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ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh penerapan Manajemen Berbasis Sekolah 
(MBS) di sekolah-sekolah secara umumnya saat ini masih sangat kurang dalam 
penerapan manajemen di sekolahnya sendiri. Sedangkan secara khusus telah terdapat 
beberapa sekolah yang sudah baik dan unggul dalam manajemennya. Salah satunya di 
SMA Al Kautsar Bandar Lampung yang terkesan sudah baik dalam manajemen, baik 
untuk staff, tenaga pendidik, peserta didik, dan masyarakat sekitar. Sehingga tidak 
perlu banyak pembenahan dalam Manajemen Berbasis Sekolah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Manajemen Berbasis 
Sekolah yang diterapkan oleh SMA Al Kautsar Bandar Lampung, sehingga paham 
akan keunggulan-keunggulan didalam Manajemen Sekolah, guna menjadi acuan serta 
semangat bagi sekolah-sekolah lain untuk dapat meningkatkan Manajemen di 
sekolahnya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah motivasi untuk SMA Al 
Kautsar Bandar Lampung, tetap mempertahankan manajemen didalamnya.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dalam pengumpulan 
data, peneliti menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Peneliti 
melakukan wawancara terlebih dahulu kepada waka kurikulum, dilanjutkan 
wawancara kepada waka kesiswaan, dilanjutkan wawancara kepada waka sarana dan 
prasarana, dilanjutkan wawancara kepada staff bagian keuangan, kemudian 
dilanjutkan wawancara kepada salah satu guru dan siswa SMA Al Kautsar Bandar 
Lampung guna mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat. Peneliti 
melanjutkan dengan observasi di sekolah untuka mendapatkan keabsahan data yang 
telah didapatkan dari hasil wawancara sebelumnya, dan peneliti melakukan 
dokumentasi dengan mengambil beberapa data di sekolah untuk melengkapi 
penelitian. Analisis data dilakukan dengan memberi makna terhadap data yang 
dikumpulkan dan ditarik kesimpulan.

Hasil penelitian menyatakan bahwa dalam upaya manajemen sekolah sangat 
diperlukannya standar Manajemen Berbasis Sekolah atau unsur-unsur yang telah 
ditetapkan, sehingga semua manajemen di sekolah dilaksanakan sesuai dengan 
kemampuan dibidangnya masing-masing.
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MOTTO

                                

                                    

    

Artinya:

Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di 
muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya 
Allah tidak merobah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merobah keadaan yang 
ada pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap 
sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada 
pelindung bagi mereka selain Dia. (QS. Arra’du: 11)1

                                                          
1 Mushaf Al-Burhan, Al-Qur’an dan terjemahan, (Bandung: Fitroh Robbani, 2009), h.250
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul merupakan cermin dari skripsi, sehingga memudahkan pembahas dan 

mempersatukan persepsi para pembaca, dalam memahami skripsi ini diperlukan 

penegasan yakni dengan memberi pengertian istilah yang terkandung dalam judul 

Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah di SMA Al Kautsar Bandar Lampung. 

Adapun penegasan judul yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Implementasi

Implementasi merupakan suatu proses penerapan ide, konsep, 

kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga 

memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan, 

nilai dan sikap. Dalam Oxford Advance Learner’s Dictionary dalam 

kutipan E. Mulyasa dikemukakan bahwa implementasi adalah “put 

something into effect” (penerapan sesuatu yang memberikan efek dan 

dampak)1

2. Manajemen

Manajemen berasal dari kata to manage yang artinya mengatur. 

Pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari 

fungsi-fungsi manajemen itu. Jadi, manajemen itu merupakan suatu proses 

                                                          
1E. Mulyasa, ImplemetasiKurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Kemandirian Guru dan 

Kepala Sekolah, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h.178
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untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan. Karena manajemen diartikan 

mengatur maka timbul beberapa pertanyaan bagi kita.2

Drs. H. Malayu S.P. Hasibun, manajemen adalah ilmu dan seni 

mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber 

lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Menurut Georg R. Terry dalam kutipan Malayu Hasibun, manajemen 

adalah suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan 

perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang 

dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah 

ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber 

lain.3

Jadi, pengertian manajemen adalah suatu proses kerja sama dua orang 

atau lebih untuk mecapai tujuan organisasi efektif dan efisien dengan 

menggunakan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.

Dalam firman Allah SWT dalam surat Ash-shaff ayat 4:

                      

Artinya:Sesungguhnya allah menyukai orang-orang yang berperang 

dalam dijalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka 

seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh (QS Ash-Shaf Ayat 04).4

                                                          
2Malayu, Hasibun, Manajemen Dasar, Pengertian, Dan Masalah, (Jakarta: Bumi Aksara, 

2014), h.1
3Ibid, h.2
4Mushaf Al-Burhan, Al-Qur’an dan terjemahan, (Bandung: Fitroh Robbani, 2009), h.551
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Firman Allah SWT dalam surat Al-Mu’minun ayat 8:

             

Artinya:Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang 

dipikulnya) dan janjinya.5

Dari dua ayat Al-Qur’an diatas tadi kita dapat mengambil kesimpulan 

bahwa Al-Qur’an adalah sumber dari seluruh sumber ilmu pengetahuan, 

bahkan ilmu yang baru berkembang akhir-akhir ini sudah tertera dalam 

Al-Qur’an dan diterapkan oleh Rosulullah SAW sejak dahulu kala. 

Sehingga bentuk penerapan manajemen yang bersifat islami sudah ada 

sejak zaman kepemerintahan Rosulullah SAW.

3. Manajemen Berbasis Sekolah

Manajemen Berbasis Sekolah adalah suatu ide tentang pengambilan 

keputusan pendidikan yang diletakkan posisi yang paling dekat dengan 

pembelajaran, yakni sekolah. Pemberdayaan sekolah dengan memberikan 

otonomi yang lebih besar, disamping menunjukan sikap tanggap 

pemerintah terhadap tuntutan masyarakat, juga merupakan sarana 

peningkatan efisiensi, mutu, dan pemerataan pendidikan.6

                                                          
5Mushaf Al-Burhan, Al-Qur’an dan terjemahan, (Bandung: Fitroh Robbani, 2009), h.250
6Departemen Agama RI, Pedoman Manajemen Berbasis Madrasah, (Jakarta: Direktorat 

Jenderal Kelembagaan Agama Islam, 2005), h.3
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4. SMA Al Kautsar Bandar Lampung

SMA Al Kautsar Bandar Lampung adalah suatu lembaga pendidikan 

formal jenjang tingkat atas yang berada dibawah naungan Yayasan Al 

Kautsardalam hal ini menjadi objek penelitian.

Berdasarkan pengertian diatas, dapat penulis pahami bahwa yang 

menjadi pokok bahasan dalam skripsi ini adalah Implementasi Manajemen 

Berbasis Sekolah di SMA Al Kautsar Bandar Lampung.

B. Alasan Memilih Judul

Manajemen Berbasis Sekolah merupakan salah satu upaya pemerintah untuk 

mencapai keunggulan masyarakat dalam penguasaan ilmu dan teknologi, oleh 

karenanya penulis ingin mengetahui bagaimana Implementasi Manajemen Berbasis 

Sekolah di SMA Al Kautsar Bandar Lampung.

C. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan UU No. 22 1999 tentang Pemerintahan Daerah pada hakikatnya 

memberi kewenangan dan keleluasaan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus 

kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi 

masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kewenangan diberikan 

kepada daerah kabupaten dan kota berdasarkan asas desentralisasi dalam wujud 

otonomi luas, nyata, dan bertanggung jawab.7

                                                          
7Suparlan, Manajemen Berbasis Sekolah, (Jakarta: Bumi Akasara, 2013), h.3
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Hal ini diwujudkan dalam bentuk tugas dan kewajiban yang harus diemban 

oleh daerah untuk mencapai tujuan pemberian otonomi, berupa peningkatan 

pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, serta pemeliharaan hubungan yang serasi 

antara pusat, daerah, dan antar daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia.

Kewenangan daerah kabupaten dan kota, sebagaimana dirumuskan dalam 

pasal 11, mencakup semua bidang pemerintahan, yakni pekerjaan umum, kesehatan, 

pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, 

penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi serta tenaga kerja. Dengan 

demikian, jelaslah bahwa kebijakan pendidikan berada dibawah kewenangan daerah 

kabupaten dan daerah.

Relevansi pendidikan merupakan salah satu masalah pokok pendidikan di 

Indonesia. Oleh Karena itu, berbagai program pendidikan, yang mengacu pada tema 

relevansi ini, terus dilakukan sejak Pelita I (awal pemerintahan Soeharto) sampai 

sekarang,walaupun sampai saat ini masih banyak permasalahan dan tantangan yang 

perlu mendapat perhatian. Salah satu masalah pendidikan yang berhubungan dengan 

relevansi adalah perlunya penyesuain dan peningkatan materi program pendidikan 

agar secara lentur bergerak cepat sejalan dengan tuntutan dunia kerja serta tuntutan 

kehidupan masyarakat yang berubah secara terus menerus. Sebagai wujud nyata 

upaya tersebut antara lain, telah dilakukan perubahan kurikulum 1968 menjadi 

kurikulum 1975/1976 yang berorientasi pada tujuan, kemudian disempurnakan pada 

1984 dan 1994. Hal tersebut dimaksudkan agar tercapai selaraskan antara kurikulum 
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dengan kebijakan baru di bidang pendidikan, meningkatkan efesiensi dan efektifitas 

pengajaran serta meningkatkan mutu lulusan, juga merelevansikan pendidikan dengan 

tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Kurikulum yang berorientasi pada tujuan ini 

berlaku pada semua jenis dan jenjang pendidikan dari pendidikan dasar sampai 

pendidikan tinggi. 

Dalam kaitannya dengan manajemen kurikulum, peningkatan relevansi 

dengan tuntutan perkembangan kebutuhan masyarakat antara lain dilakukan 

manajemen kurikulum yang berangkat dari suatu prediksi yang dapat memberikan 

gambaran dan keadaan masyarakat pada 10-20 tahun mendatang. Misalnya 

perkembangan demografis, perkembangan sosial ekonomi dan budaya, perubahan 

lingkungan, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Dari berbagai program yang dilaksanakan oleh pemerintah, telah memberikan 

harapan bagi kelangsungan dan terkendalinya kualitas pendidikan Indonesia semasa 

krisis. Akan tetapi, karena pengelolaannya yang terlalu kaku dan sentralistik, program 

itu pun tidak banyak memberikan dampak positif angka partisipasi pendidikan 

nasional maupun kualitas pendidikan tetap menurun, diduga hal tersebut berat 

kaitannya dengan masalah manajemen. Dalam kaitan ini, munculah salah satu 

pemikiran kearah pengelolaan pendidikan yang memberi keleluasaan kepada sekolah 

untuk mengatur dan melaksanakan berbagai kebijakan secara luas. Pemikiran ini 

dalam perjalanannya disebut Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) atau school based 

manajement (SBM), yang telah berhasil mengangkat komisi dan memecahkan 

berbagai masalah pendidikan beberapa negara maju, seperti Australia dan Amerika. 
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Tujuan utama MBS adalah meningkatkan efisiensi, mutu, dan pemerataan 

pendidikan. Peningkatan efisiensi diperoleh melalui keleluasaan mengelola sumber 

daya yang ada, partisipasi masyarakat, dan penyederhanaan birokrasi.8

Implementasi MBS menuntut dukungan tenaga kerja yang terampil dan 

berkualitas agar dapat membangkitkan motivasi kerja yang lebih produktif dan 

memberdayakan otoritas daerah setempat, serta mengefisiensikan sistem dan 

menghilangkan birokrasi yang tumpang tindih.9

MBS memberikan peluang bagi kepala sekolah, guru, dan peserta didik untuk 

melakukan inovasi dan improvisasi di sekolah, berkaitan dengan masalah kurikulum, 

pembelajaran, manajerial, dan lain sebagainya yang tumbuh dari aktifitas, kreatifitas, 

dan profesionalisme yang dimiliki. Kompleksnya permasalahan yang dihadapi 

sekolah-sekolah di Indonesia akan menjadi kendala dalam pelaksanaan otonomi 

sekolah secara sekaligus. Oleh Karena itu, perlu ada pentahapan pelaksanaan untuk 

menghindari terjadinya benturan-benturan antaraspek dan antarunit pelaksana. Untuk 

kepentingan tersebut, sedikitnya perlu dilakukan tiga tahapan, yaitu jangka pendek, 

jangka menengah, dan jangka panjang.

Secara bahasa, MBS berasal dari tiga kata, yaitu manajemen, berbasis, dan 

sekolah. Manajemen adalah proses menggunakan sumber daya secara efektif untuk 

mencapai sasaran. Berbasis memiliki kata dasar basis yang berarti dasar atau asas. 

Sekolah adalah lembaga untuk belajar dan mengajar serta tempat untuk menerima dan 

                                                          
8Departemen Agama RI, Op.Cit., h.7
9Ibid, h.8-9
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memberikan pelajaran. Berdasarkan makna leksikal tersebut, Manajemen Berbasis 

Sekolah (MBS) dapat diartikan sebagai penggunaan sumber daya yang berasaskan 

pada sekolah dalam proses pengajaran dan pembelajaran. 

Eman suparman, seperti yang dikutip oleh Mulyonodalam kutipan Sri 

Minarti, mendefinisikan Manajemen Berbasis Sekolah dengan penyerasian sumber 

daya yang dilakukan secara mandiri oleh sekolah dengan melibatkan semua 

kelompok kepentingan yang terkait dengan sekolah secara langsung dalam proses 

pengambilan keputusan untuk memenuhi kebutuhan mutu sekolah atau untuk 

mencapai tujuan mutu sekolah dalam pendidikan nasional. Sedangkan, Slamet 

mengartikan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) sebagai pengoordinasian dan 

penyerasian sumber daya yang dilakukan secara otomatis (mandiri) oleh sekolah

melalui sejumlah input manajemen untuk mencapai tujuan sekolah dalam kerangka 

pendidikan nasional, dengan melibatkan kelompok kepentingan yang terkait dengan 

sekolah secara langsung dalam proses pengambilan keputusan (partisipatif). Hal ini 

berarti, sekolah harus bersifat terbuka dan insklusif terhadap sumber daya yang ada 

diluar lingkungan sekolah yang mempunyai kepentingan yang selaras dengan tujuan 

pendidikan nasional.10

Pada tataran ini, Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dapat diartikan sebagai 

pengelolaan yang memberikan otonomi (kewenangan dan tanggung jawab yang lebih 

besar pada sekolah), memberikan fleksibilitas pada sekolah, mendorong partisipasi 

secara langsung dari warga sekolah (guru, siswa, kepala sekolah, karyawan) dan 
                                                          

10Sri Minarti, Manajemen Sekolah, (Jakarta: Ar-ruzz Media, 2016), h.50
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masyarakat (orang tua siswa, tokoh masyarakat, ilmuan, pengusaha), dan 

meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasioanal serta 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya, seluruh komponen sekolah

bekerja sama dengan stakeholders sekolah bersama-sama untuk meningkatkan mutu 

pendidikan sekolah dengan standar dari pemerintah.

Sesuai dengan deskripsi detail tersebut, Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) 

merupakan pemberian otonomi penuh kepada sekolah untuk secara aktif- kreatif serta 

mandiri dalam mengembangkan dan melakukan inovasi dalam berbagai program 

untuk meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan kebutuhan sekolah sendiri yang 

tidak lepas dari kerangka tujuan pendidikan nasional dengan melibatkan yang 

berkepentingan (stakeholders) serta sekolahharus pula mempertanggung jawabkan 

kepada masyarakat yang berkepentingan.

Menurut levacic, seperti yang dikutip oleh Ibrahim Bafadhal, menjelaskan 

bahwa dalam karakteristik Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) ada tiga macam, 

yaitu sebagai berikut:

1. Kekuasaan dan tanggung jawab dalam pengambilan keputusan yang 

berhubungan dengan peningkatan mutu pendidikan yang 

didesentralisasikan pada para stakeholder sekolah.

2. Domain manajemen peningkatan mutu pendidikam yang mencakup 

keseluruhan aspek peningkatan mutu pendidikan, mencakup kurikulum, 

kepegawaian, keuangan, sarana prasarana, penerimaan siswa baru.
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3. Walaupun keseluruhan domain manajemen mutu pendidikan 

didesentralisasikan kepada sekolah-sekolah, diperlukan regulasi yang 

mengatur fungsi kontrol pusat terhadap keseluruhan pelaksanaan 

kewenangan dan tanggung jawab.

Adapun Edmon, seperti yang dikutip oleh B. Suryosubroto, mencoba untuk 

mengemukakan berbagai indikator yang menunjukan karakteristik dari konsep 

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) ini, antara lain sebagai berikut:

1. Lingkungan sekolah yang aman dan tertib.
2. Sekolah memiliki visi dan target mutu yang ingin dicapai.
3. Sekolah memilki kepemimpinan yang kuat
4. Adanya harapan yang tinggi dari personil sekolah (kepala sekolah, guru, 

dan staf lainnya termasuk siswa) untuk berprestasi.
5. Adanya pengembangan di staf sekolah yang terus-menerus sesuai 

tuntutan IPTEK.
6. Adanya pelaksanaan evaluasi yang terus-menerus terhadap berbagai 

aspek akademik dan administratif, dan pemanfaatan hasilnya untuk 
penyempurnaan atau perbaikan mutu.

7. Adanya komunikasi dan dukungan intensif dari orang tua murid dan 
masyarakat.11

Tujuan umum Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) bertujuan untuk 

memandirikan atau memberdayakan sekolah melalui pemberian kewenangan 

(otonomi) kepada sekolah, pemberian fleksibilitas yang lebih besar kepada sekolah

untuk mengelola sumber daya sekolah dan mendorong partisipasi warga sekolah serta 

masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), dari waktu ke waktu, 

kesarana masyarakat terhadap urgensitas pendidikan semakin meningkat dan mulai 

tampak di permukaan. Hal ini dapat diindikasikan dengan animo masyarakat yang 
                                                          

11Suryosubroto, Manajemen Pendidikan Di Sekolah, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), h.202



11

banyak menyekolahkan anak-anaknya ke lembaga-lembaga pendididikan yang 

credible. Hal ini disebabkan masyarakat sadar bahwa untuk menghadapi tantangan 

yang semakin berat yang disebabkan oleh perubahan dan tantangan zaman yang di 

dalamnya ada perkembangan sosial, budaya, politik, dan ekonomi yang 

membutuhkan kesiapan mental dan juga yang paling utama adalah kesiapan pada 

penguasaan ilmu pengetahuan. Oleh sebab itu, lembaga pendidikan yang maju dan 

mampu memberikan layanan yang maksimal kepada masyarakat sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat yang akan menjadi “idola” untuk menyekolahkan anak-

anaknya.

Artinya, dalam hal ini, bukan hanya instansi bersifat komersial saja yang 

dituntut untuk berkompetensi, melainkan lembaga pendidikan juga dituntut untuk 

bersaing dengan lembaga pendidikan yang lain untuk menawarkan jasa yang ada 

kesesuaian dan keserasian dengan kebutuhan masyarakat sebagai user education. 

Oleh sebab itu, lembaga pendidikan harus mempunyai sistem manajemen pendidikan 

yang baik dan mapan untuk menyongsong era kompetensi. Artinya, jika pendidikan 

ingin dilaksanakan secara terencana dan teratur, berbagai elemen yang terlibat dalam 

kegiatan perlu dikenali. Untuk itu, diperlukan pengkajian usaha pendidikan sebagai 

suatu sistem. Sistem di sini merupakan suatu mekanik dalam suatu anatomi 

pendidikan.

Sejalan dengan tuntutan tersebut diatas, pendidikan sudah mulai berbenah diri 

dan mengalami reformasi sebagai bentuk konsekuensi dari tuntutan tersebut. 

Pemerintah dalam hal ini sudah menyiapkan konsep pengelolaan pendidikan, yaitu 
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konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), untuk diterapkan di lembaga-lembaga 

pendidikan sebagai jawaban atas tuntutan zaman.

Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) pada hakikatnya adalah 

pemberian otonomi yang lebih luas pada sekolah dengan tujuan akhirnya 

meningkatkan mutu hasil penyelengaraan pendidikan sehingga bisa menghasilkan 

prestasi yang sebenarnya melalui proses manajerial yang mapan. Melalui peningkatan 

kinerja dan partisipasi semua stakeholder-nya, sekolah pada semua jenjang dan 

semua jenis pendidikan dengan sifat otonomistiknya tersebut akan menjadi suatu 

instansi pendidikan yang organik, demokratik,kreatif, dan inovatif serta unik dengan 

ciri khasnya untuk melakukan pembaharuan sendiri (self reform). Artinya, dalam 

konteks ini, sekolah memiliki wewenang untuk mengambil keputusan sebab keptusan 

akan benar sesuai dengan kebutuhan dan realitas proses belajar mengajar dalam 

konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yang utuh. Pada tataran ini, Syaiful 

Sagala menyatakan bahwa kekuasaan yang dimiliki sekolah mencakup, antara lain (1) 

mengambil keputusan berkaitan dengan pengelolaan kurikulum; (2) keputusan 

berkaitan dengan rekrutmen dan pengelolaan guru dan pegawai administrasi; (3) 

keputusan berkaitan dengan pengelolaan sekolah.

Adapun komponen yang didesentralisasikan dan yang akan dibahas dalam 

penelitian ini adalah manajemen kurikulum, manajemen tenaga kependidikan, 

manajemen kesiswaan, manajemen pendanaan/keuangan, dan manajemen hubungan 

sekolah dengan masyarakat.
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Dalam mengimplementasikan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di 

sekolah otonom,ada beberapa prinsip yang harus dijadikan patokan dan sebagai 

koridor sekolah. Terdapat empat prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), yaitu 

prinsip ekuifinalitas, prinsip desentalisasi, prinsip pengelolaan mandiri, dan prinsip 

inisiatif manusia yang secara jelas diuraikan sebagai berikut.

1. Prinsip Ekuifinalitas (equifinality) yang didasarkan pada teori manajemen 

modern yang berasumsi bahwa terdapat perbedaan cara untuk mencapai 

tujuan. Manajemen sekolah menekankan fleksibilitas dan sekolah harus 

dikelola oleh sekolah berdasarkan kondisinya masing-masing. Prinsip 

ekuifinalitas ini mendorong terjadinya desentralisasi kekuasaan dan 

mempersilakan sekolah memiliki mobilitas yang cukup berkembang, dan 

bekerja menurut strategi uniknya masing-masing untuk mengelola 

sekolahnya secara efektif.

2. Prinsip Desentralisasi (decentralization). Konsisten dengan prinsip 

ekuifinalitas, desentralisasi merupakan gejala penting dalam reformasi 

manajemen sekolah modern. Dasar teori prinsip desentralisasi ini adalah 

manajemen sekolah dalam aktifitas pengajaran menghadapi berbagai 

kesulitan dan permasalahan. Oleh karena itu, sekolah harus diberi 

kekuasaan dan tanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahan secara 

efektif sesegera mungkin ketika permasalahan muncul. Tujuan prinsip 

desentralisasi adalah memecahkan masalah secara efisien, bukan 

menghindari masalah. Maka, MBS harus mampu menemukan 
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permasalahan, memecahkannya tepat waktu, dan memberi kontribusi 

terhadap efektivitas belajar mengajar.

3. Prinsip Sistem Pengelolaan Mandiri (self managing system). MBS tidak 

menyangkal perlunya mencapai tujuan berdasarkan kebijakan dari atas, 

tetapi menurut MBS terdapat berbagai cara untuk mencapai tujuan 

tersebut. Oleh Karena itu, amat penting dengan mempersilakan sekolah

untuk memiliki sistem pengelolaan mandiri (self managing system)

dibawah kendali kebijakan dan struktur utama, memiliki otonomi untuk 

mengembangkan tujuan pengajaran dan strategi manajemen, 

mendistribusikan sumber daya manusia dan sumber daya lain, 

memecahkan masalah, dan meraih tujuan menurut kondisi mereka 

masing-masing. Karena sekolah menerapkan sistem pengelolaan mandiri, 

sekolah dipersilakan untuk mengambil inisiatif atas tanggung jawab 

mereka.

4. Prinsip Inisiatif manusia (human initiative). Sesuai dengan perkembangan 

hubungan kemanusiaan dan perubahan ilmu tingkah laku pada 

manajemen modern, orang-orang mulai memberikan perhatian serius 

pada pengaruh penting faktor manusia dalam efektivitas organisasi. 

Perspektif sumber daya manusia menekankan pentingnya sumber daya 

manusia sehingga poin utama manajemen adalah untuk mengembangkan 

sumber daya manusia di madrasah untuk lebih berperan dan berinisiatif. 

Maka, Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) bertujuan untuk membangun 
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lingkungan yang sesuai dengan para konstituen sekolah untuk 

berpartisipasi secara luas dan mengembangkan potensi mereka. 

Peningkatan kualitas pendidikan terutama berasal dari kemajuan proses 

internal, khususnya dari aspek manusia.

Hasil pra penelitian awal di SMA AlKautsarBandar Lampung menujukan 

bahwa tingkat pelaksanaan MBS di SMA Al Kautsar Bandar Lampung dengan 

harapan siswa, guru-guru, staff dan masyarakat sudah cukup memuaskan tanpa harus 

diadakannya perbaikan-perbaikan dalam pelaksanaan MBS.

SMA Al Kautsar Bandar Lampung juga memiliki keunikan-keunikan tertentu 

guna memberikan kepuasan untuk para peserta didiknya. MBS yang di terapkan juga 

sudah mengikuti standar MBS secara umum, bahkan SMA Al Kautsar Bandar 

Lampung memiliki modifikasi dalam pelaksanaan pembelajaran seperti memiliki 3 

macam kelas yaitu kelas Unggul, kelas Plus dan Kelas Regular, belajar tambahan

sampai pukul 15.30, dan pesantren kilat.SMA Al Kautsar juga memiliki kurikulum 

plus, seperti: 

1. Program Gelar Bina Insani (GBI).
2. AEC (English), Bahasa Mandarin dan Jepang.
3. ACIC (Al-Kautsar Computer Innovation Club).
4. Homestay.
5. Outdoor study.
6. Program Peningkatan Prestasi Akademik (P3A).
7. Outbond.
8. Orientasi Disiplin Siswa (ODS).
9. Orientasi Prestasi siswa (OPS).
10. Al Kautsar Spiritual Night (ASN).
11. Pelatihan Motivasi: Gema Suara Hati.
12. Kelas Bilingual.
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Kurikulum plus disinilah yang membedakan Al Kautsar dengan sekolah-

sekolah lain, oleh Karena itu penulis sangat tertarik melakukan penelitian di SMA Al 

Kautsar guna menjadi acuan untuk sekolah-sekolah lain. SMA Al Kautsar juga tidak 

kalah dalam ekstrakulikulernya dengan sekolah-sekolah lain. SMA Al Kautsar 

memiliki beberapa ekstrakulikulerunggul seperti: Rohis, Karate, Softball, Football, 

Volley, Basket, Band, Pramuka, Paskibra, Outbond, KIR, Seni, Pecinta Alam.

Al Kautsar juga memiliki keunggulan dalam sarana prasarananya, seperti, 

Rumah Kaca (Green House) dan Area Outbond sendiri. Disinilah keunikan dan 

keunggulan yang dimiliki SMA Al Kautsar. Dari beberapa keunikan dan keunggulan 

yang dimiliki SMA Al Kautsar ini peneliti sangat mengharapkan adanya pengaruh 

baik untuk sekolah-sekolah lain.

Oleh Karena itu kualitas pelayanan dapat dikatakan sudah cukup memuaskan 

karena sudah dapat memenuhi harapan staff, masyarakat, dan siswanya. Tujuan 

pendidikan itu sendiri adalah menciptakan sumberdaya manusia yang berkualitas. 

Pelaksanaan MBS yang diberikan dengan seadanya, namun bagaimana bisa tujuan 

pendidikan tersebut dapat terlaksana dengan baik. Persaingan dalam dunia pendidikan 

yang semakin ketat dengan bermunculan sekolah-sekolah yang berlomba-lomba 

menjadi yang terbaik. SMA Al Kautsar Bandar lampung sudah dapat menyesuaikan 

dengan perkembangan dalam dunia pendidikan yang kebijakan-kebijakannya terus 

mengalami perubahan dan perbaikan. Lembaga pendidikan dibawah yayasan ini juga 

sudah berusaha mempertahankan eksistensinya dalam kemajuan-kemajuan di dunia 

pendidikan dengan keunggulan-keunggulan dalam akademik dan ekstrakulikulernya. 



17

Baru-baru ini juga SMA Al Kautsar Bandar Lampung semakin eksis dalam

perlombaan-perlombaannya. Di awal tahun 2017 lalu Seni SuaraSMA Al Kautsar

Bandar Lampung sudah berhasil mengharumkan nama SMA Al Kautsar Bandar 

lampung dengan memenangkan juara nasional, belum lagi masih banyak prestasi-

prestasi dibidang akademik dan ekstrakulikuler yang diraihnya. Semua itu diraih 

bukan lain karna SMA Al Kautsar Bandar Lampung dapat melaksanakan standar 

MBS yang diterapkan oleh pemerintah. 

Oleh Karena itu peneliti merasa tertarik melakukan penelitian di SMA Al 

Kautsar Bandar Lampung karena pelaksanaan MBS nya sudah cukup memuaskan 

agar peneliti dan pembaca khususnya mengetahui apa keunggulan pelayanan di SMA 

Al Kautsar Bandar Lampung sehingga staff, masyarakat dan siswa khususnya merasa 

puas akan manajemen yang ada di SMA Al Kautsar Bandar Lampung. 

Pegawai pada lingkup sekolah SMA Al Kautsar Bandar Lampung selalu di 

tuntut dan diberi arahan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam 

melaksanakan pekerjaan dan harus lebih professional dalam memberikan kepuasan 

kepada masyarakat. Pihak sekolah juga selalu melakukan strategi-strategi agar 

mendapatkan kepercayaan yang lebih lagi dari masyarakat serta dapat memberikan 

kualitas Manajemen yang baik bagi siswanya.

Keberlangsungan sebuah lembaga pendidikan tidak lepas dari bagaimana 

lembaga pendidikan tersebut membangun dan menjaga kepercayaan dari masyarakat 

dan peserta didiknya. Manajemen yang berkualitas merupakan harapan bagi setiap 

peserta didik. Baik tidaknya sebuah instasi berkaitan erat dengan bagaimana 
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pelayanan dan manajemen yang diberikan kepada staff, masyarakat dan peserta didik 

di dalamnya.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa baik tidaknya pelaksanaan dalam MBS

tergantung pada kemampuan semua yang terlibat dalam sistem yang ada dalam 

lembaga pendidikan dalam memenuhi harapan yang dilayani yakni peserta didik, 

staff, dan masyarakat.

Penelitian lain yang relavan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Wiwin Rif’atul Fauziyati membahas tentang Implementasi Manajemen 

Berbasis Sekolah (MBS) Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa Di SMP 

Negeri 13 Malang. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui 

implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), serta faktor pendukung dan 

penghambat implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dalam meningkatkan 

prestasi belajar siswa di SMP Negeri 13 Malang.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Manajemen 

Berbasis Sekolah (MBS) dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa di SMP Negeri 

13 Malang, yang meliputi manajemen kurikulum dan pengajaran, tenaga pendidikan, 

hubungan sekolah dengan masyarakat, serta layanan khusus telah berjalan sesuai 

dengan apa yang diharapkan yaitu mampu meningkatkan prestasi belajar siswa. 

Namun bukan berarti Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dalam 

Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa di SMP Negeri 13 Malang ini tanpa adanya 

hambatan. Masih ada beberapa hambatan seperti kurangnya partisipasi orang tua 

siswa dalam pengembangan sekolah, masih adanya pengaruh dari pusat (Diknas) 
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dalam pengambilan keputusan sekolah, serta terbatasnya pengetahuan tentang 

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), sehingga dalam penerapannya cenderung apa 

adanya dan kurang kreatif.

Melihat masih adanya beberapa hambatan dalam implementasi Manajemen 

Berbasis Sekolah (MBS) dalam meningkatkan prestasi belajar siswa di SMP Negeri 

13 Malang, maka penulis sarankan agar pihak sekolah dapat mensosialisasikan 

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) kepada semua komponen yang ada di SMP 

Negeri 13 Malang, memanfaatkan faktor-faktor pendukung secara optimal dan 

meminimalisir faktor-faktor penghambat yang ada, serta perlu adanya peningkatan 

kerjasama kepada semua pihak.12

Badriyah Layla, Peran Kepala Sekolah Dalam Aktualisasi Manajemen 

Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah Di SMPN I3 Malang. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa kepala sekolah telah memahami konsep MPMBS dengan baik, 

hal ini ditunjukkan dengan kinerjanya yang telah mengarah kepada hal-hal yang 

dituntut dalam penerapan konsep ini. Kepala sekolah juga telah mengembangkan 

sebuah visi sekolah yang realistis dan rasional untuk lembaganya. Persepdi dan 

pemahaman kepala sekolah SMPN 13 Malang dapat ditunjukkan dengan 

mensosialisaikan ke segenap warga sekolah, mulai dari guru, staf, karyawan, siswa 

sera wali murid, mengadakan program unggulan/khusus untuk meningkatkan potensi 

siswa yaitu IMTAQ, conversation,  dan handalan SMPN 13 yaitu Marching Band. 

                                                          
12http://fisip.umsida.ac.id/tinymcpuk/gambar/file/07.%20Kholipatun_Isnaini(1).pdf. Bandar 

Lampung,24, februari, 2017, P: 10.25
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dan dalam aktualisasi MPMBS  orang tua dilibatkan pula, karena orang tua 

merupakan partner dalam mengantarkan cita-cita dan membentuk pribadi peserta 

didik. 

Dari kesimpulan tersebut direkomendasikan bahwa dalam aktualisasi 

MPMBS dituntut seorang sosok kepala sekolah yang mempunyai kemampuan, 

kemauan dan komitmen yang tinggi terhadap kemajuan dan peningkatan mutu 

pendidikan di sekolah. Di samping itu juga perlu adanya sebuah upaya penyadaran 

kepada seluruh warga sekolah, termasuk para orangtua siswa dan masyarakat, bahwa 

keberhasilan pendidikan di sekolah adalah tanggungjawab kolektif, sehingga mereka 

juga harus memberikan kontribusi yang nyata terhadap berbagai program yang 

dilakukan oleh sekolah.13

Dari hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya terdapat perbedaan dari 

objek penelitian, tempat penelitian, subjek penelitian dan waktu penelitian. 

Berdasarkan data yang diperoleh melalui prapenelitian dan hasil penelitian 

sebelumnya sebagaimana penulis paparkan di atas, penulis tertarik untuk meneliti 

mengenai“IMPLEMENTASI MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH DI SMA AL 

KAUTSAR BANDAR LAMPUNG”.

D. Fokus dan Sub fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini adalah Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah di 

SMA Al Kautsar Bandar Lampung. Adapun Sub fokus dalam penelitian ini adalah 

                                                          
13http://fisip.umsida.ac.id/tinymcpuk/gambar/file/07.%20Kholipatun_Isnaini(1).pdf. Bandar 

Lampung,24, februari, 2017, P: 10.25
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Implementasi Komponen-komponen dalam Manajemen Berbasis Sekolahdalam 

bidang manajemen kurikulum dan program pengajaran, manajemen tenaga 

kependidikan, manajemen peserta didik, manajemen keuangan, manajemen sarana 

dan prasarana, manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat dan manajemen 

layanan khususdi SMA Al Kautsar Bandar Lampung.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam 

penelitian ini adalah Bagaimana implementasi manajemen berbasis sekolah di SMA 

Al Kautsar Bandar Lampung?

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam 

penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi manajemen berbasis sekolah di 

SMA Al Kautsar Bandar Lampung.

G. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain sebagai 

berikut:

1. Bersifat Teoris:

a. Bagi peneliti lain, peneliti ini digunakan untuk menambah pengetahuan 

dan untuk meneliti lebih lanjut dengan menggunakan variabel lain.

b. Bagi penulis, untuk menambah pengetahuan-pengetahuan tentang 

implementasi manajemen bebasis sekolah.
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2. Bersifat Praktis:

a. Penelitian ini merupakan sarana untuk meningkatkan kemampuan 

berfikir penulis melalui penelitian karya ilmiah dan untuk menerapkan 

teori-teori yang selama ini telah penulis terima pada masa perkuliahan di 

program studi Manajemen Pendidikan Islam Fakutas Tarbiyah dan 

Keguruan Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung.

b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan saran-saran

sekaligus evaluasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan.
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BAB II

KAJIAN TEORI

A. Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

1. Pengertian Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

Pada abad 21 ini masalah yang dihadapi dunia pendidikan semakin kompleks 

dan bersifat mendasar. Lajunya arus perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

yang diikuti oleh industrialisasi yang tak terkendali telah menyebabkan transformasi 

sosial dan lajunya ilmu pengetahuan dan teknologi justru lebih banyak meresahkan 

masyarakat. Oleh karena itu pendidikan adalah merupakan jawaban atas semua

permasalahan tersebut. Sekolah sebagai suatu lembaga pendidikan mempunyai 

kewajiban dalam ikut mencerdaskan kehidupan bangsa.

Kemunculan karakteristik ideal sekolah pada abad ke-21 seperti disajikan 

berikut ini, tidak secara sendirinya atau alami. Penemuan karakteristik ideal itu 

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

Serikat, karakteristik yang di maksud baru ditemukan pada era reformasi pendidikan 

”generasi keempat”. Menurut Bailey (1991), berdasarkan gerakan reformasi ”generasi 

keempat” ini tersimpullah karakteristik ideal manajemen berbasis sekolah dan 

karakteristik ideal sekolah untuk abad ke-21 (school for the twenty-first 

caharacteristics).14

                                                          
14Sudarwan Danim, Visi Baru Manajemen Sekolah, (Bengkulu: Bumi Aksara), 2015, h.29
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Maka dari itulah lembaga-lembaga pendidikan dituntut untuk dapat 

meningkatkan kualitas pendidikan di lembaganya masing-masing. Penerapan 

manajemen dalam pendidikan sangat penting karena pendidikan itu merupakan salah 

satu dinamisator pembangunan itu sendiri. Sehingga dapat dikatakan manajemen 

pendidikan merupakan sub sistem dari sistem manajemen pembangunan nasional. 

Melihat prospek manajemen pendidikan yang semakin urgen dewasa ini, maka perlu 

dibahas tentang pengertian manajemen pendidikan.

Manajemen sudah menjadi kosa kata atau istilah umum yang sering 

digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaan kosa kata manajemen sudah 

barang tentu dalam keadaan makna atau pengertian tertentu, baik pengertian secara 

etimologis maupun dalam bentuk definisi operasional.

Secara etimologis (etimos = asal usul kata, logos = ilmu atau kajian), 

ensiklopedia bebas Wikipediamenjelaskan bahwa istilah manajemen berasal dari kata 

dalam Bahasa Prancis kuno ”managemet”, yang berati ”seni melaksanakan dan 

mengatur”. Oleh karena itu, Mary  Parker Follet dalam kutipan Suparlan, telah 

mendefinisikan manajemen sebagai seni meneyelesaikan pekerjaan melalui orang 

lain. Definisi ini bermakna bahwa seorang manajer bertugas mengatur dan 

mengarahkan orang lain untuk secara sinergi mencapai tujuan organisasi. Dalam 

definisi operasionalnya, Ricky W. Efektif berarti tujuan dapat dicapai sesuai  dengan 

rencana yang telah ditetapkan, sedangkan efisien berati tugas yang akan 
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dilaksanakansecara benar, terorganisasi dengan baik, serta sesuai dengan jadwal yang 

telah ditentukan.15

Menurut pendapat lain manajemen adalah ilmu dan seni yang mengatur 

proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif 

dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu. Singkatnya manajemen berarti proses 

perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan atau pengendalian.16

Dalam Al-Quran seperti firman Allah dalam surat Al-Sajadah ayat 05 

sebagai berikut:

                      



Artinya: 

” Dia mengantar urusan dari langit ke bumi, kemudian (urusan) itu naik 

kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah seribu tahun menurut 

perhitunganmu.” (Q.S. As-Sajadah:05)17

Berdasarkan beberapa pengertian tentang manajemen diatas maka dapat 

ditarik suatu kesimpulan bahwa manajemen adalah suatu cara pencapaian tujuan 

dengan jalan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efisien, agar 

tujuan itu dapat terlaksana sesuai dengan apa yang diharapkan.

                                                          
15Suparlan, Manajemen Berbasis Sekolah, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h.41
16Malayu S.P. Hasibuan, Manajemen: Dasar, Pengertian dan Masalah, (Jakarta: Haji 

Masagung,     1989), h. 3.
17Mushaf Al-Burhan, Al-Qur’an dan terjemahan, (Bandung: Fitroh Robbani, 2009), h.
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Desentralisasi pemerintahan, otonomi daerah dalam bidang pendidikan, dan 

MBS sesungguhnya merupakan satu kontinum kebijakan pemerintah yang saling 

terkait. Desentralisasi pemerintahan yang telah melahirkan otonomi daerah, 

khususnya dalam bidang pendidikan, dan kemudian dalam penyelenggaraan 

pendidikan, otonomi tersebut telah melahirkan satu kebijakan yang kemudian dikenal 

dengan manajemen berbasis sekolah (MBS). Itulah sebabnya, kebijakan MBS dapat 

disebut sebagai pengejawantahan dari kebijakan pemerintah yang lebih tinggi, yaitu 

desentralisasi pemerintahandan otonomi daerah.18

Secara bahasa, Manajemen Berbasis Sekolah berasal dari tiga kata, yaitu 

manajemen, berbasis, dan sekolah. Manajemen adalah proses menggunakan sumber 

daya secara efektif untuk mencapai sasaran.19 Sekolah adalah lembaga untuk belajar 

mengajar serta tempat untuk menerima dan memberikan pelajaran. Berdasarkan 

makna leksikal tersebut, Manajemen berbasis sekolah (MBS) dapat diartikan sebagai 

penggunaan sumber daya yang berasaskan pada sekolahdalam proses pengajaran atau 

pembelajaran.

Eman Suparman, seperti yang dikutip pleh Mulyono, mendefinisikan 

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dengan penyerasian sumber daya yang 

dilakukan secara mandiri oleh sekolah dengan melibatkan semua kelompok 

kepentingan yang terkait dengan sekolah secara langsung dalam proses pengambilan 

keputusan untuk memenuhi kebutuhan mutu sekolah atau untuk mencapai tujuan 

                                                          
18Suparlan, Op.Cit, h.10
19Tim Penyusun, kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h.708
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mutu sekolah dalam pendidikan nasional.20 Sedangkan selamet mengartikan 

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) sebagai pengoordinasian dan penyerasian 

sumber daya yang dilakukan seara otomatis (mandiri) oleh sekolah, melalui sejumlah 

input manajemen untuk mencapai tujuan sekolah dalam kerangka pendidikan 

nasional, dengan melibatkan kelompok kepentingan yang terkaitdengan sekolah 

secara langsung dalam proses pengambilan keputusan (partisipatif). Hal ini berarti, 

sekolah harus bersikap terbuka dan inklusif terhadap sumber daya yang ada diluar 

lingkungan sekolah yang mempunyai kepentingan yang selaras dengan tujuan 

pendidikan nasional.21

Sedangkan pengertian Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) menurut E. 

Mulyasa adalah pemberian otonomi luas pada tingkat sekolah agar sekolah leluasa 

mengelola sumber daya dan sumber dana dengan mengalokasikannya sesuai dengan 

prioritas kebutuhan, serta lebih tanggap dengan kebutuhan setempat.22

Dalam konteks manajemen menurut MBS, berbeda dari manajemen 

pendidikan sebelumnya yang semua serba diatur dari pemerintah pusat. Sebaliknya, 

manajemen pendidikan model MBS ini berpusat pada sumber daya yang ada di 

sekolah itu sendiri. Dengan demikian, akan terjadi perubahan paradigma manajemen 

sekolah, yaitu yang semula diatur oleh birokrasi di luar sekolah menuju pengelolaan 

yang berbasis pada potensi internal sekolah itu sendiri.

                                                          
20Mulyono, Manajemen Administrasi dan Organisasi Pendidikan, (Yogyakarta: Ar-ruzz 

Media, 2008), h. 239
21Sri Minarti, Manajemen Sekolah, (Jogjakarta: Ar-ruzz Media, 2011), h.50
22E. Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004, h.19
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Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) memberikan kekuasaan yang luas 

hingga tingkat sekolah secara langsung. Dengan adanya kekuasaan pada tingkat lokal 

sekolah maka keputusan manajemen terletak pada stakeholder lokal, dengan 

demikian mereka diberdayakan untuk melakukan segala sesuatu yang berhubungan 

dengan kinerja sekolah. Dengan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) terjadi proses 

pengambilan keputusan kolektif ini dapat meningkatkan efektifitas pengajaran dan 

meningkatkan kepuasan guru.23

Walaupun Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) memberikan kekuasaan 

penuh kepada sekolah secara individual, dalam proses pengambilan keputusan 

sekolah tidak boleh berada di satu tangan saja. Ketika Manajemen Berbasis Sekolah 

(MBS) belum ditetapkan, proses pengambilan keputusan sekolah seringkali dilakukan 

sendiri oleh pihak sekolah secara internal yang dipimpin langsung oleh kepala 

sekolah. Namun, dalam kerangka Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) proses 

pengambilan keputusan mengikutkan partisipasi dari berbagai pihak baik internal, 

eksternal, maupun jajaran birokrasi sebagai pendukung. Dalam pengambilan 

keputusan harus dilakukan secara kolektif diantara stakeholder sekolah.

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) adalah bentuk alternatif sekolah 

sebagai hasil dari desentralisasi pendidikan. Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) 

pada prinsipnya bertumpu pada sekolah dan masyarakat serta jauh dari birokrasi yang  

sentralistik. Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) berpotensi untuk meningkatkan 

partisipasi masyarakat, pemerataan, efisiensi, serta manajemen yang bertumpu pada 
                                                          

23Nurkolis. Manajemen Berbasis Sekolah, (Jakarta: PT Grasindo, 2003),h.5
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tingkat sekolah. MBS dimaksudkan otonomi sekolah, menentukan sendiri apa yang 

perlu diajarkan, dan mengelola sumber daya yang ada untuk berinovasi. MBS juga 

memiliki potensi yang besar untuk menciptakan kepala sekolah, guru, administrator 

yang professional. Dengan demikian, sekolah akan bersifat responsif terhadap 

kebutuhan masing-masing siswa dan masyarakat sekolah. Prestasi belajar siswa dapat 

dioptimalkan melalui partisipasi langsung orang tua dan masyarakat.

2. Tujuan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

Menurut Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, tujuan MBS

dengan model MPMBM 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 kepala sekolah kepada sekolahnya. Keempat, 

meningkatkan kompetisi yang sehat antar sekolah tentang mutu pendidikan yang akan 

dicapai. Selain itu, MBS memiliki potensi untuk meningkatkan prestasi siswa 

dikarenakan adanya peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya dan personel, 

peningkatan profesionalisme guru, penerapan reformasi kurikulum serta 

meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pendidikan.24

Sedangkan E. Mulyasa menyebutkan tujuan utama MBS adalah 

meningkatkan efisiensi, mutu, dan pemerataan pendidikan. Peningkatan efisiensi 

diperoleh melalui keleluasaan mengelola sumber daya yang ada, partisipasi 
                                                          

24Ibid, h.27
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masyarakat, dan penyederhanaan birokrasi. Peningkatan mutu diperoleh melalui 

partisipasi orang tua, kelenturan pengelolaan sekolah, peningkatan profesionalisme 

guru, adanya hadiah dan hukuman sebagai kontrol, serta hal lain yang dapat 

menumbuhkembangkan suasana yang kondusif. Pemerataan pendidikan nampak pada 

tumbuhnya partisipasi masyarakat terutama yang mampu dan peduli, sementara yang 

kurang mampu akan menjadi tanggung jawab pemerintah.25

Dari uraian diatas, terlihat bahwa Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) 

bertujuan untuk membuat sekolah dapat lebih mandiri dalam memberdayakan sekolah 

melalui pemberian kewenangan (otonomi), fleksibilitas yang lebih besar terhadap 

sekolah dalam mengelola sumber daya dan mendorong partisipasi warga sekolah dan 

masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan.

3. Prinsip-Prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

Teori yang digunakan MBS untuk mengelola sekolah didasarkan pada 

empat prinsip yaitu:

a. Prinsip Ekuifinalitas (Principal of Equifinality) 

Prinsip ini didasarkan pada teori manajemen modern yang berasumsi bahwa 

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

menekankan fleksibilitas sehingga sekolah harus dikelola oleh warga sekolah 

menurut kondisi mereka masing-masing. Karena kompleknya pekerjaan sekolah saat 

ini dan adanya perbedaan yang besar antara sekolah yang satu dengan yang lain, 

misalnya perbedaan tingkat akademik siswa dan situasi komunitasnya, sekolah tak 
                                                          

25E. Mulyasa. Op.Cit.,h.13
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dapat dijalankan dengan struktur yang standar di seluruh kota, provinsi, apalagi 

negara. Sekolah harus mampu memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapinya 

dengan cara yang paling tepat dan sesuai dengan situasi dan kondisinya. Walaupun 

sekolah yang berbeda memiliki masalah yang sama, cara penanganannya akan 

berlainan antara sekolah yang satu dengan yang lain.

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 

aktifitas pengajaran tak dapat dielakkan dari kesulitan dan permasalahan. Pendidikan 

adalah masalah yang rumit dan kompleks sehingga memerlukan desentralisasi dalam 

pelaksanaannya.

Oleh karena itu, sekolah harus diberi kekuasaan dan tanggung jawab untuk 

memecahkan masalahnya secara efektif dan secepat mungkin ketika masalah itu 

muncul. Dengan kata lain, tujuan prinsip desentralisasi adalah efisiensi dalam 

pemecahan masalah, bukan menghindari masalah. Oleh karena itu MBS harus 

mampu menemukan masalah, memecahkannya tepat waktu dan memberi sumbangan 

yang lebih besar terhadap efektivitas aktivitas pengajaran dan pembelajaran. Tanpa 

adanya desentralisasi kewenangan kepada sekolah itu sendiri maka sekolah tidak 

dapat memecahkan masalahnya secara cepat, tepat, dan efisiensi.
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c. Prinsip Sistem Pengelolaan Mandiri (Principal of Self Managing System)

Prinsip ini terkait dengan prinsip sebelumnya, yaitu prinsip ekuifinalitas dan 

prinsip desentralisasi. Ketika sekolah menghadapi permasalahan maka harus 

diselesaikan dengan caranya sendiri. Sekolah dapat menyelesaikan masalahnya bila 

telah terjadi pelimpahan wewenang dari birokrasi diatasnya ke tingkat sekolah. 

Dengan adanya kewenangan di tingkat sekolah itulah maka sekolah dapat melakukan 

sistem pengelolaan mandiri.

d. Prinsip Inisiatif Manusia (Principal of Human Initiative)

Prinsip ini mengakui bahwa manusia bukanlah sumber daya yang statis, 

melainkan dinamis. Oleh karena itu, potensi sumber daya manusia harus selalu digali, 

ditemukan, dan kemudian dikembangkan. Sekolah dan lembaga pendidikan yang 

lebih luas tidak dapat lagi menggunakan istilah staffing yang konotasinya hanya 

mengelola manusia sebagai barang yang statis. Lembaga pendidikan harus 

menggunakan pendekatan human recources development yang memiliki konotasi 

dinamis dan menganggap serta memperlakukan manusia di sekolah sebagai aset yang 

amat penting dan memiliki potensi untuk terus dikembangkan.26

4. Komponen-Komponen Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

Berdasarkan pengertian manajemen tersebut, sesungguhnya manajemen 

memiliki tiga komponen yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya, yang 

dikenal dengan 3M yaitu (1) man atau manusia, (2) money atau uang, dan (3) 

material atau bahan sarana dan prasarana, bahkan dalam bentuk mesin (machines). 
                                                          

26Nurkolis. Op.Cit.,h.52
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Dari ketiga komponen manajemen inilah maka lahir tiga macam manajemen, yaitu 

(1) manajemen personil atau kepegawaian, (2) manajemen keuangan, dan (3) 

manajemen aset. Komponen manajemen menjadi semakin luas dan beragam sejalan 

dengan perkembangan ilmu manajemen itu sendiri. Oleh karena itu, telah lahir 

berbagai macam manajemen krisis, manajemn konflik, manajemen aset, manajemen 

waktu, manajemen berbasis objektif (MBO), dan lain-lain.27

Manajemen sekolah pada hakikatnya mempunyai pengertian yang hampir 

sama dengan manajemen pendidikan. Ruang lingkup dan bidang kajian manajemen 

sekolah juga merupakan ruang lingkup dan bidang kajian manajemen pendidikan. 

Namun demikian, manajemen pendidikan mempunyai jangkauan yang lebih luas 

daripada manajemen sekolah. Dengan perkataan lain, manajemen sekolah merupakan 

bagian dari manajemen pendidikan, atau penerapan manajemen pendidikan dalam 

organisasi sekolah sebagai salah satu komponen dari sistem pendidikan yang berlaku. 

Manajemen sekolah terbatas pada salah satu sekolah saja, sedangkan manajemen 

pendidikan meliputi seluruh komponen sistem pendidikan, bahkan bisa menjangkau 

sistem yang lebih luas dan besar (suprasistem) secara regional, nasional, bahkan 

internasional.

Hal yang paling penting dalam implementasi Manajemen Berbasis Sekolah

(MBS) adalah manajemen terhadap komponen-komponen sekolah itu sendiri. 

Sedikitnya terdapat tujuh komponen sekolah yang harus dikelola dengan baik dalam 

rangka MBS, yaitu:
                                                          

27Suparlan, Op.Cit., h.42
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a. Manajemen kurikulum dan program pengajaran

Manajemen kurikulum merupakan suatu pola pemberdayaan tenaga 

pendidikan dan sumber daya pendidikan lainnya untuk meningkatkan 

mutu pendidikan. Kurikulum itu sendiri hal yang sangat menentukan 

keberhasilan kegiatan belajar mengajar secara maksimal, sehingga perlu 

adanya pengelolaan yang meliputi:

(a) Kegiatan perencanaan
(b) Kegiatan pelaksanaan
(c) Kegiatan penilaian

Sesuai dengan kegiatan pengelolaan kurikulum tersebut, 

penyajiannya akan diurutkan mulai dari perencanaan. Namun terlebih 

dahulu akan dijelaskan dan dibatasi oleh pengertian kurikulum.

Pengelolaan kurikulum berkaitan dengan pengelolaan pengalaman 

belajar yang membutuhkan strategi tertentu sehingga menghasilkan 

produktivitas belajar bagi siswa. Dengan demikian, pengelolaan 

kurikulum adalah upaya pengoptimalkan pengelaman-pengalaman belajar 

siswa secara produktif.

b. Manajemen tenaga kependidikan

Pendidik merupakan hal yang paling penting dalam sebuah lembaga 

pendidikan, karena dialah yang menjadi motor penggerak dan perubahan, 

bahkan bukan hanya sebagai agen perubahan tapi juga sebagai orang yang 

mendidik, mengarahkan, membimbing, dan mengevaluasi para peserta 

didiknya sehingga ia mampu mencapai tujuan yang diinginkan.
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Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualitas sebagai guru, 

dosen, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan 

lain yang sesuai dengan kekhususannya, seperti berpartisipasi dalam 

penyelenggaraan pendidikan (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 

Tentang Sistem Pendidikan Nasional Dari pengertian ini jelas bahwa guru 

merupakan seorang pendidik di tingkat sekolah dasar, menengah dan 

berperan langsung dalam menjalankan tugas dan kewajiban disekolah. 

Tugas guru yang paling penting adalah mengajar dan mendidik murid. 

Sebagai pengajar guru menyampaikan ilmu pengetahuan atau 

keterampilan kepada orang lain dengan menggunakan cara-cara tertentu 

sehingga pengetahuan itu dapat menjadi milik orang tersebut. Adapun 

sebagai pendidilk merupakan perantara aktif akan nilai-nilai dan norma-

norma susila yang tinggi dan luhur bekal bermasyarakat.

c. Manajemen peserta didik

Manajemen peserta didik dapat diartikan sebagai usaha pengaturan 

terhadap peserta didik mulai dari peserta didik tersebut masuk sekolah 

sampai dengan mereka lulus sekolah. Knezevis dalam kutipan Bambang.I 

mengartikan manajemen peserta didik sebagai suatu layanan yang 

memusatkan perhatian pada pengaturan, pengawasan dan layanan siswa 

dikelas dan diluar kelas seperti pengenalan, pendaftaran, layanan 

individual seperti pengembangan keseluruhan kemampuan, minat, 

kebutuhan sampai ia matang di sekolah.
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Secara sosiologis,peserta didik mempunyai kesamaan-kesamaan. 

Adanya kesamaan-kesamaan yang dipunyai anak inilah yang melahirkan 

konsekuensi kesamaan hak-hak yang mereka punyai. Kesamaan hak-hak 

yang dimiliki anak itulah, yang kemudian melahirkan layanan pendidikan 

yang sama melalui sistem persekolahan (schooling). Dalam sistem 

demikian, layanan yang diberikan diaksentuasikan kepada kesamaan-

kesamaan yang dipunyai oleh anak. Pendidikan melalui sistem schooling

dalam realitasnya memang lebih bersifat massal ketimbang bersifat 

individual.

Layanan yang lebih diaksentuasikan kepada kesamaan anak yang 

bersifat massal ini, kemudian digugat. Gugat demikian, berkaitan erat 

dengan pandangan psikologis mengenai anak. Bahwa setiap individu pada 

hakekatnya adalah berbeda. Sebagai responsinya kemudian diselipkan 

layanan-layanan yang berbeda maka mereka membutuhkan layanan-

layanan pendidikan yang berbeda.

Layanan atas kesamaan yang dilakukan oleh sistem schooling tersebut 

dipertanyakan, dan sistem schooling tersebut.

Adanya dua tuntutan pelayanan terhadap siswa, yakni aksentuasi pada 

layanan kesamaan dan perbedaan anak, melahirkan pemikiran pentingnya 

manajemen peserta didik untuk mengatur bagaimana agar tuntutan dua 

macam layanan tersebut dapat dipenuhi disekolah.
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Baik layanan yang teraksentuasi pada kesamaan maupun pada 

perbedaan peserta didik, sama-sama diarahkan agar peserta didik 

berkembang seoptimal mungkin sesuai dengan kemampuannya. 

d. Manajemen keuangan dan pembiayaan

Manajemen keuangan pendidikan merupakan salah satu substansi 

pengelolaan sekolah yang akan turut menentukan berjalannya kegiatan 

pendidikan disekolah. Sebagaimana yang terjadi di instansi pengelolaan 

pendidikan pada umumnya, kegiatan pengelolaan keuangan dilakukan 

melalui proses perencanaan , pengorganisasian, pengarahan pengawasan 

dan pengendalian.

Beberapa kegiatan pengelolaan keuangan yitu memperoleh dan 

menetapkan sumber-sumber pendanaan, pemanfaatan dana, pelaporan, 

pemeriksaan dan pertanggungjawaban. Pengelolaan keuangan merupakan 

tindakan pengurusan dan ketatausahaan keuangan yang meliputi 

pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan 

pelaporan. Dengan demikian, pengelolaan keuangan sekolah dapat 

diartikan sebagai rangkaian aktivitas mengatur keuangan sekolah mulai 

dari perencanaan, pembukuan, pembelanjaan, pengawasan dan 

pertanggungjawaban keuangan sekolah. 

e. Manajemen sarana dan prasarana pendidikan

Sarana prasarana merupakan fasilitas pendukung yang dapat 

menunjang proses kegiatan dalam organisasi apa saja termasuk di 
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dalamnya adalah satuan pendidikan atau sekolah. Akan tetapi yang lebih 

penting adalah proses pengelolaan atau manajemen dari sarana prasarana 

itu sendiri. Proses pengelolaan tersebut dapat berpengaruh terhadap sukses 

tidaknya suatu proses kegiatan. ‘‘Bagi sebuah kelancaran kinerja 

organisasi yang bersangkutan“. Karena proses pengelolaan sarana 

prasarana sangat penting dan berpengaruh, maka memahami tentang 

konsep sarana prasarana dengan baik akan membantu memperluas 

wawasan tentang bagaimana berperan dalam merencanakan, 

menggunakan dan mengevaluasi sarana prasarana yang ada sehingga 

dapat dimanfaatkan dengan optimal untuk mencapai tujuan dari organisasi 

itu sendiri.

f. Manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat

Sekolah sebagai lembaga sosial yang diselenggarakan dan dimiliki 

oleh masyarakat, harus memenuhi kebutuhan masyarakat. Sekolah 

mempunyai kewajiban secara legal dan moral untuk selalu memberikan 

penerangan kepada mayarakat tentang tujuan-tujuan, program-program, 

kebutuhan dan keadaanya, dan sebaliknya sekolah harus mengetahui 

dengan jelas apa kebutuhan, harapan, dan tuntutan masyarakatnya.

Secara Etimologis,‘‘hubugan masyarakat‘‘ diterjemahkan dari 

perkataan bahasa inggris ‘‘public relation‘‘, yang berarti hubungan 

sekolah dengan masyarakat ialah sebagai hubungan timbal balik antar satu 

organisasi sekolah dengan masyarakat.
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g. Manajemen layanan khusus.

Manajemen layanan khusus di sekolah ditetapkan dan diorganisasikan 

untuk memudahkan atau memperlancar pembelajaran, serta dapat 

memenuhi kebutuhan khusus siswa di sekolah. Diantaranya meliputi: 

manajemen layanan bimbingan konseling, layanan perpustakaan sekolah, 

layanan kesehatan, layanan asrama, dan manajemen layanan kantin 

sekolah. Layanan-layanan tersebut harus dikelola dengan baik dan benar

sehingga dapat memperlancar pencapaian tujuan pendidikan di sekolah.28

5. Konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) secara konsepsional akan membawa 

dampak terhadap peningkatan kinerja sekolah dalam hal mutu, efisiensi manajemen 

keuangan, pemerataan lewat perubahan kebijakan desentralisasi di berbagai aspek 

seperti politik, edukatif, administratif dan anggaran pendidikan. MBS selain akan 

meningkatkan kualitas belajar mengajar dan efisiensi operasional pendidikan, juga 

tujuan politik terutama iklim demokratisasi di sekolah. Nanang Fattah 

mengungkapkan keberhasilan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Spanyol yaitu 

menciptakan kualitas manajemen dan pendidikan, sebagai strategi untuk memperbaiki 

kinerja sekolah yang mampu meningkatkan kemauan dan kemampuan kepala sekolah 

                                                          
28E. Mulyasa. Op.Cit., hal.39



40

untuk memperbaiki proses belajar mengajar. Hal ini dipandang sebagai demokrasi di 

tingkat lokal sekolah.29

6. Strategi Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

Pada dasarnya, tidak ada strategi khusus yang jitu dan bisa menjamin 

keberhasilan implementasi MBS di semua tempat dan kondisi. Oleh karena itu, 

strategi implementasi MBS di satu negara ke negara lain bisa berlainan, antara satu 

daerah dengan daerah lain juga bisa berbeda, bahkan antar sekolah dalam daerah yang 

samapun bisa berlainan strateginya.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa implementasi MBS akan berhasil 

melalui strategi-strategi berikut ini. Pertama, sekolah harus memiliki otonomi 

terhadap empat hal, pertama, dimilikinya otonomi dalam kekuasaan dan kewenangan, 

pengembangan pengetahuan dan keterampilan secara berkesinambungan, akses 

informasi ke segala bagian dan pemberian penghargaan kepada setiap pihak yang 

berhasil. Kedua, adanya peran serta masyarakat secara aktif dalam hal pembiayaan, 

proses pengambilan keputusan terhadap kurikulum dan instruksional serta non 

instruksional. Ketiga, adanya kepemimpinan sekolah yang kuat sehingga mampu 

menggerakkan dan mendayagunakan setiap sumber daya sekolah secara efektif 

terutama kepala sekolah harus menjadi sumber inspirasi atas pembangunan dan 

pengembangan sekolah secara umum. Kepala sekolah dalam Manajemen Berbasis 

Sekolah (MBS) berperan sebagai designer, motivator, fasilitator dan 

                                                          
29Nanang Fattah, Konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan Dewan Sekolah, 

(Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), h. 26-27
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liaison.Keempat, adanya proses pengambilan keputusan yang demokratis dalam 

kehidupan dewan sekolah yang aktif. Dalam pengambilan keputusan kepala sekolah 

harus mengembangkan iklim demokratis dan memperhatikan aspirasi dari bawah. 

Kelima, semua pihak harus memahami peran dan tanggung jawabnya secara sungguh-

sungguh. Keenam, adanya guidelines dari Departemen pendidikan terkait sehingga 

mampu mendorong proses pendidikan di sekolah secara efisien dan efektif. Ketujuh, 

sekolah harus memiliki transparansi dan akuntabilitas yang minimal diwujudkan 

dalam laporan pertanggung jawaban setiap tahunnya. Kedelapan, penerapan MBS

harus diarahkan untuk pencapaian kinerja sekolah dan lebih khusus lagi adalah 

meningkatkan pencapaian belajar siswa. Kesembilan, implementasi diawali dengan 

sosialisasi dari konsep MBS, identifikasi peran masing-masing, pembangunan 

kelembagaan (capacity building) mengadakan pelatihan-pelatihan terhadap peran 

barunya, implementasi pada proses pembelajaran, evaluasi atas pelaksanaan di 

lapangan dan dilakukan perbaikan-perbaikan.30

Sedangkan menurut Slamet P.H (2001) karena pelaksanaan MBS

merupakan proses yang berlangsung secara terus menerus dan melibatkan semua 

unsur yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah, 

strategi yang ditempuh adalah sebagai berikut:

Pertama, mensosialisasikan konsep MBS ke seluruh warga sekolah melalui seminar, 

diskusi, forum ilmiah, dan media massa. Kedua, melakukan analisis situasi sekolah 

dan luar sekolah yang hasilnya berupa tantangan nyata yang harus dihadapi oleh 
                                                          

30Nurkolis. Op.Cit.,hal.132
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sekolah dalam rangka mengubah manajemen berbasis pusat ke MBS. Ketiga,

merumuskan tujuan situasional yang akan dicapai dari pelaksanaan MBS berdasarkan 

tantangan nyata yang harus dihadapi. Keempat, mengidentifikasi fungsi-fungsi yang 

perlu dilibatkan untuk mencapai tujuan situasional dan yang masih perlu untuk diteliti 

tingkat kesiapannya. Fungsi-fungsi yang dimaksud antara lain pengembangan 

kurikulum, pengembangan tenaga pendidikan dan non kependidikan, pengembangan 

siswa, pengembangan iklim akademik sekolah, pengembangan hubungan sekolah, 

pengembangan hubungan sekolah dengan masyarakat, fasilitas dan fungsi-fungsi lain. 

Kelima, menentukan tingkat kesiapan setiap fungsi dan faktor-faktornya melalui 

analisis SWOT. Keenam, memilih langkah-langkah pemecahan persoalan, yakni 

tindakan yang diperlukan untuk mengubah fungsi yang tidak siap menjadi fungsi 

yang siap. Ketujuh, membuat rencana jangka pendek, menengah, dan panjang beserta 

program-programnya untuk merealisasikan rencana tersebut. Kedelapan,

melaksanakan program-program untuk merealisasikan rencana jangka pendek MBS. 

Kesembilan, melakukan pemantauan terhadap proses dan evaluasi terhadap hasil 

MBS.31

Dengan demikian strategi implementasi Manajemen Berbasis Sekolah 

(MBS) dapat terkait dengan kondisi obyektif yang ada di sekolah dan stakeholders. 

Oleh karena itu peluang kepala sekolah dan guru sebagai tumpuan sekolah ditantang 

untuk bertindak sekreatif mungkin. Sejalan dengan hal itu guru dan kepala sekolah 

                                                          
31Ibid, hal.135
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dituntut untuk terus meningkatkan profesionalitasnya sehingga dapat memberdayakan 

semua sumber daya secara optimal.

7. Karakteristik Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

Menurut Levacic, seperti yng dikutip oleh Ibrahim Bafandhal, menjelaskan 

bahwa dalam Manajemen Berbasis Sekolah, ada tiga karakteristik yang menjadi ciri 

khas dan harus dikedepankan dari yang lain pada manajemen tersebut, yaitu sebagai 

berikut:

a. kekuasaan dan tanggung jawab dalam pengambilan keputusan yang 

berhubungan  dengan peningkatan mutu pendidikan yang didesentralisasikan 

kepada para stakeholder sekolah.

b. Domain Manajemen peningkatan mutu pendidikan yang mencangkup 

keseluruhan aspek peningkatan mutu pendidikan, mencangkup kurikulum, 

kepegawaian, keuangan, sarana prasarana, penerimaan, dan siswa baru.

c. Walaupun keseluruhan domain manajemen peningkatan mutu pendidikan 

didesentralisasikan kepada sekolah-sekolah, diperlukan regulasi yang 

mengatur fungsi kontrol pusat terhadap keseluruhan pelaksanaan kewenangan 

dan tanggung jawab pemerintah.

Adapun Edmon, seperti yang dikutip oleh B. Suryosubroto, mencoba 

untuk mengemukakan berbagai indikator yang menunjukkan karakteristik dari 

konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) ini, antara lain sebagai berikut:

a. Lingkungan sekolah yang aman dan tertib.
b. Sekolah memiliki visi dan target mutu yang ingin dicapai.
c. Sekolah memiliki kepemimpinan yang kuat.
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d. Adanya harapan yang tinggi dari personel sekolah (kepala sekolah, guru, 
dan staf lainnya termasuk siswa) untuk berprestasi.

e. Adanya pengembangan staf sekolah yang terus-menerus sesuai tuntutan 
IPTEK.

f. Adanya pelaksanaan evaluasi yang terus-menerus terhadap berbagai aspek 
akademik dan administratif, dan pemanfaatan hasilnya untuk 
penyempurnaan/perbaikan mutu.

g. Adanya komunikasi dan dukungan intensif dari orangtua murid dan 
masyarakat.32

Saud, seperti yang dikutip oleh E. Mulyasa, mengatakan bahwa 

berdasarkan pelaksanaan di negara maju, Manajemen Berbasisi Sekolah 

(MBS) mempunyai karakteristik dasar, yaitu pemberian otonomi yang 

luas kepada sekolah, partisipasi masyarakat, dan orangtua peserta didik 

yang tinggi, kepemimpinan sekolah yang demokratis dan profesional, 

serta adanya Teamwork yang tinggi dan profesional.

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) memiliki karakteristik yang 

harus dipahami oleh sekolah yang menerapkan. Karakteristik Manajemen 

Berbasis Sekolah (MBS) didasarkan atas 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 satu tingkat lebih rendah dari output, 

dan input memiliki tingkat kepentingan dua tingkat lebih rendah dari 

output.

                                                          
32B. Suryosubroto, Manajemen Pendidikan di Sekolah, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), 

h.197
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1. Output yang diharapkan

Output adalah kinerja sekolah. Kinerja sekolah adalah prestasi sekolah yang 

dihasilkan oleh proses sekolah. Kinerja sekolah diukur dari kualitasnya, 

produktifitasnya, efektifitasnya, inovasinya, kualitas kehidupan kerjanya, dan moral 

kerjanya. Pada umumnya output dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu output 

pencapaian akademik dan output pencapaian non akademik. Output pencapaian 

akademik misalnya meningkatkan NEM dari rata-rata tujuh menjadi delapan untuk 

tahun depan. Output non akademik misalnya meningkatkan peringkat olahraga dari 

peringkat enam menjadi satu di kabupatennya pada dua tahun mendatang.

2. Proses

Sekolah yang efektif pada umumnya memiliki karakteristik proses sebagai 

berikut:

a. Proses belajar mengajar yang efektifitasnya tinggi

Sekolah yang menerapkan MBS memiliki efektifitas proses belajar mengajar 

yang tinggi yang ditujukan oleh sifat proses belajar mengajar yang 

menekankan pemberdayaan peserta didik. Proses belajar mengajar bukan 

sekedar menekankan penguasaan pengetahuan tentang apa yang diajarkan 

(logos) tetapi lebih menekankan tentang internalisasi apa yang harus diajarkan 

sehingga tertanam dan berfungsi sebagai muatan nurani dan dihayati serta 

dipraktekkan dalam kehidupan peserta didik (etos), bahkan proses belajar 

mengajar lebih menekankan bagaimana peserta didik mampu belajar cara 

belajar (learning to learn).
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b. Kepemimpinan sekolah yang kuat

Kepala sekolah memiliki peran yang kuat dalam mengkoordinasi, 

menggerakkan dan menyerasikan semua sumber daya pendidikan yang 

tersedia. Kepemimpinan kepala sekolah merupakan salah satu faktor yang 

dapat mendorong sekolah untuk dapat mewujudkan visi, misi, tujuan dan 

sasaran sekolah melalui program-program yang dilaksanakan secara terencana 

dan bertahap. Oleh karena itu, kepala sekolah dituntut mempunyai 

kemampuan manajemen dan kepemimpinan yang memadai agar mampu 

mengambil inisiatif atau prakarsa meningkatkan mutu sekolah.

c. Lingkungan sekolah yang aman dan tertib

Sekolah memiliki lingkungan (iklim) belajar yang aman, tertib, dan nyaman 

sehingga proses belajar mengajar dapat berlangsung dengan nyaman 

(enjoyable learning). Karena itu, sekolah yang efektif selalu menciptakan 

iklim sekolah yang aman, nyaman, tertib melalui pengupayaan faktor-faktor 

yang dapat menumbuhkan iklim tersebut. Dalam hal ini, peran kepala sekolah 

sangat penting sekali.

d. Pengelolaan tenaga kependidikan yang efektif

Tenaga kependidikan terutama guru merupakan jiwa sekolah, sekolah hanya 

merupakan wadah. Oleh karena itu pengelolaannya, mulai analisa kebutuhan, 

perencanaan, pengembangan, evaluasi, kinerja, hubungan kerja, hingga 

sampai timbal jasa merupakan garapan penting bagi kepala sekolah. Lebih-

lebih pada pengembangan tenaga kependidikan harus dilakukan secara terus 
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menerus mengingat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

sangat pesat. Keberhasilan MBS sungguh sangat tergantung pada mutu kerja 

tenaga kependidikannya.

e. Sekolah memiliki budaya mutu

Budaya mutu tertanam di sanubari semua warga sekolah sehingga setiap 

perilaku selalu didasari oleh profesionalisme. Elemen mutu budaya adalah 

sebagai berikut: (1) informasi kualitas harus digunakan untuk perbaikan 

bukan untuk mengadili atau mengontrol orang, (2) kewenangan harus sebatas 

tanggung jawab, (3) harus diikuti reward atau punishment, (4) kolaborasi, 

sinergi bukan kompetisi harus menjadi basis kerjasama, (5) keluarga sekolah 

merasa aman terhadap pekerjaannya, (6) atmosfir keadilan (fairness) harus 

ditanamkan, (7) imbal jasa harus sepadan dengan nilai pekerjaannya, (8) 

warga sekolah merasa memiliki sekolah.

f. Sekolah memiliki teamwork yang kompak, cerdas, dan dinamis

Kebersamaan (teamwork) merupakan karakteristik yang dituntut oleh 

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) karena output pendidikan merupakan 

hasil kolektif warga sekolah bukan individual. Oleh karena itu, kerjasama, 

kebersamaan, teamwork, harus dibudayakan di sekolah.

g. Sekolah memiliki kemandirian atau kewenangan

Kewenangan atau kemandirian yang dimiliki sekolah untuk melakukan yang 

terbaik bagi sekolah menuntut kemampuan dan kesanggupan kerja yang tidak 
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selalu menggantungkan kepada atasan sekolah. Sekolah harus memiliki 

sumber daya yang cukup untuk menjalankan tugasnya.

h. Partisipasi warga sekolah dan masyarakat

Partisipasi warga sekolah dan masyarakat harus menjadi bagian kehidupan 

sekolah, partisipasi dalam mengemban tanggung jawab akan menimbulkan 

dedikasi.

i. Sekolah memiliki keterbukaan (transparansi) manajemen

Keterbukaan atau transparansi diwujudkan dalam bentuk pengambilan 

keputusan, penggunaan uang, dan sebagainya, yang selalu melibatkan pihak-

pihak terkait sebagai pengontrol.

j. Sekolah memiliki kemauan untuk berubah (psikologis dan fisik)

Perubahan harus merupakan kenikmatan bagi semua warga sekolah, tentu saja 

perubahan yang dimaksud adalah peningkatan dari sebelumnya, khususnya 

peningkatan mutu bagi peserta didik.

k. Sekolah melakukan evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan

Dalam hal ini sekolah melakukan evaluasi terhadap semua proses yang telah 

berlangsung di sekolah secara umum, baik evaluasi hasil belajar, administrasi, 

keuangan, kebijakan-kebijakan, dan lain-lain. Hal tersebut dimaksudkan agar 

apa yang menjadi kelemahan dari sekolah dapat diidentifikasi untuk 

selanjutnya dilakukan perbaikan-perbaikan secara kontinue.
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l. Sekolah responsif dan antisipasif terhadap kebutuhan

Sekolah selalu tanggap terhadap berbagai aspirasi yang muncul bagi 

peningkatan mutu, untuk itu sekolah harus selalu membaca lingkungan dan 

menanggulanginya secara cepat dan tepat.

m. Sekolah memiliki akuntabilitas

Akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban yang harus dilakukan 

sekolah terhadap keberhasilan program yang dilaksanakan. Akuntabilitas ini 

berbentuk laporan prestasi yang dicapai baik kepada pemerintah maupun 

kepada orang tua peserta didik dan masyarakat.

n. Sekolah memiliki kemampuan menjaga sustainabilitas

Sekolah yang efektif  juga memiliki kemampuan untuk menjaga kelangsungan 

hidupnya (sustainabilitasnya) baik dalam program maupun pendanaannya. 

Sustainabilitas program dapat dilihat dari keberlanjutan program-program 

yang telah dirintis sebelumnya. Sustainabilitas pendanaan dapat ditunjukkan 

oleh kemampuan sekolah dalam mempertahankan besarnya dana yang 

dimiliki dan bahkan makin besar jumlahnya.

3. Input Pendidikan

a. Memiliki Kebijakan, Tujuan, dan sasaran mutu yang jelas

Secara formal, sekolah menyatakan dengan jelas tentang keseluruhan 

kebijakan, tujuan, dan sasaran sekolah yang berkaitan dengan mutu. 

Kebijakan, tujuan, dan sasaran mutu tersebut dinyatakan oleh kepala sekolah, 

kemudian disosialisasikan kepada semua warga sekolah, sehingga tertanam 
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pemikiran, tindakan, kebiasaan, hingga sampai pada kepemilikan karakter  

mutu oleh warga sekolah.

b. Sumber daya tersedia dan siap

Sumber daya merupakan input penting untuk kelangsungan proses pendidikan 

di sekolah. Tanpa sumber daya yang memadai, proses pendidikan juga tidak 

akan memadai, dan pada gilirannya sasaran sekolah juga tidak akan tercapai. 

Sumber daya harus tersedia dan siap, artinya tersedia karena sekolah memang 

memilikinya, siap dalam pemanfaatannya yang sesuai dengan tuntutan 

minimal yang diperlukan dalam program sekolah. Khusus sumber daya 

lainnya manusia sasarannya adalah efisiensi dan efektifitasnya, tidak harus 

mahal dan melimpah asal dimobilisasikan secara optimal dan memahami 

program sekolah.

c. Memiliki harapan prestasi yang tinggi

Sekolah memiliki dorongan dan harapan tinggi untuk meningkatkan prestasi 

peserta didik dan sekolah. Kepala sekolah memiliki komitmen dan motivasi 

yang kuat untuk meningkatkan mutu sekolah secara optimal. Guru memiliki 

harapan tinggi bagi anak didiknya untuk dapat mencapai tingkat prestasi 

maksimal walaupun dengan keterbatasan sumber daya di sekolah. Peserta 

didik harus memiliki motivasi dalam meingingkatkan prestasi sesuai dengan 

bakat dan kemampuannya. Harapan tinggi dari ketiga unsur tersebut 

merupakan faktor penyebab sekolah dalam keadaan dinamis berusaha 

mencapai sesuatu lebih baik daripada sebelumnya.
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d. Fokus pada pelanggan (khususnya peserta didik)

Pelanggan khususnya peserta didik, harus merupakan fokus semua kegiatan 

sekolah, input proses pelanggan di sekolah utamanya untuk meningkatkan 

mutu dan kepuasan peserta didik.

e. Memiliki input manajemen

Sekolah memiliki input manajemen memadai untuk menjalankan roda 

sekolah. Kepala sekolah dalam mengatur dan mengurus sekolah menggunakan 

sejumlah input manajemen. Kelengkapan dan kejelasan input akan membantu 

kepala sekolah mengelola sekolah dengan efektif. Input yang dimaksud 

meliputi: tugas yang jelas, rencana yang rinci dan sistematis, program yang 

akan mendukung pelaksanaan dan rencana, ketentuan-ketentuan atau aturan 

main yang jelas sebagai panutan bagi warga sekolah untuk meyakinkan dalam 

mencapai sasaran yang ditetapkan.33

B. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Penerapan Manajemen    

Berbasis Sekolah Beserta Pemecahannya

1. Faktor Pendukung Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah

Suatu program yang dicanangkan tidak akan berjalan dan berhasil secara 

maksimal apabila tidak tersedia berbagai faktor pendukung. Faktor pendukung bisa 

berasal baik dari internal maupun eksternal. 

                                                          
33E. Mulyasa. Op.Cit., hal 14-21
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Dalam implementasi MBS, secara luas dan mendasar yang amat diperlukan 

adalah dukungan politik baik itu sekedar political will maupun dalam bentuk 

peraturan dan perundang-undangan formal. Dukungan finansial, dukungan sumber 

daya manusia beserta pemikirannya, sarana dan prasarana lainnya juga menjadi faktor 

pendukung yang penting.34

Peluang keberhasilan penerapan MBS di Indonesia pada saat ini cukup besar 

karena adanya beberapa faktor, antara lain pertama, tuntutan kehidupan 

demokratisasi yang cukup besar dari  masyarakat dalam era reformasi. Kedua, 

penerapan UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang menekankan 

pada otonomi pemerintahan pada tingkat kabupaten/kota. Ketiga, adanya komite 

sekolah yang berfungsi untuk membantu pelaksanaan program Jaring Pengaman 

Sosial (JPS) pendidikan di banyak sekolah. Keempat, adanya keinginan pemerintah 

untuk meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pendidikan dengan 

meningkatkan tugas, fungsi dan peran Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan 

(BP3).35

Peningkatan mutu diperoleh melalui partisipasi orang tua, kelenturan 

pengelolaan sekolah, peningkatan profesionalisme guru, adanya hadiah dan hukuman 

sebagai kontrol serta hal lain yang dapat menumbuhkembangkan suasana yang ada.36

Dari uraian diatas dapat penulis simpulkan bahwa pengelolaan sekolah pada 

hakikatnya bukanlah merupakan kewenangan dan kewajiban kepala sekolah saja akan 

                                                          
34Nurkolis. Op.Cit.,h.130
35Ibid, h. 247
36E. Mulyasa. Op.Cit., h.13
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tetapi disini sekolah dalam pengelolaannya diharapkan melibatkan stakeholder yang 

ada. Karena keterlibatan seluruh stakeholder merupakan salah satu modal dasar guna 

mendukung terealisasinya penerapan MBS di sekolah.

2. Faktor Penghambat Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah

Pengelolaan lembaga pendidikan yang profesional adalah suatu keharusan 

yang harus dilaksanakan agar tidak tertinggal dengan arus informasi dan globalisasi 

serta dapat menjawab tantangan zaman yang serba komplek ini. Karena tugas 

lembaga pendidikan yang begitu berat maka di dalam pengelolaannya tidaklah lepas 

dari beberapa hambatan-hambatan yang harus dihadapi.

Adapun faktor penghambat dalam pengelolaan lembaga pendidikan 

diantaranya adalah:

a. Anak didik

Anak didik merupakan salah satu faktor utama pendidikan yang dapat 

mempengaruhi keberhasilan proses belajar mengajar, sebagaimana yang disebutkan 

oleh Tim Dosen IKIP Malang bahwa "kalau kita perhatikan siswa-siswi kita akan 

segera mengetahui bahwa mereka memiliki kecerdasan yang berbeda meskipun 

mereka memiliki usia kalender yang sama, tetapi kemampuan mentalnya tidak 

sama".37

                                                          
37Tim Dosen FIP IKIP Malang, Pengantar Dasar-Dasar Kependidikan, (Malang: Usaha 

Nasional, 2003), h.110
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b. Pendidik

Keadaan keluarga guru yaitu kesehatan, sosial psikologis serta kesejahteraan 

ekonomi merupakan penghalang atau faktor sosial yang mempengaruhi kemajuan 

pelaksanaan tugas guru, iklim sosial psikologis yang tidak tenteram, kesehatan 

keluarga yang tidak memenuhi persyaratan kesehatan dalam keadaan kesejahteraan 

ekonomi mereka kurang terjamin dapat mengganggu tugas kerja mereka di sekolah.38

Jadi  dapat penulis simpulkan bahwa tingkat kesejahteraan ekonomi guru yang 

kurang terjamin akan menjadi hambatan bagi keintensifan dalam keterlibatan guru 

pada pengembangan sekolah.

c. Dana dan Sarana Prasarana

Kurangnya pendanaan dan sarana prasarana adalah merupakan permasalahan 

pendidikan di Indonesia. Banyak lembaga pendidikan yang dalam pengembangannya 

kurang lancar karena disebabkan kurangnya masalah pendanaan dan sarana 

prasarana.

Faktor sosial yang mempengaruhi kemajuan sekolah adalah sumber-sumber 

dana yang tersedia dalam masyarakat dan disediakan bagi pembangunan sistem 

persekolahan. Lingkungan sosial sekolah yang terdiri atas keluarga yang relatif 

keadaan sosial ekonominya baik dan demikian pula pemerintah daerah memiliki 

sumber-sumber alam, taraf hidup yang tinggi dan sumber alam, taraf hidup yang 

tinggi dan sumber pajak yang banyak pada suatu ketika dapat berpengaruh pada 

kemajuan pendidikan di sekolah.39

                                                          
38Ibid, h.101
39Ibid, h.102
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Jadi dari pendapat diatas, dapat penulis simpulkan bahwa masalah dana dan 

prasarana merupakan hal yang sangat penting bagi kelangsungan lembaga 

pendidikan.

d. Partisipasi Masyarakat

Peran serta masyarakat sangatlah  berpengaruh pada jalannya pengelolaan 

sekolah, karena masyarakatlah yang menentukan arah dan tujan pendidikan.

Hal ini terlihat dari kenyataan bahwa bantuan dan kesadaran masyarakat atau 

orang tua murid yang makin tinggi, maka hal ini akan menunjang kelestarian hidup 

pendidikan swasta. Bantuan ini adalah lebih mengutamakan bantuan yang bersifat 

material dan juga bantuan moral, perlengkapan inventaris, tenaga pendidik, dan lain-

lain.40

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan apabila dukungan masyarakat kurang 

maka akan berpengaruh pada keberhasilan pengelolaan sekolah.

3. Pemecahan Faktor Penghambat Manajemen Berbasis Sekolah

a. Peserta didik

Suatu layanan yang memusatkan perhatian pada pengaturan, pengawasan dan 

layanan siswa di kelas dan di luar kelas seperti: pengenalan, pendaftaran, layanan 

individu seperti pengembangan keseluruhan kemampuan, minat, kebutuhan sampai ia 

matang di sekolah.

Perbaikan belajar mempunyai peranan penting dalam membantu murid 

berkembang sesuai dengan kemampuannya, mendorong guru untuk lebih mengenal 
                                                          

40Ibid, h.220



56

keanekaragaman muridnya, serta untuk meningkatkan kepuasan murid belajar dan 

kepuasan guru mengajar.41

b. Pendidik

Seorang manajer sekolah dalam hal ini kepala sekolah haruslah tanggap 

dengan kondisi dan kemampuan tenaga pengajar yang ada di sekolahnya, baik itu 

dalam hal skill maupun perekonomiannya. Oleh karena itu guna untuk meningkatkan 

gairah pendidik maka harus ada kompensasi bagi guru.

Kompensasi adalah balas jasa yang diberikan organisasi kepada pegawai, 

yang dapat dinilai dengan uang dan mempunyai kecenderungan diberikan secara 

tetap. Pemberian kompensasi selain dalam bentuk gaji, dapat juga berupa tunjangan 

fasilitas perumahan, kendaraan, dan lain-lain.42

Selain itu, dalam peningkatan skill pendidik dapat dengan jalan mengikutkan 

dalam penataran, seminar, work shop, dan lain-lain yang sesuai dengan bidangnya.

Allah berfirman dalam surat Ali-Imron ayat 102 sebagai berikut:

                      

Artinya:”Hai orang-orang yang beriman,bertaqwalh kepada Allah sebenar-benarnya 
taqwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan 
beragama islam.” (Q.S. Ali-Imron:102).43

Allah SWT memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar selalu 

bertaqwa kepadanya dengan sebenar-benarnya taqwa sehingga waktu meninggal 

                                                          
41Ali Imron, Manajemen Peserta Didik Berbasis Sekolah, (Jakarta: Bumi Kasara, 2011), h.6
42E. Mulyasa. Op.Cit., h.40
43Mushaf Al-Burhan, Al-Qur’an dan terjemahan, (Bandung: Fitroh Robbani, 2009), h.63
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dalam keadaan berserah diri kepada Allah SWT, sebagai muslim yang merupakan 

ujung dari taqwa sebagai akhir dari proses hidup jelas harus berisi kegiatan 

pendidikan.

c. Dana dan sarana prasarana

Biaya dan sarana prasarana merupakan faktor penting dalam pengembangan 

sekolah. Guna mencukupi biaya pendidikan, pembangunan sarana dan fasilitas 

pendidikan terutama sarana fisik, alat pengajaran, dan ruang belajar, serta 

kelengkapan buku-buku pegangan siswa dan yang lainnya, seringkali sekolah 

mendapatkan bantuan sarana dan prasarana pendidikan dari Pemerintah. Bahan-bahan 

pustaka, khususnya yang berupa buku-buku, biasanya merupakan bantuan atau 

dropping dari Pemerintah, baik dari Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan 

Kebudayaan maupun Kantor Pusat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.44

Selain itu, sebagai alternatif lain yang bisa dilakukan oleh lembaga pendidikan 

adalah dengan meningkatkan hubungan dan kerjasama dengan masyarakat yaitu 

dengan membentuk donatur-donatur tetap.

d. Partisipasi masyarakat

Sebagaimana diketahui peranan masyarakat dalam pengelolaan dan 

perkembangan lembaga pendidikan sangatlah berpengaruh dalam keberhasilan 

penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).

Makin majunya pengertian masyarakat akan pentingnya pendidikan anak-

anaknya, maka merupakan kebutuhan vital bagi sekolah dan masyarakat untuk 
                                                          

44Hasbullah, Otonomi Pendidikan, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h.25
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menjalin kerjasama. Kerjasama tersebut dimaksudkan demi kelancaran pendidikan 

sekolah pada umumnya, dan untuk meningkatkan prestasi belajar siswa pada 

khususnya.45

Oleh karena itu, dapat penulis simpulkan bahwa peran masyarakat dalam ikut 

serta mendukung dan berpartisipasi aktif dalam ikut memikirkan dan 

mengembangkan sekolah sangat perlu ditingkatkan baik itu dari sisi moril maupun 

materil.

                                                          
45Bambang Ismaya, Penegelolaan Pendidikan, (Bandung: Refika Aditama, 2015), h.157
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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian 

kualitatif menurut Sugiyono adalah “metode penelitian yang berlandaskan pada 

filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, 

(sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti sebagai instrumen kunci, 

pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik 

pengumpulan dengan trianggulasi (gabungan), analisa data bersifat induktif/kualitatif, 

dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi”.46

Penelitian ini bersifat deskriptif, penelitian deskriptif menurut Sudjana dan 

Ibrahim adalah “penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, 

kejadian yang terjadi pada saat sekarang”.47

B. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian di SMA Al Kautsar adalah

data primer.Data primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang 

diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subyek yang 

dapat dipercaya, dalam hal ini adalah subyek penelitian (informa) yang berkenaan 

                                                          
46 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendeketan Kuantitatif Kualitatif dan R & D, 

(Bandung: Alfabeta, 2010) h.15
47 Nana Sudjana dan Ibrahim, Penelitian dan Penilaian Pendidikan, (Bandung: Sinar Baru, 

2012) h.64
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dengan variabel yang diteliti. Metode yang digunakan untuk memperoleh data primer 

adalah dengan wawancara dan observasi atau pengamatan.48

C. Metode Pengumpulan Data

Ada beberapa teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam 

penelitian ini, antara lain yaitu:

1. Observasi

Sutrisno Hadi dalam Sugiyono mengemukakan bahwa, observasi merupakan 

suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses 

biologis dan psikologis.49

Menurut Suharsimi Arikunto dalam menggunakan metode observasi cara 

yang paling efektif adalah melengkapi dengan format atau blangko 

pengamatan sebagai instrumen. Format yang disusun berisi item-item 

tentang kejadian atau tingkah laku yang digambarkan akan terjadi.50

2. Wawancara

Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk 

memperoleh informasi dari terwawancara.51

Dalam wawancara ada 3 prosedur yaitu:

                                                          
48 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta, 

2013) h.22
49Op. Cit, Sugiyono, h.203
50Op. Cit, Suharsimi Arikunto, h.272
51Ibid, h.198
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1) Wawancara bebas (wawancara tak terpimpin) adalah proses 

wawancara dimana interview tidak secara sengaja mengarah tanya 

jawab pada pokok persoalan dari fokus penelitian.

2) Wawancara terpimpin adalah wawancara yang menggunakan panduan 

dari pokok permasalahan.

3) Wawancara bebas terpimpin adalah kombinasi antara wawancara 

bebas dengan wawancara terpimpin. Jadi dalam wawancara hanya 

memuat pokok-pokok masalah yang diteliti selanjutnya dalam proses 

wawancara berlangsung mengikuti situasi pewawancara, apabila 

menyimpang dari pokok persoalan yang akan dibahas.

Dari ketiga wawancara diatas, penulis menggunakan wawancara bebas 

terpimpin agar dalam pelaksanaannya tidak terlalu kaku dan tidak 

menyimpang dari permasalahan yang akan diteliti. Metode ini penulis 

gunakan untuk wawancarai kepala sekolah, guru, dan staff untuk 

memperoleh data bagaimana pengembangan manajemen berbasis 

sekolah di SMA AL Kautsar Bandar Lampung.

Menurut Sutrisno Hadi dalam Sugiyono mengemukakan bahwa 

anggapan yang perlu dipegang oleh peneliti dalam menggunakan 

metode interview dan juga kuesioner adalah sebagai berikut:

a. Bahwa subyek (responden) adalah orang yang paling tahu tentang 
dirinya sendiri

b. Bahwa apa yang ditanyakan oleh peneliti kepada subyek adalah benar 
dan dapat dipercaya
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c. Bahwa interprestasi subyek tentang pertanyaan-pertanyaan yang 
diajukan peneliti kepadanya adalah sama dengan apa  yang 
dimaksudkan oleh peneliti52

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi 

bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya. Studi dokumentasi merupakan 

pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara.53

Metode dokumentasi yaitu cara mencari data mengenai hal-hal yang bersifat 

dokumen terhadap alokasi penelitian antara lain seperti sejarah berdirinya 

sekolah tersebut data guru dan para pegawai, sarana dan prasarana yang 

menunjang, struktur organisasi, kompetensi guru yang ada disekolah 

tersebut.

Metode dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang berupa 

catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, foto, notulen, agenda, dan 

sebagainya. Metode dokumentasi adalah merupakan sumber non manusia, 

sumber ini adalah sumber yang cukup bermanfaat sebab telah tersedia 

sehingga akan relatif murah pengeluaran biaya untuk memperolehnya, 

sumber ini merupakan sumber yang stabil dan akurat sebagai cerminan 

situasi/kondisi yang sebenarnya serta dapat dianalisis secara berulang-

ulangdengan tidak mengalami perubahan.

                                                          
52Op. Cit, Sugiyono, h.194
53Ibid, h. 329
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D. Model Analisis Data

Menurut Sugiyono menyatakan bahwa “analisis data adalah proses mencari dan 

menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan 

lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, 

menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, 

memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan 

sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono, “mengemukakan bahwa 

aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung 

terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh”. Aktivitas dalam analisis

data, yaitu data reduction, data display, dan conclusion drawing/verifikasi.

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini menggunakan teknik analisis interaksi 

dengan langkah-langkah yang ditempuh sebagai berikut:

a. Data Reduction (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, menfokuskan 

pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data 

yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan 

mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, 

dan mencarinya bila diperlukan.

b. Data Display (Penyajian Data)

Penyajian data yang baik merupakan cara yang pokok bagi analisis 

kualitatif yang valid. Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah 
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mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa 

dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, 

flowchart, dan sejenisnya.

c. Conclusion Drawing/ Verifikasi

Kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Secara 

sederhana, makna-makna yang muncul dari data yang muncul harus diuji 

kebenaran, kekuatan, dan kecocokannya, yakni yang merupakan 

validitasnya.54

Setelah data terkumpul, kemudian penulis menganalisa untuk 

mendapatkan kesimpulan yang digunakan sebagai bukti terhadap 

kebenaran hipotesis yang penulis ajukan. Adapun untuk menganalisa data 

tersebut penulis menggunakan metode induktif atau Analisa sistensik yang 

bertitik tolak dari fakta yang bersifat khusus untuk ditarik kesimpulan yang 

bersifat umum.

Berdasarkan pendekatan ini, maka penulis akan merinci secara khusus 

tentang impelementasi manajemen berbasis sekolah di SMA AL Kautsar

Bandar Lampung.

                                                          
54Ibid, h.335-345
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BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. PROFIL SMA AL KAUTSAR BANDAR LAMPUNG

1. Sejarah Berdirinya SMA Al Kautsar Bandar Lampung

Yayasan Al-Kautsar Lampung dirintis oleh Kelompok Pengajian Al-Amal di 

Bandar Lampung yang beranggotakan Muspida Tingkat I dan seluruh Kepala 

Dinas/Kanwil Tingkat I serta Bupati/Walikota se-Propinsi Lampung yang beragama 

Islam, yang mengadakan pengajian bulanan di rumah kediaman anggota secara 

bergilir. Dalam suatu pengajian rutin di bulan Januari 1991 dibahas isu penting dalam 

bidang pendidikan, yaitu: relatif rendahnya kualitas sekolah umum dan sekolah 

agama di Propinsi Lampung, terus meningkatnya kecenderungan masyarakat 

Lampung yang menyekolahkan anaknya ke sekolah unggul di Jakarta, Yogyakarta, 

dan Bandung, relatif tidak tersedianya sekolah umum unggul bernafaskan Islam yang 

berkualitas, dan semakin beratnya persaingan untuk memasuki sekolah unggul di 

Lampung.

Pada bulan Maret 1991 disepakati untuk segera membangun suatu lembaga 

pendidikan dasar dan menengah yang bernafaskan Islam dan bermutu di Propinsi 

Lampung. Pada bulan Mei 1991 dibentuk Panitia Persiapan Pendirian SMP dan SMA 

yang diberi nama “NURUL ULUM” (Cahaya Ilmu), yang kemudian menyusun 

proposal pendirian sekolah termasuk yayasan yang akan menaunginya dengan nama 

Yayasan NURUL ULUM. Pada Tahun Pelajaran 1991/1992, SLTP dan SMA Nurul 
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Ulum sudah mulai menerima murid baru, yang untuk sementara waktu siswanya 

dititipkan pada SMP Negeri II dan SMA Negeri II Tanjungkarang. Pada bulan 

November 1991 nama NURUL ULUM kemudian diganti dengan nama “AL-

KAUTSAR” (Nikmat yang berlimpah). 

Pada tanggal 16 Januari 1992, Yayasan Al-Kautsar membentuk lembaga 

yang khusus mengelola kegiatan pendidikan umum yang berwawasan islam di 

Propinsi Lampung yang diberi nama Perguruan Al-Kautsar. Tanggal tersebut 

kemudian dijadikan hari jadi Perguruan Al-Kautsar.

Sejak berdirinya pada tahun 1993, SMA Al Kautsar Bandar Lampung telah 

mengalami beberapa kali pergantian kepemimpinan, yaitu:

1. Drs. Hi. Zaenal Iskandar (periode April 1993 – Desember 1995)
2. Drs. Hi. Abdul Sani Djuned (periode Desember 1995 – Juni 1997)
3. Ali Imron, M.Sc (periode Juni 1997 – September 2002)
4. Drs. Hi. Sunardi, M.Pd (periode Septembe 2002 – Desember 2010)
5. Drs. Hi.Joko Santoso. (periode Desember 2010 -  Maret 2014)  
6. Drs. Hi. Sukijo, M.Pd (periode Maret 2014 -  Desember 2014
7. Eko Anzair, S.Si (periode Januari 2015 – sekarang)

Visi 

Unggul, islami, dan global

Misi

a. Membangun sekolah yang berkualitas ungguldan islami.

b. Meningkatkan kualitas, profesionalisme, dan kesejahteraan tenaga pendidikan 

untuk tercapainya proses pembelajaran yang berkualitas ungguldan islami.
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c. Meningkatkan kualitas prestasi, keberhasilan, daya saing, dan 

akhlakulkarimah siswa, guru, dan karyawan sebagai hasil proses pembelajaran 

yang berkualitas ungguldan islami

d. Membangun dan mengembangkan kampus pendidikan menjadi tempat yang 

indah, dan berwawasan lingkungan, aman dan nyaman, serta islami untuk 

menunjang proses pembelajaran dan pelayanan pndidikanyang berkualitas 

ungguldan islami.

e. Membangun dan mengembangkanpendidikan yang islami, profesional, 

mandiri,dan berdaya saing global.

B. KOMPONEN-KOMPONEN SEKOLAH
a. KURIKULUM
i. Pelaksanaan Kurikulum

Kurikulum Kelas X/VII Kelas 
XI/VIII

Kelas XII/IX

KTSP sesuai
Standar Isi










ii. Dokumen yang berkaitan dengan Kurikulum
Jenis Dokumen Ada Tidak Ada Keterangan

1) Standar Isi
2) SKL satuan pendidikan
3) SKL kelompok mata pelajaran
4) SKL setiap mata pelajaran
5) SK dan KD setiap mata pelajaran
6) Pedoman pengembangan KTSP
7) Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
8) Pengembangan diri / ekskul
9) Mulok
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iii. Jam Belajar efektif setiap minggu
Kelas X :  48  jam pelajaran
Kelas XI :  48  jam pelajaran
Kelas XII :  48  jam pelajaran

iv. Alokasi waktu setiap jam pelajaran : 45  menit

b. SISWA / PESERTA
i. Masukan tahun 2016/2017

Jumlah Persentase 
diterima

NUN SLTP (5 Mapel) yang 
Diterima

Tes 
Awal

Pendaftar Diterima Tertinggi Terendah Rata-rata
1100 
orang

368 orang 100 % 48,34 34,65 43,52

ii. Jumlah Rombongan Belajar
Kelas

X
Kelas XI Kelas XII Semua

KelasIPA IPS Jml IPA IPS Jml
11 5 4 9 4 5 9 29

iii. Jumlah Siswa
Kelas

X
Kelas XI Kelas XII Semua

KelasIPA IPS Jml IPA IPS Jml
368 171 142 313 143 151 294 975

iv. Tamatan / Keluaran Tapel 2015/2016
Jumlah Peserta Ujian Peserta yang Lulus Ujian

Semua
Kelas

XII IPA III IPS Semua
Kelas

XII IPA III IPS

313 152 161 313
152 

(100%)
161 

(100%)

v. Tamatan Lulusan Yang Melanjutkan Tapel 2015/2016

Tamatan th 2015/2016 yang Melanjutkan ke Perguruan Tinggi
Semua Kelas XII IPA XII IPS (XII IS)

313 orang
(100%)

138 orang
(85%)

140 orang
(85%)
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c. KETENAGAAN
i. Guru

1) Jumlah Semua Guru

Pendidikan terakhir
Guru
Tetap

Guru
Honor

Guru
DPK

Guru Bantu
(PTT)

Jumlah
Guru

Pasca sarjana (S2 – S3):
a. Kependidikan
b. Non kependidikan

6
-

-
-

3
-

-
-

9

Sarjana / S1 27 3 6 8 44
Sarmud / D3 - - -

Jumlah guru 13 3 9 8 53

1) Jumlah Guru Setiap Mata Pelajaran

Mata Pelajaran

JUMLAH GURU

Seluruh 
nya

Pendidikan Jurusan  S1 Rata-rata Jam
Mengajar S1 < S1 Sesuai Tdk 

Sesuai
Pend. Agama 4 4 - 4 - 24
PKn 2 2 - 2 - 24
Bhs. Indonesia 5 5 - 5 - 24
Sejarah 3 3 - 3 - 24
Kesenian 2 2 - 2 - 24
Matematika 6 6 - 6 - 24
Fisika 3 3 - 3 - 24
Kimia 3 3 - 3 - 24
Biologi 3 3 - 3 - 24
Ekonomi 2 2 - 2 - 24
Geografi 3 3 - 3 - 24
Sosiologi 2 2 - 2 - 24

Antropologi - - - - - 24
Bahasa Jerman - - - - - -
Bhs. Inggris 4 4 - 4 - 24
Bhs. Jepang - - - - - -
Penjaskes 3 3 - 3 - 24
TIK 2 2 - 2 - 24
Muatan Lokal 3 3 3 - 24
Guru BK 3 3 - 3 - 975 Siswa
Jumlah Guru 53 53 53 -
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k. Pegawai
1. Jumlah Pegawai

Pendidikan terakhir
Pegawai 

tetap
Pegawai 
Honor

Pegawai 
DPK

Jumlah 
Pegawai

Pasca sarjana - - -
Sarjana 4 2 - 6
Sarmud/D3 - - -
D2 / D1 - - -
SLTA / KPAA 3 - 3
SLTP & SD 4 - 4
Jumlah semua 
Pegawai

11 2 - 13

2. Jenis Tugas
No Jenis tugas Jumlah
1 Koordinator Tata Usaha 1
2 Bendahara Sekolah 1
3 Bendahara Gaji 1
4 Bendahara Komite -
5 Bendahara Komputer / Bahasa Asing 1
6 Inventarisasi 1
7 Kesiswaan 2
8 Petugas Administrasi Perpustakaan 1
9 Pembantu Administrasi BK -
10 Petugas Laboratorium 1
11 Operator Komputer / Teknisi 2
12 Front Office 1
13 Petugas Penjaga Sekolah 1
14 Petugas Keamanan Sekolah / Satpam 2

Jumlah 15
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d. SARANA & PRASARANA
i. Sumber Belajar

No Jenis Sumber Belajar
Jumlah Luas

Ruangan
Baik

Kurang
Baik

Tidak
Ada

1 Ruang Perpustakaan 1 141 m2 
2 Ruang Laboratorium

a. IPA
Fisika

     Kimia
     Biologi
b. IPS
c. Bahasa
d. Komputer
e. Multimedia 

1
1
1
-
1
2
1

130 m2

130 m2

130 m2

-

80 m2

100 m2

80 m2








3 Ruang kesenian /
Keterampilan

1 80 m2 

4 Ruang media / Pusat 
sumber belajar / Ruang 
audio visual

1 90 m2 

5 Rumah kaca / Green 
House

1 150 m2  

6 Ruang olah raga 
(in door)



7 Lapangan olah raga
(out door)

1 1000 m2 

8 Ruang Kelas 24 116 m2 
9 Buku perpustakaan

a. Fiksi
b. Non fiksi
c. Referensi

1300
850
434





10 Alat peraga/alat bantu 
pembelajaran
a. Matematika
b. IPA
c. IPS
d. Bahasa

15
132
15
-






11 Alat praktik
a. Kesenian
b. Keterampilan
c. Pendidikan Jasmani

23
-

15
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No Jenis Sumber Belajar
Jumlah Luas

Ruangan
Baik

Kurang
Baik

Tidak
Ada

12 Media pendidikan
a. OHP
b. Audio player / radio
c. Video player / 

televisi
d. Slide projector
e. Komputer untuk 

pembelajaran
f. LCD
g. Papan display / 

majalah dinding

3
6

25

60
29
7





















13 Software
a. Kaset pembelajaran
b. VCD pembelajaran

10
5




ii. Sarana / Ruang Penunjang

No Jenis Sarana
Ada, kondisi

Tidak
Ada

Keterangan
Baik

Kurang 
baik

1 Ruang kepala sekolah 
2 Ruang wakil kepala sekolah 
3 Ruang guru 
4 Ruang tata usaha 
5 Ruang Bimbingan & Konseling 

6 Ruang OSIS 
7 Ruang Komite Sekolah 
8 Ruang Aula / Serba guna 
9 Ruang kesehatan / UKS 
10 Ruang ibadah / Masjid 
11 Ruang keamanan / satpam 
12 Lapangan upacara 
13 Ruang tamu 
14 Ruang koperasi 
15 Kantin 
16 Toilet / WC, jumlah 21  
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iii. Prasarana

No Jenis
Keberadaan Fungsi

Ada Tidak ada Baik Tidak baik
1 Instalasi air  
2 Jaringan listrik  
3 Jaringan telepon  
4 Internet  
5 Akses jalan  
6 Sumber Air  

1. PEMBAHASAN
iv. APBS Tapel 2016/2017

Dana APBS

Seluruhnya
Dari Pemerintah

(APBN & APBD)
Dari orangtua /
Komite Sekolah

Dari sumber lain
-

Rp. 6.913.494.000 Rp.13.635.000 Rp. 6.899.859.000 Rp. -

v.   Uang Sekolah Tapel 2015/2016

Uang Pangkal
Uang sekolah rata-rata perbulan persiswa Lain-lain

-Kelas X Kelas XI Kelas XII
Rp. - Rp. 364.000 Rp. 389.000 Rp. 368.000 Rp. -

vi. Honor
vii. arium guru dari sekolah perbulan (mengajar 18 jam pelajaran)

Guru Tetap Guru DPK Guru Bantu Guru Honor/ 
Pengganti

Rp. 100.567.100 Rp. 7.952.000 Rp. - Rp. 2.683.500
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C. PENYAJIAN DATA PENELITIAN

Adapun hal-hal yang perlu penulis sajikan dalam skripsi ini adalah Implementasi 

Manajemen Berbasis Sekolah di SMA Al Kautsar Bandar Lampung.Penerapan 

Manajemen Berbasis Sekolah di SMA Al Kautsar Bandar Lampung yang akan di 

paparkan adalah mengenai manajemen kurikulum dan program pengajaran, 

manajemen tenaga kependidikan, manajemen peserta didik, manajemen keuangan 

dan pembiyaan, manajemen sarana dan prasaran, manajemen hubungan sekolah 

dengan masyarakat, manajemen layanan khusus. Dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Manajemen Kurikulum dan Program Pengajaran

Manajemen kurikulum merupakan suatu pola pemberdayaan tenaga 

pendidikan dan sumber daya pendidikan lainnya untuk meningkatkan mutu 

pendidikan. Kurikulum itu sendiri hal yang sangat menentukan keberhasilan 

kegiatan belajar mengajar secara maksimal, sehingga perlu adanya pengelolaan 

yang meliputi:

1.Kegiatan perencanaan
2.Kegiatan pelaksanaan
3.Kegiatan penilaian

Seperti yang dijelaskan oleh bapak Drs Mesiyanto selaku Waka 

Kurikulum SMA Al Kautsar, beliau menjelaskan:

”Program pengajaran di SMA Al Kautsar sesuai dengan kurikulum 
masing-masing. SMA Al Kautsar menggunakan kurikulum yang berbeda-
beda. Untuk kelas 10 menggunakan kurikulum 2013 sedangkan kelas 11-12 
menggunakan kurikulum 2006 (KTSP). Maka tentu cara pelaksanaan dan 
penilaiannya pun berbeda disesuaikan dengan kurikulum masing-masing. 

SMA Al Kautsar memiliki 3 macam kelas: kelas reguler, kelas unggul 
dan kelas plus. Dalam KBM di SMA Al Kautsar memiliki mata pelajaran 
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Tahfidz Qur’an. Diharapkan siswa-siswi SMA Al Kautsar memiliki 
kemampuan di bidang agama.“55

Penulis mengambil dokumentasi berupa data guru, data siswa dan 

ruang kelas serta kegiatan-kegiatan siswa dan beberapa foto yang terdapat 

dilampiran. Penulis melakukan observasi untuk Manajemen kurikulum dan 

program pengajaran selama 1 hari dengan melihat di beberapa kelas dan 

mengamati kegiatan belajar mengajar di SMA Al Kautsar.

Sebagaimana penjelasan diatas, penulsi dapat menyimpulkan dari hasil 

wawancara, dokumentasi dan observasi bahwa manajemen kurikulum di SMA 

Al Kautsar sudah baik dan terkonsep, disini membuktikan bahwa manajemen 

di SMA Al Kautsar sudah baik.

b) Manajemen tenaga kependidikan

Pendidik merupakan hal yang paling penting dalam sebuah lembaga 

pendidikan, karena dialah yang menjadi motor penggerak dan perubahan, bahkan

bukan hanya sebagai agen perubahan tapi juga sebagai orang yang mendidik, 

mengarahkan, membimbing, dan mengevaluasi para peserta didiknya sehingga ia 

mampu mencapai tujuan yang diinginkan.

Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Abadi selaku guru SMA Al Kautsar, 

beliau menjelaskan:

“SMA Al Kautsar sendiri memiliki pelatihan-pelatihan khusus untuk para 
pendidiknya. Para pendidik dilatih untuk bertanggung jawab dalam kegiatan yang 
berat maupun ringan, sehingga mereka memiliki pengalaman dan kemampuan 

                                                          
55Mesiyanto, Waka KurikulumSMA Al Kautsar Bandar Lampung, Wawancara, Tanggal 27 

April 2017
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dalam semua kegiatan yang dilakukan oleh SMA Al Kautsar.Terkait dengan 
manajemen berbasis sekolah, masing-masing sekolah tentu memiliki aturan 
masing-masing. Kebijakan dari pimpinan sekolah sudah sangat bagus dari waka 
kurikulum dan waka kesiswaan itu sendiri. SMA Al Kautsar selalu mengikuti 
perkembangan kurikulum yang ada, dan siswa SMA Al Kautsar selalu mengikuti 
aturan-aturan yang ada walupun ada beberapa yang belum sepenuhnya 
dilaksanakan. Pimpinan kepala sekolah nya juga berbasis demokrasi dalam 
mengambil kebijakan sekolah, pembagian tugas oleh beliau juga sudah 
disesuaikan dengan kemampuan masing-masing guru. Kemudian hampir semua 
guru-guru SMA Al Kautsar diberikan kesempatan untuk mendapatkan tugas yang 
berat maupun yang ringan senior maupun junior dilibatkan dalam kegiatan-
kegiatan siswa. Jadi saya lihat manajemen dari kepala sekolah sudah sangat 
bagus. Kemudian terkait di kelas tentang pembelajaran dikelas tentu sekolah juga 
memfasilitasi apa-apa yang diperlukan terkait dengan kurikulum 2013 tersebut. 
Penilaian, sarana dan prasarananya sudah sangat bagus, kemudian metode 
pembelajarannya sudah mengembangkat student center learning (pembelajaran 
yang berpusat pada siswa) kalau dulu masih tecaher center learning (guru yang 
lebih aktif). Untuk sarana prasarana SMA Al Kautsar sudah cukup memuaskan. 
Untuk peraturan di SMA Al Kautsar itu ada yang namanya CIGURAL (ciri-ciri 
guru Al Kautsar) dan CISIRAL (ciri-ciri siswa Al Kautsar) secara umum kita 
mengacu pada CIGURAL dan CISIRAL. Artinya mulai dari peraturan, 
perkembangan belajar mengajar, serta sarana dan prasarana di SMA Al Kautsar 
sudah baik dan meuaskan.“56

Penulis mengambil dokumentasi dari data guru, lulusan guru, dan data-

data pengajar, serta beberapa gambar di lampiran. Penulis juga melakukan 

observasi dalam 1 hari, penulis melihat kegiatan-kegiatan guru di sekolah, mulai 

dari jam masuk sampai beberapa kegiatan di ruang guru juga cara mengajar 

tenaga pendidik di kelas.

Dari penjelasan diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwasannya tenaga 

kependidikan di SMA Al Kautsar Bandar Lampung sudah baik karena mereka 

yang memiliki keahlian dibidang nya masing-masing.

                                                          
56Abadi, Guru SMA Al Kautsar Bandar Lampung, Wawancara, Tanggal 27 April 2017
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c) Manajemen peserta didik

Manajemen peserta didik dapat diartikan sebagai usaha pengaturan 

terhadap peserta didik mulai dari peserta didik tersebut masuk sekolah sampai 

dengan mereka lulus sekolah.

Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Yadi Antoni S.Sy selaku Waka 

kesiswaan dan Humas, beliau menjelaskan:

“Untuk penerimaan siswa baru di SMA Al Kautsar menggunakan Test, lalu 
untuk siswa yang diterima dan masuk ke SMA Al Kautsar peraturan 
akademikpun dibuat oleh sekolah kemudian di sosialisasikan ke orang tua murid 
dan para calon peserta didik SMA Al Kautsar sendiri sebagai kontrak mereka 
selama sekolah di SMA Al Kautsar.

SMA Al Kautsar mewajibkan seluruh siswa nya mengikuti ekstrakulikler 
yang ada disekolah, kecuali untuk kelas 12 sudah difakumkan untuk mengikuti 
ekskul. Siswa yang mengikuti ekstrakulikuler di sekolah sangat diharapkan dapat 
mengembangkan bakat mereka masing-masing sehingga SMA Al Kautsar dapat 
mengikuti lomba-lomba olimpiade dan kegiatan-kegiatan lain disetiap tahunnya. 

SMA Al Kautsar juga memiliki event yang sangat besar yang tidak 
dimiliki oleh sekolah lain seperti ekstrakulikuler yang baru-baru saja di terapkan 
yaitu AMUSE (Al Kautsar Multitelent Student Event) dimana kegiatan ini dapat 
mengundang sekolah-sekolah lain untuk mengikuti perlombaan pentas seni. 
Diharapkan dengan kegiatan seperti ini siswa dapat mengembangkan kreatifitas 
yang ada dalam diri mereka.“57

Penulis mengambil dokumentasi dengan meminta data siswa-siswi SMA 

Al Kautsar dari staff nya,serta beberapa data kegiatan organisasi di SMA Al 

Kautsar. Penulis juga mengambil beberapa gambar kegiatan yang ada disekolah. 

Penulis melakukan observasi  hanya 1 kali untuk melihat beberapa kegiatan yang 

ada di SMA Al Kautsar.

                                                          
57Yadi Antoni, Waka Kesiswaan dan HumasSMA Al Kautsar Bandar Lampung, Wawancara, 

Tanggal 27 April 2017
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Dari penjelasan diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa begitu banyak 

keunikan dan strategi-strategi yang dipakai SMA Al Kautsar sehingga manajemen 

didalam nya sangat baik dan bermanfat untuk sekolah lain dan SMA Al Kautsar 

khususnya. Manajemen yang diterapkan dalam bidang peserta didik ini sudah

baik dan menarik.

d) Manajemen keuangan dan pembiayaan

Manajemen keuangan pendidikan merupakan salah satu substansi 

pengelolaan sekolah yang akan turut menentukan berjalannya kegiatan 

pendidikan disekolah. 

Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Arika Triningsih SE selaku staff TU (tata 

usaha) bagian keuangan, beliau menjelaskan:

“SMA Al Kautsar sudah bekerja sama dengan Bank Mandiri Syariah dan 
Muamalat. Sistem pembayaran di SMA Al Kautsar sudah melalui Bank, sekolah 
hanya merekap dan mengecek saja. Untuk kelas 10 sendiri menggunakan Bank 
Mandiri Syariah dan untuk kelas 11-12 menggunakan Bank Muamalat. Biaya SPP 
siswa setiap bulannya mulai dari 500.000 sampai dengan 800.000 rupiah ditinjau 
dari pendapatan orang tua siswa. SMA Al Kautsar juga menyediakan beasiswa 
untuk siswa yang berprestasi. 

SMA Al Kautsar bertanggung jawab penuh akan kebutuhan siswa-siswi 
nya juga kebutuhan sekolah. Semua dana yang didapatkan murni dari sekolah 
untuk sekolah. Bagian keuangan di SMA Al Kautsar sudah memiliki Aquirit 
yakni sistem untuk input data dana di SMA Al Kautsar. Jadi selalu ada 
transparansi antara yayasan, sekolah, staf dan siswa.“58

Penulis tidak dapat melakukan banyak dokumentasi tentang keuangan 

dikarenakan adanya sifat privasi dari pihak sekolah. Penulis juga hanya 

melakukan observasi secara tidak sengaja dengan melihat cara pembayaran siswa 

                                                          
58Arika Triningsih, Staff  TU Bagian KeuanganSMA Al Kautsar Bandar Lampung, 

Wawancara, Tanggal 27 April 2017
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kesekolah. Akan tetapi penulis dapat melakukan wawancara yang jelas dari salah 

satu staff bagian keuangan SMA Al Kautsar.

Dari penjelasan diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa dengan adanya 

manajemen keuangan yang diterapkan oleh SMA Al Kautsar sudah baik dan 

aman. Penulis dapat menyimpulkan aman karena tidak akan ada lagi 

kekhawatiran dalam manajemen keuangan tersebut, semua sudah dikendalikan 

oleh yayasan Al Kautsar langsung.

e) Manajemen sarana dan prasarana pendidikan

Sarana prasarana merupakan fasilitas pendukung yang dapat menunjang 

proses kegiatan dalam organisasi apa saja termasuk di dalamnya adalah satuan 

pendidikan atau sekolah. Akan tetapi yang lebih penting adalah proses 

pengelolaan atau manajemen dari sarana prasarana itu sendiri. 

Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Ratna Juwita S.Pd selaku Waka Sarana 

dan prasarana, beliau menjelaskan:

“Sarana dan prasarana di SMA Al Kautsar sendiri sudah memadai dan 
memuaskan bagi para peserta didik. Seperti adanya LCD, Proyektor, AC, CCTV 
serta perlengkapan KBM disetiap kelasnya membuat kegiatan belajar mengajar di 
SMA Al Kautsar menjadi nyaman. 

Untuk perlengkapan ekstrakulikulernya sudah lengkap dan dipenuhi oleh 
yayasan Al Kautsar sendiri. Dalam pemeliharaan sarana dan prasarana di SMA Al 
Kautsar dengan mengontrol pemakaian, memberikan arahan kepada siswa dalam 
penggunaannya serta mengusulkan dan menginventaris barang-barang yang 
rusak.“59

                                                          
59Ratna Juwita, Waka Sarana dan prasaranaSMA Al Kautsar Bandar Lampung, Wawancara, 

Tanggal 28 April 2017
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Penulis melakukan dokumentasi dengan mengambil beberapa data 

kegiatan osis di SMA Al Kautsar. Penulis juga melakukan observasi kegiatan 

OSIS SMA Al Kutsar selama 3 kali dalam 1 minggu.

Seperti yang dijelaskan diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa 

manajemen sarana dan prasarana di SMA Al Kautsar sudah baik, dan teratur juga 

penuh tanggung jawab dalam pemeliharaan barang mereka. Sehingga sarana dan 

prasarana mereka dapat terpelihara dengan baik. SMA Al Kautsar juga 

memuaskan siswa-siswinya dalam fasilitas yang ada, mulai dari kelas, sampai 

kegiatan-kegiatan lainnya.

f) Manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat

Sekolah sebagai lembaga sosial yang diselenggarakan dan dimiliki oleh 

masyarakat, harus memenuhi kebutuhan masyarakat. Sekolah mempunyai 

kewajiban secara legal dan moral untuk selalu memberikan penerangan kepada 

mayarakat tentang tujuan-tujuan, program-program, kebutuhan dan keadaanya, 

dan sebaliknya sekolah harus mengetahui dengan jelas apa kebutuhan, harapan, 

dan tuntutan masyarakatnya.

Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Yudi Antoni S.Sy selaku Waka 

kesiswaan dan humas, beliau menjelaskan:

“SMA Al Kautsar memiliki kegiatan yang sangat membutuhkan 
masyarakat dan bermanfaat untuk siswa-siswanya, seperti kegiatan Homestay 
yaitu kegiatan dimana siswa diwajibkan menetap di rumah-rumah masyarakat 
menengah kebawah selama 7 hari, kegiatan ini bertujuan agar siswa SMA Al 
Kautsar dapat mengerti hidup harus memiliki rasa syukur sehingga ketika mereka 
sukses kelak menjadi pemimpin negara dapat memperhatikan hal-hal yang 
terkecil. SMA Al Kautsar juga selalu mengadakan bakti sosial ke panti asuhan, ke 
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masjid-masjid untuk kultum (kuliyah tujuh menit) dibulan ramadhan, untuk 
melatih mental peserta didik SMA Al Kautsar. Dari kegiatan-kegiatan seperti 
inilah SMA Al Kautsar memiliki hubungan yang sangat baik dengan 
masyarakat.“60

Penulis tidak dapat melakukan dokumentasi secara menyeluruh mengenai 

hubungan sekolah dengan masyarakatnya, penulis juga tidak dapat melakukan 

observasi secara menyeluruh dikarenakan kegiatan yang diadakan oleh SMA Al 

Kautsar sedang tidak terlaksana saat penulis melakukan penelitian. Akan tetapi, 

penulis mengikuti beberapa kegiatan yang merangkai kegiatan HUMAS seperti 

Homestay.

Dari penjelasan diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa manajemen 

yang diterapkan sekolah kepada peserta didiknya sangat baik, unik dan menarik, 

sehingga mereka memiliki hubungan yang baik dengan masyarakatnya melalui 

kegiatan-kegiatan yang telah dibuat oleh SMA Al Kautsar sendiri.

g) Manajemen layanan khusus.

Manajemen layanan khusus di sekolah ditetapkan dan diorganisasikan 

untuk memudahkan atau memperlancar pembelajaran, serta dapat memenuhi 

kebutuhan khusus siswa di sekolah. Diantaranya meliputi: manajemen layanan 

bimbingan konseling, layanan perpustakaan sekolah, layanan kesehatan, layanan 

asrama, dan manajemen layanan kantin sekolah. Layanan-layanan tersebut harus 

dikelola dengan baik dan benar sehingga dapat memperlancar pencapaian tujuan 

pendidikan di sekolah.

                                                          
60Yudi Antoni, Waka Kesiswaan dan HumasSMA Al Kautsar Bandar Lampung, Wawancara, 

Tanggal 27 April 2017
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Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Ratna Juwita S.Pd selaku Waka Sarana 

dan prasarana, beliu menjelaskan:

“SMA Al Kautsar sudah sangat baik dalam layanan khusus untuk siswa-
siswanya. Mulai dari perpustakaan, layanan kesehatan, kantin, dan SMA Al 
Kautsar memiliki asrama. Semua layanan khusus di SMA Al Kautsar sudah baik 
dan memuaskan para peserta didiknya sebagai customer SMA Al Kautsar.“61

Penulis melakukan dokumentasi dengan meminta beberapa data mengenai 

pelayanan khusus, mulai dari gedung perpustakaan, UKS, toilet sampai kantin. 

Penulis melakukan observasi selama penulis melakukan penelitian karena penulis 

sendiri dapat merasakan layanan khusus tersebut mulai dari toilet dan kantinnya 

yang bersih dan teratur.

Seperti yang dijelaskan diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa 

manajemen layanan khusus SMA Al Kautsar cukup baik dan dapat memenuhi 

kebutuhan siswa-siswi SMA Al Kautsar. Dengan kelengkapan layanan khusus 

tersebut siswa dapat merasa nyaman belajar di SMA Al Kautsar.

Selanjutnya penjelasan dari siswa SMA Al Kautsar Bandar Lampung Rifaldo 

Putra mengenai pelaksanaan manajemen berbasis sekolah guna mendapatkan 

keabsahan data dari hasil wawancara diatas, mengatakan:

”kami merasa nyaman sekolah di SMA Al Kautsar muali dari kebersihan, ruangan 
kelas yang lengkap dan nyaman dengan AC serta keamanan dengan CCTV nya. Kami 
puas akan manajemen di SMA Al Kautsar serta ekstraklikuler yang lengkap buat kita 
tidak jenuh dengan kegiatan di SMA Al Kautsar. Kami disini merasakan tidak ada 
perbedaan baik kelas reguler, unggul bahkan plus karena kami disini sangat 
diperhatiakan mulai dari seragam yang harus sama rata seperti sepatu harus item 

                                                          
61Ratna Juwita, Waka sarana dan prasarana SMA Al Kautsar Bandar Lampung, Wawancara, 

Tanggal 28 April 2017
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polos, seragam langsung dari sekolah dan masih banyak lagi. Artinya kami sudah 
sangat puas akan Manajemen berbasis sekolah di SMA Al Kautsar yang tidak 
ketiggalan zaman. SMA Al Kautsar juga sangat mengunggulkan nilai-nilai 
keagamaan, mulai dari belajar shola tepat waktu, memperbanyak sholat sunnah, 
menghafal Al-Quran dan kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya yang membuat kita 
tidak akan buta tentang kegiatan keagamaan.“62

Berdasarkan wawancara, dokumentasi atau data-data dan observasi yang 

penulis jelaskan diatas dapat penulis pahami bahwasannya manajemen di SMA Al 

Kautsar sudah memenuhi standar manajemen berbasis sekolah. Mulai dari 

manajemen kurikulum dan pengajarannya yang sudah mengikuti perkembangan 

zaman. Lalu manajemen tenaga kependidikan nya yang memiliki kemampuan 

dibidang masing-masing sehingga tidak ada lagi kekeliruan dalam kegiatan belajar 

mengajar di mata pelajaran masing-masing. Manajemen peserta didiknya yang 

disusun sebaik mungkin demi kepuasan para peserta didik SMA Al Kautsar, kami 

memperhatikan mulai dari pendfataran, penerimaan, sampai lulus. Manajemen 

keuangan nya yang sangat baik dan tersistem sehingga tidak ada lagi kekhawatiran 

dan sifat sensitif dengan keuangan karena SMA Al Kautsar sudah bekerja sama 

langsung dengan Bank ternama. Manajemen sarana prasarana nya sudah sangat cukup 

memberikan kenyamanan bagi guru-guru dan siswa-siswi SMA Al Kautsar. 

Manajemen hubungan sekolah dengan masyarakatnya yang sangat bagus, unik dan 

menarik untuk perkembangan sekolah juga para peserta didiknya dna memberikan 

pengaruh baik untuk masyarakatnya seperti Homestay yang jarang sekali kita 

temukan disekolah-sekolah lain, juga adanya kultum di masjid-masjid masyarakat 

                                                          
62Rifaldo, Siswa SMA Al Kautsar Bandar Lampung, Wawancara, Tanggal 27 April 2017
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sekitar, sehingga siswa SMA Al Kautsar memiliki kedekatan khusus dengan 

masyarakatnya. Yang terakhir manajemen layanan khususnya yang sudah sangat 

lengkap mulai darti kantin, perpustakaan, laboratorium, mushola, asrama yang 

dilengkapi dengan perlengkapan yang cukup.

Ketika melakukan observasi penulis mengamati proses manajemen berbasis 

sekolah di SMA Al Kautsar. Para peserta didik sangat antusias menjalankan 

manajemen yang ada di SMA Al Kautsar. Mulai dari pembelajaran, kegiatan 

ekstrakulikuler, pemeliharaan barang sekolah, menjaga kebersihan sekolah, 

mendukung kegiatan-kegiatan di SMA Al Kautsar dengan sangat baik. Penulis dapat 

mengamati kenyamanan yang dirasakan oleh para peserta didik akan manajemen di 

SMA Al Kautsar. Sehingga mereka sadar bahwasannya dari kinerja peserta didik 

untuk peserta didiknya sendiri.
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis yang penulis buktikan bahwa pelaksanaan manajemen 

berbasis sekolah di SMA Al Kautsar Bandar lampung meliputi:

1. Manajemen kurikulum dan pengajaran

Kurikulum dan pengajaran di SMA Al Kautsar sudah baik dengan dibedakan 

untuk kelas 10 dan 11 memakai kurikulum 2013 dan untuk kelas 12 memakai 

kurikulum KTSP. Dengan adanya perbedaan tersebut membuat SMA Al Kautsar 

memiliki strategi-strategi yang sudah baik.

2. Manajemen tenaga kependidikan

SMA Al Kautsar sudah menggunakan pembelajaran yang terpusat pada 

siswanya, jadi siswa dianjurkan lebih aktif dibanding guru-gurunya. SMA Al Kautsar 

juga memeiliki yang nama nya CIGURAL (ciri-ciri guru Al Kautsar) dan CISIRAL 

(ciri-ciri siswa Al Kautsar) guna menjadi pembeda bahwa guru-guru dan anak didik 

SMA Al Kautsar memiliki karakter sesuai standar yang dibuat oleh sekolah.

3. Manajemen peserta didik

SMA Al Kautsar juga memiliki event yang sangat besar yang tidak dimiliki 

oleh sekolah lain seperti ekstrakulikuler yang baru-baru saja di terapkan yaitu 

AMUSE (Al Kautsar Multitelent Student Event) dimana kegiatan ini dapat 

mengundang sekolah-sekolah lain untuk mengikuti perlombaan pentas seni. 
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Diharapkan dengan kegiatan seperti ini siswa dapat mengembangkan kreatifitas yang 

ada dalam diri mereka. Kegiatan yang dibuat dengan peserta didik nya ini sangatlah 

unik dan menarik untuk diikuti. Inilah yang menjadi pembeda dari sekolah lain 

sehingga dapat menjadi acuan untuk sekolah lain diharapkan dapat membuat event-

event besar seperti ini.

4. Manajemen keuangan dan pembiyaan

SMA Al Kautsar sudah bekerja sama dengan BANK untuk sistem 

pembayaran siswa-siswi nya. SMA Al Kautsar juga bertanggung jawab penuh akan 

kebutuhan siswa-siswi nya juga kebutuhan sekolah. Semua dana yang didapatkan 

murni dari sekolah untuk sekolah. Bagian keuangan di SMA Al Kautsar sudah 

memiliki Aquirit yakni sistem untuk input data dana di SMA Al Kautsar. Jadi selalu 

ada transparansi antara yayasan, sekolah, staf dan siswa.

5. Manajemen sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana di SMA Al Kautsar sendiri sudah memadai dan 

memuaskan bagi para peserta didik. Seperti adanya LCD, Proyektor, AC, CCTV serta 

perlengkapan KBM disetiap kelasnya membuat kegiatan belajar mengajar di SMA Al 

Kautsar menjadi nyaman. Untuk perlengkapan ekstrakulikulernya sudah lengkap dan 

dipenuhi oleh yayasan Al Kautsar sendiri. Dalam pemeliharaan sarana dan prasarana 

di SMA Al Kautsar dengan mengontrol pemakaian, memberikan arahan kepada siswa 

dalam penggunaannya serta mengusulkan dan menginventaris barang-barang yang 

rusak.
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6. Manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat

SMA Al Kautsar memiliki kegiatan yang sangat membutuhkan masyarakat 

dan bermanfaat untuk siswa-siswanya, seperti kegiatan Homestay yaitu kegiatan 

dimana siswa diwajibkan menetap di rumah-rumah masyarakat menengah kebawah 

selama 7 hari, kegiatan ini bertujuan agar siswa SMA Al Kautsar dapat mengerti 

hidup harus memiliki rasa syukur sehingga ketika mereka sukses kelak menjadi 

pemimpin negara dapat memperhatikan hal-hal yang terkecil. SMA Al Kautsar juga 

selalu mengadakan bakti sosial ke panti asuhan, ke masjid-masjid untuk kultum 

(kuliyah tujuh menit) dibulan ramadhan, untuk melatih mental peserta didik SMA Al 

Kautsar. Dari kegiatan-kegiatan seperti inilah SMA Al Kautsar memiliki hubungan 

yang sangat baik dengan masyarakat.

7. Manajemen layanan khusus 

SMA Al Kautsar sangat mematuhi kebersihan sehingga layanan khusus yang 

diberikan sekolah kepada siswa-siswi nya terjaga dengan baik dan bersih. Mulai dari 

toiletnya yang wangi dan bersih juga perpustaannya yang nyaman untuk belajar, 

mushola yang nyaman untuk beribadah, serta kantin yang bersih dan teratur 

tataannya.

Penulis menyimpulkan dari ketujuh komponen tersebut sudah diaplikasikan 

dengan maksimal dan baik karena kerjasama antar staf sekolah, guru-guru dan siswa 

sehingga tercapai segala rencana yang dibuat oleh pimpinan baik dari yayasan Al 

Kautsar ataupun dari kepala sekolah SMA Al Kautsar.
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Penulis juga dapat menyimpulkan bahwa SMA Al Kautsar dapat memenuhi 

keinginan para peserta didiknya dan membantu dalam kegiatan mereka. Maka sangat 

wajar ketika masyarakat sangat mengenal baik sekolah SMA Al Kautsar.

Tercapainya segala prestasi-prestasi di SMA Al Kautsar tidak hanya karena 

kemampuan siswa akan tetapi kerja keras guru-guru dalam membantu mereka untuk 

menghanatarkan mereka ke perlombaan-perlombaan yang dapat mengangkat nama 

SMA Al Kautsar.

B. Saran 

Dengan mengetahui tentang implementasi manajemen berbasis sekolah SMA Al 

Kautsar, penulis sangat berharap bahwa SMA Al Kautsar dapat bertahan dengan 

eksistensinya, selalu memberikan nama harum untuk siswa-siswinya dan dapat 

memberikan motivasi untuk sekolah-sekolah lain untuk selalu dapat meningkatkan 

manajemen disekolah-sekolah mereka. Penulis juga sangat berharap SMA Al Kautsar 

dapat menjadi acuan untuk sekolah-sekolah lain. Akan tetapi tidak di pungkiri masih 

di temukan kekurangan dalam pelaksanaan ekskul dan training untuk guru. Maka dari 

itu penulis merasa perlu untuk memberikan saran-saran seperti, pelatih-pelatih ekskul 

hendaknya lebih ditegaskan untuk jadwal pelatih disekolah sehingga mereka tidak 

lagi memiliki kesibukan yang menghambat jadwal mereka di SMA Al Kautsar. 

Kemudian untuk pelatihan guru-guru yang masih gagap teknologi untuk lebih 

diperhatikan lagi dan lebih dilatih atau dibiasakan dengan komputer supaya mereka 

tidak ketinggalan dengan perubahan dan perkembangan SMA Al Kautsar ini.
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LAMPIRAN 1

KISI-KISI OBSERVASI IMPLEMENTASI MANAJEMEN BERBASIS 
SEKOLAH DI SMA AL KAUTSAR BANDAR LAMPUNG:

No
Indikator yang

diamati
Sub indicator

Skala Prioritas

Baik Cukup
Kurang

baik
1 Komponen-komponen

manajemen berbasis
sekolah

a. Manajemen
kurikulum dan
program 
pengajaran

b. Manajemen tenaga
kependidikan

c. Manajemen
peserta didik

d. Manajemen
keuangan dan
pembiyaaan

e. Manajemen
sarana/prasarana

f. Manajemen
hubungan sekolah
dengan
masyarakat

g. Manajemen
layanan khusus

















LAMPIRAN 2

KISI-KISI WAWANCARA DENGAN WAKA KURIKULUM DAN 
PROGRAM PENGAJARAN DI SMA AL KAUTSAR BANDAR LAMPUNG:

1. Bagaimana pelaksanaan MBS di SMA Al Kautsar Bandar Lampung?

Jawaban:

Kalau kita, rata-rata kependidikan dibawah yayasan mulai dari
manajemen keuangan pembinaan dan lainnya. Yayasan yang punya kuasa. 
Kami hanya mengkoordinir dari yayasan.

2. Bagaimana pelaksanaan kurikulum dan program pengajaran di SMA Al 

Kautsar Bandar Lampung?

Jawaban:

Kita itu kurikulumnya ada 2 jenis di Al Kautsar, kurikulum KTSP 
untuk kelas 12 dan kurikulum 2013 dipakai untuk kelas 10-11. Untuk program 
pengajarannya menyesuaikan dengan tuntutan kurikulumnya, kurikulum 2006 
ya kita menyesuaikan program pengajaranya yang diamanahkan sesuai 
program pengajarannya bagaimana yang diamanahakan kurikulum 2006, kita 
mengikutinya. Kalau yang kurikulum 2013 kita sesuaikan program 
pengajarannya sesuai tuntutan kurikulum 2013. Termasuk didalamnya kan 
ada perbedaan dalam penilaiannya. Kalau di penilaian 2006 menyesuaikan 
format atau form-form yang dituntut oleh kurikulum 2006, dan kurikulum 
2013 kita harus menyesuaikan, kalau kurikulum 2013 kan penilaian lebih 
ditekankan kepada penilaian sikap, spiritual maupun sikap social, jadi dalam 
proses pembelajarannya berbeda, proses pembelajarannya lebih menekankan 
kepada selain penilaian komponen pengetahun juga penilaian sikap dari 
masing-masing guru setiap masuk kelas. Demikian juga untuk penilaian 
keterampilam karena kurikulum 2013 disini kan memeiliki 4 Kompetensi, 2 
KD dan 2 KI. KD itu kompetensi dasar, kalau KI kompetensi inti. Itu kalau
dikurikulum 2013

3. Apakah ada kendala yang di alami dalam pelaksanaan kurikulum dan program

pengajaran di SMA Al Kautsar Bandar Lampung?

Jawaban:



Guru harus datang dan pulang sama dengan peserta didik. Itu 
konsekuensi dari sebuah praturan itu tidak bisa dikatakan sebagai kesulitan
karna itu kewajiban. Jadi guru harus masuk pagi itu sebuah kewajiban jadi
bukan merupakan sesuatu yang jadi alasan atau kendala. Disini kesulitan nya
ada beberapa guru yang IT nya tidak menguasai, seperti yang tua-tua belum 
mengetahui computer.

4. Strategi apa saja yang dilakukan SMA Al Kautsar Bandar Lampung?

Jawaban:

Kita mengembangkan konsep-konsep untuk sekolah. Kurikulum-
kurikulum yang tidak dilaksanakan sekolah lain maka kita tambahkan 
disekolah ini seperti kurikulum nasioal dengan membuat trobosan-trobosan
yang membawa nama baik skolah dari segi kurikulumnya.  Dalam 
pembelajarannya ditambah tahfidzul quran yang tidak ada disekolah lain 
dalam KBM menambah di struktur kurikulum. Kami memberi target juz 30 
untuk kelulusan. Maka diadakan nya ujian praktik mnghafal alquran.

5. Apakah ada perbedaan antara sekolah lain dengan SMA Al Kautsar dalam 

program belajar mengajarnya? 

Jawaban:

Kalau kita karena adanya pengelmpokan kelas. Kelas di SMA Al 
Kautsar sendiri tidak harus dibandingkan dengan sekolah lain juga sudah 
berbeda. Kalau kelas regular itu ya umumnya kelas regular, kalau unggul kita
tambahin kurikulum persiapan anak untuk olimpiyade. Kalau kelas plus itu 
untuk mempertajam materi jadi anak ditambahkan mata pelajaran ditambah 
sesuai keinginan dan kemampuan anak.



LAMPIRAN 3

KISI-KISI WAWANCARA DENGAN WAKA KESISWAAN DAN HUMAS DI 
SMA AL KAUTSAR BANDAR LAMPUNG:

1. Apa saja ruang lingkup bidang kesiswaan dan bagaimana pembinaan

kesiswaaan di SMA Al Kautsar Bandar Lampung?

Jawaban:

Untuk manajemen kesiswaannya seperti peraturan-peraturan 
akademik. Peraturan akademik kan dibuat oleh sekolah kemudian 
disosialisasikan pada saat pertama kali siswa masuk sekolah, disosialisasikan 
ke orang tua melalui sekolah, kemudian dari peraturan-peraturan tersebut kan 
harus dipatuhi oleh siswa, artinya itu kontrak siswa selama belajar di SMA Al 
Kautsar. Kemudian manajemen prestasi dan lomba-lomba, kami ada staf 
khusus untuk mengurus lomba-lomba tersebut. Untuk organisasi berkaitan 
dengan OSIS karena satu-satunya organisasi disekolah yang wajib itukan 
OSIS, dibawah OSIS mencangkup banyak, seperti ekstrakulikuler seperti 
PMR, pramuka, paskibra, olahraga, kemudian seni, ada pecinta alam, 
computer. Jadi masing-masing ekskul itu dibina oleh Pembina masing-masing 
ekskul tersebut. Kita juga ada orientasi gabungan dimana siswa wajib memilih 
ekskul yang mereka inginkan. Ada kegiatan-kegiatan yang kita andalkan 
seperti AMUSE didalam AMUSE itu adalah kerja dari seluruh ekskul dan 
mengundang sekolah-sekolah lain. Kemudian kami juga selalu memenangkan 
olimpiyade setiap tahunnya, kemudian untuk manajemen nya kita harus 
latihan-latihan terus menerus.

2. Bagaimana respon peserta didik dan para pegawai di SMA Al Kautsar Bandar 

Lampung dengan adanya manajemen yang diadakan oleh bidang kesiswaan

dan kepegawaian?

Jawaban:

Respon siswa-siswa kami sudah bagus dan sangat antusias dalam 
menjalankan kegiatan-kegiatan yang telah dibuat oleh sekolah.



3. Apakah ada kendala bapak sebagai Waka kesiswaan dalam melakukan tugas 

bapak? Jika ada maka strategi apa saja yang dilakukan dalam manajemen

peserta didik di SMA Al Kautsar Bandar Lampung?

Jawaban:

Ya, kalau kendala pasti ada, kadang-kadang kalau mengurus siswa itu 
harus ada dukungan dari kedua belah pihak, baik dari sekolah maupun dari 
orang tua, jika salah satunya ada kesulitan maka akan dibuatnya proposal-
proposal permohonan ijin. Kendala lainnya, terkadang Pembina ekskul ada 
yang tidak jalan karena memang pembina atau pelatih nya sibuk.

Untuk strategi khususnya yang pasti warga sekolah harus kompak, 
kalau tidak kompak ya susah, harus bahu membahu. Yang penting kita harus 
tegas kemudian warga sekolah harus saling membantu maka manajemen akan 
berjalan dengan baik.

4. Apa saja kegiatan HUMAS sekolah Al Kautsar dengan masyarakat?

Jawaban:

Ada diadakannya bakti social ke panti asuhan, ke daerah-daerah, atau 
diadakannya kurban saat lebaran haji. Kami juga disini ada yang namanya 
Homestay, menginap dirumh warga selama seminggu, agar siswa dapat 
beradaptsi dengan masyarakat dengan baik.



LAMPIRAN 4

KISI-KISI WAWANCARA DENGAN STAFF BIDANG KEUANGAN SMA AL 
KAUTSAR BANDAR LAMPUNG:

1. Bagaimana pembinaan keuangan di SMA Al Kautsar Bandar Lampung?

jawaban:

kalau bayaran siswa saat ini kita kerja sama dengan bank, kalua kelas 
10 dengan Bank Syariah, jadi mereka dapat membayar melalui ATM atau 
secara online. Kalua untuk kelas 11 dan12 kita kerjasama dengan Bank 
Muamalat. Tapi kadang-kadang kalua mereka ada Kendala atau bayaran telat 
lebih dari satu bulan tetap bias dibantu disekolah, melalui bendahara lalu kita 
berikan ke yayasan. Untuk pembayaran ada perbedaan, kita 
mempertimbangkan dari penghasilan orang tua, kami juga meminta slip gaji 
orang tua kemudian kita mengadakan wawancana dengan orang tua nya 
langsung, jadi seperti subsidi silang. Mulai dari Rp.500.000 sampai
Rp.700.000. kemudian ada perbedaan antar kelas regular, unggulan dan plus.
Untuk kelas unggul biasanya ada siswa yang mendapatkan beasiswa dari 
sekolah sendiri.

2. Tahapan apa yang dilakukan oleh bidang keuangan dalam penerapan

manajemen keuangan di SMA Al Kautsar Bandar Lampung?

Jawaban:

Siswa bayaran ke Bank, kemudian direkap olah sekolah, kemudian 
diserahkan ke pusat yayasan Al Kautsar. Kami juga sudah melalui system 
Aquirit dimana adanya transparansi keuangan dari siswa, sekolah sampai 
kepada yayasan.



LAMPIRAN 5

KISI-KISI WAWANCARA DENGAN WAKA SARANA DAN PRASARANA 
DI SMA AL KAUTSAR BANDAR LAMPUNG:

1. Bagaimana manajemen sarana dan prasarana di SMA Al Kautsar Bandar 

Lampung?

Jawaban:

Pertama kita menginventaris mana saja yang rusak. Yang sudah rusak 
kita simpan digudang, yang bagus-bagus kita pakai. Untuk barang yang 
kekurangan, kita mengusulkan ke yayasan.

2. Dari mana saja sarana dan prasarana yang ada di SMA Al Kautsar Bandar 

Lampung?

Jawaban:

Murni dari yayasan, tidak ada campur tangan dari lembaga-lembaga 
lain atau memungut biaya dari siswa-siswinya.

3. Bagaimana strategi khusus yang di lakukan SMA Al Kautsar Bandar 

Lampung dalam pemeliharaan sarana dan prasarana?

Jawaban:

Dengan cara dikontrol pemakaiannya, pertama-tama diberi pengarahan 
dengan cara penggunaannya agar sarana dan prasarana dapat terpelihara 
dengan baik. Disini kita memiliki LCD setiap kelas, CCTV setiap kelas, AC 
setiap kelas. 



LAMPIRAN 6

KISI-KISI WAWANCARA DENGAN GURU SMA AL KAUTSAR BANDAR 
LAMPUNG:

1. Bagaimana manajemen berbasis sekolah yang diterapkan di SMA Al Kautsar

Bandar Lampung?

Jawaban:

Manajemen dari kepala sekolah sudah bagus, kepala sekkolah kami 
juga sudah melakukan manajemen berbasis demokrasi. Untuk manajemen 
guru-guru nya sudah baik mulai dari diadakannya pelatihan-pelatihan untuk 
guru disini sampai pemberian tugas dan amanah yang tidak pilih-pilih. Disini 
guru-guru diwajibkan untuk bisa merasakan bertanggung jawab besar dalam 
setiap kegiatan disekolah. Untuk kegiatan belajar mengajar, sekolah juga 
sudah memfasilitasi sesuai dengan kurikulum yang kita pakai. Penilaian nya 
juga sudah mulai bagus, kemudian saranan dan prasarananya juga sudah 
bagus. Kita juga sudah memakai student center learning artinya dimana murid 
lebih aktif dari pada gurunya.

2. Apa yang guru-guru rasakan dengan adanya manajemen berbasis sekolah di 

SMA Al Kautsar Bandar Lampung?

Jawaban:

Kami merasa nyaman dengan semua peraturan yang diterapkan oleh 
sekolah, karena kami merasa ini sudah tugas kita sebagai guru disini. Disini 
sudah ada yang namanya CIGURAL (ciri-ciri guru Al Kautsar) dan CISIRAL 
(ciri-ciri siswa Al Kautsar).
Kemudian untuk peraturan guru, setiap tahunnya ada ujian untuk guru dari 
sekolah. Seperti ujian kealkautsaran, keislaman, kompetensi. Ini dalam rangka 
kompetensi guru. Kami juga menerima raport dari sekolah. Kehadiran guru 
juga direkam mulai dari 07.15 WIB ssampai pukul 14.15 WIB. 



LAMPIRAN 7

KERANGKA WAWANCARA DENGAN SALAH SATU PESERTA 
DIDIK SMA AL KAUTSAR BANDAR LAMPUNG

1. Apakah siswa-siswa sudah merasa puas dengan manajemen di SMA Al 

Kautsar Bandar Lampung?

Jawaban:

Saya sudah merasa nyaman dengan fasilitas yang ada disini, mulai dari 
kebersihan sampai dengan kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh sekolah. 
Untuk guru-gurunya baik-baik, ramh, dank arena Al Kautsar bernuansa 
islam maka guru-guru banyak mengajarkan akhlakul karimah ke[ada 
siswa-siswa nya, seperti tegur sapa dengan mengucapkan salam. Guru-
guru nya juga sangat menguasai setiap bidang-bidang yang mereka 
ajarkan kepada kita semua. Disini juga ada lomba-lomba olimpiyade guru-
guru dan mereka bias memenangkannya. 

2. Apa yang menjadi perbedaan SMA Al Kautsar Bandar Lampung dengan 

sekolah lain dalam manajemen berbasis sekolah di SMA Al Kautsar

Bandar Lampung?

Jawaban:

Kalo menurut pengalaman pribadi saya kurang tau karena saya sendiri 
dari TK sampai SMA menetap di Al Kautsar. Kalau dari cerita teman-
teman mulai  dari persahabatnnya lebih solid, juga disini tidak ada 
perbedan derajat atau pamer harta, karena disini kami diseragamkan dari 
mulai pakaian juga pelayanan. Seragam dari kerudung, baju sampai sepatu 
harus sama. Kami juga sangat diajarkan agama disini. Untuk kegiatan 
OSIS nya sangat baik, karena 2 tahun belakang kemarin kami sudah bias 
mengundang artis-artis seperti Bondan, Afgan. Itu semua diadakan 
kegiatan dari AMUSE (Al Kautsar Multitelent Student Event). 



LAMPIRAN 8

PEDOMAN DOKUMENTASI SMA AL KAUTSAR BANDAR 
LAMPUNG

1. Dokumentasi Sejarah berdirinya SMA Al Kautsar Bandar Lampung.

2. Dokumentasi Struktur organisasi di SMA Al Kautsar Bandar Lampung.

3. Dokumentasi Keadaan tenaga pendidik di SMA Al Kautsar Bandar Lampung.

4. Dokumentasi Keadaan peserta didik SMA Al Kautsar Bandar Lampung.

5. Dokumentasi berupa gambar saat wawancara dan observasi di SMA Al 

Kautsar Bandar Lampung.



Wawancara dengan Waka kurikulum SMA Al Kautsar

Wawancara dengan Waka kesiswaan dan Humas

Wawancara dengan Waka Sarana dan prasarana

Wawancara dengan staff bagian keuangan



Wawancara dengan guru SMA Al Kautsar

Wawancara dengan siswa SMA Al Kautsar

Observasi sekolah 
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