pcndidikan lainnya. Konsep 

memberdayakan masyarakat berarti membantu masyarakat 

menemukan eksistensi dirinya, memahami kelemahan dan 

kelebihan dirinya, kemudian memberikan ruang untuk 

mengekspresikan kebebasan yang dimiliki dalam kehidupan 

bersama. Sehingga tidak ada sekat-sekat atau pembatas yang 

tajam antara sekolah dengan masyarakat. Pemberdayaan 

masyarakat ini dijalin dengan membangun kemitraan antara 

P 
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sekolah dengan masyarakat. Kemitraan ini bersifat saling 

menguntungkan yang disemangati kesiapan dan kesediaan 

menjalin kemitraan dalam penyelenggaraan pendidikan 

yang bermutu.  

Prinsip MBSM merupakan pemberdayaan melalui 

perwujudan dari demokratisasi pendidikan yang difokuskan 

pada perolehan mutu yang memadai. Hal ini dilakukan 

melalui perluasan pelayanan pendidikan untuk kepentingan 

rakyat dan sebagai upaya penyadaran masyarakat untuk 

terus belajar sepanjang hayat dan saling membelajarkan 

hingga mereka dapat hidup dan berprestasi secara kompe-

titif. Arahnya, menurut Osborne (1998), adalah bagaimana 

melahirkan masyarakat yang mandiri dan kreatif. Sejalan 

dengan itu, menurut Mc Clelland (1991), pendidikan me-

ngarah pada usaha membangkitkan kekuatan dari dalam 

(inner dynamic) masyarakat itu sendiri, karena itu kekuatan 

itu harus terus ditumbuhkan dan dikembangkan sesuai 

dengan kebutuhan masyarakat.. 

Pemberdayaan masyarakat dalam manajemen 

pendidikan di era otonomi daerah  didesain untuk mampu 

mengatasi krisis multidimensional. Masyarakat memerlukan 

pendidikan untuk anak-anaknya, mereka saling 

membutuhkan sehingga kekuatan dan keterbatasan masing-

masing bisa dilengkapi menjadi sebuah kekuatan efektif 

manajemen sekolah. Penyelenggaraan pendidikan pada 
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tataran satuan pendidikan, yaitu sekolah, dapat memiliki 

otonomi berupa kewenangan dalam mengelola dan 

mengambil keputusan secara mandiri yanag tidak 

bergantung pada birokrasi sentralistik. Sekolah dapat 

mengatur dan menampung aspirasi kepentingan masyarakat 

dan masyarakat turut serta melakukan kontrol dan membina 

sekolah. Dengan alasan desentralisasi pemerintahan, maka 

otonomi sekolah diperlukan. Selain untuk meningkatkan 

kualitas pendidikan, otonomi juga telah menjadi komitmen 

pemerintah dan menjadi titik berat para pemegang bantuan 

internasional, seperti Bank Dunia. Otonomi pemerintahan 

kabupaten/kota membuka peluang lebih besar dengan 

melibatkan masyarakat untuk membantu mengembangkan 

pendidikan. Otonomi pengelolaan pendidikan dimaksudkan 

untuk memotong jalur birokrasi yang berbelit -belit pada 

kantor pendidikan yang selama ini dirasakan sebagai salah 

satu penghambat keikutsertaan peran masyarakat dalam 

pencapaian kualitas pendidikan. 

Otonomi atau desentralisasi adalah pelimpahan 

wewenang pengambilan keputusan kepada stakeholder 

masyarakat atau wakil-wakilnya pada tingkat pemerintahan 

yang lebih rendah. Kewenangan diberikan juga pada orang--

orang di luar sistem atau masyarakat umum dengan aturan 

yang ditentukan untuk memenuhi semangat berdemokrasi 
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dan penghargaan terhadap hak asasi seluruh masyarakat. 

Desentralisasi administratif merupakan bagian terpenting 

dalam otonomi sebagai implikasi desentralisasi birokratik 

yang merupakan manajemen yang menempatkan kekuasaan 

politik tetap berada pada pemerintahan pusat, sedangkan 

tanggungjawab dan kewenangan untuk perencanaan, 

manajemen, pendanaan dan lain-lain dilimpahkan kepada 

tingkat pemerintahan yang lebih rendah, sehingga peran 

serta masyarakat semakin ditingkatkan. Komponen kunci 

membangkitkan potensi bangsa melalui jalur pendidikan 

adalah mengikut sertakan masyarakat.  

Dalam konsep MBSM keikutsertaan stakeholder dan 

masyarakat dalam manajemen pendidikan sangat penting, 

selain sebagai alat untuk mengukur mutu, memungkinkan 

juga diperoleh bantuan yang berarti dari mereka untuk 

saling mendukung antara sekolah dengan masyarakat dalam 

pengelolaan pendidikan.  
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BAB 2 
KONSEP DASAR  

MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH   
DAN MASYARAKAT  

 
 
 

 
 
A. Prinsip Penerapan MBSM 
   

anajemen berbasis sekolah dan masyarakat 

(MBSM) diartikan sebagai model manajemen 

yang memberikan otonomi atau kemandirian 

yang lebih besar kepada sekolah, dan mendorong 

pengambilan keputusan partisipatif yang melibatkan secara 

langsung semua stakeholder sekolah sesuai standar mutu 

yang berkaitan dengan kebutuhan sarana prasarana, fasilitas 

sekolah, peningkatan kualitas kurikulum, dan pertumbuhan 

sumber daya manusia sekolah. Keputusan sekolah yang 

diambil harus melibatkan secara langsung semua stakeholder 

sekolah, yaitu guru, siswa, pimpinan sekolah, karyawan, 

orang tua siswa dan masyarakat yang berhubungan dengan 

program sekolah. Keputusan partisipatif ini dapat 

membangun rasa memiliki dan dapat meningkatkan rasa 

tanggung jawab dan dedikasi stakeholder sekolah.  

M
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Dalam menggerakkan manajemen sekolah agar lebih 

otonom dan memberdayakan semua unsur terkait dalam 

bentuk partisipatif, maka kepemimpinan pimpinan sekolah 

harus kuat. Kepemimpinan yang kuat itu adalah 

menggunakan gaya kepemimpinan partisipatif, yaitu 

memberdayakan semua komponen dalam komunitas 

sekolah. Kepemimpinan pimpinan sekolah yang kuat 

tampak pada kemampuan profesional dan keberaniannya 

mengambil keputusan dengan perhitungan yang cermat dan 

mendapat dukungan komunitas sekolah. Secara esensi, 

MBSM memiliki kewenangan (otonom) lebih besar dalam 

mengelola dan memberdayakan sekolah, sehingga sekolah 

menjadi lebih mandiri, kreatif,  dan inovatif. Dengan 

kemandirian sekolah menjadi berdaya mengembangkan 

program yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan potensi 

sekolah. Secara esensi MBSM adalah otonomi sekolah dan 

pengambilan keputusan partisipatif untuk mencapai sasaran 

mutu sekolah yang ditargetkan dengan kepemimpinan 

sekolah yang kuat. 

Implementasi MBSM menuntut derajat 

profesionalisme yang tinggi, khususnya bagi mereka yang 

terkait dengan manajemen pendidikan. Wahlstetter dan 

Smyer (1994), mengutip pendapat Sizer (1992), mengemu-

kakan bahwa esensi pengembangan manajemen berbasis 

sekolah adalah pembinaan intelektual pemikiran para siswa. 
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Tujuan umum dan khususnya berkaitan dengan pembinaan 

keterampilan siswa dan pengetahuan khusus, hubungan 

khusus antara siswa dan guru, pandangan siswa dalam 

menerima berbagai informasi, eksibisi para siswa dari skill 

dan pengetahuan yang telah diperoleh, sikap yang santun 

penuh kepercayaan, sifat yang generalis dan spesialis, dan 

biaya yang dibutuhkan untuk pengembangan sekolah. 

MBSM dapat memperkuat strategi pengorganisasian dengan 

memperkuat alokasi anggaran, pemberdayaan guru dan 

personel, serta memadukan fungsi organisasi dengan 

keputusan yang strategis. 

MBSM memiliki potensi menciptakan pengelolaan 

sekolah yang lebih profesional yang didukung oleh faktor 

informasi, pengetahuan, keterampilan, dan insentif yang 

berorientasi pada mutu, efektivitas, efisiensi, dan 

kemandirian. Pada prinsipnya, MBSM adalah reformasi 

manajemen sekolah yang bertujuan untuk meningkatkan 

kinerja sekolah, dengan memperhatikan prinsip: 

 

a. Kewajiban (responsibility).  

b. Wewenang (authority).  

c. Profesionalisme (profesonalism).  

d. Tanggungjawab (accountability).  

e. Transparansi (transparance)  
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Teori yang digunakan MBSM untuk mengelola 

sekolah didasarkan pada empat prinsip, yaitu prinsip 

ekuifinalitas, prinsip desentralisasi, prinsip sistem 

pengelolaan mandiri, dan prinsip inisiatif sumber daya 

manusia. 

 

1. Prinsip Ekuifinalitas (Principal of Equifinality) 

`Prinsip ini didasarkan pada teori manajemen 

modern yang berasumsi bahwa terdapat beberapa cara 

yang berbeda-beda untuk mencapai suatu tujuan. MBSM 

menekankan fleksibilitas sehingga sekolah harus dikelola 

oleh stakeholder sekolah menurut kondisi mereka 

masing-masing. Karena kompleksnya pekerjaan sekolah 

saat ini dan adanya perbedaan yang besar antara sekolah 

yang satu dengan yang lain, misalnya perbedaan tingkat 

akademik siswa dan situasi komunitasnya, sekolah tak 

dapat dijalankan dengan struktur yang standar di seluruh 

kota, provinsi, apalagi negara.  

Pendidikan sebagai entitas yang terbuka terhadap 

berbagai pengaruh eksternal. Oleh karena itu, tak 

menutup kemungkinan bila sekolah akan mendapatkan 

berbagai masalah seperti halnya institusi umum lainnya. 

Pada zaman yang lingkungannya semakin kompleks ini 

maka sekolah akan semakin mendapatkan tantangan 

permasalahan. Masalah kenakalan remaja, pemakaian 
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narkotika dan obat-obatan terlarang, perkelahian pelajar 

hingga tawuran massal, masalah kriminal kejahatan 

intelektual akan menjadi masalah sekolah saat ini dan di 

masa mendatang. Sekolah harus mampu memecahkan 

berbagai permasalahan yang dihadapinya dengan cara, 

tepat dan sesuai dengan situasi dan kondisinya. 

Walaupun sekolah berbeda memiliki masalah yang sama, 

cara penanganannya akan berlainan antara sekolah yang 

satu dengan yang lain. 

 

2. Prinsip Desentralisasi (Principal of Decentralization) 
 

Desentralisasi adalah gejala yang penting dalam 

reformasi sekolah modern. Prinsip desentralisasi ini 

konsisten prinsip ekuifinalitas. Prinsip desentralisasi 

dilandasi oleh teori dasar bahwa pengelolaan sekolah dan 

aktivitas pengajaran tak dapat dielakkan dari kesulitan 

dan permasalahan. Pendidikan adalah masalah yang 

rumit dan kompleks sehingga memerlukan desentralisasi 

dalam pelaksanaannya.  

Prinsip ekuifinalitas yang dikemukakan 

sebelumnya mendorong adanya desentralisasi kekuasaan 

dengan mempersilakan sekolah memiliki ruang yang 

lebih luas untuk bergerak, berkembang, dan bekerja 

menurut strategi-strategi unik mereka untuk menjalani 
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dan mengelola sekolahnya secara efektif. Oleh karena itu, 

sekolah harus diberi kekuasaan dan tanggung jawab 

untuk memecahkan masalahnya secara efektif dan 

secepat mungkin ketika masalah itu muncul. Dengan kata 

lain, tujuan prinsip desentralisasi adalah efisiensi dalam 

pemecahan masalah, bukan menghindari masalah. Oleh 

karena itu, MBSM harus mampu menemukan masalah, 

memecahkannya tepat waktu dan memberi sumbangan 

yang lebih besar terhadap efektivitas aktivitas pengajaran 

dan pembelajaran. Tanpa adanya desentralisasi 

kewenangan kepada sekolah itu sendiri maka sekolah 

tidak dapat memecahkan masalahnya secara cepat, tepat, 

dan efisien. 

 

3. Prinsip Sistem Pengelolaan Mandiri (Principal of Self-
Managing System) 

 
MBSM tidak mengingkari bahwa sekolah perlu 

mencapai tujuan-tujuan berdasarkan suatu kebijakan 

yang telah ditetapkan, tetapi terdapat berbagai cara yang 

berbeda-beda untuk mencapainya. MBSM menyadari 

pentingnya untul{ mempersilakan sekolah menjadi sistem 

pengelolaan secara mandiri di bawah kebijakannya 

sendiri. Sekolah memiliki otonomi tertentu untuk 

mengembangkan tujuan pengajaran, strategi manajemen, 

distrubusi sumber daya manusia dan sumber daya 
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lainnya, memecahkan masalah, dan mencapai tujuan 

berdasarkan kondisi mereka masing-masing.  

Sekolah yang dikelola secara mandiri pada 

umumnya lebih memilih  inisiatif dan tanggung  jawab 

sendiri. Prinsip ini terkait dengan prinsip sebelumnya, 

yaitu prinsip desentralisasi. Ketika sekolah menghadapi 

permasalahan maka harus diselesaikan dengan caranya 

sendiri. Sekolah dapat menyelesaikan masalahnya bila 

telah terjadi pelimpahan wewenang dari birokrasi di 

atasnya ke tingkat sekolah. Dengan adanya kewenangan 

di tingkat sekolah itulah maka sekolah dapat melakukan 

sistem pengelolaan mandiri. 

 

4. Prinsip Inisiatif Manusia (Principal of Human Initiative) 
 

Sejalan dengan perkembangan pergerakan 

hubungan antar manusia dan pergerakan ilmu perilaku 

pada manajemen modern, orang mulai menaruh 

perhatian serius pada pengaruh penting faktor manusia 

pada efektivitas organisasi. Perspektif sumber daya 

manusia menekankan bahwa orang adalah sumber daya 

berharga di dalam organisasi sehingga poin utama 

manajemen adalah mengembangkan sumber daya 

manusia di dalam sekolah untuk berinisiatif.  

Berdasarkan perspektif  ini maka MBSM bertujuan untuk 
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membangun lingkungan yang sesuai untuk stakeholder 

sekolah agar dapat bekerja dengan baik dan 

mengembangkan potensinya.  

Oleh karena itu, peningkatan kualitas pendidikan 

dapat diukur dari perkembangan aspek sumber daya 

manusianya. Prinsip ini mengakui bahwa manusia 

bukanlah sumber daya yang statis, melainkan dinamis. 

Oleh karena itu, potensi sumber daya manusia harus 

selalu digali, ditemukan, dan kemudian dikembangkan. 

Sekolah dan lembaga pendidikan yang lebih  luas tidak 

dapat lagi menggunakan istilah staffing yang konotasinya 

hanya mengelola manusia sebagai barang yang statis. 

Lembaga pendidikan harus menggunakan pendekatan 

Human Resourrces development yang memiliki konotasi 

dinamis dan menganggap serta memperlakukan manusia 

di sekolah sebagai aset yang amat penting dan memiliki 

potensi untuk terus dikembangkan. 

 

B. Karakteristik MBSM 
MBSM memiliki delapan karakteristik, yaitu: Misi 

sekolah, hakikat aktivitas sekolah, strategi-strategi 

manajemen, penggunaan sumber-sumber daya, peran 

stakeholder sekolah, hubungan interpersonal, kualitas para 

administrator dan indikator-indikator efektivitas. 
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1. Misi Sekolah 

Sekolah dengan MBSM memiliki cita-cita 

menjalankan sekolah untuk mewakili sekelompok harapan 

bersama, keyakinan dan nilai-nilai sekolah, membimbing 

stakeholder sekolah di dalam aktivitas pendidikan dan 

memberi arah kerja. Hal ini merupakan budaya organisasi 

yang besar pengaruhnya terhadap fungsi dan efektivitas 

sekolah. Budaya organisasi sekolah yang kuat harus 

dikembangkan di antara stakeholder sekolah sehingga 

mereka bersedia berbagi tanggung jawab, bekerja keras dan 

terlibat secara penuh dalam pekerjaan sekolah untuk 

mencapai cita-cita bersama.  

Budaya sekolah yang kuat juga mensosialisasikan 

stakeholder baru untuk memiliki komitmen terhadap misi 

sekolah dan dalam waktu yang sama mengajak stakeholder 

lama bekerja sama secara terus-menerus untuk menjalankan 

misi. Bila kita ingin sekolah kita mengambil inisiatif untuk 

memberikan kualitas pelayanan yang baik guna memenuhi 

kebutuhan pendidikan yang multipel dan kompleks budaya 

organisasi yang kuat harus dikembangkan oleh stakeholder 

sekolah demi kepentingan sekolahnya sendiri. 
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2. Hakikat Aktivitas Sekolah 

Hakikat aktivitas sekolah berarti sekolah 

menjalankan aktivitas-aktivitas pendidikannya berdasarkan 

karakteristik kebutuhan, dan situasi sekolah. Hakikat 

aktivitas berbasis sekolah ini amat penting untuk 

meningkatkan kualitas pendidikan. Hal ini secara tak 

langsung memperkenalkan perubahan manajemen sekolah 

dari model manajemen kontrol eksternal menjadi model 

berbasis sekolah. Ketika sebuah sekolah dikontrol secara 

eksternal maka ia hanya dapat mengimplementasikan tugas-

tugas berdasarkan kebijakan dari otoritas pusat saja. Isi, 

metode, dan evaluasi pengajaran cenderung mengikuti 

standar yang sarna. Apabila fasilitas, personel, organisasi, 

pengajaran, dan pengelolaan sekolah semuanya dikontrol 

secara hati-hati oleh otoritas pusat (ekstenal) maka aktifitas-

aktifitas sekolah tidak berbasis sekolah. 

 

3. Strategi-Strategi Manajemen 

  MBSM dapat direfleksikan dalam aspek-aspek 

strategi manajemen berikut ini: 

a. Konsep atau asumsi tentang hakikat manusia.  

Berlandaskan pada teori McGregor (1960) MBSM 

menggunakan teori manajemen Y yang berasumsi bahwa 

manusia tidak memiliki sifat bawaan yang tidak 

menyukai pekerjaan. Di bawah kondisi tertentu manusia 
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bersedia mencapai tujuan tanpa harus dipaksa dan ia 

mampu diserahi tanggungjawab. Teori Y menyarankan 

bahwa partisipasi demokratik, perkembangan profesional 

dan kemajuan kehidupan kerja penting untuk memotivasi 

guru-guru dan para siswa. Selain itu, berlandaskan teori 

Maslow (1943) dan Alderfer (1972) bahwa guru dan siswa 

kemungkinan memiliki tingkat kepatuhan yang berbeda-

beda, di luar kebutuhan ekonomi. Mereka mengejar 

interaksi, afiliasi sosial, aktualisasi diri,  dan kesempatan 

berkembang.  

Dalam rangka memuaskan tingkat kebutuhan yang 

lebih tinggi mereka bersedia menerima tantangan dan 

bekerja lebih keras. MBSM dapat menyediakan 

fleksibilitas lebih baik dan kesempatan untuk memuaskan 

kebutuhan-kebutuhan guru dan siswa dan memberi 

peran terhadap talenta-talenta mereka. 

  

b. Konsep organisasi sekolah.  

Dalam organisasi modern, konsep organisasi telah 

berubah. Kini orang percaya bahwa sebuah organisasi 

adalah tempat untuk hidup dan berkembang. Organisasi 

bukan hanya sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu 

yang statis, misalnya prod uk yang berkualitas. Sekolah 

sebagai organisasi tidak sekadar tempat persiapan anak-

anak di masa mendatang, tetapi juga tempat untuk siswa,   
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guru dan administrator untuk hidup, tumbuh, dan 

menjalani perkembangan. Tanpa perkembangan 

profesional dan keterlibatan yang antusias dari guru dan 

administrator maka sekolah tak dapat dikembangkan dan 

ditingkatkan secara terus-menerus, dan siswa tidak 

memiliki pelajaran hidup yang kaya.  

Oleh karena itu dalam MBSM, sekolah tidak hanya 

tempat membantu perkembangan siswa, tetapi juga 

tempat perkembangan guru dan administrator.  

 

c. Gaya pengambilan keputusan  

Dalam MBSM gaya pengambilan keputusan pada 

tingkat sekolah adalah melalui pembagian kekuasaan 

(power sharing) atau partisipasi (partisipation). 

 Terdapat beberapa alasan untuk gaya pengambilan 

keputusan seperti itu, antara lain (1), Tujuan sekolah 

sering tidak jelas dan berubah-ubah,  sementara itu 

partisipasi guru, orang tua, siswa, dan alumni dapat 

membantu untuk mengembangkan tujuan yang dapat 

direfleksikan situasi saat ini dan kebutuhan masa depan. 

(2), tujuan sekolah itu multipel dan misi sekolah itu 

kompleks. Diperlukan inteligensi, imajinasi, dan usaha 

dari banyak orang untuk mencapainya. Partisipasi atau 

keterlibatan guru, orang tua dan siswa dalam 

pengambilan keputusan adalah sumbangan yang penting. 
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(3)Partisipasi dalam pengambilan keputusan memberikan 

kesempatan kepada stakeholder dan bahkan 

administrator untuk belajar dan berkembang dan juga 

mengerti dalam pengelolaan sekolah. (4). Partisipasi 

dalam pengambilan keputusan adalah proses untuk 

mendorong guru, orang tua, dan siswa untuk terlibat di 

sekolah. 

 

d. Gaya kepemimpinan.  

Menurut Sergiovanni (1984) terdapat lima tingkat 

kepemimpinan pimpinan sekolah dari rendah ke tinggi, 

yaitu kepemimpinan teknis, kepemimpinan manusia, 

kepemimpinan kependidikan, kepemimpinan simbolik, 

dan kepemimpinan budaya. Dalam merespons perubahan 

ke MBSM maka gaya kepemimpinan pimpinan sekolah 

berubah dari tingkat rendah ke kepemimpinan 

multitingkat. Kepemimpinan dalam MBSM tidak hanya 

kepemimpinan teknis dan manusia, tetapi menggunakan 

kepemimpinan kependidikan, simbolik, dan budaya. Bila 

kita yakin bahwa pekerjaan sekolah menjadi kian tak 

menentu, kompleks dan sulit, dan latar belakang 

pemikiran dan talenta stakeholder sekolah lebih 

bervariasi dari sebelumnya maka aspek simbolik dan 

budaya kepemimpinan pimpinan sekolah harus 

ditekankan.  
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Pimpinan sekolah harus memberi contoh yang baik 

untuk membantu stakeholder sekolah memahami dan 

menghargai nilai-nilai yang melandasi aktivitas-aktivitas 

sekolah, menyatukan berbagai perbedaan di antara 

mereka, mengklarifikasi ketidakpastian dan ambiguitas, 

mengembangkan keunikan budaya dan misi sekolah, dan 

memotivasi setiap orang untuk bekerja demi masa depan 

yang lebih baik. 

 

e. Penggunaan kekuasaan.  

French dan Reven (1968) mengklasifikasikan 

kekuasaan menjadi lima kategori, yaitu penghargaan, 

paksaan, legitimasi, referensi, dan keahlian. MBSM 

dimaksudkan untuk mengembangkan sumber daya 

manusia dan mendorong komitmen dan inisiatif 

stakeholder sekolah, Oleh karena itu, gaya tradisional 

dalam penggunaan kekuasaan harus diubah. Para 

administrator sekolah disarankan menggunakan 

kekuasaan terutama keahlian dan referensi, memberi 

perhatian terhadap pertumbuhan profesional guru, 

menjadi pemimpin yang professional terhadap guru-guru 

dan memberi inspirasi pada guru-guru dan siswa untuk 

bekerja secara antusias dengan kepribadian yang mulia. 
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f.  Keterampilan-keterampilan manajemen.  

Ketika mengadopsi MBSM maka pekerjaan 

manajemen internal menjadi lebih kompleks dan berat. 

Oleh karena itu, diperlukan konsep-konsep baru dalam 

keterampilan manajemen. Misalnya, metode-metode 

ilmiah untuk analisis keputusan, keterampilan mengelola 

konflik, strategi efektif untuk perubahan dan 

perkembangan organisasi. 

 

Penggunaan Sumber Daya Sekolah 

MBSM dalam model school-based budgeting program 

memberikan keleluasaan kepada sekolah untuk memiliki 

otonomi yang lebih besar dalam mengadakan dan 

menggunakan sumber daya. Dengan demikian, se!f-

budgeting mempersilakan mempersilahkan sekolah untuk 

menggunakan sumber dayanya secara efektif berdasarkan 

karakteristik dan kebutuhan mereka guna memecahkan 

masalah yang timbul dan untuk mencapai tujuan sekolah. 

Hal seperti itu seperti yang berlaku di Inggris, Kanada, 

Australia, Amerika Serikat, dan Hong Kong. Pemerintah 

perlu mengawasi secara ketat bagaimana sekolah 

menggunakan sumber dayanya sehingga pemerintah 

memerlukan sumber daya manusia yang banyak dan 

sumber dana yang besar untuk mengawasi penggunaan 

sumber daya di sekolah. Setiap aspek pembiayaan sekolah 
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harus dikonsultasikan dan minta persetujuan dari pusat. 

Sekolah tidak mudah untuk mengadakan sumber daya di 

bawah pertentangan dengan otoritas pusat. Oleh karena itu, 

sekolah tidak dapat menggunakan sumber daya secara 

efektif dalam rangka memenuhi kebutuhan manajemen dan 

aktivitas pengajaran. 

 

C. Peran Stakeholder Sekolah 
Peran stakeholder sekolah secara langsung atau tidak 

langsung ditentukan oleh kebijakan manajemen pemerintah, 

misi sekolah, hakikat aktivitas sekolah, strategi-strategi 

pengelolaan internal sekolah, dan gaya penggunaan sumber 

daya. Perubahan kemodel MBSM menuntut peran aktif 

sekolah, administrator, guru, orang tua dari yang semula 

pasif. 

 

a. Peran sekolah.  

MBSM bertujuan untuk mengembangkan siswa, guru, 

dan sekolah menurut karakteristik sekolah itu sendiri. 

Oleh karena itu, peran sekolah adalah untuk 

mengembangkan inisiatif, memecahkan masalah, dan 

mengeksplorasi semua kemungkinan untuk memfasilitasi 

efektivitas pengajaran guru dan efektivitas pembelajaran 

siswa. 
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b. Peran departemen pendidikan.  

Dalam MBSM aktor kunci adalah sekolah, dan peran 

otoritas pusat (Departemen Pendidikan) hanya sebagai 

pendukung (supporter) atau penasihat (advisor) yang 

membantu sekolah untuk mengembangkan sumber 

dayanya dan secara khusus untuk menjalankan aktivitas 

pengajaran efektif. 

 

c. Peran para administrator.  

Peran administrator dalam MBSM sebagai pengembang 

dan pemimpin dalam mencapai tujuan dan berkolaborasi 

dan terlibat penuh dalam fungsi sekolah, di samping 

memperbesar sumber-sumber daya untuk 

mempromosikan perkembangan sekolah. 

 

d. Peran para guru.  

Dalam MBSM peran guru sebagai rekan kerja, pengambil 

keputusan, dan pengimplementasi. Mereka bekerja 

bersama-sama dengan komitmen bersama dan 

berpartisipasi dalam pengambilan keputusan untuk 

mempromosikan pengajaran efektif dan mengembangkan 

sekolah mereka dengan antusiasme. 
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e. Peran para orang tua.  

Dalam MBSM, para orang tua menerima pelayanan yang 

berkualitas melalui siswa-siswa yang menerima 

pendidikan yang mereka butuhkan. Peran orang tua 

sebagai partner dan pendukung. Mereka dapat 

berpartisipasi dalam proses sekolah, mendidik siswa 

secara kooperatif, berusaha membantu perkembangan 

yang sehat kepada sekolah dengan memberi sumbangan 

sumber daya dan informasi, mendukung dan melindungi 

sekolah pada saat mengalami kesulitan dan krisis. 

 

Hubungan Antar Manusia 

Dalam terminologi MBSM menekankan hubungan 

antar manusia yang cenderung terbuka, bekerja sama, 

semangat tim, dan komitmen yang saling menguntungkan. 

Oleh karena itu, iklim organisasi cenderung mengarah ke 

tipe komitmen. Iklim organisasi seperti gaya tanpa pimpinan 

(headless style), gaya tanpa sepemahaman (disengagement 

style) dan gaya kontrol (control style,) dapat merusak 

pengajaran, manajemen sekolah, dan mempengaruhi 

efektivitas sekolah. 

 

Kualitas  Para Administrator 

Dalam model MBSM sekolah memiliki otonomi 

tertentu. Partisipasi dan perkembangan dipandang sebagai 
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suatu yang penting dalam menghadapi tugas pendidikan 

yang kompleks dalam mencapai efektivitas pendidikan. 

Dalam kasus ini persyaratan administrator yang berkualitas 

sangat penting. Mereka tidak hanya harus dilengkapi 

dengan pengetahuan dan teknik manajemen modern untuk 

mengembangkan sumber daya manusia dan sumber daya 

lain. Administrator juga perlu belajar dan tumbuh secara 

terus-menerus untuk menemukan dan memecahkan 

masalah demi kemajuan sekolah. Singkatnya, untuk menjadi 

akrab dengan persyaratan sekolah semacam ini mereka 

perlu memperluas wawasan dan pemikirannya dengan 

belajar sehingga mereka dapat meningkatkan 

perkembangan jangka panjang sekolahnya. 

 

D. Indikator Efektifitas MBSM 
Pada sekolah yang dikontrol dari luar, 

perkembangan misi dan tujuan sekolah tidaklah penting. 

Pada sekolah tradisionalindikator utama efektifitas adalah 

prestasi akademik pada akhir suatu tingkat sekolah, dan 

cenderung mengabaikan proses pendidikan dan pencapaian 

penting lainnya.  

Dalam MBSM, efektifitas sekolah dinilai dari 

indikator multitingkat dan multisegi. Penilaian efektifitas 

sekolah harus mencakup proses pembelajaran dan metode 
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untuk membantu kemajuan sekolah. Penilaian efektivitas 

sekolah dilakukan secara multitingkat yaitu pada tingkat 

sekolah, kelompok, individual, juga dilakukan secara 

multisegi yaitu mencakup input, proses dan output sekolah 

selain perkembangan akademik siswa.  

Konsep MBSM juga mencakup karakteristik output 

yang diharapkan, proses dan input: 

(a). Output yang diharapkan. 

Sekolah harus memiliki output yang diharapkan, yaitu 

prestasi sekolah yang dihasilkan oleh proses 

pembelajaran dan manajemen di sekolah. Output bisa 

berupa prestasi akademik seperti NEM, lomba karya 

ilmiah remaja, lomba bahasa Inggris, matematika, fisika, 

cara berpikir kritis, kreatif, nalar, rasional, induktif, 

deduktif, dan ilmiah. Juga prestasi non akademik, 

misalnya keingintahuan yang tinggi, harga diri, 

kejujuran, kerja sama yang baik, rasa kasih sayang yang 

tinggi terhadap sesama, solidaritas yang tinggi, 

toleransi, kedisiplinan, kerajinan, prestasi olahraga, 

kesenian, dan kepramukaan. 

(b). Proses 

Sekolah yang efektif pada umumnya memiliki 

karakteristik proses sebagai berikut:. 

 Proses belajar mengajar yang efektivitasnya tinggi. 

 Kepemimpinan sekolah yang kuat. 
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 Lingkungan sekolah yang aman dan tertib. 

 Pengelolaan tenaga kepenclidikan yang efektif. 

 Sekolah memiliki budaya mutu. 

 Sekolah memiliki teamwork yang kompak, cerdas, dan 

dinamis.  

 Sekolah memiliki kewenangan/kemandirian. 

 Partisipasi yang tinggi dari stakeholder sekolah dan 

masyarakat.  

 Sekolah memiliki keterbukaan manajemen. 

 Sekolah memiliki kemauan untuk berubah. 

 Sekolah melakukan evaluasi dan perbaikan secara 

berkelanjutan. 

 Sekolah responsif dan antisipatif terhadap kebutuhan. 

 Komunikasi yang baik. 

 Sekolah memiliki akuntabilitas. 

 

(c). Input Pendidikan. 

 Memiliki kebijakan, tujuan, dan sasaran mutu yang 

jelas. 

 Sumber daya tersedia dan siap. 

 Staf yang kompeten dan berdedikasi tinggi. 

 Memiliki harapan prestasi tinggi. 

 Fokus pada pelanggan. 

 Input manajemen.  
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BAB 3 
MODEL MANAJEMEN BERBASIS 
SEKOLAH DAN MASYARAKAT 

 
 
 
 
 

A. Model MBSM Beberapa Negara 
 

Beberapa model Manajemen Berbasis Sekolah dan 

Masyarakat (MBSM) menunjukkan kemiripan di beberapa 

negara. Di suatu negara MBSM hanya menekankan satu atau 

beberapa aspek, seperti di Hong Kong menekankan inisiatif 

sekolah, di Kanada menekankan pengambilan keputusan 

pada tingkat sekolah, di Amerika Serikat menekankan 

pengelolaan sekolah di tingkat sekolah itu sendiri, dan di 

lnggris menekankan pengelolaan dana pada tingkat sekolah. 

Sementara itu, di Australia model MBSM adalah dengan 

memberi kewenangan sekolah dalam hal kurikulum, 

fleksibilitas penggunaan sumber daya sekolah, dan beberapa 

alternatif pengelolaan sekolah. Sementara itu di Perancis 

MBSM memberikan partisipasi yang lebih besar pada badan 

pengelola sekolah. 
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Sementara itu, di Nikaragua model MBSM dengan 

munculnya sekolah otonom dalam hal personel, anggaran, 

kurikulum, dan pedagogi. Ada pula model MBSM yang 

memfokuskan pada anggaran yang berbasis di sekolah 

(School-Based Budget) seperti di Selandia Baru. Pelibatan 

orang tua siswa dan masyarakat dalam pengelolaan sekolah 

menjadi pilihan model MBSM di E1 Salvador. Di 

Madagaskar MBSM difokuskan pada tingkat pendidikan 

dasar dengan melibatkan peran serta masyarakat. Sementara 

itu, model MBSM di Indonesia menekankan pada mutu 

yang dikenal dengan Manajemen Peningkatan Mutu 

Berbasis Sekolah dan Masyarakat (MPMBSM). 

Model MPMBSM memberikan otonomi lebih besar 

kepada sekolah, memberikan fleksibilitas kepada sekolah 

dan mendorong partisipasi secara langsung stakeholder 

sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan mutu sekolah 

berdasarkan kebijakan pendidikan nasional serta peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Semua model MBSM 

yang muncul mengarah pada satu titik, yaitu meningkatkan 

mutu sekolah dan pendidikan. Munculnya model MBSM di 

tiap-tiap negara tak terlepas dari sejarah pendidikan negara 

tersebut. Mulanya terdapat kelemahan pada bidang tertentu 

yang kemudian difokuskan untuk ditingkatkan kinerjanya. 

Beberapa negara cukup jeli dalam menganalisis 
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kelemahannya sehingga mampu membuat model MBSM 

secara jelas dan fokus, namun di beberapa negara model 

MBSM kurang fokus dan melebar. 

 

Model MBSM di Hong Kong 

Di Hong Kong MBSM disebut The School-Community 

Management Initiative (SCMI) atau manajemen sekolah 

masyarakat  inisiatif. MBSM di Hong Kong muncul karena 

kondisi pendidikan yang kurang baik sehingga perlu adanya 

perbaikan. Problem pendidikan di Hong Kong yang 

mendorong timbulnya MBSM adalah struktur dan proses 

manajemen yang tidak memadai, peran dan tanggung jawab 

masing-masing pihak kurang dijabarkan secara jelas, kurang 

memadainya alat pengukuran prestasi, saat itu masih 

dipentingkan kontrol secara ketat namun kurangnya 

kerangka kerja tanggung jawab dan akuntabilitas, dan lebih 

mementingkan kontrol pembiayaan daripada efektivitas 

pembiayaan.  

Prinsip-prinsip MBSM di Hong Kong yang diusulkan 

adalah perlunya telaah ulang secara terus-menerus terhadap 

pembelanjaan anggaran pemerintah, perlunya evaluasi 

secara sistematis terhadap hasil, definisi yang lebih baik 

tentang tanggung jawab, hubungan yang erat antara 

tanggung jawab sumber daya dan tanggung jawab 

manajemen, perlu adanya organisasi dan kerangka kerja 
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yang sesuai, hubungan yang jelas antara pembuat kebijakan 

dengan agen-agen pelaksana. Model MBSM di Hong Kong 

menekankan pentingnya inisiatif dari sumber daya di 

sekolah sebagai pengganti inisiatif dari atas yang selama itu 

diterapkan. lnisiatif yang diberikan kepada sekolah harus 

dibarengi dengan diterapkannya transparansi dan 

akuntabilitas dalam pengelolaan pendidikan.  

Transparansi di sini juga menuntut kejelasan tugas 

dan tanggung jawab masing-masing pihak yang terkait 

dengan pelaksanaan pendidikan di sekolah. Transparansi 

dan akuntabilitas tidak hanya dituntut dalam penggunaan 

anggaran belanja sekolah, tetapi juga dalam hal penentuan 

hasil belajar siswa serta pengukuran hasilnya. Segala upaya 

penerapan model MBSM di negara tersebut dalam rangka 

mencapai sekolah yang  efektif.  

 

Model MBSM di Kanada 

 Di Kanada pendidikan menjadi tanggung jawab 

provinsi di mana pemerintah daerah/kota (district) berperan 

sebagai administratif dan pengambilan kebijakan. Di Kanada 

MBSM dimulai pada tahun 1970 dengan tujuh sekolah 

sebagai percobaan dan desentralisasi yang diberikan adalah 

alokasi sumber daya bagi staf. Sebelum diterapkan MBSM 

bidang ini dikelola pusat, yaitu: (1). Pengadaan pegawai 

sekolah. (2). Pengadaan peralatan seperti buku sekolah dan 
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bahan praktik laboratorium. (3). Pelayanan pendidikan 

kepada masyarakat yang semuanya sudah distandarkan dari 

pusat, mulai ditinggalkan. Sejak diberlakukannya MBSM 

maka sekolah-sekolah diberi kewenangan menentukan 

kebutuhan pada tiga bidang tersebut.  

Di Kanada juga diadakan standardisasi tes di seluruh 

sekolah untuk pelajaran bahasa, ilmu-ilmu sosial, 

matematika, dan ilmu alam yang diterapkan pada kelas 3, 6, 

dan 9 yang dilakukan secara rutin dan menyeluruh di 

masing-masing sekolah, terhadap semua pimpinan sekolah, 

orang tua siswa, dan siswa, dengan maksud mendapatkan 

”opini" tentang kualitas pendidikan dan pelayanan 

pendidikan. Program lain yang menjadi ciri dari model 

MBSM di Kanada adalah peningkatan dan pengembangan 

profesionalisme tenaga kerja baik meningkatkan 

kemampuan guru maupun tenaga administrasi. Guru dan 

tenaga administrasi diarahkan untuk menjadi tenaga kerja 

yang efektif, yaitu tenaga yang mampu bekerja sesuai 

dengan tugas, peran, dan fungsinya masing-masing. Oleh 

karena itu, dalam rangka mencapai tenaga kerja yang efektif 

ini maka harus ada kejelasan tugas dan tanggung jawab 

masing-masing pihak. 
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Model MBSM di Amerika Serikat 

Penerapan MBSM secara serius di Amerika Serikat 

terjadi pada saat adanya gelombang reformasi pendidikan 

tahap kedua, yaitu pada tahun 1980-an. Gelombang kedua 

ini sebagai kebangkitan kembali akan adanya kesadaran dan 

pentingnya pengelolaan pendidikan pada tingkat sekolah. 

Era itu merupakan kelanjutan reformasi yang terjadi pada 

tahun 1970. Model MBSM di Amerika Serikat disebut 

dengan Site-Based Management, sebagaimana dikemukakan 

Reynolds (1997). 

 

Model MBSM di Inggris 

MBSM di Inggris disebut Grant Maintained School 

(GMT) atau manajemen dana swakelola pada tingkat lokal. 

GMT merupakan bentuk reformasi dibidang pendidikan, di 

mana beberapa inisiatif reformasi tersebut kemudian 

dimasukkan ke dalam Undang-Undang Pendidikan 

(EducationAct) tahun 1988. Undang-undang tersebut antara 

lain berisi adanya kurikulum inti nasional, adanya ujian 

nasional, serta pelaporan nasional.  

Kontrol terhadap anggaran sekolah diberikan kepada 

lembaga pengelola/pengawas beserta para pimpinan 

sekolah menengah atas (secondary school) dan sebagian 

sekolah dasar (primary school) dalam waktu lima tahun. Juga 

memberi pilihan kepada orang tua dengan cara membantu 
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mengembangkan diversifikasi, meningkatkan akses, 

mengizinkan sekolah-sekolah untuk keluar dari kontrol 

otoritas pendidikan lokal (local cation autority) berdasarkan 

suara mayoritas orang tua. Sementara itu, bantuan dana 

pendidikan dari pemerintah pusat diberikan langsung 

kepada masing-masing sekolah.  

Undang-Undang Pendidikan (Education Act) 

melakukan berbagai perubahan mendasar untuk 

memfasilitasi pelaksanaan MBSM, yaitu: (1). Kurikulum 

nasional untuk pelajaran inti ditentukan pemerintah pusat, 

(2). Ujian nasional (sejenis evaluasi belajar tahap akhir 

nasional di Indonesia) dilaksanakan atau diterapkan untuk 

siswa kelas 7, 11, 14, dan 16. (3). MBSM dibentuk untuk 

mengembangkan otoritas pendidikan lokal agar dapat 

memperoleh dana bantuan dari pemerintah. (4). Dibuat 

sekolah lanjutan teknik. (5).  Kewenangan Inner London 

Education dilimpahkan kepada tiga belas otoritas 

pendidikan.  

 Skema manajemen sekolah lokal dibentuk dengan 

melibatkan beberapa pihak terkait, seperti: (a) peran serta 

secara terbuka pada masing-masing sekolah dalam otoritas 

pendidikan lokal, (b) alokasi sumber daya dirumuskan oleh 

masing-masing sekolah, (c) ditentukan prioritas oleh 

masing-masing sekolah dalam membiayai kegiatannya, (d) 

memberdayakan badan pengelola pada masing lingkungan 
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sekolah dalam menentukan dana untuk guru dan staf, 

memberikan informasi kepada orang tua mengenai prestasi 

guru.  

 

Hal ini berdampak pada berkurangnya  kekuasaan 

pemerintah daerah dalam otoritas pendidikan, setelah 

dilimpahkan ke masing-masing sekolah. Namun sebaliknya 

peran pemerintah pusat dalam penentuan kurikulum inti 

yang bersifat nasional semakin kuat setelah sebelumnya 

dibuat oleh otoritas lokal. Pelaksanaan model MBSM di 

Inggris adalah dalam hal pengelolaan pembiayaan 

pendidikan yang semula diatur pemerintah kemudian 

diserahkan pengelolaannya kepada masing-masing sekolah. 

Pengelolaan anggaran ini dimulai dari penentuan kebutuhan 

oleh masing-masing- sekolah hingga pada pengalokasian 

dananya berdasarkan prioritas.  

MBSM selanjutnya dilindungi dengan Undang-

Undang pendidikan yang mengatur penetapan kurikulum, 

pelaksanaan ujian nasional, dan pengelolaan pendidikan 

yang melibatkan berbagai unsur masyarakat luas. 

Pelaksanaan MBSM dimaksudkan untuk melindungi 

inisiatif masyarakat dalam pengelolaan pendidikan dan 

bukan untuk menggerakkan masyarakat. 
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Model MBSM di Australia 

Karakteristik MBSM di Australia dapat dilihat dari 

aspek kewenangan sekolah yang meliputi: (1). Menyusun 

dan mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran 

untuk meningkatkan hasil belajar siswa. (2).  Melakukan 

pengelolaan sekolah, yang dapat dipilih di antara tiga 

alternatif, yaitu Standard Flexibility Option (SO), Enhanced 

Flexibility Option-1   (EO1), dan Enhanced Flexibility Option-2 

(EO2). (3).  Membuat perencanaan, melaksanakan dan 

mempertanggungjawabkannya. (4). Adanya akuntabilitas 

dalam pelaksanaan MBSM. (5). Menjamin dan 

mengusahakan sumber daya manusia dan sumber daya 

keuangan. (6). Adanya fleksibilitas dalam penggunaan 

sumber daya sekolah. 

 

Model MBSM di Perancis 

Upaya desentralisasi pendidikan di Perancis sudah 

dimulai sejak tabun 1969 sebagai respons atas huru hara 

pada tahun 1968. N amun, pada saat itu sekolah atas 

(secondary school) masih dilihat sebagai sekolah sentralistis 

(traditionally school  centei) di mana desentralisasi masih 

dibayang-bayangi oleh sentralisasi pendidikan. Reformasi 

pendidikan yang muncul pada 1969 menghasilkan 

partisipasi secara luas dalam badan pengelolaan sekolah 

menengah atas (secondary school) dengan wakil-wakil sekolah 
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terdekat seperti staf, orang tua, dan siswa, keterlibatan 

komunitas lokal seperti dewan kota praja, wakil karyawan 

atau persatuan karyawan dan pimpinan sekolah.  

Pimpinan sekolah yang ditunjuk dari pusat, berperan 

sebagai pimpinan lembaga yang memiliki kekuasaan untuk 

membuat keputusan dalam hal anggaran. Namun, anggaran 

tersebut tidak mencakup bidang personalia seperti staf dan 

karyawan yang masih dipilih dan ditentukan oleh pusat. 

Kemajuan yang sangat berarti terjadi untuk hampir setiap 

sekolah pada tahun 1982-1984 di mana otoritas lokal 

memiliki tanggungjawab terhadap dukungan finansial. 

Kekuasaan badan pengelola sekolah menengah atas 

diperluas ke beberapa area.  

Sementara itu, pengangkatan dan pemilihan guru 

masih dilaksanakan oleh pusat dengan ketat. Masing-masing 

sekolah menerima anggaran secara lumpsum terhadap jam 

mengajar Pimpinan sekolah menentukan jenis staf yang 

dibutuhkan untuk program-program khusus yang 

dilaksanakan sekolah. Upaya untuk mendesentralisasikan 

keputusan yang berkaitan dengan kurikulum dan 

pengajaran terjadi tahun 1984 pada saat diluncurkan rencana 

lima tahunan pada lingkup terbatas untuk tingkat 

pendidikan tinggi (college level) yaitu berusia 11-15 tahun. 
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Model MBSM di Nikaragua 

Model MBSM versi Nikaragua difokuskan pada 

mendesentlralisasikan pengelolaan sekolah dan anggaran 

sekolah yang keputusannya diserahkan kepada Komite 

Sekolah (consenjos directivos). Pelaksanaan MBSM di 

Nikaragua didasarkan pada suatu teori yang berpendapat 

bahwa sekolah otonom (centros autonomos) harus dikelola 

secara mandiri yang diarahkan/ditekankan pada 

keterlibatan orang tua siswa. Selain itu, sekolah memiliki 

kemampuan untuk menarik sumber daya dari masyarakat 

lokal melalui biaya pendidikan (tuition fee) dan sumbangan 

tenaga. MBSM sebagai bentuk desentralisasi pendidikan di 

Nikaragua menyangkut empat tahapan penting, yaitu: (1). 

Desentralisasi kebijakan, (2) Perubahan organisasi sekolah, 

(3). Kondisi lokal dan sejarah organisasi, serta (4) Hasil yang 

diharapkan. Desentralisasi kebijakan dengan melakukan 

deregulasi dari pemerintah pusat dalam hal personel, 

anggaran,  kurikulum dan pedagogi.  

Desentralisasi kebijakan juga menyangkut 

pergeseran keuangan sekolah ke tingkat lokal. Perubahan 

organisasi sekolah mencakup empat hal, yaitu: (1) 

Akuntabilitas orang tua dan keterlibatannya secara 

langsung, (2) Meningkatkan keuangan lokal, (3) Fokus lebih 

kuat pada pedagogi dan (4) Prestasi siswa dan keputusan 

yang lebih rasional dan efisien.  Kondisi lokal dan sejarah 
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organisasi mencakup tiga hal, yaitu: Tingkat kemiskinan 

masyarakat lokal, kohesi sekolah dan tingkat kekacauan, 

serta sejarah dukungan terhadap sekolah. Hasil yang 

diharapkan mencakup dua hal, yaitu: Pencapaian 

pembelajaran siswa dan guru-guru yang memiliki komitmen 

lebih besar terhadap peningkatan pedagogi. 

 

Gambar 3:  

Model MBSM di Nikaragua 

 

Komite Sekolah di Nikaragua juga memiliki otoritas 

legal yang luas mencakup kekuasaan untuk mengangkat 

dan memberhentikan staf sekolah, mengangkat dan 

memberhentikan pimpinan sekolah, untuk menyesuaikan 

gaji dan insentif para guru, memantapkan dan menarik 

sumbangan pendidikan dari siswa, pemilihan buku 

pelajaran dan melalui evaluasi terhadap para guru sekolah. 

Dalam teorinya dewan juga memiliki kewenangan untuk 

Kondisi Lokal dan 
Sejarah Organisasi 

Desentralisasi 
Kebijakan 

Perubahan 
Organisasi Sekolah 

Hasil yang 
Diharapkan 
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pengajaran, mengelola pendapatan sekolah, program 

pelatihan, dan dalam hal kurikulum yang dianggap sesuai. 

 

Model MBSM di Selandia Baru 

Salah satu hal yang mempermudah pelaksanaan  

implementasi MBSM di Selandia Baru adalah keterbukaan 

pemerintah untuk menerima rekomendasi laporan Picot 

(1988) bahwa perlu dilakukan transfer 

kekuasaan/kewenangan yang sesungguhnya dalam 

pengambilan keputusan dari jajaran birokrasi pemerintahan 

ke tingkat sekolah. Hal itulah yang oleh Chapman disebut 

sebagai perubahan dramatis.  

Laporan Picot menyimpulkan bahwa saat itu 

struktur administrasi pendidikan di Selandia Baru terlalu 

sentralistis dan terlalu kompleks dengan adanya titik-titik 

pengambilan keputusan yang terlalu banyak. Ia meyakini 

bahwa sistem administrasi yang efektif harus sesederhana 

mungkin dan keputusan harus dibuat sedekat mungkin 

dengan tempat pelaksanaan pendidikan. Ditambah lagi 

kepedulian masyarakat Selandia Baru terrhadap pendidikan 

sudah tumbuh sehingga struktur pengelolaan pendidikan 

yang ada di pemerintahan pusat tak mungkin lagi 

dipertahankan. Pemerintah pun menanggapi laporan Picot 

tersebut dengan sungguh-sungguh. 

 Sejak tahun 1989 tiap-tiap sekolah akan memiliki 
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Komite Sekolah yang mayoritas anggotanya terdiri dari 

orang tua siswa yang keanggotaannya disetujui oleh 

menteri. Komite Sekolah ini yang membuat kerangka kerja 

operasional sekolah. Lebih dari 90% pembiayaan sekolah 

akan didesentralisasikan kemasing sekolah yang kemudian 

sistem ini disebut  school-Based Budget. Staf sekolah akan 

diseleksi dan diangkat  oleh sekolah itu sendiri. Akhir-akhir 

ini setiap sekolah dasar di sana juga memiliki Komite 

Sekolah yang anggotanya terdiri dari stakeholder setempat 

dan dipilih setiap dua tahun. Dewan pendidikan provinsi 

juga ada yang dibentuk berdasarkan perwakilan dari Komite 

Sekolah. Dewan pendidikan provinsi tersebut memiliki 

tanggung jawab untuk menentukan berbagai macam 

pekerjaan termasuk diantaranya pemilihan guru-guru dan 

menentukan alokasi anggaran bantuan sekolah (grand). 

Sebagian besar sekolah menengah atas (secondary school) 

dikontrol dan dikelola oleh dewan gubernur yang 

keanggotaannya kebanyakan dari orang tua siswa dan 

anggota masyarakat lainnya. 

 

Model MBSM di El Savador 

Pada tahun 1991 Menteri Pendidikan El Salvador 

menciptakan model MBSM baru untuk melayani siswa-

siswa pendidikan prasekolah dan siswa sekolah dasar di 

daerahdaerah pedesaan dan daerah terpencil. Mereka telah 



 64 

mengalami penderitaan dengan tidak adanya keseimbangan 

layanan pendidikan selama perang sipil berlangsung. 

Setelah penerapan MBSM di daerah pedesaan dan terpencil 

ini dianggap berhasil maka pada tahun 1997 diterapkan 

pada sekolah-sekolah tradisional di daerah perkotaan. 

 Model MBSM di El Salvador disebut dengan 

Community Managed Schools Program yang kemudian lebih 

dikenal dengan akronim bahasa Spanyol, EDUCO (Education 

con Participacion de La Comunidad). Maksud dari model ini 

untuk mendesentralisasikan pengelolaan sekolah negeri 

dengan cara meningkatkan keterlibatan orang tua di dalam 

menjalankan sekolah. Filosofi di balik program EDUCO ini 

bahwa orang dapat menjalankan sekolah di dalam 

komunitas lebih efisien dan efektif daripada dijalankan oleh 

sentralistik. Faktor penggerak di balik strategi EDUCO 

adalah Community Education Association, yaitu sebuah grup 

yang anggotanya dipilih dari orang tua siswa yang memiliki 

tanggung jawab untuk pengadministrasian sekolah. 

Program EDUCO memiliki tiga tujuan utama, yaitu: 

(1). Meningkatkan penyediaan layanan pendidikan pada 

masyarakat termiskin, (2) Mendorong partisipasi lokal di 

dalam pendidikan anak-anaknya, (3). Meningkatkan kualitas 

pendidikan prasekolah dan pendidikan dasar. Model MBSM 

tersebut menjadi program nasional pendidikan di El 

Salvador. Sasaran utama programnya adalah pada tahun 
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2005 sedikitnya 90% anak-anak di El Salvador harus 

menyelesaikan pendidikan dasar, yaitu dari kelas satu 

hingga kelas sembilan.  

Beberapa program didesain untuk mencapai 

beberapa hal berikut:  

Pertama, meningkatnya akses terhadap pendidikan 

prasekolah oleh anak-anak di area termiskin dan 

meningkatkan kesiapan sekolah dan penyelesaian sekolah 

pada tingkat berikutnya.  

Kedua, memperluas sistem yang memungkinkan 

pendaftaran untuk siswa kedalam program pendidikan 

dasar sembilan tahun penuh, dengan penekanan pada 

daerah-daerah termiskin dan daerah pinggiran pedesaan 

yang selama ini tidak memiliki kapasitas yang cukup untuk 

menyerap anak-anak usia sekolah.  

Ketiga, meningkatkan kualitas pendidikan untuk 

seluruh tingkat pendidikan melalui (a) aktivitas 

pengembangan kurikulum, (b) penyediaan buku pelajaran 

dan materi pembelajaran, (c) aktivitas pengembangan guru 

yang meliputi program pelatihan pre-service dan in-service 

serta insentif untuk para guru.   

Keempat, mengembangkan strategi MBSM untuk me-

ningkatkan akuntabilitas dan kinerja sekolah.  

Kelima, Memperkenalkan efektivitas proses 

pengambilan keputusan desentralistik melalui partisipasi 
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Community Education Association di pedesaan dan melalui 

Komite Sekolah di perkotaan. Keenam, Mendorong aktivitas 

yang memperkuat kelembagaan sekolah pada semua 

tingkatan untuk meningkatkan efisiensi, kualitas, keadilan 

dan pemberian layanan. 

 

Model MBSM di Madagaskar 

Model MBSM yang diterapkan di Madagaskar 

difokuskan pada pengontrolan pendidikan dasar sejak tahun 

1984. dengan dukungan Bank Dunia maka kementrian 

Pendidikan telah mengembangkan dan mempraktekkan 

prinsip-prinsip, strategi, dan prosedur yang mengarah pada 

tujuan MBSM. Implementasi MBSM diarahkan di dalam 

kerangka kerja dengan melibatkan masyarakat desa tidak 

hanya untuk merehabilitasi, membangun dan memelihara 

sekolah-sekolah dasar, tetapi juga dilibatkan dalam 

pengelolaan dan pensupervisian sekolah dasar.  

Model MBSM di sana tak terlepas dari latar belakang 

sejarah pendidikan di Madagaskar yang kurang baik. Sejak 

awal tahun 1990-an, pendaftaran ke sekolah dasar di 

Madagaskar merosot sebagai akibat dari kurangnya 

investasi, memburuknya kualitas pendidikan, dan 

merosotnya moral para orang tua dan guru. Pada saat itu 

lebih dari 2.500 sekolah dasar negeri ditutup, terutama 

karena kekurangan guru dan hampir 13.500 sekolah 
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membutuhkan perbaikan. Sekolah-sekolah kekurangan 

materi pendidikan dan kekurangan dukungan profesional. 

Semua itu menunjukkan kurangnya dukungan dari 

masyarakat.  

Antara tahun 1992-1993, tidak ada suatu hal yang 

menggembirakan dari pendidikan kecuali adanya 

keberanian dari Kementerian Pendidikan. Setelah adanya 

kajian dari sektor pendidikan dan adanya dukungan dari 

Bank Dunia maka dibentuklah sebuah tim pengambilan 

keputusan inovatif di tahun 1994, yaitu program rintisan 

yang dipusatkan pada pendekatan sekolah berbasis 

masyarakat.  

Peran utama pemerintah adalah mengurangi 

ketidakadilan pendidikan, mendefinisikan standar dan 

mengembangkan kerangka kerja kebijakan dan penilaian 

pendidikan. Dalam hal ini kebijakan sektoral untuk 

pendidikan dasar ada tiga tugas pokok, yaitu (a) pentingnya 

meningkatkan akses semua siswa untuk masuk pendidikan 

dasar, (b) perlunya meningkatkan kualitas pembelajaran, 

pengajaran, dan pelatihan pada semua tingkatan, dan (c) 

perlunya memobilisasi partner dengan orang tua siswa dan 

masyarakat, ahli waris, dan sektor Swasta. Sarana untuk 

mencapai tujuan tersebut adalah dengan program sekolah 

berbasis masyarakat. Maksudnya adalah melibatkan 

masyarakat di dalam tugas-tugas pendidikan.  
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Tugas-tugas pendidikan tersebut di antaranya 

dengan memberi kemungkinan kepada semua siswa untuk 

memiliki keterampilan dasar membaca, menulis, berbicara, 

memahami, dan menghitung, dalam rangka 

mengintegrasikan masyarakat dan mengembangkan 

kemampuan untuk melanjutkan pendidikan. 

 

Model MBSM di Indonesia 

Model MBSM di Indonesia disebut Manajemen 

Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBSM). MPMBSM 

dapat diartikan sebagai model manajemen yang 

memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah, 

fleksibilitas kepada sekolah, dan mendorong partisipasi 

secara langsung stakeholder sekolah dan masyarakat untuk 

meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan 

pendidikan nasional serta peraturan perundangan yang 

berlaku. Otonomi dapat diartikan sebagai kewenangan atau 

kemandirian dalam mengatur dan mengurus dirinya sendiri 

dan tidak tergantung.  

Otonomi sekolah adalah kewenangan sekolah untuk 

mengatur dan mengurus kepentingan stakeholder sekolah 

menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi stakeholder 

sekolah sesuai dengan peraturan perundangan nasional 

yang berlaku. Sementara itu pengambilan keputusan 

partisipatif adalah suatu cara untuk mengambil keputusan 



 69 

melalui penciptaan lingkungan yang terbuka dan 

demoktratik di mana stakeholder sekolah didorong untuk 

terlibat secara langsung dalam proses pengambilan 

keputusan yang dapat berkontribusi terhadap pencapaian 

tujuan sekolah. 

 Dengan demikian, sekolah-sekolah akan menjadi 

sekolah mandiri, yaitu sekolah yang memiliki ciri-ciri 

sebagai berikut: tingkat kemandiriannya tinggi, bersifat 

adaptif, antisipatif dan proaktif, memiliki jiwa 

kewirausanaan tinggi, bertanggung jawab terhadap kinerja 

sekolah, memiliki kontrol yang kuat terhadap input 

manajemen dan sumber dayanya, memiliki kontrol yang 

kuat terhadap kondisi kerja, komitmen yang tinggi pada 

dirinya dan prestasi merupakan acuan bagi penilaiannya. 

Di Indonesia model MBSM difokuskan pada 

peningkatan mutu, tetapi tidak jelas dalam hal mutu apa. 

Mutu gurukah, mutu kurikulumkah, mutu hasil 

pengajarankah, mutu proses belajar mengajarkah, mutu 

penilaiankah, atau mutu manajemennya? Perspektif mutu 

ini terlalu luas untuk dicakup semua dalam model MBSM di 

Indonesia.  

Sasaran MBSM di Indonesia tidak memfokuskan 

garapannya. Apabila yang ingin dicapai adalah peningkatan 

mutu pendidikan, pertanyaan selanjutnya adalah mutu 

dalam makna absolut atau relatif? Juga muncul pertanyaan 
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lain, yaitu mutu dilihat dari sudut pandang siapa? Sudut 

pandang produsen, yaitu sekolahkah, sudut pandang 

konsumen primer, yaitu siswa dan orang tuanya, atau sudut 

pandang sekunder dan tersier, yaitu masyarakat luas dan 

pemerintah?. Hal yang paling mendasar yang tidak 

diungkap dalam target mutu yang ingin dicapai dalam 

model MBSM di Indonesia adalah mutu MBSM yang seperti 

apa kriterianya?, Bagaimana upaya untuk mencapainya?, 

Kapan harus dicapai?, dan Bagaimana peran sekolah dalam 

peningkatan mutu pendidikan ini? 

Menjelang tahun kelima sejak uji coba MBSM di 

Indonesia tahun 1999, belum jelas wewenang apa saja yang 

harus diberikan kepada masing-masing sekolah. Para 

birokrat pendidikan di pusat masih enggan untuk 

melimpahkan kewenangan kepada sekolah secara langsung 

karena berarti akan merebut lahan mereka. Para pejabat 

pendidikan di daerah yang baru saja menjabat, lebih lebih 

cenderung ingin menguasai pendidikan. Hal ini tampak dari 

berbagai pernyataan bupati/walikota bahwa mati hidupnya 

para guru di tangan mereka.  

Tidak adanya sasaran dalam peningkatan mutu 

model MBSM ini serta kepongahan para pejabat pendidikan 

di pusat ataupun di daerah maka penerapan MBSM di 

Indonesia masih menghadapi ganjalan besar. Padahal, salah 

satu dasar pokok terlaksananya reformasi adalah adanya 
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perubahan struktural secara mendasar dan besar-besaran. 

Bila tidak maka reformasi pendidikan melalui MBSM itu 

hanya merupakan pemborosan.  

Model MBSM di Indonesia tidak berasal dari inisiatif 

stakeholder  tetapi dari pemerintah. Hal ini bisa dimengerti 

setelah 32 tahun Indonesia berada dalam cengkeraman 

pemerintahan otoriter yang membuat stakeholdernya takut 

untuk mengeluarkan pendapat dan inisiatif. Oleh karena itu, 

pendekatan yang digunakan pun berbeda dengan negara 

lain, di Indonesia MBSM diawali dengan dikeluarkannya 

UU NO.25 tahun 2000 tentang Rencana Strategis 

Pembangunan Nasional (Propenas) 2000-2004. 

 

B. Model  MBSM yang Ideal 
Model MBSM yang ideal oleh Lawler (1986) ditandai 

dengan adaya keterlibatan tinggi dalam manajemen di 

sekolah, terutama yang menyangkut empat hal:  

(1) Informasi, yang memungkinkan para individu ber-

partisipasi dan mempengaruhi pengambilan keputusan 

dengan memahami lingkungan organisasi, strategi, 

sistem kerja, persyaratan kinerja, dan tingkat kinerja.  

(2) Pengetahuan dan Keterampilan, yang diperlukan 

untuk meningkatkan kinerja pekerjaan dan kontribusi 

efektif atas kesuksesan organisasi.  
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(3) Penghargaan, untuk menyatukan kepentingan pribadi 

karyawan dengan  keberhasilan organisasi.  

(4) Kekuasaan, yang diperlukan untuk mempengaruhi 

proses kerja, praktik keorganisasian, kebijakan dan 

strategi.  

Secara tradisional empat hal tersebut 

dikonsentrasikan dipuncak organisasi, namun pada model 

MBSM dilimpahkan ketingkat yang paling rendah, yaitu 

sekolah. Kebanyakan orang berpendapat bahwa 

pendesentralisasan MBSM hanya pada kekuasaan, dan 

kurang memperhatikan tiga hal lainnya. Model MBSM yang 

lebih terinci menggambarkan pertukaran dua arah dalam 

hal pengetahuan, kekuasaan, informasi dan penghargaan. 

Alur dua arah memberikan pengaruh yang saling 

menguntungkan  secara terus menerus antara PEMDA 

dengan sekolah. Bila digambarkan alur searah tersebut 

tampak seperti di bawah ini:   
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Gambar 4:  

Model Pengaruh Dua Arah yang Saling Menguntungkan 
 

Model ideal ini dimaksudkan untuk menerapkan 

MBSM pada keseluruhan aspek pendidikan melalui 

pendekatan sistem. Model ideal MBSM yang dikembangkan 

oleh Slamet PH, terdiri dari output, proses, dan input.  

Output sekolah diukur dengan kinerja sekolah, yaitu 

prestasi yang dihasilkan oleh proses sekolah, diukur dari 

efektivitas, kualitas, produktivitas, efisiensi, inovasi, kualitas 

kehidupan kerja, dan moral kerja.  

Proses sekolah yang dimaksud adalah proses 

pengambilan keputuan, proses pengelolaan kelembagaan, 

proses pengelolaan program, dan proses belajar mengajar. 

Input sesuatu yang tersedia karena dibutuhkan 

untuk proses, yaitu visi, misi, tujuan, sasaran, struktur 

organisasi, input manajemen dan sumber daya.  
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BAB 4 

IMPLEMENTASI  
MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH & 

MASYARAKAT  
 
 
 
 

A. Tahapan Implementasi MBSM 
engan kondisi birokrasi dan kondisi 

persekolahan di Indonesia saat ini, 

persiapan strategi penerapan konsep 

MBSM memerlukan tahapan yang terkait dengan SDM, 

sarana dan prasarana, anggaran dan stakeholder. Secara 

garis besar pentahapan tersebut dapat dibagi menjadi tiga 

tahap, yaitu (1) Tahap sosialisasi, (2) Tahap piloting, dan (3) 

Tahap desiminasi, di mana  pentahapan ini menurut 

dihubungkan dengan kondisi disatu sisi dan persyaratan 

yang dituntut disisi lain (Muchlas Samani (1999), secara rinci 

masing-masing tahapan tersebut adalah sebagai berikut: 

 

 

 

D
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1. Tahap Sosialisasi 

Penerapan MBSM melibatkan banyak pihak yang 

terkait karena pengelolaan sekolah merupakan sub-sistem 

dari pengelolaan pendidikan secara nasional. Secara 

substansial sosialisasi konsep MBSM mencakup ide dasar 

MBSM pada seluruh jajaran Depdiknas dan stakeholder, 

kejelasan karir dan kebijakan yang yang menjadi wewenang 

pusat, daerah, dan sekolah, perubahan pola hubungan sub-

ordinasi, perubahan sikap dan perilaku pimpinan  baik 

jajaran birokrasi maupun masyarakat, deregula aturan 

maupun transparansi serta akuntabilitas.  

Tahap sosialisasi kerap sangat penting disebabkan 

wilayah nusantara terutama daerah-daerah yang sulit 

dijangkau oleh media informasi baik media cetak maupun 

media elektronik. Di samping itu kecenderungan 

masyarakat untuk menerima suatu konsep perubahan tidak 

mudah. Banyak perubahan pada individu maupun 

organisasi yang membutuhkan pengetahuan dan 

keterampilan baru agar dapat beradaptasi dengan lebih baik 

pada lingkungan yang baru.  

Dalam mengefektifkan pencapaian tujuan dan cara 

yang tepat baik menyangkut aspek proses maupun 

pengembangan. Faktor-faktor yang terlibat dalam mengelola 

perubahan mencakup: (1) Lingkungan eksternal, (2) 

Manusia/perorangan, (3) Tujuan, (4) Kebiasaan, (5) Hasil, (6) 
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Proses keterkaitan antara faktor yang satu dengan yang 

lainnya, yang digambarkan sebagai berikut:  

 
 

 

 

 

 

 

Gambar 5.  
Faktor-faktor Manajemen Perubahan 

 

LINGKUNGAN 
EKSTERNAL 
- Perundangan 
- Peraturan 
- Opini Publik 
- Harapan Lokal 

MANUSIA 
PERORANGAN 
- Pengalaman 
- Kekuatan 
- Aspirasi 

KEBIASAAN 
- Sistem 
. Struktur 
- Tugas 
- Kegiatan 

HASIL 
- Kepuasan 
- Kualitas 
- Efisiensi 
 

TUJUAN 
- Visi 
- Harapan 
- Rencana 

PROSES 
- Iklim 
- Budaya . 
- Otoritas 
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Di samping lingkungan eksternal dan lingkungan 

internal pendidikan yang menentukan keberhasilan suatu 

perubahan, pimpinan skolah, guru, pegawai dan kondisi 

sekolah itu sendiri turut juga menentukan. Subyek dari 

perubahan itu sendiri adalah siswa dalam aspek penguasaan 

keterampilan dan sikap/konsep diri. Agen perubahan 

adalah guru dan pimpinan sekolah sedangkan obyek 

perubahan adalah Institusi, kurikulum dan pembelajaran. 

 

2. Tahap Piloting (Uji Coba) 

Penerapan konsep MBSM secara masal akan 

mengundang resiko besar, oleh karena itu bersamaan 

dengan tahap sosialisasi perIu dikeluarkan piloting atau 

model uji coba. Efektifitas model uji coba memerlukan 

persyaratan dasar yaitu: 

(a) Akseptibilitas, artinya dapat diterima oleh masyarakat, 

khususnya masyarakat dikalangan pendidikan.  

(b) Akuntabilitas, artinya dapat dipertanggungjawabkan 

baik secara konsep, operasional maupun pendanaannya.  

(c) Replikabilitas, artinya model MBSM yang diujicobakan 

dapat direplikasi di sekolah lain, sehingga perIakuan 

yang diberikan kepada sekolah uji coba dilaksanakan di 

sekolah lain ketika mencapai tahap masal.  

(d) Sustainibilitas, artinya program tersebut dapat terus 
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dikembangkan meskipun tahap uji coba telah selesai.  

  Pada tahap ini terdapat hal-hal yang perlu 

diperhatikan yaitu: 

• Sumber Daya 

Sekolah harus memiliki fIeksibelitas dalam 

menjalin sumber daya sesuai dengan kebutuhan 

setempat. Selain pembiayaan operasional, pengelola 

keuangan harus dibentuk untuk memperkuat sekolah 

dalam mengalokasikan dana sesuai dengan skala 

prioritas yang telah ditetapkan untuk meningkatkan 

mutu. 

• Output yang Dikerjakan 

Sekolah harus memiliki output yang dikerjakan, 

yaitu kinerja sekolah. Kinerja sekolah adalah prestasi 

sekolah yang dihasilkan. Kinerja sekolah identik dengan 

mutu, efektifitas, efisien, produktifitas, dan inovasinya. 

Secara garis besar pencapaian output dapat dibagi dua 

yaitu (1) Pencapaian akademik (academic achievement), 

misalnya NEM dan (2) Pencapaian non akademik (non-

academic achievement), misalnya peringkat prestasi 

kejuaraan olahraga di tingkat Kabupaten yang dicapai di 

sekolah. 
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• Proses 

Sekolah yang menerapkan MSBM memiliki 

efektifitas proses belajar mengajar (PBM) yang tinggi. Ini 

ditunjukkan oleh sifat PBM yang menekan pada 

pemberdayaan peserta didik, dan sumber-sumber daya 

sekolah, PBM harus lebih menekankan pada internalisasi 

tentang apa yang diajarkan sehingga tertanam dan 

berfungsi sebagai acuan dalam kehidupan sosial (etos). 

PBM juga harus mampu membentuk setiap murid yang 

mampu belajar cara belajar (learning to learn). 

• Inovasi 

Inovasi pendidikan dapat berbentuk ide, 

program, layanan, proses, atau teknologi yang 

diimplementasikan dalam sistem pendidikan. Inovasi 

diartikan sebagai proses perubahan pendidikan dalam 

rangka meningkatkan kualitas pendidikan (Tilaar, 1992). 

Beberapa karakteristik keberhasilan tentang inovasi 

antara lain: (a) Inovasi dalam konteks politik dan sosial 

budaya, (b) Ketepatan strategi yang digunakan, (c) Peran 

pihak yang diinovasi, (d) Fisibel, (e) bagaimana inovasi 

diinstitusionalkan.  

Beberapa inovasi pendidikan yang telah dilakukan di 

Indonesia antara lain (1) proyek CBSA (cara belajar siswa 

aktif), (2) STEPPES (Strengthcing The Planning and 

Management Capabilitas of The Provincies in the Education 
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Sector), (3) COPLANER (Community Participing in Planning 

and Management Of Educations Resources), (4) PEQIP (Primary 

Education Quality Improvement Project). PEQIP bertujuan 

untuk meningkatkan manajemen sekolah dasar pada tingkat 

lembaga, meningkatkan mutu PBM dan memberikan 

bantuan dana bagi sekolah-sekolah yang belum terlayani 

(underserved school) di desa-desa tertinggal. Dari berbagai 

inovasi pendidikan dalam rangka meningkatkan mutu 

pendidikan tampak unsur manajemen pendidikan yang 

mengacu kepada proses desentraIisasi pendidikan. 

3. Tahap Desiminasi 

Proses desiminasi model memerlukan pentahapan, 

disebabkan kondisi wilayah yang luas dan jumlah sekolah 

yang daya variabilitasnya yang sangat beragam. Tahap 

desiminasi akan sangat ditentukan pula dalam efektifitas 

pelaksanaan oleh anggaran yang cukup memadai, fasilitas, 

dan keuangan dari pemerintah terutama bagi daerah dan 

sekolah yang kurang mampu. Hal yang harus diperhatikan 

pada tahap ini: 

Pengelompokkan Sekolah 

 Berdasarkan kondisi lokasi dan kualifikasi sekolah 

saat ini terdapat tiga kategori sekolah, yaitu: baik, sedang, 

dan kurang, yang tersebar di lokasi-lokasi dan wilayah yang 

maju, sedang dan ketinggalan. Kondisi ini mengisyaratkan 
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bahwa tingkat kemampuan manajemen sekolah untuk 

melaksanakan MBSM berbeda antara yang satu dengan yang 

lainnya dan perencanaan harus merujuk kepada variasi 

tersebut. Perencanaan yang baik sebaiknya mengacu pada 

kemampuan dan penyeragaman perlakuan terhadap 

sekolah. 

 

Tabel 1.  
Kelompok Sekolah 

 
Kemampuan 
Sekolah 

Kemampuan 
Pimpinan 

Sekolah dan 
Guru 

Tingkat 
Partisipasi 

Masyarakat 

Pendapatan 
Daerah dan  
Orang Tua 

Anggaran 
Sekolah 

1. Kemampuan 
Manajemen 
Tinggi  

Berkompetensi 
Tinggi 

Tinggi 
Terarah 
Dukungan 
Dana 

Tinggi Anggaran 
sekolah di 
luar 
anggaran 
prioritas 
besar 

2. Kemampuan 
Manajemen 
Tinggi 

Berkompetensi 
Sedang 

Sedang Sedang Sedang 

3. Kemampuan 
Manajemen 
Tinggi 

Berkompetensi 
Rendah 

Rendah Rendah Rendah 

 

Adanya perbedaan kemampuan manajemen sekolah 

yang perlu dibedakan dalam perlakuan berimplikasi 

terhadap dukungan pemerintah agar sekolah yang 

bersangkutan dapat menerapkan sistem baru. Dengan 
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pertimbangan kemampuan sekolah, kewajiban, dan 

kewenangan sekolah terhadap pelaksanaan MBSM berbeda 

antara sekolah yang satu dengan yang lain. Persiapan MBSM 

secara menyeluruh sebagai realisasi kebijakan desentralisasi 

di bidang pendidikan memerlukan perubahan-perubahan 

mendasar dalam aspek keuangan, ketenagaan, serta parti-

sipasi masyarakat.  

Dengan mempertimbangkan kompleksitas lembaga 

pendidikan di Indonesia, untuk itu ada 3 tahap yang harus 

dilakukan, yaitu: 

• Tahap pertama (jangka pendek selama 1 tahun) 

• Tahap kedua (jangka menengah selama 3 tahun) 

• Tahap ketiga (jangka panjang selama 4 tahun) 

Pada tahap pertama, kegiatan difokuskan pada 

aspek-aspek yang tidak memerlukan perubahan mendasar, 

misalnya pelatihan SDM yang akan melaksanakan MBSM 

dan alokasi dana block grant yang langsung ke sekolah. 

Sedangkan strategi jangka menengah dan panjang dapat 

dilaksanakan sekolah, setelah memahami hak dan kewajiban 

dengan adanya perubahan konsep MBSM. Pentahapan ini 

didasarkan pada asumsi-asumsi bahwa baik sekolah 

maupun masyarakat, pada saat ini belum mengenal konsep 

dan prinsip-prinsip MBSM, demikian pula dalam hal aspek--

aspek yang menyangkut ketenagaan, keuangan, kurikulum, 
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sarana prasarana dan partisipasi masyarakat, memerlukan 

perubahan yang mendasar dan tingkat kesiapan yang 

memadai. 

Secara operasional, manajemen dan kebijakan pen-

didikan pada tingkat pemerintahan adalah memfasilitasi 

peningkatan kualitas pendidikan, pengadaan buku pelajaran 

pokok dan modul TK, SD, SLTP, dan PLS, membantu 

pendidikan tinggi, memfasilitasi penyelenggaraan SMU, 

SMK, SLB, BPG, museum negeri provinsi, suaka 

peninggalan sejarah dan kepurbakalaan yang bernilai 

tradisional, balai kajian sejarah, balai bahasa, dan 

pelaksanaan pengawasan pendidikan. Untuk memonitor 

manajemen dan kebijakan pendidikan pada tingkat 

pemerintahan perlu dilakukan pelaksanaan pengawasan 

pendidikan  berorientasi mutu dan pemberdayaan sekolah.  

Pengelolaan sekolah sebagai bagian integral dari 

manajemen pendidikan pada pemerintahan kabupaten/kota 

adalah memfasilitasi kebutuhan sekolah yang meliputi 

pengawasan dan pengendalian, pengembangan standar 

kompetensi siswa, petunjuk pelaksanaan kegiatan siswa, 

pembinaan kegiatan siswa, penetapan kebijakan 

pelaksanaan penerimaan siswa, monitoring dan evaluasi 

kinerja, membina pengelolaan sekolah, termasuk sekolah 

terpencil, sekolah terbuka, sekolah rintisan/unggulan dan 

sekolah yang terkena musibah bencana alam.  
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Dilihat dari sudut administrasi, sekolah merupakan 

bentuk organisasi pendidikan sebagai wadah dari kumpulan 

manusia yang hakikatnya sama untuk mencapai tujuan 

tertentu dengan memanfaatkan manusia itu sendiri sebagai 

sumber, di samping sumber yang ada di luar dirinya selain 

uang, material, dan waktu. Platform administrasi sekolah 

menurut Giovanni dan Starrat (1983) mengandung unsur 

utama yang meliputi tujuan pendidikan, prestasi utama 

siswa tahun berjalan, signifikansi sosial pembelajaran siswa, 

imajinasi pembelajar, nilai kurikulum, imajinasi guru, kelas 

pendidikan yang dipilih, bahasa pengantar utama dalam 

situasi pembelajaran, jenis hubungan guru-siswa yang 

dipilih, dan jenis iklim sekolah yang diinginkan. 

 

B. Manajemen Komponen Sekolah 
 
 Manajemen komponen sekolah pada hakikatnya 

mempunyai pengertian yang hampir sama dengan 

manajemen pendidikan. Ruang lingkup dan bidang kajian 

manajemen sekolah merupakan ruang lingkup dan bidang 

kajian manajemen pendidikan, hanya bidang kajian  

manajemen pendidikan lebih luas dari pada manajemen 

sekolah. Manajemen sekolah merupakan bagian dari 

manajemen pendidikan, atau penerapan manajemen 

pendidikan  dalam organisasi sekolah sebagai salah satu 
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komponen dari sistempendidikan yang berlaku. Manajemen 

sekolah terbatas pada satu sekolah saja sedangkan 

manajemen pendidikan meliputi seluruh komponen sistem 

pendidikan, bahkan bisa menjangkau sistem yang lebih luas 

dan besar (suprasistem) secara regional, nasional, bahkan 

internasional.  

Hal yang paling terpenting dari MBSM adalah 

manajemen terhadap seluruh komponen-komponen sekolah 

itu sendiri, dan sedikitnya ada sekitar 7 komponen sekolah 

yang harus dikelola secara profesional, yaitu kurikulum dan 

program pengajaran, tenaga kependidikan, kesiswaan, 

keuangan, sarana dan prasarana pendidikan, pengelolaan 

hubungan sekolah dan masyarakat serta manajemen 

pelayanan khusus lembaga pendidikan. 

 

1. Manajemen Komponen Kurikulum dan Program 
Pengajaran 

 
Manajemen kurikulum dan program pengajaran 

merupakan bagian dari MBSM, yang mencakup kegiatan 

perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian kurikulum. 

Perencanaan dan pengembangan kurikulum nasional pada 

umumnya telah dilakukan oleh Departeman Pendidikan 

Nasional pada tingkat pusat. Peran sekolah lebih kepada 

merealisasikan dan menyesuaikan kurikulum tersebut 

dengan kegiatan pembelajaran. Di samping itu, sekolah juga 
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bertugas dan berwewenang untuk mengembangkan 

kurikulum muatan lokal sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat dan lingkungan setempat.  

Pengembangan kurikulum muatan lokal telah 

dilakukan sejak digunakannya kurikulum 1984, khususnya 

di sekolah dasar (SD), di mana muatan lokal disisipkan pada 

berbagai bidang studi yang sesuai. Muatan lokal lebih 

diintensifkan lagi pelaksanaannya dalam Kurikulum 1994, 

dengan cara tidak lagi disisipkan pada setiap bidang studi, 

tetapi menggunakan pendekatan monolitik berupa bidang 

studi baik bidang studi wajib maupun pilihan.  

Pengembangan kurikulum muatan lokal 

dimaksudkan terutama untuk mengimbangi kelemahan--

kelemahan pengembangan kurikulum sentralisasi, dan 

bertujuan agar peserta didik mencintai dan mengenal 

lingkungannya, serta mau dan mampu melestarikan dan 

mengembangkan sumber daya alam, kualitas sasial, dan 

kebudayaan yang mendukung pembangunan nasional, 

pembangunan regional, maupun pembangunan lokal 

sehingga peserta didik tidak terlepas dari akar sosial budaya 

lingkungannya.  

Kurikulum muatan lokal pada hakikatnya 

merupakan perwujudan Pasal 38 ayat 1 Undang-Undang 

Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) yang berbunyi, 

"Pelaksanaan kegiatan pendidikan dalam satuan pendidikan 
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didasarkan atas kurikulum yang berlaku secara nasional dan 

kurikulum yang disesuaikan dengan keadaan serta 

kebutuhan lingkungan dan ciri khas satuan pendidikan. 

 Sebagai tindak lanjut hal tersebut, muatan lokal telah 

dijadikan strategi pokok untuk meningkatkan kemampuan 

dan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan lokal dan 

sejauh mungkin melibatkan peran serta masyarakat dalam 

perencanaan dan pelaksanaannya. Dengan kurikulum 

muatan lokal setiap sekolah diharapkan mampu 

mengembangkan program pendidikan tertentu yang sesuai 

dengan keadaan dan tuntutan lingkungannya. Sekolah 

merupakan ujung tombak pelaksanaan kurikulum baik 

kurikulum nasional maupun muatan lokal, yang 

diwujudkan melalui proses belajar mengajar untuk 

mencapai tujuan pendidikan nasional, institusional, 

kurikuler dan instruksional.  

Agar proses belajar-mengajar dapat dilaksanakan 

secara efektif dan efisien serta mencapai hasil yang 

diharapkan diperlukan kegiatan manajemen program 

pengajaran. Manajemen atau administrasi pengajaran adalah 

keseluruhan proses penyelenggaraan kegiatan bidang 

pengajaran yang bertujuan agar seluruh kegiatan pengajaran 

terlaksana secara efektif dan efisien. 
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Pimpinan sekolah diharapkan dapat membimbing 

dan mengarahkan pengembangan kurikulum dan program 

pengajaran serta melakukan pengawasan dalam 

pelaksanaannya. Dalam proses pengembangan program 

sekolah, pimpinan hendaknya tidak membatasi  pendidikan 

dalam arti sempit, ia harus menghubungkan program-

program sekolah dengan seluruh kehidupan peserta didik 

dan kebutuhan lingkungan.  

Pimpinan sekolah bertanggung jawab terhadap 

perencanaan, pelaksanaan, penilaian perubahan atau 

perbaikan program pengajaran di sekolah, untuk 

kepentingan tersebut sedikitnya terdapat empat langkah 

yang harus dilakukan, yaitu: (1) Menilai kesesuaian program 

yang ada dengan tuntutan kebudayaan dan kebutuhan 

murid, (2) Meningkatkan perencanaan program, (3) Memilih 

dan melaksanakan program,  (4) Menilai perubahan 

program. 

Dalam menjamin efektivitas pengembangan 

kurikulum program pengajaran dalam MBSM, pimpinan 

sekolah sebagai pengelola program pengajaran bersama 

dengan guru-guru harus menjabarkan isi kurikulum secara 

lebih rinci dan operasional ke dalam program tahunan, catur 

wulan, dan bulanan. Adapun program mingguan atau 

program satuan pelajaran wajib dikembangkan guru 

sebelum melakukan kegiatan belajar-mengajar, dengan 
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memperhatikan beberapa prinsip sebagai berikut: 

1) Tujuan yang dikehendaki harus jelas, makin operasional 

tujuan, makin mudah terlihat dan makin tepat program 

yang dikembangkan untuk mencapai tujuan.  

2) Program itu harus sederhana dan fleksibel. 

3) Program-program disusun dan dikembangan harus 

sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. 

4) Program yang dikembangkan harus menyeluruh dan 

harus jelas pencapaiannya. 

5) Harus ada koordinasi antar komponen pelaksana 

program disekolah. 

 

2. Manajemen Komponen Tenaga Kependidikan 

Keberhasilan MBSM sangat ditentukan oleh 

keberhasilan pimpinan dalam mengelola tenaga 

kependidikan yang tersedia di sekolah, karena peningkatan 

produktivitas dan prestasi kerja dapat dilakukan dengan 

meningkatkan perilaku manusia di tempat kerja melalui 

aplikasi konsep dan teknik manajemen personalia yang 

tepat.  

Manajemen tenaga kependidikan atau manajemen 

personalia pendidikan bertujuan untuk mendayagunakan 

tenaga kependidikan secara efektif dan efisien untuk 

mencapai hasil yang optimal, namun tetap dalam kondisi 

yang menyenangkan. Sehubungan dengan itu, fungsi 
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personalia yang harus dilaksanakan pimpinan, adalah 

menarik, mengembangkan, menggaji, dan memotivasi 

personil guna mencapai tujuan sistem, membantu anggota 

mencapai posisi dan standar perilaku, memaksimalkan 

perkembangan karir tenaga kependidikan, serta 

menyelaraskan tujuan individu dan organisasi.  

Manajemen tenaga kependidikan (guru dan personil) 

mencakup (1) perencanaan pegawai, (2) pengadaan pegawai, 

(3) pembinaan dan pengembangan pegawai, (4) promosi dan 

mutasi, (5) pemberhentian pegawai, (6) kompensasi, dan (7) 

penilaian pegawai. Semua itu perlu dilakukan dengan baik 

dan benar agar apa yang diharapkan tercapai, yakni 

tersedianya tenaga kependidikan yang diperlukan dengan 

kualifikasi dan kemampuan yang sesuai serta dapat 

melaksanakan pekerjaan dengan baik dan berkualitas. 

Perencanaan pegawai merupakan kegiatan untuk 

menentukan kebutuhan pegawai, baik secara kuantitatif 

maupun kualitatif untuk saat ini dan masa yang akan 

datang. Penyusunan rencana personalia yang baik dan tepat 

memerlukan informasi yang lengkap dan jelas tentang 

pekerjaan atau tugas yang harus dilakukan dalam 

organisasi. Sebelum menyusun rencana, perlu dilakukan 

analisis pekerjaan (job analisis) dan analisis jabatan untuk 

memperoleh deskripsi pekerjaan (gambaran tentang tugas-

tugas dan pekerjaan yang harus dilaksanakan).  
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Informasi ini sangat membantu dalam menentukan 

jumlah pegawai yang diperlukan, dan juga untuk 

menghasilkan spesifikas pekerjaan (job spesification). 

Spesifikasi jabatan ini memberi gambaran tentang kualitas 

minimum pegawai yang dapat diterima dan yang 

diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan sebagaimana 

mestinya.  

Pengadaan pegawai merupakan kegiatan untuk 

memenuhi kebutuhan pegawai pada suatu lembaga, baik 

jumlah maupun kualitasnya, yang diperoleh melalui 

rekruitmen dan seleksi untuk mencari dan mendapatkan 

calon-calon pegawai yang memenuhi syarat sebanyak 

mungkin, untuk kemudian dipilih calon terbaik. Pemenuhan 

kebutuhan pegawai juga dapat diperolah dari dalam 

organisasi yaitu melalui promosi atau mutasi. Hal tersebut 

dilakukan apabila formasi yang kosong sedikit, sementara 

pada bagian lain ada kelebihan pegawai atau memang 

sudah dipersiapkan. 

Setelah diperoleh dan ditentukan calon pegawai 

yang akan diterima, kegiatan selanjutnya adalah 

mengusahakan supaya calon pegawai tersebut menjadi 

anggota organisasi yang sah sehingga mempunyai hak dan 

kewajiban sebagai anggota organisasi atau lembaga. Di 

Indonesia, untuk pegawai negeri sipil, promosi atau 

pengangkatan pertama biasanya diangkat sebagai calon PNS 
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dengan masa percobaan satu atau dua tahun, kemudian ia 

mengikuti latihan prajabatan, dan setelah lulus diangkat 

menjadi pegawai negeri sipil penuh.  

Setelah pengangkatan pegawai, kegiatan berikutnya 

adalah penempatan atau penugasan. Dalam penempatan 

atau penugasan ini diusahakan adanya kongruensi yang 

tinggi antara tugas yang menjadi tanggung jawab pegawai 

dengan karakteristik pegawai. Untuk mencapai tingkat 

kongruensi yang tinggi dan membantu personil supaya 

benar-benar siap secara fisik dan mental untuk 

melaksanakan tugas-tugasnya, perlu dilakukan fungsi 

orientasi, baik sebelum atau sesudah penempatan.  

Pembinaan dan pengembangan pegawai dilakukan 

karena organisasi senantiasa menginginkan agar personil-

personilnya dapat melaksanakan tugas secara optimal dan 

menyumbangkan segenap kemampuannya untuk 

kepentingan organisasi, serta bekerja lebih baik dari hari ke 

hari. Di samping itu, pegawai sendiri, sebagai manusia, juga 

membutuhkan peningkatan dan perbaikan pada dirinya 

termasuk dalam tugasnya. Sehubungan dengan itu, fungsi 

pembinaan dan pengembangan pegawai merupakan fungsi 

pengelolaan personil yang mutlak perlu, untuk 

memperbaiki, menjaga, dan meningkatkan kinerja pegawai. 

Kegiatan ini dapat dilakukan dengan cara on the job training 

dan in service training.  
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Kegiatan pembinaan dan pengembangan ini tidak 

hanya menyangkut aspek kemampuan, tetapi juga 

menyangkut karier pegawai. Pegawai yang berprestasi baik, 

maka dia berpeluang untuk dipromosikan pada jenjang karir 

yang lebih tinggi yang dalam hal ini juga untuk memenuhi 

kebutuhan pegawai dari dalam organisasi. Komponen lain 

yang tidak kalah pentingnya dalam manajemen tenaga 

kependidikan adalah aspek kompensasi, yaitu balas jasa 

yang diberikan organisasi kepada pegawai yang dapat 

dinilai dengan uang dan mempunyai kecenderungan 

diberikan secara tetap.  

Pemberian kompensasi  selain dalam bentuk gaji, 

dapat juga berupa tunjangan, fasilitas perumahan, ken-

daraan dan lain-lain. Masalah kompensasi merupakan salah 

satu bentuk tantangan yang harus dihadapi manajemen, 

karena imbalan oleh para pekerja tidak lagi dipandang 

semata-mata sebagai alat pemuas kebutuhan materialnya, 

akan tetapi sudah dikaitkan dengan harkat dan martabat 

manusia. Sebaliknya terkadang organisasi cenderung 

melihatnya sebagai beban yang harus dipikul dalam rangka 

mencapai tujuan dan berbagai sasaran oleh sebab itu dalam 

mengembangkan dan menerapkan suatu sistem imbalan 

tertentu, kepentingan organisasi dan para pekerja perlu 

diperhitungkan. 



 94 

 

Sebagai dasar untuk mempromosikan dan 

memberikan imbalan yang tepat, maka dibutuhkan sistem 

penilaian pegawai secara objektif dan akurat. Penilaian 

tenaga kependidikan ini difokuskan pada prestasi individu 

dan peran sertanya dalam kegiatan sekolah. Penilaian ini 

tidak hanya penting bagi sekolah, tetapi juga bagi pegawai 

itu sendiri. Bagi para pegawai, penilaian berguna sebagai 

umpan balik berbagai hal, seperti kemampuan, keletihan, 

kekurangan, dan potensi yang pada gilirannya bermanfaat 

untuk menentukan tujuan, jalur, rencana, dan 

pengembangan karir. Bagi sekolah, hasil penilaian prestasi 

kerja tenaga kependidikan sangat penting dalam 

pengambilan keputusan berbagai hal, seperti identifikasi 

kebutuhan program sekolah, penerimaan, pemilihan, 

pengenalan, penempatan, promosi, sistem imbalan, dan 

aspek lain dari keseluruhan proses efektif manajemen 

sumber daya manusia.  

Elemen lain yang menjadi bagian dari manajemen 

kepegawaian adalah masalah pemberhentian pegawai. 

Pemberhentian pegawai merupakan fungsi personalia yang 

menyebabkan terlepasnya pihak organisasi dan personil dari 

hak dan kewajibannya untuk kemudian selanjutnya masing-

masing pihak menyelesaikan seluruh hal yang terkait 

dengan pemberhentian tersebut yang sudah disepakati 
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dalam perjanjian.  

Dalam kaitannya dengan tenaga kependidikan di 

sekolah, khususnya pegawai negeri sipil, sebab-sebab 

pemberhentian pegawai ini dapat dikelompokkan ke dalam 

tiga jenis, yaitu: (1) pemberhentian atas permohonan sendiri; 

(2) pemberhentian oleh dinas atau pemerintah; dan (3) 

pemberhentian sebab lain-lain. 

Pemberhentian atas permohonan pegawai sendiri, 

misalnya, karena pindah lapangan pekerjaan yang bertujuan 

memperbaiki nasib. Pemberhentian oleh dinas atau 

pemerintah yang bisa dilakukan dengan beberapa alasan 

sebagai berikut: 

• Pegawai yang bersangkutan tidak cakap dan tidak 

memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas-

tugasnya dengan baik. 

• Perampingan atau penyederhanaan organisasi. 

• Peremajaan, biasanya pegawai yang telah berusia 50 

tahun dan berhak pensiun harus diberhentikan 

dalam jangka waktu satu tahun. 

• Tidak sehat jasmani dan rohani sehingga tidak dapat 

melaksanakan tugasnya dengan baik. 

• Melakukan pelanggaran tindak pidana sehingga 

dihukum penjara atau kurungan. 

• Melanggar sumpah atau janji pegawai negeri sipil. 
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Sementara itu pemberhentian karena alasan lain 

penyebabnya adalah pegawai yang bersangkutan meninggal 

dunia, hilang, habis menjalani cuti di luar tanggungan 

negara dan tidak melaporkan diri kepada yang 

berwewenang, serta telah mencapai batas usia pensiun. 

Tugas pimpinan sekolah dalam kaitannya dengan 

manajemen tenaga kependidikan bukanlah pekerjaan yang 

mudah karena tidak hanya mengusahakan tercapainya 

tujuan sekolah, tetapi juga tujuan tenaga kependidikan 

(guru dan pegawai) secara pribadi). Oleh sebab itu, 

pimpinan sekolah dituntut untuk mengerjakan instrumen 

pengelolaan tenaga kependidikan seperti daftar absensi, 

daftar urut kepangkatan, daftar riwayat hidup, daftar 

riwayat pekerjaan, dan kondite pegawai untuk membantu 

kelancaran MBSM di sekolah yang dipimpinnya. 

 

3. Manajemen Komponen  Kesiswaan 

Manajemen kesiswaan atau manajemen kemuridan 

(peserta didik) merupakan salah satu bidang operasional 

MBSM, yaitu penataan dan pengaturan terhadap kegiatan 

yang berkaitan dengan peserta didik, mulai masuk sampai 

dengan keluarnya peserta didik dari suatu sekolah. 

Manajemen kesiswaan bukan hanya berbentuk pencatatan 

data peserta didik, melainkan meliputi aspek yang lebih luas 



 97 

yang secara operasional dapat membantu upaya 

pertumbuhan dan perkembangan peserta didik melalui 

proses pendidikan di sekolah.  

Manajemen kesiswaan bertujuan untuk mengatur 

berbagai kegiatan dalam bidang kesiswaan agar kegiatan 

pembelajaran di sekolah dapat berjalan lanar, tertib dan 

teratur, serta mencapai tujuan pendidikan sekolah. Dalam 

rangka mewujudkan tujuan tersebut, bidang manajemen 

kesiswaan sedikitnya memiliki tiga tugas utama yang harus 

diperhatikan, yaitu penerimaan murid baru, kegiatan 

kemajuan belajar, serta bimbingan dan pembinaan disiplin. 

Berdasarkan tiga tugas utama tersebut Sutisna (1985) 

menjabarkan tanggung jawab pimpinan sekolah dalam 

mengelola bidang kesiswaan berkaitan dengan hal-hal : 

• Kehadiran murid disekolah dan masalah-masalah 

yang berhubungan dengan itu. 

• Penerimaan, orientasi, klasifikasi, dan penunjukkan 

murid ke kelas dan program studinya. 

• Evaluasi dan pelaporan kemajuan belajar.   

• Program supervisi bagi murid yang mempunyai 

kelainan, seperti pengajaran, perbaikan, dan 

pengajaran luar biasa. 

• Pengendalian kedisiplinan murid. 

• Program bimbingan dan penyuluhan. 

• Program kesehatan dan keamanan. 
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• Penyesuaian pribadi, sosial, dan emosional. 

Penerimaan siswa baru perlu dikelola sedemikian 

rupa mulai dari perencanaan penentuan daya tampung 

sekolah atau jumlah siswa baru yang akan diterima, yaitu 

dengan mengurangi daya tampung dengan jumlah anak 

yang tinggal kelas atau mengulang. Kegiatan penerimaan 

siswa baru biasanya dikelola oleh panitia penerimaan siswa 

baru (PSB) atau panitia penerimaan murid baru (PMB). 

Dalam kegiatan ini pimpinan sekolah membentuk panitia 

atau menunjuk beberapa orang guru untuk bertanggung 

jawab dalam tugas tersebut. 

Setelah para siswa diterima lalu dilakukan penge-

lompokan dan orientasi sehingga secara fisik, mental dan 

emosional siap untuk mengikuti pendidikan di sekolah. 

Keberhasilan, kemajuan, dan prestasi belajar para siswa 

memerlukan data yang otentik, dapat dipercaya, dan 

memiliki keabsahan. Data ini diperlukan untuk mengetahui 

dan mengontrol keberhasilan atau prestasi pimpinan 

sekolah sebagai pimpinan pendidikan di sekolahnya. 

Kemajuan belajar siswa ini secara periodik harus dilaporkan 

kepada orang tua, sebagai masukan untuk berpartisipasi 

dalam proses pendidikan dan membimbing anaknya belajar, 

baik di rumah maupun di sekolah. 

Tujuan pendidikan tidak hanya untuk 

mengembangkan pengetahuan anak, tetapi juga sikap 
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kepribadian, serta aspek sosial emosional, di samping 

keterampilan-keterampilan lain. Sekolah tidak hanya 

bertanggung jawab memberikan berbagai ilmu 

pengetahuan, tetapi memberi bimbingan dan bantuan 

terhadap anak-anak yang bermasalah, baik dalam belajar, 

emosional, maupun sosial, sehingga dapat tumbuh dan 

berkembang secara optimal sesuai dengan potensi masing-

masing. Untuk kepentingan tersebut diperlukan data yang 

lengkap tentang peserta didik, diantaranya adalah 

pencatatan dan ketatalaksanaan kesiswaan, dalam bentuk 

buku induk, buku klapper, buku laporan keadaan siswa, 

buku presensi siswa, buku rapor, daftar kenaikan kelas, 

buku mutasi, dan sebagainya. 

 

4. Manajemen Komponen Keuangan dan Pembiayaan 
 

Keuangan dan pembiayaan merupakan salah satu 

sumber daya yang secara langsung menunjang efektivitas 

dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Pada implementasi 

MBSM, dituntut kemampuan sekolah untuk merencanakan, 

melaksanakan, dan mengevaluasi serta 

mempertanggungjawabkan pengelolaan dana secara 

transparan kepada masyarakat dan pemerintah. Komponen 

keuangan dan pembiayaan pada suatu sekolah merupakan 

komponen produksi yang menentukan terlaksananya 
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kegiatan proses belajar-mengajar di sekolah di samping 

komponen-komponen lain.  

Sumber keuangan dan pembiayaan pada suatu 

sekolah secara garis besar dapat dikelompokkan atas tiga 

sumber, yaitu (1) Pemerintah (pusat & daerah) yang bersifat 

umum atau khusus dan diperuntukkan bagi kepentingan 

pendidikan; (2) Orang tua atau peserta didik; (3) 

Masyarakat, baik mengikat maupun tidak mengikat.  

Berkaitan dengan penerimaan keuangan dari orang 

tua dan masyarakat ditegaskan dalam Undang-Undang 

Sistem Pendidikan Nasional 1989 bahwa karena 

keterbatasan kemampuan pemerintah dalam pemenuhan 

kebutuhan dana pendidikan, tanggung jawab atas 

pemenuhan kebutuhan dana pendidikan merupakan 

tanggung jawab bersama antara pomerintah, masyarakat, 

dan orang tua. 

Adapun dimensi pengeluaran meliputi biaya rutin 

dan biaya pembangunan. Biaya rutin adalah biaya yang 

harus dikeluarkan dari tahun ke tahun, seperti gaji pegawai 

(guru dan non guru), serta biaya operasional, biaya 

pemeliharaan gedung, fasilitas, dan alat-alat pengajaran 

(barang-barang habis pakai). Sementara biaya pemba-

ngunan, misalnya, biaya pembelian atau pengembangan 

tanah, pembangunan gedung, perbaikan atau rehab gedung, 

penambahan furnitur, serta biaya atau pengeluaran lain 
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untuk barang-barang yang tidak habis pakai.  

Dalam rangka implementasi MBSM, manajemen 

komponen keuangan harus dilaksanakan dengan baik dan 

teliti mulai tahap penyusunan anggaran, penggunaan, 

sampai pengawasan dan pertanggungjawaban sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku agar semua dana sekolah 

benar-benar dimanfaatkan secara efektif, efisien, tidak ada 

kebocoran-keborocan, serta bebas dari penyakit korupsi, 

kolusi, dan nepotisme. 

Aktifitas manajemen keuangan dapat dibagi tiga 

fase, yaitu:  

(1) Financial planning (budgeting), 

 yaitu  kegiatan mengkoordinasi semua sumber 

daya yang tersedia untuk mencapai sasaran yang diinginkan 

secara sistematis tanpa menyebabkan efek samping yang 

merugikan.  

(2) Implementation involves accounting (pelaksanaan anggaran)  
 
yaitu kegiatan berdasarkan rencana yang telah 

dibuat dan kemungkinan terjadi penyesuaian jika 

diperlukan.  

(3) Evaluation involves merupakan program evaluasi terhadap 

pencapaian sasaran.  

Komponen utama manajemen keuangan meliputi, 
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• Prosedur anggaran;  

• Prosedur akuntansi keuangan;  

• Pembelajaran, pergudangan, dan prosedur 

pendistribusian;  

• Prosedur investasi, dan  

• Prosedur pemeriksaan.  

Dalam pelaksanaannya, manajemen keuangan ini 

menganut asas pemisahan tugas antara fungsi otorisator, 

ordonator dan bendaharawan.  

Otorisator adalah pejabat yang diberi wewenang 

untuk mengambil tindakan yang mengakibatkan 

penerimaan dan pengeluaran anggaran.  

Ordonator adalah pejabat yang berwenang 

melakukan pengujian dan memerintahknn pembayaran atas 

segala tindakan yang dilakukan berdasarkan otorisasi yang 

telah ditetapkan.  

Bendaharawan adalah pejabat yang berwenang 

melakukan penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran 

uang atau surat-surat berharga lainnya yang dapat dinilai 

dengan uang serta diwajibkan membuat perhitungan dun 

pertanggungjawaban.  

Pimpinan sekolah berfungsi sebagai otorisator, dan 

dilimpahi fungsi ordonator untuk memerintahkan 

pembayaran. Namun, tidak dibenarkan melaksnakan fungsi 

bendaharawan karena berkewajiban melakukan 
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pengawasan ke dalam. Bendaharawan, di samping 

mempunyai fungsi-fungsi bendaharawan, juga dilimpahi 

fungsi ordonator untuk menguji hak atas pembayaran. 

 

5. Manajemen Komponen Sarana dan Prasarana 
Pendidikan 

 
Sarana pendidikan adalah peralatan dan 

perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan 

menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar 

mengajar, seperti gedung, ruang kelas, meju kursi, serta alat-

alat dan media pengajaran. Adapun yang dimaksud dengan 

prasarana pendidikan adalah fasilitas yang secara tidak 

langsung menunjang jalannya proses pendidikan atau 

pengajaran, seperti halaman, kebun, taman sekolah, jalan 

menuju sekolah, tetapi jika dimanfaatkan secara langsung 

untuk proses belajar mengajar, seperti taman sekolah untuk 

pengajaran biologi, halaman sekolah  sekaligus lapangan 

olah raga, komponen tersebut merupakan sarana 

pendidikan.  

Manajemen sarana dan prasarana pendidikan 

bertugas mengatur dan menjaga sarana dan prasarana 

pendidikan agar dapat memberikan konstribusi secara 

optimal dan berarti pada jalannya profles pendidikan. 

Kegiatan pengelolaan ini meliputi kegiatan 1) Perencanaan, 

pengadaan, pengawasan, penyimpanan inventarisasi, dan 
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penghapusan serta penataan. Manajemen sarana dan 

prasarana yang baik diharapkan dapat monciptakan sekolah 

yang bersih, rapi, indah sehingga menciptakan kondisi yang 

menyenangkan baik bagi guru maupun murid untuk berada 

di sekolah. Di samping itu juga diharapkan tersedianya alat-

alat atau fasilitas belajar yang memadai secara kuantitatif, 

kualitatif, non relevan dengan kebutuhan serta dapat 

dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan proses 

pendidikan dan pengajaran, baik oleh guru sebagai pengajar 

maupun murid-murid sebagai pelajar. 

 

6. Manajemen Hubungan Sekolah dengan 
Masyarakat 

 
Hubungan sekolah dengan masyarakat pada 

hakikatnya merupakan suatu sarana yaug sangat berperan 

dalam membina dan mengembangkan pertumbuhan pribadi 

peserta didik di sekolah. Dalam hal ini, sekolah sebagai 

sistem sosial merupakan bagian integral dari sistem sosial 

yang lebih besar, yaitu masyarakat. Sekolah dan masyarakat 

memiliki hubungan yang sangat erat dalam mencapai tujuan 

sekolah atau pendidikan secara efektif dan efisien. Sekolah 

juga harus menunjang pencapaian tujuan atau pemenuhan 

kebutuhan masyarakat, khususnya kebutuhan pendidikan.  

Oleh karena itu, sekolah berkewajiban untuk 

memberi penerangan tentang tujuan-tujuan, program-
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program, kebutuhan, serta keadaan  masyarakat. Sebaliknya, 

sekolah juga harus mengetahui dengan jelas apa kebutuhan, 

harapan, dan tuntutan masyarakat, terutama terhadap 

sekolah, artinya antara sekolah dan masyarakat harus dibina 

suatu hubungan yang harmonis. 

Hubungan sekolah dengan masyarakat bertujuan 

antara lain untuk (1) Memajukan kualitas pembelajaran dan 

pertumbuhan anak, (2) Meperkokoh tujuan serta 

meningkatkan kualitas hidup dan penghidupan masyarakat,  

dan (3) Menggairahkan masyarakat untuk menjalin 

hubungan dengan sekolah. Untuk merealisasikan tujuan 

tersebut, banyak cara yang bisa dilakukan oleh sekolah 

dalam menarik simpati masyarakat terhadap sekolah dan 

menjalin hubungan yang harmonis antara sekolah 

masyarakat. Hal tersebut antara lain dapat dilakukan 

dengan memberitahu masyarakat mengenai program-

program sekolah, baik program yang telah dilaksanakan, 

yang sedang dilaksanakan, maupun yang akan dilaksanakan 

sehingga masyarakat mendapat gambaran yang jelas tentang 

sekolah yang bersangkutan. 

Hubungan yang harmonis antara sekolah dan 

masyarakat ini semakin dirasakan pentingnya pada 

masyarakat yang telah menyadari dan memahami 

pentingnya pendidikan bagi anak-anak. Pada masyarakat 

yang kurang menyadari akan pentingnya pendidikan, 
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sekolah dituntut lebih aktif dan kreatif untuk menciptakan 

hubungan kerja sama yang lebih harmonis. Jika hubungan 

sekolah dengan masyarakat berjalan dengan baik, rasa 

tanggung jawab dan partisipasi masyarakat untuk mema-

jukan sekolah juga akan baik dan tinggi.  

Agar tercipta hubungan dan kerjasama yang baik 

antara sekolah dan masyarakat, masyarakat perlu 

mengetahui dan memiliki gambaran yang jelas tentang 

sekolah yang bersangkutan. Gambaran dan kondisi sekolah 

ini dapat diinformasikan kepada masyarakat melalui 

laporan kepada orang tua murid, buletin bulanan, 

penerbitan surat kabar, pameran sekolah, open house, 

kunjungan ke sekolah, kunjungan ke rumah murid, 

penjelasan oleh staf sekolah, murid, radio dan televisi, serta 

laporan tahunan.  

Pimpinan sekolah yang baik merupakan salah satu 

kunci untuk bisa menciptakan hubungan yang baik antara 

sekolah dan masyarakat secara efektif karena harus menaruh 

perhatian tentang apa yang terjadi pada peserta didik di 

sekolah dan apa yang dipikirkan orang tua tentang sekolah. 

Pimpinan sekolah dituntut untuk senantiasa berusaha 

membina dan meningkatkan hubungan kerja sama yang 

baik antara sekolah dan masyarakat guna mewujudkan 

sekolah yang efektif dan efisien, di mana bentuk hubungan 

yang harmonis yang bisa dibangun adalah sebagai berikut: 
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1. Saling pengertian antara sekolah, orang tua, masyarakat, 

dan lembaga-lembaga lain yang ada di masyarakat, 

termasuk dunia kerja. 

2. Saling membantu antara sekolah dan masyarakat karena 

mengetahui manfaat, arti dan pentingnya peranan 

masing-masing. 

3. Kerja sama yang erat antara sekolah dengan berbagai 

pihak yang ada di masyarakat dan mereka merasa ikut 

bertanggung jawab atas suksesnya pendidikan di sekolah. 

Melalui hubungan yang harmonis diharapkan 

tercapai tujuan hubungan sekolah dengan masyarakat, yaitu 

terlaksananya proses pendidikan di sekolah secara 

produktif, efektif, dan efisien sehingga menghasilkan 

lulusan sekolah yang produktif dan berkualitas. Lulusan 

yang berkualitas ini tampak dari penguasaan peserta didik 

terhadap ilmu pengetahuan, keterampilan dan sikap, yang 

dapat dijadikan bekal untuk melanjutkan pendidikan pada 

jenjang berikutnya atau hidup dimasyarakat sesuai dengan 

asas pendidikan seumur hidup.  

7. Manajemen Komponen  Layanan Khusus  

Manajemen layanan khusus meliputi manajemen 

perpustakaan, kesehatan, dan keamananan sekolah. 

Manajemen komponen-komponon tersebut merupakan 

bagian penting dari MBSM yang efektif dan efisien. 

Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang 
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berlangsung begitu pesat pada masa sekarang menyebabkan 

guru tidak  bisa lagi melayani kebutuhan anak-anak akan 

informasi, dan guru-guru juga tidak bisa mengandalkan apa 

yang diperolehnya di bangku sekolah. Perpustakaan yang 

lengkap dan dikelola dengan baik memungkinkan peserta 

didik untuk lebih mengembangkan dan mendalami 

pengetahuan yang diperolehnya di kelas melalui belajar 

mandiri, baik pada waktu-waktu kosong di sekolah maupun 

di rumah.  

Di samping itu, memungkinkan bagi guru untuk 

mengembangkan pengetahuan secara mandiri, dan juga 

dapat mengajar dengan metode bervariasi, misalnya belajar 

individual. Manajemen layanan khusus lain adalah layanan 

kesehatan dan keamanan. Sekolah sebagai satuan 

pendidikan yang bertugas dan bertanggung jawab 

melaksanakan proses pembelajaran, tidak hanya bertugas 

mengembangkan ilmu mengetahuan, keterampilan, dan 

sikap saja, tetapi harus menjaga dan meningkatkan 

kesehatan jasmani dan rohani peserta didik.  

Hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan nasional 

yaitu mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu 

"... manusia yang memiliki kesehatan jasmani dan rohani" 

(UUSPN, bab II pasal 4). Untuk kepentingan tersebut, di 

sekolah-sekolah dikembangkan program pendidikan 

jasmani dan kesehatan, menyediakan pelayanan kesehatan 
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sekolah melalui usaha kesehatan sekolah (UKS) dan 

berusaha meningkatkan program pelayanan melalui kerja 

sama dengan unit-unit dinas kesehatan setempat. Di 

samping itu, sekolah juga perlu memberikan pelayanan 

keamanan kepada peserta didik dan para pegawai yang ada 

di sekolah agar mereka dapat belajar dan melaksanakan 

tugas dengan tenang dan nyaman. 
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BAB 5 
TANTANGAN EFEKTIFITAS  

MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH  
DAN MASYARAKAT 

 
 
 
 

A.Tuntutan Masyarakat dalam MBSM 
 

rang tua, masyarakat, dan dunia usaha 

yang merasa ikut membiayai pendidikan 

tidak lagi rela menerima pendidikan yang 

diurus asal jadi atau tidak bermutu. Kondisi objektif ini 

menuntut pendidikan untuk lebih berdaya mengemban 

misinya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Peningkatan harapan masyarakat tersebut memberikan 

tantangan baru bagi dunia pendidikan, yaitu bagi 

pemerintah dan yayasan penyelenggara pendidikan, tidak 

bisa lagi hanya didasari asal sekolah itu berjalan apapun 

keadaannya, tetapi pendidikan itu harus bermutu dan 

memiliki akuntabilitas yang tinggi. Artinya, sekolah harus 

diurus atas dasar profesionalisme, bukan asal jadi. Sekolah 

yang menerapkan MBSM memiliki karakteristik partisipasi 

stakeholder sekolah dan masyarakat yang tinggi. Hal ini 

O 
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dilandasi oleh keyakinan bahwa makin tinggi tingkat 

partisipasi, makin besar rasa memiliki diikuti makin besar 

rasa tanggungjawab dan seterusnya makin besar tingkat 

dedikasi.  

MBSM sesungguhnya adalah konsep pendidikan 

yang lebih banyak menggunakan masyarakat itu sendiri 

sebagai wahana pendidikannya. Partisipasi mengisyaratkan 

bahwa pembuat keputusan mengajak kelompok atau 

masyarakat terlibat dalam bentuk penyampaian saran dan 

pendapat, barang, keterampilan, bahan, dan jasa. Kelompok 

mengenal masalah mereka sendiri, mengkaji pilihan mereka, 

membuat keputusan, dan memecahkan masalahnya. Bentuk 

partisipasi masyarakat dapat diwujudkan dengan 

meluangkan waktu, memberikan uang, gagasan, 

kepercayaan, dan kemauan untuk membantu meningkatkan 

mutu sekolah. MBSM hanya dapat berlangsung efektif 

apabila diawali dari kebutuhan-kebutuhan akan produk-

produk pendidikan tertentu yang memang ada dan 

dibutuhkan oleh masyarakat itu sendiri.  

Kemudian pemerataan bagi semua siswa yang 

didasarkan atas kebutuhan peserta didik dan masyarakat 

lingkungannya. Karena itu, strategi pembangunan 

pemerintahan di daerah berkaitan erat dengan pemenuhan 

kebutuhan pendidikan dan membutuhkan SDM yang 

handal dan profesional. Menurut pandangan konsep human 
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capital dan modernisasi, melalui pendidikan masyarakat 

dapat meningkatkan produktivitas yang dapat menopang 

ekonomi dan industri modern sebagai tujuan strategis 

pembangunan.  

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut perlu di-

pertegas batas-batas kewenangan pemerintah pusat, yaitu 

departemen pendidikan pada tingkat nasional, provinsi, dan 

kabupaten/kota (pada tingkat regional), institusi di sekolah, 

dan keikutsertaan masyarakat. Analisis kebutuhan ini 

sebagai jaminan bagi produk dari pendidikan yang 

bersangkutan untuk lebih relevan dengan kenyataan di 

lapangan. Produk pendidikan kita saat ini ternyata tidak 

dapat diserap oleh masyarakat dikarenakan tidak sesuai 

dengan kebutuhan, dan hal ini tentunya akan menciptakan 

beban ekonomi bagi masyarakat, karena sesungguhnya 

produk pendidikan yang diharapkan adalah yang akan 

memberikan manfaat ekonomi besar kepada masyarakat. 

 

B. Legalitas Formal Peran Masyarakat 
Ada sejumlah kendala dalam implementasi MBSM 

yang efektif khususnya di Indonesia, Sihombing (2001: 195) 

mensinyalir sejumlah kendala yang mungkin muncul, 

diantaranya:  
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a. Sistem perencanaan, pengangguran, dan 

pertanggungjawaban keuangan yang dianut 

pemerintah. Masih kuatnya sistem perencanaan dari 

atas (top down), penyeragaman program, penyeragaman 

sistem dan mekanisme pelaksanaan program, kurang 

memberi ruang dan peluang perencanaan dari bawah. 

Akibatnya pertanggungjawaban keuangan tidak 

mengacu kepada hasil melainkan hanya kepada 

kelengkapan administrasi. Hal ini benar-benar 

mematikan kreativitas di lapangan dan membuka 

peluang untuk manipulasi. 

b. Kurangnya kepercayaan pemerintah terhadap 

kemampuan energi masyarakat untuk mengambil peran 

dalam melaksanakan pembangunan yang dibutuhkan 

oleh masyarakat. Hal ini mengakibatkan terjadinya 

pemaksaan kehendak dan pengarbitan hasil program. 

dan pengarbitan hasil program.  

c. Sikap birokrat, yaitu belum mampu membiasakan diri 

bertindak sebagai pelayan, bahkan cenderung 

berperilaku sebagai penentu yang selalu ingin dihormati 

dan berkuasa karena mereka merasa memiliki dana. Hal 

ini menyebabkan timbulnya sikap apatis pada 

masyarakat dan menurunkan keinginan masyarakat 

untuk berpartisipasi.  
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d. Karakteristik kebutuhan belajar masyarakat sangat 

beraneka ragam, sedangkan sistem perencanaan yang 

dianut masih turun dari atas dan bersifat standar. Hal 

ini menyebabkan gairah belajar masyarakat berkurang 

dan menimbulkan keengganan untuk mengikuti 

program belajar.  

e. Sikap masyarakat dan juga pola pikir masyarakat dalam 

memenuhi kebutuhan masih tertuju pada hal-hal yang 

bersifat kebutuhan badani/kebendaan, sedangkan 

untuk hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan yang 

memerlukan waktu dan pengorbanan, sikap masyarakat 

masih kurang antusias. Hal ini menyebabkan banyak 

anak yang tidak sempat bersekolah karena mereka sibuk 

mencarai nafkah.  

f. Budaya menunggu pada sebagian besar masyarakat 

kita. Mereka masih memiliki budaya yang statis, merasa 

puas dengan apa yang ada, bersifat menunggu, 

menerima, dan kurang proaktif mengambil prakarsa 

serta melakukan tindakan yang bermanfaat untuk masa 

depan. Hal ini menyebabkan sulitnya memperkenalkan 

teknologi baru kepada mereka.  

g. Tokoh panutan, yaitu tokoh-tokoh masyarakat yang 

seharusnya berperan sebagai panutan sering 

berperilaku seperti birokrat. Hal ini mengakibatkan 

masyarakat pendidikan enggan untuk mengoptimalkan 
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peran masyarakat, baik dalam perencanaan maupun 

dalam pelaksanaan program.  

h. Lembaga sosial masyarakat (LSM) yang bergerak di 

bidang pendidikan masih kurang. Hal ini 

mengakibatkan kelambatan dalam menggerakkan 

masyarakat berpartisipasi dalam pengelolaan 

pendidikan berbasis masyarakat.  

i. Anggaran, yaitu keterbatasan dukungan anggaran dan 

prosedur yang berbelit-belit. Keterbatasan sarana 

prasarana belajar serta tenaga kependidikan dapat 

mengakibatkan kepercayaan masyarakat terhadap 

program MBSM berkurang.  

j. Egoisme sektoral, yaitu masih ada keraguan di antara 

prosedur yang berbeda tentang kedudukan masyarakat 

dalam institusi pendidikan berkaitan dengan MBSM 

yang masih menonjolkan karakteristiknya masing - 

masing. 

Institusi sekolah bersama masyarakat perlu 

menyusun suatu model kebijakan sampai sejauh mana 

masyarakat dapat berpartisipasi dan bagaimana bentuk 

partisipasi masyarakat dalam meningkatkan mutu 

pendidikan. Salah satu solusinya, aspirasi dan keikutsertaan 

masyarakat disalurkan melalui suatu forum yang selama ini 

sudah efektif, yaitu Badan Pembantu Penyelenggara 

Pendidikan (BP3) dalam rangka membantu menyelesaikan 
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masalah-masalah sekolah, termasuk dukungan pembiayaan 

dan dukungan lainnya. Menurut Sergiovanni dan Starrat 

(1983), masyarakat yang belajar harus dilibatkan dalam 

masyarakat umum yang besar melalui keterlibatan orang tua 

dengan menggunakan masyarakat umum sebagai 

laboratorium belajar. Kelompok masyarakat ini secara aktif 

mendiskusikan masalah dengan masyarakat umum dan 

meningkatkan cita-cita layanan masyarakat yang dapat 

dipersembahkan oleh sekolah.  

Sekolah dan masyarakat dalam hal ini saling 

membutuhkan sehingga kekuatan dan keterbatasan masing-

masing bisa saling melengkapi menjadi sebuah kekuatan 

efektif manajemen sekolah. Secara tipikal, menurut 

Sergiovanni (1987), tujuan-tujuan pendidikan yang 

didukung oleh orang tua meliputi pengembangan kecintaan 

untuk belajar, pemikiran kritis dengan kecakapan 

memecahkan masalah, apresiasi atau penghargaan estetika, 

kreativitas, dan kompetensi perseorangan.  

Secara umum  orang tua menginginkan pendidikan 

yang lengkap untuk anak-anak mereka, artinya masyarakat 

memerlukan pendidikan yang lengkap untuk generasi 

mudanya jika ingin bertahan hidup dan berkembang 

menjadi stakeholder masyarakat yang berbudaya dan 

berpendidikan memiliki kemampuan berperan serta secara 

penuh dalam masyarakat. 
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C.Pemberdayaan Masyarakat Secara 
Menyeluruh 

 
Desain organisasi pendidikan yang sentralistik telah 

mengabaikan tanggungjawab (akuntabilitas) masyarakat 

dan jauh dari upaya pemberdayaan masyarakat. Pendidikan 

yang terasing dari rakyat dapat dikatakan merupakan 

perkosaan terhadap rakyat, menempatkan tanggung jawab 

pendidikan kepada rakyat merupakan proses pembangunan 

demokrasi yang sangat mendasar. Oleh karena itu, tuntutan 

desentralisasi adalah bagian dari akuntabilitas pemerintah 

terhadap masyarakat sebagai pemiliknya.  

Akuntabilitas ini dapat mengembangkan persatuan 

Indonesia serta menjawab kebutuhan akan pendidikan bagi 

masyarakat. Pengembangan akuntabilitas terhadap 

masyarakat akan menumbuhkan inovasi dan otonomi dan 

menjadikan pendidikan berbasis pada masyarakat 

(community based education). Berdasarkan kondisi tersebut 

dipandang perlu membangun sistem persekolahan yang 

mampu memberikan kemampuan dasar (basic skill) bagi 

Siswa. 

Agar penyelenggaraan pendidikan lebih aspiratif dan 

efektif perlu mengikut sertakan masyarakat menjadi 

stakeholder yang utama dalam proses pendidikan. 

Kepedulian masyarakat terhadap pengendalian mutu 
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pendidikan di sekolah tidak hanya sekedar ditunjukkan oleh 

kesediaannya membantu sekolah dalam bentuk fisik atau 

bantuan biaya, akan tetapi kepedulian tersebut perlu 

mencakup aspek-aspek yang berkaitan dengan mutu 

pelayanan belajar. Untuk itu, diperlukan suatu wadah 

sebagai forum yang dapat mengakomodir kepentingan 

sekolah dan masyarakat pada tingkat yang lebih luas. Untuk 

menerapkan kebijakan yang lebih luas tersebut diperlukan 

keteladanan dari lembaga legislatif dan eksekutif.  

Bila mengacu pada pengalaman di berbagai negara 

yang sudah maju, maka perlu dibentuk dewan atau Komite 

Sekolah yang fungsi tugasnya dituangkan dalam suatu 

peraturan pemerintah maupun peraturan daerah. 

Dibentuknya Komite Sekolah sebagai pengembangan fungsi 

dari BP3 yang selama ini sudah ada merupakan lembaga 

yang diperlukan pada masa kini untuk mengoreksi dan 

memberikan masukan ide bagi upaya peningkatan mutu 

pendidikan sekolah. 

Masyarakat setempat dan orang tua adalah wakil 

paling utama dari masyarakat, meskipun dua kelompok ini 

tidak identik. Orang tua pelajar adalah pelanggan utama 

untuk sekolah yang memiliki tujuan pokok agar anak-anak 

mereka memperoleh pendidikan bermutu. Pada umumnya 

orang tua tidak berbicara dengan suara kolektif pada tingkat 

lokal, tetapi UUSPN NO.20 tahun 2003 menjadikan mereka 
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sebagai mitra pemerintah dan berkesempatan yang seluas-

luasnya untuk turut serta dalam menyelenggarakan 

pendidikan nasional. Pengertian turut serta disini adalah 

kesediaan masyarakat mendirikan sekolah dalam bentuk 

sekolah swasta di bawah satu yayasan.  

Sedangkan maksud dari keterlibatan masyarakat 

dalam memberikan pertimbangan hanya ada pada tingkat 

nasional melalui wadah Badan Pertimbangan Pendidikan 

Nasional (BPPN) yang beranggotakan tokoh-tokoh 

masyarakat pembentukan dan pengangkatannya  oleh 

presiden bertugas menyampaikan saran, nasihat, dan 

pemikiran yang akan dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan. Kenyataannya BPPN ini hanya dikenal oleh 

kalangan tertentu saja, sedangkan masyarakat luas termasuk 

sebagian besar masyarakat pendidikan di daerah-daerah 

tidak mengenalnya, baik institusi maupun kinerja serta 

kontribusinya terhadap mutu pendidikan. 

Peran serta masyarakat untuk memberi 

pertimbangan dan pengawasan program pendidikan pada 

tingkat provinsi dan kabupaten/kota tidak diatur dalam 

UUSPN. Untuk memenuhi tuntutan  keikutsertaan 

masyarakat tersebut telah diterbitkan Surat Keputusun 

Pendidikan Nasional No.0I4/U/2002 tanggal 2 April 2002 

tentung Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah yang 

mengatur keikutsertaan masyarakat, dalam hal ini orang tua 
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sebagai masyarakat pada tingkat sekolah.  

Pemerintah dalam menetapkan petunjuk 

pelaksanaan peran serta masyarakat pengelolaan 

pendidikan pada tingkat kabupaten/kota (Komite Sekolah) 

dan pada tingkat sekolah adalah Komite Sekolah lebih dulu 

melalui usulan dari masyarakat secara aspiratif. Peran serta 

masyarakat dapat berupa perorangan, kelompok, ataupun 

lembaga seperti industri.  

 

D. Kepemimpinan Efektif dalam MBSM 
Dalam UU No. 25 tahun 2000 tentang Program Pem-

bangunan Nasional 2000-2004 untuk sektor pendidikan 

disebutkan akan perlunya pelaksanaan manajemen otonomi 

pendidikan. Perubahan manajemen pendidikan dari 

sentralistik ke desentralistik menuntut proses pengambilan 

keputusan di bidang pendidikan menjadi lebih terbuka, 

dinamik, dan demokratis. Bagi pendidikan dasar dan 

menengah, proses pengambilan keputusan yang otonom 

seperti itu dapat dilaksanakan secara efektif dengan 

menerapkan MBSM. Dalam melaksanakan MBSM menurut 

Komite Reformasi Pendidikan, kepala sekolah perlu 

memiliki kepemimpinan yang kuat, partisipatif, dan 

demokratis. Mengakomodir persyaratan ini kepala sekolah 

perlu mengadopsi kepemimpinan transformasional. 
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1)  Kepemimpinan Transformasional 

Dalam lembaga formal ada beberapa tipe 

kepemimpinan moderen yang dipandang memiliki nuansa 

positif, seperti kepemimpinan partisipatif, kepemimpinan 

karismatik, dan kepemimpinan transformasional, meskipun 

ada juga beberapa tipe kepemimpinan yang cenderung 

memiliki nuansa negatif seperti kepemimpinan 

transaksional dan otoriter. Kepemimpinan partisipatif 

dicirikan dengan adanya keikutsertaan pengikut dalam 

proses pengambilan keputusan.  

Sementara itu, kepemimpinan karismatik dicirikan 

dengan adanya persepsi para pengikut bahwa pemimpinnya 

memiliki kemampuan-kemampuan luar biasa. Sementara 

itu, kepemimpinan transformasional dicirikan dengan 

adanya proses untuk membangun komitmen bersama 

terhadap sasaran organisasi dan memberikan kepercayaan 

kepada para pengikut untuk mencapai sasaran. Dalam 

kepemimpinan transformasional, pemimpin mencoba 

menimbulkan kesadaran dari para pengikut dengan 

menyerukan cita-cita yang lebih tinggi dan nilai-nilai moral.  

Kepemimpinan transformasional berbeda dengan 

kepemimpinan transaksional yang didasarkan atas 

kekuasaan birokratis dan memotivasi para pengikut demi 

kepentingan diri sendiri.  

Kepemimpinan transformasional mampu 
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mentransformasi dan memotivasi para pengikutnya dengan 

cara:  

 Membuat pengikut lebih sadar mengenai pentingnya 

suatu pekerjaan.  

 Mendorong pengikut untuk lebih mementingkan 

organisasi daripada kepentingan diri sendiri.  

 Mengaktifkan kebutuhan-kebutuhan pengikut pada 

taraf yang lebih tinggi (seperti aktualisasi diri). 

Tipe kepemimpinan transformasional ini disarankan 

untuk diadopsi dalam implementasi MBSM, hal ini 

disebabkan ciri-ciri kepemimpinan transformasional sejalan 

dengan gaya manajemen model MBSM. Pertama, adanya 

kesamaan yang paling utama, yaitu jalannya organisasi yang 

tidak digerakkan oleh birokrasi, tetapi oleh kesadaran 

bersama. Kedua, para pelaku mengutamakan kepentingan 

organisasi dan bukan kepentingan pribadi. Ketiga, adanya 

partisipasi aktif dari pengikut atau orang yang dipimpin. 

 

2) Kepemimpinan Transformasional Pada Budaya 
Indonesia 

 
Pertanyaannya adalah apakah tipe kepemimpinan 

transformasional bisa diterapkan dalam budaya organisasi 

sekolah saat ini?. Saat ini sekolah sebagai organisasi formal 

masih digerakkan oleh kekuatan birokrasi, blum didasarkan 

atas kesadaran bersama,  selama ini kepala sekolah 
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memimpin berdasarkan pesanan atasan. Kepala sekolah pun 

menerapkan gaya kepemimpinan terserah atasan yang 

terkenal dengan "asal bapak senang" dan pengikutnya 

dipaksa menjadi penurut.  

Budaya sekolah seperti ini harus diubah untuk 

menjamin terlaksananya kepemimpinan transformasional 

dan implementasi MBSM. Birokrasi sekolah secara khusus 

dan birokrasi pendidikan secara umum harus diminimalisasi 

dan diefektifkan. Langkah utama untuk mengubah budaya 

sekolah adalah dengan memberdayakan kepala sekolah 

sebagai pemimpin dan manajer. Selama ini tugas dan 

tanggung jawab kepala sekolah sebagai pemimpin sekaligus 

manajer amat kecil. 

Selama ini kepala sekolah cenderung 

mengalokasikan lebih banyak waktunya untuk melakukan 

kegiatan administrasi sekolah ketimbang kegiatan lainnya 

seperti supervisi terhadap karyawan (Indriyanto; Balitbang 

Depdiknas), padahal berdasarkan kegiatan administrasi 

hanyalah salah satu dari sembilan tugas dan tanggung jawab 

pemimpin. Tugas dan tanggung jawab lain yang justru lebih 

besar adalah supervisi, perencanaan dan mengorganisasi, 

pengambilan keputusan, pemantauan indikator-indikator, 

pengawasan, mewakilkan, mengoordinasikan dan 

konsultasi.  

Dengan demikian, perlu dikaji ulang proses 
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pengangkatan kepala sekolah, karena selama ini calon belum 

dibekali dengan wawasan dan kemampuan kepemimpinan. 

Pada umumnya pengangkatan kepala sekolah kurang 

dibekali kemampuan kepemimpinan dan pengetahuan 

manajerial yang baik, serta kurangnya pelatihan. 

Pengangkatan kepala sekolah selalu menekankan pada 

pertimbangan urutan jenjang kepangkatan dan 

mengabaikan faktor kemampuan dalam memimpin 

lembaga. 

Agar kepemimpinan dalam era MBSM menjadi 

efektif, maka seseorang yang ingin menjadi kepala sekolah 

harus dibekali dengan kemampuan kepemimpinan, 

terutama kepemimpinan transformasional. Apalagi dalam 

MBSM kepala sekolah memiliki peran baru yaitu sebagai 

designer, motivator, fasilitator, dan liaison (Wohlstetter dan 

Mohrman (1993)). Apa yang harus dilakukan kepala sekolah 

dalam menerapkan kepemimpinan transformasional pada 

MBSM?, diantaranya: 

(1) Kepala sekolah harus mengembangkan visi sekolah 

secara jelas. Seluruh stakeholder dan terutama anggota 

Komite Sekolah harus dilibatkan dalam perumusan visi. 

Semua pihak harus mengerti dengan sungguh-sungguh 

strategi untuk mencapai visi yang telah dikembangkan 

bersama. Visi sekolah harus sejalan dengan tujuan utama 

MBSM, yaitu meningkatkan hasil belajar siswa dan 
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kinerja sekolah secara umum. 

(2) Kepala sekolah harus mengajak stakeholder untuk 

membangun komitmen dan kesadaran secara bersama-

sama untuk mencapai visi, misi, dan tujuan pendidikan. 

Hal ini sangat penting agar semua pihak merasa 

bertanggung jawab atas keberhasilan pencapaian tujuan 

dan tidak ada pihak-pihak yang merasa diabaikan. 

(3) Kepala sekolah harus lebih banyak berperan sebagai 

pemimpin daripada sebagai "bos" yang didasarkan atas 

kekuasaan. Untuk itu, kepala sekolah harus mampu 

memberi kepercayaan, pendelegasian, sekaligus 

mengambil risiko atas suatu pekerjaan. Kepala sekolah 

bukanlah satu-satunya orang yang bisa mengambil 

keputusan di sekolah, melainkan harus mengajak peran 

serta Komite Sekolah dan pihak-pihak terkait.  

 

Dari segi kepemimpinan, seorang kepala sekolah 

mungkin perlu mengadopsi gaya kepemimpinan 

transformasional agar semua potensi yang ada di sekolah 

dapat berfungsi secara optimal. Adapun ciri-ciri seseorang 

yang telah berhasil menerapkan gaya kepemimpinan 

transformasional adalah sebagai berikut (Luthans (1995):  

 Mengidentifikasi dirinya sebagai agen perubahan atau 

pembaruan.  

 Memiliki sifat pemberani.  
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 Mempercayai orang lain.  

 Bertindak atas dasar sistem nilai dan bukan atas dasar 

kepentingan individu atau atas dasar kepentingan dan 

desakan kroninya.  

 Meningkatkan kemampuan terus-menerus.  

 Memiliki kemampuan menghadapi situasi rumit dan 

tidak menentu.  

 Memiliki visi ke depan. 

Dalam mengimplementasikan MBSM setiap kepala 

sekolah harus benar-benar seorang yang mampu menjawab 

tantangan lokal, sebagai komponen setempat ataupun 

nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Kepala sekolah wajib memiliki wawasan yang sungguh luas 

cakupannya, tangkas dalam mengambil keputusan secara 

jitu dan bijaksana. Sehubungan sekolah akan menjadi 

sebuah daerah otonom yang wajib menampung 

kepentingan-kepentingan setempat, mulai dari pengembang 

kurikulum ataupun politisi dan kelompok-kelompok 

kepentingan, semuanya perlu didengar dan diberi tempat 

dalam MBSM.  

 

 Ada 17 karakteristik kepala sekolah agar efektif dalam 

penerapan MBSM (Slamet P.H :2000), yaitu:  

(1) Visi, misi, strategi.  
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(2) Kemampuan mengoordinasikan dan menyerasikan 

sumber daya dengan tujuan.  

(3) Kemampuan mengambil keputusan secara terampil.  

(4) Toleransi terhadap perbedaan pada setiap orang, 

tetapi tidak toleran terhadap orang-orang yang 

meremehkan kualitas, prestasi, standar, dan nilai-

nilai.  

(5) Memobilisasi sumber daya.  

(6) Memerangi musuh-musuh kepala sekolah.  

(7) Menggunakan sistem sebagai cara berpikir, 

mengelola, dan menganalisis sekolah.  

(8) Menggunakan input manajemen.  

(9) Menjalankan perannya sebagai manajer, pemimpin, 

pendidik, wirausahawan,  regulator, penyelia, 

pencipta iklim kerja, administrator, pembaru, dan 

pembangkit motivasi.  

(10) Melaksanakan dimensi-dimensi tugas, proses, 

lingkungan, dan keterampilan personal. 

(11) Menjalankan gejala empat serangkai, yaitu 

merumuskan sasaran, memilih fungsi yang 

diperlukan untuk mencapai sasaran, melakukan 

analisis SWOT, dan mengupayakan langkah-langkah 

untuk meniadakan persoalan.  

 

(12) Menggalang teamwork yang cerdas dan kompak.  
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(13) Mendorong kegiatan-kegiatan kreatif.  

(14) Menciptakan sekolah belajar.  

(15) Menerapkan manajemen berbasis sekolah.  

(16) Memusatkan perhatian pada pengelolaan proses 

belajar mengajar.  

(17) Memberdayakan sekolah. 
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BAB 6 
STRATEGI PEMBERDAYAAN 

STAKEHOLDER 
 
 
 

 
A. Elemen dan Bentuk Stakeholder Lembaga 

Pendidikan 
 

Stakeholder adalah pihak-pihak, baik di dalam 

sistem (internal stakeholder) maupun di luar organisasi 

(external stakeholder), yang berkepentingan dan berpengaruh 

terhadap organisasi atau sistem pendidikan. Kepentingan 

dan pengaruh mereka harus diperhitungkan dalam 

perencanaan organisasi karena merekalah yang membuat 

organisasi itu eksis dan berkiprah.  

Pengertian ini dipertegas oleh Jones (1995) yang 

mengemukakan, "Stakeholder are people who have an interest, 

claim or stake in the organization, in what it does, and in how well 

it performs". Pendapat Jones ini memberi arti bahwa 

stakeholder adalah orang-orang atau pihak-pihak yang 

berkepentingan dan termotivasi atau berkeinginan kuat 

berpartisipasi dalam suatu organisasi jika mereka dapat 

menerima posisi yang terhormat dalam suatu organisasi. 
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Posisi yang terhormat di sini bukanlah suatu jabatan atau 

kedudukan struktural dalam organisasi, tetapi mereka 

diberikan ruang yang memadai untuk memberikan pokok-

pokok pemikiran atau nasihatnya dalam hal meningkatkan 

mutu pendidikan yang kompetitif, sebaiknya lembaga 

pendidikan tidak  mengabaikan begitu saja nasihat mereka, 

tetapi harus mempertimbangkannya.  

Stakeholder dalam perencanaan pendidikan atau 

sekolah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:  

(1) Internal Stakeholder, diantaranya: 

a. Unit-unit formal (lembaga atau pimpinan) dalam 

lingkup organisasi. 

b. Kelompok masyarakat (seperti dewan/Komite 

Sekolah, organisasi intrasekolah, alumni, dan 

lainnya). 

c. Perorangan yang mempunyai kekuasaan dari 

menteri, yaitu para pejabat struktural pada semua 

eselon.  

(2) Eksternal Stakeholder, diantaranya: 

a. Organisasi profesi (PGRI, Korpri, ISPI, konsorsium 

pendidikan, dan sejenisnya). 

b. Kelompok kerja yang ada hubungannya dengan 

pendidikan (dunia kerja bisnis, kursus-kursus, toko 

buku, dan unit-unit usaha lainnya).  

c. Kelompok khusus dalam masyarakat (LSM, 
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penyandang dana, lembaga keagamaan, lembaga 

kesenian dan lain-lain).  

d. Pemerintah, seperti pemerintahan daerah, Bappenas, 

departemen, dan badan pemerintahan lainnya. 

Dari analisis tersebut setidaknya ada tiga pertanyaan 

yang perlu dicermati berkaitan dengan stakeholder, yaitu: (1) 

Bagaimana kekuatan stakeholder sehingga dapat 

dimanfaatkan untuk meningkatkan mutu pendidikan secara 

optimal? (2)Bagaimana memfungsikan dan memberdayakan 

kekuatan stakeholder secara efektif? dan (3) Bagaimana 

mengeliminasi tekanan-tekanan stakeholder yang dipandang 

kurang sesuai dengan misi satuan pendidikan? 

Stakeholder perlu mendapat kedudukan yang strategis 

dalam mencapai keberhasilan perencanaan pendidikan, 

mulai dari pemerintah pusat, daerah, dan seterusnya ke 

sekolah. Dipandang dari sudut positif, para stakeholder akan 

dapat memperkokoh posisi satuan pendidikan, tetapi 

dipandang dari sudut negatif, keberadaan stakeholder 

menunjukkan keragaman kepentingan dan seringkali 

kepentingan itu bertentangan dengan misi satuan 

pendidikan. Oleh karena itu, satuan pendidikan harus 

mampu menyeimbangkan kepentingan tersebut sehingga 

keberadaan stakeholder itu tetap menjadi positif untuk 

mencapai tujuan pendidikan yang memuaskan. 

Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, langkah 
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pertama yang perlu dilakukan adalah menganalisis jenis 

kepentingan, bukan saja terhadap satuan pendidikan secara 

umum, melainkan juga dalam menghadapi isu-isu tertentu. 

Seperti kita ketahui tidak semua stakeholder memiliki 

kepedulian terhadap isu-isu tertentu meskipun isu itu dapat 

meningkatkan mutu pendidikan.  

Langkah berikutnya adalah melakukan pemetaan atau 

penilaian (judgment) terhadap kepentingan stakeholder, yaitu 

bagaimana para stakeholder mengemukakan kepentingannya 

terhadap satuan pendidikan, kemampuan atau kekuatan 

untuk menekan satuan pendidikan agar memperhatikan 

atau memenuhi kepentingannya, serta dampak kepentingan 

itu terhadap strategi peningkatan mutu pendidikan sehingga 

perlu pemetaan posisinya. Stakeholder dalam organisasi 

dapat memperoleh kekuatan karena memiliki faktor:  

• Kewenangan dalam organisasi.  

• Kualitas pribadi yaitu kepemimpinan seseorang atau 

adanya konsensus yang tinggi dalam organisasi.  

• Menguasai dan mampu mengendalikan sumber 

daya.  

• Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan 

organisasi.  

• Kemampuan mengendalikan lingkungan strategis.  

• Keterlibatan dalam implementasi strategi.  
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Sedangkan stakeholder di luar organisasi mempunyai 

kekuatan karena:  

• Membantu memperkuat sumber daya pendidikan.  

• Memperkokoh implementasi strategi pendidikan.  

• Memiliki keterampilan dan pengetahuan yang 

diperlukan satuan pendidikan. 

• Memiliki hubungan yang kuat dengan pihak-pihak 

lain. 

 

B. Efektifitas Pemberdayaan Peran  Stakeholder 
 

Keefektifan MBSM akan terwujud jika pengelola 

pendidikan mampu memberdayakan stakeholder dalam 

menentukan kebijakan, pengadministrasian, dan inovasi 

kurikulum yang dilakukan sekolah. Dalam MBSM semua 

elemen stakeholder yang terkait dengan penyelenggaraan 

pendidikan di sekolah harus memiliki peran yang sama 

penting. Beberapa peran para stakeholder yaitu kantor 

pendidikan pusat, kantor pendidikan daerah kabupaten atau 

kota, Komite Sekolah, pengawas sekolah, kepala sekolah, 

para guru, orang tua siswa, dan masyarakat luas terkait 

dengan efektifitas MBSM diantaranya adalah: 
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1.  Pemberdayan Peran Kantor Pendidikan Pusat dan 
Daerah 

 
  Peran dan fungsi Departemen Pendidikan di 

Indonesia di era otonomi daerah sesuai dengan Peraturan 

Pemerintah No.25 tahun 2000 menyebutkan bahwa tugas 

pemerintah pusat antara lain menetapkan standar 

kompetensi siswa dan warga, pengaturan kurikulum 

nasional dan sistem penilaian hasil belajar, penetapan 

pedoman pelaksanaan pendidikan, penetapan pedoman 

pembiayaan pendidikan, penetapan persyaratan, 

perpindahan, sertifikasi siswa, warga belajar dan 

mahasiswa, menjaga kelangsungan pmses pendidikan yang 

bermutu, menjaga kesetaraan mutu antar daerah 

kabupaten/kota dan  antar daerah pmvinsi agar tidak terjadi 

kesenjangan yang mencolok, menjaga keberlangsungan 

pembentukan budi pekerti, semangat kebangsaan dan jiwa 

nasionalisme melalui program pendidikan.  

  Peran pemerintah daerah adalah menfasilitasi, 

membantu dan mengembangkan kinerja sekolah dan kinerja 

siswa. Secara lebih spesifik dinas pendidikan 

kabupaten/kota menjalankan tugas dan fungsinya sebagai 

berikut:  

1. Memberikan pelayanan pengelolaan atas seluruh satuan 

pendidikan negeri dan swasta di kabupaten/kota. 

2. Memberikan pelayanan terhadap sekolah dalam 
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mengelola seluruh aset atau sumber daya pendidikan 

yang meliputi tenaga guru, prasarana dan sarana 

pendidikan, buku pelajaran, dana pendidikan, dan 

sebagainya. 

3. Melaksanakan pembinaan dan pengurusan atas tenaga 

pendidik yang bertugas pada satuan pendidikan di 

kabupaten/kota. 

4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas tugas dan 

fungsi pokoknya sesuai dengan kebijakan umum yang 

ditetapkan oleh pemerintah pusat dalam 

menyelenggarakan MPMBSM. 

Selain yang digariskan oleh Depdiknas, tugas dinas 

pendidikan kabupaten/kota yang lain adalah sebagai 

berikut: 

1. Evaluator dan inovator, yaitu mengevaluasi potensi 

daerah kabupaten/kota tersebut yang kemudian 

dijadikan alat untuk melakukan inovasi pendidikan. 

2. Motivator, yaitu memberikan motivasi kepada para 

kepala sekolah dengan memberikan penghargaan atas 

suatu keberhasilan dan memberikan hukuman atas suatu 

kekeliruan dalam menjalankan tugas. 

3. Standardisator, yaitu bersama dengan para kepala sekolah 

membuat standar mutu berdasarkan kebutuhan daerah 

tersebut, kebutuhan nasional, dan kebutuhan global. 

4. Informan, yaitu menyampaikan informasi kepada para 
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kepala sekolah tentang semua kebijakan pendidikan di 

kabupaten/kota, di samping sebagai penampung 

informasi dari bawah untuk dijadikan bahan 

pertimbangan dalam mengambil keputusan pendidikan. 

5. Delegator, yang mendelegasikan tugas dan 

tanggungjawab ke sekolah masing-masing dalam hal 

pengambilan keputusan, pembinaan sumber daya 

manusia, pemberian penghargaan dan hukuman serta 

berbagi informasi. Fungsi desentralisasi dimaksudkan 

untuk memberdayakan sekolah secara individual. 

6. Koordinator, yaitu mengoordinasikan program-program 

pendidikan di daerah kabupaten/kota tersebut dengan 

kabupaten/kota lain sehingga tidak terjadi kesenjangan 

mutu antar kabupaten/kota. 

 

2. Pemberdayan Peran Komite Sekolah dan Pengawas 
Sekolah  

 
Komite Sekolah akan memiliki peran untuk 

menetapkan kebijakan-kebijakan yang lebih luas, 

menyatukan visi, memperjelas visi baik untuk pemerintah 

daerah maupun untuk sekolah itu sendiri. Komite Sekolah 

menentukan kebijakan sekolah, visi, dan misi sekolah 

dengan mengacu pada ketentuan nasional dan daerah. Oleh 

kerena itu, anggota Komite Sekolah sebaiknya diisi oleh 

mereka yang mampu menganalisis kebijakan pendidikan, 
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mampu melakukan komunikasi antara pemerintah pusat 

dan pemerintah daerah, serta memiliki wawasan yang luas 

tentang pendidikan di daerahnya. Komite Sekolah sebagai 

wadah yang diharapkan dapat menyatukan seluruh 

komponen sekolah. Oleh karena itu pimpinan Komite 

Sekolah dipilih dari mereka yang benar-benar memiliki 

kemampuan kepemimpinan. Pimpinan Komite Sekolah 

sebaiknya bukan pejabat pemerintah, melainkan tokoh 

masyarakat yang telah diakui kapasitas kepemimpinannya. 

Karena fungsi Komite Sekolah bukanlah fungsi struktural di 

mana tugas-tugas yang diberikan kepada para anggota 

Komite Sekolah didasari oleh adanya kepentingan bersama. 

Pengawas sekolah juga berperan sebagai fasilitator 

antara kebijakan pemerintah daerah kepada masing-masing 

sekolah antara lain untuk menjelaskan tentang akademik 

dan anggarannya serta memberikan bantuan teknis ketika 

sekolah menghadapi masalah dalam menerjemahkan visi 

pemerintah daerah. Para pengawas juga memberikan 

kesempatan untuk mengembangkan pmfesionalisme staf 

sekolah, melakukan eksprimen metode pengajaran, 

bertindak sebagai model dalam melaksanakan MBSM 

dengan cara melakukannya sendiri dan menciptakan jalur 

komunikasi antara sekolah dan staf pemerintah daerah. 

Peran pengawas sekolah juga harus diarahkan pada fungsi 

supervisi dalam makna yang sebenamya, yaitu memberikan 
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pengarahan kepada guru dan staf sekolah bila menemui 

kesulitan. Peran pengawas sekolah sebagai supervisor yang 

selama ini mencari kesalahan para guru dan staf harus mulai 

dihentikan karena tindakan demikian tidak akan mampu 

menciptakan budaya sekolah yang baik dan kuat. 

 

3. Pemberdayan Peran Kepala Sekolah 
 
  Pada tingkat sekolah, kepala sekolah adalah figur 

kunci dalam mendorong perkembangan dan kemajuan 

sekolah. Secara rinci peran dan fungsi kepala sekolah 

sebagai berikut: 

a. Sebagai Evaluator,  maka kepala sekolah harus 

melakukan langkah awal, yaitu melakukan pengukuran 

seperti kehadiran, kerajinan dan pribadi para guru, 

tenaga kependidikan, administrator sekolah dan siswa. 

Data hasil pengukuran tersebut kemudian ditimbang-

timbang dan dibanding-bandingkan yang akhirnya 

dilakukan evaluasi. Evaluasi yang bisa dilakukan, 

misalnya terhadap program, perlakuan guru terhadap 

siswa, hasil belajar, perlengkapan belajar, dan latar 

belakang guru. 

b. Sebagai Manajer, maka kepala sekolah harus 

memerankan fungsi manajerial dengan melakukan 

proses perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan 
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dan mengoordinasikan (planning, organizing, actuating, 

and contmlling). Merencanakan berkaitan dengan 

menetapkan tujuan dan strategi untuk mencapai tujuan 

tersebut. Mengorganisasikan berkaitan dengan 

mendesain dan membuat struktur organisasi. Termasuk 

dalam hal ini adalah memilih orang-orang yang 

kompeten dalam menjalankan pekerjaan dan mencari 

sumber-sumber daya pendukung yang paling memadai. 

Menggerakkan adalah mempengaruhi orang lain agar 

bersedia menjalankan tugasnya secara suka rela dalam 

rangka mencapai tujuan yang diinginkan. Mengontrol  

adalah membandingkan apakah yang dilaksanakan 

telah sesuai dengan yang direncanakan. 

c. Sebagai Administrator,  maka kepala sekolah memiliki  

dua tugas utama. Pertama, sebagai pengendali struktur 

organisasi, yaitu mengendalikan bagaimana cara 

pelaporan dengan siapa tugas tersebut harus dikerjakan, 

dan Kedua, berinteraksi dalam mengerjakan tugas  

administrasi substantif yang mencakup administrasi 

kurikulum, kesiswaan, personalia, keuangan, sarana, 

hubungan dengan masyarakat, dan administrasi umum. 

d. Sebagai Supervisor, maka kepala sekolah berkewajiban 

untuk memberikan pembinaan atau bimbingan kepada 

para guru dan tenaga kependidikan serta administrator . 

e. Sebagai Leader, maka kepala sekolah harus mampu 
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menggerakkan orang lain agar secara sadar dan sukarela 

melaksanakan kewajibannya secara baik sesuai dengan 

yang diharapkan pimpinan dalam rangka mencapai 

tujuan.  

f. Sebagai Inovator, kepala sekolah melaksanakan 

pembaharuan-pembaharuan terhadap pelaksanaan 

pendidikan di sekolah yang dipimpin berdasarkan 

prediksi-prediksi yang telah dilakukan sebelumnya. 

Misalnya saja inovasi berupa pembaharuan kurikulum 

dengan memperhatikan potensi dan kebutuhan daerah 

tempat sekolah tersebut berada.  

g. Sebagai Motivator,  kepala sekolah harus selalu 

memberikan motivasi kepada guru dan tenaga 

kependidikan juga para administrator sehingga mereka 

bersemangat dan bergairah dalam menjalankan tugasnya 

dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Motivasi 

bisa diberikan dalam bentuk hadiah atau hukuman baik 

fisik maupun non filsik. Namun, dalam memberikan 

motivasi ini harus dipertimbangkan rasa keadilan dan 

kelayakannya. Dalam hal ini penting bagi kepala sekolah 

untuk menciptakan iklim yang kondusif. 

 

 

 

 



 141 

4. Pemberdayaan Peran Para Guru dan 
Administrator 

 
Pemberdayaan dan akuntabilitas guru dan 

administrator adalah syarat penting dalam MBSM. Guru 

memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan dengan 

berpartisipasi dalam perencanaan, pengembangan, 

monitoring, dan meningkatkan program pengajaran di 

dalam sekolah. Agar peran guru optimal dalam pengelolaan 

sekolah maka perlu dilakukan desentralisasi pengetahuan. 

Terdapat dua jenis pengetahuan yang penting yang harus 

dimiliki para guru.  

Pertama, pengetahuan yang berkaitan dengan 

tanggung jawab partisipan sekolah di dalam kerangka 

MBSM (mengorganisasi pertemuan-pertemuan, bagaimana 

cara meraih konsensus, dan bagaimana cara membuat 

anggaran).  

Kedua, berkaitan dengan pengajaran dan perubahan-

perubahan program sekolah (pengetahuan tentang 

pengajaran, pembelajaran, dan kurikulum). Peran adminis-

trator sekolah dalam  MBSM adalah pengembang dan 

pemimpin dalam mencapai tujuan. Mereka 

mengembangkan tujuan-tujuan baru sekolah menurut 

situasi dan kebutuhannya, di samping memimpin warga 

sekolah untuk mencapai tujuan dan berkolaborasi dan 
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terlibat penuh dalam fungsi sekolah, selain itu mereka juga 

memperbesar sumber-sumber daya untuk mempromosikan 

pengembangan sekolah. 

 

5. Pemberdayaan Peran Orang Tua dan Masyarakat 

Penelitian yang dilakukan Balitbang Diknas RI me-

nunjukkan tingkat partisipasi orang tua siswa dalam 

mendukung penyelenggaraan pendidikan di sekolah sangat 

rendah, yaitu rata-rata hanya 57,1%. Partisipasi orang tua 

siswa yang sangat rendah dalam hal menentukan kebijakan 

program sekolah dan mengawasinya, pertemuan rutin, 

kegiatan ekstrakurikuler dan pengembangan iklim sekolah. 

Partisipasi orang tua siswa yang sangat tinggi ialah dalam 

mengawasi mutu sekolah, pertemuan BP3, pembayaran dan 

bentuk iuran BP3 per bulan dan sumbangan uang gedung 

untuk siswa baru.  

Memang selama ini seolah terjadi jurang pemisah 

antara sekolah dengan keluarga dan masyarakat. Bahkan 

terjadi anggapan bahwa sekolah hanyalah sekadar tempat 

penitipan anak karena orang tua tidak memiliki waktu 

untuk menjaga dan mendidik, ataupun tidak bisa dan tidak 

tahu cara mendidik anak. Walaupun sekolah telah menjadi 

’panti sosial’ bagi anaknya, apresiasi orang tua dan 

masyarakat tehadap komunitas sekolah tetap saja rendah. 
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Sejalan dengan upaya reformasi pendidikan nasional 

melalui MBSM, hubungan sekolah dengan keluarga dan 

masyarakat juga perlu direformasi sehingga tanggung jawab 

pendidikan bukan hanya dibebankan pada sekolah. Caranya 

dengan membentuk Dewan Pendidikan, Komite Sekolah, 

Persatuan Guru dan Orang Tua Siswa, atau apa pun 

namanya untuk memberdayakan orang tua dan masyarakat 

dalam pendidikan. Anggotanya terdiri dari orang tua siswa, 

akademisi, pemuka agama, pimpinan partai politik, tokoh 

masyarakat, pakar pendidikan, usahawan dan dunia 

industri serta kalangan LSM.  

Dalam era otonomi pendidikan ini keluarga dan 

masyarakat bukan lagi pihak yang pasif hanya penerima 

keputusan-keputusan dalam penyelenggaraan pendidikan. 

Mereka harus aktif menentukan dan membuat program 

bersama dengan pemerintah. Orang tua siswa harus 

menyediakan waktu sebanyak mungkin berkunjung ke 

sekolah dan ke kelas guna mengontrol pendidikan anaknya. 

Amat diperlukan diskusi dengan guru dan pembimbing 

siswa sehingga dapat mengetahui hambatan dan kemajuan 

yang dialami anaknya. Di sisi lain guru juga diharapkan 

aktif memantau perkembangan pendidikan siswa di dalam 

keluarga.  

Terdapat dua jenis pendekatan untuk mengajak 

orang tua dan masyarakat berpartisipasi aktif dalam 
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pendidikan (Clark (1989)): Pertama,  pendekatan school-based 

dengan cara mengajak orang tua siswa datang ke sekolah 

melalui pertemuan-pertemuan, konferensi, diskusi guru-

orang tua dan mengunjungi anaknya yang sedang belajar di 

sekolah. Kedua, pendekatan home-based, yaitu orang tua 

membantu anaknya belajar di rumah bersama-sama dengan 

guru yang berkunjung ke rumah. 

Keikutsertaan keluarga dan masyarakat dalam 

pendidikan memiliki banyak keuntungan (Rhoda (1986)), (1) 

Pencapaian akademik dan perkembangan kognitif siswa 

dapat berkembang secara signifikan, (2) Orang tua dapat 

mengetahui perkembangan anaknya dalam proses 

pendidikan di sekolah, (3) Orang tua menjadi guru yang 

baik di rumah dan bisa menerapkan formula positif untuk 

pendidikan anaknya, (4). Orang tua memiliki sikap dan 

pandangan positif terhadap sekolah, (5). menumbuhkan rasa 

percaya diri siswa dan meningkatkan hubungan baik antara 

orang tua dan anak. Uemura dalam Community Participation 

in Education (1999) menjelaskan tujuan pemberdayaan 

masyarakat dalam pendidikan adalah:  

Pertama, Partisipasi masyarakat untuk meningkatkan 

kualitas penyelenggaraan pendidikan sehingga 

siswa bisa belajar lebih baik dan siap menghadapi 

perubahan zaman. 
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Kedua,  Karena keterbatasan sumber daya terutama 

finansial yang dimiliki pemerintah, terutama bagi 

negara-negara yang sedang berkembang seperti 

Indonesia, untuk menyelengrakan pendidikan bagi 

setiap warga. 

Ketiga,  Meningkatkan relevansi pendidikan, karena selama 

ini pendidikan selalu ketinggalan dari 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

yang berkembang di masyarakat. 

Keempat,Agar mendorong terselenggaranya sistem 

pendidikan yang adil dengan menyediakan 

pendidikan bagi orang yang kurang mampu, kaum 

wanita, masyarakat terasing, dan suku minoritas. 

Kelima,  Untuk meningkatkan kerjasama antara sekolah dan 

masyarakat sehingga dapat mengurangi konflik 

yang sering terjadi di sekolah. 

 

6. Strategi Pemberdayaan Peran Para Tokoh Masyarakat 
Setempat.  

 
Tokoh masyarakat juga memiliki peran yang penting 

dalam meningkatkan mutu pendidikan, diantaranya: 

a. Penggerak, dengan membentuk badan kerjasama 

pendidikan dan menghimpun kekuatan dari masyarakat 

agar semakin peduli terhadap pendidikan, melalui  

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) peduli pendidikan. 
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b. Informan dan penghubung, yaitu menginformasikan 

harapan dan kepentingan masyarakat kepada sekolah 

dan menginformasikan kondisi sekolah, baik kekurangan 

maupun kelebihan sekolah kepada masyarakat sehingga -

masyarakat tahu secara persis keadaan sekolah. 

c. Koodinator, yaitu mengoordinasikan kepentingan sekolah 

dengan kebutuhan bisnis di lingkungan masyarakat agar 

siswa-siswa sekolah diberi kesempatan untuk praktik dan 

magang kerja di industri yang terkait. 

d. Pengusul, yaitu mengusulkan kepada pemerintah daerah 

memberlakukan pajak  pendidikan,  di maa lembaga 

bisnis dan individu dikenai pajak untuk pendanaan 

pendidikan sehingga lembaga pendidikan semakin maju 

dan bermutu. 
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BAB 7 

MBSM SESUAI KULTUR PENDIDIKAN  
INDONESIA? 

 

 

 

A. Perencanaan Strategis MBSM  
alam penyelenggaraan pendidikan sudah 

seharusnya institusi pendidikan 

berorientasi kedepan sebagai upaya 

merespon kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi 

(globalisasi), dengan tidak melupakan ciri khas dari budaya 

masyarakat setempat. Untuk itu dibutuhkan kemampuan 

institusi untuk mengakomodir faktor-faktor eksternal yang 

berkaitan dengan mutu yang kompetitif dan memperhatikan 

hal-hal yang strategis untuk memperoleh mutu pendidikan 

yang dipersyaratkan dalam pencapaian visi dan misi 

pendidikan.  Dalam membuat perencanaan strategis dan 

mengimplementasikannya dilapangan paling tidak ada 4 

(empat) faktor yang sebaiknya dipertimbangkan, yaitu:  

 

 

 

D
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a. Mempertimbangkan faktor eksternal dalam menyusun 

perencanaan.  

b. Pihak internal atau manajemen melakukan pengawasan 

dan monitoring.  

c. Menyusun struktur organisasi untuk menggerakkan 

strategi yang ditentukan.  

d. Sumber daya yang dipersyaratkan harus relevan dengan 

strategi organisasi. 

Berdasarkan faktor-faktor di atas, maka Tuominen 

(2000) mengembangkan 4 model manajemen strategis yang 

dapat dijadikan acuan oleh institusi pendidikan, yaitu:  

 Strategic Management, yaitu kemampuan untuk 

menetapkan produk utama dari suatu lembaga 

pendidikan.  

 Product Management, yaitu melalui produk dan layanan 

lembaga dengan  menciptakan nilai tambah bagi para 

pelanggan.  

 Process Management, yaitu produk dan layanan 

merupakan hasil pengembangan dan proses produksi 

yang saling memberikan dukungan.  

 Development Management, yaitu suatu lembaga yang harus 

selalu mengembangkan produk utama termasuk 

prosesnya, termasuk juga keterampilan karyawan. 

Lembaga dapat mengembangkan produk utama dengan 

cara mencari, memilih pasar dan segmen pelanggan baru. 
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Manajemen strategis dalam pengelolaan 

pendidikan yang digunakan pada tingkat pemerintahan 

maupun sekolah diarahkan pada upaya menciptakan 

suasana yang baik dan produktif dalam institusi pendidikan 

yang diukur dari keefektifan pencapaian tujuan dan efisiensi 

dalam pengelolaan lembaga pendidikan. Berdasarkan hal 

tersebut salah satu faktor sebagai sumber penyebab mutu 

pendidikan yang dirasakan belum memadai adalah 

profesionalisme manajemen pendidikan yang belum 

menunjukkan komitmen yang kuat terhadap pemberdayaan.  

Berkaitan dengan konsep manajemen strategis 

tersebut, MBSM (school-community based management) dalam 

penyelenggaraanya pada prinsipnya adalah memperoleh 

delegasi kewenangan yang bertumpu pada sekolah dan 

disertakannya masyarakat secara optimal. Strategi ini 

dengan sendirinya tampak secara teoritik akan jauh dari 

birokrasi yang sentralistik, sementara itu di lain pihak, ruang 

pemberdayaan sekolah untuk melakukan pilihan-pilihan 

strategis yang kompetitif menjadi lebih terbuka dengan 

menjadikan sekolah memperoleh kewajiban, kewenangan 

dan tanggung jawab yang tinggi dalam meningkatkan 

kinerja institusi. Langkah strategis internal ini dilakukan 

untuk mengakomodir kepentingan setiap pihak yang 

berkepentingan dengan pendidikan. Dengan terbukanya 

ruang pemberdayaan satuan pendidikan, maka strategi 
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peningkatan kinerja sekolah secara unggul akan berhasil. 

Implementasinya, sekolah diberdayakan untuk mengenal 

perubahan dengan melakukan inovasi dan memiliki 

kekuasaan untuk mengoptimalisasikan sumber daya sekolah 

sehingga mampu meningkatkan kapasitas pelayanan 

terhadap Siswa. MBSM juga memberikan kebebasan yang 

luas kepada pimpinan sekolah dalam mengelola sekolah 

tanpa mengabaikan kebijakan dan prioritas pemerintah. 

 Strategi-strategi yang dapat ditawarkan sekolah 

dalam memenuhi hal ini adalah: 

• Kurikulum yang bersifat inklusi. 

• Proses belajar mengajar yang efektif.  

• Lingkungan sekolah yang mendukung.  

• Sumber daya yang berasas pemerataan.  

• Standarisasi dalam hal-hal tertentu seperti 

monitoring, evaluasi, dan tes.  

Kelima strategi ini harus menyatu ke dalam empat fungsi 

pengelolaan sekolah, yaitu: 

• Manajemen organisasi-kepemimpinan.  

• Proses belajar mengajar.  

• Sumber daya manusia.  

• Administrasi sekolah. 

 

 



 151 

MBSM dan Paradigma Baru Pendidikan Indonesia 

Di Indonesia MBSM dipandang sebagai konsep dan 

paradigma baru dalam pelaksanaannya, sehingga strategi 

dan modelnya perlu melalui berbagai tahapan. 

Implementasi MBSM harus memperhatikan kemungkinan-

kemungkinan yang akan terjadi bagi sekolah yang mau 

mengadopsinya. Apakah semua sekolah akan mampu 

mcngadopsinya ataukah diperlukan tingkatan-tingkatan 

tertentu. Akan tetapi  pada prinsipnya pemberdayaan 

satuan pendidikan harus dibuka dan intervensi birokrasi 

diperlonggar.  

Dengan demikian, pelaksanaan manajemen berbasis 

sekolah pada semua satuan pendidikan dapat dikategorikan 

mengacu pada kekuatan maupun potensi lingkungan pada 

satuan pendidikan sebagai proses inovasi pendidikan untuk 

peningkatan mutu. Sedangkan keberhasilan pelaksanaan 

atau implementasinya masih banyak ditentukan oleh 

berbagai faktor yang berkaitan dengan potensi satuan 

pendidikan itu sendiri. Beberapa faktor yang berkaitan 

dengan potensi tersebut, seperti keuntungan yang diperoleh 

(relative advantage), apakah sesuai dengan budaya 

(compatibility) Indonesia, kerumitan (Complexity) 

pelaksanaannya, pentahapan (divisibility) yang dilakukan, 

dan apakah dapat dikomunikasikan (communicatibility). 

Sekolah sebagai lembaga pelayanan jasa pendidikan 
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seharusnya selalu berupaya meningkatkan mutu pelayanan 

belajar yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat, baik 

pada siswa secara internal maupun masyarakat secara 

eksternal. 

 

B. Bentuk Efektif MBSM Pada Institusi 
Pendidikan di Indonesia 

 
mplementasi MBSM sangat bergantung kepada 

kemampuan sekolah dan dukungan masyarakat yang 

sangat bervariasi. Hal ini sangat tergantung pada cara 

pandang masyarakat dan juga kemampuan ekonominya. 

Semakin baik kemampuan ekonomi dan tingkat pendidikan 

masyarakat, maka diasumsikan akan semakin besar 

dukungan dan cara pandang masyarakat terhadap sekolah. 

Oleh karena itu potensi sekolah sangat terikat pada keadaan 

penduduk dan tempat sekolah itu berada.  

Bertitik tolak dari kondisi aktual satuan pendidikan 

di Indonesia, diasumsikan bahwa tidak semua sekolah 

mampu melaksanakan model MBSM untuk memperoleh 

mutu yang kompetitif dan ideal seperti yang diinginkan. 

Akan tetapi, apapun keadaannya atau di manapun sekolah 

itu tetap harus dibuka ruang pemberdayaannya berdasarkan 

prinsip otonomi untuk membangun kreativitas dan inovasi 

sesuai potensi yang dimiliki sekolah tersebut.  

I 
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Dalam menerapkan MBSM perlu dilihat terlebih 

dulu potensi sekolah dan ligkungan sekolah dengan 

menganalisis kekuatan dan kelemahan secara internal dan 

peluang serta tantangan secara eksternal. Hasil analisis 

internal dan eksternal tersebut dimaksudkan untuk 

mengetahui performance indicators tiap tingkatan satuan 

pendidikan. Kemudian ditentukan seberapa besar tingkat 

intervensi peran dari pemerintah, khususnya pemerintah 

daerah provinsi dan kabupaten/kota untuk memfasilitasi 

kebutuhan satuan pendidikan. Penentuan kategori atau level 

potensi satuan pendidikan ini bukanlah sesuatu yang final, 

tetapi paling tidak kategori yang dikemukakan ini dapat 

menjadi perbandingan sesuai keperluannya.  

Penerapan MBSM yang efektif dalam 

pelaksanaannya dapat dikategorikan menjadi enam level, 

yaitu: 

1. Level pertama, menggambarkan potensi sekolah yang 

sangat rendah, yaitu tingkat pendidikan gurunya 

seadanya dan jumlah guru yang tersedia tidak dapat 

memenuhi semua kelas dan jumlah bidang studi yang 

tersedia. Sarana dan fasilitas sekolah juga seadanya. 

Sekolah seperti ini pada umumnya berada di pedesaan 

yang mata pencaharian masyarakatnya buruh tani atau 

buruh sektor informal lainnya. Komunikasi yang tersedia 

terbatas dan dukungan lainnya untuk memajukan 
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sekolah juga sangat minim. Pada jenis sekolah seperti ini, 

pemerintah tidak mungkin untuk meminta bantuan dari 

masyarakatnya dalam bentuk material, misalnya iuran 

BP3. Pada masyarakat hanya dapat diharapkan bantuan 

moral dan kepedulian bersama untuk menjaga keamanan 

fisik sekolah dari berbagai gangguan. Strategi yang dapat 

dilakukan adalah menjadikan peran pemerintah pada 

sekolah di level pertama ini memberikan petunjuk dan 

bantuan dengan nilai nominal melebihi dari yang telah 

ditentukan atau dialokasikan pemerintah, tetapi 

kewenangan pengelolaannya tetap diberikan kepada 

sekolah sebagai upaya pemberdayaan dan otonomi 

sekolah yang lebih profesional. 

 

2. Level kedua, menggambarkan potensi sekolah masih pada 

posisi yang rendah, tingkat pendidikan gurunya 

seadanya, namun jumlah guru dapat memenuhi jumlah 

kelas dan bidang studi yang tersedia. Sarana dan 

kelengkapan seadanya  tetapi kewenangan 

pengelolaannya diberikan kepada sekolah tersebut. 

 

3. Level ketiga, menggambarkan potensi sekolah masih pada 

posisi yang  rendah, tingkat pendidikan gurunya masih 

seadanya, jumlah guru dapat memenuhi jumlah kelas dan 

bidang studi yang tersedia, sarana dan kelengkapan lebih 
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memadai. Sekolah ini pada umumnya berada di kota-kota 

kecamatan maupun perkotaan yang karakteristik 

masyarakatnya sama dilihat dari status sosial 

ekonominya. Kemampuan ekonomi masyarakatnya relatif 

memadai. Mereka mempunyai penghasilan yang tetap 

dan memadai, misalnya para pedagang dan pegawai 

negeri. Pada sekolah ini dapat dipungut iuran BP3 

ataupun bantuan pendidikan lainnya tetapi dalam jumlah 

yang amat terbatas. Artinya, biaya di luar kebutuhan 

sekolah yaitu untuk kebutuhan operasional masih sulit 

dipenuhi. Meskipun demikian, keadaan sekolah ini sudah 

lebih baik dari level pertama dan kedua, mulai ada tanda-

tanda kemampuan bersaing dalam hal mutu, walaupun 

dalam batas yang rendah. Strategi yang dapat dilakukan 

adalah mengoptimalisasikan potensi sekolah dan masya-

rakat kemudian menjadikan peran pemerintah pada 

sekolah di level ketiga ini adalah memberikan petunjuk 

dan bantuan dengan nilai bantuan melebihi batas yang 

telah ditentukan dan dialokasikan. Pemerintah juga 

memberi bantuan dalam hal mutu, tetapi kewenangan 

pengelolaannya diberikan kepada sekolah sebagai upaya 

pemberdayaan dan otonomi sekolah yang lebih 

profesional. 
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4. Level keempat, menggambarkan potensi sekolah pada 

posisi yang relatif memadai. Tingkat pendidikan gurunya 

bervariasi, yaitu ada yang diploma dan sarjana. Jumlah 

guru dapat memenuhi jumlah kelas dan bidang studi 

yang tersedia, sarana dan kelengkapan juga relatif 

memadai. Sekolah ini pada umumnya berada di kota-kota 

kecamatan maupun perkotaan yang karakteristik 

masyarakatnya sama dilihat dari status sosial ekonomi, 

tetapi kemampuan ekonomi masyarakatnya memang 

masih terbatas. Mereka mempunyai penghasilan yang 

tetap dan memadai, seperti kelompok para pedagang, 

pegawai swasta, dan pegawai negeri. Pada sekolah ini 

dapat dipungut iuran BP3 ataupun bantuan pendidikan 

lainnya, tetapi dalam jumlah yang masih terbatas. 

Masyarakat di lingkungan sekolah ini selain dipandang 

mampu memenuhi sebagian kebutuhan operasional 

sekolah, juga dapat memberikan masukan berupa pokok-

pokok pemikiran dalam upaya peningkatan mutu 

sekolah. Keadaan dan potensi sekolah ini sudah lebih baik 

dari level ketiga, namun tingkat persaingannya masih 

cenderung rendah. Strategi yang dapat dilakukan adalah 

mengoptimalisasikan potensi sekolah dan masyarakat 

kemudian menjadikan peran pemerintah pada sekolah di 

level keempat ini adalah memberikan petunjuk dan 

bantuan dengan nilai bantuan sebesar kekurangan yang 
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telah dibantu oleh masyarakat dan kewenangan 

pengelolaannya diberikan kepada sekolah sebagai upaya 

pemberdayaan dan otonomi sekolah yang lebih 

profesional. 

 

5. Level kelima, menggambarkan potensi sekolah pada 

posisi yang relatif memadai. Tingkat pendidikan gurunya 

bervariasi, yaitu lebih banyak sarjana dibanding diploma, 

jumlah guru dapat memenuhi jumlah kelas yang tersedia 

untuk semua bidang studi, sarana dan kelengkapan juga 

relatif memadai, baik dilihat dari kualitas maupun 

kuantitas. Sekolah ini pada umumnya berada di kota-kota 

kabupaten kota maupun ibu kota provinsi yang 

karakteristik masyarakatnya sama dilihat dari status 

sosial ekonomi. Kemampuan ekonomi masyarakatnya 

relatif memadai. Mereka mempunyai penghasilan yang 

tetap dan memadai, seperti kelompok para pengusaha, 

pedagang, pejabat menengah, pegawai swasta, dan 

pegawai negeri. Pada sekolah ini dapat dipungut iuran 

BP3 yang besarnya mendekati kebutuhan sekolah 

ataupun bantuan pendidikan lainnya dalam jumlah yang 

relatif memadai. Masyarakat di lingkungan sekolah ini 

dipandang mampu memenuhi sebagaian kebutuhan 

operasional sekolah dan juga mampu memberikan pokok-

pokok pemikiran dalam upaya meningkatkan mutu 
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sekolah. Keadaan dan potensi sekolah ini sudah lebih baik 

dari level keempat dan memiliki tingkat persaingan mutu 

yang memadai. Strategi yang dapat dilakukan adalah 

mengoptimalisasikan potensi sekolah dan masyarakat 

kemudian menjadikan peran pemerintah pada sekolah di 

level kelima ini memberikan petunjuk dan bantuan yang 

berkaitan dengan peningkatan mutu dan kemampuan 

bersaing dibantu oleh masyarakat. Kewenangan 

pengelolaannya diberikan kepada sekolah sebagai upaya 

pemberdayaan dan otonomi sekolah yang lebih 

profesional. 

 

6. Level keenam, menggambarkan potensi sekolah pada 

posisi yang memadai, tingkat pendidikan gurunya lebih 

banyak yang sarjana dan jumlah guru dapat memenuhi 

jumlah kelas yang tersedia untuk semua bidang studi. 

Sarana dan kelengkapannya cukup memadai. Sekolah ini 

pada umumnya berada di kota-kota kabupaten/kota 

maupun ibu kota provinsi yang karakteristik 

masyarakatnya sama dilihat dari status sosial 

ekonominya. Kemampuan ekonomi masyarakatnya 

cukup memadai. Mereka mempunyai penghasilan yang 

tetap dan tinggi, yaitu terdiri dari kelompok para 

pengusaha, pedagang, pejabat menengah ke atas, 

pegawai swasta dan pegawai negeri. Pada sekolah ini 
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dapat dipungut iuran BP3 sebesar yang dibutuhkan 

sekolah ataupun bantuan pendidikan lainnya dalam 

jumlah yang sesuai kebutuhan sekolah. Masyarakat di 

lingkungan sekolah ini dipandang mampu memenuhi 

sebagian kebutuhan operasional sekolah dan memberikan 

pemikiran untuk memajukan pendidikan. Keadaan dan 

potensi sekolah ini sudah lebih baik dari level kelima. 

Mutu lulusannya amat kompetitif dan strategi yang dapat 

dilakukan adalah mengoptimalisasikan potensi sekolah 

dan masyarakat kemudian menjadikan peran pemerintah 

pada sekolah di level keenam ini adalah memberikan 

petunjuk dan bantuan yang berkaitan dengan mutu 

sehingga kemampuan bersaing sekolah cukup tinggi. 

Kewenangan pengelolaannya diberikan kepada sekolah 

sebagai upaya pemberdayaan dan otonomi sekolah yang 

lebih profesional. 

Prinsip utama strategi penerapan MBSM ini adalah 

kewenangan pengelolaannya diberikan kepada sekolah 

sebagai upaya pemberdayaan dan otonomi sekolah yang 

lebih profesional. Implementasi model MBSM ini 

menyesuaikan diri dengan kondisi objektif yang ada di 

sekolah dan stakeholders. Selain itu, perlu juga ditetapkan 

pentahapan yang logis sehingga ada kemampuan untuk 

meningkat dari suatu level ke level yang lebih baik dilihat 

dari SDM, sarana dan prasarana, dan anggaran. Strategi 
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pentahapan diterapkan dengan mempertimbangkan 

prioritas waktu jangka pendek, menengah, dan panjang. 

Secara garis besar, pentahapan tersebut dapat dibagi 

menjadi tiga, yaitu: (1) Tahap sosialisasi MBSM, (2) Uji coba 

sekaligus validasi, dan (3) Desiminasi. Strategi tersebut 

mempersiapkan SDM melalui pelatihan dan pengalokasian 

dana secara langsung ke sekolah dengan memperhatikan 

berbagai aspek, seperti partisipasi masyarakat, ketenagaan, 

pimpinan sekolah, guru, dan anggaran yang  mencakup 

sumber dan peruntukkannya, kurikulum, materi dan 

penilaian alat dan sarana pendidikan.  

Strategi penerapan MBSM dilakukan dengan 

memfungsikan sekolah yang difokuskan pada kemampuan 

menyusun rencana dan mengelola anggaran sekolah serta 

memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi mengelola 

sekolah dengan memperhatikan reward dan punishment 

terhadap sekolah yang berprestasi dan tidak. Manajemen 

berbasis sekolah bertujuan untuk meningkatkan budaya 

mutu sebagai wujud dari reformasi pendidikan dengan 

prinsip memperoleh delegasi kewenangan yang bertumpu 

pada sekolah dan masyarakat yang jauh dari praktik 

birokrasi sentralistik yang selama ini dijalankan. Manajemen 

berbasis sekolah menuntut komitmen yang kuat dari semua 

unsur sekolah terkait, seperti personel sekolah, instansi yang 

berkaitan dengan sekolah, orang tua siswa, siswa, dan 
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masyarakat luas dalam mengambil keputusan-keputusan 

tentang pendidikan di sekolah dengan menunjukkan 

peranan yang saling melengkapi (complementer) antara para 

profesional, orang tua, dan masyarakat dalam memenuhi 

tuntutan kualitas sekolah. Dengan demikian, dapat 

ditegaskan bahwa konsep MBSM menawarkan keleluasaan 

pengelolaan sekolah, namun pelaksanaannya perlu disertai 

seperangkat kewajiban yang harus dipenuhi sekolah. 

 Pelaksanaan MBSM disertai adanya monitoring 

yang dapat mengukur kualitas kebijakan untuk 

meningkatkan mutu pendidikan dan tuntutan per-

tanggungjawaban (accountability) yang relatif tinggi. Semua 

ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa sekolah selain 

memiliki otonomi juga mempunyai kewajiban 

melaksanakan kebijakan pemerintah dan memenuhi 

harapan masyarakat sekolah. Sekolah dituntut untuk 

mampu menampilkan pengelolaan sumber daya secara 

transparan, demokratis, tanpa monopoli, dan bertanggung 

jawab, baik terhadap masyarakat maupun pemerintah. 

Setiap usaha unit kerja sekolah harus diawasi dan berbagai 

usaha yang menghasilkan produk terakhir, yaitu nilai hasil 

belajar yang standar. 
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C. Bentuk Formal Partisipasi Masuarakat 
Dalam MBSM 

 

1) Dewan Pendidikan dan Pengawas Sekolah  

Dalam membangun pendidikan yang berkualitas, 

pendekatan partisipatif mengasumsikan masyarakat 

setempat sebagai kelompok sasaran pendidikan yang 

terlibat dalam pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen, yaitu 

perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang dapat 

memenuhi kebutuhan belajar. Harapan masyarakat 

terhadap pendidikan yang bermutu semakin meningkat, 

sejalan dengan semakin luasnya tingkat persaingan. 

Manajemen sekolah akan efektif jika para pengelola 

pendidikan mampu melibatkan para stakeholder terutama 

peningkatan peran serta masyarakat dalam menentukan 

kewenangan, pengadministrasian, dan inovasi kurikulum 

yang dilakukan oleh masing-masing sekolah. Inovasi 

kurikulum lebih menekankan pada keadilan (equitas) yang 

memberikan perlakuan dan penyesuaian kurikulum siswa di 

atas rata-rata dan juga siswa sebaliknya. Pemerataan juga 

diberikan bagi semua siswa yang didasarkan atas kebutuhan 

peserta didik dan masyarakat lingkungannya.  

Salah satu model keikutsertaan masyarakat dalam 

pengelolaan dan pemberdayaan pendidikan yang telah lama 

dikembangkan di negara maju adalah pembentukan Komite 
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Sekolah (school board) sebagai wujud pengembangan dan 

tanggungjawab masyarakat terhadap pendidikan. Perlu ada 

penjelasan yang mendasar bahwa Komite Sekolah bukan 

pengganti BP3 karena kedua lembaga tersebut mempunyai 

fungsi, tugas, dan kewenangannya masing-masing yang 

semuanya memang untuk kepentingan sekolah. Kedua 

lembaga tersebut melaksanakan fungsi tugasnya masing-

masing berdasarkan peraturan yang telah dilegalisasi. 

Keberadaan Komite Sekolah lokal (local school board) 

menunjukkan suatu kerja sarna yang tinggi untuk me-

ningkatkan kontrol terhadap pelaksanaan pendidikan dan 

ini datangnya dari masyarakat yang dikombinasikan dari 

berbagai unsur untuk membuat suatu simbol otonomi loka1.  

Di negara-negara maju, kedudukan Komite Sekolah 

memiliki tugas antara lain menjembatani pola hubungan 

legislatif dan eksekutif untuk memenuhi kebutuhan sekolah 

yang berkedudukan pada pemerintahan distrik atau 

semacam kabupaten/kota di Indonesia.  

Sedangkan kedudukan BP3 pada sekolah-sekolah di 

Indonesia sebagai perwakilan orang tua siswa yang 

berkedudukan di sekolah. Pengalaman di berbagai negara, 

unsur Komite Sekolah terdiri atas tokoh masyarakat 

didukung oleh staf ahli bidang manajemen pendidikan. 

Ketentuan-ketentuan fungsi, tugas, wewenang, dan 

tanggung jawab Komite Sekolah diatur dalam aturan 
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tersendiri, seperti anggaran dasar dan anggaran rumah 

tangga yang terdaftar di pemerintahan. 

Komite Sekolah minimal memiliki 5 kelompok 

anggota yang terdiri dari 3 laki-laki dan 2 perempuan. 

Mereka ini terdiri dari kelompok bisnisman, kelompok 

profesional, kelompok skill dan unskill. Komite Sekolah 

merupakan pelayan masyarakat (public service), karena itu 

fungsi tugas anggota Komite Sekolah adalah menservis atau 

melayani tanpa kompensasi. Gaji mereka dibayar 15% dari 

distrik sekolah (school distric). Secara umum, mereka 

sebenarnya tidak dibayar sekolah sebagai anggota dewan 

(board). 

Seseorang dapat menjadi anggota dewan 

berdasarkan seleksi masyarakat bagi mereka yang 

memberikan perhatian terhadap pendidikan dengan 

membuat suatu program yang menarik dalam pendidikan 

itu sendiri. Anggota Komite Sekolah seharusnya merupakan 

perwakilan masyarakat yang memiliki motivasi untuk 

melayani anak-anak dari seluruh stakeholder.  Sebagai 

perbandingan, di Amerika bentuk formal organisasi Komite 

Sekolah dilegalisasi secara hukum, mencakup bentuk desain 

programnya, perkantorannya, metode seleksinya, tata cara 

memilih anggota dewan, dan lainnya.  

Pada umumnya, anggota dipilih dari kalangan 

mereka sendiri dengan jabatan sebagai presiden, wakil 
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presiden, sekretaris, dan bendahara. Komite Sekolah yang 

ditawarkan dalam pemberdayaan sekolah di Indonesia 

adalah untuk menindaklanjuti desentralisasi yang 

dimaksudkan untuk menjembatani pemenuhan kebutuhan 

sekolah melalui kebijakan legislatif dan eksekutif. Komite 

Sekolah bukanlah pengganti BP3, karena BP3 tetap berfungsi 

sebagai mitra sekolah meskipun berubah nama menjadi 

komite sekolah atau nama lainnya pada setiap sekolah. 

Sedangkan pada tingkat pemerintah kabupatan/kota, 

keberadaan lembaga ini dapat berbentuk dewan pendidikan 

atau nama lain yang sesuai dengan kebutuhan. 

Keberadaan dewan pendidikan atau Komite Sekolah 

sangat urgen untuk pengembangan suatu sekolah yang 

memiliki otonomi yang menyebabkan seluruh aktivitasnya 

dapat dikontrol oleh dewan tersebut. Dewan pendidikan 

atau sekolah untuk tingkat kabupaten/kota adalah Komite 

Sekolah untuk sekolah yang ditetapkan atas dasar peraturan 

pemerintah (PP) dan peraturan daerah (Perda). Konsep ini 

berkaitan erat dengan pengembangan pendidikan dalam 

rangka otonomi daerah. Pada tahap awal, Komite Sekolah 

(board of school) atau Komite Sekolah dibentuk di sekolah 

sesuai jenjang dan jenisnya. Ketika pengembangannya 

semakin membaik, maka ditingkatkan sampai tingkat 

kecamatan dalam bentuk asosiasi dan selanjutnya tingkat 

kabupaten/kota disebut dewan pendidikan (board of 



 166 

education) dengan fungsi, tugas, kewenangan, tanggung 

jawab, dan keanggotaan yang berbeda dengan Komite 

Sekolah. Karena pada prinsipnya sekolah harus 

dikembangkan dengan budaya sekolah, bukan budaya 

birokratik. 

Kedudukan Komite Sekolah mempunyai kekuatan 

hukum, baik dalam badan Komite Sekolah itu sendiri 

maupun program dan seluruh aktivitasnya. spesifikasi 

masing-masing tugas dan tanggung jawab setiap komponen, 

dapat dideskripsikan sebagai berikut: (1) Legislatif, yang 

diperankan oleh DPRD mempunyai produk berupa Perda 

yang mengatur sistem pendidikan; (2) Eksekutif, yaitu 

pimpinan daerah atas nama pemerintah daerah mempunyai 

produk berupa kebijakan sebagai bagian dari responnya 

terhadap Perda maupun aturan lainnya yang telah 

ditetapkan; (3) Kantor pendidikan pada pemerintah daerah 

sebagai aparat pemerintah daerah mempunyai produk 

memberikan pelayanan kebutuhan satuan pendidikan; (4) 

sedangkan Komite Sekolah mempunyai produk melakukan 

negosiasi kepada legislatif agar diterbitkan peraturan yang 

memenuhi aspirasi masyarakat dan melakukan negosiasi 

kepada pihak eksekutif agar diterbitkan kebijakan sesuai 

kebutuhan satuan pendidikan dan kebutuhan masyarakat 

akan mutu pendidikan; (5) Satuan pendidikan pada semua 

jenjang dan jenis sebagai produknya adalah kualitas 
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pelayanan belajar yang akan berimplikasi pada kelulusan.   

 

2) Komite Sekolah 

Dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri 

Pendidikan Nasional No.014/U/2002 tanggal 2 April 2002 

maka Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP3) 

dinyatakan tidak berlaku lagi. Sebagai gantinya, pada 

tingkat satuan pendidikan dapat dibentuk komite sekolah 

atas prakarsa masyarakat. UUSPN No. 20 tahun 2003 pasal 

56 ayat 3 menyatakan bahwa Komite Sekolah/madrasah 

sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam 

peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan 

pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan 

prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat 

satuan pendidikan. Komite Sekolah/ madrasah berada pada 

tingkat satuan pendidikan, oleh sebab itu sekolah harus 

mampu meyakinkan orang tua, pemerintah setempat, dunia 

usaha, dan masyarakat pada umumnya bahwa sekolah itu 

dapat dipercaya. Dengan demikian, sekolah pada tataran 

teknis perlu mengembangkan kemampuannya menganalisis 

biaya sekolah yang berkorelasi signifikan terhadap mutu 

pendidikan yang akan diperolehnya. 

Sebagaimana sudah dibahas sebelumnyu, program 

MBSM adalah untuk mengukuhkan standar pelayanan. 

Sekolah harus mengukur potensi diri dan memperhatikan di 
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mana sekolah itu berada, serta menyesuaikan diri dengan 

kultur masyarakat dan pemerintahannya. Keberadaan 

MBSM akan membangun sikap bahwa masyarakat merasa 

memiliki sekolah. Di satu pihak, sekolah mengurangi 

ketergantungannya terhadap birokrasi pemerintah dan 

birokrasi pemerintah mengurangi tindakan intervensinya 

terhadap sekolah. Namun, di lain pihak, kebijakan otonomi 

juga dapat memunculkan dampak negatif yang harus 

dihindari, seperti munculnya raja-raja di sekolah dan Komite 

Sekolah. 

Setiap satuan pendidikan jalur sekolah, baik yang 

diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat 

(swasta) harns menyediakan sumber belajar. Pengadaan dan 

pendayagunaan sumber daya pendidikan dilakukan oleh 

pemerintah, masyarakat, dan keluarga peserta didik. 

Artinya, eksistensi pemerintah dan masyarakat sarna 

pentingnya. Meskipun pengalaman menunjukkan bahwa 

bertolak dari keterbatasan sumber daya pendidikan selama 

ini masyarakat memang sudah dilibatkan, tetapi keterlibatan 

mereka terbatas pada memenuhi iuran BP3 dan kurang 

dilibatkan bagaimana pencapaian target kurikulum dan 

pelayanan belajar yang bermutu. Sistem desentralisasi, yaitu 

otonomi pemerintahan daerah, serta dalam rangka 

mengoptimalkan peran serta masyarakat, maka manajemen 

sekolah diarahkan pada pemberdayaan sekolah.  
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Tujuan pokok desentralisasi pendidikan, khususnya 

pada tingkat sekolah, adalah mengerahkan dan 

memberdayakan orang tua untuk bekerja sama lebih baik 

dalam meningkatkan mutu sekolah. Konsep ini dapat 

menumbuhkan kesadaran orang tua dan masyarakat sekitar 

sekolah untuk ikut memberi dukungan dan bertanggung 

jawab terhadap sekolah. Model keikutsertaan masyarakat ini 

diwujudkan dalam bentuk berpartisipasi atas pembuatan 

keputusan-keputusan di sekolah yang dilaksanakan melalui 

Komite Sekolah yang dahulu adalah BP3. Melalui komite 

sekolah ini pula, orang tua, dan masyarakat melakukan 

pengawasan dan memberikan saran, koreksi, dan teguran 

apabila terjadi penyimpangan. 

Komite sekolah di sekolah tetap eksis sebagaimana 

biasa, namun fungsi, tugas, maupun tanggungjawabnya 

disesuaikan dengan kebutuhan sekolah. Peran komite 

sekolah bukan hanya terbatas pada mobilisasi sumbangan, 

tetapi berperan serta pada hal-hal yang lebih substansial 

untuk membantu dan mengawasi pelaksanaan pendidikan. 

Esensi dari partisipasi komite sekolah adalah meningkatkan 

kualitas pengambilan keputusan dan perencanaan sekolah 

yang dapat mengubah pola pikir, keterampilan, dan 

distribusi kewenangan atas individual dan masyarakat yang 

dapat memperluas kapasitas manusia meningkatkan taraf 

hidup dalam sistem manajemen pemberdayaan sekolah. 
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Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa komite 

sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta 

masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, 

dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, 

baik pada pendidikan prasekolah, jalur pendidikan sekolah, 

maupun luar sekolah.  

 

Tugas dan Fungsi Komite Sekolah 

Peran aktif dewan pendidikan, Komite Sekolah, 

maupun komite sekolah diperlukan untuk memberi 

dukungan (supporting agency) dan memenuhi kebutuhan 

sekolah, pertimbangan pengambilan keputusan, 

pengawasan manajemen sekolah, mediator antara 

pemerintah dengan masyarakat lainnya secara transparan 

dan demokratis dengan etika yang kuat. Badan ini bukanlah 

sebagai institusi perpanjangan tangan dinas pendidikan 

akan tetapi ini merupakan suatu institusi yang mandiri 

bertujuan untuk meningkatkan tanggungjawab dan peran 

serta masyarakat dengan mewadahi dan mendahulukan 

aspirasi dan prakarsa masyrakat dalam melahirkan 

kebijakan nasional dan program pendidikan di satuan 

pendidikan. Besarnya peran orang tua dan partisipasi 

masyarakat melalui badan ini dalam mengelola sekolah 

implementasinya harus sesuai aturan yang berlaku, bukan 

berjalan menurut selera orang yang  dalam badan tersebut.  
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Tugas dan fungsi utama badan ini dapat 

memberikan masukan, pertimbangan (advisory agency), dan 

rekomendasi pada satuan pendidikan mengenai: (1) 

kebijakan dan program pendidikan; (2) rencana anggaran 

pendidikan dan belanja sekolah (RAPBS); (3) kriteria kinerja 

satuan pendidikan, (1) kriteria tenaga kependidikan; (5) 

kriteria fasilitas pendidikan; dan (6) hal-hal lain yang terkait 

dengan pendidikan. Konsekuensi dari pertimbangan 

(advisory) ini, maka badan tersebut secara serius ikut mencari 

solusi dan mengatasi berbagai problematika untuk 

memenuhi target yang ditentukan. 

 

Kewenangan Pengawas dan Komite Sekolah 

Dewan pendidikan pada tingkat provinsi dan 

kabupaten/kota, serta komite sekolah/madrasah atau 

Komite Sekolah pada tingkat satuan pendidikan sekolah 

atau apapun namanya, bersifat mandiri tidak memiliki 

hubungan hierarkis dengan lembaga pemerintah, tetapi 

mempunyai hubungan kemitraan dengan pemerintah. 

lnteraksi badan ini lebih bersifat saling melengkapi karena 

mereka saling membutuhkan.  

Peran badan ini akan mcnciptakan kontrol atas 

kebijakan pemerintah, baik oleh eksekutif maupun legislatif 

atas dasar kewenangan yang melekat pada wadah tersebut 

untuk ikut serta berpartisipasi dalam pengelolaan sumber 
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daya, kegiatan sekolah, dan hal lain yang relevan dengan 

fungsi tugas masing-masing. Badan tersebut mempunyai 

batas kewenangan, yaitu tidak dapat mengintervensi 

kebijakan pemerintah dan tidak dapat mengkerdilkan arti 

profesionalisasi pengelolaan pendidikan pada tingkat satuan 

pendidikan. Eksistensi mereka ditegaskan pada kewenangan 

mengambil kebijakan sesuai tugas pokoknya masing-

masing. Penegasan kewenangan, tanggung jawab, dan 

mekanisme kerja badan tersebut diatur dalam Anggaran 

Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD I ART). Masing-

masing sesuai kebutuhan dan kekhususan setempat. Dengan 

demikian, pola hubungan kerja Komite Sekolah dengan 

pihak ekskutif adalah melakukan negoisasi, misalnya 

penetapan anggaran kebutuhan sekolah kepada eksekutif, 

menegosiasi eksekutif agar kebijakan diarahkan benar-benar 

sesuai ketetapan legislatif dan menampung serta membahas 

kelayakan semua hal yang diusulkan oleh sekolah yang 

didukung oleh manajemen sekolah, Komite Sekolah, dan 

masyarakat pada umumnya. 

Di samping dewan pendidikan dan Komite Sekolah, 

masih ada organisasi yang dapat memberikan kontribusi 

cukup signifikan bagi satuan pendidikan, yaitu asosiasi 

profesi. Organisasi atau asosiasi guru dan tenaga 

kependidikan adalah representasi para guru dan tenaga 

kependidikan menyalurkan aspirasinya pada pihak terkait. 
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Asosiasi ini pada hakikatnya merupakan wadah rasa 

kesejawatan para guru untuk melakukan kegiatan bersama 

dalam mencapai kepentingan dan tujuan bersama mencakup 

kepentingan nasional, kesejahteraan, dan profesional guru. 

Beberapa alasan yang perlu dipertimbangkan dalam 

membuat asosiasi guru menjadi kuat menurut Conant 

(1963), yaitu pimpinan asosiasi guru harus percaya bahwa 

lembaga asosiasi itu secara spesifik ada dan diyakini dapat 

membuat seseorang menjadi guru yang baik serta 

menentukan persyaratan bagi pelaksanaan pelatihan 

(training) khusus untuk seluruh guru. Program asosiasi 

profesi ini menjadi kontrol terhadap profesi kependidikan 

dalam hal kualifikasi dan peningkatan kemampuan 

profesional, dengan membuka ruang yang cukup untuk 

menciptakan kondisi kreatif yang membuat guru maupun 

tenaga kependidikan lainnya berkemampuan tinggi 

berdasarkan profesi.  

Program pertumbuhan jabatan melalui training 

profesional yang dilaksanakan asosiasi profesi pendidikan 

merupakan simbol kesatuan dalam ruang lingkup 

profesional pendidikan untuk melayani serta memberi 

perlindungan khusus terhadap guru. Persatuan Guru 

Republik Indonesia (PGRI), sebagai suatu asosiasi profesi 

perlu melaksanakan training profesi untuk meningkatkan 

kualitas anggota, pengakuan masyarakat dan pemerintah.  
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BAB 8 

INDIKATOR KEBERHASILAN 
MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH   

DAN MASYARAKAT  
 
 
 
 
A.Tercapainya Tujuan Pendidikan Nasional 
 

olok ukur keberhasilan MBSM identik 

dengan keberhasilan pendidikan yang 

sering dinilai dalam konteks pengaruhnya 

terhadap para siswa. Permasalahannya adalah MBSM 

bukanlah suatu program pengajaran atau strategi 

pembelajaran sehingga pengaruhnya kepada para siswa 

tidak terjadi secara langsung. Namun, karena MBSM 

menyentuh seluruh aspek dalam pembelajaran maka 

diharapkan dampaknya akan menuju pada perbaikan 

prestasi belajar siswa.  

Dalam konteks MBSM, keberhasilan pendidikan 

harus didefinisikan ulang, bukan semata-mata pada ukuran 

standar prestasi siswa (Reynolds (1997). Keberhasilan 

pendidikan harus berada dalam konsep yang lebih luas yang 

di antaranya mencakup hal-hal berikut ini: (a) Pola 

T



 175 

keterampilan berpikir yang lebih baik, (b) Pemahaman dan 

penghargaan pada multibudaya, (c) Menurunnya tingkat 

putus sekolah (drop-out), (d) Pelayanan kepada masyarakat, 

(e) Terbukanya berbagai pilihan (mata pelajaran), (f) 

Partisipasi di dalam kelas matematika dan IPA yang lebih 

tinggi, (g) Pilihan dan kesuksesan pasca pendidikan 

menengah, (h) Dimilikinya konsep pribadi siswa dan (i) 

Kreativitas serta keindahan dalam seni. 

Tolok ukur efektifitas MBSM lainnya adalah melalui 

output yaitu prestasi sekolah dalam bentuk hasil proses 

pembelajaran yang terukur mutunya dan terstruktur 

prosesnya yang ditampakkan dalam pelayanan belajar dan 

pelayanan manajemen sekolah yang baik. Oleh karena itu, 

output manajemen sekolah yang baik dapat diklasifikasikan 

menjadi: (1) output berupa kineIja dan performansi guru 

maupun personel sekolah yang profesional; (2) output 

berupa prestasi akademik (academic achievement) yang 

berkaitan dengan prestasi belajar, seperti nilai rapor atau 

nilai kelulusan melalui tes yang standar; dan (3) output 

berupa non akademik (non academic achievement) yang 

berkaitan dengan nilai dan kualitas diri seperti ketakwaan 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, sopan santun, keterampilan, 

kemampuan, kejujuran, kemampuan bersaing secara 

ekonomi dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya dan 

sebagainya.  
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Dengan demikian, prestasi yang dihasilkan oleh 

proses pembelajaran dan manajemen pendidikan tersebut 

memberi makna bahwa ada upaya peningkatan mutu yang 

dilakukan secara terus-menerus  dan sekolah beradaptasi 

terhadap pcrubahan tersebut.  

Model MBSM yang efektif dapat diukur dari 

keserasian dan optimalisasi fungsi tugas semua unsur, 

penampilan yang profesional, lingkungan dengan 

perencanaan yang simultan, dan senantiasa memperbaiki 

sistem pengajaran serta kesamaan dalam pencapaian tujuan. 

Otonomi dan kewenangan sekolah yang memadai 

dipandang memiliki tingkat efektivitas tinggi serta memberi-

kan beberapa keuntungan, seperti: (1) kebijakan dan 

kewenangan sekolah membawa pengaruh langsung kepada 

siswa, orang tua siswa, dan guru; (2) memanfaatkan sumber 

daya lokal secara optimal; (3) keefektifan melakukan 

pembinaan peserta didik, seperti kehadiran, hasil belajar, 

tingkat pengulangan, tingkat putus sekolah, moral guru, dan 

iklim sekolah; dan (4) adanya perhatian bersama untuk 

mengambil keputusan, memberdayakan guru, manajemen 

sekolah, rancang ulang sekolah, dan perubahan 

perencanaan.  

MBSM memiliki potensi besar dalam membentuk 

pimpinan sekolah, guru, dan pengelola sistem pendidikan 

secara profesional. Berdasarkan konsep MBSM otonomi 
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sekolah dan partisipasi masyarakat mempunyai keterlibatan 

yang tinggi dalam memberikan kerangka dasar bagi 

peningkatan mutu. Pola hubungan di dalamnya menuntut 

komitmen semua unsur sekolah terkait, seperti legislatif, 

eksekutif, pimpinan pendidikan, personel sekolah, orang tua 

siswa, siswa, dan masyarakat yang lebih luas dalam 

mengambil keputusan-keputusan tentang pendidikan di 

sekolahnya yang menunjukkan peranan saling melengkapi 

di antara mereka untuk memenuhi tuntutan kualitas 

sekolah.  

 

B. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat 
Asumsi dasar untuk menegakkan MBSM sebagai 

alternatif pemberdayaan sekolah adalah dikarenakan model 

ini merupakan wujud dari reformasi pendidikan. Pada 

prinsipnya, MBSM bertumpu pada sekolah dan masyarakat 

serta jauh dari birokrasi yang sentralistik. Artinya, model ini 

berpotensi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, 

pemerataan, efisiensi, dan manajemen yang bertumpu pada 

tingkat sekolah, juga memiliki potensi yang besar untuk 

membentuk pimpinan sekolah, guru, dan administrator 

yang profesional.  

Dengan demikian, prestasi belajar siswa dapat 

dioptimalkan melalui partisipasi langsung dari orang tua 
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dan masyarakat. Partisipasi, rasa kepemilikan, dan 

keterlibatan yang tinggi bagi personel sekolah dan orang tua 

murid dalam membuat keputusan dapat optimal bagi 

seluruh unsur sekolah dan institusi vertikal yang melayani 

kebutuhan sekolah. Dengan konsep MBSM ini, sekolah 

mempunyai kendali dan akuntabilitas terhadap 

lingkungannya, baik dilihat dari proses manajemen maupun 

kemajuan belajar siswa. Sesuai kedudukannya pula, 

pengelola pendidikan tingkat pusat hanya berperan 

menentukan kebijakan makro nasional berkaitan dengan 

standar kualitas pendidikan dan pemerintah daerah 

bertanggung jawab melayani kebutuhan sekolah berkaitan 

dengan ketenagaan, sarana, prasarana, perlengkapan, dan 

anggaran satuan pendidikan. 

Karakteristik mutu pendidikan dengan 

menggunakan model MBSM ini mencakup input, proses, 

output, biaya, proses belajar mengajar, dan pelayanan. Dalam 

kaitan ini, persyaratan utama yang harus diperhatikan 

adalah:  

(1) Adanya kebutuhan untuk berubah (sense of change) yang 

menempatkan proses perubahan sebagai proses belajar 

sehingga melahirkan kreativitas dan inovasi.  

(2) Penataan kembali organisasi pendidikan khususnya 

satuan pendidikan ke arah yang mampu memperoleh 

mutu. 
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(3) Membangun budaya profesional pada semua tingkatan 

institusi pendidikan.  

 

C. Power Sharing Pemerintah dan Masyarakat 
 

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam model 

MBSM ini akan menjadi efektif bila didukung sistem berbagi 

kekuasaan (power sharing) antara pemerintah pusat, 

pemerintah daerah, kantor dinas pendidikan sebagai aparat 

pemerintah daerah dan satuan pendidikan atau sekolah 

menjadi suatu manajemen yang utuh dengan pendekatan 

profesional bukan pendekatan birokratis. Persyaratan 

MBSM adalah adanya kebutuhan untuk berubah, adanya 

redesain organisasi pendidikan, dan proses perubahan 

sebagai proses belajar. MBSM berorientasi pada pelibatan 

aktor sekolah secara lebih luas guna memperbaiki kinerja 

sekolah. Secara kontekstual, penting kiranya bagi praktisi 

MBSM untuk memahami proses perubahan sehingga 

sekolah dapat beradaptasi terhadap perubahan tersebut.  

Kegagalan MBS seringkali muncul disebabkan 

beberapa faktor, misalnya inovasi dilakukan terpisah dari 

konteks kurikulum dan pengajaran, sistem pembuatan 

keputusan berdasarkan tempat dengan menciptakan peran 

baru bagi pengelola, perbaikan sistem evaluasi belajar, dan 
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para stakeholder merasa bingung terhadap keputusan yang 

diharapkan oleh siswa dan masyarakat. 

Kondisi objektif ini menunjukkan bahwa manajemen 

sekolah akan efektif jika para pengelola pendidikan mampu 

melibatkan stakeholder, yaitu pihak-pihak (perorangan atau 

lembaga) yang mempunyai kaitan kepentingan dengan 

sekolah, seperti masyarakat, orang tua siswa, perusahaan 

dan para pengusaha, pemerintah dan kelompok masyarakat 

lainnya dalam menentukan kewenangan, 

pengadministrasian, dan inovasi kurikulum maupun 

manajemen sekolah yang dilakukan oleh masing-masing 

sekolah sesuai lokasi sekolah dan masyarakat itu berada. 

Keterlibatan stakeholder lebih tepatnya lagi meliputi: 

• Dukungan stakeholder yang kuat. 

• Political will dari pemerintah pusat dan pemerintah 

daerah (eksekutif dan legislatif). 

• Dukungan masyarakat dan pengusaha setempat. 

 

Efektifitas MBSM juga akan lebih kuat jika aspek 

dimensi politik yang merupakan dukungan politik (political 

will) sangat nyata, paling tidak hal ini akan menjadi 

tumpuan dari aspek: (1) Perwujudan nilai sosial; (2) Sumber 

kekuatan politik; (3) Wahana pengujian kekuatan atas dasar 

potensi yang dimiliki; dan (4) Merupakan senjata politik 

untuk melakukan bargaining position atau tawar-menawar 
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terhadap program yang dapat memajukan kualitas 

pendidikan. Dimensi politik ini memerlukan dukungan 

penuh dari masyarakat pendidikan dan juga masyarakat 

luas.  

Dalam banyak hal, MBSM telah membawa pengaruh 

positif dilihat dari dimensi administrasi, yaitu: (1) 

peningkatan dan perbaikan manajemen serta mutu 

pendidikan; (2) efisiensi dan efektivitas; (3) pencapaian 

tujuan politik dan terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan 

kualitas pendidikan; dan (4) terciptanya keadilan serta 

pemerataan untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. 

Dalam implementasinya MBSM menyesuaikan diri dengan 

kondisi objektif yang ada di sekolah dan stakeholder. 

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam strategi penerapan 

MBSM antara lain menempatkan pimpinan sekolah dan 

guru atas dasar profesional, mengakomodir aspirasi orang 

tua siswa dan stakeholder, dukungan yang kuat dari orang 

tua siswa, mengalokasikan dan menggunakan anggaran 

seeara tepat, pelayanan belajar yang berkualitas, serta 

kesejahteraan guru dan personel sekolah yang memadai.  
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D. MBSM, Bentuk Pengelolaan Pendidikan  
Nasional Terbaik ? 

 
Berdasarkan sejumlah fakta yang sudah 

dikemukakan di atas, muncul pertanyaan mendasar, yaitu 

apakah dengan menggunakan strategi MBSM akan 

menjamin sekolah lebih bermutu ?, untuk sementara ini 

belum ada hasil investigasi atau hasil penelitian mengenai 

hubungan yang berarti antara format MBSM dengan 

peningkatan hasil belajar murid atau sekolah menjadi lebih 

bermutu. Sekalipun demikian, seperti dilaporkan oleh Drury 

dan Levin yang diintrodusir oleh ERIC Digest (1995), 

dikemukakan bahwa strategi MBSM mampu mewujudkan 

tata kerja yang lebih baik dalam empat hal, yaitu: (1) 

meningkatnya efisiensi penggunaan sumber daya dan 

penugasan staf; (2) munculnya profesionalisasi guru; (3) 

munculnya gagasan-gagasan baru dalam implementasi 

kurikulum; dan (4) meningkatnya mutu partisipasi 

masyarakat. Hasil laporan tersebut dapat dijadikan indikator 

bahwa model MBSM dapat dijadikan potensi untuk 

meningkatkan kinerja sekolah dalam meningkatkan mutu.  

Dengan menggunakan strategi MBSM ini jika 

dilakukan sesuai prosedur dan kebutuhan sekolah, maka 

sekolah dapat dikatakan bermutu apabila prestasi sekolah 

khususnya prestasi siswa menunjukkan pencapaian yang 
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tinggi dalam: (1) prestasi akademik, yaitu nilai rapor dan 

nilai hasil belajar untuk kelulusan dengan menggunakan tes 

atau ujian yang memenuhi standar; (2) nilai-nilai budaya; 

dan (3) memiliki tanggung jawab yang tinggi yang 

diwujudkan dalam bentuk keterampilan sesuai dasar ilmu 

di sekolah.  

Dalam memenuhi harapan mutu pendidikan yang 

tinggi tentu diperlukan desentralisasi atau otonomi terhadap 

fungsi di sekolah sehingga dapat mengoptimalkan kebijakan 

pada elemen sekolah dalam melaksanakan programnya. 

Keefektifan MBSM akan terlihat jika pengelola pendidikan 

mampu memberdayakan stakeholder dalam menentukan 

kebijakan, pengadministrasian, dan inovasi kurikulum yang 

dimiliki sekolah, baik dilihat dari pendekatan maupun 

penyusunan bahan ajar.  
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