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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Perkembangan ilmu pengetahuan sangat ditentukan oleh 

perkembangan dunia pendidikan.Pendidikan mempunyai peran 

yang sangat strategis dalam menentukan arah maju mundurnya 

kualitas pengetahuan masyarakat (bangsa). Penyelenggaraan 

pendidikan yang efektifdi suatu lembaga pendidikan akan 

menghasilkan kualitas lulusan yang diharapkan oleh pengguna 

jasa pendidikan, sedangkan lembaga pendidikan yang 

melaksanakan pendidikan hanya dengan sekedarnya, maka 

kualitas lulusannya kurang diminati oleh pengguna jasa 

pendidikan (Stakeholder). 

 Pendidikan merupakan kunci kemajuan suatu Negara, 

semakin baik kualitas pendidikan yang diselenggarakan lembaga 

pendidikan suatu Negara, maka akan semakin baik tingkat 

kesejahteraan dan kemakmuran rakyat di suatu Negara. Dengan 

demikian proses peningkatan mutu pendidikan merupakan 

langkah pertama untuk mewujudkan kesejahteraan dan 

kemakmuran rakyat.  

 Dalam era globalisasi seperti sekarang ini, pendidikan 

mempunyai peran strategis dalam mengikuti kemajuan dan 

perkembangan zaman.Keunggulan suatu bangsa tidak lagi 

mengandalkan kekayaan alam suatu negara, melainkan pada 

keunggulan sumber daya manusia (SDM),sementara itu,mutu 

sumber daya manusia (SDM) ditentukan oleh mutu pendidikan 

yang dihasilkan oleh negara tersebut.Tolak ukur mutu 

pendidikan didasarkan pada kondisi output dan outcome yang 

memenuhi syarat dalam menghadapi tuntutan zaman dalam 

upaya pemberdayaan manusia, maka pendidikan memegang 

peran yang sangat penting. Peningkatan kualitas sumber daya 

manusia merupakan suatu proses yang tidak bisa dipisahkan 

dengan proses peningkatan kualitas pendidikan tersebut.Salah 

satu masalah pendidikan yang dihadapi bangsa Indonesia 

dewasa ini adalah rendahnya mutu pendidikan pada setiap 

jenjang dan satuan pendidikan, khususnya pendidikan menengah 
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kejuruan baik negeri maupun swasta, sekalipun usaha 

peningkatan mutu pendidikan ini telah dilakukan. Berbagai 

usaha yang telah dilakukan, antara lain melalui berbagai 

pelatihan dan peningkatan kualifikasi guru, penyediaan dan 

perbaikansarana dan prasana pendidikan, serta peningkatan 

mutu manajemen sekolah,namun sesuai dengan hasil 

pengamatan penulis  indikator mutu pendidikan belum 

menunjukkan adanya peningkatan secara signifikan. Dalam hal 

ini penulis menduga sekurang-kurangnya ada tiga faktor yang 

menyebabkan mutu pendidikan tidak mengalami peningkatan 

secara signifikan antar lain disebabkan: 

 Pertama, kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan 

nasional menggunakan pendekatan educational production 

function yang tidak dilaksanakan secara konsekuen. Pendekatan 

ini melihat bahwa lembaga pendidikan berfungsi sebagai pusat 

produksi yang apabila dipilih semua input (masukan) yang 

diperlukan dalam kegiatan produk tersebut, maka lembaga ini 

akan menghasilkan output yang dikehendaki. Dalam 

kenyataannya, mutu pendidikan yang diharapkan tidak tejadi, 

menurut pendapat penulis selama ini dalam menerapkan 

pendekatan education production function terlalu memusatkan 

pada input pendidikan dan kurang memperhatikan pada proses 

pendidikan, padahal proses pendidikan sangat menentukan 

output pendidikan. 

 Kedua,penyelenggaraan pendidikan dilakukan secara 

sentralistik, sehingga sekolah sebagai penyelenggara pendidikan 

sangat bergantung pada keputusan birokrasi yang kadang-

kadang kebijakan yang dikeluarkan tidak sesuai dengan kondisi 

sekolah setempat. Dengan demikian sekolah kehilangan 

kemandirian, motivasi, dan inisiatif untuk mengembangkan dan 

memajukan lembaganya termasuk peningkatan mutu pendidikan 

sebagai salah satu tujuan pendidikan nasional. 

 Ketiga, peran serta masyarakat, khususnya orang tua 

siswa dalam penyelenggaraan pendidikan selama ini sangat 

minim. Partisipasi masyarakat pada umumnya selama ini lebih 

banyak bersifat dukungan dana, bukan pada proses pendidikan 
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(pengambilan keputusan, monitoring, evakuasi, dan 

akuntabilitas). Berkaitan dengan akuntabilitas, sekolah tidak 

mempunyai beban untuk mempertanggungjawabkan hasil 

pelaksanaan pendidikan kepada masyarakat, khususnya orang 

tua siswa, sebagai salah satu pihak utama yang berkepentingan 

dengan pendidikan.  

 Berdasarkan fenomena permasalahan tersebut di atas, 

perlu dilakukan upaya-upaya perbaikan. salah satunya yang 

sekarang sedang dikembangkan adalah reorientasi 

penyelenggaraan pendidikan, melalui manajemen berbasis 

sekolah (school based management) atau dikenal dengan istilah 

manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah (MPMBS). 

 Fokus dari implementasi MPMBS terletak pada adanya 

upaya peningkatan kualitas mutu pendidikan yang diukur dari 

input, proses dan outputnya. Input sekolah, berapa siswa baru, 

kepemimpinan kepala sekolah, perencanaan kurikulum, sarana 

prasana pendidikan dan sumber dana pendidikan, kelengkapan 

media pembelajaran, dan sebagainya. Untuk menghasilkan 

output dan/atau outcome yang tinggi, maka row input perlu 

diproses secara berkualitas. Proses pelaksanaan pendidikan 

terpusat pada pelaksanaan pembelajaran yang berkualitas. 

Dalam proses pembelajaran ini terjadinya interaksi antara 

pendidik dan peserta didik yang melibatkan komponen 

pembelajaran lainnya seperti bahan pembelajaran, metode 

lanjutan, sarana, media, dan lainnya. Tinggi rendahnya mutu 

pendidikan terletak pada pelaksanaan proses yang berkualitas. 

Sedangkan outputnya terletak pada kualitas lulusan yang 

dikeluarkan pada setiap jenjang pendidikan yang di ukur dari 

perolehan nilai hasil dipakai di atas standar kompetensi lulusan, 

dan banyaknya lulusan yang terdapat pada dunia kerja dan 

melanjutkan studi pada jenjang pendidikan tinggi. 

 Untuk memperoleh gambaran permasalahan di atas, 

penulis melakukan pra survei bahwa saat ini SMK 

Muhammadiyah Se Kota Metro Berdasarkan hasil pra survei 

yang dilakukan pada  1 s.d 9  september  2018, Realitas di 

lapangan menyebutkan faktor yang sering disorot dan 
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diperhatikan oleh pemerintah dan pemangku kebijakan adalah 

melakukan perubahan dari segi programnya (perubahan 

kurikulum) seperti implementasi manajemen berbasis sekolah. 

Pengimplementasian manajemen berbasis sekolah perlu 

dilakukan adanya perbaikan terhadap metode pengajaran, sarana 

dan prasarana seperti Masjid/mushala, Perpusatakaan, maupun 

bahan yang akan disampaikan, program (kurikulum) k13 dan 

kurikulum 2006 yang ditetapkan belum mampu 

diimplementasikan secara maksimal sesuai dengan yang 

diharapkan, karena tidak diiringi oleh kompetensi pendidik dan 

tenaga kependidikan yang memadai, serta tidak pula ditunjang 

oleh manajemen yang baik, seperti tidak adanya monitoring atau 

kontrol yang intensif dan berkesinambungan terhadap upaya 

implementasi program (kurikulum) yang sustainability. Dengan 

berbagai hal tersebut menyebabkan Implementasi Manajemen 

Berbasis Sekolah menjadi kurang optimal sehingga 

mengakibatkan mutu pendidikan belum maksimal, terutama 

pada Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah Se Kota 

Metro Lampung. 

 Berdasarkan hasil penelitian tersebut diperlukan adanya 

reformasi pendidikan yang penting dalam peningkatan mutu 

pendidikan dewasa ini adalah desentralisasi pengelolaan 

pendidikan. Kesiapan daerah untuk melaksanakan desentralisasi 

pendidikan sebenarnya masih baru dalam tahap kesiapan 

psikologis. Untuk menerapkan kebijakan Manajemen 

Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS) sebagai bentuk 

alternatif yang dipilih dalam pelaksanaan kebijakan 

desentralisasi pendidikan, kesiapan daerah dan lembaga 

pendidikan (Sekolah) masih diragukan, karena untuk 

melaksanakan hal tersebut diperlukan persyaratan yang harus 

dipenuhi, terutama menyangkut sumber daya manusia, 

lingkungan sekolah dan masyarakat. Ketiga persyaratan tersebut 

harus sinergi satu sama lainnya. Tanpa dukungan dari 

masyarakat dan dukungan sekolah, MPMBS tidak mampu 

meningkatkan kualitas sekolah dalam konteks desentralisasi 

pendidikan. Dipilihnya MPMBS sebagai model desentralisasi 

pendidikan untuk pendidikan dasar dan menengah karena 

diyakini model ini akan mempermudah pencapaian tujuan 
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pendidikan. Sementara itu kebijakan MPMBS ini relatif masih 

baru dan merupakan hasil adopsi negara lain, sehingga tanpa 

dukungan sumberdaya dan partisipasi aktif dari masyarakat 

dalam pelaksanaannya maka penyimpangan dapat terjadi dan 

tujuan peningkatan kinerja sekolah sukar terealisir. 

 Mutu pendidikan dijadikan tolak ukur keberhasilan 

proses pembelajaran  karena mutu pendidikan merupakan 

kemampuan lembaga pendidikan dalam mendayagunakan 

sumber-sumber pendidikan untuk meningkatkan kemampuan 

belajar seoptimal mungkin sebagai hasil dari kegiatan belajar. 

Mutu pendidikan merupakan suatu alat untuk mengevaluasi 

kegiatan hasil pembelajaran di dalam sekolah. Dalam belajar 

mengajar biasanya manajemen berbasis sekolah diperlukan 

untuk melengkapi sarana prasarana sekolah dan menghasilkan 

pendidikan yang baik.  

 Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka 

penulis tertarik untuk mengangkat Masalah penelitian berjudul 

“Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah dalam 

Meningkatkan Mutu Pendidikan di Sekolah Menengah 

Kejuruan Muhammadiyah Se Kota Metro Lampung” 

B. Fokus Masalah 

Berdasarkan paparan latar belakang masalah tersebut 

maka yang dijadikan sebagai fokus masalah adalah “rendahnya 

mutu pendidikan, dan implementasi MBS”. Fokus masalah ini 

selanjutnya dirumuskan ke dalam rumusan masalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimanakah perencanaan Implementasi Manajemen 

Berbasis Sekolah dan peningkatan mutu pendidikan di 

SMK Muhammadiyah Se Kota Metro Lampung? 

2. Bagaimanakah pengorganisasian Implementasi 

Manajemen Berbasis Sekolah dalam peningkatan mutu 

pendidikan di SMK Muhammadiyah Se kota Metro 

Lampung? 

3. Bagaimanakah pelaksanaan Manajemen Berbasis 

Sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan SMK 

Muhammadiyah Se kota Metro Lampung? 
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4. Bagaimanakah pelaksanaan evaluasi dalam implementasi 

Manajemen Berbasis Sekolah dalam peningkatan mutu 

pendidikan di SMK Muhammadiyah Se kota Metro 

Lampung? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan fokus masalah sebagaimana dijelaskan di 

atas tujuan penelitian, yang ingin dicapai adalah: 

1. Untuk mendeskripsikan perencanaan Implementasi 

Manajemen Berbasis Sekolah dalam peningkatan mutu 

pendidikan di SMK Muhammadiyah Se Kota Metro 

Lampung. 

2. Untuk mendeskripsikan pengorganisasian Implementasi 

Manajemen Berbasis Sekolah di SMK Muhammadiyah 

Se Kota Metro Lampung. 

3. Untuk mendeskripsikan Implementasi Manajemen 

Berbasis Sekolah dalam meningkatkan mutu 

pendidikan SMK Muhammadiyah Se Kota Metro 

Lampung. 

4. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan evaluasi dalam 

implementasi Manajemen Berbasis Sekolah di SMK 

Muhammadiyah Se Kota Metro Lampung. 

 

D. Kajian Teori 

1. Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) 

a. Pengertian Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) 

Manajemen berbasis sekolah memang perlu dilakukan 

oleh setiap sekolah demi meningkatkan mutu pendidikannya. 

Menurut Nurkholis, (2003: 1)Secara leksikal MBS terdiri dari 

tiga kata yaitu manajemen, berbasis, dan sekolah. Pertama, 

 istilahmanagement memiliki banyak arti. Secara umum 

manejemen dapat diartikan sebagai proses mengelola sumber 

daya secara efektifuntuk mencapai tujuan. Ditinjau dari aspek 

pendidikan, manejemen pendidikandiartikan sebagai segala 

sesuatu yang berkenaan dengan pengelolaan proses pendidikan 

untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, baik tujuan jangka 

pendek, menengah maupun tujuan jangkan panjanga. Kedua, 

kata berbasis mempunyai kata dasar basis atau dasar.Ketiga, 

kata sekolah merujuk pada lembaga tempat berlangsungnya 
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proses belajar mengajar. Bertolak dari arti ketiga istilah itu, 

maka istilah Manejemen Berbasis Sekolah dapat diartikan 

sebagai segala sesuatu yang berkenaan dengan pengelolaan 

sumber daya yang berdasar pada sekolah itu sendiri dalam 

proses pembelajaran untuk mencapai suatu tujuan yang telah 

ditetapkan. 

Pendidikan perlu dikelola dengan baik, memperhatikan 

kepentingan sekolah itu sendiri untuk berkembang secara 

optimal.Menurut Anisah, (2011: 24) Istilah Manajemen Berbasis 

Sekolah merupakan terjemahan dari School Based Management, 

istilah ini pertama kali muncul di Amerika Serikat ketika 

masyarakat mulai mempertanyakan relevansi pendidikan dengan 

tuntutan dan perkembangan masyarakat setempat. Pendapat 

yang hampir sama diungkapkan oleh Hamdi (2011: 132). 

Manajemen berbasis sekolah ini merupakan kebijakan dalam 

sistem penyelenggaraan dan pengelolaan sekolah yang 

dilakukan secara mandiri, sistem ini memberikan peluang bagi 

sekolah untuk mengatur pengelolaan sekolahnya secara 

demokratis dan profesional dan dinamis. Hal ini dimaksudkan 

untuk meningkatkan pemerataan pendidikan, mutu sekolah dan 

peningkatan efisiensi masyarakat. Prinsip dasar MPMBS adalah 

bahwa sekolah mendapat otonomi luas dan bertanggung jawab 

dalam menggali, memanfaatkan, serta mengarahkan berbagai 

sumberdaya, baik internal maupun eksternal untuk kelancaran 

proses belajar mengajar di sekolah, oleh karenanya MPMBS 

harus menjamin meningkatnya komunikasi antara pihak yang 

berkepentingan (stakeholders), komite sekolah, kepala sekolah, 

guru, siswa, orangtua dan seluruh warga masyarakat. 

Banyak sekali manfaat yang di dapat dari implementasi 

MBS seperti meningkatkan efesiensi, mutu dan pemeratan 

pendidikan. Peningkatan efesiensi diperoleh melalui keleluasaan 

mengelola sumber daya yang ada, partisipasi masyarakat dan 

penyederhanaan birokrasi.Menurut Usman (2006: 574), MBS 

bertujuan untuk meningkatkan semua kinerja sekolah 

(Efektivitas, kualitas/mutu, efisiensi, inovasi, relevansi, dan 

pemerataan serta akses pendidikan). Sedangkan menurut Duhou 

(2002:16)Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) adalah suatu 
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perubahan formal struktur penyelenggaraan pendidikan, sebagai 

suatu bentuk desentralisasi yang mengidentifikasikan sekolah itu 

sendiri sebagai unit utama peningkatan serta bertumpu pada 

redistribusi kewenangan pembuatan keputusan sebagai sarana 

penting yang dengannya pendidikan dapat didorong dan 

ditopang Dari pendapat di atas dapat disimpulkan struktur 

penyelenggaraan pendidikan yang bertujuan untuk peningkatan 

kualitas sekolah. 

Peningkatan mutu bisa juga diperoleh melalui partisipasi 

orang tua, kelenturan pengelolaan sekolah, peningkatan 

propesionalisme guru, adanya hadiah dan hukuman sebagai 

control, serta hal lain yang dapat menumbuhkembangkan 

suasana yang kondusif.Menurut Hasan (2014: 418) Manajemen 

Berbasis Sekolah merupakan paradigma baru pendidikan yang 

memberikan otonomi luas pada tingkat sekolah (pelibatan 

masyarakat) dalam kerangka kebijakan pendidikan nasional. 

Otonomi diberikan agar sekolah leluasa mengelola sumber daya 

dan sumber dana, sumber belajar dan mengalokasikannya sesuai 

dengan prioritas kebutuhan, serta lebih tanggap terhadap 

kebutuhan setempat. Dan kewenangan yang bertumpu pada 

sekolah, hal itu merupakan inti dari MBS yang dipandang 

memiliki tingkat efektivitas tinggi. 

Otonomi dalam pendidikan perlulah dilaksanakan dalam 

menjawab tuntutan persaingan global dan dalam menyesuaikan 

sistem pendidikan dengan perkembangan jaman serta kebijakan 

yang dibuat oleh pemerintah daerah.Otonomi daerah ini 

merupakan implementasi dari azas desentralisasi yang telah 

diterapkan. Pendapat yang hampir sama di ungkapkan oleh 

Minarti (2011: 558) yang mengemukakan bahwa MBS 

merupakan suatu model manajemen yang memberikan otonomi 

lebih besar kepada sekolah dan mendorong pengambilan 

keputusan partisipatif yang melibatkan secara langsung semua 

warga sekolah (kepala sekolah, guru, peserta didik, pegawai 

sekolah, orangtua murid, dan masyarakat) untuk meningkatkan 

mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan 

nasional.Program MBS bertujuan untuk memandirikan atau 

memberdayakan sekolah melalui pemberian kewenangan, 
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keluwesan dan sumberdaya untuk meningkatkan mutu kinerja 

sekolah dan pendidikan terutama meningkatkan hasil belajar. 

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) pada hakikatnya 

adalah penyerasian sumber daya yang dilakukan secara mendiri 

oleh sekolah dengan semua pemangku kepentingan yang terkait 

dengan sekolah secara langsung dalam proses pengambilan 

keputusan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan mutu 

sekolah atau untuk mencapai tujuan pendidikan, sedangkan 

Menurut Mulyasa (2004: 24), MBS merupakan salah satu wujud 

dari reformasi pendidikan yang menawarkan kepada sekolah 

untuk menyediakan pendidikan yang lebih baik dan memadai 

bagi peserta didik. Otonomi dalam manajemen merupakan 

potensi bagi sekolah untuk meningkatkan kinerja para staf, 

menawarkan partisipasi langsung kelompok-kelompok yang 

terkait, dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap 

pendidikan. Adapun Fatah (2003: 4) yang mengatakan bahwa 

MBS merupakan pendekatan politik yang bertujuan untuk 

mendesain ulang pengelolaan sekolah dengan memberikan 

kekuasan kepada kepala sekolah dan meningkatkan partisipasi 

masyarakat dalam upaya perbaikan kinerja sekolah yang 

mencakup guru, siswa, komite sekolah, orang tua siswa dan 

masyarakat. Manajemen berbasis sekolah mengubah sistem 

pengambilan keputusan dengan memindahkan otoritas dalam 

pengambilan keputusan dan manajemen ke setiap yang 

berkepentingan di tingkat lokal (local stakeholder). 

Implementasi manajemen berbasis sekolah memberikan 

peluang bagi sekolah untuk mengatur pengelolaan sekolahnya 

secara demokratis, professional, dan dinamis. Menurut Sujanto 

(2009: 25), manajemen berbasis sekolah merupakan model 

manajemen pendidikan yang memberikan otonomi lebih besar 

kepada sekolah. Disamping itu, manajemen berbasis sekolah 

juga mendorong pengambilan keputusan partisipatif yang 

melibatkan langsung semua warga sekolah yang dilayani dengan 

tetap selaras pada kebijakan nasional pendidikan. Jadi, 

manajemen berbasis sekolah merupakan sebuah strategi untuk 

memajukan pendidikan dengan mentransfer keputusan penting 
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memberikan otoritas dari negara dan pemerintah daerah kepada 

individu pelaksana di sekolah. Manajemen berbasis sekolah 

menyediakan kepala sekolah, guru, siswa, dan orang tua kontrol 

yang sangat besar dalam proses pendidikan dengan memberi 

mereka tanggung jawab untuk memutuskan anggaran, personil, 

serta kurikulum. Manajemen Berbasis Sekolah pada hakikatnya 

adalah penyerasian sumber daya yang dilakukan secara mandiri 

oleh sekolah dengan melibatkan semua kelompok kepentingan 

(stakeholder) yang terkait dengan sekolah secara langsung 

dalam proses pengambilan keputusan untuk memenuhi 

kebutuhan peningkatan mutu sekolah atau untuk mencapai 

tujuan pendidikan nasional. 

Dalam manajemen  ini sekolah diberi keleluasaan untuk 

mengelola sumber daya  dan sumber dana dengan 

mengalokasikannya sesuai dengan prioritas kebutuhan, serta 

lebih tanggap terhadap kebutuhan setempat.Sedangkan menurut 

Hasan (2011: 4) menyatakan bahwa MBS atau MPMBS 

merupakan proses pendidikan yang lebih menekankan pada 

kemandirian dan kreatifitas sekolah serta perbaikan proses 

pendidikan. sedangkan Djohar (2007: 36) menjelaskan bahwa 

School Based Management (SMB) atau (MBS) mempunyai dua 

makna besar terhadap pendidikan yaitu peningkatan demokrasi 

pendidikan yang berarti peningkatan kemerdekaan pendidikan 

dan peningkatan pendidikan yang berarti peningkatan 

kemerdekaan pendidikan dan peningkatan manajemen sekolah 

yang berarti peningkatan wewenang untuk mengatur sendiri 

suatu sekolah oleh komunitasnya. SBM juga meningkatkan 

peran orang tua, peningkatan motivasi siswa dan peningkatan 

hubungan antara guru dengan orang tua siswa. Dalam prinsipnya 

manajemen berbasis sekolah ini akan mendapatkan kewenangan 

dalam mengatur pengayaan kurikulum dalam berbagai bentuk 

misalnya dalam mata pelajaran menambahkan sub pokok materi 

yang dianggap perlu serta memberikan perhatian yang lebih 

terhadap pengembangan minat dan bakat peserta didik.  

MBS merupakan kebijakan yang menyerahkan 

kewenangan kepada pihak sekolah dalam mengambil keputusan, 

tanggung jawab dan akuntabilitas atas resiko dari keputusan 
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yang diambil.Seluruh pihak yang terlibat dalam manajemen 

berbasis sekolah haruslah mementingkan manfaat terhadap mutu 

pendikan.Pendapat Sudadio (2012: 556) mengatakan dari 

berbagai konsep ini dapat disarikan bahwa manajemen berbasis 

sekolah adalah suatu pendekatan dalam mengelola sekolah 

dengan melibatkan pasrtisipasi aktif semua komponen sekolah 

dan masyarakat dalam rangka meningkatkan produktivitas dan 

mutu pendidikan melalui pemberian otonomi dan pemberdayaan 

sekolah secara sungguh-sungguh.Jadi, dapat disimpulkan bahwa 

manajemen berbasis sekolah adalah pendekatan yang dilakukan 

olek sekolah dengan mellibatkan beberapa pihak.  

Berbagai pendapat para ahli di atas maka dapat 

disimpulkan bahwa MBS adalah sebuah strategi untuk 

memajukan pendidikan dengan fleksibilitas yang lebih luas 

kepada sekolah untuk mengelola sumber daya yang ada dan 

mendorong peningkatan partisipasi warga sekolah dan 

masyarakat guna mencapai tujuan sekolah. 

b. Karakteristik Manajemen Berbasis Sekolah 

Karakteristik MBS tidak dapat dipisahkan dari sekolah 

efektif (effective school). Sekolah yang efektif merupakan isi 

dari MBS. Menurut Depdiknas (2001: 9) karakteristik MBS 

dapat dikategorikan menjadi tiga yaitu; masukan (input), proses 

(process), dan keluaran (output). Kategori tersebut diuraikan 

mulai dari keluaran dan diakhiri dengan masukan. Hal ini 

disebabkan keluaran memiliki tingkat kepentingan yang lebih 

tinggi dibandingkan dengan masukan. Kategori karakteristik 

MBS tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: 

1) Keluaran yang diharapkan 

Sekolah sebagai penyelenggara pendidikan harus 

menghasilkan output yang diharapkan. Keluaran sekolah 

ditunjukkan dengan prestasi sekolah yang dihasilkan oleh proses 

pembelajaran dan manajemen sekolah. Keluaran sekolah dapat 

diklasifikasikan menjadi dua yaitu keluaran berupa prestasi 

akademik (academic achievement) dan keluaran berupa prestasi 

non-akademik (non-academic achievement). Keluaran prestasi 

akademik ditunjukkan dari nilai Ujian Nasional (UN), lomba 
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karya ilmiah remaja, dan cara-cara berpikir seperti berpikir 

kritis, kreatif, nalar, rasional, induktif, deduktif, dan ilmiah. 

Keluaran prestasi non-akademik ditunjukkan dengan rasa ingin 

tahu yang tinggi, harga diri, kejujuran, kerjasama yang baik, rasa 

kasih sayang yang tinggi terhadap sesama, solidaritas yang 

tinggi, toleransi, disiplin, dan kerajinan. 

2) Proses 

Proses yang dimaksudkan dalam penyelenggaraan 

pendidikan di sekolah adalah pengambilan keputusan, 

pengelolaan program, belajar mengajar, dan pemantauan serta 

evaluasi. Proses pembelajaran dikatakan bermutu tinggi apabila 

mengkoordinasikan, menyerasikan dan memandu masukan 

sekolah yang terdiri dari guru, kurikulum, dana, sarana dan 

prasarana dilaksanakan secara harmonis sehingga mampu 

menciptakan situasi pembelajaran yang nyaman dan mampu 

memotivasi serta meningkatkan minat belajar siswa sehingga 

benar-benar mampu memberdayakan siswa. 

3) Masukan Pendidikan 

Masukan pendidikan (input) menunjukkan segala sesuatu 

yang harus tersedia karena dibutuhkan untuk berlangsungnya 

proses pendidikan. Masukan pendidikan mencakup sumber daya 

dan perangkat lunak serta harapan-harapan bagi berlangsungnya 

proses pendidikan. Sumber daya pendidikan meliputi sumber 

daya manusia yaitu kepala sekolah, guru, karyawan dan sumber 

daya lainnya yaitu peralan, perlengkapan, dan dana. Sumber 

daya berupa perangkat pendidikan terdiri dari struktur organisasi 

sekolah, peraturan perundang-undangan, kurikulum, deskripsi 

tugas, rencana, dan program. Masukan harapan meliputi visi, 

misi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh sekolah. 

Dengan demikian dapat dikatakan karakteristik 

Manajemen Berbasis Sekolah adalah: sekolah tersebut 

menunjukkan adanya kegiatan pembelajaran, sekolah 

merupakan agen perubahan, adanya komunikasi yang efektif 

antara warga sekolah, kepemimpinan yang efektif (memiliki 

kepribadian, manajerial, kewirausahaan), adanya kolaboratif 

team work, memiliki tujuan bersama, adanya learning to 

discovery, dan adanya stakeholders.Selain itu, karakteristik 

Manajemen Berbasis Sekolah harus diupayakan bersama-sama 
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meningkatkan kegiatan pembelajaran memungkinkan adanya 

keaktifan dan partisipasi siswa dalam rangka meningkatkan 

kualitas pembelajaran di sekolah, pendidik dan pemimpin yang 

berkompeten. 

c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan MBS 

Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah diyakini 

sebagai suatu model dalam menerapkan pendidikan yang lebih 

inovatif. Mulyasa (2006: 26) berpendapat bahwa faktor-faktor 

yang mempengaruhi MBS berkaitan dengan kewajiban sekolah, 

kebijakan dan prioritas pemerintah, peranan orang tua dan 

masyarakat, peranan profesionalisme dan manajerial dengan 

pengembangan profesi. Selanjutnya secara berturut-turut 

dijelaskan sebagai berikut: 

1) Kewajiban Sekolah 

Mulyasa (2006: 27) MBS memiliki potensi yang besar 

dalam menciptakan profesionalisme tenaga kependidikan yaitu 

kepala sekolah, guru, dan pengelola sistem pendidikan. Hal ini 

disebabkan sekolah memiliki kewenangan atau keleluasaan 

untuk mengelola berbagai sumber daya yang dimilliki. 

Pelaksanaan MBS harus disertai dengan seperangkat kewajiban, 

monitoring dan tuntutan pertanggunjawaban (akuntabel) yang 

relatif tinggi.  

2) Kebijakan dan Prioritas Pemerintah 

Mulyasa (2006 : 27) Pemerintah sebagai penanggung 

jawab dan fasilitator pendidikan nasional berhak merumuskan 

kebijakan-kebijakan yang menjadi prioritas nasional terutama 

yang berkaitan dengan program peningkatan sadar huruf dan 

angka, efisiensi, mutu dan pemerataan pendidikan. Mesikpun 

sekolah memiliki otonomi yang luas, namun sekolah tidak boleh 

berjalan sendiri dengan mengabaikan kebijakan dan standar 

yang ditetapkan oleh pemerintah yang dipilih secara demokratis. 

Pemerintah perlu merumuskan seperangkat pedoman umum 

tentang pelaksanaan MBS dnegan maksud agar prioritas-

priotritas pemerintah dapat dilaksanakan sekolah dengan 

ditujukan untuk memberikan pelayanan pada siswa hingga 

proses belajar dapat berjalan dengan baik. 

3) Peranan Orang Tua dan Masyarakat 
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Mulyasa (2006 : 27) Pelaksanaan MBS harus didukung 

tenaga kerja yang terampil dan berkualitas untuk 

membangkitkan motivasi kerja yang lebih produktif dan 

memberdayakan otoritas daerah sehingga dapat menghilangkan 

sistem birokrasi yang tumpang tindih. Untuk mewujudkan hal 

tersebut diperlukan partisipasi masyarakat dalam bentuk dewan 

sekolah (school council) yang terdidi dari orang tua siswa dan 

masyarakat. Keterlibatan orang tua siswa dan masyarakat dalam 

pengambilan keputusan di sekolah dapat meningkatkan 

pemahaman masyarakat mengenai kegiatan belajar mengajar. 

4) Peranan Profesionalisme dan Manajerial 

Mulyasa (2006 : 28) MBS menuntut perubahan-

perubahan tingkah laku kepala sekolah, guru dan tenaga 

administrasi dalam mengoperasikan sekolah. Pelaksanaan model 

manajemen pendidikan ini berpotensi untuk menignkatkan 

gesekan peran yang bersifat profesional dan manajerial. Tenaga 

kependidikan baik guru maupun nonguru dalam sekolah harus 

memiliki pengetahuan yang dalam mengenai siswa dan prinsip-

prinsip pendidikan untuk menjamin pengambilan keputusan 

telah dilakukan atas pertimbangan-pertimbangan pendidikan. 

Pemahaman terhadap sifat profesional dan manjerial sangat 

penting agar peningkatan efisiensi, mutu, dan pemerataaan serta 

supervisi dan monitoring yang direncakan sekolah dapat 

mencapai tujuan pendidikan sesuai dengan kerangka kebijakan 

pemerintah dan tujuan sekolah. 

5) Pengembangan Profesi 

Mulyasa (2006 : 29) Pengembangan profesi diperlukan 

untuk mengelola sekolah secara efektif. Dalam MBS pemerintah 

harus menjamin semua unsur tenaga kependiidkna menerima 

pengembangan profesi. Hal ini dimaksudkan agar sekolah dapat 

mengambil manfaat dari pelaksanaan MBS. Untuk menunjang 

pengembangan profesi perlu dikembangkan pusat 

pengembangan profesi yang berfungsi sebagai penyedia jasa 

pelatihan bagi tenaga kependidikan. 

Hal yang paling mendasari pelaksanaan MBS adalah 

sekolah sebagai tempat proses dilakukannya belajar mengajar 

bertujuan untuk menciptakan profesionalisme tenaga 

kependidikan yaitu kepala sekolah, guru, dan pengelola sistem 

pendidikan. Hal ini disebabkan sekolah memiliki kewenangan 
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atau keleluasaan untuk mengelola berbagai sumber daya yang 

dimilliki. Selain itu dukungan dari orang tua siswa dan 

pemerintah sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan MBS.  

d. Aspek-Aspek dalam MBS 

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) perlu memiliki 

aspek-aspek yang membangun agar dapat mencapai tujuan dari 

MBS tersebut. Menurut Mulyasa (2006: 29) pelaksanaan MBS 

yang efektif dapat diukur dari empat aspek yaitu organisasi 

sekolah, proses belajar mengajar, pengelolaan sumber daya 

manusia, serta pengelolaan sumber daya dan administrasi. 

Keempat aspek dalam MBS tersebut dapat diuraikan sebagai 

berikut: 

1) Organisasi Sekolah 

Organisasi sekolah merupakan wujud dari 

pengelompokan pekerjaan dan pembagian tugas, tanggung 

jawab, dan wewenang untuk mencapai tujuan pendidikan. 

Kepala sekolah harus dapat memahami bahwa sekolahnya 

merupakan organisasi yang memiliki tujuan tertentu. Organisasi 

sekolah berfungsi dengan baik apabila mampu mengakomodasi 

beberapa hal sebagai berikut: 

(1) Menyediakan manajemen organisasi kepemimpinan 

dalam mencapai tujuan sekolah. 

(2) Menyusun rencana sekolah dan merumuskan kebijakan 

untuk sekolah sendiri. 

(3) Mengelola kegiatan operasional. 

(4) Menjamin adanya komunikasi yang efektif antara 

sekolah dan masyarakat terkait. 

(5) Menjamin akan terpeliharanya sekolah yang bertanggung 

jawab (akuntabel) kepada pemerintah dan masyarakat. 

2) Proses Belajar Mengajar 

Proses belajar mengajar berkaitan dengan pengembangan 

kurikulum dan pengajaran. Sekolah merupakan ujung tombak 

pelaksanaan kurikulum baik nasional maupun muatan lokal yang 

diwujudkan melalui proses belajar mengajar untuk mencapai 

tujuan pendidikan nasional. Proses belajar mengajar dapat 

dilakukan secara efektif dan mampu mencapai hasil yang 

diharapkan apabila dilakukan manajemen program pengajaran. 
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Manajemen pengajaran merupakan keseluruhan proses 

penyelenggaraan kegiatan di bidang pengajaran yang bertujuan 

agar seluruh kegiatan pengajaran terlaksana secara efektif dan 

efisien. Pengembangan proses belajar mengajar bertujuan untuk 

meningkatkan mutu hasil belajar siswa. Menurut Mulyasa 

(2006: 40), projek proses belajar mengjaar harus diterapkan 

dngan pendekatan PAIKEM (Pembelajaran, Aktif, Inovatif, 

Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan) sehingga siswa mudah 

berinteraksi dengan siswa lain. Dalam pendekatan belajar ini, 

siswa dapat saling menukar ide tentang suatu masalah, 

memecahkan masalah bersama-sama, dan melakukan praktik 

yang tidak dapat dilakukan secara individual. Pendekatan ini 

menekankan pada pengembangan siswa melalui learning by 

doing (belajar berbuat). 

3) Pengelolaan Sumber Daya Manusia 

Pengelolaan sumber daya manusia menunjukkan 

pengelolaan tenaga kependidikan baik guru maupun nonguru 

dalam memberikan pelayanan kepada siswa. Keberhasilan MBS 

ditentukan oleh keberhasilan pemimpin sekolah dalam 

mengelola tenaga kependidikan yang tersedia. Pengelolaan 

tenaga kependidikan bertujuan untuk mendayagunakan tenaga 

kependidikan secara efektif dan efisien untuk mencapai hasil 

yang optimal dalam kondisi yang tetap kondusif. Pengelolaan 

tenaga kependidikan mencakup perencanaan pegawai, 

pengadaan pegawai, pembinaan dan pengembangan, promosi 

dan mutasi, pemberhentian, kompensasi dan penilaian pegawai. 

4) Pengelolaan Sumber Daya dan Administrasi 

Sekolah yang efektif harus dijunjung dengan 

pengelolaan sumber daya dan administrasi yang efektif pula. 

Pengelolaan sumber daya dan administrasi menunjuk pada 

sarana dan prasarana serta dana sekolah. Pengelolaan sumber 

tersebut mempengaruhi kinerja sekolah secara menyeluruh. 

Sarana prasana pendidikan harus dikelola agar dapat 

memberikan kontribusi secara optimal dan berarti bagi jalannya 

proses pendidikan. Pengelolaan sarana dan prasarana yang baik 

diharapkan dapat menciptakan kondisi yang menyenangkan baik 

bagi guru maupun siswa untuk berada di sekolah. Selain itu 

diharapkan tersediannya alat-alat atau fasilitas belajar yang 

memadai secara kuantitaif, kualitatif, dan relevan dengan 
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kebutuhan serta dapat dimanfaatkan secara optimal untuk 

kepentingan proses pendidikan dan pengajaran. 

Dengan demikian disimpulkan aspek-aspek dalam MBS 

dapat diterapkan dengan mengembangkan kegiatan organisasi 

yang baik, hal seperti ini diharapkan dapat menumbuhkan jiwa 

kepemimpinan siswa dan mampu mengelola kegiatatan sekolah. 

Dalam proses belajar mengajar siswa dituntut untuk mampu 

mengelola sumber daya yang mereka miliki dengan 

memanfaatkan sarana dan prasarana sekolah yang telah tersedia.  

e. Tujuan Manajemen Berbasis Sekolah 

Dalam sebuah manajemen perlu adanya tujuan untuk 

mencapai ataupun menerapkan hal-hal yang baik kedepannya 

untuk tercapainya tujuan yang diinginkan. Menurut Mulyasa 

(2004: 13) Tujuan utama manajemen berbasis sekolah adalah 

meningkatkan efisiensi, mutu dan pemerataan pendidikan, 

peningkatan efisiensi diperoleh melalui keleluasaan mengelola 

sumber daya yang ada, partisipasi masyarakat dan 

penyederhanaan birokrasi. Peningkatan mutu diperoleh melalui 

partisipasi orang tua, kelenturan pengelolan sekolah, 

peningkatan profesionalisme guru, adanya hadiah dan hukuman 

sebagai kontrol, serta hal lain yang dapat menumbuh 

kembangkan suasana yang kondusif. Jadi dapat disimpulkan 

bahwa tujuan manajemen berbasis sekolah adalah adanya 

pemerataan pendidikan yang harus dijalankan di setiap sekolah. 

 

f. Prinsip-Prinsip Manajemen Berbasis Sekolah. 

Prinsip merupakan keyakinan teguh yang perlu dimiliki 

oleh Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) agar dapat melakukan 

setiap langkah ke depannya dengan penuh kejelasan. Menurut 

Fauziyah (2008: 18) Teori yang digunakan manajemen berbasis 

sekolah untuk mengelola sekolah didasarkan pada empat 

prinsip, yaitu prinsip ekuifinalitas, prinsip desentralisasi, prinsip 

sistem pengelolaaan mandiri dan prinsip inisiatif sumber daya 

manusia. 

1) Prinsip ekuifinalitas 

Prinsip ini didasarkan pada teori manajemen modern 

yang berasumsi bahwa terdapat beberapa cara yang 
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berbeda- beda untuk mencapai suatu tujuan. MBS 

menekankan fleksibilitas sehingga sekolah harus dikelola 

oleh warga 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 tidak 

dapat dijalankan dengan struktur yang standar di seluruh 

kota, provinsi, apalagi negra. 

2) Prinsip desentralisasi  

Desentralisasi adalah gejala yang penting dalam 

reformasi manajemen sekolah modern. Prinsip 

desentralisasi ini konsisten dengan prinsip ekuifanalitas. 

Prinsip desentralisasi dilandasi oleh teori dasar bahwa 

pengelolaan sekolah dan aktifitas pengajaran tak dapat 

dielakkan dari kesulitan dan permasalahan. Pendidikan 

adalah masalah yang rumit dan kompleks sehingga 

memerlukan desentralisasi dalam pelaksanaannya. 

3) Prinsip sistem pengelolaan mandiri 

Manajemen berbasis sekolah menyadari pentingnya 

untuk mempersilahkan sekolah menjadi sistem 

pengelolaan secara mandiri disamping kebijakannya 

sendiri. Sekolah memiliki otonomi tertentu untuk 

mengembangkan tujuan pengajaran, strategi manajemen, 

distribusi sumber daya manusia dan sumber daya 

lainnya, memecahkan masalah dan mencapai tujuan 

berdasarkan kondisi mereka masing-masing. 

4) Prinsip inisiatif manusia 

Prinsip inisiatif manusia mengakui bahwa manusia 

bukanlah sumber daya yang statis, melainkan 

dinamis,oleh karena itu potensi sumber daya manusia 

harus selalu digali, ditemukan dan kemudian 

dikembangkan. Lembaga pendidikan harus 

menggunakan pendekatan human recources development 

yang memiliki konotasi dinamisdan menganggap serta 

memperlakukan manusia disekolah sebagai aset yang 

penting dan memiliki potensi untuk terus dikembangkan. 
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Agar pelaksanan manajemen berbasis skolah dapat 

berjalan secara efektif dan efisien maka prinsip ekuifinalitas, 

dessentralisasi, pengelolaan mandiri dan inisiatif manusia harus 

di terapkan dalam pengelolaan sekolah sehingga sangat 

diperlukan bagi seorang pemimpin sekolah adalah berupaya agar 

semua warga sekolah memahami prinsip-prinsip tersebut, karena 

suksesnya manajemen berbasis sekolah menuntut adanya 

kerjasama diri seluruh komponen sekolah. 

Pada suatu manajemen ataupun sistem tentunya memiliki 

kendala-kendala yang sering kali menghambat untuk mencapai 

suatu tujuan. Hamzah (2013: 170) berpendapat bahwa kendala 

dalam implementasi kebijakan MPMBS di Sekolah disebabkan 

oleh beberapa faktor sebagai berikut: 

(1) Kesiapan sumber daya masih rendah, misalnya:  

(a) Kurangnya buku-buku bacaan penunjang di 

pustaka sekolah.  

(b) Tingginya tingkat ketergantungan sekolah terhadap 

bantuan (seperti: dana, dan lain-lain) dari 

pemerintah, sehingga mengakibatkan pihak 

sekolah kurang kreatif/inisiatif, menggali potensi di 

sekolah bersangkutan.  

(c) Rendah/kurang profesionalnya Kepala Sekolah dan 

guru serta tenaga kependidikan dalam mengelola 

dan melaksanakan pendidikan di sekolah. 

 

(2) Sosialisasi kebijakan MPMBS intensitasnya masih 

kurang, temporer, dan dilakukan tidak secara 

menyeluruh atau total (komprehensif), sehingga tidak 

dipahaminya konsep dan tujuan MPMBS tersebut 

secara baik oleh aktor/ stakeholders. 

(3)  Kemandirian (otonomi) Kepala Sekolah dalam 

mengelola atau manajemen sekolah masih rendah. 

Terkesan ragu-ragu, takut bantuan pemerintah masih 

tinggi, sehingga Kepala Sekolah dan jajarannya 

terkesan statis serta kurang kreatif. 

(4) Adanya kebijakan MPMBS dengan 

pengimplementasiannya, dipandang oleh sebagian 
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pihak sekolah sebagai suatu beban (meliputi waktu, 

administrasi dan persyaratan tertentu lainnya) karena 

semua ini tidak diimbangi oleh kontribusi yang 

memadai, yang mereka terima sebagai dampak dari 

program MPMBS ini. 

Faktor-faktor yang dikemukakan di atas, perlu menjadi 

bahan evaluasi untuk menghindari kegagalan dalam 

implementasi kebijakan MPMBS. Kegagalan implementasi 

suatu kebijakan cenderung karena faktor ulah manusia, di mana 

pengambilan keputusan terkadang gagal memperhitungkan 

kenyataan adanya persoalan manusia (human error) yang sangat 

komplek dan bervariasi, baik pemerintah sebagai pembuat 

kebijakan maupun sekolah beserta warganya sebagai pelaku 

kebijakan dan target grup. 

Secara umum, MPMBS merupakan alternatif baru dalam 

pengelolaan pendidikan yang lebih menekankan pada 

kemandirian dan kreatitivas sekolah. Konsep ini diperkenalkan 

oleh teori effective school yang lebih memfokuskan diri pada 

perbaikan proses pendidikan. Konsep pengelolaan ini 

menekankan kepada kemandirian dan kreativitas sekolah di 

dalam mengolah potensi sumber daya pendidikan melalui kerja 

sama dengan pemerintah dan masyarakat di dalam pengambilan 

keputusan untuk memenuhi tujuan peningkatan prestasi belajar 

siswa. 

2. Mutu Pendidikan 

a. Pengertian Mutu Pendidikan 

Mutu pendidikan terdiri dari kata mutu dan pendidikan. 

Menurut Lukman (1995: 667) “Mutu adalah (ukuran ), baik 

buruk suatu benda; taraf atau derajat (kepandaian, kecerdasan, 

dsb)”. Secara istilah mutu adalah “Kualitas memenuhi atau 

melebihi harapan pelanggan”. Dengan demikian mutu adalah 

tingkat kualitas yang telah memenuhi atau bahkan dapat 

melebihi dari yang diharapkan. Pendidikan merupakan proses 

pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang 

dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran 

dan pelatihan, proses, cara, perbuatan mendidik. 
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Peningkatan mutu itu penting untuk dilakukan agar 

pendidikan dapat semakin baik kedepannya. Menurut Zazin, 

(2014: 54) Secara umum mutu mengandung makna derajat 

(tingkat) keunggulan suatu produk (hasil kerja/upaya) baik 

berupa barang maupun jasa, sedangkan mutu menurut Mulyadi 

(2010: 37) adalah sesuai dengan yang disyaratkan atau 

distandarkan. Selain itu, Depdiknas (2000: 5) mengartikan mutu 

sebagai gambaran dan karakteristik yang menyeluruh dari 

barang atau jasa yang  menunjukkan, kemampuannya dalam 

memuaskan kebutuhan yang ditentukan atau tersirat.Jadi dari 

beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa mutu 

pendidikan adalah gambaran karkteristik dari suatu barang atau 

jasa yang mengandung makna derajat keunggulan yang 

dimilikinya. 

Mutu pendidikan merupakan isu yang sangat penting dan 

kompleks karena melibatkan berbagai komponen dan dimensi 

yang saling berkaitan satu sama lainnya, mencakup konteks dan 

proses yang terus berkembang, dalam konteks pendidikan. 

Menurut Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sisdiknas, Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa pendidikan 

merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik 

secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara. Pada proses 

pendidikan, Yusuf (2008: 21) mengatakan mutu pendidikan 

berkaitan dengan bahan ajar, metodologi, sarana dan prasarana, 

ketenagaan, pembiayaan,lingkungan dan sebagainya. Namun 

pada hasil pendidikan, mutu berkaitan dengan prestasi yang 

dicapai sekolah dalam kurun waktu tertentu yang dapat berupa 

tes kemampuan akademi, seperti ulangan umum, raport,ujian 

nasional, dan prestasi non akademi seperti dibidang olahraga, 

seni atau keterampilan. Jadi, mutu juga bisa dikatakan sebagai 

hasil yang dicapai oleh suatu sekolah dalam kurun waktu 

tertentu.  
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Mutu pendidikan merupakan gambaran menyeluruh dari 

jasa pelayanan pendidikan secara internal maupun eksternal 

yang menunjukkan kemampuannyaDikatakan pula oleh Danim 

(2008: 53) bahwa dalam kontes pendidikan, pengertian mutu 

mengacu pada masukan, proses, keluaran, dan dampaknya. 

Mutu masukan dapat dilihat dari kondisi baik atau tidaknya 

masukan sumber daya manusia, seperti kepala sekolah, guru, 

laboran, staf, dan siswa. Memenuhi atau tidaknya kriteria 

masukan material berupa alat peraga, buku-buku, kurikulum, 

sarana prasarana, dan lain-lain. Memenuhi atau tidaknya 

perangkat lunak pendidikan, seperti peraturan, instruktur 

organisasi dan deskripsi kerja. Mutu masukan yang berupa 

harapan, seperti visi, motivasi, ketekunan serta cita-cita. Mutu 

proses meliputi kemampuan sumber daya sekolah 

mentrasformasikan multi jenis masukan dan situasi untuk 

mencapai derajat nilai tambah tertentu bagi siswa. Seperti, 

kesehatan, kedisiplinan, kepuasan, keakraban, dan lain-lain. 

Mutu keluaran, yakni hasil pendidikan di pandang bermutu jika 

mampu melahirkan keunggulan akademi (nilai) dan 

ekstrakurikuler (aneka jenis keterampilan) pada peserta didik 

yang dinyatakan lulus untuk satu jenjang pendidikan atau 

menyelesaikan program pembelajaran tertentu. Dari pengertian 

dan penjelasan tersebut disimpulkan bahwa mutu pendidikan 

tidak hanya berada pada unsur masukan (input), tetapi juga 

proses, kinerja Sumber Daya Manusia yang mengelola, 

kreativitas dan produktivitas mereka, terutama unsur keluaran 

atau lulusan (output) agar dapat memuaskan dan memenuhi 

harapan serta kebutuhan masyarakat sebagai pelanggan 

pendidikan. Dengan menggunakan konsep sistem maka input, 

proses, dan output yang ada dalam pendidikan memiliki 

hubungan yang saling mempengaruhi untuk dapat mencapai 

kepuasan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. 

Manajemen sekolah dengan rancangan MBS dipandang 

berhasil jika mampu mengangkat derajat mutu proses dan 

produk pendidikan dan pembelajaran. Menurut Usman (2013: 

543) mutu di bidang pendidikan meliputi: mutu input, proses, 

output,dan outcome”. Dimana input pendidikan dinyatakan 

bermutu jika siap berproses. Proses pendidikan yang bermutu 
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apabila mampu menciptakan suasana yang PAKEMB 

(Pembelajaran yang Aktif, Kreatif, Menyenangkan, dan 

Bermakna). Output dinyatakan bermutu jika hasil belajar 

akademik dan nonakademik siswa tinggi. Outcome dinyatakan 

bermutu apabila lulusan cepat terserap di dunia kerja, gaji wajar, 

semua pihak mengakui kehebatan lulusan dan merasa puas. 

Mutu bermanfaat bagi dunia pendidikan karena (1) 

meningkatkan pertanggungjawaban (akuntabilitas) sekolah 

kepada masyarakat dan atau pemerintah yaang telah 

memberikan semua biaya kepada sekolah, (2) menjamin mutu 

lulusannya, (3) bekerja lebih profesional, dan (4) meningkatkan 

persaingan yang sehat. Dengan demikian mutu pendidikan dapat 

diartikan sebagai gambaran dan karakteristik menyeluruh jasa 

pelayanan pendidikan secara internal maupun eksternal yang 

menunjukkan kemampuannya memenuhi syarat atau standar 

yang telah ditentukan Standar Nasional Pendidikan (SNP) serta 

kemampuannya memuaskan kebutuhan pelanggan yang 

diharapkan atau yang tersirat mencakup input, proses, dan 

output pendidikan. 

 Mutu memiliki pengertian yang beragam dan memiliki 

aplikasi yang berbeda jika diterapkan pada sesuatu tergantung pada 

barang apa yang dihasilkan, dipakai, dan anggapan orang. Menurut 

Sunanto (2015: 55) perencanaan peningkatan mutu pendidikan 

meliputi: (1) pemilihan atau penetapan tujuantujuan organisasi, 

(2) penentuan strategi, kebijakan, proyek, program, prosedur, 

metode, sistem, anggaran, dan standar yang dibutuhkan untuk 

mencapai tujuan. Sedangkan Menurut Sirajuddin (2016: 33) 

mutu pendidikan adalah kemampuan lembaga pendidikan dalam 

mendayagunakan sumber-sumber pendidikan untuk 

meningkatkan kemampuan belajar seoptimal mungkin. 

Disamping itu, pendidikan yang bermutu adalah pendidikan 

yang dapat menghaslkan lulusan yang berkulitas yaitu lulusan 

yang memiliki prestasi akademik yang mampu menjadi pelopor 

pembaharuan dan perubahan sehingga mampu menjawab 

berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapinya, baik itu 

di masa sekarang atau masa yang akan datang. Mutu pendidikan 

bukanlah suatu konsep yang berdiri sendiri akan tetapi terkait 
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erat dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat, Jadi, mutu 

pendidikan dapat juga disebut sebagai kemampuan lembaga 

pendidikan dalam mengelola sumber-sumber daya di sekitar dan 

kemudian diolah sedemikian rupa untuk menjadi baik. 

Menurut Hidayati (2014: 43), ada tiga faktor penentu 

kualitas atau mutu pendidikan, yaitu “(a) orang (pendidik), (b) 

program (kurikulum) dan (c) institusi (pimpinan)”. Dengan 

demikian upaya pemenuhan dan perwujudan segenap standar 

pendidikan nasional idealnya harus didukung oleh personal 

(orang) yang berkualitas, dibarengi dengan program (kurikulum) 

yang baik serta institusi (pimpinan) yang efektif.  

Mutu adalah sebuah proses terstruktur untuk 

memperbaiki suatu keluaran yang di hasilkan. Menurut Suryadi 

dan Tilaar (1995: 108) menjelaskan bahwa mutu pendidikan 

adalah merupakan kemampuan sistem pendidikan yang 

diarahkan secara efektif untukmeningkatkan nilai tambah faktor 

input agar menghasilkan out put yang setinggi-tingginya. 

Mutu merupakan suatu konsep dalam manajemen mutu. 

Manajemen mutu itu merupakan suatu cara dalam mengelola 

suatu organisasi yang bersifat komprehensif dan terintegrasi 

yang diarahkan dalam rangka memenuhi kebutuhan pelanggan 

secara konsisten dan mencapai peningkatan secara terus 

menerus dalam setiap aspek kegiatan organisasi (Ali, 2007: 

626). Tujuan utama dari penjaminan mutu adalah untuk 

mencegah terjadinya kesalahan dalam produksi yang dilakukan 

dengan cara mengefektifkan setiap langkah yang dilaksanakan, 

memperhatikan setiap sumberdaya yang digunakan, dan setiap 

aspek yang terlibat dalam proses produksi di evaluasi secara 

terus menerus untuk mencegah terjadinya kesalahan. Jika terjadi 

kekeliruan maka segera dilakukan perbaikan sehingga bisa 

dihindari terjadinya kerugian. Selain dari pelaksanaan evaluasi 

yang dilakukan secara terus menerus, perbaikan harus dilakukan 

secara berkelanjutan pula. Penerapan seperti ini dalam 

manajemen mutu mempunyai  dampak terhadap produk yang 

dihasilkan akan terjamin mutunya, karena pencegahan kesalahan 

dalam memproses produksi yang dilakukan secara terus menerus 
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dan pengawasan yang ketat. Dalam pendidikan, logikanya 

sebagaimana yang diterapkan manajemen produksi seperti di 

atas, juga dapat diterapkan di dalam manajemen pendidikan, 

oleh sebab itu penjaminan mutu ini dapat diterapkan dalam 

manajemen mutu pendidikan, karena merupakan suatu 

pemantauan penyelenggaraan pendidikan di akademi dalam 

rangka memenuhi pencapaian mutu yang baik untuk 

memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa akademi telah 

memfokuskan penilaian dan pengembangan pendidikan yang 

dapat dipertanggungjawabkan,oleh sebab itu menurut Ahmad 

(2010: 4), fokus penilaian mengindikasikan pentingnya 

dukungan melalui strategi pengembangan dan pentingnya 

tekanan melalui proses akuntabilitas dalam perubahan maupun  

perbaikan akademi secara efektif. Penilaian akademi dalam 

rangka penjaminan mutu sangat penting dan fondamental 

sebagai akibat dari pelaksanaan otonomi dalam pengelolaan 

akademi. Dengan adanya akuntabilitas lokal akademi, maka 

proses penilaian yang lebih memuaskan sangat diperlukan untuk 

menjamin tercapainya standar yang telah ditetapkan dan akan 

terpenuhinya harapan masyarakat. Untuk mengukur mutu 

tersebut, maka indikator atau kinerja yang dapat dijadikan tolak 

ukur mutu, yaitu: a). hasil akhir pendidikan, b). hasil langsung 

pendidikan, hasil langsung inilah yang dipakai sebagai tolak 

ukur mutu dalam suatu lembaga, c). proses pendidikan, d). 

instrument input, yaitu alat berinteraksi dengan raw-input 

(mahasiswa), e). lingkungan. Upaya peningkatan mutu ini 

memandang perguruan tinggi sebagai suatu proses pelayanan 

jasa yang menetapkan siswa, orang tua siswa dan masyarakat 

sebagai konsumen. Sebagai suatu usaha pelayanan jasa, maka 

kepuasan konsumen merupakan ukuran keberhasilan 

peningkatan mutu,oleh karena itu, peningkatan mutu pendidikan 

harus selalu memberikan kepuasan bagi orang tua siswa jika 

kemajuan anak-anaknya harus merupakan sasaran utama 

sekolah. Jadi, dapat disimpulkan pula mutu pendidikan 

merupakan suatu kemampuan lembaga pendidkan yang dapat di 

ukur dengan melihat berbagai indikator untuk meningkatkan 

mutu di dalam pendidikan.  
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Mutu pendidikan mempunyai peranan yang penting 

dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Menurut 

Suti (2011:2) Pengertian mutu dapat dilihat dari dua sisi, yaitu 

segi normatif dan segi deskriptif. Dalam arti normatif, mutu 

ditentukan berdasarkan pertimbangan instrinsik dan ekstrinsik. 

Berdasarkan kriteria intrinsik, mutu pendidikan merupakan 

produk pendidikan yakni manusia yang terdidik sesuai standar 

ideal. Sedangkan berdasarkan kriteria ekstrinsik, pendidikan 

merupakan instrumen untuk mendidik tenaga kerja yang terlatih. 

Adapun dalam arti deksriptif, mutu ditentukan berdasarkan 

keadaan senyatanya misalnya hasil tes prestasi belajar. Dengan 

demikian dapat dijelaskan pula, mutu pendidikan adalah derajat 

keunggulan dalam pengelolaan pendidikan secara efektif dan 

efisien untuk melahirkan keunggulan akademis dan ekstra 

kurikuler pada peserta didik yang dinyatakan lulus untuk satu 

jenjang pendidikan atau menyelesaikan pembelajaran tertentu. 

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan 

bahwa mutu pendidikan merupakan menjelaskan bahwa mutu 

pendidikan adalah hasil pendidikan, mutu berkaitan dengan 

prestasi yang dicapai sekolah dalam kurun waktu tertentu yang 

dapat berupa tes kemampuan akademi, seperti ulangan umum, 

raport,ujian nasional, dan prestasi non akademi seperti dibidang 

olahraga, seni atau keterampilan serta kemampuan sistem 

pendidikan yang diarahkan secara efektif untukmeningkatkan 

nilai tambah faktor input agar menghasilkan out put yang 

setinggi-tingginya. 

b. Standar dan Indikator Mutu Pendidikan 

Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 dinyatakan 

bahwa pendidikan di Indonesia menggunakan delapan standar 

yang menjadi acuan dalam membangun dan meningkatkan 

kualitas pendidikan. Standar Nasional Pendidikan merupakan 

kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah 

hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, ada delapan 

standar yang menjadi kriteria minimal tersebut yaitu: 

1. Standar kompetensi lulusan adalah kualiikasi 

kemampuan lulusan yang mencangkup sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan. 
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2. Satandar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat 

kompetensi yang dituangkan tentang kriteria tentang 

tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata 

pelajaran, silabus pembelajaran yang harus dipenuhi 

peserta didik pada jenjang d an jenis pendidikan tertentu. 

3. Standar proses adalah standar nasional pendidikan yang 

bekaitan dengan pelaksnaan pembelajaran pada satu 

satuan pendidikan untuk mencapai satandar kompetensi 

lulusan. 

4. Standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah 

kriteria pendidikan pra jabatan dan kelayakan fisik 

maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan. 

5. Standar sarana dan prasarana adalah standar nasional 

pendidikan yang berkaitan daenga kriteria minimal 

tentang ruan belajar, tempat berolaraga, tempat beibadah, 

perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat 

bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber 

belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses 

pembelajaran, termaksut penggunaan teknologi 

informasi dan komunikasi. 

6. Standar pengelolaan adalah standar nasional pendidikan 

yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan 

pengawasan kegiatan pendididkan pada tingkat satuan 

pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar 

tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan 

pendidikan. 

7. Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur 

komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan 

yang berlaku selama satu tahun. 

8. Standar penilaian pendididkan adalah standar nasional 

pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, 

dan instrumen hasil belajar peserta 

didik. 

Standar Nasional Pendidikan berfungsi sebagai dasar 

dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan 

dalam mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu serta 



28        Implementasi MBS dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan 

bertujuan untuk menjamin mutu pendidikan nasional dalam 

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang bermartabat. 

c. Tujuan Mutu Dalam Pendidikan 

Mutu merupakan suatu kualitas yang dijamin oleh suatu 

lembaga ataupun organisasi untuk meyakinkan pelanggan 

terhadap suatu barang maupun jasa. Menurut Sallis (2008: 68) 

tujuan mutu adalah memenuhi kebutuhan-kebutuhan pelanggan. 

Pelanggan dalam dunia pendidikan terbagi menjadi tiga, yakni 

pelanggan primer, sekunder dan tersier. Pelanggan primer 

adalah mereka yang langsung menerima jasa pendidikan, 

pelanggan sekunder ialah yang mendukung pendidikan seperti 

orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Sedangkan  Dadang 

(2010: 105) mendefinisikan pelanggan tersier adalah mereka 

yang secara tidak langsung memiliki andil karena membuat 

kebijakan seperti pejabat pemerintah. 

Dari ketiga kategori pelanggan tersebut, dapat 

disederhanakan lagi menjadi dua yakni pelanggan internal dan 

eksternal . Jadi dalam konsep mutu di sini, pelayanan dan 

pemuasan kebutuhan pelanggan di sini mencakup pelanggan 

internal yakni siswa, serta pelanggan eksternal pendidikan yakni 

orang tua, masyarakat, pemerintah, maupun pihak swasta.  

Dengan demikian tujuan mutu dalam pendidikan tidak 

lain ialah untuk memenuhi pelanggan pendidikan yang 

mencakup pelanggan internal yakni siswa dan staf, serta 

pelanggan eksternal pendidikan yakni orang tua, masyarakat, 

pemerintah, dan pihak swasta. 

d. Standar Mutu Pendidikan 

Karakteristik merupakan perilaku yang mempengaruhi 

suatu hal yang menjadi berbeda dari yang lainnya. Usman 

(2006: 411) mengemukakan 13 karakteristik mutu pendidikan, 

yaitu : 

1) Kinerja (performa) yakni berkaitan dengan aspek 

fungsional sekolah, meliputi: kinerja guru dalam 

mengajar, baik dalam memberikan penjelasan, 

meyakinkan, sehat dan rajin mengajar, serta menyiapkan 
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bahan pelajaran lengkap, pelayanan administratif dan 

edukatif sekolah baik dengan kinerja yang baik setelah 

menjadi sekolah favorit. 

2) Waktu ajar (timelines) yakni sesuai dengan waktu yang 

wajar meliputi memulai dan mengakhiri pelajaran tepat 

waktu. 

3) Handal (reliability) yakni usia pelayanan bertahan lama. 

Meliputi pelayanan pima yang diberikan sekolah 

bertahan lama dari tahun ketahun, mutu sekolah tetap 

bertahan dan cenderung meningkat dari tahun ketahun. 

4) Data tahan (durability) yakni tahan banting, misalnya 

meskipun krisis moneter, sekolah masih tetap bertahan. 

5) Indah (aesteties) misalnya eksterior dan interior sekolah 

ditata menarik, guru menmbuat media-media pendidikan 

yang menarik. 

6) Hubungan manusiawi (personal interface) yakni 

menjunjung tinggi nilai-nilai-nilai moral dan 

profesionalisme, misalnya warga sekolah saling 

menghormati, demokrasi, dan menghargai 

profesionalisme. 

7) Mudah penggunaannya (easy of use) yakni sarana dan 

prasarana dipakai. Misalnya aturan-aturan sekolah 

mudah diterapkan, buku-buku perpustakaaan mudah 

dipinjam dan dikembalikan tepat waktu. 

8) Bentuk khusus (feature) yakni keunggulan tertentu 

misalnya sekolah unggulan dalam hal penguasaan 

teknologi informasi. 

9) Standar tertentu (comformence to specification) yakni 

memenuhi standar tertentu, misalnya sekolah telah 

memenuhi standar pelayanan minimal. 

10) Konsistensi (concistensy) yakni keajengan, konstan dan 

stabil, misalnya mutu sekolah tidak menurun dari dulu 

hingga sekarang, warga sekolah konsisten dengan 

perkataannya. 

11) Seragam (unuformity) yakni tanpa pariasi, tidak 

tercampur. 

12) Mampu melayani (serviceability) yakni mampu 

memberikan pelayanan prima.  
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13) Ketepatan (acuracy) yakni ketepatan dalam pelayanan. 

e. Faktor-faktor Utama Peningkatan Mutu Pendidikan 

Untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah, Danim 

(2007: 56) mengatakan bahwa jika sebuah institusi hendak 

meningkatkan mutu pendidikannya maka minimal harus 

melibatkan lima faktor yang dominan, yaitu:  

a.  Kepemimpinan Kepala sekolah; kepala sekolah harus 

memiliki dan memahami visi kerja secara jelas, mampu 

dan mau bekerja keras, mempunyai dorongan kerja yang 

tinggi, tekun dan tabah dalam bekerja, memberikan 

layananyang optimal, dan disiplin kerja yang kuat.  

b. Guru; pelibatan guru secara maksimal, dengan 

meningkatkan kompetensi dan profesi kerja guru dalam 

kegiatan seminar, lokakarya serta pelatihan sehingga 

hasil dari kegiatan tersebut diterapkan disekolah.  

c. Siswa; pendekatan yang harus dilakukan adalah “anak 

sebagai pusat “ sehingga kompetensi dan kemampuan 

siswa dapat digali sehingga sekolah dapat 

menginventarisir kekuatan yang ada pada siswa.  

d. Kurikulum; adanya kurikulum yang konsisten, dinamis, 

dan terpadu dapat memungkinkan dan memudahkan 

standar mutu yang diharapkan sehingga goals (tujuan) 

dapat dicapai secara maksimal.  

e. Jaringan Kerjasama; jaringan kerjasama tidak hanya 

terbatas pada lingkungan sekolah dan masyarakat semata 

(orang tua dan masyarakat) tetapi dengan organisasi lain, 

seperti perusahaan atau instansi pemerintah sehingga 

output dari sekolah dapat terserap didalam dunia kerja. 

Berdasarkan pendapat di atas, dapat dijelaskan bahwa 

kepala sekolah dan guru mempunyai tanggung jawab besar 

terhadap peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Utamanya 

guru, karena guru sebagai ujung tombak dilapangan (di kelas) 
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yang bersentuhan langsung dengan siswa dalam proses 

pembelajaran. Oleh karena itu menurut Saifulloh (2012: 208) 

untuk meningkatkan mutu pembelajaran, seorang guru harus 

mempunyai syarat-syarat yang diperlukan dalam mengajar dan 

membangun pembelajaran siswa agar efektif di kelas, saling 

bekerjasama dalam belajar sehingga tercipta suasana yang 

menyenangkan dan saling menghargai (demokratis) diantaranya:  

a. Guru harus lebih banyak menggunakan metode pada 

waktu mengajar, variasi metode mengakibatkan 

penyajian bahan lebih menarik perhatian siswa, mudah 

diterima siswa, sehingga kelas menjadi hidup, metode 

pelajaran yang selalu sama (monoton) akan 

membosankan siswa.  

b. Menumbuhkan motivasi, hal ini sangat berperan pada 

kemajuan dan perkembangan siswa. Selanjutnya melalui 

proses belajar, bila motivasi guru tepat dan mengenai 

sasaran akan meningkatkan kegiatan belajar, dengan 

tujuan yang jelas maka siswa akan belajar lebih tekun, 

giat dan lebih bersemangat. Jika guru memiliki 

kompetensi tersebut, tidak mustahil peningkatkan mutu 

pembelajaran di sekolah dapat terwujud. 

Mutu pembelajaran perlu ditingkatkan untuk dapat 

menghasilkan murid-murid yang berprestasi. Menurut Rahman 

(2009: 209) bahwa setidaknya ada 4 hal penting yang dapat 

meningkatkan mutu pembelajaran dan berlanjut pada mutu 

pendidikan di sekolah adalah: 

a. Peningkatan mutu: Sekolah harus menjadi tempat yang 

unggul untuk kegiatan pembelajaran, memenuhi dan 

menyesuaikan tuntutan dan harapan undang-undang 

pendidikan, visi, misi, dan tuntutan zaman, upaya 

sistematis dan terencana ke arah perbaikan/peningkatan 

mutu pendidikan, 

b. Aspek peningkatan mutu: Lingkungan pembelajaran 

yang menyenangkan dan menantang, partisipasi aktif 
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siswa, guru, orangtua, dan semua pemangku pendidikan, 

manajemen yang bertanggung jawab baik moral, mandat,  

manusia, dan modal, memiliki standar sekolah, baik 

nasional dan internasional, SDM yang akuntabel, 

akseptabel, dan availabel.  

c. Faktor utama peningkatan mutu sekolah: Pendidik dan 

tenaga kependidikan yang professional, proses 

pembelajaran aktif yang ditunjang oleh fasilitas 

pembelajaran, partisipasi siswa dan orangtua siswa 

kepada program sekolah, supervisi secara konsisten, 

kontinue, dan konsekuen (pengawasan yang sehat, 

terhadap program, pemberdayaan manusia, dan 

keuangan), kemitraan (pemerintah, badan internasional 

dan lainnya),. 

d. Program penunjang perbaikan mutu, kreativitas kemasan 

kurikulum (intrakurikuler dan ekstrakurikuler) siswa siap 

menghadapi program pembelajaran (kesehatan, mental, 

pengetahuan, kebeersamaan, memahami kegunaan) 

keadaan keuangan yang realistis dan sumber yang 

terpercaya. 

Berdasarkan pendapat di atas, perubahan paradigma 

harus dilakukan secara bersama-sama antara pimpinan, guru dan 

karyawan dan semua unsur pendidikan sehingga mereka 

mempunyai langkah dan strategi yang sama yaitu menciptakan 

mutu dilingkungan kerja khususnya lingkungan kerja 

pendidikan. Pimpinan, guru dan karyawan harus menjadi satu 

tim yang utuh (teamwork) yangn saling membutuhkan dan 

saling mengisi kekurangan yang ada sehingga target (goals)akan 

tercipta dengan baik. 

Upaya untuk meningkatkan mutu memang perlu 

dilakukan demi kemajuan suatu lembaga pendidikan, seperti 

yang dikatakan oleh Almawadi (2007:16) bahwa faktor-faktor 

yang mempengaruhi mutu adalah faktor-faktor internal dan 

eksternal yang secara bersama-sama dapat menentukan mutu 

keseluruhan dari suatu sistem pendidikan. Menurut Syafaruddin 
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(2005: 14) terdapat dua faktor yang dapat mempengaruhi mutu 

pendidikan, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Adapun 

faktor internal berupa: kurikulum, sumber daya ketenagaan, 

sarana dan fasilitas, pembiayaan pendidikan, manajemen 

sekolah, dan kepemimpinan. Kemudian faktor ekternal meliputi: 

partisipasi politik yang rendah, ekonomi yang tidak berpihak 

pada pendidikan, sosial budaya, serta rendahnya pemanfaatan 

sains dan teknologi. 

f. Prinsip-Prinsip Mutu Pendidikan 

Mutu pendidikan perlu memiliki prinsip yang matang 

untuk dapat membantu sekolah mencapai standar sekolah yang 

tinggi. Menurut Sukmadinata, dkk (2006: 9) mengemukakan 

prinsip-prinsip dalam peningkatan mutu pendidikan, antara lain: 

1) Kepemimpinan yang profesional dalam bidang 

pendidikan. 

2) Adanya komitmen pada perubahan. 

3) Para profesional pendidikan sebaiknya dapat membantu 

para siswa dalam mengembangkan kemampuan-

kemampuan yang dibutuhkan guna bersaing didunia 

global. 

4) Mutu pendidikan dapat diperbaiki jika adanya 

administrator, guru, staf, pengawas sebagai profesional 

pendidikan mengembangkan sikap yang terpusat pada 

kepemimpinan, team work, kerja sama, akuntabilitas, dan 

rekognisi. 

Sedangkan Menurut Komariah dkk (2010: 298) bahwa 

prinsip-prinsip mutu pendidikan penerapannya sebagai berikut: 

1) Penerapan khusus prinsip pertama orientasi pada 

pelanggan. 

2) Penerapan khusus prinsip kedua Kepemimpinan. 

3) Penerapan khusus prinsip ketiga keterlibatan orang-

orang. 

4) Penerapan khusus prinsip keempat pendekatan proses. 

5) Penerapan khusus prinsip kelima menggunakan 

pendekatan sistem pada manajemen. 

6) Penerapan khusus prinsip keenam perbaikan secara 

berkelanjutan. 
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7) Penerapan khusus prinsip ketujuh pendekatan aktual 

dalam pembuatan keputusan. 

8) Penerapan khusus prinsip kedelapan hubungan yang 

saling menguntungkan dengan supplier. 

Dari prinsip-prinsip tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

dalam usaha peningkatan mutu seluruh elemen yang ada dalam 

suatu organisasi ikut terlibat serta memiliki tugas, visi, misi 

yang sama. Stakeholder harus memegang sebuah prinsip dalam 

meningkatkan mutu pendidikannya, dikarenakan tanggung 

jawab yang di emban cukup besar. Perkembangan zaman yang 

semakin berkembang menuntut lembaga pendidikan dalam 

bersaing memperkenalkan kualitas lembaga pendidikannya. 

Oleh karena itu, tugas stakeholder harus melakukan 

pembenahan dalam menghadapi persaingan terhadap lembaga 

pendidikan lainya yaitu dengan melakukan perubahan serta 

perbaikan-perbaikan dalam lembaga pendidikannya. 

g. Faktor Rendahnya Mutu Pendidikan 

Berbicara seputar rendahnya mutu pendidikan di 

Indonesia, Almawadi (2007: 16) mengatakan setidaknya ada 

tiga faktor yang bisa di identifikasikan sebagai penyebabnya, 

yaitu: 

1) Kebijakan dan penyelengaraan pendidikan nasional 

menggunakan pendekatan education function atau input-

output analysis yang tidak dilaksanakan secara 

konsekuen. Zamroni (2000: 4) menambahkan dengan 

pendekatan ini fungsi lembaga pendidikan dilihat sebagai 

pusat produksi yang apa bila semua kebutuhan input 

dipenuhi sebagai output yang diharapkan akan 

meningkat pula. Murid diperlakukan row input 

sementara guru, kurikulum, dan fasilitas diperlakukan 

sebagai instrumental input. Dalam pendekatan ini 

pemenuhan segala kebutuhan input seperti pelatihan 

guru, pengadaan buku, dan alat pelajaran, perbaikan 

sarana dan prasarana lebih ditekankan tanpa melihat 

proses sebagai bagian dari sebuah kegiatan pendidikan 

yang lebih penting . 
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2) Penyelenggaraan pendidikan nasional diselenggarakan 

secara sentralistik yang menempatkan sekolah sebagai 

penyelenggara pendidikan. Sebagai pelaksana yang 

sangat tergantung pada keputusan yang di ambil pada 

tingkat pusat yang kadang-kadang tidak sesuai dengan 

situasi dan kondisi yang dihadapi sekolah pada dataran 

realitasnya. Dengan demikian sekolah kehilangan 

kemandirian, motivasi, kreatifitas, inovasi dan daya 

inisiatifnya untuk mengelola dan menyelasaikan masalah 

yang dihadapinya. Dalam hal peningkatan mutu 

pendidikan sekolah tidak punya keleluasaan bertindak, 

kewenangan menentukan program dan kegiatan lainnya 

yang diharapkan mampu meningkatkan mutu output 

pendidikan yang dihasilkan. 

3) Peran serta masyarakat, terutama orang tua siswa, dalam 

penyelenggaraan pendidikan selama ini sangat minim. 

Hal ini muncul karena sekolah dipandang sebagai sebuah 

perusahaan industri yang melayani kebutuhan individu. 

Dengan pandangan demikian, sekolah lebih bersifat 

frahmented dan menganggap sekolah sebagai lembaga 

yang berdiri sendiri dan terpisah dari masyarakat 

sekitarnya. Partisipasi masyarakat yang selama ini terjadi 

lebih banyak pada dukungan input dana tanpa 

memperhatikan proses seperti: pengambilan keputusan, 

monitoring, evaluasi, dan akuntabilitas. Dalam keadaan 

seperti ini ini sekolah menjadi tidak punya beban untuk 

mempertanggungjawabkan program-program yang 

dilakukanya. Pada masyarakat sebagai salah satu pihak 

yang berkepentingan (stakeholder) harus ikut mengontrol 

apa yang terjadi di sekolah.  

Mencermati tiga hal yang melatarbelakangi rendahnya 

mutu pendidikan diatas, maka perlu langkah-langkah baru untuk 

menuju pada peningkatan mutu pendidikan yang harus ditempuh 

dengan menitikberatkan sekolah sebagai kekuatan utama. 
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h. Faktor Penghambat dalam Meningkatkan Mutu 

Pendidikan 

Praktik dalam usaha untuk meningkatkan mutu 

pendidikan tidak selamanya berjalan mulus dan lancar, 

terkadang muncul berbagai kendala dalam mewujudkan mutu 

pendidikan sebagaimana yang diharapkan. Menurut Khasanah 

(2017: 47), adapun faktor-faktor penghambat meningkatkan 

mutu menjadi kendala sehingga mengalami kesulitan dalam 

meningkatkan mutu pendidikan, antara lain:  

1) Lembaga pendidikan berbeda dengan layanan jasa dan 

perdagangan  

Perlu dipahami bahwa tugas dari pendidikan agar siswa 

memiliki berbagai nilai dan kepercayaan yang semuanya 

sukar untuk diukur. Dalam layanan jasa dan perdagangan 

mudah untuk dihitung berapa modal, berapa barang 

terjual dan berapa keuntungan yang diperoleh. Akan 

tetapi, bukan sama sekali dalam pendidikan tidak dapat 

diukur seperti prestasi dan kecerdasan kognitif.  

2) Tujuan pendidikan termasuk sukar diukur tingkat 

ketercapaiannya  

 Tercapainya tujuan pendidikan seharusnya tidak cukup 

pada nilai namun termasuk selesai dari proses belajar 

mengajar di sekolah. Tujuan pendidikan bersifat jangka 

panjang yaitu menyiapkan manusia yang baik. Manusia 

yang baik kadang kala tidak langsung dirasakan sebagai 

bukti tercapainya tujuan pendidikan tersebut, melainkan 

setelah mengalami proses panjang dalam rentang 

kehidupan manusia.  

3) Hak pelanggan untuk menentukan pilihan pendidikan  

 Peserta didik di satu pihak sebagai pelanggan yang harus 

diberikan pelayanan pendidikan dan pembelajaran 

terbaik, namun di sisi lainnya sebagai manusia dapat 

menentukan sendiri pilihan terbaiknya. Pembentukan 
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manusia tidak sama dengan pembentukan barang yang 

mudah direkayasa menjadi bentuk-bentuk baru.  

4) Manajemen sekolah menghadapi masalah fragmentatif  

 Ketika dalam pengambilan keputusan sekolah banyak 

dipengaruhi oleh faktor tuntutan dari pihak luar, seperti 

wali siswa, pemerintah dan lapangan kerja. Unrsur-unsur 

tersebut berada di luar dan sangat beragam kepentingan, 

tidak dalam jajaran manajemen sekolah, sehingga tarik 

menarik kepentingan sukar dihindarkan.  

5)  Kepala sekolah memiliki tugas mengajar yang 

berlebihan  

 Kepala sekolah terkadang terlalu sibuk dalam kegiatan 

mengajar, sehinggga kurang memiliki waktu untuk 

melaksanakan manajemen mutu pendidikan. Tugas 

rangkap sering kali menyebabkan tidak optimalnya tugas 

tersebut, karena tugas satu dengan lainnya tidak dapat 

dibatasi. Menjadi guru harus profesional, demikian juga 

menjadi kepala seoekolah sudah semsetinya harus 

profesional. Namun, profesional dalam dua bidang 

secara bersamaan seringkali menjadi kendala.  

6)  Kepala sekolah dan guru memiliki profesi yang sama 

dengan guru  

 Dalam sistem koordinasi antara kepala sekolah dan guru 

terkadang menjadi saling bergesekan, sehingga 

berpengaruh terhadap tujuan bersama untuk mencapai 

mutu pendidikan.  

7)  Pengelola kurangnya wawasan untuk memperbaiki 

sistem kualitas  

 Rohiat (2008: 20) berpendapat bahwa kurangnya 

wawasan untuk memperbaiki sistem kualitas dapat 

dipengaruhi karena tidak mengikuti training serta tidak 
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mengikuti penataran-penataran yang diberikan, misalnya 

di sekolah tidak pernah memberikan bagaimana 

pengelola harus bekerja dalam sekolah sebagai suatu 

sistem untuk menerapkan program-program perbaikan.  

8) Kebijakan dan penyelenggaran pendidikan nasional 

menggunakan  pendekatan education production 

function  

Pendekatan ini menganggap bahwa apabila input 

pendidikan seperti pelatihan guru, pengadaan buku dan 

alat pelajaran serta perbaikan sarana dan prasarana 

pendidikan lainnya terpenuhi maka mutu pendidikan 

(output) secara otomatis akan terjadi. Dalam kenyataan, 

mutu pendidikan yang diharapkan belum sesuai harapan. 

Sebab, selama ini dalam menerapkan pendekaatan 

education production function terlalu memusatkan pada 

input pendidikan dan kurang memperhatikan pada proses 

pendidikan.  

9) Penyelenggaraan pendidikan nasional yang sentralistik  

Hal ini mengakibatkan sekolah sebagai penyelenggara 

pendidikan sangat tergantung pada keputusan birokrasi, 

yang mempunyai jalur sangat panjang dan terkadang 

kebijakan yang dikeluarkan tidak sesuai dengan kondisi 

sekolah setempat. Maka dengan demikian, sekolah 

kehilangan kemandirian, inisiatif untuk memajukan 

termasuk mutu pendidikan sebagai salah satu tujuan 

pendidikan nasional.  

10)  Peran serta masyarakat.  

Mulyasa (2012: 159) mengatakan bahwa partisipasi 

masyarakat selama ini sangat minim, khususnya orang 

tua siswa dalam penyelenggaraan pendidikan pada 

umumnya lebih banyak bersifat dukungan dana, bukan 

turut andil dalam pengambilan keputusan, monitoring 

dan evaluasi. 
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Pencapaian mutu pendidikan tidak lepas dari upaya 

pimpinan lembaga pendidikan melalui beberapa kegiatan dalam 

meningkatkan mutu pendidikan. Adapun usaha yang dapat 

dilakukan dengan memperhatikan kompenen mutu pendidikan 

dan karakteristik sekolah yang bermutu maka akan mejuwudkan 

mutu pendidikan. 

Berikut ini adalah sub fokus berdasarkan faktor 

penghambat dalam meningkatkan mutu pendidikan yang ada di 

atas, sebagai berikut: 

No  Sub fokus 

1. Tenaga pengajar dirasa kurang profesional. 

2.  Tujuan sekolah yang belum dapat tercapai dikarekan 

sekolah lebih fokus terhadap input pendidikan. 

3.   Sekolah tidak memberikan hak siswa dalam memilih 

jalur pendidikan yang diinginkan 

4. Manajemen sekolah belum dapat berjalan dengan baik. 

5. Kepala sekolah dinilai kurang profesional, karena di 

anggap belum mampu mengutamakan apa yang 

seharusnya di lakukan. 

6. Kurang adanya koordinasi dan komunikasi antara kepala 

sekolah dan guru 

 

7. Kurang adanya diberikan pelatihan, sehingga kurang 

wawasan dalam melakukan pengelolaan pada sekolah.  

8. Sekolah lebih banyak fokus pada input pendidikan di 

bandingkan dengan proses pendidikan, sehingga mutu 

pendidikan belum dapat meningkat dan mencapai tujuan 

sekolah. 

9. Penyelenggaraan pendidikan yang masih bergantung 

dengan pemerintah pusat, sehingga terkadang sekolah 

menjadi tidak mandiri ketika kebijakan yang 

dikeluarkan tidak sesuai dengan kondisi dan lingkungan 

sekolah. 

10. Kurangnya peran orang tua dalam mengarahkan dan 

mengevaluasi kegiatan belajar siswa. 
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i. Kriteria Mutu Pendidikan  

 Hasil pendidikan akan dikatakan bermutu apabila 

mampu menciptakan keunggulan akademik dan ekstrakurikuler 

pada sekolah. Mutu juga dapat dilihat dari sumber daya 

manusianya yang bekerja dengan efektif dan efisien serta 

memiliki tanggung jawab akan tugas dan fungsinya. Menurut 

Usman (2016: 239) pendidikan yang bermutu dapat 

diidentifikasi melalui ciri-ciri berikut:  

1) Berfokus pada pelanggan, baik pelanggan internal 

maupun eksternal.  

2) Berfokus pada upaya untuk mencegah masalah yang 

muncul, dengan komitmen untuk bekerja secara benar 

dari awal.  

3) Memiliki investasi pada sumber daya manusianya, 

sehingga terhindar dari berbagai “kerusakan 

psikologis” yang sulit memperbaikinya.  

4) Memiliki strategi untuk mencapai kualitas, baik di 

tingkat pimpinan, tenaga akademik, maupun tenaga 

administratif.  

5) Mengelola atau memperlakukan keluhan sebagai umpan 

balik untuk mencapai kualitas dan memposisikan 

kesalahan sebagai instrumen untuk berbuat benar pada 

masa berikutnya.  

6) Memiliki kebijakan dalam perencanaan untuk mencapai 

kualitas, baik untuk jangka pendek, jangka menengah 

maupun jangka panjang.  

7) Memiliki proses perbaikan dengan melibatkan semua 

orang sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung 

jawabnya.  

8) Mendorong orang dipandang memiliki kreativitas, 

mampu menciptakan kualitas dan merangsang yang 

lainnya agar dapat bekerja secara berkualitas. 

9) Memperjelas peran dan tanggung jawab setiap orang, 

termasuk kejelasan arah kerja secara vertikal dan 

horizontal. 

10)  Memilikistrategi dan kriteria evaluasi yang jelas.  

11) Menempatkan kualitas yang telah dicapai sebagai jalan 

untuk untuk memperbaiki kualitas layanan lebih lanjut.  
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12) Memandang kualitas sebagai bagian integral dari budaya 

kerja. 

13) Menempatkan peningkatan kualitas secara terus menerus 

sebagai suatu keharusan. 

3. Konsep Implementasi 

a. Pengertian Implementasi 

 Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan 

dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan 

terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah 

perencanaan sudah dianggap sempurna. Usman (2002) 

berpendapat bahwa implementasi adalah bermuara pada 

aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, 

implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang 

terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Selain itu 

Setiawan (2004) juga mengatakan bahwa implementasi adalah 

perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi 

antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta 

memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif. 

 Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat 

disimpulkan bahwa implementasi adalah suatu kegiatan yang 

terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan 

acuan norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. 

Oleh karena itu, implementasi tidak berdiri sendiri tetapi 

dipengaruhi oleh objek berikutnya yaitu kurikulum. 

Implementasi kurikulum merupakan proses pelaksanaan ide, 

program atau aktivitas baru dengan harapan orang lain dapat 

menerima dan melakukan perubahan terhadap suatu 

pembelajaran dan memperoleh hasil yang diharapkan  

4. Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah dalam 

Meningkatkan Mutu Pendidikan 

Implementasi MBS di sekolah memberikan peluang bagi 

sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan yang sesuai 

dengan yang diharapkan. Upaya sekolah untuk memasukkan 

mata pelajaran muatan lokal merupakan salah satu dampak 

positif bagi sekolah karena melalui muatan lokal tersebut pihak 

sekolah dapat memenuhi kebutuhan atau permintaan masyarakat 
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setempat. Disamping itu penerapan MBS memberikan peluang 

kepada sekolah untuk menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran 

yang lebih sesuai seperti penyesuaian materi pembelajaran yang 

didasarkan atas kebutuhan siswa. 

Sebuah sekolah dapat dikatakan telah menerapkan MBS 

apabila memiliki ciri-ciri yaitu: 

a. Selain melaksanakan kurikulum yang telah ditetapkan 

oleh pemerintah, sekolah mengembangkan kurikulum 

tersendiri yang sesuai dengan kebutuhan siswanya. 

b. Mempunyai hak penuh untuk mengelola sumber daya 

yang ada, baik sumber daya manusia maupun sumber 

daya lainnya termasuk keuangan. 

Manajemen berbasis sekolah pada intinya adalah 

memberikan kewenangan terhadap sekolah untuk melakukan 

pengelolaan dan perbaikan kualitassecara terus menerus. Dapat 

juga dikatakan bahwa manajemen berbasis sekolah pada 

hakikatnya adalah penyerasian sumber daya yang dilakukan 

secara mandiri oleh sekolah dengan melibatkan semua 

kelompok kepentingan (stakeholder) yang terkait dengan 

sekolah secara langsung dalam proses pengambilan keputusan 

untuk memenuhi kebutuhan peningkatan mutu sekolah atau 

untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. 

Selalu ada cara untuk meningkatkan mutu pendidikan 

salah satunya adalah dengan memanfaatkan sumber-sumber 

daya yang ada di sekitar sekolah. Untuk meningkatkan mutu 

pendidikan di sekolah, Danim (2007:56) mengatakan bahwa jika 

sebuah institusi hendak meningkatkan mutu pendidikannya 

maka minimal harus melibatkan lima faktor yang dominan, 

yaitu:  

1) Kepemimpinan Kepala sekolah; kepala sekolah harus 

memiliki dan memahami visi kerja secara jelas, mampu 

dan mau bekerja keras, mempunyai dorongan kerja yang 

tinggi, tekun dan tabah dalam bekerja, memberikan 

layananyang optimal, dan disiplin kerja yang kuat.  
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2) Guru; pelibatan guru secara maksimal, dengan 

meningkatkan kompetensi dan profesi kerja guru dalam 

kegiatan seminar, lokakarya serta pelatihan sehingga 

hasil dari kegiatan tersebut diterapkan disekolah.  

3) Siswa; pendekatan yang harus dilakukan adalah “anak 

sebagai pusat “ sehingga kompetensi dan kemampuan 

siswa dapat digali sehingga sekolah dapat 

menginventarisir kekuatan yang ada pada siswa.  

4) Kurikulum; adanya kurikulum yang konsisten, dinamis, 

dan terpadu dapat  

memungkinkan dan memudahkan standar mutu yang 

diharapkan sehingga  goals (tujuan) dapat dicapai secara 

maksimal.  

5) Jaringan Kerjasama; jaringan kerjasama tidak hanya 

terbatas pada lingkungan sekolah dan masyarakat semata 

(orang tua dan masyarakat) tetapi dengan organisasi lain, 

seperti perusahaan atau instansi pemerintah sehingga 

output dari sekolah dapat terserap didalam dunia kerja. 

 

Berdasarkan pendapat di atas, dapat dijelaskan bahwa 

kepala sekolah dan guru mempunyai tanggung jawab besar 

terhadap peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Utamanya 

guru, karena guru sebagai ujung tombak dilapangan (di kelas) 

yang bersentuhan langsung dengan siswa dalam proses 

pembelajaran. Menurut Saifulloh (2008), oleh karena itu untuk 

meningkatkan mutu pembelajaran, seorang guru harus 

mempunyai syarat-syarat yang diperlukan dalam mengajar dan 

membangun pembelajaran siswa agar efektif dikelas, saling 

bekerjasama dalam belajar sehingga tercipta suasana yang 

menyenangkan dan saling menghargai (demokratis), 

diantaranya:  
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1) Guru harus lebih banyak menggunakan metode pada 

waktu mengajar, variasi metode mengakibatkan 

penyajian bahan lebih menarik perhatian siswa, mudah 

diterima siswa, sehingga kelas menjadi hidup, metode 

pelajaran yang selalu sama (monoton) akan 

membosankan siswa.  

2) Menumbuhkan motivasi, hal ini sangat berperan pada 

kemajuan dan perkembangan siswa. Selanjutnya melalui 

proses belajar, bila motivasi guru tepat dan mengenai 

sasaran akan meningkatkan kegiatan belajar, dengan 

tujuan yang jelas maka siswa akan belajar lebih tekum, 

giat dan lebih bersemangat. Jika guru memiliki 

kompetensi tersebut, tidak mustahil peningkatkan mutu 

pembelajaran di sekolah dapat terwujud. 

Mutu pembelajaran perlu ditingkatkan untuk 

menghasilkan siswa-siswi yang cerdas. Menurut Rahman (2009: 

209) bahwa setidaknya ada 4 hal penting yang dapat 

meningkatkan mutu pembelajaran dan berlanjut pada mutu 

pendidikan di sekolah adalah: 

1) Peningkatan mutu: Sekolah harus menjadi tempat yang 

unggul untuk kegiatan pembelajaran, memenuhi dan 

menyesuaikan tuntutan dan harapan  

undang-undang pendidikan, visi, misi, dan tuntutan 

zaman, upaya sistematis dan terencana ke arah 

perbaikan/peningkatan mutu pendidikan, 

2) Aspek peningkatan mutu: Lingkungan pembelajaran 

yang menyenangkan dan menantang, partisipasi aktif 

siswa, guru, orangtua, dan semua pemangku pendidikan, 

manajemen yang bertanggung jawab baik moral, mandat, 

manusia, dan modal, memiliki standar sekolah, baik 

nasional dan internasional, SDM yang akuntabel, 

akseptabel, dan availabel,  
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3) Faktor utama peningkatan mutu sekolah: Pendidik dan 

tenaga kependidikan yang professional, proses 

pembelajaran aktif yang ditunjang oleh fasilitas 

pembelajaran, partisipasi siswa dan orangtua siswa 

kepada program sekolah, supervisi secara konsisten, 

kontinue, dan konsekuen (pengawasan yang sehat, 

terhadap program, pemberdayaan manusia, dan 

keuangan), kemitraan (pemerintah, LS, PT, badan 

internasional dan lainnya),  

4) Program penunjang perbaikan mutu, kreativitas kemasan 

kurikulum (intrakurikuler dan ekstrakurikuler) siswa siap 

menghadapi program pembelajaran (kesehatan, mental, 

pengetahuan, kebeersamaan, memahami kegunaan) 

keadaan keuangan yang realistis dan sumber yang 

terpercaya. 

Berdasarkan pendapat di atas, perubahan paradigma 

harus dilakukan secara bersama-sama antara pimpinan, guru dan 

karyawan dan semua unsur pendidikan sehingga mereka 

mempunyai langkah dan strategi yang sama yaitu menciptakan 

mutu di lingkungan kerja khususnya lingkungan kerja 

pendidikan. Pimpinan, guru dan karyawan harus menjadi satu 

tim yang utuh (teamwork) yangn saling membutuhkan dan 

saling mengisi kekurangan yang ada sehingga target (goals) 

akan tercipta dengan baik. 

Upaya untuk meningkatkan mutu memang perlu 

dilakukan demi kemajuan suatu lembaga pendidikan. Menurut 

Almawadi (2007: 16) faktor-faktor yang mempengaruhi mutu 

adalah faktor-faktor internal dan eksternal yang secara bersama-

sama dapat menentukan mutu keseluruhan dari suatu sistem 

pendidikan. Terdapat dua faktor yang dapat mempengaruhi 

mutu pendidikan, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. 

Adapun faktor internal berupa: kurikulum,sumber daya 

ketenagaan, sarana dan fasilitas, pembiayaan pendidikan, 

manajemen sekolah, dan kepemimpinan. Kemudian faktor 

ekternal meliputi: partisipasi politik yang rendah, ekonomi yang 

tidak berpihak pada pendidikan, sosial budaya, serta rendahnya 
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pemanfaatan sains dan teknologi. Sebuah lembaga pendidikan 

apabila dapat menerapkan manajemen berbasis sekolah dengan 

baik tentu secara otomatis dapat meningkatkan mutu 

pendidikannya.  

E. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan dalam penelitian ini antara lain dapat 

memberikan masukan bagi beberapa pihak, antara lain sebagai 

berikut: 

1. Bagi Kepala Sekolah 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

memberikan beberapa masukan kepada sekolah tentang 

upaya-upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan.  

2. Bagi Guru  

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

beberapa masukan kepada para guru dan staf SMK 

Muhammadiyah Se Kota Metro 

Tentang bagaimana cara untuk mengimplementasi 

manajemen berbasis sekolah dan langkah-langkah untuk 

meningkatkan mutu pendidikannya.  

3. Bagi Peneliti  

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini bagi peneliti 

yaitu untuk menambah pengetahuan dan wawasan 

mengenai manajemen berbasis sekolah dan mutu 

pendidikan.  

 

4. Bagi Peneliti Lain 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah dapat 

dijadikan rujukan daftar pustaka dan dapat digunakan 

untuk penelitian selanjutnya.  

 

F. Definisi Istilah 

1. Implementasi adalah perwujudan, perealisasian, 

pelaksanaan, penyandaran. Jadi yang dimaksud dengan 

aktualisasi dalam penelitian ini bagaimana pengaktualan, 

perwujudan, perealisasian dan pelaksanaan Manajemen 

peningkatan mutu berbasis sekolah di SMK 

Muhammadiyah Se Kota Metro. 
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2. Berbasis Sekolah, suatu konsep yang menawarkan 

otonomi pada sekolah untuk menentukan kebijakan 

sekolah dalam rangka meningkatkan mutu, efisiensi, dan 

pemerataan pendidikan agar dapat mengakomodasi 

keinginan masyarakat serta menjalin kerja sama yang 

erat antara sekolah, masyarakat dan pemerintah. 

3. Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah, 

dalam konteks penelitian ini istilah MPMBS. Adapun 

definisi MPMBS yaitu sebagai model manajemen yang 

memberikan otonomi lebih besar kepa sekolah, 

memberikan fleksibilitas/keluwesan lebih besar kepada 

sekolah untuk mengelola sumber daya sekolah, dan 

mendorong sekolah meningkatkan partisipasi warga 

sekolah dan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan 

mutu sekolah atau untuk mencapai tujuan mutu sekolah 

dalam kerangka pendidikan nasional. 

4. Mutu Sekolah  

Mutu sekolah merupakan salah satu indikator untuk 

melihat produktivitas yang erat hubungannya dengan 

masalah pengelolaan suatu sekolah.artinya bahwa 

sekolah yang bermutu adalah sekolah yang keadaan atau 

kondisinya memiliki sifat-sifat yang sesuai tuntutan ideal 

dan harapan kepala sekolah, guru, siswa, orang tua, 

penyandang dana, pemakai lulusan sekolah
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BAB II  

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan  Jenis Penelitian 

Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field 

research), sebuah penelitian dengan prosedur penelitian yang 

menggali data dari lapangan untuk kemudian dicermati, di 

analisis dan disimpulkan. Adapun sifat penelitian ini adalah 

kualitatif atau naturalistik. Penelitian kualitatif dianggap tepat 

karena bersifat alamiah dan menghendaki keutuhan sesuai 

dengan masalah yang telah dirumuskan penulis sebelumnya, 

yakni berkenaan dengan Implementasi Manajemen Berbasis 

Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di SMK 

Muhammadiyah Se Kota Metro. Penggunaan penelitian 

kualitatif ini juga bertujuan supaya data-data yang diperoleh 

mendalam sesuai dengan makna dan fakta di lapangan. 

B. Subjek dan Sumber Data 

Subjek merupakan terget populasi yang memiliki 

karakteristik tertentu yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari 

dan kemudian ditarik kesimpulannya. Subjek dalam penelitian 

ini adalah kepala sekolah, guru, staf, orang tua, komite SMK 

Muhammadiyah Se Kota Metro yang terkait dengan penerapan 

MBS dalam meningkatkan mutu pendidikan. Sedangkan objek 

yang diteliti adalah implementasi manajemen berbasis sekolah 

dan mutu pendidikan. 

 

C. Langkah Penelitian 

1. Tahap Pralapangan 

 Tahap ini pada dasarnya merupakan orientasi lapangan. 

Peneliti berusaha menjajaki dan menelusuri hal-hal yang 

berkaitan dengan lingkungan sosial dan lingkungan fisik untuk 

kemudian mencoba menghubungkan dengan masalah penelitian. 

Secara umum terdapat beberapa hal pokok yang dilakukan pada 

tahap ini yakni, menyusun rancangan penelitian, memilih tempat 

penelitian, mengurus ijin, memilih dan memanfaatkan informan, 

dan menyiapkan peralatan penelitian. 
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 Pada tahap ini juga sekaligus menjadi landasan bagi 

peneliti dalam mengatur strategi kegiatan untuk tahap 

berikutnya dan peneliti melakukandiskusi informal dengan 

beberapa pimpinan, pengelola, tutor lembaga pendidikan 

tersebut. Setelah itu peneliti melakukan kajian awal untuk 

menyusun instrumen penelitian. 

2. Tahap Pekerjaan Lapangan 

 Tahap ini disebut juga tahap eksplorasi karena pada 

tahap ini peneliti mulai menggaliinformasi/data secara intensif 

sesuai dengan teknik pengumpulan data yang telah disiapkan. 

Pada tahap ini peneliti mulai melibatkan diri pada latar 

penelitian dan membina hubungan dengan kepala sekolah, guru, 

para staf dan komite untuk melakukan pengamatan langsung. 

3. Tahap Analisis dan Interpretasi Data 

 Proses analisis dan interpretasi data dilakukan oleh 

peneliti baik di lokasi maupun di luar lokasi penelitian. 

Sekumpulan data hasil wawancara dan pengamatan yang 

bersifat abstrak dan fenomenologis langsung dianalisis dan di 

interpretasikan dengan mengkodifikasi dan mengklasifikasi 

data. Adapun data-data yang disaring melalui studi dokumentasi 

dan dianalisis di luar lokasi penelitian. Proses analisis data 

dalam studi ini dimulai dengan menelaah seluruh data yang 

berhasil dikumpulkan, baik dari hasil wawancara, observas 

imaupun dokumentasi. Data-data tersebut masih berupa 

tumpukan data mentah sehingga datanya diramu menjadi catatan 

lapangan yang di dalamnya dikelompokkan menjadi catatan 

deskriptif. 

 Dalam pengolahan data yang sudah dituangkan dalam 

catatan lapangan adalah membuat koding atas fenomena yang 

ditemukan. Selanjutnya membuat kategorisasi lalu data yang 

telah diramu dan diklasifikasikan dituangkan dalam bentuk 

laporan penelitian. 

D. Sumber Data 

Arikunto (2010 : 107 ) Mengatakan bahwa sumber data 

adalah “ subjek dari mana data diperoleh”. Secara teoritis 

sumber data dibedakan menjadi dua macam yaitu: 



59 
 

Implementasi MBS dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan          59 

a. Data Primer 

Data primer dalam penelitian ini adalah data yang 

penulis dapat kan langsung dari kepala sekolah, guru dan 

staf melalui proses wawancara, observasi dan 

dokumentasi. Objek dalam penelitian ini adalah 

gambaran tentang peranan kepala sekolah, guru dan staf 

dalam meningkatkan mutu pendidikan melalui 

implementasi MBS. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak 

langsung berupa jumlah keterangan atau fakta dengan 

memperlajari bahan-bahan perpustakaan. Data sekunder 

merupakan data yang diperoleh dari sumber pendukung 

untuk melengkapi dan memperjelas sumber primer, yang 

beru paperpustakaan yang berhubungan erat dengan 

objek penelitian. Data ini diperoleh dari literatur-

literatur, ensiklopedia dan kebijakan-kebijakan serta data 

resmi dari lembaga yang dijadikan lokasi peneliti. 

E. Prosedur Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data yang valid dan seobjektif 

mungkin, berikut ini dalam penelitian penulis menggunakan 

beberapa metode, yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. 

a. Wawancara 

Metode wawancara ini penulis gunakan sebagai studi 

pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang akan diteliti, 

sekaligus melengkapi dan mengcroscek data-data yang telah 

terkumpul sebelumnya. 
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Tabel 2.1 Pedoman Wawancara 

No  Sub fokus 

1. 1. Proses belajar mengajar yang efektif 

2. Kepemimpinan sekolah yang kuat 

3. Pengelolaan Tenaga Kependidikan Guru yang 

Efektif 

2.  1. Memiliki budaya mutu 

2. Menghasilkan output yang baik 

3. Tata pengelolaan sekolah yang baik 

4. Kepemimpinan danManajemen sekolah yang baik 

3.   1. Melakukan kerjasama 

2. Membentuk organisasi yang kuat 
3. Kemampuan manajemen sustainbilitas 

4. Sarana dan prasana yang lengkap 

4. 1. Pengelolaan sumber daya manusia 

2. Kurikulum 

3. Kesiswaan 

b. Observasi 

 Observasi dilakukan “untuk memperoleh informasi 

tentang kelakuaan manusia seperti terjadi dalam kenyataan” 

(Nasution, 2011: 106). Observasi ini juga dimaksudkan untuk 

mengumpulkan data yang tidak terbatas pada manusia saja, 

tetapiobyek-obyek yang lain juga.Observasi sebagai alat 

pengumpul data harus sistematis artinya observasi serta 

pencatatannya dilakukan menurut prosedur dan aturan-aturan 

tertentu sehingga dapat diulangi kembali oleh peneliti lain.  

Metode ini digunakan untuk melihat situasi dan kondisi 

kaitannya dengan peran dosen dan staf terhadap peningkatan 

mutu pendidikan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan data 

lebih lengkap sampai mengetahui tingkat makna dari perilaku 

yang nampak.  
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Tabel 2.2 Lembar Observasi 

SMK Muhammadiyah1 Metro 

No Aspek Yang Di Amati 
Kondisi 

SS TS 

1. 

Prasarana 

Gedung 

RuangBelajar 

Laboratorium 

Perpustakaan 

 

  

  

  

  

 

2. 

SaranaBelajar 

Mushola 

AlatPrakarya 

BukuPelajaran 

AlatPelajaran 

 

  

  

  

  

 

3. 

Guru danTenagaPendidikan 

Jumlah Guru 

Jenis Guru 

Keterampilan Guru 

 

  

  

  

 

4. 

Kurikulum 

Pengembangan 

Penyusunan 

 

  

  

 

5. 

Pengelolaan 

Jurusan 

Ekstrakulikuler 

 

  

  

 

SMK Muhammadiyah2 Metro 

No Aspek Yang Di Amati 
Kondisi 

SS TS 

1. 

Prasarana 

Gedung 

RuangBelajar 

Laboratorium 

Perpustakaan 

 

  

  

  

  

 

2. 
SaranaBelajar 

Mushola 
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AlatPrakarya 

BukuPelajaran 

AlatPelajaran 

  

  

  

3. 

Guru danTenagaPendidikan 

Jumlah Guru 

Jenis Guru 

Keterampilan Guru 

 

  

  

  

 

4. 

Kurikulum 

Pengembangan 

Penyusunan 

 

  

  

 

5. 

Pengelolaan 

Jurusan 

Ekstrakulikuler 

 

  

  

 

c. Dokumentasi 

Dokumentasiyaitu “digunakan untuk mencari data 

mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, 

buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, leger, agenda, 

dan sebagainya” (Arikunto, 2010: 274). Dengan metode ini 

maka fokus pengumpulan data dilakukan terhadap setiap 

dokumen atau arsip kegiatan dan pelaporan yang ada di SMK 

Muhammadiyah Se Kota Metro. 

F. Pengecekan KeabsahanTemuan 

Penyajian data atau teknik untuk mencapai kreadibilitas 

data perlu di uji keabsahan serta kebenarannya dengan 

menggunakan trianggulasi. Trianggulasi dalam penelitian ini 

diartikan “sebagai sumber dengan berbagai cara dan waktu” 

(Satori &Komariah, 2012: 170). Dengan demikian terdapat 

trianggulasi sumber, trianggulasi teknik pengumpulan data dan 

waktu. 

Trianggulasi sumber untuk menguji keabsahan data 

dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh 

melalui beberapa narasumber. Sebagai contoh untuk menguji 

keabsahan data tentang kebiasaan beribadah anak seperti ibadah 

sholat, puasa, sertaibadah-ibadahlainnya yang disyariatkan, 

maka pengumpulan data atau pengujian data yang telah 
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diperoleh dilakukandari guru ke guru yang lain, teman-teman, 

serta kelompok kerjasama yang lainnya. 

Berdasarkan pengertian di atas, maka peneliti memilih 

untuk menggunakan uji keabsahan data 

menggunakanTriangulasi sumber. Triangulasi sumber untuk 

menguji keabsahan data dilakukan dengan cara mengecek data 

yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. 

G. Analisis Data 

 Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

bersifat induktif adapun prosesnya dilakukan bersamaan dengan 

pengumpulan data melalui beberapa tahapan. Model seperti ini 

disebut dengan Analysis Interactive Model Menurut Sugiyono ( 

2011:336 ) Bahwa analisis data dimulai dengan proses 

pengumpunan data, reduksi data, penyajian data dan kemudian 

diakhiri verifikasi atau penarikan kesimpulan. 

1. Reduksi data, ditempuh dengan cara data yang sudah 

terkumpul oleh penulis kemudian diolah untuk menemukan 

dan mencatat hal yang pokok sesuai dengan fokus 

penelitian yang erat kaitannya dengan Implementasi MBS 

dalam meningkatkan mutu pendidikan di 

SMKMuhammadiyah Se Kota Metro. Menurut Sugiyono 

(2011) mereduksi data berarti“merangkum, memilah hal-hal 

pokok, memfokuskan padahal-hal yang penting, dicari tema 

dan polanya dan membuang yang tidak perlu”.Reduksi data 

dalam penelitian ini padahakekatnya menyederhanakan dan 

menyusun secara sistematis data tersebut. Hasil dari reduksi 

data kemudian disajikan dalambentuk display data.  

2. Display data, yaitu membuat rangkuman dalam 

bentukuraian (deskriptif) secara tersusun dan sistematis, 

sehingga hubungan di antara data yang satudengan yang 

lainnya dapat dilihat dengan jelas sebagai suatu keseluruhan 

yang utuh dan menyeluruh. Display data selain 

berupanarasi, juga bisa berupa matrik atau grafik yang 

berisi keterangan atau penjelasan. 

3. Verifikasi atau penarikan kesimpulan, merupakan kegiatan 

terakhirdari proses analisis data. Kesimpulan final dalam 

penelitian ini tidak terlepas dari besarnya kumpulan-
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kumpulan catatan lapangan, pengkodean, penyimpanan, 

metode pencari anulang yang digunakan dan kecakapan 

peneliti dalam menyimpulkan data-data yang telah 

terkumpul,oleh karena itu dalam penelitian ini, verifikasi 

dilakukan dengan melihat kembali pada reduksi data 

dandisplay data sehingga kesimpulan yang diperoleh tidak 

menyimpang dari data yang dianalisis. 
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BAB III 

PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN 

A. Sejarah SMK Muh 1 Metro 

1. Deskripsi Kondisi Sekolah Menengah Kejuruan Muh 2 

Metro  

a. Gambaran Sekolah Menengah Kejuruan Muh 1 

Metro 

Sejarah Singkat Berdirinya SMK/SMEA 

Muhammadiyah 1 Metro 

SMK Muhammadiyah 1 Metro didirikan pada tanggal 

24 Juli 1974 oleh Yayasan Muhammadiyah 1 Cabang Metro 

dengan Akte Yayasan Nomor: 23628/1974 dan Surat Keputusan 

Yayasan Nomor: 519/II-015/LP-76/1977. Pada awal berdirinya 

tahun 1974 sampai tahun 1997, SMK Muhammadiyah 1 Metro 

bernama SMEA Muhammadiyah 1 Metro, yang menempati 

gedung komplek Muhammadiyah di Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 

1 Metro, dan sejak tanggal 17 Agustus 1997 SMEA 

Muhammadiyah 1 Metro berubah nama menjadi SMK 

Muhammadiyah 1 Metro, sekaligus pindah lokasi di komplek 

Muhammadiyah IV yang memiliki bangunan/gedung baru di 

atas tanah seluas 5600m² berlokasi di Jl. Tawes 21 Polos 

Yosodadi Metro Timur Kota Metro. 

Pada periode 1980 sampai 1990 telah dilaksanakan Akreditasi 

dengan status diakui yang diperoleh pada tahun 1983/1984 

dengan Surat Keputusan Nomor: B/12.003, NSD L02015201, 

NSS 334120201003, dan mulai berlaku pada Tahun Pelajaran 

1990/1991 berdasarkan keputusan tanggal 27 Desember 1990 

dengan Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan 

Menengah Nomor: 399/C/Kep/1/1990.  

Sampai sekarang SMK Muhammadiyah 1 metro telah 

mengalami pergantian Kepala Sekolah sebanyak 6 kali yaitu: 

1. Tahun 1976 sampai 1978 dijabat oleh Drs. Mahmudi, 

B.Sc. 
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2. Tahun 1978 sampai 1980 dijabat oleh Drs. A. Mashuri 

DM.  

3. Tahun 1980 sampai 1998 dijabat oleh Drs. Mahmudi, 

B.Sc. 

4. Tahun 1998 sampai 2003 dijabat oleh Drs. H. Wahid 

Nurdiyanta  

5. Tahun 2003 sampai 2004 dijabat oleh Kismo Cahyono, 

S.Pd. (mengundurkan diri / mengikuti studi banding di 

New Zealand) 

6. Tahun 2004 sampai 2010 dijabat oleh Drs. H. Wahid 

Nurdiyanta 

7. Tahun 2010 sampai 2017 dijabat oleh Drs. H. Sugono, 

M.Pd.I. 

8. Tahun 2017 sampai sekarang dijabat oleh Rohaniya, 

S.Pd.M.Pd. 

 

VISI & MISI 

SMK MUHAMMADIYAH 1 METRO 

VISI 

Menjadikan SMK Muhammadiyah 1 Metro sebagai lembaga 

yang mampu menyiapkan tenaga kerja menengah profesional 

dan calon wira usaha yang dilandasi dengan Imtaq dan Iptek 

serta berwawasan Lingkungan. 

MISI 

1. Membiasakan warga sekolah taat beribadah dan 

berakhlak mulia. 

2. Meningkatkan kemampuan siswa dalam berbahasa asing. 

3. Meningkatkan siswa dalam penguasaan teknologi dan 

informasi. 

4. Meningkatkan prestasi akademika dan non akademika. 

5. Menyiapkan siswa menjadi insane mandiri dan 

produktif. 

6. Menyiapkan kader Muhammadiyah dan bangsa yang 

bertanggung jawab. 

7. Memanfaatkan dan mengelola sampah/ limbah 

lingkungan menjadi berdaya guna 
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8. Menciptakan sekolah yang ASRI (Aman, Sejuk, 

Rindang, dan Indah). 

9. Melestarikan, melindungi, dan mengelola Lingkungan 

Hidup. 

TUJUAN 

1. Terintegrasinya antara mutu, keunggulan dan profesional 

pada out put pendidikan. Sehingga mampu bersaing 

dalam kompetisi lokal. 

2. Memiliki out put pendidikan (baik akademi maupun non 

akademi) yang selalu meningkat setiap tahunnya. 

3. Memotifasi masyarakat sekolah untuk terlibat aktif 

dalam peningkatan mutu pendidikan disekolahnya. 

4. Menggalang kesadaran masyarakat bahwa peningkatan 

mutu pendidikan merupakan tanggung jawab semua 

komponen masyarakat. 

5. Menanamkan jiwa agama (Islam ) pada seluruh warga 

sekolah. 

6. Memotifasi kepada seluruh warga sekolah untuk 

berprilaku sesuai dengan norma dan nilai Islam dalam 

menjalankaqn kehidupannya sehari-hari. 

7. Terciptanya kader yang tangguh dan mau berjuang untuk 

melangsungkan cita-cita Muhammadiyah. 

8. Melestarikan dan memangfaatkan lingkungan sebagai 

media pembelajaran. 

9. Menciptakan budaya 7 K. 

10. Semua warga turut serta melestarikan,melindungi dan 

mengelola Lingkungan Hidup. 

B. Paparan Data 

a. Perencanaan Implementasi Manajemen Berbasis 

Sekolah dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah 

Menengah Kejuruan Muhammadiyah 1 Metro 

Perencanaan program pada dasarnya adalah proses 

penetapan kegiatan di masa yang akan datang, dengan mengatur 

berbagai sumber daya secara efektif dan efisien untuk mencapai 

hasil yang optimal sesuai tujuan yang telah ditetapkan.MBS 

sebagai suatu model manajemen yang memberikan otonomi 
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lebih besar kepada sekolah dan mendorong pengambilan 

keputusan partisipatif yang melibatkan secara langsung semua 

warga sekolah (guru, siswa, kepala sekolah, karyawan, orang tua 

siswa dan masyarakat) untuk meningkatkan mutu sekolah 

berdasarkan kebijakan pendidikan nasional.  

Dengan otonomi yang lebih besar, maka sekolah 

memiliki kewenangan yang lebih besar dalam mengelola 

sekolahnya, sehingga sekolah lebih mandiri. Dengan 

kemandiriannya, sekolah lebih berdaya dalam mengembangkan 

program-program yang tentu saja lebih sesuai dengan kebutuhan 

dan potensi yang dimilikinya.Otonomi dalam manajemen 

merupakan potensi bagi sekolah untuk meningkatkan kinerja 

para staf, menawarkan partisipasi langsung kelompok-kelompok 

yang terkait dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap 

pendidikan. 

Berbicara tentang mutu pendidikan berarti mengkaji 

keseluruhan dimensi pendidikan satu dengan yang lain saling 

terkait. Selain itu, menentukan karakteristik atau ukuran untuk 

menunjukkan kualitas pendidikan sangat rumit.Namun demikian 

tentulah selalu ada jalan keluar untuk mengatasinya. 

Dapat dipahami bahwa mutu pendidikan adalah 

kemampuan lembaga pendidikan dalam mendayagunakan 

sumber-sumber pendidikan dalam upaya mengubah tingkah laku 

anak didik untuk meningkatkan kemampuan belajar siswa 

seoptimal mungkin sehingga mencapai sasaran yang diharapkan. 

Berdasarkan dengan rangkuman hasil wawancara dengan 

kepala sekolah, Rohaniya (wawancara, tanggal 17 Juli 2019), 

sebagai berikut : 

Yang dilakukan dalam penerapan implementasi 

manajemen berbasis sekolah adalah dengan melaksanaan 

program yang telah di rumuskan dan melakukan evaluasi 

evaluasi, dan merumuskan sasaran mutu baru. 

Melaksanakan program yang sudah di rumuskan dapat 

mempermudah mencapai tujuan yang di inginkan. 
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Keprofesionalisme kepala sekolah dalam meningkatkan mutu 

pendidikan patut di apresiasi, karena ia telah menjalankan tugas 

dan fungsinya sebagai seorang pemimpin di dalam sekolah. 

Sebagai pemimpin, beliau memahami apa saja yang menjadi 

tanggung jawabnya dan menghindari hal-hal yang tidak baik 

untuk sekolah.   

Berdasarkan dengan rangkuman hasil wawancara dengan 

guru, Roby Gunawan (wawancara, tanggal 17 Juli 2019), 

sebagai berikut : 

Yang dilakukan dalam penerapan manajemen berbasis 

sekolah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan 

adalah dengan melakukan alternatif langkah pemecahan 

masalah, penyusunan rencana dan program kerja 

peningkatan mutu. 

Dalam peningkatan mutu pendidikan tentu banyak sekali 

langkah-langkah yang harus di tempuh, untuk menempuh 

masalah yang di hadapi pun harus dengan strategi khusus, 

sumber daya manusia yang ada di sekolah tentu ada cara 

masing-masing individu yang di lakukan oleh mereka, mulai 

dari melakukan musyawarah ketika menemui masalah, 

musyawarah dilakukan dengan tujuan menemukan solusi yang 

terbaik untuk memecahkan masalah yang di hadapi tersebut. 

Selain musyawarah juga melakukan penyusunan rencana dan 

program peningkatan mutu, sebuah program tidak lain adalah 

untuk mempermudah individu untuk merealisasikannya dalam 

kehidupan nyata. Dengan berpatokan pada program, maka 

semua kegiatan akan lebih terarah. Terarahnya suatu kegiatan 

juga dapat memberikan dampak baik pada mutu sekolah.  

SMK Muhammadiyah 1 Metro Lampung secara aktif 

menyusun program sekolah secara bersama-sama antara kepala 

sekolah, guru dan staf serta tokoh masyarakat. Hal ini sesuai 

dengan rangkuman hasil wawancara dengan komite sekolah, 

Wahid nurdiyanto (wawancara, tanggal 17 Juli 2019), sebagai 

berikut : 
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Dalam rangka implementasi manajemen berbasis sekolah 

upaya yang dilakukan sekolah adalah perealisasian Visi, 

Misi SMK Muhammadiyah 1 Metro Lampung, yaitu 

“Menuju Prestasi Gemilang, Menjadikan Lulusan Yang 

Siap Pakai dan Profesional Berlandaskan Iman dan 

Taqwa”. 

Sekolah tanpa visi dan misi bagaikan sayur tanpa garam, 

artinya terdapat sesuatu yang kurang afdol, oleh karena itu di 

rumuskanlah suatu visi dan misi dari gabungan beberapa 

pemikiran atara kepala sekolah, guru, staff dan komite sekolah 

untuk menyusun visi dan misi yang akan dijadikan mereka 

sebagai acuan dalam meningkatkan mutu pendidikan di 

sekolahnya. Dengan visi dan misi, prestasi gemilang dapat pula 

di jadikan warga sekolah untuk senantiasa meningkatkan 

prestasi yang ada di dalam dirinya. Tidak hanya itu saja siswa 

pun harus ikut andil untuk meningkatkan prestasi dirinya. 

Menjadikan lulusan yang siap pakai di dunia kerja merupakan 

salah satu tujuan sekolah dimanapun berada. Salah satu ciri 

mutu pendidikan yang baik adalah banyaknya lulusan yang 

sukses di dunia kerja. 

Berdasarkan dengan rangkuman hasil wawancara dengan 

waka kurikulum, Yeniarti (wawancara, tanggal 17 Juli 2019), 

sebagai berikut :  

Yang di lakukan dalam penerapan manajemen berbasis 

sekolah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan 

adalah dengan melakukan beberapa sosialisasi kepada 

warga sekolah dan identifikasi tantangan nyata sekolah. 

Sosialisasi mengenai implementasi manajemen berbasis 

sekolah merupakan salah satu cara yang harus di lakukan kepala 

sekolah, sosialisasi dilakukan dengan gayan bahasa yang baik, 

dan gestur, mimik wajah yang enak di pandang akan membuat 

warga sekolah mudah memahami apa yang disampaikan oleh 

kepala sekolah, tutur kata serta pemilihan diksi perkata yang 
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baik juga akan membuat pendengar akan langsung tergambar 

dengan jelas apa yang akan mereka lakukan nantinya. Proses 

pengidentifikasian tentang tantangan nyata yang mau tidak mau 

di hadapi sekolah membuat warga sekolah harus bekerja ekstra, 

bekerja ekstra artinya melakukan pekerjan dengan sungguh-

sungguh tanpa mengeluh sedikitpun.    

Berdasarkan wawancara beberapa pendapat di atas dapat 

di simpulkan pengimplementasian manajemen berbasis sekolah 

dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dilakukan dengan 

cara merealisasikan visi dan misi yang selama ini di rumuskan 

bersama, melakukan evaluasi-evaluasi, dan merumuskan sasaran 

mutu baru, dengan melakukan alternatif langkah pemecahan 

masalah, penyusunan rencana dan program kerja peningkatan 

mutu, melakukan beberapa sosialisasi kepada warga sekolah dan 

identifikasi tantangan nyata sekolah. 

b. Pengorganisasian Implementasi Manajemen Berbasis 

Sekolah Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan 

Agar tujuan dapat tercapai dengan tuntas dan 

pendayagunaan sumber daya dapat maksimal maka kegiatan 

yang telah dijabarkan dalam perencanaan diwujudkan dalam 

langkah pertama yaitu pengorganisasian. Pengorganisasian 

adalah sistem kerja sama sekelompok orang yang dilakukan 

dengan pembidangan dan pembagian seluruh pekerjaan/tugas 

dengan membentuk sejumlah satuan atau unit kerja yang 

menghimpun pekerjaan sejenis dalam satu satuan unit kerja.  

Di sisi lain pengorganisasian merupakan proses 

penyusunan struktur ogranisasi yang sesuai dengan tujuan 

organisasi, sumber daya yang dimiliki dan lingkungan yang 

melingkupinya. Dua aspek pertama ialah proses susunan 

struktur organisasi dan pembagian tugas. Hal ini akan tercermin 

pada struktur formal suatu organisasi dan tanpak atau ditunjukan 

oleh bagan suatu organisasi. Seperti yang di ungkapkan oleh 

kepala sekolah, yaitu Rohaniya (wawancara, tanggal 17 Juli 

2019) mengatakan bahwa:  
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“Proses pengorganisasian implementasi manajemen 

berbasis sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan di 

SMK Muhammadiyah 1 Metro Lampung terdiri dari tiga 

tahap yaitu: (1) Perincian seluruh kegiatan atau 

pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh setiap personil 

sekolah dalam mencapai tujuan sekolah, (2) pembagian 

beban pekerjaan menjadi kegiatan-kegiatan yang dapat 

dilaksanakan baik dalam bentuk individu maupun 

sekelompok seperti kelompok bidang mata pelajaran (3) 

pengembangan dan mekanisme kerja sehingga terjalin 

koordinasi serta komunikasi yang terjalin antara personil 

dalam pekerjaan sehingga menjadi satu kesatuan yang 

terpadu dan harmonis. Hal ini akan menjadikan satu 

kesatuan antara personil dalam mencapai satu visi yaitu 

mencapai tujuan sekolah.  

Terdapat beberapa jenis pengorganisasian yang 

dilakukan sekolah, jenis-jenis tersebut dapat di pilah maupun 

dipilih tergantung oleh pemimpin dari sekolah tersebut. 

Perincian mengenai seluruh kegiatan atau yang harus dikerjakan 

oleh personil sekolah, dengan adanya perincian tersebut personil 

sekolah dapat memilih pekerjaan mana yang paling utama yang 

akan mereka kerjakan terlebih dahulu. Pembagian beban 

pekerjaan menjadi kegiatan-kegiatan yang dapat dilaksanakan 

baik dalam bentuk individu maupun sekelompok seperti 

kelompok bidang mata pelajaran, pembagian kerja berguna 

untuk memudahkan personil sekolah dalam bekerja, selain 

mempermudah juga dapat mempercepat pekerjaan terselesaikan 

karena pekerjaan yang banyak jika di kerjakan oleh orang yang 

banyak juga akan cepat terselesaikan. Mekanisme kerja dapat di 

kembangkan jika terjalin komunikasi yang baik antar sesama 

personil sekolah, itulah komunikasi sangat mendukung 

kelancaran pencapaian tujuan.  

Berdasarkan dengan rangkuman hasil wawancara dengan 

guru yaitu, Roby Gunawan(wawancara, tanggal 17 Juli 2019) 

mengatakan bahwa:  
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Pengorganisasian di SMK Muhammadiyah 1 Metro 

Lampung adalahMengidentifikasi dan mengelompokan 

sejumlah aktivitas yang diinginkan, Mengelompokan 

aktivitas menurut sumber dan situasi yang ada. 

Mengidentifikasi dan mengelompokkan sejumlah 

aktifitas yang di inginkan merupakan salah satu cara yang di 

lakukan oleh sekolah, dengan di kelompokan, suatu aktifitas 

akan dapat berjalan sesuai dengan apa yang di inginkan. Mana 

yang akan di dulukan dan mana yang di anggap rutinitas, segala 

aktifitas di dalam sekolah tidak terlepas dari peran 

pengorganisasian di suatu instansi pendidikan.  

Berdasarkan dengan rangkuman hasil wawancara dengan 

waka kurikulum yaitu Yeniarti (wawancara, tanggal 17 Juli 

2019) mengatakan bahwa:  

Pengorganisasian di SMK Muhammadiyah 1 Metro 

Lampungadalah perumusan tugas pokok dan 

pengelompokan fungsi ke dalam seksi-seksi yang lebih 

spesifik. 

Perumusan tugas pokok di suatu sekolah memberikan 

gambaran warga sekolah mengenai suatu kewajiban yang harus 

dikerjakan, pekerjaan yang merupakan tanggung jawab, perintah 

untuk berbuat atau melakukan sesuatu demi mencapai suatu 

tujuan. Tugas pokok sebagai satau kesatuan pekerjaan atau 

kegiatan yang paling utama dan rutin dilakukan oleh para warga 

sekolah yang memberikan gambaran tentang ruang lingkup atau 

kompleksitas jabatan demi mencapai tujuan 

tertentu.Pengelompokkan fungsi ke dalam seksi-seksi yang lebih 

khusus sebagai proses penerapan fungsi-fungsi menjadi unit-unit 

kecil organisasi sesuai prinsip-prinsip organisasi yang telah 

dikemukakan sebelumnya. Poses pengelompokkan fungsi-fungsi 

menurut unit-unit yang lebih kecil ini dapat dilakukan secara 

horizontal dan vertikal.  
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Berdasarkan dengan rangkuman hasil wawancara dengan 

komite sekolah yaitu Wahid Nurdiyanto(wawancara, tanggal 17 

Juli 2019) mengatakan bahwa:  

Pengorganisasian diSMK Muhammadiyah 1 Metro 

Lampungadalah Mendelegasikan kekuasaan pada 

anggota tertentu danMengadakan koordinasi kekuasaan 

(wewenang) dan hubungan informasi. 

Salah satu dimensi pengorganisasian di SMK 

Muhammadiyah 1 Metro Lampungadalah delegasi secara 

singkat dapat dikatakan bahwa delegasi adalah pemberian 

sebagaian tanggung jawab dan kewibawaan kepada orang lain.  

Pemeberian tanggung jawab dari seorang pemimpin kepada 

bawahannya merupakan bentuk pengorganisasian yang 

terstruktur antara atasan dengan bawahan, dengan mengadakan 

delegasi itu kita mengakui bahwa kita membutuhkan  bantuan 

orang lain dalam mengemban tanggung jawab  kita, mengajak 

orang lain  untuk ikut serta  dalam kerja kita dan memberikan 

kepadanya bagian dari tugas tugas kita, kita memberikan 

kepadanya kekuasaan  untuk melaksanakan tugas itu. Kita 

menciptakan tanggung  jawab pada orang yang kita beri  

delegasi itu dalam hubungan dengan kita  sejajar dengan 

pertanggung jawaban kita kepada atasan kita, Bila kita 

mengadakan delegasi kita minta kepada orang lain agar ikut 

serta memikul sebagai tanggung jawab dari tugas tugas kita. 

Kita memberi kepada kewibawaan, hak untuk membuat  

keputusan di bidang yang ada dalam lingkup tugas yang kita 

berikan kepadanya.Selanjtnya, dengan adanya kordinasi dapat 

mencegah terjadinya kekacauan, percekcokan, kekosongan 

pekerjaan, agar tujuan dapat tercapai. Koordinasi biasanya di 

tunjukkan oleh seseorang pemimpin untuk mengusahakan 

terjadinya keselarasan antara tugas/pekerjaan  yang dilakukan 

oleh seseorang/bagian yang satu dengan orang/bagian yang 

lain, agar tidak terjadi kesimpangsiuran dalam pelaksanaan 

pekerjaan. 

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan 

pengorganisasian implementasi manajemen berbasis sekolah 
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dalam peningkatan mutu pendidikan yang dilakukan  oleh SMK 

Muhammadiyah 1 Metro Lampungadalah melakukan Perincian 

seluruh kegiatan atau pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh 

setiap personil sekolah dalam mencapai tujuan 

sekolah,(pembagian beban pekerjaan menjadi kegiatan-kegiatan 

yang dapat dilaksanakan baik dalam bentuk individu maupun 

sekelompok seperti kelompok bidang mata pelajaran, 

pengembangan dan mekanisme kerja sehingga terjalin 

koordinasi serta komunikasi yang terjalin antara personil dalam 

pekerjaan sehingga menjadi satu kesatuan yang terpadu dan 

harmonis, mengidentifikasi dan mengelompokan sejumlah 

aktivitas yang diinginkan, Mengelompokan aktivitas menurut 

sumber dan situasi yang ada, mendelegasikan kekuasaan pada 

anggota tertentu danmengadakan koordinasi kekuasaan 

(wewenang) dan hubungan informasi. perumusan tugas pokok 

dan pengelompokan fungsi ke dalam seksi-seksi yang lebih 

spesifik. 

c. Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah dalam 

Meningkatkan Mutu Pendidikan 

Keberhasilan penerapan manajemen berbasis sekolah 

sangat tergantung pada kemampuan kepala sekolah untuk dapat 

berperan secara aktif dalam pengelolaan sekolah dengan 

memberdayakan semua komponen yang terlibat dalam 

penyelenggaraan sekolah, khususnya dalam memberdayakan 

masyarakat secara keseluruhan. 

Implementasi MBS akan berlangsung secara efektif dan 

efisien apabila didukung oleh sumber daya manusia yang 

professional untuk mengoprasikan sekolah, dan yang cukup agar 

sekolah mampu menggaji staf sesuai dengan fungsinya, sarana 

dan prasarana yang memadai untuk mendukung proses belajar 

mengajar, serta dukungan orang tua siswa atau masyarakat yang 

tinggi. 

Berdasarkan dengan hasil wawancara dengan informan 

seperti terungkap dalam petikan wawancara kepala sekolah 

SMK Muhammadiyah 1 Metro Lampung yaituRohaniya 

pelaksanaan MBS tersebut meliputi:  
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Implementasi manajemen berbasis sekilah merupakan 

penentuan berbagai macam kegiatan yang dilakukan di 

masa mendatang. Kegiatan ini berfungsi untuk mengatur 

berbagai sumber daya yang ada agar hasil yang di 

keluarkan dapat sesuai dengan apa yang di inginkan. 

Keputusan yang akan di ambil sangat menentukan 

pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan dalam mencapai 

tujuan yang di inginkan, untuk menghindari terjadi nya 

hal-hal yang tidak diiginkan yang suatu saat mungkin 

terjadi, dalam hal ini SMK Muhammadiyah 1 Metro 

Lampung melakukan perencanaan MBS yaitu dengan 

merumuskan dan mendokumentasikan visi, misi, 

kemudian membagikannya kepada para guru dan staf 

dengan harapan mereka mengerti akan visi, misi, sasaran 

dan tujuan yang menjadi perioritas pelaksanaan 

peningkatan mutu pendidikan di SMK Muhammadiyah 1 

Metro Lampung.  

 

Perumusan visi dan misi di SMK Muhammadiyah 1 

Metro Lampung  dengan mengedepankan pencapaian visi dan 

misi yang telah di rumuskan selama ini, dengan memantapkan 

sasaran yang akan di perioritaskan.  

Berdasarkan dengan hasil wawancara dengan informan 

seperti terungkap dalam petikan wawancara guru SMK 

Muhammadiyah 1 Metro Lampung Roby Gunawan pelaksanaan 

MBS tersebut meliputi:  

Implementasi manajemen berbasis sekolah dalam 

meningkatkan mutu pendidikan di SMK Muhammadiyah 

1 Metro Lampung adalah mengupayakan proses belajar 

mengajar yang efektivitasnya tinggi, dan kepemimpinan 

sekolah yang kuat.  

Proses belajar mengajar yang efektif juga lebih 

menekankan pada belajar mengetahui (learning to 

know), belajar bekerja (learning to do), belajar hidup 

bersama (learning to live together), dan belajar menjadi diri 

sendiri (learnig to be), dengan di terapkannya proses belajar 

yang efektif akan menjadikan siswa jadi lebih cerdas dalam 
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berfikir maupun bertindak. Kepala sekolah memiliki peran yang 

kuat dalam mengkoordinasikan, menggerakkan, dan 

menyerasikan semua sumberdaya pendidikan yang 

tersdia.Kepemimpinan Kepala Sekolah merupakan salah satu 

faktor yang dapat mendorong sekolah untuk dapat mewujudkan 

visi, misi, tujuan, dan sasaran sekolahnya melalui program-

program yang dilaksanakan secara terencana dan bertahap.Oleh 

karena itu, kepala sekolah dituntut memiliki kemampuan 

manajemen dan kepemimipinan yang tangguh agar mampu 

mengambil keputusan dan inisiatif/prakarsa untuk meningkatkan 

mutu sekolah. 

Berdasarkan dengan hasil wawancara dengan informan 

seperti terungkap dalam petikan wawancara waka kurikulum 

SMK Muhammadiyah 1 Metro Lampung yaituYeniarti 

pelaksanaan MBS tersebut meliputi:  

Implementasi manajemen berbasis sekolah dalam 

meningkatkan mutu pendidikan di SMK Muhammadiyah 

1 Metro Lampung adalah dengan mengedepankan 

Transparansi pengelolaan sekolah (program dan 

anggaran).  

Transparansi dalam pengelolaan sekolah terutama di 

bidang keuangan suatu lembaga pendidikan sangat diperlukan 

dalam rangka meningkatkan dukungan orang tua, masyarakat, 

dan pemerintah dalam penyelenggaraan seluruh program 

pendidikan di sekolah.disamping itu, transparansi dapat 

menciptakan timbal balik antaran pemerintah, masyarakat, orang 

tua siswa, dan warga sekolah melalui penyediaan informasi dan 

menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat 

dan memadai. 

Berdasarkan dengan hasil wawancara dengan informan 

seperti terungkap dalam petikan wawancara dengan komite 

sekolah SMK Muhammadiyah 1 Metro Lampung yaituWahid 

Nurdiyanto pelaksanaan MBS tersebut meliputi:  
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Implementasi manajemen berbasis sekolah dalam 

meningkatkan mutu pendidikan di SMK Muhammadiyah 

1 Metro Lampung adalah menciptakan lingkungan 

sekolah yang aman dan tertib dan pengelolaan tenaga 

kependidikan yang efektif.  

Sekolah memiliki lingkungan (iklim) belajar yang aman, 

tertib, dan nyaman sehingga proses belajar mengajar dapat 

berlangsung dengan nyaman (enjoyable learning), nyaman 

dalam artian jarang terjadi konflik antara siswa satu dengan 

yang lainya, terciptanya kekeluargaan akan membuat siswa 

semakin semangkat untuk datang kesekolah dan melakukan 

proses pembelajaran. Tenaga kependidikan, terutama guru, 

merupakan jiwa dari sekolah.Sekolah hanyalah merupakan 

wadah.Oleh karena itu, pengelolaan tenaga kependidikan, mulai 

dari kebutuhan, perencanaan, pengembangan, evaluasi kinerja, 

hubungan kerja, hingga sampai pada imbal jasa, merupakan 

garapan penting bagi seorang kepala sekolah. 

Berdasarkan wawancara di atas dapat di tarik kesimpulan 

implementasi manajemen berbasis sekolah dalam meningkatkan 

mutu pendidikan di SMK Muhammadiyah 1 Metro Lampung 

adalah merumuskan dan mendokumentasikan visi, misi, 

kemudian membagikannya kepada para guru dan staf dengan 

harapan mereka mengerti akan visi, misi, sasaran dan tujuan 

yang menjadi perioritas, mengupayakan proses belajar mengajar 

yang efektivitasnya tinggi, dan kepemimpinan sekolah yang 

kuat, mengedepankan Transparansi pengelolaan sekolah 

(program dan anggaran), menciptakan lingkungan sekolah yang 

aman dan tertib dan pengelolaan tenaga kependidikan yang 

efektif. 

d. Mendeskripsikan Pelaksanaan Evaluasi dalam 

Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah 

Evaluasi sebagai salah satu tahapan dalam manajemen 

berbasis sekolah merupakan kegiatan yang penting untuk 

mengetahui kemajuan ataupun hasil yang dicapai oleh sekolah 

di dalam melaksanakan fungsinya sesuai rencana yang telah 

dibuat sendiri oleh masing-masing sekolah.Evaluasi pada tahap 
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ini adalah evaluasi menyeluruh, menyangkut pengelolaan semua 

bidang dalam satuan pendidikan yaitu bidang teknis educatif 

(pelaksanaan kurikulum/proses pembelajaran dengan segala 

aspeknya), bidang ketenagaan, bidang keuangan, bidang sarana 

prasarana dan administrasi ketatalaksanaan sekolah.Sungguhpun 

demikian, bidang teknis edukatif harus menjadi sorotan utama 

dengan fokus pada capaian hasil (mutu pendidikan). 

Berdasarkan dengan hasil wawancara dengan informan 

seperti terungkap dalam petikan wawancara dengan kepala 

sekolah SMK Muhammadiyah 1 Metro Lampung yaituRohaniya 

pelaksanaan MBS tersebut meliputi:  

Pelaksanaan evaluasi implementasi manajemen berbasis 

sekolah adalah dengan mengevaluasi yang mencakup 

kesesuaian antara proses pembelajaran dengan garis-

garis besar program pembelajaran yang di tetapkan. 

Evaluasi di bidang pendidikan sanagt penting untuk 

dilakukan, dengan adanya evaluasi kita dapat mengetahui sejauh 

mana kesesuaian antara proses pembelajaran dengan gasris-gasir 

program pembelajaran yang di tetapkan,  apabila tidak sesuai 

dengan apa yang di tetapkan maka haruslah di lakukan evaluasi, 

meluruskan kesalahan-kesalahan maupun penyimpangan 

terhadap apa yang telah di tetapkan. Pembelajaran yang 

menyimpang tentu akan mengahbat tujuan akan tercapai.  

Berdasarkan dengan hasil wawancara dengan informan 

seperti terungkap dalam petikan wawancara dengan guru SMK 

Muhammadiyah 1 Metro Lampung yaituRoby Gunawan 

pelaksanaan MBS tersebut meliputi:  

Pelaksanaan evaluasi implementasi manajemen berbasis 

sekolah adalah dengan melihat sejauh mana kemampuan 

guru dalam melaksanakan proses pembelajaran.  

Tidak semua guru memiliki kemampuan yang baik 

dalam proses pembelajaran, oleh karena itu perlu dilakukan 

evaluasi, guru yang memiliki kemampuan pembelajaran dapat di 
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lihat banyaknya prestasi yang di dapat oleh siswa nya, begitu 

pula sebaliknya guru yang kurang memiliki kemampuan dalam 

proses pembelajaran akan berakibat pada minimnya prestasi 

belajar siswa yang di didiknya. Guru di tuntuk untuk serba bisa 

di dalam mendidik para siswanya karena dari seorang guru lah 

mereka belajar/menuntut ilmu. Kemampuan guru menentukan 

kemajuan mutu pendidikan di suatu sekolah.  

Berdasarkan dengan hasil wawancara dengan informan 

seperti terungkap dalam petikan wawancara dengan waka 

kurikulum SMK Muhammadiyah 1 Metro Lampung 

yaituYeniarti pelaksanaan MBS tersebut meliputi:  

Pelaksanaan elvalusi dalam implementasi manajemen 

berbasis sekolah dilakukan oleh dinas pendidikan dan 

kepala sekolah setiap beberapa hari, bulan dan tahun 

sekali, dengan mengawasi secara langsung maupun tidak 

langsung proses pengimplementasian manajemen berbasis 

sekolah di sekolah. 

Evaluasi mengenai impelementasi manajemen berbasis 

sekolah  biasa dilakukan oleh dinas pendidikan daerah setempat, 

dinas pendidikan memgang pernan penting dalam proses 

evaluasi, evaluasi yang dilakukan dinas pendidikan akan 

menjadi patokan sekolah untuk mengetahui bagaimana cara 

untuk meningkatkan mutu pendidikan di tiap-tiap sekolah, selain 

dinas pendidikan proses evaluasidi internal sekolah bisa juga 

dilakukan oleh kepala sekolah sebagai manajer suatu sekolah itu 

sendiri, kepala sekolah lebih mengetahui apa yang terjadi di 

sekolah nya, oleh karena itu kepala sekolah haruslah sering-

sering melakukan evaluasi terhadap implementasi manajemen 

berbasis sekolah. melakukan evaluasi dengan mengidentifikasi 

melalui indikator-indikator yang ada akan mempermudah 

pemecahan masalah yang sebenarnya di hadapi.   

Berdasarkan dengan hasil wawancara dengan informan 

seperti terungkap dalam petikan wawancara dengan komite 

sekolah SMK Muhammadiyah 1 Metro Lampung yaituWahid 

Nurdiyanto pelaksanaan MBS tersebut meliputi:  
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Pelaksanaan evaluasi implementasi manajemen berbasis 

sekolah adalah denganmengevaluasi tujuan pembelajaran, 

isi program pembelajaran, strategi belajar mengajar, aspe-

aspek program pembelajaran yang lain. 

Evaluasi sangat berguna dan memiliki banyak manfaat 

karena kita bisa mengetahui tingkatan sesuatu sebagai penilaian 

terhadap apa yang telah dilakukan dan apa yang akan dilakukan. 

Di buatnya suatu tujuan bukan tanpa alasan, yakni untuk para 

guru dapat berorientasi pada tujuan yang ingin di capai. Isi 

program pembelajaran yang berbobot akan menjadikan kuaitas 

pembelajaran menjadi meningkat, tidak hanya itu, untuk 

melakukan semua itu di butuhkan strategi yang matang, strategi 

yang matang dalam belajar mengajar dengan mengedepankan 

kemampuan individu guru, memperhatikan aspek-aspek yang 

menyebabkan program pembelajaran juga perlu di tinjau agar 

mengetahui apa saja aspek-aspek tersebut yang nantinya dapat 

di jadikan sebagai acuan guru dalam prose pembelajaran.  

Berdasarkan wawancara di atas dapat di tarik kesimpulan 

bahwa Pelaksanaan evaluasi implementasi manajemen berbasis 

sekolah adalah dengan mengevaluasi yang mencakup kesesuaian 

antara proses pembelajaran dengan garis-garis besar program 

pembelajaran yang di tetapkan, melihat sejauh mana 

kemampuan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran, 

denganmengevaluasi tujuan pembelajaran, isi program 

pembelajaran, strategi belajar mengajar, aspe-aspek program 

pembelajaran yang lain dan biasanya proses evauasi dilakukan 

oleh dinas pendidikan dan kepala sekolah setiap beberapa hari, 

bulan dan tahun sekali, dengan mengawasi secara langsung 

maupun tidak langsung proses pengimplementasian manajemen 

berbasis sekolah di sekolah.  
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e. Perencanaan Manajemen Berbasis Sekolah Dalam 

Peningkatan Mutu Pendidikan di SMK 

Muhammadiyah 1 Metro Lampung 

Manajemen berbasis sekolah adalah alternatif sekolah 

sebagai hasil dari desentralisasi dalam bidang 

pendidikan.Desentralisasi dianggap sebagai konsep organisasi 

yang mengandung makna pendelegasian atau pelimpahan 

kekuasaan atau wewenang dari pimpinan atau atasan ketingkat 

bawahan dalam organisasi.MBS bertujuan untuk meningkatkan 

kualitas pendidikan terutama di daerah, karena sekolah dan 

masyarakat tidak perlu menunggu perintah dari pusat, tetapi 

dapat mengembangkan suatu visi pendidikan yang sesuai 

dengan kondisi daerah dan melaksanakan visi pendidikan secara 

mandiri. 

Dalam semua kegiatan perencanaan manajemen berbasis 

sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan mengacu dan 

memenuhi delapan SNP (standar nasional pendidikan). Selain 

itu, memperhatikan kebutuhan dan karekteristik sekolah. 

Kegiatan pertama Tim adalah membuat perencanaan MBS. 

Perumusannya berdasarkan masukan dari internal warga sekolah 

dan rumusannya diputuskan oleh rapat dewan guru yang 

dipimpin oleh kepala sekolah. Setelah melakukan rapat 

koordinasi antara kepala sekolah, komite sekolah dan para 

dewan guru menghasilkan beberapa perencanaan. Berdasarkan 

wawancara yang dilakukan peneliti dengan kepala sekolah, 

Rohaniya(wawancara, tanggal 17 Juli 2019) sebagai berikut: 

Perencanaan tersebut adalah membuat Rencana Kerja 

Tahunan, membuat Rencana Kegiatan dan Anggaran 

Sekolah, membuat Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

(KTSP), membuat kelender pendidikan/akademik, 

membuat struktur organisasi sekolah, membuat pembagian 

tugas guru dan tenaga kependidikan, membuat peraturan 

akademik, membuat tata tertib sekolah, membuat kode 

etik sekolah, dan sejumlah dokumen menyangkut regulasi 

di bidang pendidikan dievaluasi dalam skala tahunan, 

sedangkan yang lain dievaluasi sesuai kebutuhan. 
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Pembuatan rencana kerja tahunan, rencana kerja tahunan 

biasa di sebut sebagai rencana kerja jangka panjang, menyusun 

rencana kegiatan sekolah dapat menjadikan segala kegiatan yang 

akan dilakukan sekolah menjadi tersusun rapi dan terukur, 

kegiata yang telah disusun akan ebih mudah dilaksanakan. 

Anggaran sekolah di kelola dengan baik, mengedepankan 

transparansi keuangan akan membuat personil sekolah menjadi 

saling percaya satu dengan yang lainya, adanya pembuatan 

kalender akademik akan memudahkan personil sekolah 

mengetahu waktu yang harus di lakukan di masa akan datang, 

pembuatan peraturan sekolah akan menjadikan para personil 

sekolah menjadi lebih disiplin dalam bekerja dan lebih dapat 

efektif lagi dalam penyelesaian tugas maupun prose pemenuhan 

tanggungjawab belajar mengajar.  

Berdasarkan dengan hasil wawancara dengan informan 

seperti terungkap dalam petikan wawancara dengan guru SMK 

Muhammadiyah 1 Metro Lampung Lampung yaituRoby 

Gunawan pelaksanaan MBS tersebut meliputi:  

Perencanaan Manajemen Berbasis Sekolah dalam 

Peningkatan Mutu Pendidikan yang dilakukan oleh SMK 

Muhammadiyah Metro Lampung adalah dengan 

penyusunan program peningkatan mutu harusdisertai 

langkah-langkahpemecahanan persoalan yangmungkin 

terjadi. Fungsi yang terlibat besertaunsur-unsurnya 

membuat rencana program untuk jangka 

pendek,menengah dan jangka panjang serta bersama-

samamerealisasikan rencana program tersebut. 

Dengan menginformasikan kepada personil sekolah 

tentang langkah-langkah pemecahan masalah akan membuat 

personil sekolah menjadi lebih mudah menyekesaikan persoalan 

ketika menemui persoalan. Persoalan yang biasanyasulit di atasi 

akan mudah untuk di lewati, degan begitu tujuan sekolah akan 

mudahtercapai. 

Berdasarkan dengan hasil wawancara dengan informan 

seperti terungkap dalam petikan wawancara dengan waka 
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kurikulum SMK Muhammadiyah 1 Metro Lampung 

yaituYeniarti pelaksanaan MBS tersebut meliputi:  

Perencanaan Manajemen Berbasis Sekolah dalam 

Peningkatan Mutu Pendidikan yang dilakukan oleh SMK 

Muhammadiyah 1 Metro Lampung adalahmelaksanakan 

rencana peningkatan mutu denganmemanfaatkan sumber 

daya secara maksimal, efektifdanefisien. 

Mendorong personil sekolah melakukan suatu tugas 

dengan cepat dan benar dapat menjadikan implementasi 

manajemen berbasis sekolah menjadi cepat terwujud, 

kemudian, mengupayakan pencapaian target yang di 

rencanakan dan menyelesaikan pekerjaan yang di embannya 

dengan semaksimal mungkin, Melakukan suatu tugas dengan 

optimal dan dapat meminimalisir terjadinya kesalahan kerja, 

mengerjakan sesuatu dengan rasio terbaik antra hasil dan 

sumber daya.Sebuah perencanaan apabila di kondinir dan di 

upayakan untuk merealisasikannya maka akan dapat di jadikan 

tolak ukur dalam pengimplementasian manajemen berbasis 

sekolah.  

Berdasarkan dengan hasil wawancara dengan informan 

seperti terungkap dalam petikan wawancara dengan komite 

sekolah SMK Muhammadiyah 1 Metro Lampung yaituWahid 

pelaksanaan MBS tersebut meliputi:  

Perencanaan Manajemen Berbasis Sekolah dalam 

Peningkatan Mutu Pendidikan yang dilakukan oleh SMK 

Muhammadiyah 1 Metro Lampung adalah membuat 

Schedule kegiatan yang sudah di rumuskan bersama.  

Schedule adalah penjadwalan terhadap kegiatan-kegiatan 

yang sudah diprioritaskan. Jadwal tersebut perlu dibuat, agar 

kegiatan-kegiatan yang telah diurutkan pelaksanaannya menjadi 

konkret kapan dilaksanakan dan siapa saja yang bertanggung 

jawab dan terlibat di dalamnya. Ini sangat penting agar jauh hari 

sebelum kegiatan tersebut benar-benar dilaksanakan, telah 

diambil ancang-ancangnya oleh mereka yang bertanggung 
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jawab untuk melaksanakan. Pihak yang bertanggung jawab 

untuk melaksanakan ini bisa berupa perorangan, unit kerja, 

bagian atau seseorang yang sedang memikul kapasitas atau 

jabatan tertentu dalam organisasi pendidikan. 

Dalam membuat jadwal kegiatan pada sekolah, haruslah 

jelas jenis kegiatannya, kapan waktu pelaksanaannya, dan siapa 

saja yang menjadi pelaksananya. Dengan demikian, sejak berada 

dalam rumusan jadwal tersebut, pelaksana nanti akan jelas 

deskripsi masing-masing tugas, wewenang dan 

tanggungjawabnya; tanpa banyak lagi bertanya. 

Berdasarkan wawancara dari beberapa pendapat di atas 

dapat di tarik kesimpulan bahwa Perencanaan Manajemen 

Berbasis Sekolah Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di SMK 

Muhammadyah 1 Metro Lampung adalah membuat Rencana 

Kerja Tahunan, membuat Rencana Kegiatan dan Anggaran 

Sekolah, membuat Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

(KTSP), membuat kelender pendidikan/akademik, membuat 

struktur organisasi sekolah, membuat pembagian tugas guru dan 

tenaga kependidikan, membuat peraturan akademik, membuat 

tata tertib sekolah, membuat kode etik sekolah, dan sejumlah 

dokumen menyangkut regulasi di bidang pendidikan dievaluasi 

dalam skala tahunan, sedangkan yang lain dievaluasi sesuai 

kebutuhan, penyusunan program peningkatan mutu harusdisertai 

langkah-langkahpemecahanan persoalan yangmungkin terjadi, 

melaksanakan rencana peningkatan mutu denganmemanfaatkan 

sumber daya secara maksimal, efektifdanefisien dan membuat 

Schedule kegiatan yang sudah di rumuskan bersama.  
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C. Temuan Penelitian 

1. Deskripsi Hasil Temuan Penelitian 

Tabel 2.3 Pedoman Wawancara 
N

o. 

Sub Fokus Aspek yang 

ditanyakan 

Petikan Wawancara 

1 Perencanaan 

Implementasi 

Rencana apa saja 

yang kepala 

sekolah lakukan 

dalam 

meningkatkan 

mutu pendidikan?? 

Program jangka 

Pendek, Jangka 

Menengah dan 

panjang, Misal 

penataan Administrasi 

2 Pengorganisasian - Apakah kepala 

sekolah membuat 

struktur program 

pembelajaran? 

- Apakah kepala 

sekolah membuat 

struktur kegiatan 

yang akan di 

lakukan? 

Pembagian Beban 

Pekerjaan yang 

menjadi pekerjaan 

yang dilaksanakan 

berkelompok/individu 

3 Pelaksanaan Bagaimana cara 

kepala sekolah 

untuk pelaksanaan 

mutu pendidikan? 

Alternatif pemecahan 

masalah, penyususnan 

rencana dan program 

kerja 

4 Pelaksanaan 

Evaluasi 

- Apakah bapak 

membantu para 

guru dalam menilai 

hasil belajar? 

- Siapa saja yang 

biasa bapak 

llibatkan dalam 

pelaksanaan proses 

evaluasi? 

Kepala sekolah selalu 

membantu dan melihat 

sejauh mana 

kemampuan guru 

melakukan evaluasi 

pembelajaran 

5 Perencanaan - Apakah kepala 

sekolah turut serta 

menyusun program 

pengajaran? 

Iya, membuat RKT, 

KTSP 
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a. Perencanaan Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah 

dalam Peningkatan Mutu Pendidikan SMK 

Muhammadiyah 1 Metro Lampung 

 Perencanaan merupakan suatu proses yang penting dan 

harus mendapatkan perhatian secara khusus apabila 

menghendaki suatu tujuan dapat tercapai dengan maksimal. 

Tanpa perencanaan yang matang akan mustahil kegiatan dapat 

berjalan lancar dan tujuan dapat tercapai. Dalam perencanaan 

harus ditetapkan sebuah tujuan yang akan dicapai dan strategi 

serta pendekatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan 

tersebut. 

Visi, misi dan tujuan sekolah telah di sosialisasikan 

secara berkala, agar semua komponen sekolah dapat diarahkan 

kepada visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan 

kondisi demikian manajemen SMK memiliki keyakinan, 

potensi, tantangan dan mempunyai orientasi yang jelas dalam 

mewujudkan kepuasan stakeholder. Dalam opersionalnya 

lembaga SMK lebih fokus, termotivasi dalam menentukan 

prioritas pengembangan baik dalam rencana kerja jangka pendek 

maupun jangka panjang. 

SMK Muhammadiyah 1 Metro Lampung secara aktif 

menyusun program sekolah secara bersama-sama antara kepala 

sekolah, guru dan staf serta tokoh masyarakat. Hal ini sesuai 

dengan rangkuman hasil wawancara dengan komite sekolah, 

Wahid (W.4/CWKS1, tanggal 17 Juli 2019), sebagai berikut : 

Visi, Misi SMK Muhammadiyah 1 Metro Lampung 

yaitu “Menuju Prestasi Gemilang, Menjadikan Lulusan 

Yang Siap Pakai dan Profesional Berlandaskan Iman dan 

Taqwa”. 

Berdasarkan sumber dokumen yang dimiliki SMK 

Muhammadiyah 1 Metro Lampung dalam penyusunan 

perencanaan implementasi MBS dan peningkatan mutu 

pendidikan bahwa program sekolah terdiri dari program 

tahunan/pendek, program menengah dan program jangka 
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panjang. Hal ini seperti disampaikan oleh komite sekolah Wahid 

(W.4/CWKS2, tanggal 17 Juli 2019) yang menyatakan bahwa: 

Kepala sekolah, guru, komite sekolah, serta beberapa 

tokoh masyarakat, setiap awal tahun selalu terlibat untuk 

menyusun program jangka pendek, yang berupa program 

tahunan, program semester, serta rencana anggaran 

pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS). Sedangkan 

program jangka panjang telah ditetapkan beberapa tahun 

yang lalu beserta visi, misi, dan tujuan sekolah.  

Program jangka pendek (proram tahunan) tersebut 

meliputi bidang umum, bidang organisasi dan menajemen, 

bidang kesiswaan, bidang tenaga kependidikan, bidang 

lingkungan sekolah dan fasilitas pendidikan, bidang keuangan, 

bidang layanan khusus, bidang hubungan masyarakat. Dalam 

perencanaan jangka pendek, setiap bidang telah dirinci secara 

detail berupa kegiatan yang harus dilakukan oleh sekolah, 

program jangka pendek SMK Muhammadiyah 1 Metro 

Lampung. 

Proses penyusunan rencana jangka pendek melalui rapat 

kepala sekolah, guru, staf, dan komite sekolah. Penyusunan 

jangka pendek mengacu pada visi, misi dan tujuan sekolah. 

Pennyusunan dilakukan dengan cara musyawarah/diskusi 

penentuan program, yang diawali dangan program jangka 

panjang, program jangka menengah, dan program jangka 

pendek. Waktu penyusunan berturut-turut pada waktu liburan 

sekolah sesudah kenaikan kelas. Hal ini seperti disampaikan 

oleh komite sekolah Wahid Nurdoyanto  (W.4/CWKS3, tanggal 

17 Juli 2019) sebagai berikut: 

Penyusunan program dilakukan pada liburan sekolah 

pasca kenaikan kelas, dalam rapat dinas antara kepala 

sekolah, guru, staf, dan komite sekolah, penyusunan 

program dilakukan dengan cara diskusi, dan akhirnya 

disimpulkan, pada saat awal yaitu pembuatan visi, misi, 

dan tujuan, serta penyusunan program jangka panjang, 
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dan menengah, dan program jangka pendek dilakukan 

selama 1 minggu. 

Terkait dengan penyusunan perencanaan MBS dan peningkatan 

mutu pendidikan dalam upaya mempengaruhi guru dan staf 

untuk mau bekerja sama agar melakukan tindakan dan perbuatan 

dalam mencapai tujuan bersama, kepala sekolah menyusun 

kegiatan tahunan, kegiatan semester, kegiatan bulanan dan 

kegiatan mingguan untuk melakukan pembinaan dan koordinasi 

serta monitoring pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh 

guru. Hal ini dikemukakan oleh komite sekolah Wahid 

Nurdiyanto (W.4/CWKS4, tanggal 17 Juli 2019) sebagai 

berikut: 

”Selain program jangka panjang, jangka menengah, dan 

jangka pendek, kepala sekolah mempunyai perencanaan 

tersediri dalam upaya menjalin kerjasama dengan guru 

dan staf, perencanaan tersebut berkaitan erat dengan 

perencanaan jangka pendek khususnya di bidang 

organisasi. Perencanaan meliputi rencana tahunan, 

semester, bulanan dan mingguan. Khususnya rencana 

mingguan, kepala sekolah menetapkan hari Senin setelah 

pelajaran selesai, kemudian dilakukan rapat bersama 

untuk monitoring dan penyampaian informasi-informasi 

penting mengenai penyusunan perencanaan MBS dan 

peningkatan mutu pendidikan”  

Penyusunan perencanaan implementasi MBS dan peningkatan 

mutu pendidikan dalam upaya menjalin kerjasama guru dengan 

staf, berupa perencanaan yang terkait dengan penataan 

administrasi, optimalisasi supervisi kelas dalam kegiatan 

pembelajaran, mensosialisaikan dan mengaplikasikan apa yang 

terkandung dari dari visi dan misi sekolah, membagi pekerjaan 

apa saja yang harus dilaksanakan secara profesional, 

mensosialisikan dan membahas KTSP yang sudah tersusun. 

Penyusunan perencanaan implementasi MBS dan peningkatan 

mutu pendidikan disusun secara khusus oleh kepala sekolah, hal 

ini seperti dikemukakan oleh kepala sekolah yaitu Rohaniya 

(W.1/CWKS1, tanggal 17 Juli 2019) yang menyatakan bahwa: 
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Dari program jangka pendek, jangka menengah, dan 

jangka panjang, saya berusaha untuk mengaplikasikan 

kedalam kehidupan nyata, misalnya untuk rencana 

penataan administrasi saya sudah mempunyai konsep, 

seperti administrasi kesiswaan, administrasi 

pembelajaran, administrasi keuangan, dan administrasi 

sekolah, dengan penyusunan rencana tersebut bertujuan 

untuk melakukan pembenahan dari pelaksanaan 

administrasi yang sudah berjalan, serta untuk 

memudahkan segala urusan berkaitan dengan 

kepentingan sekolah.  

Penyusunan perencanaan implementasi MBS dan 

peningkatan mutu pendidikan dengan tujuan menjalin kerjasama 

dengan guru dan staf di sekolah, merupakan kegiatan rutin yang 

dilakukan oleh kepala sekolah, rencana-rencana tersebut dibuat 

dalam jadwal program Penyusunan perencanaan implementasi 

MBS dan peningkatan mutu pendidikan, adapun isi dari kegaitan 

mingguan direncanakan oleh kepala sekolah, hal ini seperti 

dikemukakan oleh kepala sekolah yaitu Imam Rohaniya 

(W.1/CWKS2, tanggal 17 Juli 2019)  sebagai berikut: 

Rencana kegiatan mingguan, walaupun harinya telah 

ditetapkan, namun secara khusus kepala sekolah tidak 

mengagendakan, sehingga pertemuan pada hari senin 

tersebut lebih bersifat sebagai sarana komunikasi formal 

biasa, dan diskusi mengenai penyelesaian permasalahan 

yang di hadapi sekolah. 

Dengan adanya rencana yang sudah disusun dalam bentuk 

jadwal kegiatan kepala sekolah, maka guru dan staf setiap hari 

Senin setelah pelajaran usai langsung menuju keruangan diskusi 

bersama tanpa komando. 

Observasi yang dilakukan pada hari selasa, tanggal 17 

Juli 2019, diketahui bahwa siswa pada hari Senin pulang pada 

jam 13:00, setelah semua siswa, sebagian guru melakukan sholat 

dhuhur di mushola, sebagian sudah berada di ruang kepala 

sekolah, yang sudah tersedia hidangan berupa snack, makan 
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siang dan air minum. Tepat jam 13:00 semua guru dan staf 

berkumpul. kegiatan dibuka oleh kepala sekolah selanjutnya 

kepala sekolah menyampaikan beberapa permasalahan 

diantaranya adalah pembahasan mengenai perencanaan tentang 

kemajanu guru, serta kegiatan siswa. Setelah diskusi di 

rampungkan dan menemukan titik temu kemudian disimpulkan 

oleh kepala sekolah, selanjutnya pertemuan ditutup pada jam 

14:30 dan para peserta diskusi meninggalkan ruangan. (catatan 

observasi).  

Berdasarkan data tersebut di atas, dapat disimpulkan 

bahwa perencanaan implementasi MBS dan peningkatan mutu 

pendidikan berupaya  mempengaruhi guru dan staf untuk mau 

bekerja sama agar melakukan tindakan dengan orientasi pada 

peningkatan mutu pendidikan dengan membuat berbagai maca 

perencanaan seperti rencana kegiatan tahunan, rencana semester, 

rencana bulanan, dan rencana mingguan. Jadwal perencanaan 

yang dibuat oleh kepala sekolah tersebut adalah penjabaran dari 

rencana jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang yang 

telah di susun selama ini.  

b. Pengorganisasian Implementasi Manajemen Berbasis 

Sekolah Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan 

Berdasarkan observasi/pengamatan tentang pelaksanaan 

manajemen kepemimpinan kepala sekolah SMK 

Muhammadiyah 1 Metro Lampung cukup baik, hal ini dapat 

dilihat dari posisi kepala sekolah selaku manajer yang bersikap 

memahami segala sesuatu yang ada di sekolahnya mulai dari 

keadaan siswa, guru, sarana dan kondisi komite sekolah. Hal ini 

seperti dikemukakan oleh Roby Gunawan (W.2/CWG1, tanggal 

17 Juli 2019) menyatakan bahwa: 

Dari pengalaman yang dimiliki kepala sekolah, maka ia 

selalu berusaha untuk memahami segala sesuatu 

permasalahan yang ada di sekolahnya seperti kondisi 

guru, kondisi siswa, sarana dan prasarana serta 

melakukan hubungan kejasama dengan orang tua murid.  

 



92        Implementasi MBS dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan 

Kepala sekolah selalu transpraran dalam 

mengimplementasikan semua perencanaan kerja yang telah 

dirancang selama ini, khususnya program jangka pendek. Selain 

itu juga kepala sekolah selalu terbuka kepada guru dan para 

pegawai di sekolah termasuk dalam hal keuangan sekolah. Hal 

ini seperti dikemukakan oleh guru yaitu Roby gunawan 

(W.2/CWG2, tanggal 17 Juli 2019)  menyatakan bahwa: 

Kepala sekolah memiliki kepribadian terbuka kepada 

semua orang yang berada di dekatnya dan di lingkungan 

sekolah, tidak pernah ada yang di tutup-tutupi termasuk 

penggunaan anggaran sekolah sekalipun, ia selalu 

terbuka kepada siapa saja. Hal tersebut membuat wali 

murid dan masyarakat sekitar lingkungan skolah percaya 

terhadap kualitas kepala sekolah di SMK 

Muhammadiyah 1 Metro Lampung.  

Sikap keterbukaan yang di miliki oleh kepala sekolah di 

akui sendiri oleh para guru dan staf di sekolah tersebut. Menurut 

salah satu guru yaitu Roby Gunawan (W.2/CWG3, tanggal 17 

Juli 2019)  menyatakan bahwa : 

Keterbukaan memang sangat di perlukan sekali oleh 

semua pihak, apalagi saya sebagai kepala sekolah yang 

bertanggung jawab terhadap  semua hal yang berkaitan 

dengan sekolah yang saya pegang saat ini. Saya sangat 

terbuka teutama keterbukaan pada informasi dan 

keuangan. Sehingga banyak yang percaya pada kinerja 

saya yang terbilang baik itu. Oleh sebab itu saya 

menekankan kepada para guru, staf dan komite sekolah 

untuk selalu terbuka kepada siapapun, menyampaikan 

informasi sebenar-benarnya tanpa ada yang di 

sembunyikan dengan tujuan agar tingkat 

pengorganisasian implementasi manajemen berbasis 

sekolah dapat berjalan dengan baik sesuai dengan apa 

yang di inginkan.  
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Pengorganisasian dalam rangka pengimplementasian 

manajemen berbasis sekolah yaitu dengan program jangka 

pendek yang terkait dengan kegiatan kerjasama guru dan staf, 

kepala sekolah selalu melibatkan guru dan staf dalam setiap 

kegiatan dalam bentuk kepanaitiaan, dengan membentuk panitia 

yang dibentuk oleh kepala sekolah tersebut, panitia terdiri dari 

beberapa guru, staf dan komite sekolah, hal ini adalah bentuk 

kerjasama yang dilakukan oleh kepala sekolah dengan para 

pegawai yang lain di lingkungan sekolah dengan tujuan utama 

adalah untuk pengimplementasian manajemen berbasis sekolah 

dalam bentuk organisasi salah satunya adalah dengan 

membentuk panitia. Kepanitian yang dibentuk biasanya 

dilakukan oleh kepala sekolah dalam kegiatan akademik 

maupun non akademik. 

Kegiatan akademik misalnya panitia penerimaan siswa, 

panitia ujian tengah semester, dan panitia ujian semester. 

Sedangkan kegiatan non akademik misalnya panitia peringatan 

HUT Kemerdekaan RI, panitia lomba, panitia hari-hari besar 

keagamaan dan lain sebagainya. 

Keterlibatan guru, staf, dan komite sekolah dalam setiap 

kegiatan sebagai implementasi manajemen berbasis sekolah 

jangka pendek kepala sekolah tersebut dikemukakan oleh Guru 

(W.2/CWG4, tanggal 17 Juli 2019) mengatakan bahwa : 

Benar sekali, saya selalu di ajak untuk bermusyawarah 

dalam kegiatan dan di libatkan dalam pengorganisasian 

(kepanitiaan) dalam kegiatan akademjis maupun non 

akademis. Bukan hanya saya saja yang di libatkan 

melainkan masih banyak lagi teman kerja yang lain 

seperti stadd dan komite sekolah. Permusyawarahan 

biasanya menyengkut hal-hal yang berkaitan dengan 

implementasi manajemen berbasis sekolah di sekolah ini.  

Di sisi lain pengorganisasian merupakan proses 

penyusunan struktur ogranisasi yang sesuai dengan tujuan 

organisasi, sumber daya yang dimiliki dan lingkungan yang 

melingkupinya. Dua aspek pertama ialah proses susunan 
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struktur organisasi dan pembagian tugas. Hal ini akan tercermin 

pada struktur formal suatu organisasi dan tanpak atau ditunjukan 

oleh bagan suatu organisasi. Seperti yang di ungkapkan oleh 

kepala sekolah (W.1/CWKS3, tanggal 17 Juli 2019) mengatakan 

bahwa:  

“Proses pengorganisasian implementasi manajemen 

berbasis sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan di 

SMK Muhammadiyah 1 Metro Lampung terdiri dari tiga 

tahap yaitu: (1) Perincian seluruh kegiatan atau 

pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh setiap personil 

sekolah dalam mencapai tujuan sekolah, (2) pembagian 

beban pekerjaan menjadi kegiatan-kegiatan yang dapat 

dilaksanakan baik dalam bentuk individu maupun 

sekelompok seperti kelompok bidang mata pelajaran (3) 

pengembangan dan mekanisme kerja sehingga terjalin 

koordinasi serta komunikasi yang terjalin antara personil 

dalam pekerjaan sehingga menjadi satu kesatuan yang 

terpadu dan harmonis. Hal ini akan menjadikan satu 

kesatuan antara personil dalam mencapai satu visi yaitu 

mencapai tujuan sekolah.  

Senada dengan pernyataan kepala sekolah, menurut wakil 

kepala sekolah Bidang kurikulum menyatakan bahwa: “Setiap 

tenaga pengajar sekolah diberikan tugas oleh kepala sekolah, 

pembagian tugas tersebut ditetapkan berdasarkan surat 

keputusan kepala  sekolah yang berisi pembagian tugas yang 

dimaksud dengan pembagian tugas dalam pembelajaran dan 

tugas-tugas tambahan yang lainnya”. 

Dalam waktu yang berbeda komite senada dengan pernyataan 

kepala sekolah bahwa:  

Menurut komite sekolah, kepala sekolah selalu 

memberikan tugas dan kepercayaan kepada tenaga 

pengajar sekolah, karena di nilai lebih efektif dalam 

menjalankan tugas yang di embannya.  
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Pengorganisasian juga dapat dipandang sebagai usaha 

penciptaan hubungan tugas yang jelas antara personalia, 

sehingga dengan demikian setiap orang dapat berkerja secara 

bersama-sama dalam kondisi yang baik untuk mencapai tujuan-

tujuan organisasi yang telah direncanakan. 

Adapun bagan organisasi SMK Muhammadiyah 1 Metro 

Lampung sebagaimana diatas pembagian kerja adalah perincian 

tugas pekerjaan agar setiap personil dalam sebuah organisasi 

memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam melaksanakan 

sekumpulan kegiatan atau program yang telah diembankan pada 

personil dalam organisasi tersebut.Kedua aspek ini merupakan 

sadar pengorganisasian suatu organisasi untuk mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan secara efesien dan efektif. 

Pengorganisasian peningkatan mutu pendidikan di SMK 

Muhammadiyah 1 Metro Lampung dilaksanakan dengan:  

1) Orientasi : Merupakan cara pengarahan dengan 

memberikan informasi yang perlu agar sebuah program 

dan kegiatan berjalan dengan lancar dan baik.  

2) Perintah : Merupakan permintaan dari kepala sekolah 

kepada personil yang berada dibawahnya untuk 

melaksanakan atau mengulangi suatu kegiatan tertentu 

terhadap keadaan tertentu.  

3) Delegasi wewenang : Dalam mendelegasikan wewenang 

ini kepala sekolah melimpahkan sebagian wewenang 

yang dimilikinya kepada bawahannya.  

Secara operasional mengenai pelaksanaan 

pengorganisasian yang dilakukan kepala sekolah ini 

sebagaimana dikemukakan oleh wakil kepala sekolah 

yaituSunoko serta penguatan pada guru senior dalam suatu 

wawancara menyebutkan bahwa: “Manajemen dan 

pengorganisasian dari Kepala Sekolah selama ini berlangsung 

dengan baik, sistematis dan harmonis”. 

Pendapat di atas ditegaskan oleh Komite sekolah 

(W.4/CWKS6, 17 Juli 2019) yang menyatakan bahwa:  



96        Implementasi MBS dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan 

“Pengorganisasian Kepala Sekolah selama ini berjalan 

dengan sangat baik dan sesuai dengan apa yang 

diinginkan dan di rencanakan selama ini, sebab kepala 

sekolah selalu memberikan motivasi kerja dan masukan 

bahkan cara dan upaya peningkatan pendidikan di SMK 

muhammadiyah 1 metro selalu bermusyawarah dengan 

para guru, staf dan komite sekolah”. 

Senada dengan pandangan di atas, (guru) menjelaskan 

tentang manajemen pengorganisaian kepala sekolah selama ini:  

Pengorganisasian di sekolah berlangsung dengan baik 

sesuai dengan harapan kami sebagai tenaga pendidik 

sekolah di SMK Muhammadiyah 1 Metro 

Lampung.Beberapa kritik dan saran yang kami lontarkan 

tidak menjadi sia-sia, kepala sekolah dapat menerima 

dengan benar berbagai macam kritik dan saran yang 

bertujuan untuk membangun meningkatkan mutu 

pendidikan sekolahnya. Yang kami sampaikan 

kepadanya dapat ia realisasikan dengan baik.  

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa 

pelaksanaan fungsi pengorganisasian yang dilakukan oleh 

kepala sekolah berlangsung sebagaimana mestinya dan telah 

sesuai dengan apa yang di harapkan oleh elemen sekolah baik 

parag guru, staf dan komite sekolah. Kepala sekolah dapat 

bekerja dengan baik, dapat menyelesaikan program kerja yang 

telah di rencanakannya. Hal itu terlihat dengan adanya hasil 

wawancara dengan kepala sekolah (W.1/CWKS4, tanggal 17 

Juli 2018) mengenai struktur organisasi di sekolah. Beliau 

mengatakan bahwa:  

 “Struktur Organisasi dalam peningkatan mutu SMK 

Muhammadiyah 1 Metro  Lampung tersusun secara 

struktural yang dipimpinkan oleh kepala sekolah serta 

dibantu dengan wakil kepala sekolah dan Tata Usaha. 

Kemudian dibawah wakil kepala sekolah terdapat wali 

kelas yang berperan aktif terhadap peserta didik serta 

menjalin komunikasi aktif kepada wali murid atau orang 
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tua siswa.Pada tahap selanjutnya, kedudukan yang 

mendukung kinerja wali kelas dan kepala sekolah adalah 

guru bidang studi mata pelajaran kemudian di dukung 

dengan adanya dukungan oleh guru ektrakurikuler yang 

mendukung serta melengkapi terlaksananya program dan 

kegiatan dalam manajemen peningkatan mutu 

pendidikan”. 

Dalam sebuah pengorganisasian terkandung pengarahan 

yang dimaknai oleh Kepala Sekolah sebagai jabatan tertinggi di 

sekolah memberikan perintah-perintah dan motivasi pada 

personalia yang melaksanakan peintah-perintah tersebut. 

Pengarahan di katakan sebagai  prosesmembuat atau 

mendapatkan para karyawan untuk melakukan apa yang 

diinginkan, dan harus mereka lakukan. Memberikan petunjuk 

kepada para guru, staf dan komite sekolah agar mereka tau apa 

yang harus mereka lakukan untuk mencapai tujuan yaitu 

meningkatkan mutu pendidikan.  

c. Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah dalam 

Meningkatkan Mutu Pendidikan 

 Pelaksanaan sering juga disebutkan penggerakkan serta 

merangsang seluruh individu atau personil organisasi sekolah 

untuk melaksanakan tugas dengan antusias dan berkemampuan 

dengan baik. Dengan kata lain, bahwa tugas melaksanakan atau 

menggerakkan dilakukan serta dikordinir oleh kepala sekolah 

selaku ketua tertinggi dalam sebuah organisasi serta pengambil 

kebijakan dalam konteks operasional pelaksanaan atau 

penggerak yang dilakukan pada bidang-bidang yang telah 

didelegasikan serta diberikan wewenang serta dalam konteks 

kelas guru kelas yang merupakan tanggung jawab dalam proses 

pembelajaran yang harus memiliki kemampuan serta peran yang 

sangat penting dalam melaksanakan atau menggerakkan orang-

orang yang terlibat dalam melaksanakan program belajar dan 

mengajar pada institusi sekolah. 

Pelaksanaan MBS di SMK Muhammadiyah Metro 

Lampung secara nyata dan terarah sejak tahun pelajaran 

2018/2019 sampai saat ini, seiring dengan di adakannya muatan 
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lokal dan desentralisasi pendidikan. Di adakannya MBS ini 

bertujuan untuk merealisasikan manajemen peningkatan mutu 

berbasis sekolah (MPMBS), yang terbagi dalam mutu input, 

mutu proses dan mutu output. Di samping itu mutu pelayanan, 

ketenagaan, perencanaan dan evaluasi, kurikulum, keuangan, 

administrasi, dan hubungan dengan masyarakat serta keinginan 

untuk terciptanya lingkungan belajar yang nyaman, serta 

kondusif dalam proses belajar mengajar. Berdasarkan dengan 

hasil wawancara dengan informan seperti terungkap dalam 

petikan wawancara kepala sekolah SMK Muhammadiyah 1 

Metro Lampung yaituRohaniya (W.1/CWKS5, tanggal 17 Juli 

2019) pelaksanaan MBS tersebut meliputi:  

Perencanaan merupakan penentuan berbagai macam 

kegiatan yang dilakukan di masa mendatang. Kegiatan 

ini berfungsi untuk mengatur berbagai sumber daya yang 

ada agar hasil yang di keluarkan dapat sesuai dengan apa 

yang di inginkan. Keputusan yang akan di ambil sangat 

menentukan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan 

dalam mencapai tujuan yang di inginkan, untuk 

menghindari terjadi nya hal-hal yang tidak diiginkan 

yang suatu saat mungkin terjadi, dalam hal ini SMK 

Muhammadiyah 1 Metro Lampung melakukan 

perencanaan MBS yaitu dengan merumuskan dan 

mendokumentasikan visi, misi, kemudian 

membagikannya kepada para guru dan staf dengan 

harapan mereka mengerti akan visi, misi, sasaran dan 

tujuan yang menjadi perioritas pelaksanaan peningkatan 

mutu pendidikan di SMK Muhammadyah 1 Metro 

Lampung.  

 

Tugas yang setiap hari di lakukan oleh pegawai 

administrasi adalah mengerjakan administrasi sarana dan 

prasarana, administrasi hubungan masyarakat dengan sekolah, 

 administrasi persuratan dan pengarsipan, pelaksana urusan 

administrasi kesiswaan, pelaksana urusan administrasi 

kurikulum. Setiap personil administrasi terlibat aktif dalam 

menyelesaikan pekerjaannya yang telah di berikan tanggung 

jawab pada pekerjaan masing-masing. Berdasarkan dengan hasil 
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wawancara dengan informan seperti terungkap dalam petikan 

wawancara kepala sekolah SMK Muhammadiyah 1 Metro 

Lampung yaituRohaniya (W.1/CWKS6, tanggal 17 Juli 2019) 

mengenai persiapan yang di adakan staf administrasi untuk 

mengantisipasi setiap pekerjaan, beliau mengatakan bahwa :  

Persiapan yang di adakan staf administrasi untuk 

mengantisipasi setiap pekerjaan di SMK Muhammadiyah 

1 Metro Lampung adalah membuat rencana dan segera 

menyelesaikan pekerjaan yang di laporkan kepada 

atasan, kemudian membuat laporan untuk di kirim ke 

instansi lain.  

Implementasi manajemen berbasis sekolah pada SMK 

Muhammadiyah 1 Metro Lampung dalam tahapan sosialisasi 

dilaksanakan dengan memperkenalkan konsep manajemen 

berbasis sekolah kepada setiap unsur sekolah yakni guru, staf, 

peserta didik, orang tua siswa, komite sekolah pada saat rapat 

kerja awal tahun pelajaran. Adapun dalam rumusan visi dan misi 

sekolah dilakukan dengan asesmen lingkungan.  

Adapun dalam fungsi-fungsi yang perlu dilibatkan untuk 

mencapai sasaran pendidikan di SMK Muhammadyah 1 Metro 

Lampung sudah ditentukan untuk jangka waktu satu tahun ke 

depan, yakni tahun pelajaran 2018/2019 dan yang masih perlu 

diteliti tingkat kesiapannya adalah fungsi proses belajar 

mengajar, fungsi ketenagaan, dan kurikulum, fungsi sarana 

prasarana dan perpustakaan beserta faktor-faktor pendukungnya. 

Fungsi-fungsi dan faktor-faktor tersebut harus benar-

benar siap. Apabila masih ada faktor yang belum menampakkan 

kesiapannya, harus dicari penyebab dan solusinya. Pelaksanaan 

analisis SWOT dalam menerapkan konsep MBS di SMK 

Muhammadiyah 1 Metro Lampung dengan menganalisis 

masing-masing fungsi untuk mencapai sasaran dan dilakukan 

pada keseluruhan faktor dalam setiap fungsi baik internal 

maupun eksternal.  
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Adapun Pelaksanaan MBS di SMK Muhammadiyah 1 

Lampung adalah : 

1) Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dalam 

Bidang Proses Belajar Mengajar 

2) Pelaksanaan proses belajar mengajar pada SMK 

Muhammadiyah 1 Metro Lampung mencakup tiga kegiatan, 

yakni: 

a) Kegiatan Pendahuluan 

SMK Muhammadiyah 1 Metro Lampung, kegiatan 

pendahuluan berlangsung selama ± 15 menit. Di 

dalamnya mengandung beberapa aktivitas yaitu 

memeriksa kehadiran siswa, menanyakan apakah ada 

tugas yang akan di bahas, mengulang sejenak materi 

yang telah di ajarkan kemarin. Selanjutnya guru 

menyampaikan materi pelajaran kepada siswa.  

b) Kegiatan Inti Dalam kegiatan inti ini, waktu yang 

dialokasikan adalah selama ± 80 menit. Secara garis 

besar kegiatan yang dilakukan adalah menjelaskan 

tujuan pengajaran siswa, menulis pokok-pokok materi 

yang akan dibahas di papan tulis, membahas pokok-

pokok materi yang telah ditulis tersebut, menggunakan 

alat bantu dalam pembelajaran (alat peraga), dan 

menyimpulkan hasil pembahasan dari semua pokok 

materi. Dalam setiap kegiatan proses belajar mengajar 

guru juga menyempatkan untuk membuat suasana 

humoris, mengadakan sebuah game untuk memecah 

ketegangan ketika proses belajar mengajar dan untuk 

membangkitkan semangat kembali siswa agar lebih 

fokus kembali dalam belajar.  

c) Kegiatan Akhir (penutup)  

Di akhir penyampaian materi, guru mengajukan 

pertanyaan kepada siswa yang belum memahami 

dengan benar materi yang di sampaikan, memberikan 

tugas rumah serta memberitahukan materi apa yang 

akan di pelajari pada pertemuian berikutnya.  
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3) Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dalam 

Bidang Personel  

Sekolah Pelaksanaan manajemen berbasis sekolah 

(MBS) dalam bidang personel di SMK Muhammadiyah 1 Metro 

Lampung secara garis besar terdiri dari pembinaan dan 

pengembangan, promosi dan mutasi, pemberhentian, 

kompensasi, dan penilaian pegawai. Dalam konteks pembinaan 

dan pengembangan pegawai, guru dan personel lain selalu 

dilibatkan dalam menentukan berbagai kebijakan sekolah, baik 

dalam membuat perencanaan dan pengambilan keputusan yang 

dianggap strategis bagi kepentingan sekolah dan masyarakat. 

Selain itu, kepala sekolah juga melakukan kunjungan kelas, 

mengirim para guru untuk melakukan pendidikan dan latihan 

yang di adakan oleh dinas pendidikan. Promosi pegawai yang 

dilaksanakan pada SMK Muhammdiyah 1 Metro Lampung 

berdasarkan sistem prestasi kerja dan senioritas, dan kombinasi 

keduanya yaitu prestasi kerja dengan senioritas dan berdasarkan 

peraturan yang telah ditetapkan. Dalam urusan pemutasian, 

kepala SMK Muhammadiyah 1 Metro Lampung juga 

melakukannya berdasarkan kinerja, keterampilan, dan 

kecakapan pegawai itu sendiri. Pemberhentian atau pemutusan 

hubungan kerja karena alasan lain (selain pensiun) belum pernah 

terjadi selama dia memimpin di sekolah tersebut. Dalam konteks 

kompensasi, kepala SMK Muhammadiyah 1 Metro Lampung 

memberikan keterangan bahwa kompensasi tidak hanya dalam 

bentuk materi/uang semata. Kompensasi bisa berupa fasilitas, 

penghargaan, jabatan, dan lain sebagainya yang dinilai adil dan 

layak sesuai dengan kinerja, prestasi kerja pegawai, dan 

kemampuan finansial sekolah. Terakhir, dalam penilaian 

pegawai, kepala sekolah menilainya berdasarkan ketepatan 

waktu dalam melakasanakan tugas, disiplin dalam bekerja.  

4) Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dalam 

Bidang Hubungan Sekolah dengan Masyarakat 

Pelaksanaan manajemen berbasis sekolah dalam bidang 

peningkatan mutu pendidikan di SMK Muhammadiyah 1 Metro 

Lampung telah dilaksanakan dalam berbagai kegiatan. Wakil 
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kepala sekolah memberikan keterangan bahwa beberapa 

kegiatan dilaksanakan untuk menjalin hubungan sekolah dengan 

masyarakat adalah: 

a) Pembentukan dan permberdayaan komite sekolah 

b) Rapat rutin dengan komite sekolah setiap akhir semester 

c) Mengadakan kerjasama dengan masyarakat dalam 

rangka ikut berperan dalam peningkatan mutu sekolah 

d) Mewajibkan orang tua mengambil rapor anaknya tiap 

semester 

e) Mengadakan rapat dengan orang tua siswa minimal 2 

kali dalam setahun 

f) Menyampaikan kemunduran dan kemajuan prestasi yang 

dicapai sekolah 

g) Menumbuhkan transparansi dalam pengelolaan sekolah 

h) Menyediakan informasi tentang sekolah kepada 

masyarakat 

i) Memperingati hari-hari besar keagamaan 

Adapun alternatif langkah pemecahan masalah dalam 

menerapkan konsep MBS di SMK Muhammadiyah 1 Metro 

Lampung dilaksanakan dengan mengumpulkan sejumlah 

alternatif solusi dari berbagai pihak baik yang dihasilkan dari 

hasil rapat dewan guru maupun dari aspirasi masing-masing 

karyawan sekolah sehingga permasalahan sekolah dapat segera 

teratasi dengan baik.  

d. Mendeskripsikan Pelaksanaan Evaluasi dalam 

Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah 

Sekolah yang menggunakan Manajemen Berbasis 

Sekolah memiliki kewenangan untuk mengatur sendiri 

sekolahnya itu agar dapat mencapai tujuan.Dengan kata lain, 

sekolah tersebut berhak untuk memberdayakan potensi yang 

dimilikinya baik itu potensi warga sekolah maupun potensi 

masyarakatnya. Dengan demikian maka kepemimpinan dan tata 

pengelolaan yang dimiliki haruslah menunjang untuk 

keberhasilan tujuan yang telah ditetapkan. 

Evaluasi sebagai salah satu tahapan dalam manajemen 

berbasis sekolah merupakan kegiatan yang penting untuk 
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mengetahui kemajuan ataupun hasil yang dicapai oleh sekolah 

di dalam melaksanakan fungsinya sesuai rencana yang telah 

dibuat sendiri oleh masing-masing sekolah.Evaluasi pada tahap 

ini adalah evaluasi menyeluruh, menyangkut pengelolaan semua 

bidang dalam satuan pendidikan yaitu bidang teknis educatif 

(pelaksanaan kurikulum/proses pembelajaran dengan segala 

aspeknya), bidang ketenagaan, bidang keuangan, bidang sarana 

prasarana dan administrasi ketatalaksanaan sekolah.Sungguhpun 

demikian, bidang teknis edukatif harus menjadi sorotan utama 

dengan fokus pada capaian hasil (mutu pendidikan). 

Pengawasan adalah proses mencocokkan antara aktivitas 

yang sesungguhnya dilaksanakan dengan rencana yang telah 

dibuat. Dalam pengawasan dilakukan evaluasi keefektifan mulai 

dari perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan. Setiap 

program selesai dilaksanakan, sekolah mencoba melakukan 

evaluasi. Evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui apakah 

kegiatan yang dilakukan sesuai dengan rencana atau tidak. 

Pelaksanaan evaluasi dan monitoring yang dilakukan oleh 

kepala sekolah tersebut dikemukakan waka kurikulum yaitu 

Yeniarti (W.3/CWWK1, tanggal 17 Juli 2019) mengatakan: 

Pelaksanaan elvalusi dalam implementasi manajemen 

berbasis sekolah dilakukan oleh dinas pendidikan dan 

kepala sekolah setiap beberapa hari, bulan dan tahun 

sekali, dengan mengawasi secara langsung maupun tidak 

langsung proses pengimplementasian manajemen berbasis 

sekolah di sekolah.  

Evaluasi yang dilakukan oleh dinas pendidikan dan kepala 

sekolah, evaluasi dan proses evaluasi difokuskan pada 

permasalahan yang dihadapi oleh sekolah, sedangkan evaluasi 

dan monitoring yang dilakukan oleh komite sekolah dan 

masyarakat terfokus pada penggunaan anggaran khususnya yang 

bersumber dari masyarakat. Data tentang evalusi lainnya 

dikemukakan waka kurikulum yaitu Yeniarti (W.3/CWWK2, 

tanggal 17 Juli 2019)  sebagai berikut: 
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Proses evaluasi terhadap pelaksanaan pembelajaran 

internal maupun eksternal. Internal dilakukan oleh 

kepala sekolah, sedangkan eksternal dilakukan oleh 

dinas pendidikan. Setiap pengawasan yang dilakukan 

memiliki fokus tersendiri yang nantinya akan 

menjadikan tolak ukur keberhasilan manajemen berbasis 

sekolah.  

Berbagai bentuk evaluasi yang dilakukan oleh berbagai pihak 

tersebut bertujuan untuk menemukan berbagai permasalahan 

yang di alami sekolah dan mencari solusi apabila terdapat 

program yang tidak dapat dilaksanakan dengan baik, dengan 

kata lain evaluasi dilakukan untuk menilai apakah yang di 

programkan selama ini dapat mencapai target yang di inginkan.. 

Hal ini seperti dikemukakan waka kurikulum yaitu Yeniarti 

(W.3/CWWK3, tanggal 17 Juli 2019) sebagai berikut: 

Evaluasi dilakukan yang di lakukan pada dasarnya 

adalah untuk melihat dan mengetahui proses yang terjadi 

dalam proses pembelajaran, menemukan solusi terbaik 

untuk megatasi masalah di sekolah agar supaya 

pelanggaran-pelanggaran yang selama ini terjadi dapat di 

minimalisisr dengan baik. Sebagai kepala sekolah saya 

sangat mendukung dengan adanya evaluasi tersebut, 

sehingga kami dapat mengetahui kekurangan yang 

dimiliki oleh sekolah serta kemudian mencari jalan 

keluar bersama-sama.   Evaluasi yang dilakukan oleh 

dinas pendidikan dan kepala sekolah terhadap guru 

terkait pengimplementasian manajemen berbasis sekolah 

dapat di sambut baik oleh guru, karena guru beranggapan 

bahwa dengan adanya evaluasi mereka dapat mengetahui 

berbagai macam kekurangan-kekurangan sekolah dan 

mengetahui apa yang mereka lakukan kedepannya.  

Berdasarkan informasi tersebut di atas, dapat diketahui 

bahwa evaluasi dilakukan oleh dinas pendidikan dan kepala 

sekolah, adanya evaluasi dari berbagai pihak tersebut bertujuan 

untuk memberikan gambaran sesuatu hal apa yang harus 
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dilakukan dengan kemungkinan permasalahan yang akan 

muncul.  

e. Perencanaan Manajemen Berbasis Sekolah Dalam 

Peningkatan Mutu Pendidikan di SMK Muhammadiyah 

1 Metro Lampung 

Perencanaan manajemen berbasis sekolah dalam 

meningkatkan mutu pendidikan di SMK Muhammadiyah 1 

Metro Lampung di lakukan dengan cara melibatkan seluruh 

pihak yang berkepentingan, terutama dewan guru dan komite 

sekolah. Dalam hal ini, komite sekolah sudah berkontribusi 

untuk memberikan masukan. Begitu juga, dalam merumuskan 

kebijakan dan program pendidikan termasuk RKT, dan RKAS, 

seluruh tim pengembang sekolah sudah berpartisipasi aktif. 

Diawali dengan rapat pembentukan Tim Pengembang 

Sekolah. Dalam semua kegiatan perencanaan manajemen 

berbasis sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan 

mengacu dan memenuhi delapan SNP. Selain itu, 

memperhatikan kebutuhan dan karekteristik sekolah. Kegiatan 

pertama Tim adalah membuat perencanaan MBS. Perumusannya 

berdasarkan masukan dari internal warga sekolah dan 

rumusannya diputuskan oleh rapat dewan guru yang dipimpin 

oleh kepala sekolah. Setelah melakukan rapat koordinasi antara 

kepala sekolah, komite sekolah dan para dewan guru 

menghasilkan beberapa perencanaan. Berdasarkan wawancara 

yang dilakukan peneliti dengan kepala sekolah, 

Rohaniya(W.1/CWKS7, tanggal 17 Juli 2019) sebagai berikut: 

Perencanaan tersebut adalah membuat Rencana Kerja 

Tahunan, membuat Rencana Kegiatan dan Anggaran 

Sekolah, membuat Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

(KTSP), membuat kelender pendidikan/akademik, 

membuat struktur organisasi sekolah, membuat pembagian 

tugas guru dan tenaga kependidikan, membuat peraturan 

akademik, membuat tata tertib sekolah, membuat kode 

etik sekolah, dan sejumlah dokumen menyangkut regulasi 

di bidang pendidikan dievaluasi dalam skala tahunan, 

sedangkan yang lain dievaluasi sesuai kebutuhan. 
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Perencanaan tersebut merupakan langkah awal yang dilakukan 

oleh kepala sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan di 

sekolahnya. Perencanaan tersebut di buat dengan sebenar-

benarnya dan secara bersungguh-sungguh untuk kepentingan 

bersama.  

Rencana Kerja Tahunan di SMK Muhammadyah 1 Metro 

Lampung ini merupakan salah satu rencana kepala sekolah 

dalam meningkatkan mutu pendidikan. Rencana kerja tahunan 

ini memuat semua program/ kegiatan yang akan dilaksanakan 

pada tahun 2018/2019, baik yang bersifat strategis maupun yang 

bersifat rutin. Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti 

dengan kepala sekolah, Rohaniya (W.1/CWKS8, tanggal 17 Juli 

2019) sebagai berikut: 

Adapun rencana kerja tahunan yang akan di kembangkan 

oleh kepala sekolah adalah Penambahan peserta didik, 

Pembuatan Silabus dan Rencana Pembelajaran. 

Peningkatan kualifikasi pendidikan guru, Sosialisasi 

dengan semua anggota komite, Pengecatan gedung 

sekolah, Penambahan dana anggaran sekolah.Peningkatan 

kebersihan lingkungan sekolah, Pelatihan Komite Sekolah 

tentang manajemen sekolah. 

Dengan adanya rencana kerja tahunan ini sekolah akan 

lebih mudah melaksanakan pengelolaan implementasi 

manajemen berbasis sekolah dalam upaya peningkatan mutu 

pendidikan. Namun demikian, keberhasilan pelaksanaan rencana 

kerja tahunan ini tergantung dari partisipasi semua stakeholder 

di SMK Muhammadiyah 1 Metro Lampung.  

Di setiap sekolah harus memiliki rencana kegiatan dan 

anggaran sekolah. Rencana tersebut di jadikan dasar 

pengelolaan sekolah yang di tunjukkan dengan kemandirian, 

kemitraan, partisipasi, keterbukaan dan akuntabel. Berdasarkan 

wawancara yang dilakukan peneliti dengan kepala sekolah, 

Rohaniya (W.1/CWKS9, tanggal 17 Juli 2019) sebagai berikut: 
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Biasanya rencana kegiatan dan anggaran sekolah tersebut 

di pergunakan untuk pengembangan kompetensi anak 

didik dan kompetensi lulusan, hal tersebut di tinjau dari 

segi program sekolah, apabila di tinjau dari segi 

pembelanjaan sekolah di perioritaskan dengan pengadaan 

peralatan praktek, pengadaan jaringan internet, serta 

pengadaan barang-barang operasional sekolah.  

Dengan adanya rangkaian rencana dan anggaran sekolah 

tersebut dapat menunjang sekolah untuk menyelesaikan 

berbagai persoalan yang ada di sekolah terutama mengenai 

kekurangan peralatan dan perlengkapan operasional sekolah.  

Perencanaan juga merupakan kumpulan kebijakan yang 

secara sistematik disusun dan dirumuskan berdasarkan data yang 

dapat dipertanggungjawabkan dengan tujuan direalisasikan 

dalam bentuk nyata. Keberadaan perencanaan yang disusun 

berdasarkan strategi untuk mencapai mutu pendidikan yang baik 

melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan dengan 

mutu.Sekolah menyadari realita sosial yang dihadapi sekolah 

yaitu terkait dengan sumber daya yang terbatas, lemahnya akses 

terhadap sumber-sumber daya serta perkembangan tuntutan 

kualitas yang semakin meningkat.Melalui perencanaan ini 

sekolah mencoba meyelesaikan masalah yang ada. 



108        Implementasi MBS dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan 

H. Paparan Data Sekolah Menengah Kejuruan Muh 2 

Metro 

1. Deskripsi Kondisi Sekolah Menengah Kejuruan Muh 

2 Metro  

a. Gambaran Sekolah Menengah Kejuruan Muh 2 

Metro 

SMK Muhammadiyah 2 Metro yang beralamat Jl. Khaiberas II 

Ganjar Asri 14/IV kecamatan Metro barat kota metro Lampung 

berdiri sejak tahun 1977, pada saat itu masih bernama STM 

Muhammadiyah Metro dan kemudian berubah menjadi SMK 

Muhammadiyah 2 Metro yang saat ini lebih dikenal dengan 

sebutan kampus biru. 

Periodesasi Kepala SMK Muhammadiyah 2 Metro dari tahun ke 

tahun antara lan :  

1. Tahun 1977- 1977 Drs. Dzaini Djas 

2. Tahun 1977- 1978 Drs. H. Sukidal, M.A 

3. Tahun 1978- 1986 Soekamto 

4. Tahun 1986- 2006 Drs. Simin Effendi, M.M. 

5. Tahun 2006- 2015 Mushenif S.p 

6. Tahun 2015- 2019 Wihan Afriono, S.T, M.Pd. 

Pada awalanya SMK Muhammadiyah 2 Metro hanya memiliki 3 

program study yaitu teknik mesin, teknik otomotif dan 

pertaninan. seiring dengan perkembangannya hingga tahun 2018 

ini SMK Muhammadiyah Metro sudah memiliki 16 program 

studi yaitu : Teknik Pemasaran, Teknik kendaraan ringan, teknik 

instalasi tenaga listrik, Teknik computer & jaringan, Perbankan 

syariah dan teknik sepedah motor. 

 

Visi Misi SMk Muhammadiyah 2 Metro 

Visi 

“ Terwujudnya SMK Muhammadiyah 2 yang teladan dalam 

Imtaq dan berprestasi di bidang IPTEK” 
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Misi 

1. Menjadikan SMK Muhammadiyah 2 Metro sebagai media 

dakwah Islam dalam bidang manajemen, pengetahuan  dan 

teknologi 

2. Menjadikan pendidikan sebagai tenaga professional yang 

sadar hukum, bertanggung jawab, jujur, disiplin dan 

beretoskerja yang baik. 

3. menjadikan tamatan peserta didik sebagai asset yang 

mampu beradaptasi, berimprovisasi dan mengembangkan 

diri dan berkarya. 

 

b. Perencanaan Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah 

dalam Peningkatan Mutu Pendidikan SMK 

Muhammadiyah 2 Metro Lampung 

 Perencanaan merupakan suatu proses yang penting dan 

harus mendapatkan perhatian secara khusus apabila 

menghendaki suatu tujuan dapat tercapai dengan maksimal. 

Tanpa perencanaan yang matang akan mustahil kegiatan dapat 

berjalan lancar dan tujuan dapat tercapai. Dalam perencanaan 

harus ditetapkan sebuah tujuan yang akan dicapai dan strategi 

serta pendekatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan 

tersebut. 

Visi, misi dan tujuan sekolah telah di sosialisasikan 

secara berkala, agar semua komponen sekolah dapat diarahkan 

kepada visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan 

kondisi demikian manajemen SMK memiliki keyakinan, 

potensi, tantangan dan mempunyai orientasi yang jelas dalam 

mewujudkan kepuasan stakeholder. Dalam opersionalnya 

lembaga SMK lebih fokus, termotivasi dalam menentukan 

prioritas pengembangan baik dalam rencana kerja jangka pendek 

maupun jangka panjang. 

SMK Muhammadiyah 2 Metro Lampung secara aktif 

menyusun program sekolah secara bersama-sama antara kepala 

sekolah, guru dan staf serta tokoh  
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Berdasarkan sumber dokumen yang dimiliki SMK 

Muhammadiyah 2 Metro Lampung dalam penyusunan 

perencanaan implementasi MBS dan peningkatan mutu 

pendidikan bahwa program sekolah terdiri dari program tahunan 

Hal ini seperti disampaikan oleh komite sekolah Wahyudi 

(W4.4/CWKS1, tanggal 18 Juli 2019) yang menyatakan bahwa: 

“ Kepala sekolah, guru, komite selalu terlibat dalam 

program tahunan dan semester” 

Program tahunan tersebut meliputi bidang umum, bidang 

organisasi dan menajemen, bidang kesiswaan, bidang tenaga 

kependidikan, bidang lingkungan sekolah dan fasilitas 

pendidikan, bidang keuangan, bidang layanan khusus, bidang 

hubungan masyarakat. setiap bidang telah dirinci secara detail 

berupa kegiatan yang harus dilakukan oleh sekolah, program 

jangka pendek SMK Muhammadiyah 2 Metro Lampung. 

Proses penyusunan rencana jangka pendek melalui rapat 

kepala sekolah, guru, staf, dan komite sekolah. Penyusunan 

jangka pendek mengacu pada visi, misi dan tujuan sekolah. 

Pennyusunan dilakukan dengan cara musyawarah/diskusi 

penentuan program, yang diawali dangan program jangka 

panjang, program jangka menengah, dan program jangka 

pendek. Waktu penyusunan berturut-turut pada waktu liburan 

sekolah sesudah kenaikan kelas. Hal ini seperti disampaikan 

oleh komite sekolah Wahyudi (W4.4/CWKS2, tanggal 18 Juli 

2019) sebagai berikut: 

“ Penyusunan program dilakukan pada liburan sekolah 

pasca kenaikan kelas” 

Terkait dengan penyusunan perencanaan MBS dan peningkatan 

mutu pendidikan dalam upaya mempengaruhi guru dan staf 

untuk mau bekerja sama agar melakukan tindakan dan perbuatan 

dalam mencapai tujuan bersama, kepala sekolah menyusun 

kegiatan tahunan, kegiatan semester, kegiatan bulanan dan 

kegiatan mingguan untuk melakukan pembinaan dan koordinasi 
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serta monitoring pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh 

guru.  

Penyusunan perencanaan implementasi MBS dan peningkatan 

mutu pendidikan dalam upaya menjalin kerjasama guru dengan 

staf, berupa perencanaan yang terkait dengan penataan 

administrasi, optimalisasi supervisi kelas dalam kegiatan 

pembelajaran, mensosialisaikan dan mengaplikasikan apa yang 

terkandung dari dari visi dan misi sekolah, membagi pekerjaan 

apa saja yang harus dilaksanakan secara profesional, 

mensosialisikan dan membahas kurikumlum industri yang sudah 

tersusun. Penyusunan perencanaan implementasi MBS dan 

peningkatan mutu pendidikan disusun secara khusus oleh kepala 

sekolah, hal ini seperti dikemukakan oleh kepala sekolah yaitu 

Wihan Afriono (W.1.2/CWKS1, tanggal 18 Juli 2019) yang 

menyatakan bahwa: 

“melakukan Workshop dengan penyelarasan kurikulum 

industri” 

Penyusunan perencanaan implementasi MBS dan 

peningkatan mutu pendidikan dengan tujuan menjalin kerjasama 

dengan guru dan staf di sekolah, merupakan kegiatan rutin yang 

dilakukan oleh kepala sekolah, rencana-rencana tersebut dibuat 

dalam jadwal program Penyusunan perencanaan implementasi 

MBS dan peningkatan mutu pendidikan, adapun isi dari kegaitan 

mingguan direncanakan oleh kepala sekolah 

Berdasarkan data tersebut di atas, dapat disimpulkan 

bahwa perencanaan implementasi MBS dan peningkatan mutu 

pendidikan berupaya  mempengaruhi guru dan staf untuk mau 

bekerja sama agar melakukan tindakan dengan orientasi pada 

peningkatan mutu pendidikan dengan membuat berbagai maca 

perencanaan seperti rencana kegiatan tahunan, rencana semester 
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c. Pengorganisasian Implementasi Manajemen Berbasis 

Sekolah Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan 

Berdasarkan observasi/pengamatan tentang pelaksanaan 

manajemen kepemimpinan kepala sekolah SMK 

Muhammadiyah 2 Metro Lampung cukup baik, hal ini dapat 

dilihat dari posisi kepala sekolah selaku manajer yang bersikap 

memahami segala sesuatu yang ada di sekolahnya mulai dari 

keadaan siswa, guru, sarana dan kondisi komite sekolah. Hal ini 

seperti dikemukakan oleh Adi Susanto (W.2.2/CWG1, tanggal 

18 Juli 2019) menyatakan bahwa: 

“ Kepala sekolah berusaha berusaha untuk memahami 

segala sesuatu permasalahan yang ada di sekolahnya 

seperti kondisi guru, kondisi siswa”  

Kepala sekolah selalu transpraran dalam 

mengimplementasikan semua perencanaan kerja yang telah 

dirancang selama ini, khususnya program Selain itu juga kepala 

sekolah selalu terbuka kepada guru dan para pegawai di sekolah 

termasuk dalam hal keuangan sekolah. Hal ini seperti 

dikemukakan oleh guru yaitu Adi susanto (W.2.2/CWG2, 

tanggal 17 Juli 2019)  menyatakan bahwa: 

“ Kepala sekolah Tebuka dengan informasi maupun 

dengan keungan bertujuan pengorganisasian sekolah mbs 

sebagai sekolah rujukan berjalan sesua direncanakan “ 

Sikap keterbukaan yang di miliki oleh kepala sekolah di akui 

sendiri oleh para guru dan staf di sekolah tersebut.  

Pengorganisasian dalam rangka pengimplementasian 

manajemen berbasis sekolah yaitun kegiatan kerjasama guru dan 

staf, kepala sekolah selalu melibatkan guru dan staf dalam setiap 

kegiatan  

Keterlibatan guru, staf, dan  komite sekolah dalam setiap 

kegiatan sebagai implementasi manajemen berbasis sekolah 

tersebut dikemukakan oleh Guru (W.2.2/CWG3, tanggal 18 Juli 

2018) mengatakan bahwa : 
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“ Kepala sekolah selalu menyangkut MBS terutama 

sekolah sebagai sekolah rujukan “ 

Di sisi lain pengorganisasian merupakan proses 

penyusunan struktur ogranisasi yang sesuai dengan tujuan 

organisasi, sumber daya yang dimiliki dan lingkungan yang 

melingkupinya. Dua aspek pertama ialah proses susunan 

struktur organisasi dan pembagian tugas. Hal ini akan tercermin 

pada struktur formal suatu organisasi dan tanpak atau ditunjukan 

oleh bagan suatu organisasi. Seperti yang di ungkapkan oleh 

kepala sekolah (W.1.2/CWKS3, tanggal 18 Juli 2019) 

mengatakan bahwa:  

“Proses pengorganisasian implementasi manajemen 

berbasis sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan di 

SMK Muhammadiyah 2 Metrodengan Struktur 

organisasi yang tersusun secara tersturktural “ 

Dalam waktu yang berbeda komite senada dengan pernyataan 

kepala sekolah bahwa:  

Menurut komite sekolah, kepala sekolah selalu 

memberikan tugas dan kepercayaan kepada tenaga 

pengajar sekolah, karena di nilai lebih efektif dalam 

menjalankan tugas yang di embannya.  

Pengorganisasian juga dapat dipandang sebagai usaha 

penciptaan hubungan tugas yang jelas antara personalia, 

sehingga dengan demikian setiap orang dapat berkerja secara 

bersama-sama dalam kondisi yang baik untuk mencapai tujuan-

tujuan organisasi yang telah direncanakan. 

Adapun bagan organisasi SMK Muhammadiyah 2 Metro 

Lampung sebagaimana diatas pembagian kerja adalah perincian 

tugas pekerjaan agar setiap personil dalam sebuah organisasi 

memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam melaksanakan 

sekumpulan kegiatan atau program yang telah diembankan pada 

personil dalam organisasi tersebut.Kedua aspek ini merupakan 
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sadar pengorganisasian suatu organisasi untuk mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan secara efesien dan efektif. 

Secara operasional mengenai pelaksanaan 

pengorganisasian yang dilakukan kepala sekolah ini 

sebagaimana dikemukakan oleh wakil kepala sekolah 

yaituSunoko serta penguatan pada guru senior dalam suatu 

wawancara menyebutkan bahwa: “Manajemen dan 

pengorganisasian dari Kepala Sekolah selama ini berlangsung 

dengan baik, sistematis dan harmonis”. 

Pendapat di atas ditegaskan oleh Komite sekolah 

(W.4.4/CWKS4, 18 Juli 2019) yang menyatakan bahwa:  

“Pengorganisasian Kepala Sekolah selama ini berjalan 

dengan sangat baik dan selalu memberikan motivasi guru 

dan mesukseskan visi misi”. 

Dalam sebuah pengorganisasian terkandung pengarahan 

yang dimaknai oleh Kepala Sekolah sebagai jabatan tertinggi di 

sekolah memberikan perintah-perintah dan motivasi pada 

personalia yang melaksanakan peintah-perintah tersebut. 

Pengarahan di katakan sebagai  prosesmembuat atau 

mendapatkan para karyawan untuk melakukan apa yang 

diinginkan, dan harus mereka lakukan. Memberikan petunjuk 

kepada para guru, staf dan komite sekolah agar mereka tau apa 

yang harus mereka lakukan untuk mencapai tujuan yaitu 

meningkatkan mutu pendidikan.  

 

d. Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah dalam 

Meningkatkan Mutu Pendidikan 

 Pelaksanaan sering juga disebutkan penggerakkan serta 

merangsang seluruh individu atau personil organisasi sekolah 

untuk melaksanakan tugas dengan antusias dan berkemampuan 

dengan baik. Dengan kata lain, bahwa tugas melaksanakan atau 

menggerakkan dilakukan serta dikordinir oleh kepala sekolah 

selaku ketua tertinggi dalam sebuah organisasi serta pengambil 

kebijakan dalam konteks operasional pelaksanaan atau 

penggerak yang dilakukan pada bidang-bidang yang telah 
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didelegasikan serta diberikan wewenang serta dalam konteks 

kelas guru kelas yang merupakan tanggung jawab dalam proses 

pembelajaran yang harus memiliki kemampuan serta peran yang 

sangat penting dalam melaksanakan atau menggerakkan orang-

orang yang terlibat dalam melaksanakan program belajar dan 

mengajar pada institusi sekolah. 

Pelaksanaan MBS di SMK Muhammadiyah 2 Metro 

Lampung secara nyata dan terarah sejak tahun pelajaran 

2018/2019 sampai saat ini, seiring dengan di adakannya muatan 

lokal dan desentralisasi pendidikan. Di adakannya MBS ini 

bertujuan untuk merealisasikan manajemen peningkatan mutu 

berbasis sekolah (MPMBS), yang terbagi dalam mutu input, 

mutu proses dan mutu output. Di samping itu mutu pelayanan, 

ketenagaan, perencanaan dan evaluasi, kurikulum, keuangan, 

administrasi, dan hubungan dengan masyarakat serta keinginan 

untuk terciptanya lingkungan belajar yang nyaman, serta 

kondusif dalam proses belajar mengajar. Berdasarkan dengan 

hasil wawancara dengan informan seperti terungkap dalam 

petikan wawancara kepala sekolah SMK Muhammadiyah 2 

Metro Lampung yaituWihan Afriono (W.1.2/CWKS6, tanggal 

18 Juli 2019) pelaksanaan MBS tersebut meliputi:  

“ Mengembangkan potensi anak didik dan kompetensi 

lulusan di dunia industry” 

Adapun dalam fungsi-fungsi yang perlu dilibatkan untuk 

mencapai sasaran pendidikan di SMK Muhammadyah 2 Metro 

Lampung sudah ditentukan untuk jangka waktu satu tahun ke 

depan, yakni tahun pelajaran 2018/2019 dan yang masih perlu 

diteliti tingkat kesiapannya adalah fungsi proses belajar 

mengajar, fungsi ketenagaan, dan kurikulum, fungsi sarana 

prasarana dan perpustakaan beserta faktor-faktor pendukungnya. 

Fungsi-fungsi dan faktor-faktor tersebut harus benar-

benar siap. Apabila masih ada faktor yang belum menampakkan 

kesiapannya, harus dicari penyebab dan solusinya. Pelaksanaan 

analisis SWOT dalam menerapkan konsep MBS di SMK Muh 2 

Metro dengan menganalisis masing-masing fungsi untuk 
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mencapai sasaran dan dilakukan pada keseluruhan faktor dalam 

setiap fungsi baik internal maupun eksternal.  

Adapun Pelaksanaan MBS di SMK Muhammadiyah 2 

Lampung adalah : 

1. Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dalam 

Bidang Proses Belajar Mengajar 

2. Pelaksanaan proses belajar mengajar pada SMK 

Muhammadiyah 2 Metro Lampung mencakup tiga 

kegiatan 

a. Kegiatan Akhir (penutup)  

Di akhir penyampaian materi, guru mengajukan 

pertanyaan kepada siswa yang belum memahami 

dengan benar materi yang di sampaikan, 

memberikan tugas rumah serta memberitahukan 

materi apa yang akan di pelajari pada pertemuian 

berikutnya.  

3. Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dalam 

Bidang Personel  

Sekolah Pelaksanaan manajemen berbasis sekolah 

(MBS) dalam bidang personel di SMK Muhammadiyah 2 Metro 

Lampung secara garis besar terdiri dari pembinaan dan 

pengembangan, promosi dan mutasi, pemberhentian, 

kompensasi, dan penilaian pegawai. Dalam konteks pembinaan 

dan pengembangan pegawai, guru dan personel lain selalu 

dilibatkan dalam menentukan berbagai kebijakan sekolah, baik 

dalam membuat perencanaan dan pengambilan keputusan yang 

dianggap strategis bagi kepentingan sekolah dan masyarakat. 

Selain itu, kepala sekolah juga melakukan kunjungan kelas, 

mengirim para guru untuk melakukan pendidikan dan latihan 

yang di adakan oleh dinas pendidikan. Promosi pegawai yang 

dilaksanakan pada SMK Muhammdiyah 2 Metro Lampung 

berdasarkan sistem prestasi kerja dan senioritas, dan kombinasi 

keduanya yaitu prestasi kerja dengan senioritas dan berdasarkan 

peraturan yang telah ditetapkan. Dalam urusan pemutasian, 

kepala SMK Muhammadiyah 2 Metro Lampung juga 
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melakukannya berdasarkan kinerja, keterampilan, dan 

kecakapan pegawai itu sendiri. Pemberhentian atau pemutusan 

hubungan kerja karena alasan lain (selain pensiun) belum pernah 

terjadi selama dia memimpin di sekolah tersebut. Dalam konteks 

kompensasi, kepala SMK Muhammadiyah 2 Metro Lampung 

memberikan keterangan bahwa kompensasi tidak hanya dalam 

bentuk materi/uang semata. Kompensasi bisa berupa fasilitas, 

penghargaan, jabatan, dan lain sebagainya yang dinilai adil dan 

layak sesuai dengan kinerja, prestasi kerja pegawai, dan 

kemampuan finansial sekolah. Terakhir, dalam penilaian 

pegawai, kepala sekolah menilainya berdasarkan ketepatan 

waktu dalam melakasanakan tugas, disiplin dalam bekerja.  

4. Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dalam 

Bidang Hubungan Sekolah dengan Masyarakat 

Pelaksanaan manajemen berbasis sekolah dalam bidang 

peningkatan mutu pendidikan di SMK Muhammadiyah 2 Metro 

Lampung telah dilaksanakan dalam berbagai kegiatan. Wakil 

kepala sekolah memberikan keterangan bahwa beberapa 

kegiatan dilaksanakan untuk menjalin hubungan sekolah dengan 

masyarakat adalah: 

a. Pembentukan dan permberdayaan komite sekolah 

b. Rapat rutin dengan komite sekolah setiap akhir semester 

c. Mengadakan kerjasama dengan masyarakat dalam 

rangka ikut berperan dalam peningkatan mutu sekolah 

d. Mewajibkan orang tua mengambil rapor anaknya tiap 

semester 

e. Mengadakan rapat dengan orang tua siswa minimal 2 

kali dalam setahun 

f. Menyampaikan kemunduran dan kemajuan prestasi yang 

dicapai sekolah 

g. Menumbuhkan transparansi dalam pengelolaan sekolah 

h. Menyediakan informasi tentang sekolah kepada 

masyarakat 

i. Memperingati hari-hari besar keagamaan 
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Adapun alternatif langkah pemecahan masalah dalam 

menerapkan konsep MBS di SMK Muhammadiyah 2 Metro 

Lampung dilaksanakan dengan mengumpulkan sejumlah 

alternatif solusi dari berbagai pihak baik yang dihasilkan dari 

hasil rapat dewan guru maupun dari aspirasi masing-masing 

karyawan sekolah sehingga permasalahan sekolah dapat segera 

teratasi dengan baik.  

 

e. Mendeskripsikan Pelaksanaan Evaluasi dalam 

Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah 

Sekolah yang menggunakan Manajemen Berbasis 

Sekolah memiliki kewenangan untuk mengatur sendiri 

sekolahnya itu agar dapat mencapai tujuan. Dengan kata lain, 

sekolah tersebut berhak untuk memberdayakan potensi yang 

dimilikinya baik itu potensi warga sekolah maupun potensi 

masyarakatnya. Dengan demikian maka kepemimpinan dan tata 

pengelolaan yang dimiliki haruslah menunjang untuk 

keberhasilan tujuan yang telah ditetapkan. 

Evaluasi sebagai salah satu tahapan dalam manajemen 

berbasis sekolah merupakan kegiatan yang penting untuk 

mengetahui kemajuan ataupun hasil yang dicapai oleh sekolah 

di dalam melaksanakan fungsinya sesuai rencana yang telah 

dibuat sendiri oleh masing-masing sekolah.Evaluasi pada tahap 

ini adalah evaluasi menyeluruh, menyangkut pengelolaan semua 

bidang dalam satuan pendidikan yaitu bidang teknis educatif 

(pelaksanaan kurikulum/proses pembelajaran dengan segala 

aspeknya), bidang ketenagaan, bidang keuangan, bidang sarana 

prasarana dan administrasi ketatalaksanaan sekolah.Sungguhpun 

demikian, bidang teknis edukatif harus menjadi sorotan utama 

dengan fokus pada capaian hasil (mutu pendidikan). 

Pengawasan adalah proses mencocokkan antara aktivitas 

yang sesungguhnya dilaksanakan dengan rencana yang telah 

dibuat. Dalam pengawasan dilakukan evaluasi keefektifan mulai 

dari perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan. Setiap 

program selesai dilaksanakan, sekolah mencoba melakukan 

evaluasi. Evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui apakah 
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kegiatan yang dilakukan sesuai dengan rencana atau tidak. 

Pelaksanaan evaluasi dan monitoring yang dilakukan oleh 

kepala sekolah tersebut dikemukakan waka kurikulum yaitu 

JUlitri maria (W.3.3/CWWK1, tanggal 18 Juli 2019) 

mengatakan: 

Pelaksanaan elvalusi dalam implementasi manajemen 

berbasis sekolah dilakukan oleh dinas pendidikan dan 

kepala sekolah dalam  mengawasi secara langsung 

maupun tidak langsung proses pengimplementasian 

manajemen berbasis sekolah di sekolah.  

Evaluasi yang dilakukan oleh dinas pendidikan dan kepala 

sekolah, evaluasi dan proses evaluasi difokuskan pada 

permasalahan yang dihadapi oleh sekolah, sedangkan evaluasi 

dan monitoring yang dilakukan oleh komite sekolah dan 

masyarakat terfokus pada penggunaan anggaran khususnya yang 

bersumber dari masyarakat. Data tentang evalusi lainnya 

dikemukakan waka kurikulum yaitu Juliatri Maria 

(W.3.3/CWWK2, tanggal 18 Juli 2019)  sebagai berikut: 

Proses evaluasi terhadap pelaksanaan pembelajaran 

internal maupun eksternal.  

Berbagai bentuk evaluasi yang dilakukan oleh berbagai pihak 

tersebut bertujuan untuk menemukan berbagai permasalahan 

yang di alami sekolah dan mencari solusi apabila terdapat 

program yang tidak dapat dilaksanakan dengan baik, dengan 

kata lain evaluasi dilakukan untuk menilai apakah yang di 

programkan selama ini dapat mencapai target yang di inginkan.. 

Hal ini seperti dikemukakan waka kurikulum yaitu Juli tri Maria 

(W.3.3/CWWK3, tanggal 18 Juli 2019) sebagai berikut: 

“ Evaluasi dilakukan untuk melihat proses pembelajaran 

yang sesuai dengan kurikulum industry yang sudah 

tersusun” 

Berdasarkan informasi tersebut di atas, dapat diketahui 

bahwa evaluasi dilakukan oleh dinas pendidikan dan kepala 
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sekolah, adanya evaluasi dari berbagai pihak tersebut bertujuan 

untuk memberikan gambaran sesuatu hal apa yang harus 

dilakukan dengan kemungkinan permasalahan yang akan 

muncul.  

 

f. Perencanaan Manajemen Berbasis Sekolah Dalam 

Peningkatan Mutu Pendidikan di SMK Muhammadiyah 

2 Metro Lampung 

Perencanaan manajemen berbasis sekolah dalam 

meningkatkan mutu pendidikan di SMK Muhammadiyah 2 

Metro Lampung di lakukan dengan cara melibatkan seluruh 

pihak yang berkepentingan, terutama dewan guru dan komite 

sekolah. Dalam hal ini, komite sekolah sudah berkontribusi 

untuk memberikan masukan. 

Diawali dengan rapat pembentukan Tim Pengembang 

Sekolah. Dalam semua kegiatan perencanaan manajemen 

berbasis sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan 

mengacu dan memenuhi delapan SNP. Selain itu, 

memperhatikan kebutuhan dan karekteristik sekolah. Kegiatan 

pertama Tim adalah membuat perencanaan MBS. Perumusannya 

berdasarkan masukan dari internal warga sekolah dan 

rumusannya diputuskan oleh rapat dewan guru yang dipimpin 

oleh kepala sekolah. Setelah melakukan rapat koordinasi antara 

kepala sekolah, komite sekolah dan para dewan guru 

menghasilkan beberapa perencanaan. Berdasarkan wawancara 

yang dilakukan peneliti dengan kepala sekolah, wihan 

afriono(W.1.2/CWKS5, tanggal 18 Juli 2019) sebagai berikut: 

Membuat rencana kerja tahunan, membuat penyelarasan 

industry dan pembagian tugas guru 

Perencanaan tersebut merupakan langkah awal yang dilakukan 

oleh kepala sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan di 

sekolahnya. Perencanaan tersebut di buat dengan sebenar-

benarnya dan secara bersungguh-sungguh untuk kepentingan 

bersama.  
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Dengan adanya rencana kerja tahunan ini sekolah akan 

lebih mudah melaksanakan pengelolaan implementasi 

manajemen berbasis sekolah dalam upaya peningkatan mutu 

pendidikan. Namun demikian, keberhasilan pelaksanaan rencana 

kerja tahunan ini tergantung dari partisipasi semua stakeholder 

di SMK Muhammadiyah 2 Metro Lampung.  

Di setiap sekolah harus memiliki rencana kegiatan dan 

anggaran sekolah. Rencana tersebut di jadikan dasar 

pengelolaan sekolah yang di tunjukkan dengan kemandirian, 

kemitraan, partisipasi, keterbukaan dan akuntabel. Berdasarkan 

wawancara yang dilakukan peneliti dengan kepala sekolah, 

Wihan Afriono (W.1.2/CWKS6, tanggal 18 Juli 2019) sebagai 

berikut: 

“ Biasanya rencana kegiatan dan anggaran sekolah 

tersebut di pergunakan untuk pengembangan kompetensi 

anak didik dan kompetensi lulusan industry “ 

Dengan adanya rangkaian rencana dan anggaran sekolah 

tersebut dapat menunjang sekolah untuk menyelesaikan 

berbagai persoalan yang ada di sekolah terutama mengenai 

kekurangan peralatan dan perlengkapan operasional sekolah.  

Perencanaan juga merupakan kumpulan kebijakan yang 

secara sistematik disusun dan dirumuskan berdasarkan data yang 

dapat dipertanggungjawabkan dengan tujuan direalisasikan 

dalam bentuk nyata. Keberadaan perencanaan yang disusun 

berdasarkan strategi untuk mencapai mutu pendidikan yang baik 

melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan dengan 

mutu.Sekolah menyadari realita sosial yang dihadapi sekolah 

yaitu terkait dengan sumber daya yang terbatas, lemahnya akses 

terhadap sumber-sumber daya serta perkembangan tuntutan 

kualitas yang semakin meningkat.Melalui perencanaan ini 

sekolah mencoba meyelesaikan masalah yang ada. 
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I. Perencanaan Implementasi Manajemen Berbasis 

Sekolah dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah 

Menengah Kejuruan Muhammadiyah 1 Metro 

Perencanaan program pada dasarnya adalah proses 

penetapan kegiatan di masa yang akan datang, dengan mengatur 

berbagai sumber daya secara efektif dan efisien untuk mencapai 

hasil yang optimal sesuai tujuan yang telah ditetapkan.MBS 

sebagai suatu model manajemen yang memberikan otonomi 

lebih besar kepada sekolah dan mendorong pengambilan 

keputusan partisipatif yang melibatkan secara langsung semua 

warga sekolah (guru, siswa, kepala sekolah, karyawan, orang tua 

siswa dan masyarakat) untuk meningkatkan mutu sekolah 

berdasarkan kebijakan pendidikan nasional.  

Dengan otonomi yang lebih besar, maka sekolah 

memiliki kewenangan yang lebih besar dalam mengelola 

sekolahnya, sehingga sekolah lebih mandiri. Dengan 

kemandiriannya, sekolah lebih berdaya dalam mengembangkan 

program-program yang tentu saja lebih sesuai dengan kebutuhan 

dan potensi yang dimilikinya.Otonomi dalam manajemen 

merupakan potensi bagi sekolah untuk meningkatkan kinerja 

para staf, menawarkan partisipasi langsung kelompok-kelompok 

yang terkait dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap 

pendidikan. 

Berbicara tentang mutu pendidikan berarti mengkaji 

keseluruhan dimensi pendidikan satu dengan yang lain saling 

terkait. Selain itu, menentukan karakteristik atau ukuran untuk 

menunjukkan kualitas pendidikan sangat rumit.Namun demikian 

tentulah selalu ada jalan keluar untuk mengatasinya. 

Dapat dipahami bahwa mutu pendidikan adalah 

kemampuan lembaga pendidikan dalam mendayagunakan 

sumber-sumber pendidikan dalam upaya mengubah tingkah laku 

anak didik untuk meningkatkan kemampuan belajar siswa 

seoptimal mungkin sehingga mencapai sasaran yang diharapkan. 
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Berdasarkan dengan rangkuman hasil wawancara dengan 

kepala sekolah, Rohaniya (wawancara, tanggal 17 Juli 2019), 

sebagai berikut : 

Yang dilakukan dalam penerapan implementasi 

manajemen berbasis sekolah adalah dengan melaksanaan 

program yang telah di rumuskan dan melakukan evaluasi 

evaluasi, dan merumuskan sasaran mutu baru. 

Melaksanakan program yang sudah di rumuskan dapat 

mempermudah mencapai tujuan yang di inginkan. 

Keprofesionalisme kepala sekolah dalam meningkatkan mutu 

pendidikan patut di apresiasi, karena ia telah menjalankan tugas 

dan fungsinya sebagai seorang pemimpin di dalam sekolah. 

Sebagai pemimpin, beliau memahami apa saja yang menjadi 

tanggung jawabnya dan menghindari hal-hal yang tidak baik 

untuk sekolah.   

Berdasarkan dengan rangkuman hasil wawancara dengan 

guru, Roby Gunawan (wawancara, tanggal 17 Juli 2019), 

sebagai berikut : 

Yang dilakukan dalam penerapan manajemen berbasis 

sekolah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan 

adalah dengan melakukan alternatif langkah pemecahan 

masalah, penyusunan rencana dan program kerja 

peningkatan mutu. 

Dalam peningkatan mutu pendidikan tentu banyak sekali 

langkah-langkah yang harus di tempuh, untuk menempuh 

masalah yang di hadapi pun harus dengan strategi khusus, 

sumber daya manusia yang ada di sekolah tentu ada cara 

masing-masing individu yang di lakukan oleh mereka, mulai 

dari melakukan musyawarah ketika menemui masalah, 

musyawarah dilakukan dengan tujuan menemukan solusi yang 

terbaik untuk memecahkan masalah yang di hadapi tersebut. 

Selain musyawarah juga melakukan penyusunan rencana dan 

program peningkatan mutu, sebuah program tidak lain adalah 

untuk mempermudah individu untuk merealisasikannya dalam 
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kehidupan nyata. Dengan berpatokan pada program, maka 

semua kegiatan akan lebih terarah. Terarahnya suatu kegiatan 

juga dapat memberikan dampak baik pada mutu sekolah.  

SMK Muhammadiyah 1 Metro Lampung secara aktif 

menyusun program sekolah secara bersama-sama antara kepala 

sekolah, guru dan staf serta tokoh masyarakat. Hal ini sesuai 

dengan rangkuman hasil wawancara dengan komite sekolah, 

Wahid nurdiyanto (wawancara, tanggal 17 Juli 2019), sebagai 

berikut : 

Dalam rangka implementasi manajemen berbasis sekolah 

upaya yang dilakukan sekolah adalah perealisasian Visi, 

Misi SMK Muhammadiyah 1 Metro Lampung, yaitu 

“Menuju Prestasi Gemilang, Menjadikan Lulusan Yang 

Siap Pakai dan Profesional Berlandaskan Iman dan 

Taqwa”. 

Sekolah tanpa visi dan misi bagaikan sayur tanpa garam, 

artinya terdapat sesuatu yang kurang afdol, oleh karena itu di 

rumuskanlah suatu visi dan misi dari gabungan beberapa 

pemikiran atara kepala sekolah, guru, staff dan komite sekolah 

untuk menyusun visi dan misi yang akan dijadikan mereka 

sebagai acuan dalam meningkatkan mutu pendidikan di 

sekolahnya. Dengan visi dan misi, prestasi gemilang dapat pula 

di jadikan warga sekolah untuk senantiasa meningkatkan 

prestasi yang ada di dalam dirinya. Tidak hanya itu saja siswa 

pun harus ikut andil untuk meningkatkan prestasi dirinya. 

Menjadikan lulusan yang siap pakai di dunia kerja merupakan 

salah satu tujuan sekolah dimanapun berada. Salah satu ciri 

mutu pendidikan yang baik adalah banyaknya lulusan yang 

sukses di dunia kerja. 

Berdasarkan dengan rangkuman hasil wawancara dengan 

waka kurikulum, Yeniarti (wawancara, tanggal 17 Juli 2019), 

sebagai berikut :  

Yang di lakukan dalam penerapan manajemen berbasis 

sekolah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan 
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adalah dengan melakukan beberapa sosialisasi kepada 

warga sekolah dan identifikasi tantangan nyata sekolah. 

Sosialisasi mengenai implementasi manajemen berbasis 

sekolah merupakan salah satu cara yang harus di lakukan kepala 

sekolah, sosialisasi dilakukan dengan gayan bahasa yang baik, 

dan gestur, mimik wajah yang enak di pandang akan membuat 

warga sekolah mudah memahami apa yang disampaikan oleh 

kepala sekolah, tutur kata serta pemilihan diksi perkata yang 

baik juga akan membuat pendengar akan langsung tergambar 

dengan jelas apa yang akan mereka lakukan nantinya. Proses 

pengidentifikasian tentang tantangan nyata yang mau tidak mau 

di hadapi sekolah membuat warga sekolah harus bekerja ekstra, 

bekerja ekstra artinya melakukan pekerjan dengan sungguh-

sungguh tanpa mengeluh sedikitpun.    

Berdasarkan wawancara beberapa pendapat di atas dapat 

di simpulkan pengimplementasian manajemen berbasis sekolah 

dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dilakukan dengan 

cara merealisasikan visi dan misi yang selama ini di rumuskan 

bersama, melakukan evaluasi-evaluasi, dan merumuskan sasaran 

mutu baru, dengan melakukan alternatif langkah pemecahan 

masalah, penyusunan rencana dan program kerja peningkatan 

mutu, melakukan beberapa sosialisasi kepada warga sekolah dan 

identifikasi tantangan nyata sekolah. 

a. Pengorganisasian Implementasi Manajemen Berbasis 

Sekolah Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan 

Agar tujuan dapat tercapai dengan tuntas dan 

pendayagunaan sumber daya dapat maksimal maka kegiatan 

yang telah dijabarkan dalam perencanaan diwujudkan dalam 

langkah pertama yaitu pengorganisasian. Pengorganisasian 

adalah sistem kerja sama sekelompok orang yang dilakukan 

dengan pembidangan dan pembagian seluruh pekerjaan/tugas 

dengan membentuk sejumlah satuan atau unit kerja yang 

menghimpun pekerjaan sejenis dalam satu satuan unit kerja.  

Di sisi lain pengorganisasian merupakan proses 

penyusunan struktur ogranisasi yang sesuai dengan tujuan 
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organisasi, sumber daya yang dimiliki dan lingkungan yang 

melingkupinya. Dua aspek pertama ialah proses susunan 

struktur organisasi dan pembagian tugas. Hal ini akan tercermin 

pada struktur formal suatu organisasi dan tanpak atau ditunjukan 

oleh bagan suatu organisasi. Seperti yang di ungkapkan oleh 

kepala sekolah, yaitu Rohaniya (wawancara, tanggal 17 Juli 

2019) mengatakan bahwa:  

“Proses pengorganisasian implementasi manajemen 

berbasis sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan di 

SMK Muhammadiyah 1 Metro Lampung terdiri dari tiga 

tahap yaitu: (1) Perincian seluruh kegiatan atau 

pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh setiap personil 

sekolah dalam mencapai tujuan sekolah, (2) pembagian 

beban pekerjaan menjadi kegiatan-kegiatan yang dapat 

dilaksanakan baik dalam bentuk individu maupun 

sekelompok seperti kelompok bidang mata pelajaran (3) 

pengembangan dan mekanisme kerja sehingga terjalin 

koordinasi serta komunikasi yang terjalin antara personil 

dalam pekerjaan sehingga menjadi satu kesatuan yang 

terpadu dan harmonis. Hal ini akan menjadikan satu 

kesatuan antara personil dalam mencapai satu visi yaitu 

mencapai tujuan sekolah.  

Terdapat beberapa jenis pengorganisasian yang 

dilakukan sekolah, jenis-jenis tersebut dapat di pilah maupun 

dipilih tergantung oleh pemimpin dari sekolah tersebut. 

Perincian mengenai seluruh kegiatan atau yang harus dikerjakan 

oleh personil sekolah, dengan adanya perincian tersebut personil 

sekolah dapat memilih pekerjaan mana yang paling utama yang 

akan mereka kerjakan terlebih dahulu. Pembagian beban 

pekerjaan menjadi kegiatan-kegiatan yang dapat dilaksanakan 

baik dalam bentuk individu maupun sekelompok seperti 

kelompok bidang mata pelajaran, pembagian kerja berguna 

untuk memudahkan personil sekolah dalam bekerja, selain 

mempermudah juga dapat mempercepat pekerjaan terselesaikan 

karena pekerjaan yang banyak jika di kerjakan oleh orang yang 

banyak juga akan cepat terselesaikan. Mekanisme kerja dapat di 

kembangkan jika terjalin komunikasi yang baik antar sesama 
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personil sekolah, itulah komunikasi sangat mendukung 

kelancaran pencapaian tujuan.  

Berdasarkan dengan rangkuman hasil wawancara dengan 

guru yaitu, Roby Gunawan(wawancara, tanggal 17 Juli 2019) 

mengatakan bahwa:  

Pengorganisasian di SMK Muhammadiyah 1 Metro 

Lampung adalahMengidentifikasi dan mengelompokan 

sejumlah aktivitas yang diinginkan, Mengelompokan 

aktivitas menurut sumber dan situasi yang ada. 

Mengidentifikasi dan mengelompokkan sejumlah 

aktifitas yang di inginkan merupakan salah satu cara yang di 

lakukan oleh sekolah, dengan di kelompokan, suatu aktifitas 

akan dapat berjalan sesuai dengan apa yang di inginkan. Mana 

yang akan di dulukan dan mana yang di anggap rutinitas, segala 

aktifitas di dalam sekolah tidak terlepas dari peran 

pengorganisasian di suatu instansi pendidikan.  

Berdasarkan dengan rangkuman hasil wawancara dengan 

waka kurikulum yaitu Yeniarti (wawancara, tanggal 17 Juli 

2019) mengatakan bahwa:  

Pengorganisasian di SMK Muhammadiyah 1 Metro 

Lampungadalah perumusan tugas pokok dan 

pengelompokan fungsi ke dalam seksi-seksi yang lebih 

spesifik. 

Perumusan tugas pokok di suatu sekolah memberikan 

gambaran warga sekolah mengenai suatu kewajiban yang harus 

dikerjakan, pekerjaan yang merupakan tanggung jawab, perintah 

untuk berbuat atau melakukan sesuatu demi mencapai suatu 

tujuan. Tugas pokok sebagai satau kesatuan pekerjaan atau 

kegiatan yang paling utama dan rutin dilakukan oleh para warga 

sekolah yang memberikan gambaran tentang ruang lingkup atau 

kompleksitas jabatan demi mencapai tujuan 

tertentu.Pengelompokkan fungsi ke dalam seksi-seksi yang lebih 

khusus sebagai proses penerapan fungsi-fungsi menjadi unit-unit 
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kecil organisasi sesuai prinsip-prinsip organisasi yang telah 

dikemukakan sebelumnya. Poses pengelompokkan fungsi-fungsi 

menurut unit-unit yang lebih kecil ini dapat dilakukan secara 

horizontal dan vertikal.  

Berdasarkan dengan rangkuman hasil wawancara dengan 

komite sekolah yaitu Wahid Nurdiyanto(wawancara, tanggal 17 

Juli 2019) mengatakan bahwa:  

Pengorganisasian diSMK Muhammadiyah 1 Metro 

Lampungadalah Mendelegasikan kekuasaan pada 

anggota tertentu danMengadakan koordinasi kekuasaan 

(wewenang) dan hubungan informasi. 

Salah satu dimensi pengorganisasian di SMK 

Muhammadiyah 1 Metro Lampungadalah delegasi secara 

singkat dapat dikatakan bahwa delegasi adalah pemberian 

sebagaian tanggung jawab dan kewibawaan kepada orang lain.  

Pemeberian tanggung jawab dari seorang pemimpin kepada 

bawahannya merupakan bentuk pengorganisasian yang 

terstruktur antara atasan dengan bawahan, dengan mengadakan 

delegasi itu kita mengakui bahwa kita membutuhkan  bantuan 

orang lain dalam mengemban tanggung jawab  kita, mengajak 

orang lain  untuk ikut serta  dalam kerja kita dan memberikan 

kepadanya bagian dari tugas tugas kita, kita memberikan 

kepadanya kekuasaan  untuk melaksanakan tugas itu. Kita 

menciptakan tanggung  jawab pada orang yang kita beri  

delegasi itu dalam hubungan dengan kita  sejajar dengan 

pertanggung jawaban kita kepada atasan kita, Bila kita 

mengadakan delegasi kita minta kepada orang lain agar ikut 

serta memikul sebagai tanggung jawab dari tugas tugas kita. 

Kita memberi kepada kewibawaan, hak untuk membuat  

keputusan di bidang yang ada dalam lingkup tugas yang kita 

berikan kepadanya.Selanjtnya, dengan adanya kordinasi dapat 

mencegah terjadinya kekacauan, percekcokan, kekosongan 

pekerjaan, agar tujuan dapat tercapai. Koordinasi biasanya di 

tunjukkan oleh seseorang pemimpin untuk mengusahakan 

terjadinya keselarasan antara tugas/pekerjaan  yang dilakukan 

oleh seseorang/bagian yang satu dengan orang/bagian yang 
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lain, agar tidak terjadi kesimpangsiuran dalam pelaksanaan 

pekerjaan. 

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan 

pengorganisasian implementasi manajemen berbasis sekolah 

dalam peningkatan mutu pendidikan yang dilakukan  oleh SMK 

Muhammadiyah 1 Metro Lampungadalah melakukan Perincian 

seluruh kegiatan atau pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh 

setiap personil sekolah dalam mencapai tujuan 

sekolah,(pembagian beban pekerjaan menjadi kegiatan-kegiatan 

yang dapat dilaksanakan baik dalam bentuk individu maupun 

sekelompok seperti kelompok bidang mata pelajaran, 

pengembangan dan mekanisme kerja sehingga terjalin 

koordinasi serta komunikasi yang terjalin antara personil dalam 

pekerjaan sehingga menjadi satu kesatuan yang terpadu dan 

harmonis, mengidentifikasi dan mengelompokan sejumlah 

aktivitas yang diinginkan, Mengelompokan aktivitas menurut 

sumber dan situasi yang ada, mendelegasikan kekuasaan pada 

anggota tertentu danmengadakan koordinasi kekuasaan 

(wewenang) dan hubungan informasi. perumusan tugas pokok 

dan pengelompokan fungsi ke dalam seksi-seksi yang lebih 

spesifik. 

b. Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah dalam 

Meningkatkan Mutu Pendidikan 

Keberhasilan penerapan manajemen berbasis sekolah 

sangat tergantung pada kemampuan kepala sekolah untuk dapat 

berperan secara aktif dalam pengelolaan sekolah dengan 

memberdayakan semua komponen yang terlibat dalam 

penyelenggaraan sekolah, khususnya dalam memberdayakan 

masyarakat secara keseluruhan. 

Implementasi MBS akan berlangsung secara efektif dan 

efisien apabila didukung oleh sumber daya manusia yang 

professional untuk mengoprasikan sekolah, dan yang cukup agar 

sekolah mampu menggaji staf sesuai dengan fungsinya, sarana 

dan prasarana yang memadai untuk mendukung proses belajar 

mengajar, serta dukungan orang tua siswa atau masyarakat yang 

tinggi. 
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Berdasarkan dengan hasil wawancara dengan informan 

seperti terungkap dalam petikan wawancara kepala sekolah 

SMK Muhammadiyah 1 Metro Lampung yaituRohaniya 

pelaksanaan MBS tersebut meliputi:  

Implementasi manajemen berbasis sekilah merupakan 

penentuan berbagai macam kegiatan yang dilakukan di 

masa mendatang. Kegiatan ini berfungsi untuk mengatur 

berbagai sumber daya yang ada agar hasil yang di 

keluarkan dapat sesuai dengan apa yang di inginkan. 

Keputusan yang akan di ambil sangat menentukan 

pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan dalam mencapai 

tujuan yang di inginkan, untuk menghindari terjadi nya 

hal-hal yang tidak diiginkan yang suatu saat mungkin 

terjadi, dalam hal ini SMK Muhammadiyah 1 Metro 

Lampung melakukan perencanaan MBS yaitu dengan 

merumuskan dan mendokumentasikan visi, misi, 

kemudian membagikannya kepada para guru dan staf 

dengan harapan mereka mengerti akan visi, misi, sasaran 

dan tujuan yang menjadi perioritas pelaksanaan 

peningkatan mutu pendidikan di SMK Muhammadiyah 1 

Metro Lampung.  

 

Perumusan visi dan misi di SMK Muhammadiyah 1 

Metro Lampung  dengan mengedepankan pencapaian visi dan 

misi yang telah di rumuskan selama ini, dengan memantapkan 

sasaran yang akan di perioritaskan.  

Berdasarkan dengan hasil wawancara dengan informan 

seperti terungkap dalam petikan wawancara guru SMK 

Muhammadiyah 1 Metro Lampung Roby Gunawan pelaksanaan 

MBS tersebut meliputi:  

Implementasi manajemen berbasis sekolah dalam 

meningkatkan mutu pendidikan di SMK Muhammadiyah 

1 Metro Lampung adalah mengupayakan proses belajar 

mengajar yang efektivitasnya tinggi, dan kepemimpinan 

sekolah yang kuat.  

Proses belajar mengajar yang efektif juga lebih 

menekankan pada belajar mengetahui (learning to 



131 
 

Implementasi MBS dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan          131 

know), belajar bekerja (learning to do), belajar hidup 

bersama (learning to live together), dan belajar menjadi diri 

sendiri (learnig to be), dengan di terapkannya proses belajar 

yang efektif akan menjadikan siswa jadi lebih cerdas dalam 

berfikir maupun bertindak. Kepala sekolah memiliki peran yang 

kuat dalam mengkoordinasikan, menggerakkan, dan 

menyerasikan semua sumberdaya pendidikan yang 

tersdia.Kepemimpinan Kepala Sekolah merupakan salah satu 

faktor yang dapat mendorong sekolah untuk dapat mewujudkan 

visi, misi, tujuan, dan sasaran sekolahnya melalui program-

program yang dilaksanakan secara terencana dan bertahap.Oleh 

karena itu, kepala sekolah dituntut memiliki kemampuan 

manajemen dan kepemimipinan yang tangguh agar mampu 

mengambil keputusan dan inisiatif/prakarsa untuk meningkatkan 

mutu sekolah. 

Berdasarkan dengan hasil wawancara dengan informan 

seperti terungkap dalam petikan wawancara waka kurikulum 

SMK Muhammadiyah 1 Metro Lampung yaituYeniarti 

pelaksanaan MBS tersebut meliputi:  

Implementasi manajemen berbasis sekolah dalam 

meningkatkan mutu pendidikan di SMK Muhammadiyah 

1 Metro Lampung adalah dengan mengedepankan 

Transparansi pengelolaan sekolah (program dan 

anggaran).  

Transparansi dalam pengelolaan sekolah terutama di 

bidang keuangan suatu lembaga pendidikan sangat diperlukan 

dalam rangka meningkatkan dukungan orang tua, masyarakat, 

dan pemerintah dalam penyelenggaraan seluruh program 

pendidikan di sekolah.disamping itu, transparansi dapat 

menciptakan timbal balik antaran pemerintah, masyarakat, orang 

tua siswa, dan warga sekolah melalui penyediaan informasi dan 

menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat 

dan memadai. 

Berdasarkan dengan hasil wawancara dengan informan 

seperti terungkap dalam petikan wawancara dengan komite 
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sekolah SMK Muhammadiyah 1 Metro Lampung yaituWahid 

Nurdiyanto pelaksanaan MBS tersebut meliputi:  

Implementasi manajemen berbasis sekolah dalam 

meningkatkan mutu pendidikan di SMK Muhammadiyah 

1 Metro Lampung adalah menciptakan lingkungan 

sekolah yang aman dan tertib dan pengelolaan tenaga 

kependidikan yang efektif.  

Sekolah memiliki lingkungan (iklim) belajar yang aman, 

tertib, dan nyaman sehingga proses belajar mengajar dapat 

berlangsung dengan nyaman (enjoyable learning), nyaman 

dalam artian jarang terjadi konflik antara siswa satu dengan 

yang lainya, terciptanya kekeluargaan akan membuat siswa 

semakin semangkat untuk datang kesekolah dan melakukan 

proses pembelajaran. Tenaga kependidikan, terutama guru, 

merupakan jiwa dari sekolah.Sekolah hanyalah merupakan 

wadah.Oleh karena itu, pengelolaan tenaga kependidikan, mulai 

dari kebutuhan, perencanaan, pengembangan, evaluasi kinerja, 

hubungan kerja, hingga sampai pada imbal jasa, merupakan 

garapan penting bagi seorang kepala sekolah. 

Berdasarkan wawancara di atas dapat di tarik kesimpulan 

implementasi manajemen berbasis sekolah dalam meningkatkan 

mutu pendidikan di SMK Muhammadiyah 1 Metro Lampung 

adalah merumuskan dan mendokumentasikan visi, misi, 

kemudian membagikannya kepada para guru dan staf dengan 

harapan mereka mengerti akan visi, misi, sasaran dan tujuan 

yang menjadi perioritas, mengupayakan proses belajar mengajar 

yang efektivitasnya tinggi, dan kepemimpinan sekolah yang 

kuat, mengedepankan Transparansi pengelolaan sekolah 

(program dan anggaran), menciptakan lingkungan sekolah yang 

aman dan tertib dan pengelolaan tenaga kependidikan yang 

efektif. 

c. Mendeskripsikan Pelaksanaan Evaluasi dalam 

Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah 

Evaluasi sebagai salah satu tahapan dalam manajemen 

berbasis sekolah merupakan kegiatan yang penting untuk 
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mengetahui kemajuan ataupun hasil yang dicapai oleh sekolah 

di dalam melaksanakan fungsinya sesuai rencana yang telah 

dibuat sendiri oleh masing-masing sekolah.Evaluasi pada tahap 

ini adalah evaluasi menyeluruh, menyangkut pengelolaan semua 

bidang dalam satuan pendidikan yaitu bidang teknis educatif 

(pelaksanaan kurikulum/proses pembelajaran dengan segala 

aspeknya), bidang ketenagaan, bidang keuangan, bidang sarana 

prasarana dan administrasi ketatalaksanaan sekolah.Sungguhpun 

demikian, bidang teknis edukatif harus menjadi sorotan utama 

dengan fokus pada capaian hasil (mutu pendidikan). 

Berdasarkan dengan hasil wawancara dengan informan 

seperti terungkap dalam petikan wawancara dengan kepala 

sekolah SMK Muhammadiyah 1 Metro Lampung yaituRohaniya 

pelaksanaan MBS tersebut meliputi:  

Pelaksanaan evaluasi implementasi manajemen berbasis 

sekolah adalah dengan mengevaluasi yang mencakup 

kesesuaian antara proses pembelajaran dengan garis-

garis besar program pembelajaran yang di tetapkan. 

Evaluasi di bidang pendidikan sanagt penting untuk 

dilakukan, dengan adanya evaluasi kita dapat mengetahui sejauh 

mana kesesuaian antara proses pembelajaran dengan gasris-gasir 

program pembelajaran yang di tetapkan,  apabila tidak sesuai 

dengan apa yang di tetapkan maka haruslah di lakukan evaluasi, 

meluruskan kesalahan-kesalahan maupun penyimpangan 

terhadap apa yang telah di tetapkan. Pembelajaran yang 

menyimpang tentu akan mengahbat tujuan akan tercapai.  

Berdasarkan dengan hasil wawancara dengan informan 

seperti terungkap dalam petikan wawancara dengan guru SMK 

Muhammadiyah 1 Metro Lampung yaituRoby Gunawan 

pelaksanaan MBS tersebut meliputi:  

Pelaksanaan evaluasi implementasi manajemen berbasis 

sekolah adalah dengan melihat sejauh mana kemampuan 

guru dalam melaksanakan proses pembelajaran.  
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Tidak semua guru memiliki kemampuan yang baik 

dalam proses pembelajaran, oleh karena itu perlu dilakukan 

evaluasi, guru yang memiliki kemampuan pembelajaran dapat di 

lihat banyaknya prestasi yang di dapat oleh siswa nya, begitu 

pula sebaliknya guru yang kurang memiliki kemampuan dalam 

proses pembelajaran akan berakibat pada minimnya prestasi 

belajar siswa yang di didiknya. Guru di tuntuk untuk serba bisa 

di dalam mendidik para siswanya karena dari seorang guru lah 

mereka belajar/menuntut ilmu. Kemampuan guru menentukan 

kemajuan mutu pendidikan di suatu sekolah.  

Berdasarkan dengan hasil wawancara dengan informan 

seperti terungkap dalam petikan wawancara dengan waka 

kurikulum SMK Muhammadiyah 1 Metro Lampung 

yaituYeniarti pelaksanaan MBS tersebut meliputi:  

Pelaksanaan elvalusi dalam implementasi manajemen 

berbasis sekolah dilakukan oleh dinas pendidikan dan 

kepala sekolah setiap beberapa hari, bulan dan tahun 

sekali, dengan mengawasi secara langsung maupun tidak 

langsung proses pengimplementasian manajemen berbasis 

sekolah di sekolah. 

Evaluasi mengenai impelementasi manajemen berbasis 

sekolah  biasa dilakukan oleh dinas pendidikan daerah setempat, 

dinas pendidikan memgang pernan penting dalam proses 

evaluasi, evaluasi yang dilakukan dinas pendidikan akan 

menjadi patokan sekolah untuk mengetahui bagaimana cara 

untuk meningkatkan mutu pendidikan di tiap-tiap sekolah, selain 

dinas pendidikan proses evaluasidi internal sekolah bisa juga 

dilakukan oleh kepala sekolah sebagai manajer suatu sekolah itu 

sendiri, kepala sekolah lebih mengetahui apa yang terjadi di 

sekolah nya, oleh karena itu kepala sekolah haruslah sering-

sering melakukan evaluasi terhadap implementasi manajemen 

berbasis sekolah. melakukan evaluasi dengan mengidentifikasi 

melalui indikator-indikator yang ada akan mempermudah 

pemecahan masalah yang sebenarnya di hadapi.   
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Berdasarkan dengan hasil wawancara dengan informan 

seperti terungkap dalam petikan wawancara dengan komite 

sekolah SMK Muhammadiyah 1 Metro Lampung yaituWahid 

Nurdiyanto pelaksanaan MBS tersebut meliputi:  

Pelaksanaan evaluasi implementasi manajemen berbasis 

sekolah adalah denganmengevaluasi tujuan pembelajaran, 

isi program pembelajaran, strategi belajar mengajar, aspe-

aspek program pembelajaran yang lain. 

Evaluasi sangat berguna dan memiliki banyak manfaat 

karena kita bisa mengetahui tingkatan sesuatu sebagai penilaian 

terhadap apa yang telah dilakukan dan apa yang akan dilakukan. 

Di buatnya suatu tujuan bukan tanpa alasan, yakni untuk para 

guru dapat berorientasi pada tujuan yang ingin di capai. Isi 

program pembelajaran yang berbobot akan menjadikan kuaitas 

pembelajaran menjadi meningkat, tidak hanya itu, untuk 

melakukan semua itu di butuhkan strategi yang matang, strategi 

yang matang dalam belajar mengajar dengan mengedepankan 

kemampuan individu guru, memperhatikan aspek-aspek yang 

menyebabkan program pembelajaran juga perlu di tinjau agar 

mengetahui apa saja aspek-aspek tersebut yang nantinya dapat 

di jadikan sebagai acuan guru dalam prose pembelajaran.  

Berdasarkan wawancara di atas dapat di tarik kesimpulan 

bahwa Pelaksanaan evaluasi implementasi manajemen berbasis 

sekolah adalah dengan mengevaluasi yang mencakup kesesuaian 

antara proses pembelajaran dengan garis-garis besar program 

pembelajaran yang di tetapkan, melihat sejauh mana 

kemampuan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran, 

denganmengevaluasi tujuan pembelajaran, isi program 

pembelajaran, strategi belajar mengajar, aspe-aspek program 

pembelajaran yang lain dan biasanya proses evauasi dilakukan 

oleh dinas pendidikan dan kepala sekolah setiap beberapa hari, 

bulan dan tahun sekali, dengan mengawasi secara langsung 

maupun tidak langsung proses pengimplementasian manajemen 

berbasis sekolah di sekolah.  
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d. Perencanaan Manajemen Berbasis Sekolah Dalam 

Peningkatan Mutu Pendidikan di SMK Muhammadiyah 

1 Metro Lampung 

Manajemen berbasis sekolah adalah alternatif sekolah 

sebagai hasil dari desentralisasi dalam bidang 

pendidikan.Desentralisasi dianggap sebagai konsep organisasi 

yang mengandung makna pendelegasian atau pelimpahan 

kekuasaan atau wewenang dari pimpinan atau atasan ketingkat 

bawahan dalam organisasi.MBS bertujuan untuk meningkatkan 

kualitas pendidikan terutama di daerah, karena sekolah dan 

masyarakat tidak perlu menunggu perintah dari pusat, tetapi 

dapat mengembangkan suatu visi pendidikan yang sesuai 

dengan kondisi daerah dan melaksanakan visi pendidikan secara 

mandiri. 

Dalam semua kegiatan perencanaan manajemen berbasis 

sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan mengacu dan 

memenuhi delapan SNP (standar nasional pendidikan). Selain 

itu, memperhatikan kebutuhan dan karekteristik sekolah. 

Kegiatan pertama Tim adalah membuat perencanaan MBS. 

Perumusannya berdasarkan masukan dari internal warga sekolah 

dan rumusannya diputuskan oleh rapat dewan guru yang 

dipimpin oleh kepala sekolah. Setelah melakukan rapat 

koordinasi antara kepala sekolah, komite sekolah dan para 

dewan guru menghasilkan beberapa perencanaan. Berdasarkan 

wawancara yang dilakukan peneliti dengan kepala sekolah, 

Rohaniya(wawancara, tanggal 17 Juli 2019) sebagai berikut: 

Perencanaan tersebut adalah membuat Rencana Kerja 

Tahunan, membuat Rencana Kegiatan dan Anggaran 

Sekolah, membuat Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

(KTSP), membuat kelender pendidikan/akademik, 

membuat struktur organisasi sekolah, membuat pembagian 

tugas guru dan tenaga kependidikan, membuat peraturan 

akademik, membuat tata tertib sekolah, membuat kode 

etik sekolah, dan sejumlah dokumen menyangkut regulasi 

di bidang pendidikan dievaluasi dalam skala tahunan, 

sedangkan yang lain dievaluasi sesuai kebutuhan. 
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Pembuatan rencana kerja tahunan, rencana kerja tahunan 

biasa di sebut sebagai rencana kerja jangka panjang, menyusun 

rencana kegiatan sekolah dapat menjadikan segala kegiatan yang 

akan dilakukan sekolah menjadi tersusun rapi dan terukur, 

kegiata yang telah disusun akan ebih mudah dilaksanakan. 

Anggaran sekolah di kelola dengan baik, mengedepankan 

transparansi keuangan akan membuat personil sekolah menjadi 

saling percaya satu dengan yang lainya, adanya pembuatan 

kalender akademik akan memudahkan personil sekolah 

mengetahu waktu yang harus di lakukan di masa akan datang, 

pembuatan peraturan sekolah akan menjadikan para personil 

sekolah menjadi lebih disiplin dalam bekerja dan lebih dapat 

efektif lagi dalam penyelesaian tugas maupun prose pemenuhan 

tanggungjawab belajar mengajar.  

Berdasarkan dengan hasil wawancara dengan informan 

seperti terungkap dalam petikan wawancara dengan guru SMK 

Muhammadiyah 1 Metro Lampung Lampung yaituRoby 

Gunawan pelaksanaan MBS tersebut meliputi:  

Perencanaan Manajemen Berbasis Sekolah dalam 

Peningkatan Mutu Pendidikan yang dilakukan oleh SMK 

Muhammadiyah Metro Lampung adalah dengan 

penyusunan program peningkatan mutu harusdisertai 

langkah-langkahpemecahanan persoalan yangmungkin 

terjadi. Fungsi yang terlibat besertaunsur-unsurnya 

membuat rencana program untuk jangka 

pendek,menengah dan jangka panjang serta bersama-

samamerealisasikan rencana program tersebut. 

Dengan menginformasikan kepada personil sekolah 

tentang langkah-langkah pemecahan masalah akan membuat 

personil sekolah menjadi lebih mudah menyekesaikan persoalan 

ketika menemui persoalan. Persoalan yang biasanyasulit di atasi 

akan mudah untuk di lewati, degan begitu tujuan sekolah akan 

mudahtercapai. 

Berdasarkan dengan hasil wawancara dengan informan 

seperti terungkap dalam petikan wawancara dengan waka 
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kurikulum SMK Muhammadiyah 1 Metro Lampung 

yaituYeniarti pelaksanaan MBS tersebut meliputi:  

Perencanaan Manajemen Berbasis Sekolah dalam 

Peningkatan Mutu Pendidikan yang dilakukan oleh SMK 

Muhammadiyah 1 Metro Lampung adalahmelaksanakan 

rencana peningkatan mutu denganmemanfaatkan sumber 

daya secara maksimal, efektifdanefisien. 

Mendorong personil sekolah melakukan suatu tugas 

dengan cepat dan benar dapat menjadikan implementasi 

manajemen berbasis sekolah menjadi cepat terwujud, 

kemudian, mengupayakan pencapaian target yang di 

rencanakan dan menyelesaikan pekerjaan yang di embannya 

dengan semaksimal mungkin, Melakukan suatu tugas dengan 

optimal dan dapat meminimalisir terjadinya kesalahan kerja, 

mengerjakan sesuatu dengan rasio terbaik antra hasil dan 

sumber daya.Sebuah perencanaan apabila di kondinir dan di 

upayakan untuk merealisasikannya maka akan dapat di jadikan 

tolak ukur dalam pengimplementasian manajemen berbasis 

sekolah.  

Berdasarkan dengan hasil wawancara dengan informan 

seperti terungkap dalam petikan wawancara dengan komite 

sekolah SMK Muhammadiyah 1 Metro Lampung yaituWahid 

pelaksanaan MBS tersebut meliputi:  

Perencanaan Manajemen Berbasis Sekolah dalam 

Peningkatan Mutu Pendidikan yang dilakukan oleh SMK 

Muhammadiyah 1 Metro Lampung adalah membuat 

Schedule kegiatan yang sudah di rumuskan bersama.  

Schedule adalah penjadwalan terhadap kegiatan-kegiatan 

yang sudah diprioritaskan. Jadwal tersebut perlu dibuat, agar 

kegiatan-kegiatan yang telah diurutkan pelaksanaannya menjadi 

konkret kapan dilaksanakan dan siapa saja yang bertanggung 

jawab dan terlibat di dalamnya. Ini sangat penting agar jauh hari 

sebelum kegiatan tersebut benar-benar dilaksanakan, telah 

diambil ancang-ancangnya oleh mereka yang bertanggung 
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jawab untuk melaksanakan. Pihak yang bertanggung jawab 

untuk melaksanakan ini bisa berupa perorangan, unit kerja, 

bagian atau seseorang yang sedang memikul kapasitas atau 

jabatan tertentu dalam organisasi pendidikan. 

Dalam membuat jadwal kegiatan pada sekolah, haruslah 

jelas jenis kegiatannya, kapan waktu pelaksanaannya, dan siapa 

saja yang menjadi pelaksananya. Dengan demikian, sejak berada 

dalam rumusan jadwal tersebut, pelaksana nanti akan jelas 

deskripsi masing-masing tugas, wewenang dan 

tanggungjawabnya; tanpa banyak lagi bertanya. 

Berdasarkan wawancara dari beberapa pendapat di atas 

dapat di tarik kesimpulan bahwa Perencanaan Manajemen 

Berbasis Sekolah Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di SMK 

Muhammadyah 1 Metro Lampung adalah membuat Rencana 

Kerja Tahunan, membuat Rencana Kegiatan dan Anggaran 

Sekolah, membuat Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

(KTSP), membuat kelender pendidikan/akademik, membuat 

struktur organisasi sekolah, membuat pembagian tugas guru dan 

tenaga kependidikan, membuat peraturan akademik, membuat 

tata tertib sekolah, membuat kode etik sekolah, dan sejumlah 

dokumen menyangkut regulasi di bidang pendidikan dievaluasi 

dalam skala tahunan, sedangkan yang lain dievaluasi sesuai 

kebutuhan, penyusunan program peningkatan mutu harusdisertai 

langkah-langkahpemecahanan persoalan yangmungkin terjadi, 

melaksanakan rencana peningkatan mutu denganmemanfaatkan 

sumber daya secara maksimal, efektifdanefisien dan membuat 

Schedule kegiatan yang sudah di rumuskan bersama.  
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J. Temuan Penelitian 

a. Deskripsi Hasil Temuan Penelitian 

Tabel 2.3 Pedoman Wawancara 
N

o. 

Sub Fokus Aspek yang 

ditanyakan 

Petikan 

Wawancara 

1 Perencanaan 

Implementasi 

Rencana apa saja 

yang kepala sekolah 

lakukan dalam 

meningkatkan mutu 

pendidikan?? 

Program jangka 

Pendek, Jangka 

Menengah dan 

panjang, Misal 

penataan 

Administrasi 

2 Pengorganisasian - Apakah kepala 

sekolah membuat 

struktur program 

pembelajaran? 

- Apakah kepala 

sekolah membuat 

struktur kegiatan 

yang akan di 

lakukan? 

Pembagian Beban 

Pekerjaan yang 

menjadi pekerjaan 

yang dilaksanakan 

berkelompok/indiv

idu 

3 Pelaksanaan Bagaimana cara 

kepala sekolah 

untuk pelaksanaan 

mutu pendidikan? 

Alternatif 

pemecahan 

masalah, 

penyususnan 

rencana dan 

program kerja 

4 Pelaksanaan 

Evaluasi 

- Apakah bapak 

membantu para 

guru dalam menilai 

hasil belajar? 

- Siapa saja yang 

biasa bapak 

llibatkan dalam 

pelaksanaan proses 

evaluasi? 

Kepala sekolah 

selalu membantu 

dan melihat sejauh 

mana kemampuan 

guru melakukan 

evaluasi 

pembelajaran 

5 Perencanaan - Apakah kepala 

sekolah turut serta 

menyusun program 

pengajaran? 

Iya, membuat 

RKT, KTSP 
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b. Perencanaan Implementasi Manajemen Berbasis 

Sekolah dalam Peningkatan Mutu Pendidikan SMK 

Muhammadiyah 1 Metro Lampung 

 Perencanaan merupakan suatu proses yang penting dan 

harus mendapatkan perhatian secara khusus apabila 

menghendaki suatu tujuan dapat tercapai dengan maksimal. 

Tanpa perencanaan yang matang akan mustahil kegiatan dapat 

berjalan lancar dan tujuan dapat tercapai. Dalam perencanaan 

harus ditetapkan sebuah tujuan yang akan dicapai dan strategi 

serta pendekatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan 

tersebut. 

Visi, misi dan tujuan sekolah telah di sosialisasikan 

secara berkala, agar semua komponen sekolah dapat diarahkan 

kepada visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan 

kondisi demikian manajemen SMK memiliki keyakinan, 

potensi, tantangan dan mempunyai orientasi yang jelas dalam 

mewujudkan kepuasan stakeholder. Dalam opersionalnya 

lembaga SMK lebih fokus, termotivasi dalam menentukan 

prioritas pengembangan baik dalam rencana kerja jangka pendek 

maupun jangka panjang. 

SMK Muhammadiyah 1 Metro Lampung secara aktif 

menyusun program sekolah secara bersama-sama antara kepala 

sekolah, guru dan staf serta tokoh masyarakat. Hal ini sesuai 

dengan rangkuman hasil wawancara dengan komite sekolah, 

Wahid (W.4/CWKS1, tanggal 17 Juli 2019), sebagai berikut : 

Visi, Misi SMK Muhammadiyah 1 Metro Lampung 

yaitu “Menuju Prestasi Gemilang, Menjadikan Lulusan 

Yang Siap Pakai dan Profesional Berlandaskan Iman dan 

Taqwa”. 

Berdasarkan sumber dokumen yang dimiliki SMK 

Muhammadiyah 1 Metro Lampung dalam penyusunan 

perencanaan implementasi MBS dan peningkatan mutu 

pendidikan bahwa program sekolah terdiri dari program 

tahunan/pendek, program menengah dan program jangka 
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panjang. Hal ini seperti disampaikan oleh komite sekolah Wahid 

(W.4/CWKS2, tanggal 17 Juli 2019) yang menyatakan bahwa: 

Kepala sekolah, guru, komite sekolah, serta beberapa 

tokoh masyarakat, setiap awal tahun selalu terlibat untuk 

menyusun program jangka pendek, yang berupa program 

tahunan, program semester, serta rencana anggaran 

pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS). Sedangkan 

program jangka panjang telah ditetapkan beberapa tahun 

yang lalu beserta visi, misi, dan tujuan sekolah.  

Program jangka pendek (proram tahunan) tersebut 

meliputi bidang umum, bidang organisasi dan menajemen, 

bidang kesiswaan, bidang tenaga kependidikan, bidang 

lingkungan sekolah dan fasilitas pendidikan, bidang keuangan, 

bidang layanan khusus, bidang hubungan masyarakat. Dalam 

perencanaan jangka pendek, setiap bidang telah dirinci secara 

detail berupa kegiatan yang harus dilakukan oleh sekolah, 

program jangka pendek SMK Muhammadiyah 1 Metro 

Lampung. 

Proses penyusunan rencana jangka pendek melalui rapat 

kepala sekolah, guru, staf, dan komite sekolah. Penyusunan 

jangka pendek mengacu pada visi, misi dan tujuan sekolah. 

Pennyusunan dilakukan dengan cara musyawarah/diskusi 

penentuan program, yang diawali dangan program jangka 

panjang, program jangka menengah, dan program jangka 

pendek. Waktu penyusunan berturut-turut pada waktu liburan 

sekolah sesudah kenaikan kelas. Hal ini seperti disampaikan 

oleh komite sekolah Wahid Nurdoyanto  (W.4/CWKS3, tanggal 

17 Juli 2019) sebagai berikut: 

Penyusunan program dilakukan pada liburan sekolah 

pasca kenaikan kelas, dalam rapat dinas antara kepala 

sekolah, guru, staf, dan komite sekolah, penyusunan 

program dilakukan dengan cara diskusi, dan akhirnya 

disimpulkan, pada saat awal yaitu pembuatan visi, misi, 

dan tujuan, serta penyusunan program jangka panjang, 
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dan menengah, dan program jangka pendek dilakukan 

selama 1 minggu. 

Terkait dengan penyusunan perencanaan MBS dan peningkatan 

mutu pendidikan dalam upaya mempengaruhi guru dan staf 

untuk mau bekerja sama agar melakukan tindakan dan perbuatan 

dalam mencapai tujuan bersama, kepala sekolah menyusun 

kegiatan tahunan, kegiatan semester, kegiatan bulanan dan 

kegiatan mingguan untuk melakukan pembinaan dan koordinasi 

serta monitoring pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh 

guru. Hal ini dikemukakan oleh komite sekolah Wahid 

Nurdiyanto (W.4/CWKS4, tanggal 17 Juli 2019) sebagai 

berikut: 

”Selain program jangka panjang, jangka menengah, dan 

jangka pendek, kepala sekolah mempunyai perencanaan 

tersediri dalam upaya menjalin kerjasama dengan guru 

dan staf, perencanaan tersebut berkaitan erat dengan 

perencanaan jangka pendek khususnya di bidang 

organisasi. Perencanaan meliputi rencana tahunan, 

semester, bulanan dan mingguan. Khususnya rencana 

mingguan, kepala sekolah menetapkan hari Senin setelah 

pelajaran selesai, kemudian dilakukan rapat bersama 

untuk monitoring dan penyampaian informasi-informasi 

penting mengenai penyusunan perencanaan MBS dan 

peningkatan mutu pendidikan”  

Penyusunan perencanaan implementasi MBS dan peningkatan 

mutu pendidikan dalam upaya menjalin kerjasama guru dengan 

staf, berupa perencanaan yang terkait dengan penataan 

administrasi, optimalisasi supervisi kelas dalam kegiatan 

pembelajaran, mensosialisaikan dan mengaplikasikan apa yang 

terkandung dari dari visi dan misi sekolah, membagi pekerjaan 

apa saja yang harus dilaksanakan secara profesional, 

mensosialisikan dan membahas KTSP yang sudah tersusun. 

Penyusunan perencanaan implementasi MBS dan peningkatan 

mutu pendidikan disusun secara khusus oleh kepala sekolah, hal 

ini seperti dikemukakan oleh kepala sekolah yaitu Rohaniya 

(W.1/CWKS1, tanggal 17 Juli 2019) yang menyatakan bahwa: 
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Dari program jangka pendek, jangka menengah, dan 

jangka panjang, saya berusaha untuk mengaplikasikan 

kedalam kehidupan nyata, misalnya untuk rencana 

penataan administrasi saya sudah mempunyai konsep, 

seperti administrasi kesiswaan, administrasi 

pembelajaran, administrasi keuangan, dan administrasi 

sekolah, dengan penyusunan rencana tersebut bertujuan 

untuk melakukan pembenahan dari pelaksanaan 

administrasi yang sudah berjalan, serta untuk 

memudahkan segala urusan berkaitan dengan 

kepentingan sekolah.  

Penyusunan perencanaan implementasi MBS dan 

peningkatan mutu pendidikan dengan tujuan menjalin kerjasama 

dengan guru dan staf di sekolah, merupakan kegiatan rutin yang 

dilakukan oleh kepala sekolah, rencana-rencana tersebut dibuat 

dalam jadwal program Penyusunan perencanaan implementasi 

MBS dan peningkatan mutu pendidikan, adapun isi dari kegaitan 

mingguan direncanakan oleh kepala sekolah, hal ini seperti 

dikemukakan oleh kepala sekolah yaitu Imam Rohaniya 

(W.1/CWKS2, tanggal 17 Juli 2019)  sebagai berikut: 

Rencana kegiatan mingguan, walaupun harinya telah 

ditetapkan, namun secara khusus kepala sekolah tidak 

mengagendakan, sehingga pertemuan pada hari senin 

tersebut lebih bersifat sebagai sarana komunikasi formal 

biasa, dan diskusi mengenai penyelesaian permasalahan 

yang di hadapi sekolah. 

Dengan adanya rencana yang sudah disusun dalam bentuk 

jadwal kegiatan kepala sekolah, maka guru dan staf setiap hari 

Senin setelah pelajaran usai langsung menuju keruangan diskusi 

bersama tanpa komando. 

Observasi yang dilakukan pada hari selasa, tanggal 17 

Juli 2019, diketahui bahwa siswa pada hari Senin pulang pada 

jam 13:00, setelah semua siswa, sebagian guru melakukan sholat 

dhuhur di mushola, sebagian sudah berada di ruang kepala 

sekolah, yang sudah tersedia hidangan berupa snack, makan 
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siang dan air minum. Tepat jam 13:00 semua guru dan staf 

berkumpul. kegiatan dibuka oleh kepala sekolah selanjutnya 

kepala sekolah menyampaikan beberapa permasalahan 

diantaranya adalah pembahasan mengenai perencanaan tentang 

kemajanu guru, serta kegiatan siswa. Setelah diskusi di 

rampungkan dan menemukan titik temu kemudian disimpulkan 

oleh kepala sekolah, selanjutnya pertemuan ditutup pada jam 

14:30 dan para peserta diskusi meninggalkan ruangan. (catatan 

observasi).  

Berdasarkan data tersebut di atas, dapat disimpulkan 

bahwa perencanaan implementasi MBS dan peningkatan mutu 

pendidikan berupaya  mempengaruhi guru dan staf untuk mau 

bekerja sama agar melakukan tindakan dengan orientasi pada 

peningkatan mutu pendidikan dengan membuat berbagai maca 

perencanaan seperti rencana kegiatan tahunan, rencana semester, 

rencana bulanan, dan rencana mingguan. Jadwal perencanaan 

yang dibuat oleh kepala sekolah tersebut adalah penjabaran dari 

rencana jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang yang 

telah di susun selama ini.  

c. Pengorganisasian Implementasi Manajemen Berbasis 

Sekolah Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan 

Berdasarkan observasi/pengamatan tentang pelaksanaan 

manajemen kepemimpinan kepala sekolah SMK 

Muhammadiyah 1 Metro Lampung cukup baik, hal ini dapat 

dilihat dari posisi kepala sekolah selaku manajer yang bersikap 

memahami segala sesuatu yang ada di sekolahnya mulai dari 

keadaan siswa, guru, sarana dan kondisi komite sekolah. Hal ini 

seperti dikemukakan oleh Roby Gunawan (W.2/CWG1, tanggal 

17 Juli 2019) menyatakan bahwa: 

Dari pengalaman yang dimiliki kepala sekolah, maka ia 

selalu berusaha untuk memahami segala sesuatu 

permasalahan yang ada di sekolahnya seperti kondisi 

guru, kondisi siswa, sarana dan prasarana serta 

melakukan hubungan kejasama dengan orang tua murid.  
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Kepala sekolah selalu transpraran dalam 

mengimplementasikan semua perencanaan kerja yang telah 

dirancang selama ini, khususnya program jangka pendek. Selain 

itu juga kepala sekolah selalu terbuka kepada guru dan para 

pegawai di sekolah termasuk dalam hal keuangan sekolah. Hal 

ini seperti dikemukakan oleh guru yaitu Roby gunawan 

(W.2/CWG2, tanggal 17 Juli 2019)  menyatakan bahwa: 

Kepala sekolah memiliki kepribadian terbuka kepada 

semua orang yang berada di dekatnya dan di lingkungan 

sekolah, tidak pernah ada yang di tutup-tutupi termasuk 

penggunaan anggaran sekolah sekalipun, ia selalu 

terbuka kepada siapa saja. Hal tersebut membuat wali 

murid dan masyarakat sekitar lingkungan skolah percaya 

terhadap kualitas kepala sekolah di SMK 

Muhammadiyah 1 Metro Lampung.  

Sikap keterbukaan yang di miliki oleh kepala sekolah di 

akui sendiri oleh para guru dan staf di sekolah tersebut. Menurut 

salah satu guru yaitu Roby Gunawan (W.2/CWG3, tanggal 17 

Juli 2019)  menyatakan bahwa : 

Keterbukaan memang sangat di perlukan sekali oleh 

semua pihak, apalagi saya sebagai kepala sekolah yang 

bertanggung jawab terhadap  semua hal yang berkaitan 

dengan sekolah yang saya pegang saat ini. Saya sangat 

terbuka teutama keterbukaan pada informasi dan 

keuangan. Sehingga banyak yang percaya pada kinerja 

saya yang terbilang baik itu. Oleh sebab itu saya 

menekankan kepada para guru, staf dan komite sekolah 

untuk selalu terbuka kepada siapapun, menyampaikan 

informasi sebenar-benarnya tanpa ada yang di 

sembunyikan dengan tujuan agar tingkat 

pengorganisasian implementasi manajemen berbasis 

sekolah dapat berjalan dengan baik sesuai dengan apa 

yang di inginkan.  
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Pengorganisasian dalam rangka pengimplementasian 

manajemen berbasis sekolah yaitu dengan program jangka 

pendek yang terkait dengan kegiatan kerjasama guru dan staf, 

kepala sekolah selalu melibatkan guru dan staf dalam setiap 

kegiatan dalam bentuk kepanaitiaan, dengan membentuk panitia 

yang dibentuk oleh kepala sekolah tersebut, panitia terdiri dari 

beberapa guru, staf dan komite sekolah, hal ini adalah bentuk 

kerjasama yang dilakukan oleh kepala sekolah dengan para 

pegawai yang lain di lingkungan sekolah dengan tujuan utama 

adalah untuk pengimplementasian manajemen berbasis sekolah 

dalam bentuk organisasi salah satunya adalah dengan 

membentuk panitia. Kepanitian yang dibentuk biasanya 

dilakukan oleh kepala sekolah dalam kegiatan akademik 

maupun non akademik. 

Kegiatan akademik misalnya panitia penerimaan siswa, 

panitia ujian tengah semester, dan panitia ujian semester. 

Sedangkan kegiatan non akademik misalnya panitia peringatan 

HUT Kemerdekaan RI, panitia lomba, panitia hari-hari besar 

keagamaan dan lain sebagainya. 

Keterlibatan guru, staf, dan komite sekolah dalam setiap 

kegiatan sebagai implementasi manajemen berbasis sekolah 

jangka pendek kepala sekolah tersebut dikemukakan oleh Guru 

(W.2/CWG4, tanggal 17 Juli 2019) mengatakan bahwa : 

Benar sekali, saya selalu di ajak untuk bermusyawarah 

dalam kegiatan dan di libatkan dalam pengorganisasian 

(kepanitiaan) dalam kegiatan akademjis maupun non 

akademis. Bukan hanya saya saja yang di libatkan 

melainkan masih banyak lagi teman kerja yang lain 

seperti stadd dan komite sekolah. Permusyawarahan 

biasanya menyengkut hal-hal yang berkaitan dengan 

implementasi manajemen berbasis sekolah di sekolah ini.  

Di sisi lain pengorganisasian merupakan proses 

penyusunan struktur ogranisasi yang sesuai dengan tujuan 

organisasi, sumber daya yang dimiliki dan lingkungan yang 

melingkupinya. Dua aspek pertama ialah proses susunan 
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struktur organisasi dan pembagian tugas. Hal ini akan tercermin 

pada struktur formal suatu organisasi dan tanpak atau ditunjukan 

oleh bagan suatu organisasi. Seperti yang di ungkapkan oleh 

kepala sekolah (W.1/CWKS3, tanggal 17 Juli 2019) mengatakan 

bahwa:  

“Proses pengorganisasian implementasi manajemen 

berbasis sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan di 

SMK Muhammadiyah 1 Metro Lampung terdiri dari tiga 

tahap yaitu: (1) Perincian seluruh kegiatan atau 

pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh setiap personil 

sekolah dalam mencapai tujuan sekolah, (2) pembagian 

beban pekerjaan menjadi kegiatan-kegiatan yang dapat 

dilaksanakan baik dalam bentuk individu maupun 

sekelompok seperti kelompok bidang mata pelajaran (3) 

pengembangan dan mekanisme kerja sehingga terjalin 

koordinasi serta komunikasi yang terjalin antara personil 

dalam pekerjaan sehingga menjadi satu kesatuan yang 

terpadu dan harmonis. Hal ini akan menjadikan satu 

kesatuan antara personil dalam mencapai satu visi yaitu 

mencapai tujuan sekolah.  

Senada dengan pernyataan kepala sekolah, menurut wakil 

kepala sekolah Bidang kurikulum menyatakan bahwa: “Setiap 

tenaga pengajar sekolah diberikan tugas oleh kepala sekolah, 

pembagian tugas tersebut ditetapkan berdasarkan surat 

keputusan kepala  sekolah yang berisi pembagian tugas yang 

dimaksud dengan pembagian tugas dalam pembelajaran dan 

tugas-tugas tambahan yang lainnya”. 

Dalam waktu yang berbeda komite senada dengan pernyataan 

kepala sekolah bahwa:  

Menurut komite sekolah, kepala sekolah selalu 

memberikan tugas dan kepercayaan kepada tenaga 

pengajar sekolah, karena di nilai lebih efektif dalam 

menjalankan tugas yang di embannya.  
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Pengorganisasian juga dapat dipandang sebagai usaha 

penciptaan hubungan tugas yang jelas antara personalia, 

sehingga dengan demikian setiap orang dapat berkerja secara 

bersama-sama dalam kondisi yang baik untuk mencapai tujuan-

tujuan organisasi yang telah direncanakan. 

Adapun bagan organisasi SMK Muhammadiyah 1 Metro 

Lampung sebagaimana diatas pembagian kerja adalah perincian 

tugas pekerjaan agar setiap personil dalam sebuah organisasi 

memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam melaksanakan 

sekumpulan kegiatan atau program yang telah diembankan pada 

personil dalam organisasi tersebut.Kedua aspek ini merupakan 

sadar pengorganisasian suatu organisasi untuk mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan secara efesien dan efektif. 

Pengorganisasian peningkatan mutu pendidikan di SMK 

Muhammadiyah 1 Metro Lampung dilaksanakan dengan:  

4) Orientasi : Merupakan cara pengarahan dengan 

memberikan informasi yang perlu agar sebuah program 

dan kegiatan berjalan dengan lancar dan baik.  

5) Perintah : Merupakan permintaan dari kepala sekolah 

kepada personil yang berada dibawahnya untuk 

melaksanakan atau mengulangi suatu kegiatan tertentu 

terhadap keadaan tertentu.  

6) Delegasi wewenang : Dalam mendelegasikan wewenang 

ini kepala sekolah melimpahkan sebagian wewenang 

yang dimilikinya kepada bawahannya.  

Secara operasional mengenai pelaksanaan 

pengorganisasian yang dilakukan kepala sekolah ini 

sebagaimana dikemukakan oleh wakil kepala sekolah 

yaituSunoko serta penguatan pada guru senior dalam suatu 

wawancara menyebutkan bahwa: “Manajemen dan 

pengorganisasian dari Kepala Sekolah selama ini berlangsung 

dengan baik, sistematis dan harmonis”. 
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Pendapat di atas ditegaskan oleh Komite sekolah 

(W.4/CWKS6, 17 Juli 2019) yang menyatakan bahwa:  

“Pengorganisasian Kepala Sekolah selama ini berjalan 

dengan sangat baik dan sesuai dengan apa yang 

diinginkan dan di rencanakan selama ini, sebab kepala 

sekolah selalu memberikan motivasi kerja dan masukan 

bahkan cara dan upaya peningkatan pendidikan di SMK 

muhammadiyah 1 metro selalu bermusyawarah dengan 

para guru, staf dan komite sekolah”. 

Senada dengan pandangan di atas, (guru) menjelaskan 

tentang manajemen pengorganisaian kepala sekolah selama ini:  

Pengorganisasian di sekolah berlangsung dengan baik 

sesuai dengan harapan kami sebagai tenaga pendidik 

sekolah di SMK Muhammadiyah 1 Metro 

Lampung.Beberapa kritik dan saran yang kami lontarkan 

tidak menjadi sia-sia, kepala sekolah dapat menerima 

dengan benar berbagai macam kritik dan saran yang 

bertujuan untuk membangun meningkatkan mutu 

pendidikan sekolahnya. Yang kami sampaikan 

kepadanya dapat ia realisasikan dengan baik.  

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa 

pelaksanaan fungsi pengorganisasian yang dilakukan oleh 

kepala sekolah berlangsung sebagaimana mestinya dan telah 

sesuai dengan apa yang di harapkan oleh elemen sekolah baik 

parag guru, staf dan komite sekolah. Kepala sekolah dapat 

bekerja dengan baik, dapat menyelesaikan program kerja yang 

telah di rencanakannya. Hal itu terlihat dengan adanya hasil 

wawancara dengan kepala sekolah (W.1/CWKS4, tanggal 17 

Juli 2018) mengenai struktur organisasi di sekolah. Beliau 

mengatakan bahwa:  

 “Struktur Organisasi dalam peningkatan mutu SMK 

Muhammadiyah 1 Metro  Lampung tersusun secara 

struktural yang dipimpinkan oleh kepala sekolah serta 

dibantu dengan wakil kepala sekolah dan Tata Usaha. 
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Kemudian dibawah wakil kepala sekolah terdapat wali 

kelas yang berperan aktif terhadap peserta didik serta 

menjalin komunikasi aktif kepada wali murid atau orang 

tua siswa.Pada tahap selanjutnya, kedudukan yang 

mendukung kinerja wali kelas dan kepala sekolah adalah 

guru bidang studi mata pelajaran kemudian di dukung 

dengan adanya dukungan oleh guru ektrakurikuler yang 

mendukung serta melengkapi terlaksananya program dan 

kegiatan dalam manajemen peningkatan mutu 

pendidikan”. 

Dalam sebuah pengorganisasian terkandung pengarahan 

yang dimaknai oleh Kepala Sekolah sebagai jabatan tertinggi di 

sekolah memberikan perintah-perintah dan motivasi pada 

personalia yang melaksanakan peintah-perintah tersebut. 

Pengarahan di katakan sebagai  prosesmembuat atau 

mendapatkan para karyawan untuk melakukan apa yang 

diinginkan, dan harus mereka lakukan. Memberikan petunjuk 

kepada para guru, staf dan komite sekolah agar mereka tau apa 

yang harus mereka lakukan untuk mencapai tujuan yaitu 

meningkatkan mutu pendidikan.  

d. Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah dalam 

Meningkatkan Mutu Pendidikan 

 Pelaksanaan sering juga disebutkan penggerakkan serta 

merangsang seluruh individu atau personil organisasi sekolah 

untuk melaksanakan tugas dengan antusias dan berkemampuan 

dengan baik. Dengan kata lain, bahwa tugas melaksanakan atau 

menggerakkan dilakukan serta dikordinir oleh kepala sekolah 

selaku ketua tertinggi dalam sebuah organisasi serta pengambil 

kebijakan dalam konteks operasional pelaksanaan atau 

penggerak yang dilakukan pada bidang-bidang yang telah 

didelegasikan serta diberikan wewenang serta dalam konteks 

kelas guru kelas yang merupakan tanggung jawab dalam proses 

pembelajaran yang harus memiliki kemampuan serta peran yang 

sangat penting dalam melaksanakan atau menggerakkan orang-

orang yang terlibat dalam melaksanakan program belajar dan 

mengajar pada institusi sekolah. 
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Pelaksanaan MBS di SMK Muhammadiyah Metro 

Lampung secara nyata dan terarah sejak tahun pelajaran 

2018/2019 sampai saat ini, seiring dengan di adakannya muatan 

lokal dan desentralisasi pendidikan. Di adakannya MBS ini 

bertujuan untuk merealisasikan manajemen peningkatan mutu 

berbasis sekolah (MPMBS), yang terbagi dalam mutu input, 

mutu proses dan mutu output. Di samping itu mutu pelayanan, 

ketenagaan, perencanaan dan evaluasi, kurikulum, keuangan, 

administrasi, dan hubungan dengan masyarakat serta keinginan 

untuk terciptanya lingkungan belajar yang nyaman, serta 

kondusif dalam proses belajar mengajar. Berdasarkan dengan 

hasil wawancara dengan informan seperti terungkap dalam 

petikan wawancara kepala sekolah SMK Muhammadiyah 1 

Metro Lampung yaituRohaniya (W.1/CWKS5, tanggal 17 Juli 

2019) pelaksanaan MBS tersebut meliputi:  

Perencanaan merupakan penentuan berbagai macam 

kegiatan yang dilakukan di masa mendatang. Kegiatan 

ini berfungsi untuk mengatur berbagai sumber daya yang 

ada agar hasil yang di keluarkan dapat sesuai dengan apa 

yang di inginkan. Keputusan yang akan di ambil sangat 

menentukan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan 

dalam mencapai tujuan yang di inginkan, untuk 

menghindari terjadi nya hal-hal yang tidak diiginkan 

yang suatu saat mungkin terjadi, dalam hal ini SMK 

Muhammadiyah 1 Metro Lampung melakukan 

perencanaan MBS yaitu dengan merumuskan dan 

mendokumentasikan visi, misi, kemudian 

membagikannya kepada para guru dan staf dengan 

harapan mereka mengerti akan visi, misi, sasaran dan 

tujuan yang menjadi perioritas pelaksanaan peningkatan 

mutu pendidikan di SMK Muhammadyah 1 Metro 

Lampung.  

Tugas yang setiap hari di lakukan oleh pegawai 

administrasi adalah mengerjakan administrasi sarana dan 

prasarana, administrasi hubungan masyarakat dengan sekolah, 

 administrasi persuratan dan pengarsipan, pelaksana urusan 

administrasi kesiswaan, pelaksana urusan administrasi 

kurikulum. Setiap personil administrasi terlibat aktif dalam 
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menyelesaikan pekerjaannya yang telah di berikan tanggung 

jawab pada pekerjaan masing-masing. Berdasarkan dengan hasil 

wawancara dengan informan seperti terungkap dalam petikan 

wawancara kepala sekolah SMK Muhammadiyah 1 Metro 

Lampung yaituRohaniya (W.1/CWKS6, tanggal 17 Juli 2019) 

mengenai persiapan yang di adakan staf administrasi untuk 

mengantisipasi setiap pekerjaan, beliau mengatakan bahwa :  

Persiapan yang di adakan staf administrasi untuk 

mengantisipasi setiap pekerjaan di SMK Muhammadiyah 

1 Metro Lampung adalah membuat rencana dan segera 

menyelesaikan pekerjaan yang di laporkan kepada 

atasan, kemudian membuat laporan untuk di kirim ke 

instansi lain.  

Implementasi manajemen berbasis sekolah pada SMK 

Muhammadiyah 1 Metro Lampung dalam tahapan sosialisasi 

dilaksanakan dengan memperkenalkan konsep manajemen 

berbasis sekolah kepada setiap unsur sekolah yakni guru, staf, 

peserta didik, orang tua siswa, komite sekolah pada saat rapat 

kerja awal tahun pelajaran. Adapun dalam rumusan visi dan misi 

sekolah dilakukan dengan asesmen lingkungan.  

Adapun dalam fungsi-fungsi yang perlu dilibatkan untuk 

mencapai sasaran pendidikan di SMK Muhammadyah 1 Metro 

Lampung sudah ditentukan untuk jangka waktu satu tahun ke 

depan, yakni tahun pelajaran 2018/2019 dan yang masih perlu 

diteliti tingkat kesiapannya adalah fungsi proses belajar 

mengajar, fungsi ketenagaan, dan kurikulum, fungsi sarana 

prasarana dan perpustakaan beserta faktor-faktor pendukungnya. 

Fungsi-fungsi dan faktor-faktor tersebut harus benar-

benar siap. Apabila masih ada faktor yang belum menampakkan 

kesiapannya, harus dicari penyebab dan solusinya. Pelaksanaan 

analisis SWOT dalam menerapkan konsep MBS di SMK 

Muhammadiyah 1 Metro Lampung dengan menganalisis 

masing-masing fungsi untuk mencapai sasaran dan dilakukan 

pada keseluruhan faktor dalam setiap fungsi baik internal 

maupun eksternal.  
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Adapun Pelaksanaan MBS di SMK Muhammadiyah 1 

Lampung adalah : 

5) Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dalam 

Bidang Proses Belajar Mengajar 

6) Pelaksanaan proses belajar mengajar pada SMK 

Muhammadiyah 1 Metro Lampung mencakup tiga kegiatan, 

yakni: 

2. Kegiatan Pendahuluan 

SMK Muhammadiyah 1 Metro Lampung, kegiatan 

pendahuluan berlangsung selama ± 15 menit. Di 

dalamnya mengandung beberapa aktivitas yaitu 

memeriksa kehadiran siswa, menanyakan apakah ada 

tugas yang akan di bahas, mengulang sejenak materi 

yang telah di ajarkan kemarin. Selanjutnya guru 

menyampaikan materi pelajaran kepada siswa.  

3. Kegiatan Inti Dalam kegiatan inti ini, waktu yang 

dialokasikan adalah selama ± 80 menit. Secara garis 

besar kegiatan yang dilakukan adalah menjelaskan 

tujuan pengajaran siswa, menulis pokok-pokok materi 

yang akan dibahas di papan tulis, membahas pokok-

pokok materi yang telah ditulis tersebut, menggunakan 

alat bantu dalam pembelajaran (alat peraga), dan 

menyimpulkan hasil pembahasan dari semua pokok 

materi. Dalam setiap kegiatan proses belajar mengajar 

guru juga menyempatkan untuk membuat suasana 

humoris, mengadakan sebuah game untuk memecah 

ketegangan ketika proses belajar mengajar dan untuk 

membangkitkan semangat kembali siswa agar lebih 

fokus kembali dalam belajar.  

4. Kegiatan Akhir (penutup)  

Di akhir penyampaian materi, guru mengajukan 

pertanyaan kepada siswa yang belum memahami 

dengan benar materi yang di sampaikan, memberikan 

tugas rumah serta memberitahukan materi apa yang 

akan di pelajari pada pertemuian berikutnya.  

7) Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dalam 

Bidang Personel  
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Sekolah Pelaksanaan manajemen berbasis sekolah 

(MBS) dalam bidang personel di SMK Muhammadiyah 1 Metro 

Lampung secara garis besar terdiri dari pembinaan dan 

pengembangan, promosi dan mutasi, pemberhentian, 

kompensasi, dan penilaian pegawai. Dalam konteks pembinaan 

dan pengembangan pegawai, guru dan personel lain selalu 

dilibatkan dalam menentukan berbagai kebijakan sekolah, baik 

dalam membuat perencanaan dan pengambilan keputusan yang 

dianggap strategis bagi kepentingan sekolah dan masyarakat. 

Selain itu, kepala sekolah juga melakukan kunjungan kelas, 

mengirim para guru untuk melakukan pendidikan dan latihan 

yang di adakan oleh dinas pendidikan. Promosi pegawai yang 

dilaksanakan pada SMK Muhammdiyah 1 Metro Lampung 

berdasarkan sistem prestasi kerja dan senioritas, dan kombinasi 

keduanya yaitu prestasi kerja dengan senioritas dan berdasarkan 

peraturan yang telah ditetapkan. Dalam urusan pemutasian, 

kepala SMK Muhammadiyah 1 Metro Lampung juga 

melakukannya berdasarkan kinerja, keterampilan, dan 

kecakapan pegawai itu sendiri. Pemberhentian atau pemutusan 

hubungan kerja karena alasan lain (selain pensiun) belum pernah 

terjadi selama dia memimpin di sekolah tersebut. Dalam konteks 

kompensasi, kepala SMK Muhammadiyah 1 Metro Lampung 

memberikan keterangan bahwa kompensasi tidak hanya dalam 

bentuk materi/uang semata. Kompensasi bisa berupa fasilitas, 

penghargaan, jabatan, dan lain sebagainya yang dinilai adil dan 

layak sesuai dengan kinerja, prestasi kerja pegawai, dan 

kemampuan finansial sekolah. Terakhir, dalam penilaian 

pegawai, kepala sekolah menilainya berdasarkan ketepatan 

waktu dalam melakasanakan tugas, disiplin dalam bekerja.  

8) Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dalam 

Bidang Hubungan Sekolah dengan Masyarakat 

Pelaksanaan manajemen berbasis sekolah dalam bidang 

peningkatan mutu pendidikan di SMK Muhammadiyah 1 Metro 

Lampung telah dilaksanakan dalam berbagai kegiatan. Wakil 

kepala sekolah memberikan keterangan bahwa beberapa 

kegiatan dilaksanakan untuk menjalin hubungan sekolah dengan 

masyarakat adalah: 
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2) Pembentukan dan permberdayaan komite sekolah 

3) Rapat rutin dengan komite sekolah setiap akhir 

semester 

4) Mengadakan kerjasama dengan masyarakat dalam 

rangka ikut berperan dalam peningkatan mutu 

sekolah 

5) Mewajibkan orang tua mengambil rapor anaknya 

tiap semester 

6) Mengadakan rapat dengan orang tua siswa minimal 

2 kali dalam setahun 

7) Menyampaikan kemunduran dan kemajuan prestasi 

yang dicapai sekolah 

8) Menumbuhkan transparansi dalam pengelolaan 

sekolah 

9) Menyediakan informasi tentang sekolah kepada 

masyarakat 

10) Memperingati hari-hari besar keagamaan 

Adapun alternatif langkah pemecahan masalah dalam 

menerapkan konsep MBS di SMK Muhammadiyah 1 Metro 

Lampung dilaksanakan dengan mengumpulkan sejumlah 

alternatif solusi dari berbagai pihak baik yang dihasilkan dari 

hasil rapat dewan guru maupun dari aspirasi masing-masing 

karyawan sekolah sehingga permasalahan sekolah dapat segera 

teratasi dengan baik.  

e. Mendeskripsikan Pelaksanaan Evaluasi dalam 

Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah 

Sekolah yang menggunakan Manajemen Berbasis 

Sekolah memiliki kewenangan untuk mengatur sendiri 

sekolahnya itu agar dapat mencapai tujuan.Dengan kata lain, 

sekolah tersebut berhak untuk memberdayakan potensi yang 

dimilikinya baik itu potensi warga sekolah maupun potensi 

masyarakatnya. Dengan demikian maka kepemimpinan dan tata 

pengelolaan yang dimiliki haruslah menunjang untuk 

keberhasilan tujuan yang telah ditetapkan. 



157 
 

Implementasi MBS dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan          157 

Evaluasi sebagai salah satu tahapan dalam manajemen 

berbasis sekolah merupakan kegiatan yang penting untuk 

mengetahui kemajuan ataupun hasil yang dicapai oleh sekolah 

di dalam melaksanakan fungsinya sesuai rencana yang telah 

dibuat sendiri oleh masing-masing sekolah.Evaluasi pada tahap 

ini adalah evaluasi menyeluruh, menyangkut pengelolaan semua 

bidang dalam satuan pendidikan yaitu bidang teknis educatif 

(pelaksanaan kurikulum/proses pembelajaran dengan segala 

aspeknya), bidang ketenagaan, bidang keuangan, bidang sarana 

prasarana dan administrasi ketatalaksanaan sekolah.Sungguhpun 

demikian, bidang teknis edukatif harus menjadi sorotan utama 

dengan fokus pada capaian hasil (mutu pendidikan). 

Pengawasan adalah proses mencocokkan antara aktivitas 

yang sesungguhnya dilaksanakan dengan rencana yang telah 

dibuat. Dalam pengawasan dilakukan evaluasi keefektifan mulai 

dari perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan. Setiap 

program selesai dilaksanakan, sekolah mencoba melakukan 

evaluasi. Evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui apakah 

kegiatan yang dilakukan sesuai dengan rencana atau tidak. 

Pelaksanaan evaluasi dan monitoring yang dilakukan oleh 

kepala sekolah tersebut dikemukakan waka kurikulum yaitu 

Yeniarti (W.3/CWWK1, tanggal 17 Juli 2019) mengatakan: 

Pelaksanaan elvalusi dalam implementasi manajemen 

berbasis sekolah dilakukan oleh dinas pendidikan dan 

kepala sekolah setiap beberapa hari, bulan dan tahun 

sekali, dengan mengawasi secara langsung maupun tidak 

langsung proses pengimplementasian manajemen berbasis 

sekolah di sekolah.  

Evaluasi yang dilakukan oleh dinas pendidikan dan kepala 

sekolah, evaluasi dan proses evaluasi difokuskan pada 

permasalahan yang dihadapi oleh sekolah, sedangkan evaluasi 

dan monitoring yang dilakukan oleh komite sekolah dan 

masyarakat terfokus pada penggunaan anggaran khususnya yang 

bersumber dari masyarakat. Data tentang evalusi lainnya 

dikemukakan waka kurikulum yaitu Yeniarti (W.3/CWWK2, 

tanggal 17 Juli 2019)  sebagai berikut: 
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Proses evaluasi terhadap pelaksanaan pembelajaran 

internal maupun eksternal. Internal dilakukan oleh 

kepala sekolah, sedangkan eksternal dilakukan oleh 

dinas pendidikan. Setiap pengawasan yang dilakukan 

memiliki fokus tersendiri yang nantinya akan 

menjadikan tolak ukur keberhasilan manajemen berbasis 

sekolah.  

Berbagai bentuk evaluasi yang dilakukan oleh berbagai pihak 

tersebut bertujuan untuk menemukan berbagai permasalahan 

yang di alami sekolah dan mencari solusi apabila terdapat 

program yang tidak dapat dilaksanakan dengan baik, dengan 

kata lain evaluasi dilakukan untuk menilai apakah yang di 

programkan selama ini dapat mencapai target yang di inginkan.. 

Hal ini seperti dikemukakan waka kurikulum yaitu Yeniarti 

(W.3/CWWK3, tanggal 17 Juli 2019) sebagai berikut: 

Evaluasi dilakukan yang di lakukan pada dasarnya 

adalah untuk melihat dan mengetahui proses yang terjadi 

dalam proses pembelajaran, menemukan solusi terbaik 

untuk megatasi masalah di sekolah agar supaya 

pelanggaran-pelanggaran yang selama ini terjadi dapat di 

minimalisisr dengan baik. Sebagai kepala sekolah saya 

sangat mendukung dengan adanya evaluasi tersebut, 

sehingga kami dapat mengetahui kekurangan yang 

dimiliki oleh sekolah serta kemudian mencari jalan 

keluar bersama-sama.   Evaluasi yang dilakukan oleh 

dinas pendidikan dan kepala sekolah terhadap guru 

terkait pengimplementasian manajemen berbasis sekolah 

dapat di sambut baik oleh guru, karena guru beranggapan 

bahwa dengan adanya evaluasi mereka dapat mengetahui 

berbagai macam kekurangan-kekurangan sekolah dan 

mengetahui apa yang mereka lakukan kedepannya.  

 

Berdasarkan informasi tersebut di atas, dapat diketahui 

bahwa evaluasi dilakukan oleh dinas pendidikan dan kepala 

sekolah, adanya evaluasi dari berbagai pihak tersebut bertujuan 
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untuk memberikan gambaran sesuatu hal apa yang harus 

dilakukan dengan kemungkinan permasalahan yang akan 

muncul.  

f. Perencanaan Manajemen Berbasis Sekolah Dalam 

Peningkatan Mutu Pendidikan di SMK Muhammadiyah 

1 Metro Lampung 

Perencanaan manajemen berbasis sekolah dalam 

meningkatkan mutu pendidikan di SMK Muhammadiyah 1 

Metro Lampung di lakukan dengan cara melibatkan seluruh 

pihak yang berkepentingan, terutama dewan guru dan komite 

sekolah. Dalam hal ini, komite sekolah sudah berkontribusi 

untuk memberikan masukan. Begitu juga, dalam merumuskan 

kebijakan dan program pendidikan termasuk RKT, dan RKAS, 

seluruh tim pengembang sekolah sudah berpartisipasi aktif. 

Diawali dengan rapat pembentukan Tim Pengembang 

Sekolah. Dalam semua kegiatan perencanaan manajemen 

berbasis sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan 

mengacu dan memenuhi delapan SNP. Selain itu, 

memperhatikan kebutuhan dan karekteristik sekolah. Kegiatan 

pertama Tim adalah membuat perencanaan MBS. Perumusannya 

berdasarkan masukan dari internal warga sekolah dan 

rumusannya diputuskan oleh rapat dewan guru yang dipimpin 

oleh kepala sekolah. Setelah melakukan rapat koordinasi antara 

kepala sekolah, komite sekolah dan para dewan guru 

menghasilkan beberapa perencanaan. Berdasarkan wawancara 

yang dilakukan peneliti dengan kepala sekolah, 

Rohaniya(W.1/CWKS7, tanggal 17 Juli 2019) sebagai berikut: 

Perencanaan tersebut adalah membuat Rencana Kerja 

Tahunan, membuat Rencana Kegiatan dan Anggaran 

Sekolah, membuat Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

(KTSP), membuat kelender pendidikan/akademik, 

membuat struktur organisasi sekolah, membuat pembagian 

tugas guru dan tenaga kependidikan, membuat peraturan 

akademik, membuat tata tertib sekolah, membuat kode 

etik sekolah, dan sejumlah dokumen menyangkut regulasi 
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di bidang pendidikan dievaluasi dalam skala tahunan, 

sedangkan yang lain dievaluasi sesuai kebutuhan. 

Perencanaan tersebut merupakan langkah awal yang dilakukan 

oleh kepala sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan di 

sekolahnya. Perencanaan tersebut di buat dengan sebenar-

benarnya dan secara bersungguh-sungguh untuk kepentingan 

bersama.  

Rencana Kerja Tahunan di SMK Muhammadyah 1 Metro 

Lampung ini merupakan salah satu rencana kepala sekolah 

dalam meningkatkan mutu pendidikan. Rencana kerja tahunan 

ini memuat semua program/ kegiatan yang akan dilaksanakan 

pada tahun 2018/2019, baik yang bersifat strategis maupun yang 

bersifat rutin. Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti 

dengan kepala sekolah, Rohaniya (W.1/CWKS8, tanggal 17 Juli 

2019) sebagai berikut: 

Adapun rencana kerja tahunan yang akan di kembangkan 

oleh kepala sekolah adalah Penambahan peserta didik, 

Pembuatan Silabus dan Rencana Pembelajaran. 

Peningkatan kualifikasi pendidikan guru, Sosialisasi 

dengan semua anggota komite, Pengecatan gedung 

sekolah, Penambahan dana anggaran sekolah.Peningkatan 

kebersihan lingkungan sekolah, Pelatihan Komite Sekolah 

tentang manajemen sekolah. 

Dengan adanya rencana kerja tahunan ini sekolah akan 

lebih mudah melaksanakan pengelolaan implementasi 

manajemen berbasis sekolah dalam upaya peningkatan mutu 

pendidikan. Namun demikian, keberhasilan pelaksanaan rencana 

kerja tahunan ini tergantung dari partisipasi semua stakeholder 

di SMK Muhammadiyah 1 Metro Lampung.  

Di setiap sekolah harus memiliki rencana kegiatan dan 

anggaran sekolah. Rencana tersebut di jadikan dasar 

pengelolaan sekolah yang di tunjukkan dengan kemandirian, 

kemitraan, partisipasi, keterbukaan dan akuntabel. Berdasarkan 
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wawancara yang dilakukan peneliti dengan kepala sekolah, 

Rohaniya (W.1/CWKS9, tanggal 17 Juli 2019) sebagai berikut: 

Biasanya rencana kegiatan dan anggaran sekolah tersebut 

di pergunakan untuk pengembangan kompetensi anak 

didik dan kompetensi lulusan, hal tersebut di tinjau dari 

segi program sekolah, apabila di tinjau dari segi 

pembelanjaan sekolah di perioritaskan dengan pengadaan 

peralatan praktek, pengadaan jaringan internet, serta 

pengadaan barang-barang operasional sekolah.  

Dengan adanya rangkaian rencana dan anggaran sekolah 

tersebut dapat menunjang sekolah untuk menyelesaikan 

berbagai persoalan yang ada di sekolah terutama mengenai 

kekurangan peralatan dan perlengkapan operasional sekolah.  

Perencanaan juga merupakan kumpulan kebijakan yang 

secara sistematik disusun dan dirumuskan berdasarkan data yang 

dapat dipertanggungjawabkan dengan tujuan direalisasikan 

dalam bentuk nyata. Keberadaan perencanaan yang disusun 

berdasarkan strategi untuk mencapai mutu pendidikan yang baik 

melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan dengan 

mutu.Sekolah menyadari realita sosial yang dihadapi sekolah 

yaitu terkait dengan sumber daya yang terbatas, lemahnya akses 

terhadap sumber-sumber daya serta perkembangan tuntutan 

kualitas yang semakin meningkat.Melalui perencanaan ini 

sekolah mencoba meyelesaikan masalah yang ada. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 

 

A. Perencanaan Implementasi MBS dalam Peningkatan 

Mutu Pendidikan di SMK Muhammadiyah 1 Metro 

Perencanaan merupakan suatu proses yang terus 

berlangsung, penting dan harus mendapatkan perhatian untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Perencanaan adalah 

suatu proses penetapan tujuan dan memilih strategis organisasi 

untuk mencapai tujuan tersebut.MenurutChong ling KwekDkk. ( 

2010)  “mendefiniskan kualitas pendidikan sebagai ciri sepasang 

elemen atauunsurdalam input, proses dan output system 

pendidikan yang menyediakanpelayanan yang pelayanan yang 

memuaskan.Menurut Sunanto (2015: 55) perencanaan 

peningkatan mutu pendidikan meliputi: (1) pemilihan atau 

penetapan tujuantujuan organisasi, (2) penentuan strategi, 

kebijakan, proyek, program, prosedur, metode, sistem, anggaran, 

dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. 

Adapun Penyusunan Perencanaan implementasi MBS dan 

Peningkatan Mutu Pendidikan di SMK Muhammadiyah 1 Metro 

adalah sebagai berikut:  

1. Menyusun program jangka pendek berupa program 

tahunan, program semester, serta Rencana Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS). Sedangkan 

program jangka panjang telah ditetapkan beberapa tahun 

yang lalu beserta visi, misi, dan tujuan sekolah. 

2. Penataan administrasi keiswaan,administrasi 

pembelajaran, administrasi keuangan dan admnistrasi 

sekolah dengan penyususan rencana tersebut bertujuan 

untuk melakukan pembenahan administrasi yang sudah 

berjalan serta untuk memudahkan segala urusan 

berkaitan dengan kepentingan sekolah. 

3.  Mengadakan rapat antara kepala sekolah dengan dewan 

guru setelah selesai murid pulang sekolah . 

4. Rapat-rapat yang dilaksanakan oleh pengurus sekolah. 



163 
 

Implementasi MBS dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan          163 

 

Proses perencanaan kegiatan atau penyusunan program 

sekolah dengan melibatkan unsur guru-guru dan masyarakat 

akan mendorong terwujudnya keterbukaan dan akan menekan 

seminim mungkin tingkat kesalahan perencanaan.  

Kegiatan perencanaan dilaksanakan dengan matang dan 

dimusyawarahkan secara terbuka dengan melibatkan semua 

unsur-unsur yaitu:  

Kepala Sekolah, Guru, Komite dan wali murid yang terdiri dari : 

1. Program tahunan / jangka pendek  

2. Program jangka menengah  

3. Program jangka panjang  

Proses penyusunan program tersebut memiliki tujuan 

utama untuk dapat mewujudkan Visi, Misi dan Tujuan Sekolah. 

Dalam pelaksanaan program MBS menekankan transparasi, 

partisipatif dan akuntabilitas. 

 

B. Pengorganisasian Implementasi Manajemen Berbasis 

Sekolah dalam Meningkatan Mutu Pendidikan 
Pengorganisasian dalam rangka pengimplementasian 

manajemen berbasis sekolah yaitu dengan program jangka 

pendek yang terkait dengan kegiatan kerjasama guru dan staf, 

kepala sekolah selalu melibatkan guru dan staf dalam setiap 

kegiatan dalam bentuk kepanaitiaan, dengan membentuk panitia 

yang dibentuk oleh kepala sekolah tersebut, panitia terdiri dari 

beberapa guru, staf dan komite sekolah,hal ini adalah bentuk 

kerjasama yang dilakukan oleh kepalasekolah dengan pegawai 

yang laindilingkugan sekolah dengan tujuan utama adalah untuk 

pengimplementasian manajemen berbasis sekolah dalam bentuk 

organisasi salah satunya adalah dengan membentuk panitia. 

Kepanitian yang dibentuk biasanya dilakukan oleh kepala 

sekolah dalam kegiatan akademik maupun non akademik. 

 



164        Implementasi MBS dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan 

Adapun Penyusunan Pengorganisasian Implementasi 

Manajemen Berbasis Sekolah Dalam Peningkatan Mutu 

Pendidikan di SMK Muhammadiyah 1 Metro Lampung adalah 

sebagai berikut: 

1. Membentuk kepanitiaan akademis dan non akademis 

2. Penyusunan struktur ogranisasi yang sesuai dengan tujuan 

organisasi 

3. Pembagian tugas jabatan 

Mengadakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk peningkatan 

mutu pendidikan 

Selanjutnya, pengorganisasian peningkatan mutu pendidikan di 

smk muhammadiyah 1 metro : 

1. Orientasi : Merupakan cara pengarahan dengan memberikan 

informasi yang perlu agar sebuah program dan kegiatan 

berjalan dengan lancar dan baik.  

2. Perintah : Merupakan permintaan dari kepala sekolah 

kepada personil yang berada dibawahnya untuk 

melaksanakan atau mengulang isu atau kegiatan tertentu 

terhadap keadaan tertentu.  

3. Delegasi wewenang : dalam mendelegasi wewenang ini 

kepala sekolah melimpahkan sebagian yang dimilikinya 

kepada bawahnya. 

Dalam sebuah pengorganisasian terkandung pengarahan 

yang dimaknai oleh kepala sekolah sebagai jabatan tertinggi di 

sekolah memberikan perintah-perintah dan motivasi pada 

personalia yang melaksanakan perintah-perintah tersebut. 

Pengarahan di katakan sebagai  proses membuat atau 

mendapatkan para karyawan untuk melakukan apa yang 

diinginkan, dan harus mereka lakukan. Memberikan petunjuk 

kepada para guru, staf dan komite sekolah agar mereka tau apa 

yang harus mereka lakukan untuk mencapai tujuan yaitu 

meningkatkan mutu pendidikan.  
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C. Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah dalam 

Meningkatkan Mutu Pendidikan 
Pelaksanaan MBS di SMK Muhammadiyah 1 

Metrosecara nyata dan terarah sejak tahun pelajaran 2018/2019 

sampai saat ini, seiring dengan di adakannya muatan lokal dan 

desentralisasi pendidikan. Di adakannya MBS ini bertujuan 

untuk merealisasikan manajemen peningkatan mutu berbasis 

sekolah (MPMBS), yang terbagi dalam mutu input, mutu proses 

dan mutu output. Di samping itu mutu pelayanan, ketenagaan, 

perencanaan dan evaluasi, kurikulum, keuangan, administrasi, 

dan hubungan dengan masyarakat serta keinginan untuk 

terciptanya lingkungan belajar yang nyaman, serta kondusif 

dalam proses belajar mengajar. 

Pelaksanaan MBS di SMK muhammadiyah 1 metro adalah : 

1. Pelaksanaan manegemen sekolah ( mbs ) dalam bidang 

proses belajar mengajar. Pelaksanaan proses belajar 

mengajar pada smk muhammadiyah 1 metro mencakpu tiga 

kegiatan yakni : 

 Kegiatan pendahuluan 

SMK muhammadiyah 1 Metro, kegiatan pendahuluan 

berlangsung selama ± 15 menit. Di dalamnya 

mengandung beberapa aktivitas yaitu memeriksa 

kehadiran siswa, menanyakan apakah ada tugas yang 

akan di bahas, mengulang sejenak materi yang telah di 

ajarkan kemarin. Selanjutnya guru menyampaikan materi 

pelajaran kepada siswa.  

 Kegiatan Inti Dalam kegiatan inti ini, waktu yang 

dialokasikan adalah selama ± 80 menit. Secara garis 

besar kegiatan yang dilakukan adalah menjelaskan 

tujuan pengajaran siswa, menulis pokok-pokok materi 

yang akan dibahas di papan tulis, membahas pokok-

pokok materi yang telah ditulis tersebut, menggunakan 

alat bantu dalam pembelajaran (alat peraga), dan 

menyimpulkan hasil pembahasan dari semua pokok 

materi. Dalam setiap kegiatan proses belajar mengajar 

guru juga menyempatkan untuk membuat suasana 
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humoris, mengadakan sebuah game untuk memecah 

ketegangan ketika proses belajar mengajar dan untuk 

membangkitkan semangat kembali siswa agar lebih 

fokus kembali dalam belajar.  

 Kegiatan Akhir (penutup)  

Di akhir penyampaian materi, guru mengajukan 

pertanyaan kepada siswa yang belum memahami dengan 

benar materi yang di sampaikan, memberikan tugas 

rumah serta memberitahukan materi apa yang akan di 

pelajari pada pertemuian berikutnya.  

2. Pelaksanaan ( mbs ) dalam bidang personel 

Sekolah dalam bidang personel dismk muhammadiyah 1 

metro secara garis besar terdiri dari pembinaan dan 

pengembangan, promosi danmutasi, pemberhentian, 

kompensasi, penilian pegawai. Dalam konteks pembinaan dan 

pengembangan pegawai, guru dan personel lain selalu dilibatkan 

dalam menentukan berbagai kebijakan sekolah, baik dalam 

membuat perencanaan dan pengambilan keputusan yang 

dianggap strategis bagi kepentingan sekolah dan masyarakat. 

Selain itu, kepala sekolah juga melakukan kunjungan kelas, 

mengirim para guru untuk melakukan pendidikan dan latihan 

yang di adakan oleh dinas pendidikan. Promosi pegawai yang 

dilaksanakan pada SMK Muhammadiyah 1 metro berdasarkan 

sistem prestasi kerja dan senioritas, dan kombinasi keduanya 

yaitu prestasi kerja dengan senioritas dan berdasarkan peraturan 

yang telah ditetapkan. Dalam urusan pemutasian, kepala SMK 

Muhammadyah 1 Metro juga melakukannya berdasarkan 

kinerja, keterampilan, dan kecakapan pegawai itu sendiri. 

Pemberhentian atau pemutusan hubungan kerja karena alasan 

lain (selain pensiun) belum pernah terjadi selama dia memimpin 

di sekolah tersebut. Dalam konteks kompensasi, kepala SMK 

Muhammadiyah 1 Metro Lampung memberikan keterangan 

bahwa kompensasi tidak hanya dalam bentuk meteri/uang 

semata. Kompensasi bisa berupa fasilitas, penghargaan, jabatan, 

dan lain sebagainya yang dinilai adil dan layak sesuai dengan 

kinerja, prestasi kerja pegawai, dan kemampuan finansial 

sekolah. Terakhir, dalam penilaian pegawai, kepala sekolah 
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menilainya berdasarkan ketepatan waktu dalam melakasanakan 

tugas, disiplin dalam bekerja.  

3. Pelaksanaan manajemen berbasis sekolah (mbs) Dalam 

bidang hubungan sekolah dengan masyarakat. 

Pelaksanaan managemen berbasis sekolah dalam bidang 

peningkatan mutu pendidikan di SMK Muhammadiyah 1 metro 

telah dilaksanakan dalam berbagai kegiatan. Wakil kepala 

sekolah memberikan keterangan bahwa beberapa kegiatan 

dilaksanakan untuk menjalin hubungan sekolah dengan 

masyarakat adalah: 

a. Pembentukan dan permberdayaan komite sekolah 

b. Rapat rutin dengan komite sekolah setiap akhir semester 

c. Mengadakan kerjasama dengan masyarakat dalam 

rangka ikut berperan dalam peningkatan mutu sekolah 

d. Mewajibkan orang tua mengambil rapor anaknya tiap 

semester 

e. Mengadakan rapat dengan orang tua siswa minimal 2 

kali dalam setahun 

f. Menyampaikan kemunduran dan kemajuan prestasi yang 

dicapai sekolah 

g. Menumbuhkan transparansi dalam pengelolaan sekolah 

h. Menyediakan informasi tentang sekolah kepada 

masyarakat 

i. Memperingati hari-hari besar keagamaan 

 

D. Pelaksanaan Evaluasi Dalam Implementasi MBS Dalam 

Peningkatan Mutu Pendidikan 
Sekolah yang menggunakan Manajemen Berbasis Sekolah 

memiliki wewenangan untuk mengatur sendiri sekolahn yaitu 

agar dapat mencapai tujuan. Dengan kata lain, sekolah tersebut 

berhak untuk memberdayakan potensi yang dimilikinya baik itu 

potensi warga sekolah maupun potensi masyarakatnya. Dengan 

demikian maka kepala sekolah, guru, staf, dan komite sekolah 

haruslah menunjang untuk keberhasilan tujuan yang telah 

ditetapkan. 
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Pelaksanaan eevaluasi dalamimpelemntasi mbs dalam 

peningkatan mutu pendidikan di smk muhammadiyah 1 metro 

adalah dengan mencocokan antara aktvitas yang sesungguhnya 

dilakukan dengan rencana yang telah di buat. Dalam 

pengawasan dilakukan evaluasi keefektifan mulai dari 

perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan. Proses 

evaluasi terhadap pelaksanaan pembelajaran internal maupun 

eksternal. Internal dilakukan oleh kepala sekolah, sedangkan 

eksternal dilakukan oleh dinas pendidikan. Setiap pengawasan 

yang dilakukan memiliki fokus tersendiri yang nantinya akan 

menjadikan tolak ukur keberhasilan manajemen berbasis 

sekolah. 

Evaluasi dilakukan oleh dinas pendidikan dan kepala 

sekolah, adanya evaluasi dari berbagai pihak tersebut bertujuan 

untuk memberikan gambaran sesuatu hal apa yang haru 

dilakukan dengan kemungkinan permasalahan yang akan 

muncul. 
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BAB V 

PENUTUP 

a. Kesimpulan 

1. Penyusunan Perencanaan Implementasi MBS dan 

Peningkatan Mutus Pendidikan SMK Muhammadiyah 

Adapun penyusuan perencanaan implementasi MBS dan 

Peningkatan Mutu Pendidikan di SMK Muhammadiyah 1 

Metro adalah Sebagai Berikut : 

 Menyusun Program jangka pendek berupa program 

tahunan, program semester, serta rencana anggaran 

pendapatan dan belanja sekolah ( RAPBS ) sedangkan 

program jangka panjang telah ditetapkan beberapa tahun 

berserta visi,misi dan tujuan sekolah. 

 Penataan administrasi kesiswaan pembelajaran, 

administrasi keuangandan administrasi sekolah dengan 

penyusunan rencana tersebut bertujuan untuk melakukan 

pembenaahan dari pelaksanaan administrasi yang sudah 

berjalan serta untuk memudahkan segala urusan 

berkaitan dengan kepentingan sekolah 

 Mengadakan rapat antara kepala sekolah dengan dewan 

guru setelah selesai murid pulang 

 Prosesperencanaan kegiatan atau penyusunan program 

sekolah dengan melibatkan unsur-unsur guru dan 

masyarakat akan mendorong terwujudnya keterbukaan 

dan akan menekan minimnya tingkat kesalahan 

Kegiatan perencanaan dilakukan dengan matang dan 

dimusyawarahkan secara terbuka dengan melibatkan semua 

unsur-unsur yaitu : 

Kepala sekolah, guru,komite dan wali murid yang terdiri dari : 

 Program tahunan/ jangka pendek ( 1 Th ) 

 Program jangka menengah ( 4 th ) 

 Program jangka panjang ( 8 th ) 
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Proses penyusunan program tersebut memiliki tujuan utama 

untuk dapat mewujudkan visi,misi dan tujuan sekolah. Dalam 

pelaksanaan mbs menekakan transparansi, partispatif dan 

akuntabilitas. 

2. Penyusunan Pengorganisasian Implementasi Manajemen 

Berbasis Sekolah Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan 

Adapun Penyusunan Pengorganisasian Implementasi 

Manajemen Berbasis Sekolah Dalam Peningkatan Mutu 

Pendidikan di SMK Muhammadiyah 1 Metro adalah sebagai 

berikut: 

a. Membentuk kepanitiaan akademis dan non akademis 

b. Penyusunan struktur ogranisasi yang sesuai dengan 

tujuan organisasi 

c. Pembagian tugas jabatan 

d. Mengadakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk 

peningkatan mutu pendidikan 

Pengorganisasian peningkatan mutu pendidikan di SMK 

Muhammadiyah 1 Meto Lampung dilaksanakan dengan:  

 Orentasi  : Merupakan cara pengarahan dengan 

memberikan informasi yang perlu 

agar sebuah program dan kegiatan 

berjalan dengan lancar dan baik. 

 Perintah  : Merupakan permintaan dari kepala 

sekolah kepada personil yang berada 

dibawahnya untuk melaksanakan 

atau mengulangisuatu kegiatan 

terntu terhadap keadaanterntu. 

 Deelegas wewenang  : mendelegasikan wewenang ini 

kepala sekolah melimpahkan 

sebagian wewenang yang 

dimilikinya kepada bawahanya. 
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3. Pelaksanaan MBS dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan 

Adapun Pelaksanaan MBS di SMK Muhammadiyah 1 

Metro adalah : 

b. Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dalam 

Bidang Proses Belajar Mengajar. 

Pelaksanaan proses belajar mengajar pada SMK 

Muhammadiyah 1 metro mencakup tiga kegiatan, yakni: 

 Kegiatan Pendahuluan 

SMK Muhammadiyah 1 Metro, kegiatan pendahuluan 

berlangsung selama ± 15 menit. Di dalamnya 

mengandung beberapa aktivitas yaitu memeriksa 

kehadiran siswa, menanyakan apakah ada tugas yang 

akan di bahas, mengulang sejenak materi yang telah di 

ajarkan kemarin. Selanjutnya guru menyampaikan materi 

pelajaran kepada siswa.  

 Kegiatan Inti  

1) Dalam kegiatan inti ini, waktu yang dialokasikan 

adalah selama ± 80 menit. Secara garis besar 

kegiatan yang dilakukan adalah menjelaskan tujuan 

pengajaran siswa, menulis pokok-pokok materi 

yang akan dibahas di papan tulis, membahas 

pokok-pokok materi yang telah ditulis tersebut. 

Menggunakan alat bantu dalam pembelajaran (alat 

peraga), dan menyimpulkan hasil pembahasan dari 

semua pokok materi. Dalam setiap kegiatan proses 

belajar mengajar guru juga menyempatkan untuk 

membuat suasana humoris, mengadakan sebuah 

game untuk memecah ketegangan ketika proses 

belajar mengajar dan untuk membangkitkan 

semangat kembali siswa agar lebih fokus kembali 

dalam belajar.  
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 Kegiatan Akhir (penutup)  

Di akhir penyampaian materi, guru mengajukan 

pertanyaan kepada siswa yang belum memahami 

dengan benar materi yang di sampaikan, 

memberikan tugas rumah serta memberitahukan 

materi apa yang akan di pelajari pada pertemuian 

berikutnya.  

b. Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dalam 

Bidang Personel  

Sekolah Pelaksanaan manajemen berbasis sekolah 

(MBS) dalam bidang personel di SMK Muhammadiyah 

1 Metro secara garis besar terdiri dari pembinaan dan 

pengembangan, promosi dan mutasi, pemberhentian, 

kompensasi, dan penilaian pegawai. Dalam konteks 

pembinaan dan pengembangan pegawai, guru dan 

personel lain selalu dilibatkan dalam menentukan 

berbagai kebijakan sekolah, baik dalam membuat 

perencanaan dan pengambilan keputusan yang dianggap 

strategis bagi kepentingan sekolah dan masyarakat. 

c. Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dalam 

Bidang Hubungan Sekolah dengan Masyarakat 

Wakil kepala sekolah memberikan keterangan 

bahwa beberapa kegiatan dilaksanakan untuk menjalin 

hubungan sekolah dengan masyarakat adalah: 

1) Pembentukan dan permberdayaan komite sekolah 

2) Rapat rutin dengan komite sekolah setiap akhir 

semester 

3) Mengadakan kerjasama dengan masyarakat dalam 

rangka ikut berperan dalam peningkatan mutu 

sekolah 

4) Mewajibkan orang tua mengambil rapor anaknya 

tiap semester 

5) Mengadakan rapat dengan orang tua siswa minimal 

2 kali dalam setahun 

6) Menyampaikan kemunduran dan kemajuan prestasi 

yang dicapai sekolah 

7) Menumbuhkan transparansi dalam pengelolaan 

sekolah 
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8) Menyediakan informasi tentang sekolah kepada 

masyarakat 

9) Memperingati hari-hari besar keagamaan 

4. Pelaksanaan Evaluasi Dalam Implementasi 

MBS Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan 

Pelaksanaan Evaluasi Dalam Implementasi MBS Dalam 

Peningkatan Mutu Pendidikan SMK Muhammadiyah 1 Metro 

adalah dengan mencocokkan antara aktivitas yang 

sesungguhnya dilaksanakan dengan rencana yang telah dibuat. 

Dalam pengawasan dilakukan evaluasi keefektifan mulai dari 

perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan. Proses 

evaluasi terhadap pelaksanaan pembelajaran internal maupun 

eksternal. Internal dilakukan oleh kepala sekolah, sedangkan 

eksternal dilakukan oleh dinas pendidikan, pengawasan yang 

dilakukan memiliki fokus tersendiri yang nantinya akan 

menjadikan tolak ukur keberhasilan manajemen berbasis 

sekolah. 

5. Perencanaan Manajemen Berbasis Sekolah Dalam 

Peningkatan Mutu Pendidikan di SMK Muhammadiyah 1 

Metro Lampung 

Diawali dengan rapat pembentukan Tim Pengembang 

Sekolah. Dalam semua kegiatan perencanaan manajemen 

berbasis sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan 

mengacu dan memenuhi delapan SNP. Selain itu, 

memperhatikan kebutuhan dan karekteristik sekolah. Kegiatan 

pertama Tim adalah membuat perencanaan MBS. Perumusannya 

berdasarkan masukan dari internal warga sekolah dan 

rumusannya diputuskan oleh rapat dewan guru yang dipimpin 

oleh kepala sekolah. Setelah melakukan rapat koordinasi antara 

kepala sekolah, komite sekolah dan para dewan guru 

menghasilkan beberapa perencanaan. 

Adapun Perencanaan manajemen berbasis sekolah dalam 

meningkatkan mutu pendidikan di SMKMuhammadiyah 1 

Metro adalah:  

a. Membuat rencana kerja tahunan 

b. Membuat Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah,  
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c. Membuat Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

(KTSP),  

d. Membuat kelender pendidikan/akademik,  

e. Membuat struktur organisasi sekolah,  

f. Membuat pembagian tugas guru dan tenaga 

kependidikan,  

g. Membuat peraturan akademik,  

h. Membuat tata tertib sekolah,  

i. Membuat kode etik sekolah,  

B. Kesimpulan  

1. Penyusunan Perencanaan implementasi MBS dan 

Peningkatan Mutu Pendidikan di SMK 

Muhammadiyah 2 Metro 

Adapun Penyusunan Perencanaan implementasi MBS dan 

Peningkatan Mutu Pendidikan di SMK Muhammadiyah 2 Metro 

adalah sebagai berikut:  

 Menyusun program tahunan yang telah ditetapkan 

beberapa tahun yang lalu beserta visi, misi, dan tujuan 

sekolah.  

 Membuat dan penyusuanan penyelarasan 

kurikulumindustri 

 Mengadakan rapat antara kepala sekolah dengan dewan 

guru setelah selesai murid pulang sekolah . 

 Rapat-rapat yang dilaksanakan oleh pengurus sekolah. 

Proses penyusunan program tersebut memiliki tujuan 

utama untuk dapat mewujudkan Visi, Misi dan Tujuan Sekolah. 

Dalam pelaksanaan program MBS menekankan transparasi, 

partisipatif dan akuntabilitas. 

 

 

2. Penyusunan Pengorganisasian Implementasi 

Manajemen Berbasis Sekolah Dalam Peningkatan 

Mutu Pendidikan 
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Adapun Penyusunan Pengorganisasian Implementasi 

Manajemen Berbasis Sekolah Dalam Peningkatan Mutu 

Pendidikan di SMK Muhammadiyah 2 Metro adalah sebagai 

berikut: 

 Penyusunan strukturorganisasi 

 Pembagiantugas guru 

 Merumuskan tugas pokok dan fungsi 

3. Pelaksanaan MBS dalam Meningkatkan Mutu 

Pendidikan 

Adapun Pelaksanaan MBS di SMK Muhammadiyah 2 

Metro adalah : 

Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dalam Bidang 

Proses Belajar Mengajar 

Pelaksanaan proses belajar mengajar pada SMK 

Muhammadiyah 2 metro mencakup tiga kegiatan, yakni: 

 Mengembangkan potensi anak didik sekolah dan 

kompetensi lulusan di dunia  industry 

 Pelaksanaan manajemen berbasis sekolah dalam bidang 

belajar mengajar 

 Pelaksanaan manajemen berbasis sekolah dalam bidang 

personal 
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