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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS) 
yang dilihat dari (1) kesiapan input pendidikan yang mendukung imlementasi program MPMBS; (2) keterlibatan 
warga sekolah dan masyarakat dalam implementasi program MPMBS; (3) ketercapaian sasaran yang telah 
ditetapkan dalam perencanaan program MPMBS; (4) faktor yang menjadi pendukung dan penghambat implementasi 
kebijakan MPMBS. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Subjek peneliti meliputi kepala sekolah, guru, 
tenaga kependidikan, siswa, orang tua siswa dan komite sekolah. Sampel penelitian ditentukan dengan populasi dan 
purposive sampling.Kepala sekolah dan wakasek bagian kurikulum, sebagai responden diambil secara populasi. 
Guru, tenaga kependidikan, siswa, komite sekolah dan orang tua siswa diambil secara purposive sampling. Data 
dikumpulkan dengan menggunakan observasi, wawancara serta dokumentasi. Instrumen dari penelitian ini adalah 
peneliti dilengkapi dengan pedoman observasi, pedoman wawancara dan pedoman dokumentasi. Keabsahan data 
dilakukan dengan teknik triangulasi sumber dan metode. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara 
reduksi data, penyajian data dan verification. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa (1) Kesiapan input pendidikan 
sudah siap dan cukup optimal, meskipun sebagian kecil warga sekolah ada yang belum memahami visi, misi, tujuan, 
sasaran dan program sekolah. Keadaan dan kualifikasi tenaga kependidikan sudah memadai, namun dari empat 
puluh satu orang guru ada dua orang guru yang mengajar belum sesuai dengan latar belakang pendidikannya. 
Sarana prasarana termasuk media, sumber belajar dan alat penunjang pendidikan jumlahnya sudah memadai. (2) 
Keterlibatan warga sekolah dan masyarakat dalam implementasi MPMBS sudah dilakukan dengan baik, yaitu dalam 
menyusun program, pengambilan keputusan, dan alokasi anggaran. (3) Ketercapaian tujuan yang telah ditetapkan di 
SMA N 1 Pejagoan dalam perencanaan program MPMBS cukup optimal, yaitu adanya peningkatan prestasi 
akademik dan non-akademik. Prestasi akademik dilihat dari nilai ujian akhir nasional tiap tahun mengalami 
peningkatan dan penurunan. Dalam hal perlombaan prestasi siswa baik, lulusan sebagian besar melanjutkan dan 
diterima di Perguruan Tinggi Negeri. (4) Faktor-faktor yang mendukung adalah sumber daya manusia yang 
memadai, ketersediaan dana pendidikan, kerjasama warga sekolah yang baik dan ketersediaan sarana dan 
prasarana yang memadai, sedangkan faktor yang menghambat adalah siswa yang bertempat tinggal jauh dari 
sekolah banyak pengaruh negatif, dan partisipasi masyarakat rendah. 
 


