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Abstrak 
 
 Manajemen Berbasis Sekolah merupakan salah satu model aplikasi manajemen 
institusional yang mengintegrasikan  seluruh sumber  internal dan eksternal  dengan lebih 
menekankan pada pentingnya menetapkan kebijakan melalui  perluasan otonomi sekolah. 
Adapun sasaran utama dalam MBS antara lain untuk meningkatkan keunggulan sekolah 
melalui pengambilan keputusan bersama. Penerapan MBS hendaknya dilakukan secara 
komprehensif dan bersistem oleh elemen – elemen yang terkait. Oleh karena itu, dalam 
manajemen berbasis sekolah perlu adanya peran pemerintah, kepala sekolah, guru, 
siswa, komponen warga sekolah, serta orang tua sangat diperlukan dalam mewujudkan 
dan mensukseskan manajemen berbasis sekolah. 
 
A. Pendahuluan 

 
Sekolah adalah salah satu dari Tripusat pendidikan yang dituntut untuk mampu 

menjadikan output yang unggul, mengutip pendapat Gorton tentang sekolah ia 
mengemukakan, bahwa sekolah adalah suatu sistem organisasi, di mana terdapat 
sejumlah orang yang bekerja sama dalam rangka mencapai tujuan sekolah yang dikenal 
sebagai tujuan instruksional. Desain organisasi sekolah adalah di dalamnya terdapat tim 
administrasi sekolah yang terdiri dari sekelompok orang yang bekerja sama dalam rangka 
mencapai tujuan oranisasi. 

MBS terlahir dengan beberapa nama yang berbeda, yaitu tata kelola berbasis 
sekolah (school-based governance), manajemen mandiri sekolah (school self-
manegement), dan bahkan juga dikenal dengan school site management atau 
manajemen yang bermarkas di sekolah. 

Istilah-istilah tersebut memang mempunyai pengertian dengan penekanan yang 
sedikit berbeda. Namun, nama-nama tersebut memiliki roh yang sama, yakni sekolah 
diharapkan dapat menjadi lebih otonom dalam pelaksanaan manajemen sekolahnya, 
khususnya dalam penggunakaan 3M-nya, yakni man, money, dan material. 

Penyerahan otonomi dalam pengelolaan sekolah ini diberikan tidak lain dan tidak 
bukan adalah dalam rangka peningkatan mutu pendidikan. Oleh karena itu, maka 
Direktorat Pembinaan SMP menamakan MBS sebagai Manajemen Peningkatan Mutu 
Berbasis Sekolah (MPMBS). 

Tujuan utama adalah untuk mengembangkan prosedur kebijakan sekolah, 
memecahkan masalah-masalah umum, memanfaatkan semua potensi individu yang 
tergabung dalam tim tersebut. Sehingga sekolah selain dapat mencetak orang yang 
cerdas serta emosional tinggi, juga dapat mempersiapkan tenaga-tenaga pembangunan. 

Oleh karena itu perlu diketahui pandangan filosofis tentang hakekat sekolah dan 
masyarakat dalam kehidupan kita. sekolah adalah bagian yang integral dari masyarakat, 
ia bukan merupakan lembaga yang terpisah dari masyarakat, hak hidup dan 
kelangsungan hidup sekolah bergantung pada masyarakat, sekolah adlah lembaga sosial 
yang berfungsi untuk melayani anggota - anggota masyarakat dalam bidang pendidikan, 
kemajuan sekolah dan masyarkat saling berkolerasi, keduanya saling membutuhkan, 
Masyarakat adalah pemilik sekolah, sekolah ada karena masyarakat memerlukannya. 

 



B. Pembahasan 
 
Menurut Gaffar (1989) mengemukakan bahwa manajemen pendidikan 

mengandung arti sebagai suatu proses kerja sama yang sistematik, sitemik, dan 
komprehensif dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional. 

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) adalah salah satu strategi wajib yang 
Indonesia tetapkan sebagai standar dalam  mengembangkan keunggulan  pengelolaan 
sekolah. Penegasan ini dituangkan dalam USPN Nomor 20 tahun 2003 pada pasal 51 
ayat 1 bahwa pengelolaan satuan pendidikan pendidikan menengah dilaksanakan 
berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah. 

MBS merupakan model aplikasi manajemen institusional yang mengintegrasikan  
seluruh sumber  internal dan eksternal  dengan lebih menekankan pada pentingnya 
menetapkan kebijakan melalui  perluasan otonomi sekolah.  Sasarannya adalah 
mengarahkan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan dalam rangka 
mencapai tujuan. Spesifikasinya berkenaan dengan visi, misi, dan tujuan yang dikemas 
dalam pengembangan kebijakan dan perencanaan. MBS juga merupakan salah satu 
model manajemen strategik. Hal ini berarti meningkatkan pencapaian tujuan melalui  
pengerahan sumber daya internal dan eksternal. Menurut Thomas Wheelen dan J. David 
Hunger (1995), empat langkah utama dalam menerapkan perencanaan strategik yaitu (1) 
memindai lingkungan internal dan eksternal (2) merumuskan strategi yang meliputi 
perumusan visi-misi, tujuan organisasi, strategi, dan kebijakan (3) implementasi strategi 
meliputi penyusunan progaram, penyusunan anggaran, dan penetapan prosedur (4) 
mengontrol dan mengevaluasi kinerja.  

MBS merupakan salah satu strategik meningkatkan keunggulan sekolah dalam 
mencapai tujuan melalui usaha mengintegrasikan seluruh kekuatan internal dan 
eksternal. Pengintegrasian sumber daya dilakukan sejak tahap perencanaan, 
pelaksanaan sampai pada evaluasi atau kontrol. Strategi penerapannya dikembangkan 
dengan didasari asas keterbukaan informasi atau transparansi, meningkatkan partisipasi, 
kolaborasi, dan akuntabilitas. 

Tantangan praktisnya adalah bagaimana sekolah meningkatkan efektivitas kinerja 
secara kolaboratif  melalui pembagian tugas yang jelas antara sekolah dan orang tua 
siswa yang didukung dengan sistem distribusi informasi, menghimpun informasi dan 
memilih banyak alternatif gagasan dari banyak pihak untuk mengembangkan mutu 
kebijakan melalui keputusan bersama.  Pelaksanaannya selalu berlandaskan  usaha 
meningkatkan partisipasi dan kolaborasi pada perencanaan, pelaksanaan kegiatan 
sehari-hari, meningkatkan penjaminan mutu sehingga pelayanan sekolah dapat 
memenuhi kepuasan konsumen. 

Dalam menunjang keberhasilannya, MBS memerlukan banyak waktu dan tenaga 
yang diperlukan pihak eksternal untuk terlibat dalam banyak aktivitas sekolah.  Hal ini 
menjadi salah satu kendala. Tingkat pemahaman orang tua tentang bagaimana 
seharusnya berperan juga menjadi kendala lain sehingga partisipasi dan kolaborasi orang 
tua sulit diwujudkan. Karena itu, pada tahap awal penerapan MBS di Indonesia lebih 
berkonsentrasi pada bagaimana orang tua berpartisipasi secara finansial dibandingkan 
pada aspek eduktif. 
Tujuan Penerapan MBS 

MBS bertujuan untuk meningkatkan keunggulan sekolah melalui pengambilan 
keputusan bersama. Fokus kajiannya adalah bagaimana memberikan pelayanan belajar 
yang sesuai dengan kebutuhan siswa,  memenuhi kriteria yang sesuai dengan harapan 
orang tua siswa serta harapan sekolah dalam membangun keunggulan kompetitif dengan 
sekolah sejenis. 

Tujuan SMA adalah melayani siswa agar dapat melanjutkan ke perguruan tinggi 
dan dapat memenuhi syarat kompetensi untuk dapat hidup mandiri. Siswa memiliki 
kompetensi sehingga dapat hidup dengan mangandalkan potensi dirinya secara 
kompetitif. Mutu sekolah ditentukan oleh seberapa besar daya sekolah untuk mewujudkan 



mutu lulusan sesuai dengan syarat yang ditentukan bersama. Hal ini sejalan dengan 
konsep yang dikemukakan oleh Edward Sallis bahwa mutu adalah memenuhi kriteria 
yang dipersyaratkan. 

Kejelasan tujuan merupakan prasyarat efektifnya sekolah. Kriteria mutu  yang 
digambarkan dengan sejumlah kriteria pencapaian tujuan dengan indikator yang jelas 
menjadi bagian penting yang perlu sekolah rumuskan. 

Keuntungan dengan memperjelas indikator dan kriteria mutu pada pencaian tujuan 
akan memandu sekolah memformulasikan strategi, mengimplementasikan strategi dan 
mengukur pencapaian kinerja. 

Tujuan MBS adalah meningkatkan mutu keputusan untuk mencapai tujuan. Oleh 
karena, dalam pelaksanaan MBS memerlukan tujuan yang hendak dicapai secara jelas, 
jelas  indikatornya, jelas kriteria pencapaiannya agar keputusan lebih terarah. Lebih dari 
itu dengan proses pengambilan keputusan bersama harus sesuai dengan kepentingan 
siswa belajar.  Dilihat dari sisi standardisasi, maka penerapan MBS berarti meningkatkan 
standar kinerja belajar siswa  melalu pengambilan keputusan bersama, meningkatkan 
partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan, dan meningkatkan kontrol dan evaluasi agar 
lebih akuntabel.  Menyepakati profil hasil belajar yang diharapkan bersama merupakan 
dasar penting dalam melaksanakan MBS. 

Partisipasi seluruh pemangku kepentingan berarti meningkatkan daya dukung 
bersama untuk meningkatkan mutu lulusan melalui peningkatan mutu pelayanan belajar 
dengan standar yang sesuai dengan harapan orang tua siswa yang ditetapkan menjadi 
target sekolah. 
Manfaat Memiliki Tujuan Yang Jelas 

Keuntungan dengan memperjelas indikator dan kriteria mutu pada pencapaian 
tujuan akan memandu sekolah memformulasikan strategi, mengimplementasikan strategi 
dan mengukur pencapaian kinerja. 

Tujuan MBS adalah mengambil keputusan bersama untuk memperjelas tujuan, 
indikator, dan kriteria mutu yang ditetapkan sehingga  memiliki keunggulan yang 
kompetitif karena keputusan akan sesuai dengan kebutuhan pengembangan potensi dan 
prestasi siswa pada tingkat satuan pendidikan. Dengan demikian partisipasi orang tua 
siswa dalam bentuk biaya merupakan bagian dari peningkatan standar mutu pengelolaan 
sekolah, yang lebih penting dari itu ialah bagaimana orang tua berperan dalam 
meningkatkan potensi peserta didik agar menjadi lulusan yang memiliki kompetensi yang 
sesuai dengan harapan bersama. 
Peta Keunggulan dan Pencitraan Sekolah 

Thomas Sergiovanni dan Martin Burlingame (1997) mengembangkan model 
keunggulan sekolah dalam peta yang memiliki empat dimensi, yaitu dimensi pemerataan 
dan kunggulan dan efisensi dengan kebebasan. Peta persilangannya menghasilkan 
karater keungulan yang berbeda seperti di bawah ini. 

 

 
Keunggulan sekolah memiliki empat arah pengembangan  yang berbeda. Sekolah 

sebagai bagian dari instrumen pemerintah wajib membantu meningkatkan pemerataan 
akses sehingga tiap warga negara dapat bersekolah. Menyediakan akses merupakan 
bentuk kecukupan minimal pemenuhan kewajiban pemerintah. Wajib mengikuti 
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pendidikan dasar contoh yang tepat.  Pada dimensi lain sekolah dapat mengembangkan 
mutu atau keunggulan sebagai tambahan atau nilai pembeda yang membuat sekolah 
memberikan tingkat kepuasan lebih. 

Pengembangan sekolah yang memiliki potensi besar adalah mendapatkan 
kebebasan untuk berkreasi. Sebaliknya semakin terbatas sumber daya di sekolah 
semakin ketat menerapkan efisiensi. Sekali pun begitu efektivitas dan akuntabilitas 
sumber daya menjadi bahan pertimbangan lain yang menyebabkan kebebasan itu 
menjadi bukan tanpa batas. 

Memadukan keunggulan dan efisiensi melahirkan model sekolah yang birokratis-
elitis, perpaduan keunggulan dan kebebasan melahirkan tipe desentralisasi elitis, 
kebebasan dengan pemerataan akses melahirkan model sekolah yang medukung nilai 
persamaan-liberal, dan efisiensi dengan pemerataan melahirkan birokratis-liberal. 
Pada beberapa  daerah pengembangan pendidikan yang semakin dibatasi dalam 
memperoleh anggaran dari masyarakat menghasilkan model pengelolaan yang bertipe 
birokratis liberal dengan sifat pengelolaan sekolah harus tunduk pada kebebasan para 
pengambil kebijakan politis yang mengejar citra populis. 

Penerapan MBS yang efektif secara spesifik mengidentifikasi beberapa manfaat 
spesifik dari penerapan MBS sebagai berikut : 

1. Memungkinkan orang-orang yang kompeten di sekolah untuk mengambil 
keputusan yang akan meningkatkan pembelajaran. 

2. Memberi peluang bagi seluruh anggota sekolah untuk terlibat dalam 
pengambilan keputusan penting. 

3. Mendorong munculnya kreativitas dalam merancang bangun program 
pembelajaran. 

4. Mengarahkan kembali sumber daya yang tersedia untuk mendukung tujuan 
yang dikembangkan di setiap sekolah. 

5. Menghasilkan rencana anggaran yang lebih realistik ketika orang tua dan guru 
makin menyadari keadaan keuangan sekolah, batasan pengeluaran, dan 
biaya program-program sekolah. 

6. Meningkatkan motivasi guru dan mengembangkan kepemimpinan baru di 
semua level. 

Penerapan MBS sebagai salah satu model manajemen strategik dalam sistem 
pengelolaan pendidikan dengan tujuan untuk mencapai peningkatan mutu pendidikan 
yang berstandar maka terdapat beberapa langkah strategis yang perlu sekolah lakukan: 

1. Merumuskan dan menyepakati standar lulusan yang diharapkan bersama 
dengan indikator dan target yang jelas yang merujuk pada standar nasional 
pendidikan. 

2. Menetapkan strategi yang akan sekolah terapkan untuk menghasilkan lulusan 
yang diharapkan dan relevansinya dengan peningkatan kebutuhan kurikulum, 
kompetensi  pendidik, tenaga kependidikan, sarana-prasarana, dan 
pembiayaan. 

3. Meningkatan daya dukung informasi dengan cara memindai kekuatan, 
kelemahan lingkungan internal serta memindai peluang dan ancaman 
lingkungan eksternal. Penyediaan informasi yang tepat dan terpercaya 
merupakan bagian penting dalam menunjang sukses pengambilan keputusan. 

4. Meningkatkan efektivitas komunikasi pihak internal dan  eksternal sekolah 
dalam upaya meningkatkan pemahaman mengenai tugas dan tanggung jawab 
masing-masing, serta dalam membangun dan mengembangkan kerja sama 
memberikan pelayanan pendidikan secara optimal kepada  siswa. 

5. Meningkatkan daya kolaborasi sekolah dalam menerapkan keputusan 
bersama ini sebagai bagian dari upaya melibatkan seluruh warga sekolah 
agar memiliki daya partisipasi yang kuat untuk mengubah kebijakan menjadi 
aksi. 

 



C. Kesimpulan 
Berdasarkan pembahasan di ats dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Manajemen Berbasis Sekolah adalah sebuah model pendekatan manajemen mutu 
sekolah untuk menjawab permasalahan bagaimana sekolah menerapkan 
manajemen stratejik, mengerahkan sumber daya internal dan eksternal melalui 
strategi pengambilan keputusan secara kolektif. Keputusan ditetapkan di sekolah 
sehingga sekolah memiliki otonomi yang luas dalam menetapkan kebijakan untuk 
medatangkan manfaat sebesar-besarnya untuk kepentingan peningkatan mutu 
lulusan. 

2. Manajemen berbasis sekolah bukanlah senjata ampuh yang akan menghantar 
pada harapan reformasi sekolah. Bila diimplementasikan dengan kondisi yg benar, 
ia menjadi satu dari sekian strategi yang diterapkan dalam pembaharuan terus-
menerus dengan strategi yang melibatkan peran serta pemerintah, kepala 
sekolah, guru, komponen warga aggota sekolah serta orang tua  dalam satu 
sistem kesatuan. 
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