
BAB VI 

MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH 

 

I. Pendahuluan 

a. Susunan Materi 

 Materi Manajemen berbasis sekolah meliputi: 

1. Konsep manajemen berbasis sekolah 

2. Tujuan Manajemen berbasis sekolah 

3. Prinsip-prinsip MBS 

4. Karakteristik MBS di Indonesia 

5. Reformasi Sekolah, Jenis-jenis reformasi sekolah  

 

b. Deskripsi Singkat Mata Kuliah 

Mata kuliah ini memberikan dasar, ketrampilan dan sikap profesioanal 

kependidikan terutama dalam penguasaan konsep manajemen berbasis 

sekoah, Prinsip-prinsip MBS, Karakteristik MBS di Indonesia, Reformasi 

Sekolah, Jenis-jenis reformasi sekolah (level manajemen, level kelas dan 

level profesi), Aspek-aspek yang didelegasikan ke sekolah 

 

c. Manfaat/relevansi 

Manfaat yang diharapkan setelah perkuliahan ini selesai adalah mahasiswa 

diharapkan memilik pemahaman tentang konsep manajemen berbasis 

sekolah dan mampu untuk melakukan kajian berupa penelitian sederhana 

terkait dengan fenomena pelaksanaan MBS di sekolah. 

Materi ini memiliki keterkaitan dengan materi sebelumnya yakni merupakan 

pengembangan dari konsep manajemen sekolah, dan sangat terkait dengan 

materi selanjutnya yakni pengawasan/supervisi pendidikan. 

 



 

d. Standar kompetensi 

Setelah kegiatan perkuliahan selesai, mahasiswa diharapkan Memahami, 

menggali informasi, menerapkan informasi tentang manajemen berbasis 

sekolah (MBS). 

 
e. Kompetensi dasar 

Setelah kuliah ini selesai mahasiswa di harapkan mampu untuk: 

1. Menjelaskan hakikat MBS 

2. Menjelaskan prinsip-prinsip MBS 

3. Mengidentifikasi karakteristik MBS di Indonesia 

4. Menerapkan konsep MBS dalam inovasi sekolah 

5. Menjelaskan jenis-jenis inovasi sekolah  

6. Mengidentifikasi aspek-aspek yang telah didelegasikan ke sekolah 

f. Petunjuk belajar; 

1. Mahasiswa diharapkan untuk melakukan kajian pustaka tentang konsep 

MBS 

2. Kelas akan di bagi menjadi 5 kelompok dan masing masing kelmpok 

mengkaji sub materi 

3. Setelah didiskusikan, masing masing kelompok membuat peta konsep 

sesuai materi. 

4. Kelompok Mempersentasekan materi dan peta konsep. 

5. Mahasiswa menyimpulkan hasil diskusi. 

 

II. Penyajian 

1. Pengertian MBS 

Definisi MBS banyak dikemukakan oleh ahli manajemen pendidikan yang 

berbeda antara satu dengan yang lain, namun maknanya menunjukkan adanya 



kesamaan persepsi tentang perlunya reformulasi manajemen secara totalitas di 

sekolah. Perbedaan formulasi rumusan definisi ini dilatarbelekangi pula oleh 

kondisi dan suasana politis serta kondisi pendidikan di beberapa negara. Berikut 

dikemukakan pengertian Manajemen Berbasis Sekolah dari beberapa ahli.  

1. Myers dan Stonehill (1993) mengartikan MBS sebagai strategi untuk 

memperbaiki pendidikan dengan mentransfer otoritas pengambilan keputusan 

secara signifikan dari pemerintah pusat dan daerah ke sekolah-sekolah 

secara individual. MBS memberi kepala sekolah, guru, peserta didik, orang 

tua, dan masyarakat untuk memiliki kontrol yang lebih besar dalam proses 

pendidikan dan memberikan mereka tanggungjawab untuk mengambil 

keputusan tentang anggaran, personel, dan kurikulum.  

2. MBS adalah suatu bentuk administrasi pendidikan, di mana sekolah menjadi 

unit utama dalam pengambilan keputusan. Hal ini berbeda dengan bentuk 

tradisional manajemen pendidikan, di mana birokrasi pemerintah pusat sangat 

dominan dalam proses pembuatan keputusan.  

3. MBS diartikan suatu strategi untuk memperbaiki pendidikan dengan 

memindahkan kewenangan pengambilan keputusan yang penting dari 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah kepada pihak pengelola sekolah.  

4. Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) adalah pemberian otonomi dan 

kewenangan pada tingkat sekolah. Tanggung jawab dan pengambilan 

keputusan kegiatan operasional sekolah diserahkan kepada kepala sekolah, 

para guru, orang tua, para siswa, dan anggota masyarakat lainnya. Pelaksana 

tingkat sekolah, bagaimanapun mereka dapat menyusuaikan, atau 

menjalankan kegiatan sekolah sesuai kebijakan pemerintah pusat (Bank 

Dunia).  

 



2. Tujuan MBS 

 Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) bertujuan untuk "memberdayakan" 

sekolah, terutama sumber daya melalui pemberian kewenangan, fleksibilitas, dan 

sumber daya lain untuk memecahkan persoalan yang dihadapi oleh sekolah yang 

bersangkutan. Ciri-ciri sekolah yang "berdaya" pada umumnya: tingkat 

kemandirian tinggi/tingkat ketergantungan rendah; bersifat adaptif dan 

antisipatif/proaktif sekaligus; memiliki jiwa kewirausahaan tinggi (ulet, inovatif, 

gigih, berani mengambil resiko, dsb.); bertanggungjawab terhadap hasil sekolah; 

memiliki kontrol yang kuat terhadap input manajemen dan sumber dayanya; 

kontrol terhadap kondisi kerja; komitmen yang tinggi pada dirinya; dan dinilai oleh 

pencapaian prestasinya. Selanjutnya, bagi sumber daya manusia sekolah yang 

berdaya, pada umumnya, memiliki ciri-ciri: pekerjaan adalah miliknya, dia 

bertanggung jawab, dia memiliki suara bagaimana sesuatu dikerjakan, 

pekerjaannya memiliki kontribusi, dia tahu posisinya dimana, dia memiliki kontrol 

terhadap pekerjaannya, dan pekerjaannya merupakan bagian hidupnya. 11 

 Chapman juga berpendapat bahwa penerapan MBS tak lain tujuannya 

adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Berdasarkan penelitian mengenai 

efektivitas sekolah secara lebih luas bahwa salah satu ciri sekolah efektif yang 

dapat meningkatkan perbaikan prestasi peserta didik adalah pada sekolah-sekolah 

yang relatif otonom, memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalahnya 

sendiri, dan kepemimpinan kepala sekolah yang kuat. Dengan kata lain, MBS 

dimaksudkan untuk membentuk sekolah-sekolah efektif sehingga dapat 

meningkatkan kualitas pendidikan.  

  Kubick Kathlen mengutip hasil rumusan The American Association of School 

Administration, The National Association of Elementary School Principal, & The 

National Association of Secondary School Principal yang mengadakan pertemuan 



pada tahun 1988 mengidentifikasi beberapa tujuan penerapan MBS sebagai 

berikut: (1) secara formal MBS dapat memahami keahlian dan kemampuan orang-

orang yang bekerja di sekolah dan dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan 

dalam rangka peningkatan kualitas pembelajaran, (2) melibatkan guru, staf lainnya 

dan masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan di sekolah, (3) 

meningkatkan moral guru-guru, (4) keputusan yang diambil oleh sekolah memiliki 

akuntabilitas, (5) menyesuaikan sumber-sumber keuangan terhadap tujuan 

instruksional yang dikembangkan di sekolah, (6) membina dan menstimulasi 

munculnya pemimpin baru di sekolah, dan (7) untuk meningkatkan kualitas, 

kuantitas, dan fleksibilitas komunikasi tiap komunitas sekolah dalam rangka 

mencapai kebutuhan sekolah sesuai yang telah diprogramkan.  

 Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia (2003), tujuan MBS 

dengan adalah: pertama, meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan 

inisiatif sekolah dalam mengelola dan memberdayakan sumber daya yang 

tersedia. Kedua, meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam 

penyelenggaraan pendidikan melalui pengambilan keputusan bersama. Ketiga, 

meningkatkan tanggung jawab sekolah kepada sekolahnya. Keempat, 

meningkatkan kompetisi yang sehat antar sekolah tentang mutu pendidikan yang 

akan dicapai.  

 MBS bertujuan untuk memberikan kebebasan yang luas kepada kepala 

sekolah dalam mengelola sekolah tanpa mengabaikan kebijakan dan prioritas 

pemerintah. Strategi-strategi yang dapat ditawarkan adalah: Pertama, kurikulum 

yang bersifat inklusif. Kedua, proses pembelajaran yang efektif. Ketiga, lingkungan 

sekolah yang mendukung. Keempat, sumber daya yang berasas pemerataan. Kelima, 

standarisasi dalam hal-hal tertentu seperti monitoring, evaluasi, dan tes. Kelima 

strategi itu harus menyatu ke dalam empat fungsi pengelolaan sekolah, yaitu 



pertama, manajemen organisasi-kepemimpinan. Kedua, proses pembelajaran. 

Ketiga, sumber daya manusia. Keempat, administrasi sekolah. 7   

3. Prinsip-Prinsip MBS 

Cheng mengemukakan empat prinsip MBS dalam mengelola sekolah, yaitu: 

(a) prinsip ekuifinalitas, (b) prinsip desentralisasi, (c) prinsip sistem pengelolaan 

mandiri, dan (d) prinsip inisiatif sumber daya manusia.  

a. Prinsip Ekuifinalitas (principal of Equifinality)  

 Prinsip-prinsip ini didasarkan pada teori manajemen modern yang berasumsi, 

bahwa terdapat beberapa metode yang berbeda-beda untuk mencapai suatu 

tujuan. Model MBS menekankan pada fleksibilitas sehingga sekolah harus dikelola 

oleh warga sekolah menurut kondisi mereka masing-masing. Karena kompleksnya 

tugas sekolah saat ini dan adanya perbedaan yang besar antara sekolah yang satu 

dengan yang lain, terutama perbedaan prestasi akademik dan non akademik siswa 

dan karakteristik lingkungannya, maka sekolah tidak dapat dijalankan dengan 

struktur yang standar secara nasional.  

   

b. Prinsip Desentralisasi (Principal of Decentralization)  

 Desentralisasi adalah gejala yang penting dalam reformasi manajemen 

sekolah modern. Prinsip desentralisasi ini konsisten dengan prinsip ekuifinalitas. 

Prinsip desentralisasi dilandasi oleh teori dasar bahwa pengelolaan sekolah dan 

aktivitas pembelajaran dapat dielakkan dari kesulitan dan permasalahan. 

Pendidikan adalah masalah yang rumit dan kompleks sehingga memerlukan 

desentralisasi dalam pelaksanaannya.  

   

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

 MBS menyadari pentingnya sekolah mendisain sistem pengelolaan secara 



mandiri di bawah kebijakannya sendiri. Sekolah memiliki otonomi untuk 

mengembangkan tujuan pembelajaran, strategi manajemen, distribusi sumber 

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

tujuan berdasarkan kondisi mereka masing-masing. Oleh karena itu, sekolah 

dikelola secara mandiri maka mereka lebih memiliki inisiatif dan tanggung jawab.  

  

d. Prinsip Inisiatif Manusia (Principal of Human Initiative)  

 Sejalan dengan perkembangan pergerakan hubungan antar manusia dan 

pergerakan ilmu perilaku pada manajemen modern, manusia mulai menaruh 

perhatian serius pada pengaruh penting faktor manusia pada efektivitas organisasi. 

Perspektif sumber daya manusia menekankan bahwa manusia adalah sumber 

daya berharga di dalam organisasi sehingga prioritas utama manajemen adalah 

mengembangkan sumber daya manusia di sekolah untuk berinisiatif. Berdasarkan 

perspektif ini, maka MBS bertujuan untuk membangun lingkungan yang sesuai 

untuk warga sekolah agar dapat bekerja dengan baik dan mengembangkan 

potensinya. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pendidikan dapat diukur dari 

perkembangan aspek sumber daya manusianya.  

 Barnes (1998) mengemukakan sepuluh prinsip MBS perguruan Kaizen 

Jepang, sebagai berikut: (1) berfokus pada pelanggan, (2) melakukan peningkatan 

secara terus-menerus, (3) mengakui masalah secara terbuka, (4) mempromosikan 

keterbukaan, (5)  menciptakan tim kerja, (6) memanajemeni proyek melalui tim 

fungsional silang, (7) memelihara proses hubungan yang benar, (8)  

mengembangkan disiplin pribadi, (8) memberikan informasi pada semua karyawan, 

dan (10)  memberikan wewenang kepada setiap karyawan.  

 

4. Karakteristik MBS 

 Karakteristik MBS banyak diungkapkan oleh beberapa ahli manajemen 



pendidikan di berbagai negara, sehingga menimbulkan adanya perbedaan antara 

satu pendapat dengan pendapat yang lain. Untuk menemukan karakteristik ideal 

MBS memerlukan perjalanan yang panjang dan penelitian yang sangat serius. Di 

Amerika Serikat misalnya, karakteristik yang dimaksud baru ditemukan pada era 

reformasi pendidikan "generasi keempat". Menurut Bailey (1991) karakteristik ideal 

manajemen berbasis sekolah seperti berikut ini: 

1. Adanya Keragaman dalam Pola Penggajian Guru  

Pendekatan prestasi (merit system) dalam hal penggajian dan pemberian 

kesejahteraan material lainnya harus ditegakkan dan diutamakan. Hal ini dapat 

dilakukan dengan penetapan kebijakan melalui penerimaan langsung gaji  guru 

ke rekening sekolah kemudian kepala sekolah mengalokasikan gaji guru itu per 

bulan sesuai dengan prestasinya.  

2. Otonomi Manajemen Sekolah  

Sekolah menjadi sentral utama manajemen pada tingkat strategis dan 

operasional dalam kerangka penyelenggaraan program pendidikan dan 

pembelajaran. Sementara, kebijakan internal lain menjadi penyertanya.  

3. Pemberdayaan Guru secara Optimal  

Dikarenakan sekolah harus berkompetisi membangun mutu dan membentuk 

citra di masyarakat, guru-guru harus diberdayakan dan memberdayakan diri 

secara optimal bagi terselenggaranya proses pembelajaran yang bermakna.  

4. Pengelolaan Sekolah secara Partisipatif  

Kepala sekolah harus mampu bekerja dengan dan melalui seluruh komunitas 

sekolah agar masing-masing dapat menjalankan tugas pokok dan fungsi secara 

baik dan terjadi transparansi pengelolaan sekolah 

5. Sistem yang Didesentralisasikan  

Pelaksanaan MBS mendorong sekolah-sekolah siap berkompetisi untuk 



mendapatkan bantuan dari masyarakat atau dari pemerintah secara kompetitif 

(block grant) dan mengelola dana itu dengan baik.  

6. Otonomi Sekolah dalam Menentukan Program  

Program akademik dan nonakademik dapat dikreasi sekolah sesuai 

kapasitasnya serta sesuai pula dengan kebutuhan masyarakat lokal, nasional, 

dan global. 

7. Hubungan Kemitraan (Partnership) antara Dunia Bisnis dan Dunia 

Pendidikan  

Hubungan kemitraan itu dapat dilakukan secara langsung atau melalui Komite 

Sekolah. Hubungan kemitraan ini bukan hanya untuk keperluan pendanaan, 

melainkan juga untuk kegiatan praktik kerja dan program pembinaan dan 

pengembangan lainnya. 

8. Akses Terbuka bagi Sekolah untuk Tumbuh Relatif Mandiri 

Perluasan kewenangan yang diberikan kepada sekolah memberi ruang gerak 

baginya untuk membuat keputusan inovatif dan mengkreasi program demi 

peningkatan mutu sekolah.  

9. Promosi  Sekolah secara Komprehensif 

Tugas pokok dan fungsi sekolah adalah menawarkan produk unggulan atau 

jasa. Jika sekolah sudah mampu membangun citra mutu dan keunggulan, 

lembaga itu akan mampu beradu tawar program dengan masyarakat, misalnya 

berkaitan dengan jumlah dana yang akan ditanggung oleh penerima jasa 

layanan.   

 Karakteristik MBS lain yang ditawarkan sebagai bentuk operasional 

desentralisasi pendidikan dalam konteks otonomi daerah menurut Saud 

yang dirangkum dari pelaksanaan MBS di beberapa negara yaitu: (1) 

pemberian otonomi yang luas pada sekolah, (2) partisipasi masyarakat 



dan orang tua peserta didik yang tinggi, (3) kepemimpinan sekolah yang 

demokratis dan profesional, dan (4) adanya tim work yang tinggi dan 

profesional. Keempat unsur tersebut akan dijelaskan secara ringkas 

sebagai berikut. 

a. Pemberian Otonomi Luas Kepada Sekolah 

 MBS memberikan otonomi dan tanggung jawab luas kepada 

sekolah. Dengan adanya otonomi yang memberikan tanggung jawab 

pengelolaan sumber daya dan pengembangan strategi sesuai dengan 

kondisi setempat, maka sekolah dapat lebih memberdayakan guru agar 

lebih berkonsentrasi pada tugas utamanya yaitu mengajar. Selain itu, 

sekolah sebagai lembaga pendidikan diberi kewenangan dan 

kekuasaan yang luas untuk mengembangkan program-program 

kurikulum dan pembelajaran sesuai dengan kondisi dan kebutuhan 

peserta didik serta tuntutan masyarakat.  

 

b. Partisipasi Masyarakat dan Orang Tua  

 Melalui MBS, pelaksannan program-program sekolah didukung 

oleh partisipasi masyarakat dan orang tua peserta didik yang tinggi. 

Orang tua peserta didik dan masyarakat tidak hanya mendukung 

sekolah melalui bantuan keuangan, tetapi melalui komite sekolah dan 

dewan pendidikan merumuskan serta mengembangkan program yang 

dapat meningkatkan kualitas sekolah.  

c. Kepemimpinan yang Demokratis dan Profesional 

 Pelaksanaan program-program sekolah didukung oleh adanya 

kepemimpinan sekolah yang demokratis dan profesional. Kepala 

sekolah dan guru-guru sebagai tenaga pelaksana inti program sekolah 

merupakan orang-orang yang memiliki kemampuan dan integritas 



profesional.  

d. Team-work yang Kompak dan Transparan 

 Keberhasilan program-program sekolah didukung oleh kinerja 

team-work yang kompak dan transparan dari berbagai pihak yang 

terlibat dalam pendidikan di sekolah. Dewan pendidikan dan komite 

sekolah misalnya, pihak-pihak yang terlibat bekerja sama secara 

harmonis sesuai dengan posisinya masing-masing untuk mewujudkan 

sekolah yang dapat dibanggakan oleh semua pihak.  

MBS memiliki karakteristik yang perlu dipahami oleh sekolah yang akan 

menerapkannya. Karakteristik MBS tersebut tidak dapat dipisahkan dengan 

karakteristik sekolah efektif.  Jika MBS merupakan kerangkanya, maka sekolah 

efektif merupakan isinya. Oleh karena itu, karakteristik MBS memuat secara 

inklusif elemen-elemen sekolah efektif, yang dikategorikan menjadi input, proses, 

dan output. Dalam menguraikan karakteristik MBS, pendekatan sistem yaitu input-

proses-output digunakan untuk memandunya. Hal ini didasari pengertian bahwa 

sekolah merupakan sebuah sistem, sehingga penguraian karakteristik MBS 

mendasarkan pada input, proses, dan output. Selanjutnya, uraian berikut dimulai 

dari output dan diakhiri input, mengingat output memiliki tingkat kepentingan 

tertinggi, sedang proses memiliki tingkat kepentingan satu tingkat lebih rendah dari 

output, dan input memiliki tingkat kepentingan dua tingkat lebih rendah dari output. 

(Depdiknas, 2003) 

1. Output yang Diharapkan 

Sekolah harus memiliki output yang diharapkan. Output sekolah adalah 

prestasi sekolah yang dihasilkan oleh proses pembelajaran dan manajemen di 

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



berupa prestasi akademik (academic achievement) dan output berupa prestasi 

nonakademik (non-academic achievement). 

2. Proses 

Sekolah yang efektif pada umumnya memiliki sejumlah karakteristik proses 

sebagai berikut: (a) proses belajar mengajar yang efektivitasnya tinggi, (2) 

kepemimpinan sekolah yang kuat, (c) lingkungan sekolah yang aman dan tertib, 

(d) pengelolaan tenaga kependidikan yang efektif, (e) sekolah memiliki budaya 

mutu, (f) sekolah memiliki “teamwork” yang kompak, dan dinamis, (g) sekolah 

memiliki kemandirian, (h) partisipasi yang tinggi dari warga sekolah dan 

masyarakat, (i) sekolah memiliki transparansi manajemen, (j) sekolah memiliki 

kemauan untuk berubah (psikologis dan pisik), (k) sekolah melakukan evaluasi dan 

perbaikan berkelanjutan, (l) sekolah responsif dan antisipatif terhadap kebutuhan, 

(m) memiliki komunikasi yang baik, (n) sekolah memiliki akuntabilitas, dan (o) 

sekolah memiliki kemampuan menjaga sustainabilitas. 

3. Input Pendidikan 

Sekolah harus memiliki input yang bagus untuk menunjang proses dan output 

yang bermutu tinggi. Input tersebut antara lain mencakup hal-hal sebagai 

berikut: (a) memiliki kebijakan, tujuan, dan sasaran mutu yang jelas, (b) 

sumberdaya tersedia dan sia, (c) staf yang kompeten dan berdedikasi tinggi, 

(d) memiliki harapan prestasi yang tinggi, (e) fokus pada pelanggan (khususnya 

siswa), dan (f) input manajemen 

5. MBS sebagai Model Peningkatan Mutu Sekolah  

 Sejak digulirkan UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka 

kewenangan pemerintah pusat yang bersifat sentralistis dilimpahkan pada 

pemerintah Kabupaten/Kota atau disebut desentralistis. Bidang pendidikan 

termasuk bidang yang didesentralisasikan ke pemerintah kota/kabupaten. Melalui 



desentralisasi pendidikan diharapkan permasalahan pokok pendidikan, yaitu 

masalah mutu, pemerataan, relevansi, efisiensi dan manajemen, dapat 

terpecahkan. Dengan otonomi daerah ini, maka secara otomatis dualisme 

pengelolaan Sekolah yang selama ini banyak menimbulkan permasalahan pun 

telah berakhir. 

 Desentralisasi pendidikan di Indonesia harus berfokus pada sekolah, sebab 

pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa desentralisasi pendidikan tidak 

cukup hanya pada tingkat kota/kabupaten. Banyak negara yang menyerahkan 

pengelolaan pendidikan hingga ke pemerintah daerah, tetapi tidak berhasil 

meningkatkan mutu pendidikan secara signifikan. Desentralisasi pendidikan untuk 

mencapai otonomi pendidikan yang sesungguhnya harus sampai pada tingkat 

sekolah. 

 Penerapan MBS di Indonesia menekankan pada aspek peningkatan mutu. 

Untuk mencapai mutu tersebut, maka Sekolah perlu melakukan dan menyiapkan 

berbagai aspek pendukung antara lain: (a) school review, (b) benchmarking, (c) 

quality assurance, dan (d) quality control.  

  Hasil penelitian terhadap 27 sekolah di beberapa Districk di Amerika dan 

Australia menyimpulkan empat aspek penting kewenangan dalam 

penyelenggaraan MBS di sekolah yaitu: (1) power, (2) knowledge, (3) information, 

dan (4) rewards. Pembahsan keempat unsur ini dirangkum sebagai berikut: 

 Pertama, kekuasaan/kewenangan (power/authority) harus 

didesentralisasikan ke sekolah-sekolah secara langsung, terutama masalah 

budget, personnel, dan curriculum.  

 Kedua, pengetahuan (knowledge) juga harus didesentralisasikan sehingga 

sumber daya manusia di sekolah mampu memberikan kontribusi yang berarti 

untuk kemajuan kinerja Sekolah.  

 Ketiga, informasi (information). Pada model sentralistik informasi hanya 



dimiliki para pimpinan puncak, maka pada model MBS harus didistribusikan ke 

seluruh stakeholder berupa: (1) visi, misi, strategi, sasaran dan tujuan sekolah; (2) 

keuangan dan struktur biaya, (3) isu-isu sekitar sekolah, (4) kinerja sekolah, dan 

(5) warga sekolah dan stakeholders, serta (6) penyebaran informasi melalui 

masmedia.  

 Keempat, penghargaan (reward) adalah hal penting lainnya yang harus 

didesentralisasikan. Penghargaan bisa berupa materil dan nonmateril yang 

semuanya didasarkan atas kinerja.  

 Penghargaan pun harus diberikan kepada setiap staf yang berhasil 

menjalankan tugasnya dengan baik, sedangkan bagi staf yang tidak dapat 

menjalankan tugas dengan baik atau bahkan gagal menjalankan tugas harus 

mendapat punishment secara wajar.  

 Hasil penelitian Admunson (1988), Arterbury dan Hord (1991), Caldwell dan 

Kayu (1988) yang dikutif Kattleen Cotton (1988) merekomendasikan hal-hal yang 

perlu diperhatikan dalam implementasi MBS di sekolah yaitu: (1) membantu staf 

dan masyarakat meningkatkan pemahaman tentang MBS yang berkaitan dengan 

pengembangan pembelajaran dan fungsi-fungsi sekolah; (2) membiasakan 

mengkaji berbagai literatur tentang MBS dan memahami pendekatan untuk 

menyukseskan dan memperkecil kendala-kendala penerapannya, (3) 

meningkatkan peran orang tua dan masyarakat dalam restrukturisasi serta 

pengembangan sekolah, (4) mengkomunikasikan secara luas kewenangan 

masing-masing, proses dan pengalaman serta perubahan aturan sekolah; (5) 

membantu staf dan masyarakat memahami peran dan fungsi mereka dalam 

penerapan MBS dan aturan-aturan baru yang berlaku; (6) memiliki komite sekolah 

yang bertugas sebagai penasihat/pemberi pertimbangan dalam pengambilan 

keputusan; (7) memperkuat distrik dalam meyampaikan implementasi MBS dan 



realisasi perkembangan outcome siswa beberapa tahun; (8) mengembangkan 

guru dan staf dalam substansi pembuatan keputusan sekitar program kurikulum 

dan pembelajaran; (9) melibatkan para guru dalam pembuatan keputusan 

berkaitan dengan peningkatan sekolah dan pengelolaan kelas, guru kelas, 

promosi pekerjaan dan kebijakan tentang disiplin; dan (10) menganjurkan dan 

mendorong norma kolegial dan kolaborasi dalam mendisain kelompok belajar.  

6. Sekolah Bermutu Memuaskan Pelanggan (Costumer) 

Manajemen Sekolah dengan model MBS dinyatakan berhasil jika mampu 

mengangkat derajat mutu proses dan produk pendidikan dan pembelajaran. 

Secara umum mutu mengandung makna derajat keunggulan suatu produk atau 

hasil kerja, baik berupa barang maupun jasa. Mutu memiliki elemen-elemen 

sebagai berikut: Pertama, meliputi usaha memenuhi atau melebihi harapan 

pelanggan. Kedua, mencakup produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan. 

Ketiga, merupakan kondisi yang selalu berubah.  

Dalam konteks pendidikan, pengertian mutu mengacu pada masukan, 

proses, luaran, dan outcome. Mutu masukan dapat dilihat dari beberapa sisi. 

Pertama, kondisi baik atau tidaknya masukan sumber daya manusia, seperti 

kepala sekolah, guru, staf administrasi (penjaga sekolah), dan peserta didik. 

Kedua, memenuhi atau tidak kriteria masukan material berupa media, buku-buku, 

kurikulum, fasilitas sekolah, dan lain-lain. Ketiga, memenuhi atau tidak kriteria 

masukan yang berupa perangkat lunak, seperti peraturan, struktur organisasi SD, 

dan deskripsi kerja. Keempat, mutu masukan yang bersifat harapan dan 

kebutuhan, seperti visi, misi, motivasi, ketekunan, dan cita-cita.  

Proses pembelajaran dikatakan bermutu jika didukung dengan kemampuan 

guru mentransformasikan multi jenis masukan dan situasi untuk mencapai derajat 

nilai tambah tertentu bagi peserta didik. Hal-hal yang termasuk dalam kerangka 



mutu proses pendidikan ini adalah kebersihan dan kesehatan lingkungan sekolah, 

keamanan, disiplin, keakraban, saling menghormati, kepuasan, dan lain-lain. 

Menurut Umaedi (1999), manajemen sekolah dan manajemen kelas berfungsi 

menyinkronkan berbagai masukan tersebut atau mensinergikan semua komponen 

dalam interaksi belajar dan mengajar.  

Kematangan dalam bekerja merupakan ciri lain dari manajemen sekolah 

yang bermutu. Tenaga akademik dan staf bekerja bukan karena diancam, diawasi, 

atau diperintah oleh pimpinan atau atasannya. Mereka bekerja karena memiliki 

rasa tanggung jawab akan tugas pokok dan fungsinya. Sikap mental (mind set) 

tenaga kependidikan di Sekolah menjadi prasyarat bagi upaya meningkatkan 

mutu.  

Pelanggan pendidikan terdiri dari pelanggan internal dan pelanggan 

eksternal. Pelanggan internal adalah kepala sekolah, guru, dan staf kependidikan 

lainnya. Pelanggan eksternal ada tiga kelompok, yaitu pelanggan eksternal primer 

adalah peserta didik, pelanggan eksternal sekunder yaitu orang tua dan para 

pemimpin pemerintahan serta pelanggan eksternal tersier yakni pasar kerja, 

pemerintah, dan masyarakat luas.  

Mutu pendidikan harus diukur dari sisi pelanggannya baik pelanggan internal 

maupun pelanggan eksternal. Terdapat beberapa pakar yang hanya memfokuskan 

pada pelanggan eksternal primer saja yaitu peserta didik, bahwa pendidikan 

bermutu adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik menjadi: (1) 

pembelajar sepanjang hayat, (2) komunikator yang baik dalam bahasa nasional 

dan internasional, (3) berketerampilan teknologi untuk lapangan kerja dan 

kehidupan sehari-hari, (4) siap secara kognitif untuk pekerjaan yang kompleks, 

pemecahan masalah dan penciptaan pengetahuan, dan (5) menjadi warga negara 

yang bertanggungjawab secara sosial, politik, dan budaya. 



Ukuran mutu pendidikan dari sudut pandang internal tentu saja pendidikan 

bermutu adalah yang memungkinkan tenaga pengajar dan staf lainnya mampu 

berkembang baik secara fisik maupun psikis. Berkembang secara fisik antara lain 

mendapatkan imbalan finansial dan kesejahteraan hidup secara layak, sedangkan 

perkembangan secara psikis adalah bila mereka diberi kesempatan untuk terus 

belajar dan mengembangkan kemampuan, bakat, dan kreativitasnya.  

Karakteristik sekolah bermutu terdiri dari lima karakteristik, yang 

diidentifikasi seperti pilar mutu yang digambarkan dalam ilustrasi berikut: 

 

Mutu dalam pendidikan meminta adanya komitmen pada kepuasan 

kostumer dan komitmen untuk menciptakan sebuah lingkungan yang 

memungkinkan para staf dan peserta didik menjalankan pekerjaan sebaik-

baiknya. Namun, sebelum mengembangkan sekolah bermutu, terlebih dahulu 

harus memahami setiap pilar yang digambarkan di atas.  

1. Fokus pada Pelanggan 

Pada sekolah bermutu, setiap orang menjadi kostumer dan pemasok 



sekaligus. Secara khusus, kostumer sekolah adalah peserta didik dan 

keluarganya. Merekalah yang memetik manfaat dari sekolah.  

2. Keterlibatan Total  

Setiap orang harus berpartisipasi dalam transformasi mutu. Mutu bukan 

hanya tanggung jawab warga sekolah atau komite saja. Mutu merupakan 

tanggung jawab semua pihak. Mutu menuntut pula tiap orang memberi kontribusi 

bagi upaya mutu.  

3. Pengukuran  

Pengukuran merupakan bidang yang seringkali gagal di sekolah. Banyak 

hal yang baik terjadi dalam pendidikan sekarang ini, namun para profesional 

pendidikan yang terlibat dalam prosesnya menjadi begitu terfokus pada 

pemecahan masalah yang tidak bisa mereka ukur efektivitas dari upaya yang 

dilakukannya.  

4. Komitmen  

Para pengawas, kepala sekolah dan komite sekolah harus memiliki 

komitmen pada mutu. Bila mereka tidak memiliki komitmen, proses transformasi 

mutu tidak akan dapat dimulai karena kalaupun dijalankan pasti gagal. Setiap 

orang perlu mendukung upaya mutu. Mutu merupakan perubahan budaya yang 

menyebabkan organisasi mengubah cara kerjanya. Orang biasanya tidak mau 

berubah, tapi manajemen harus mendukung proses perubahan dengan memberi 

pendidikan, perangkat, sistem dan proses untuk meningkatkan mutu.  

5. Perbaikan Berkelanjutan  

Inti perbaikan berkelanjutan adalah, sekolah harus melakukan sesuatu lebih baik 

hari esok dibandingkan dengan hari kemarin. Para profesional pendidikan harus 

secara konstan menemukan cara untuk menangani masalah yang muncul, mereka 



harus memperbaiki proses yang dikembangkannya dan membuat perbaikan yang 

diperlukan. 

 

III. PENUTUP 

a. Rangkuman 

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) adalah pemberian otonomi dan 

kewenangan pada tingkat sekolah. Tanggung jawab dan pengambilan 

keputusan kegiatan operasional sekolah diserahkan kepada kepala sekolah, 

para guru, orang tua, para siswa, dan anggota masyarakat lainnya. Pelaksana 

tingkat sekolah, bagaimanapun mereka dapat menyusuaikan, atau 

menjalankan kegiatan sekolah sesuai kebijakan pemerintah pusat. 

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) bertujuan untuk "memberdayakan" 

sekolah, terutama sumber daya melalui pemberian kewenangan, fleksibilitas, 

dan sumber daya lain untuk memecahkan persoalan yang dihadapi oleh 

sekolah yang bersangkutan. 

Prinsip Manajemen Berbasis Sekolah dalam mengelola sekolah, yaitu: 

(a) prinsip ekuifinalitas, (b) prinsip desentralisasi, (c) prinsip sistem 

pengelolaan mandiri, dan (d) prinsip inisiatif sumber daya manusia. 

Karakteristik MBS lain yang ditawarkan sebagai bentuk operasional 

desentralisasi pendidikan dalam konteks otonomi daerah menurut Saud yang 

dirangkum dari pelaksanaan MBS di beberapa negara yaitu: (1) pemberian 

otonomi yang luas pada sekolah, (2) partisipasi masyarakat dan orang tua 

peserta didik yang tinggi, (3) kepemimpinan sekolah yang demokratis dan 

profesional, dan (4) adanya tim work yang tinggi dan profesional.  

 

 



b. Soal 

Setelah perkuliahan selesai mahasiswa diharapkan menjawab soal soal 

berikut: 

1. Jelaskan hakikat Manajemen Berbasis Sekolah. 

2. Kemukakan tujuan manajemen berbasis sekolah 

3. Jelaskan prinsip-prinsip MBS 

4. Uraikan karakteristik Manajemen Berbasis Sekolah di Indonesia 

5. Identetivikasi pilar MBS dalam inovasi sekolah 

 

c. Senarai  

1. Komite sekolah: lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam 

peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, 

arahan, mediasi dan fungsi control pada sekolah 

2. Kemandirian: suatu kondisi dimana seseorang tidak tergantung pada 

institusi lain 

3. Stakeholder: kelompok atau individu yang dukungannya diperlukan 

demi kesejahteraan dan kelangsungan hidup sekolah 

4. Out come: (hasil) adalah menggambarkan hasil nyata dari luaran 

(output) suatu institusi pendidikan 

 

d. Tindak lanjut 

Tindak lanjut setelah materi selesai adalah mengembangkan indikator-

indikator yang sudah ada untuk di desain menjadi sebuah penelitian 

sederhana tentang pelaksanaan MBS di sekolah di Gorontalo. 
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