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BAB II
KAJIAN TEORI

A. Deskripsi Teori

1. Manajemen Pendidikan

Istilah manajemen berasal dari kata kerja dalam bahasa Inggris

manage yang dalam bahasa Indonesia berarti mengelola. Dari pengertian

ini manajemen dapat dipahami sebagai pengelolaan. Apabila pengertian

tersebut diterapkan dalam pendidikan, maka pengertiannya menjadi

mengelola pendidikan. Sejalan dengan pengertian ini, Mulyasa (2003: 20)

mengartikan manajemen sebagai segala sesuatu yang berkenaan dengan

pengelolaan proses untuk mencapai tujuan yang ditetapkan baik tujuan

jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang.

Manajemen dalam kamus besar bahasa Indonesia (2008), diartikan

sebagai penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran.

Sementara itu, para pakar administrasi pendidikan seperti sergiovanni,

Coombs, dan Thurson mendefinisikan manajemen sebagai “process of

working with and trough others to accomplish organizational goals

efficiently” (Ibrahim Bafadal 2003: 39). Pengertian manajemen ini dapat

dimaknai sebagai proses kerja dengan dan melalui (mendayagunakan)

orang lain untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien.

Kehadiran manajemen dalam organisasi adalah untuk

melaksanakan kegiatan agar suatu tujuan dapat tercapai dengan efektif dan

efisien. Kegiatan proses pencapaian tujuan tersebut yaitu berupa tindakan-
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tindakan yang mengacu kepada fungsi manajemen. Fungsi-fungsi

manajemen ini menurut G.R. Terry, yang dikutip dari Engkoswara

(2010: 86) sebagai suatu proses yang terdiri dari tindakan perencanaan

(planning), pengorganisasiam (organizing), pelaksanaan (actuating), dan

pengawasan (controlling) yang dilaksanakan untuk menentukan serta

mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan

sumber daya manusia serta sumber daya lainnya. Dari pengertian ini dapat

dipahami bahwa dalam proses pencapaian tujuan dimulai dari tindakan

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang

dikerjakan dengan mengerahkan dan memanfaatkan sumber daya yang

ada.

Dari berbagai definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa

manajemen pendidikan merupakan suatu proses pengelolaan pendidikan

melalui kerjasama sekelompok orang dengan memanfaatkan berbagai

sumber daya yang berupaya untuk mencapai tujuan pendidikan. Dalam

pencapaian tujuan pendidikan tersebut diperlukan fungsi-fungsi

manajemen pendidikan yang meliputi tindakan perencanaan,

pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan proses pendidikan

sehingga tujun pendidikan yang ditetapkan dapat tercapai.

2. Manajemen Sekolah

Manajemen sekolah pada hakikatnya mempunyai pengertian yang

sama dengan manajemen pendidikan. Namun, manajemen pendidikan

mempunyai jangkauan yang lebih luas daripada manajemen sekolah.



19

Menurut Rohiat (2009: 14), manajemen sekolah adalah melakukan

pengelolaan sumber daya yang dimiliki sekolah. Hal ini berarti manajemen

sekolah sebagai pengelolaan sekolah yang dilakukan dengan dan melalui

sumber daya yang dimiliki sekolah untuk mencapai tujuan sekolah.

Manajemen pendidikan umumnya dan manajemen sekolah

khususnya merupakan pengelolaan institusi (sekolah) yang dilakukan

dengan dan melalui pendidik dan tenaga kependidikan untuk mencapai

tujuan sekolah secara efektif dan efisien. Dua hal yang merupakan inti

manajemen sekolah yaitu fungsi manajemen dan aspek urusan sekolah.

Dalam PP No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP)

disebutkan bahwa standar pengelolaan berkaitan dengan fungsi

manajemen sekolah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan

pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan atau

sekolah agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan

pendidikan. Sedangkan aspek manajemen sekolah meliputi kurikulum,

PBM, penilaian, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana prasarana,

pembiayaan, hubungan masyarakat, dan lainnya.

3. Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

a. Pengertian manajemen berbasis sekolah

Secara leksikal, manajemen berbasis sekolah berasal dari tiga

kata, yaitu manajemen, berbasis, dan sekolah. Manajemen adalah

proses menggunakan sumber daya secara efektif untuk mencapai

sasaran. Berbasis berasal dari kata dasar basis yang berarti dasar atau
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basis. Sekolah adalah lembaga untuk belajar dan mengajar serta tempat

menerima dan memberikan pelajaran (Kamus Besar Bahasa Indonesia,

2008). Berdasarkan makna leksikal tersebut, maka manajemen berbasis

sekolah dapat diartikan sebagai penggunaan sumber daya yang

berasaskan pada sekolah itu sendiri.

Definisi yang mencakup makna lebih luas dikemukakan oleh

Wohlstetter dan Mohram (1996) yang dikutip dari Nurkolis (2006: 2).

Secara luas manajemen berbasis sekolah berarti pendekatan politis

untuk mendesain ulang organisasi sekolah dengan memberikan

kewenangan dan kekuasaan kepada partisipan sekolah pada tingkat

lokal guna memajukan sekolahnya. Manajemen berbasis sekolah dalam

pengertian yang sama dikemukaan oleh Myers dan Stonehill, dikutip

dari Umaedi (2008: 4.3) adalah strategi untuk memperbaiki mutu

pendidikan melalui pengalihan otoritas pengambilan keputusan dari

pemerintah pusat ke daerah dan ke masing-masing sekolah sehingga

kepala sekolah, guru, peserta didik, dan orang tua peserta didik

mempunyai kontrol yang lebih besar terhadap proses pendidikan.

Selain itu, Depdiknas (2009: 10) mengartikan manajemen

berbasis sekolah sebagai model manajemen yang memberikan otonomi

lebih besar kepada sekolah, memberikan fleksibilitas/keluwesan kepada

sekolah, dan mendorong partisipasi secara langsung semua warga

sekolah (guru, siswa, kepala sekolah, karyawan) dan masyarakat (orang

tua siswa, pengusaha, dan sebagainya) untuk meningkatkan mutu
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sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional serta peraturan

perundangan yang berlaku. Dengan otonomi tersebut, sekolah diberikan

kewenangan dan tanggungjawab untuk mengambil keputusan-

keputusan sesuai dengan kebutuhan, kemampuan dan tuntutan sekolah

serta masyarakat atau stakeholder yang ada. Baik peningkatan otonomi

sekolah, fleksibilitas pengelolaan sumber daya sekolah maupun

partisipasi warga sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaran

sekolah, kesemuanya itu ditujukan untuk meningkatkan mutu sekolah

berdasarkan kebijakan pendidikan nasional dan peraturan perundangan

yang berlaku.

Otonomi dapat diartikan sebagai kewenangan atau kemandirian

yaitu kemandirian dalam mengatur dan mengurus diri sendiri secara

merdeka (tidak tergantung pihak lain). Fleksibilitas merupakan

keluwesan-keluwesan yang diberikan kepada sekolah untuk mengelola

sumber daya sekolah seoptimal mungkin untuk meningkatkan mutu

sekolah. Peningkatan partisipasi yang dimaksud yaitu penciptaan

lingkungan yang terbuka dan demokratik, dimana warga sekolah (guru,

siswa, dan karyawan) dan masyarakat (orang tua siswa, usahawan, dan

sebagainya) didorong untuk terlibat secara langsung memberikan

dukungan dalam penyelenggaraan pendidikan disekolah.

Dari berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa

manajemen berbasis sekolah merupakan model pengelolaan pendidikan

yang memberikan kewenangan (otonomi) lebih besar kepada sekolah
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untuk mengelola sekolahnya sendiri yang didukung partisipasi warga

sekolah dan masyarakat sesuai dalam kerangka kebijakan pendidikan

nasional. Dapat juga dikatakan bahwa manajemen berbasis sekolah

pada hakikatnya adalah penyerasian sumber daya yang dilakukan secara

mandiri oleh sekolah dengan melibatkan semua kelompok kepentingan

yang terkait (stakeholders) dengan sekolah secara langsung dalam

proses pengambilan keputusan untuk memenuhi mencapai tujuan

sekolah.

Manajemen berbasis sekolah bertujuan untuk memandirikan

atau memberdayakan seklah melalui pemberian kewenangan (otonomi)

kepada sekolah dan mendorong sekolah untuk melakukan pengambilan

keputusan partisipatif. Disamping itu, menurut Surya Darma (2010: 9)

maajemen berbasis sekolah diterapkan dengan asumsi sebagai berikut:

1) Dengan pemberian otonomi yang lebih besar kepada sekolah, maka

sekolah akan lebih kreatif, inisiatif, dan inovatif dalam

meningkatkan kinerja sekolah;

2) Dengan pemberian fleksibilitas/keluwesan-keluwesan yang lebih

besar kepada sekolah untuk mengelola sumberdayanya, maka

sekolah akan lebih luwes dan lincah dalam mengadakan dan

memanfaatkan sumberdaya secara optimal untuk meningkatkan

mutu sekolah;
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3) Sekolah lebih mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan

ancaman bagi dirinya sehingga dia dapat mengoptimalkan

pemanfaatan sumberdaya yang tersedia untuk memajukan sekolah;

4) Sekolah lebih mengetahui kebutuhannya, khususnya input

pendidikan yang akan dikembangkan dan didayagunakan dalam

proses pendidikan sesuai dengan karakteristik mata pelajaran dan

tingkat perkembangan serta kebutuhan peserta didik;

5) Pengambilan keputusan yang dilakukan oleh sekolah lebih cocok

untuk memenuhi kebutuhan sekolah karena pihak sekolahlah yang

paling mengetahui apa yang terbaik bagi sekolahnya;

6) Penggunaan sumberdaya pendidikan lebih efektif dan efisien jika

dikontrol oleh warga sekolah dan masyarakat setempat;

7) Keterlibatan warga sekolah dan masyarakat dalam pengambilan

keputusan akan mampu meningkatkan rasa kepemilikan, dedikasi,

transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik terhadap sekolah;

8) Sekolah lebih bertanggungjawab tentang mutu pendidikan masing-

masing kepada pemerintah dan pemerintah daerah, orangtua peserta

didik, dan masyarakat pada umumnya sehingga sekolah akan

berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan dan mencapai

sasaran mutu pendidikan yang telah direncanakan;

9) Sekolah akan mampu bersaing secara sehat dengan sekolah-sekolah

lainnya dalam peningkatan mutu pendidikan melalui upaya-upaya

kreatif dan inovatif yang didukung oleh orangtua siswa, masyarakat
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sekitar, dan pemerintah daerah setempat; dan sekolah dapat secara

cepat menanggapi perubahan, aspirasi masyarakat, dan lingkungan

yang berubah dengan cepat.

b. Peningkatan mutu pendidikan melalui MBS

Dalam pandangan Umaedi (1999), mutu diartikan sebagai

derajat keunggulan suatu barang atau jasa dibandingkan dengan yang

lain. Sementara itu, Sallis (2006: 22-25) dalam Total Quality

Manajemen in Education mengemukaan konsep mutu dalam tiga

pengertian. Pertama, mutu sebagai konsep yang absolut (mutlak),

kedua, mutu dalam konsep yang relatif, ketiga, mutu menurut

konsumen.

Dalam pengertian absolut, sesuatu disebut bermutu jika

memenuhi standar yang tertinggi dan tidak dapat diungguli, sehingga

mutu dianggap sesuatu yang ideal yang tidak dapat dikompromikan,

seperti kebaikan, keindahan, maupun kebenaran. Mutu dalam konsep

ini menunjukkan keunggulan status dan posisi dengan mutu tinggi. Jika

dikaitkan dengan konteks pendidikan, maka konsep mutu absolut

bersifat elit karena hanya sedikit lembaga pendidikan yang dapat

memberikan pendidikan dengan mutu tinggi kepada siswa, dan

sebagian besar siswa tidak dapat menjangkaunya.

Dalam pengertian relatif, sesuatu dikatakan bermutu apabila

suatu produk atau jasa telah memenuhi persyaratan atau kriteria, atau

standar yang ada. Produk atau jasa tersebut tidak harus terbaik, tetapi
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memenuhi standar yang telah ditetapkan, termasuk memenuhi tujuan

pelanggan. Jadi pada konteks ini sangat tergantung standarnya, apakah

standar tinggi, sedang, atau rendah.

Dijelaskan lebih lanjut, terdapat dua aspek dari mutu relatif,

yaitu mutu yang mendasarkan pada standar, dan mutu yang memenuhi

kebutuhan pelanggan. Aspek pertama menunjukkan bahwa mutu diukur

dan dinilai berdasarkan persyaratan kriteria dan spesifikasi (standar-

standar) yang telah ditetapkan lebih dulu. Pemenuhan standar ini

ditunjukkan oleh produsen secara konsisten sehingga hasilnya (produk

maupun jasa) tetap sesuai spesifikasi yang ditetapkan.

Aspek kedua, konsep ini juga mengakomodasi keinginan

konsumen atau pelanggan, sebab di dalam penetapan standar

(persyaratan, kriteria, dan spesifikasi) produk atau jasa yang dihasilkan

memperhatikan syarat-syarat yang dikehendaki pelanggan. Perubahan-

perubahan standar antara lain juga didasarkan atas keinginan dan

pemenuhan kebutuhan pelanggan, bukan semata-mata kehendak

produsen. Oleh karena itu, produk atau jasa yang dihasilkan akan dapat

memenuhi kebutuhan pelanggan.

Dengan memperhatikan dua aspek konsep relatif dari mutu

tersebut, menunjukkan bahwa standar bersifat dinamis, dan dapat

berubah sesuai dengan kebutuhan dan perubahan lingkungan yang

terjadi. Oleh karena itu, mutu dalam konsep relatif ini dapat terus

berkembang dan lembaga dapat terus melakukan inovasi untuk
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meningkatkan spesifikasi dan standar serta menyesuaikan dengan

kebutuhan pelanggannya. Dalam konteks pendidikan, produk dari

lembaga pendidikan berupa jasa.

Kepuasan pelanggan (siswa, orang tua dan masyarakat) dapat

dibagi dalam dua aspek yaitu tata layanan pendidikan dan prestasi yang

dicapai siswa. Dari aspek tata layanan pendidikan, kepuasan pelanggan

dilihat dari layanan penyelenggaraan pendidikan dalam suatu lembaga

pendidikan, seperti layanan bagi siswa dalam proses pembelajaran.

Sedangkan dari aspek prestasi yang dicapai siswa, mutu dihubungkan

dengan capaian yang telah diperoleh dalam kaitannya dengan

kompetensi yang diinginkan oleh pelanggan.

Di Indonesia, mutu dalam pengertian absolut dapat dilihat dari

adanya beberapa sekolah unggulan, baik berasal dari sekolah yang

berbasis masyarakat maupun sekolah yang diprakarsai oleh pemerintah.

Beberapa sekolah yang unggul adalah sekolah sekolah-sekolah yang

ingin tampil beda, dengan kekhasan yang tidak dimiliki sekolah lain.

Dalam dunia pendidikan di Indonesia, mutu dalam pengertian

relatif (standar) diterapkan dengan mengacu pada sejumlah standar

yang telah ditetapkan. Standar pendidikan tersebut ditetapkan dalam

PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP)

yang menegaskan bahwa dalam rangka peningkatan mutu pendidikan

maka ditetapkan delapan standar nasional pendidikan. Di luar standar

tersebut pemerintah juga melakukan pengecekan standar yang berkaitan
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dengan kinerja sekolah dan kelayakan pengelolaan pendidikan melalui

sistem akreditasi sekolah.

Mutu berdasarkan kepuasan pelanggan menjadi bagian penting

dari keberlangsungan hidup sekolah, karena masyarakat akan memilih

pendidikan yang terbaik bagi putra-putrinya, sesuai dengan kebutuhan

dan harapan mereka. Oleh karena itu, sekolah yang tidak

memperhatikan kebutuhan pelanggan akan ditinggal oleh masyarakat.

Pentingnya pelanggan dalam sistem penyelenggaraan pendidikan di

Indonesia direspon positif oleh pemerintah dengan dibentuknya komite

sekolah, yang berfungsi sebagai tempat menyalurkan aspirasi

masyarakat pengguna jasa pendidikan di sekolah.

Hal ini diperkuat lagi dengan penerapan manajemen berbasis

sekolah yang ditetapkan dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang

Sisdiknas, pasal 51 ayat (1). Dalam penjelasan pasal ini, yang dimaksud

manajemen berbasis sekolah adalah bentuk otonomi manajemen

pendidikan pada satuan pendidikan, dalam hal ini kepala sekolah dan

guru dibantu oleh komite sekolah dalam mengelola kegiatan

pendidikan. Dari penjelasan pasal 51 ayat (1) tersebut, wawasan mutu

dari segi kepuasan konsumen yang diwakili oleh komite sekolah dengan

ikut membantu mengelola kegiatan pendidikan di sekolah sudah

terpadu dalam penerapan manajemen berbasis sekolah.

Depdiknas (2009: 24) menyatakan bahwa MBS secara utuhnya

adalah untuk mencapai tidak hanya mutu pendidikan, tetapi juga untuk
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memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP). Hal ini ditegaskan

dalam PP No. 19 Tahun 2005 tentang SNP Pasal 49, ayat (1) disebutkan

“pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan

menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan

dengan kemandirian, kemitraan/kerjasama, partisipasi, keterbukaan, dan

akuntabilitas”. Kaitan antara pemenuhan SNP yang dikelola dengan

prinsip-prinsip MBS dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Pengelolaan Sekolah dalam Pemenuhan SNP Melalui MBS.

MANAJEMEM

SEKOLAH

ASPEK-ASPEK SEKOLAH

IMPLEMENTASI MBS:
(kemandirian, kemitraan/kerjasama,

partisipasi, keterbukaan, akuntabilitas)
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a

P
E
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N
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H
A

N
S

N
P

SKL

SI

PBM

Penilaian

Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Sarana dan prasarana

Pengelolaan

Pembiayaan

(Sumber: Depdiknas (2009) Manajemen Berbasis Sekolah, hal. 39)

Standar Nasional Pendidikan adalah standar pendidikan minimal

yang harus dipenuhi oleh sekolah, yang berfungsi sebagai dasar dalam

perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka

mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu, yang terdiri dari



29

delapan aspek pendidikan. Pengertian delapan aspek SNP berdasarkan

PP No. 19 tahun 2005 adalah sebagai berikut:

1) Standar kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan

yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

2) Standar isi/KTSP adalah ruang lingkup materi dan tingkat

kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi

tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan

silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada

jenjang dan jenis pendidikan tertentu.

3) Standar proses adalah SNP yang berkaitan dengan pelaksanaan

pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar

kompetensi lulusan.

4) Standar penilaian pendidikan adalah SNP yang berkaitan dengan

mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta

didik

5) Standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria pendidikan

prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan

dalam jabatan.

6) Standar sarana dan prasarana adalah SNP yang berkaitan dengan

kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat

beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat

bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain,
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yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk

penggunaan TIK.

7) Standar pengelolaan adalah SNP yang berkaitan dengan

perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan

pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten /kota, provinsi, atau

nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan

pendidikan.

8) Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan

besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu

tahun.

Manajemen berbasis sekolah mengandung prinsip kemandirian,

kemitraan/kerjasama, partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Dalam

pengelolaan sekolah, setiap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/

evaluasi program sekolah untuk mencapai pemenuhan aspek-aspek SNP

ditunjukkan oleh prinsip-prinsip MBS.

1) Perencanaan program sekolah

Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang SNP Pasal

53 menyatakan bahwa: “setiap satuan pendidikan dikelola atas dasar

rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran rinci dari rencana

kerja jangka menengah satuan pendidikan yang meliputi masa 4

(empat) tahun”. Demikian pula dalam Lampiran Permendiknas No.

19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan disebutkan bahwa setiap

sekolah harus menyusun Rencana Kerja Sekolah (RKS) yang
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bersifat empat tahunan dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah

(RKAS) yang bersifat satu tahunan. Dalam penyusunan program

kerja sekolah yang berupa RKS dan RKAS ditunjukkan dengan

kemandirian, kemitraan/kerjasama, partisipasi, keterbukaan, dan

akuntabilitas.

Rencana Kerja Sekolah dan Rencana Kegiatan dan Anggaran

Sekolah dituangkan di dalam dokumen yang mudah dibaca oleh

pihak-pihak terkait, disetujui rapat dewan pendidik setelah

memperhatikan pertimbangan dari komite sekolah dan disahkan

berlakunya oleh dinas pendidikan atau yayasan. Pada dasarnya

secara substansi isi RKS dan RKAS adalah sama, yaitu memuat

program kerja sekolah berkaitan dengan aspek-aspek sekolah yang

akan dilaksanakan dan dikembangkan dalam kerangka pemenuhan

SNP.

2) Pelaksanaan program sekolah

Pelaksanaan merupakan kegiatan untuk merealisasikan

rencana menjadi tindakan nyata dalam rangka mencapai tujuan.

Pelaksanaan program sekolah diupayakan makin lama mampu

mandiri (untuk hal-hal tertentu) tanpa banyak bergantung kepada

pihak lain. Pelaksanaan program sekolah tertentu juga harus

menjalin kerjasama atau kemitraan dengan stakeholders untuk

menghasilkan tujuan yang optimal. Demikian juga suatu program

harus dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak secara
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proporsional dan professional, sehingga menumbuhkan semangat

partisipasi. Sekolah dalam melaksanakan programnya juga harus

terbuka, yaitu tidak ada pelaksanaan program sekolah yang hanya

diketahui oleh individu atau kelompok tertentu saja. Semua

pelaksanaan program tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara

prosedural dan professional, sehingga menumbuhkan tingkat

kepercayaan publik dan pihak-pihak lain semakin tinggi.

3) Pengawasan program sekolah

Setelah program kerja sekolah disusun dan dilaksanakan

dengan prinsip-prinsip MBS, maka dalam pengawasan terhadap

pelaksanaan program sekolah juga menganut prinsip-prinsip MBS.

Berdasarkan Permendiknas No. 19 Tahun 2007 tentang Standar

Pengelolaan disebutkan bahwa pengawasan dan evaluasi sekolah

terdapat lima hal, yaitu: program pengawasan, evaluasi diri, evaluasi

dan pengembangan KTSP, evaluasi pendayagunaan pendidik dan

tenaga kependidikan, dan akreditasi sekolah. Masing-masing

program tersebut harus dilaksanakan oleh sekolah, kecuali akreditasi

4. Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (2008), implementasi berarti

penerapan. Sementara itu, Salusu (1996) menyatakan bahwa implementasi

adalah operasionalisasi dari berbagai aktivitas guna mencapai suatu

sasaran (Lolowang, 2008: 19). Dari dua pengertian ini, implementasi dapat

diartikan sebagai penerapan atau operasionalisasi suatu keputusan guna
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mencapai suatu sasaran. Dalam hal ini adalah implementasi manajemen

berbasis sekolah (MBS) sebagai model pengelolaan pendidikan di sekolah

yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan/kerjasama, partisipasi,

keterbukaan, dan akuntabilitas (PP No. 19 tahun 2005).

Pengelolaan sekolah diupayakan makin lama mampu mandiri

(untuk hal-hal tertentu) tanpa banyak bergantung kepada pihak lain. Begitu

juga dalam hal tertentu sekolah harus menjalin kerjasama atau kemitraan

dengan stakeholder untuk menghasilkan tujuan yang optimal. Demikian

juga suatu program harus dilaksanakan dengan dukungan semua pihak

secara proporsional dan professional, sehingga menumbuhkan semangat

partisipasi. Sekolah juga harus terbuka, yaitu tidak ada program dan dana

sekolah yang hanya diketahui oleh individu atau kelompok tertentu saja.

Pengelolaan program dan dana sekolah dapat dipertanggungjawabkan

secara prosedural dan professional, sehingga menumbuhkan kepercayaan.

a. Kemandirian sekolah

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (2008), mandiri adalah

keadaan dapat berdiri sendiri dan tidak bergantung pada orang lain,

sedangkan kemandirian adalah hal atau keadaaan dapat berdiri sendiri

tanpa bergantung pada orang lain. Pengertian ini menunjukkan bahwa

kemandirian terlihat dari keadaan yang dapat berdiri sendiri atau tidak

selalu tergantung kepada pihak lain dalam memutuskan atau melakukan

sesuatu. Senada dengan hal ini, Surya Darma (2010: 15) menyampaikan

bahwa otonomi dapat diartikan sebagai kemandirian yaitu kemandirian
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dalam mengatur dan mengurus dirinya sendiri, kemandirian dalam

program dan pendanaan merupakan tolok ukur utama kemandirian

sekolah.

Prinsip kemandirian sekolah dalam MBS sejalan dengan teori

MBS yang dikemukakaan oleh Cheng, yaitu prinsip sistem pengelolaan

mandiri (Nurkolis, 2006: 52). Menurutnya, MBS mempersilakan

sekolah menjadi sistem pengelolaan secara mandiri dibawah

kebijakannya sendiri. Sekolah memiliki otonomi untuk

mengembangkan tujuan pengajaran, memecahkan masalah, dan

mencapai tujuan berdasarkan kondisi mereka masing-masing. Hal ini

dapat terjadi apabila terjadi pelimpahan wewenang dari birokrasi di

atasnya ke tingkat sekolah.

Otonomi yang berarti mempunyai kewenangan mengatur semua

masalah secara mandiri pada sekolah bukanlah otonomi tanpa batas.

Sebagai kewenangan yang diberikan oleh otoritas di atasnya, hal ini

merupakan pelimpahan wewenangan yang ada batasnya. Di antara

batasan otonomi sekolah menurut Umaedi (2008: 4.6) adalah kebijakan

dan peraturan yang berlaku, serta idealisme atau harapan mengapa

manajemen berbasis sekolah perlu diterapkan.

Batasan pertama, yaitu kebijakan dan peraturan perundangan

yang berlaku. Kebijakan dapat berupa kebijakan nasional, propinsi, atau

kabupaten/kota yang berhubungan dengan pengelolaan sekolah dan

tidak bertentangan dengan Undang-Undang Sisdiknas yang berlaku.
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Batasan kedua, yaitu berupa harapan-harapan semua stakeholder (orang

tua, masyarakat, pengguna lulusan, guru, kepala sekolah, dan

penyelenggara pendidikan) yang berkepentingan terhadap keberhasilan

pendidikan untuk melaksanakan fungsinya. Kalau batasan pertama

bersifat normatif, sedangkan batasan kedua bersifat relatif dalam arti

bahwa manajemen berbasis sekolah dinilai dari sejauh mana ia dapat

memenuhi harapan para stakeholder.

Pengertian kemandirian sekolah menurut Depdiknas (2009: 40)

lebih ditekankan kepada kewenangan sekolah dalam mengatur dan

mengurus dirinya sendiri dengan tidak selalu tergantung kepada pihak

lain. Kemandirian dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan/

evaluasi program sekolah merupakan tolok ukur kemandirian sekolah.

Program sekolah yang dimaksudkan disini sesuai dengan Permendiknas

No. 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaaan adalah upaya sekolah

dalam pemenuhan aspek-aspek standar nasional pendidikan (SNP).

Program sekolah tersebut dikembangkan sendiri menjadi berbagai

kegiatan dengan cakupan dan luasan sesuai dengan kondisi dan

kemampuan sekolah.

Kemandirian sekolah akan mampu berjalan dengan semestrinya

apabila didukung oleh sejumlah kemampuan, seperti kemampuan

mengambil keputusan yang terbaik, kemampuan memecahkan

persoalan sekolah, maupun kemampuan memenuhi kebutuhannya

sendiri. Untuk menjadi mandiri, sekolah harus memiliki sumberdaya
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yang cukup untuk menjalankan tugas dan fungsinya, baik sumberdaya

manusia maupun sumberdaya selebihnya yaitu peralatan, perlengkapan,

perbekalan, dana, dan bahan/material (Surya Darma, 2010: 24).

Depdiknas (2009: 59) menyatakan bahwa suatu sekolah dapat mandiri

dalam pelaksanaan program jika didukung oleh sejumlah kemampuan

SDM sekolah, didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai

sesuai dengan tuntutan program, didukung oleh sumber dana yang

memadai sesuai dengan tuntutan program. Hal ini berarti bahwa

sekolah yang mandiri dapat dilihat dari terpenuhinya kebutuhan sumber

daya sekolah tersebut, yang meliputi ketersediaan pendidik dan tenaga

kependidikan, ketersediaan sarana dan prasarana sekolah, dan

ketersediaan dana sekolah sesuai dengan tuntutan program.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kemandirian

sekolah dapat di lihat dari beberapa hal diantaranya: 1) sekolah

memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus dirinya sendiri

sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, dan 2) sekolah

memiliki kemampuan memenuhi kebutuhan sumber dayanya sendiri,

Untuk lebih jelasnya indikator kemandirian sekolah dalam penelitian

adalah sebagai berikut.

1) Sekolah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus

dirinya sendiri sesuai dengan peraturan perundangan.

Sekolah memiliki kewenangan untuk melakukan yang terbaik

bagi bagi sekolahnya, sehingga dituntut untuk memiliki kemampuan
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dan kesanggupan kerja yang tidak selalu menggantungkan pada

atasan. Kewenangan dalam mengatur sekolah secara mandiri ini

harus sejalan dengan kebijakan maupun peraturan yang berlaku.

Kewenangan sekolah yang akan dibahas dalam penelitian ini

berdasarkan lampiran Permen No. 19 tahun 2007 adalah kewenangan

pada program kurikulum dan pembelajaran.

Saat ini telah terjadi pergeseran kewenangan sebagian

pengelolaan kurikulum dari pemerintah pusat ke sekolah melalui

Permendiknas No. 22 tahun 2006, No. 23 tahun2006, dan No. 24

tahun 2006. Pengelolaan kurikulum yang dimaksud dinamakan

kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP). Pemerintah Pusat

hanya menetapkan standar dan sekolah diharapkan

mengoperasionalkan standar yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Selanjutnya sekolah berhak mengembangkan KTSP ke dalam Buku I

KTSP, silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran, proses

pembelajaran, dan sistem penilaian.

Permendiknas No. 22 tahun 2006 pasal 1 ayat (1) meyatakan

bahwa Standar Isi unuk satuan Pendidikan Dasar dan Menengah

yang selanjutnya disebut Standar Isi mencakup lingkup materi

minimal dan tingkat kompetensi minimal untuk mencapai

kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis pendidikan

tertentu. Standar ini berdasarkan PP No. 19 tahun 2005 Bab III pasal

5 ayat (2) memuat kerangka dasar dan struktru kurikulum, beban
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belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender

pendidikan/akademik. Disamping itu penyusunan kurikulum tersebut

selain mengacu pada Standar Isi juga harus mengacu pada

Permendiknas No. 23 tahun 2006 tentang Standar Kompetensi

Lulusan dan panduan penyusunan KTSP yang diterbitkan oleh

BSNP. Acuan penyusunan kuirikulum tersebut dikukuhkan dengan

Permendiknas No. 24 tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaannya.

Depdiknas (2006) menyatakan bahwa pelaksanaan

penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan terdiri dari:

a) Analisis Konteks, yang meliputi

(1) Analisis potensi dan kekuatan/kelemahan yang ada di

sekolah: peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan,

sarana prasarana, biaya, program-program yang ada di

sekolah.

(2) Analisis potensi peluang dan tantangan yang ada di

masyarakat dan lingkungan sekitar: komite sekolah, dewan

pendidikan, dinas pendidikan, asosiasi profesi, dunia industri,

dunia kerja, sumber daya alam dan sosial budaya.

(3) Mengidentifikasi standar isi dan standar kompetensi lulusan

sebagai acuan dalam penyusunan kurikulum tingkat satuan

pendidikan.
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b) Mekanisme penyusunan

(a) Tim penyusun

Tim penyusun kurikulum SMK terdiri atas guru,

konselor, kepala sekolah dan nara sumber dengan kepala

sekolah sebagai ketua merangkap anggota, dan disupervisi

oleh dinas kabupaten kota/kota dan propinsi yang

bertanggung jawab di bidang pendidikan

(b) Kegiatan

Penyusunan kurikulum merupakan bagian dari

kegiatan perencanaan sekolah. Kegiatan ini dapat berbentuk

rapat kerja dan/atau lokakarya sekolah dan/atau kelompok

sekolah yang diselenggarakan dalam jangka waktu sebelum

tahun pembelajaran baru.

(c) Pemberlakuan

Dokumen kurikulum tingkat satuan pendidikan SMK

dinyatakan berlaku oleh kepala sekolah serta diketahui oleh

komite sekolah dan dinas kabupaten/kota/propinsi yang

bertanggung jawab di bidang pendidikan
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Dokumen kurikulum dapat diformat dan dikemas dalam tiga

buku utama sebagai berikut:

a) Buku I. Petunjuk umum

Berisi tentang visi dan misi satuan pendidikan/sekolah,

tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan, kalender

pendidikan, dan struktur muatan kurikulum.

b) Buku II. Silabus dan RPP

Berisi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran

(RPP) lengkap untuk setiap mata pelajaran dan kelompok mata

pelajaran.

c) Buku III Pedoman Penilaian

Berisi petunjuk pelaksanaan penilaian, baik proses,

prosedur, maupun mekanisme penilaian.

Proses belajar mengajar merupakan kegiatan utama sekolah.

Sekolah diberi kebebeasan memilih strategi, metode, dan teknik

pembelajaran yang paling efektif, sesuai dengan karakteristik mata

pelajaran, karakteristik siswa, karakteristik guru, dan kondisi nyata

sumber daya yang tersedia di sekolah. Permendiknas No. 41 tahun

2007 pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa standar proses untuk satuan

pendidikan dasar dan menengah mencakup perencanaan proses

pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil

pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran. Pada penilaian

proses pembelajaran mengacu kepada lampiran Permendiknas
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No. 20 tahun 2007 pasal 1 ayat (1) yang menyatakan bahwa

penilaian hasil belajar peserta didik pada jenjang pendidikan dasar

dan menengah dilaksanakan berdasarkan standar penilaian

pendidikan yang berlaku secara nasional yang berkaitan dengan

mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta

didik.

2) Sekolah memiliki kemampuan memenuhi kebutuhan sumber
dayanya sendiri

Manajemen berbasis sekolah memberikan kewenangan yang

lebih besar kepada sekolah, sehingga kepala sekolah, guru dan

stakeholder terkait diharapkan melakukan sesuatu yang terbaik untuk

sekolahnya. Sehubungan dengan ini maka sekolah harus didukung

oleh sumber daya manusia dan sumber daya sekolah yang memadai.

Sumber daya sekolah tersebut diantaranya adalah pendidik dan

tenaga keependidikan, sarana prasarana, dan pembiyaan/dana

sekolah.

Dalam UU No. 20 tahun 2003 disebutkan pendidik adalah

tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen,

konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator

dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta

berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Sedangkan,

tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan

diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan

Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi,
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pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis

untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.

Pendidik dan tenaga kependidikan harus mempunyai

kompetensi yang sesuai dengan bidang tugasnya agar dapat

menjalankan tugasnya dengan baik. Dalam Permendiknas No. 16

tahun 2007 disebutkan karakteristik seorang pendidik meliputi

standar kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik. Kualifikasi

akademik dapat diperoleh melalui pendidikan formal maupun uji

kelayakan dan kesetaraan yang biasanya ditunjukkan dengan

sertifikat atau ijazah sebagai bukti kelulusannya.

Adapun kompetensi pendidik dapat diketahui melalui kinerja

pendidik yang meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial

dan profesional. Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan

pendidik yang berkaitan dengan sikap mental sebagai seorang

pendidik. Sesuai dengan standar, maka kompetensi pedagogik

minimal yang harus dimiliki, guru adalah mampu merencanakan,

melaksanakan, dan mengevaluasi sesuai dengan prinsip-prinsip

pembelajaran

Kompetensi kepribadian terkait dengan kemampuan guru

dalam hal pengendalian diri. Dalam hal ini guru memiliki integritas

kepribadian dan bertindak sesuai dengan norma agama, hukum,

sosial, serta peraturan dan ketentuan yang berlaku. Kompetensi

sosial berkaitan dengan kemampuan guru dalam berhubungan



43

dengan orang lain, dalam hal ini guru mampu berkomunikasi secara

efektif dan santun dengan sesama guru, karyawan, orang tua siswa,

dan masyaraka Adapun kompetensi profesional berkaitan dengan

penguasaan guru terhadap keilmuan bidang keahlian yang

diampunya yaitu dengan menguasai materi, struktur, konsep, dan

pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu

Kebutuhan sumber daya sekolah yang terpenting lainnya

adalah ketersediaan sarana prasarana sekolah. Sekolah diberikan

kewenangan dalam program pengelolaan sarana dan prasarana

sekolah mulai dari merencanakan, memenuhi, mendayagunakan, dan

melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan yang ada

di sekolah. Hal ini didasari oleh kenyataan bahwa sekolah yang

paling mengetahui kebutuhan fasilitas, baik kecukupan maupun

kesesuaiannya.

Dalam Permendiknas No. 40 Tahun 2008 tentang Standar

Sarana dan Prasarana SMK/MAK, disebutkan standar sarana

prasarana sekolah mencakup: (1) bangunan; (2) kelengkapan sarana

prasarana ruang pembelajaran umum, (3) kelengkapan sarana

prasarana ruang penunjang, dan (4) kelengkapan sarana prasarana

ruang pembelajaran khusus. Sekolah dikatakan memenuhi kebutuhan

sarana dan prasarana berarti harus memiliki minimal kebutuhan

sarana dan prasarana yang ditetapkan oleh pemerintah. Selain itu
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sekolah harus mampu mendayagunakan dan memanfaatkannya

secara optimal.

Sumber daya selanjutnya yang sangat penting dalam

penyelenggaraan pendidikan di sekolah adalah pembiayaan/dana

sekolah. Menurut Harsono (2007: 9) biaya pendidikan berdasarkan

sumbernya dapat digolongkan menjadi 4 jenis, (1) biaya pendidikan

yang dikeluarkan oleh pemerintah, (2) biaya pendidikan yang

dikeluarkan oleh masyarakat orang tua/wali siswa, (3) biaya

pendidikan yang dikeluarkan oleh masyarakat bukan orang tua/wali

siswa, misalnya sponsor dairi lembaga keuangan dan perusahan, dan

(4) lembaga pendidikan itu sendiri. Senada dengan hal ini, Umaedi

(2008: 3.7) menyatakan bahwa sumber pembiayaan sekolah dapat

bersumber dari (1) pemerintah, (2) masyarakat termasuk dana dari

orang tua/masyarakat/dunia usaha, dan (3) sumber lainnya, misalnya

hibah atau pinjaman sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penerimaan sumber biaya pendidikan juga ditegaskan dalam PP No.

48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, disebutkan bahwa

pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara

pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Depdiknas (2009: 63) menjelaskan indikator kemandirian

sekolah ditinjau dari sumber dana dan pendanaan antara lain dapat

dilihat dari: 1) upaya sekolah dalam mengembangkan unit-unit

usaha/income generating untuk menghasilkan pemasukan dana, baik
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berupa usaha jasa maupun produk; 2) Mengupayakan dapat bantuan

dana secara kontinyu dari daerahnya untuk mendukung pelaksanaan

program yaitu dianggarkan melalui APBD daerah, agar tidak

tergantung dari pemerintah pusat; 3) meningkatkan peran dan fungsi

komite sekolah untuk mendukung pelaksanaan program khususnya

dalam bidang pendanaan/keuangan. 4) mengoptimasikan potensi

sumber daya sekolah (SDM, sarpras, lingkungan fisik/social, dan

lainnya) dan masyarakat sekitarnya untuk menghasilkan keuntungan

ekonomi. 5) menjalin kerjasama dengan perusahaan sekitar atau

pihak lain untuk membantu dana pendidikan melalui sponsorship

atau beasiswa atau untuk mendukung pelaksanaan program.

Berdasarkan uraian ini maka kemandirian sekolah dalam pendanaan

dapat dilihat dari perolehan sumber dana sekolah dan upaya sekolah

dalam memperoleh sumber pembiayaan.

b. Kerjasama/kemitraan sekolah

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (2008), mitra adalah

teman; sahabat; kawan kerja; pasangan kerja; rekan, sedangkan

kemitraan adalah hubungan atau jalinan kerjasama. Kemitraan

merupakan hubungan atau jalinan kerjasama dimana masing-masing

orang yang memiliki keahlian berbeda bekerja bersama menjadi satu

kelompok/tim.

Dalam pandangan manajemen, kerjasama dimaknai dengan

istilah collaboration (Surya Darma, 2008: 5). Makna ini sering
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digunakan dalam terminologi manajemen pemberdayaan staf yaitu

kerjasama antara manajer dengan staf dalam mengelola organisasi.

Sekolah merupakan organisasi, tidak ada organisasi tanpa kerjasama,

sehingga dalam pengelolaan sekolah dibutuhkan kerjasama yang baik

dari para pemangku kepentingan agar tujuan sekolah dapat tercapai.

Dalam pelaksanaan program sekolah diperlukan adanya

masukan-masukan atau bantuan secara langsung dari para stakeholder.

Namun demikian, adanya masukan atau bantuan dari para pemangku

kepentingan tersebut tidak mengurangi prinsip dan makna kemandirian

yang dibangun sekolah. Kemandirian dalam arti luas tetap menerima

dan memerlukan kerjasama dengan pihak lain. Disamping itu, terdapat

beberapa hal yang tidak bisa hanya ditangani oleh sekolah, sehingga

kerjasama atau kemitraan tetap diperlukan.

Menurut Daryanto (2006: 71), dalam dunia pendidikan dikenal

dua macam hubungan, yakni: (1) hubungan dalam penyelenggaraan

program pendidikan dengan masyarakat sekolah, dan (2) Hubungan

dengan masyarakat di luar sekolah. Hubungan dengan masyarakat

sekolah dapat diartikan sebagai kerjasama antar warga sekolah

(kerjasama internal). Hubungan dengan mayarakat di luar sekolah

merupakan kerjasama antara sekolah dengan pihak luar sekolah

(kerjasama eksternal). Kerjasama sekolah yang baik ditunjukkan oleh

hubungan antar warga sekolah yang erat, hubungan sekolah dan
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masyarakat erat, serta adanya kesadaran bersama bahwa output program

sekolah merupakan hasil teamwork (Depdiknas, 2009: 63).

Kemitraan/kerjasama penting untuk dilakukan karena disadari

sepenuhnya bahwa hasil pendidikan sekolah merupakan hasil kolektif

dari unsur-unsur terkait atau para pemangku kepentingan

(stakeholders). Kemitraan yang dapat menghasilkan teamwork yang

kompak, cerdas, dan dinamis akan menentukan keberhasilan pencapain

tujuan sekolah. Oleh karena itu, upaya-upaya untuk meningkatkan

kemitraan perlu ditempuh melalui: (1) pembuatan pedoman mengenai

tatacara kemitraan, penyediaan sarana kemitraan dan saluran

komunikasi, (2) melakukan advokasi, publikasi, dan transparansi

terhadap pemangku kepentingan, dan (3) melibatkan pemangku

kepentingan sesuai dengan prinsip relevansi, yurisdiksi, dan kompetensi

serta kompatibilitas tujuan yang akan dicapai (Surya Darma, 2010: 45).

Di dalam sekolah, terdapat sejumlah orang yang bekerja pada

posisi dan peran masing-masing. Dari sudut pandang ini, sekolah adalah

sebuah tim kerja (teamwork), sehingga output pendidikan di sekolah

merupakan hasil kerjasama warga sekolah, bukan hasil individual.

Karena itu, budaya kerjasama antar fungsi dalam sekolah dan antar

individu dalam sekolah harus merupakan kebiasaan hidup sehari-hari

warga sekolah.

Selain kerjasama internal sekolah, dalam pelaksanaan program

sekolah juga memerlukan kerjasama dengan pihak terkait. Bentuk
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kerjasama dalam pelaksanaan program sekolah disesuaikan dengan

kondisi dan kebutuhan sekolah dan juga pihak terkait yang menjadi

mitranya. Prinsip dasar dalam menjalin kemitraan ini antara lain: saling

menguntungkan, saling percaya, kesejajaran, saling memberi dan

menerima, dan berjangka.

Menurut Surya Darma (2010: 36), dalam MBS sekolah memiliki

mitra yang mewakili masyarakat sekitarnya yang disebut komite

sekolah. Tugas dan fungsi komite sekolah dalam pelaksanaan MBS

adalah: (1) memberi masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada

sekolah mengenai kebijakan dan program pendidikan, RAPBS, kriteria

kinerja sekolah, kriteria pendidik dan tenaga kependidikan, kriteria

fasilitas pendidikan, dan hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan;

(2) mendorong orangtua siswa dan masyarakat untuk berpartisipasi

dalam pendidikan, menggalang dana masyarakat dalam rangka

pembiayaan penyelenggaraan pendidikan, mendorong tumbuhnya

perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan

pendidikan yang bermutu tinggi, melakukan evaluasi dan pengawasan

terhadap kebijakan/program/ penyelenggaraan dan keluaran pendidikan,

melakukan kerjasama dengan masyarakat, dan menampung dan

menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan

yang diajukan oleh masyarakat.

Pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

dibutuhkan kerjasama dengan dunia usaha dan industri. Hal ini
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dikarenakan SMK adalah lembaga pendidikan kejuruan yang

diselenggarakan untuk mempersiapkan siswa memasuki lapangan kerja

dan mengembangkan sikap professional dalam bidang tertentu. Kerjasama

antara SMK dengan dunia usaha dan industri dilaksanakan melalui model

penyelenggaraan Pendidikan Sistem Ganda (PSG) yang dikembangkan

untuk meningkatkan relevansi SMK dengan kebutuhan dunia kerja.

Pelaksanaan PSG berdasarkan keputusan Mendikbud No. 0490/1992

tentang kerjasama SMK dengan Dunia Usaha dan Industri (DUDI)

bertujuan untuk meningkatkan kesesuaian program SMK dengan

kebutuhan dunia kerja yang diusahakan dengan saling menguntungkan

Dalam Lampiran Permendiknas No. 19 Tahun 2007, disebutkan

bahwa setiap sekolah menjalin kemitraan dengan lembaga lain yang

relevan, berkaitan dengan input, proses, output, dan pemanfaatan

lulusan. Kemitraan sekolah dapat dilakukan dengan lembaga

pemerintah maupun nonpemerintah seperti perguruan tinggi, sekolah

yang setara, mayarakat, serta dunia usaha dan dunia industri di

lingkungannya. Indikator keberhasilan sekolah dalam menjalin

kerjasama/kemitraan antara lain ditunjukkan oleh: (1) terbentuknya tim

khusus humas/atau tim kerjasama dengan tupoksi dan program dan

mampu (berhasil) menggalang kemitraan, (2) terlaksananya kunjungan

penjajagan kerjasama dengan pihak terkait untuk memperoleh masukan

sebelum pelaksanaan program, (3) terealisasikannya kontrak kerjasama

yang dituangkan dalam MoU atau pigam piagam kerjasama dengan
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pihak terkait, dan (4) terealisasikannya berbagai kegiatan dalam

kerangka mensukseskan pelaksanaan program, seperti (a) pertukaran

pelajar, guru, kepala sekolah, komite sekolah, dan pimpinan sekolah

dalam upaya penambahan wawasan dan kompetensinya; (b) magang

guru ke lembaga lain untuk meningkatkan kompetensi, dan sebagainya

(Depdiknas, 2009: 64).

c. Bentuk partisipasi

Partisipasi berasal dari Bahasa Inggris yaitu “participation”

yang berarti pengambilan bagian atau pengikutsertaan (Echols dan

Shadily, 2006: 419). Dalam kamus besar bahasa Indonesia (2008)

partisipasi adalah turut berperan serta dalam suatu kegiatan.

Berdasarkan definisi ini maka partisipasi dapat diartikan sebagai peran

serta atau dukungan dalam suatu kegaitan.

Depdiknas (2009: 43) menyatakan bahwa partisipasi adalah

proses dimana stakeholders (warga sekolah dan masyarakat) terlibat

aktif baik secara individual maupun koletif, secara langsung maupun

tidak langsung, dalam pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan,

perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pengevaluasian pendidikan di

sekolah. Partisipasi yang dimaksud merupakan penciptaan lingkungan

yang terbuka dan demorakatik di sekolah, dimana warga sekolah

(kepala sekolah, guru, karyawan) dan masyarakat didorong untuk

terlibat dalam memberikan dukungan secara langsung dalam

penyelenggaraan pendidikan, mulai dari pengambilan keputusan,



51

perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pendidikan yang diharapkan

dapat meningkatkan mutu pendidikan. Hal ini dilandasi oleh keyakinan

bahwa jika seseorang turut serta (berpartisipasi) dalam penyelenggaraan

pendidikan, maka akan memiliki rasa memiliki terhadap sekolah,

sehingga akan bertanggung jawab dan berdedikasi untuk mencapai

tujuan sekolah.

Penerapan MBS adalah untuk membuat kebijakan/keputusan

sekolah lebih dekat dengan stakeholders sehingga hasilnya benar-benar

mencerminkan aspirasi stakeholders. Untuk itu, MBS mensyaratkan

adanya partisipasi aktif dari semua pihak yang terkait dengan

penyelenggaraan pendidikan di sekolah (stakeholders), baik warga

sekolah seperti guru, kepala sekolah, siswa, dan tenaga-tenaga

kependidikan lainnya, maupun warga di luar sekolah seperti orang tua

siswa, akademisi, tokoh masyarakat, dan pihak-pihak lain yang

mewakili masyarakat yang diwadahi melalui komite sekolah.

Partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan sekolah telah

diatur dalam suatu kelembagaan yang disebut dengan Komite Sekolah.

Secara resmi keberadaan Komite Sekolah ditunjukkan melalui Surat

Keputusan Mendiknas Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan

dan Komite Sekolah. Komite Sekolah diharapkan menjadi mitra

sekolah yang dapat mewadahi dan menyalurkan aspirasi serta prakarsa

masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program

pendidikan di sekolah. Tugas dan fungsi Komite Sekolah antara lain
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mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap

penyelenggaraan pendidikan yang bermutu; mendorong orangtua dan

masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung

peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan; dan menggalang dana

masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di

satuan pendidikan. Selain itu, Komite Sekolah juga dapat memberikan

masukan dan pertimbangan kepada sekolah tentang kebijakan dan

program pendidikan, rencana anggaran pendidikan dan belanja sekolah.

Pendeknya, Komite Sekolah diharapkan berperan sebagai pendukung,

pemberi pertimbangan, mediator dan pengontrol penyelenggaraan

pendidikan di sekolah.

Tujuan utama peningkatan partisipasi adalah untuk:

(1) meningkatkan dedikasi/kontribusi stakeholders terhadap

penyelenggaraan pendidikan di sekolah, baik dalam bentuk jasa

(pemikiran/intelektualitas, keterampilan), moral, finansial, dan

material/barang; (2) memberdayakan kemampuan yang ada pada

stakeholders bagi pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan

nasional; (3) meningkatkan peran stakeholders dalam penyelenggaraan

pendidikan di sekolah, baik sebagai advisor, supporter, mediator,

controller, resource linker, and education provider, dan (4) menjamin

agar setiap keputusan dan kebijakan yang diambil benar-benar

mencerminkan aspirasi stakeholders dan menjadikan aspirasi
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stakeholders sebagai panglima bagi penyelenggaraan pendidikan di

sekolah (Surya Darma, 2010: 68).

Bentuk partisipasi dapat berupa apa saja yang relevan dalam

pelaksanaan program sekolah, baik berupa fisik maupun non fisik.

Menurut Engkoswara (2010: 297), peningkatan partisipasi masyarakat

dipilah dalam dua kategori, yaitu partisipasi dalam bentuk kontribusi

pembiayaan, dan partisipasi dalam bentuk pemikiran dan tenaga.

Sementara itu, Depdiknas (2009: 9) menyatakan bentuk-bentuk

partisipasi stakeholders diantaranya adalah: a) berupa dukungan dana,

(b) berupa dukungan tenaga, (c) berupa dukungan pemikiran, dan

(d) berupa dukungan material/fasilitas.

d. Keterbukaan sekolah

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (2008), transparan adalah

tembus pandang; bening; jernih; jelas; terbuka tidak terbatas pada orang

tertentu saja. Dalam ruang lingkup sekolah, transparansi berarti

keadaaan dimana setiap orang yang terkait dengan kepentingan

pendidikan dapat mengetahui proses dan hasil kebijakan sekolah.

Dengan kata lain, transparansi sama dengan polos, apa adanya, tidak

bohong, tidak curang, jujur, dan terbuka terhadap publik tentang apa

yang dikerjakan oleh sekolah. Keterbukaan ini ditunjukkan dalam

pengambilan keputusan, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan,

penggunaan uang dan sebagainya, yang selalu melibatkan pihak-pihak

terkait sebagai alat kontrol (Depdiknas, 2001: 16).
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Sekolah adalah organisasi pelayanan yang diberi mandat oleh

publik untuk menyelenggarakan pendidikan sebaik-baiknya. Mengingat

sekolah adalah organisasi pelayanan publik, maka sekolah harus

transparan kepada publik mengenai proses dan hasil pendidikan yang

dicapai. Transparansi dicapai melalui kemudahan dan kebebasan publik

untuk memperoleh informasi dari sekolah. Transparansi sekolah perlu

ditingkatkan agar publik memahami situasi sekolah dan dengan

demikian mempermudah publik untuk berpartisipasi dalam

penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Upaya-upaya yang perlu

dilakukan dalam kerangka meningkatkan transparansi sekolah kepada

publik antara lain melalui pendayagunaan berbagai jalur komunikasi,

baik secara langsung melalui temu wicara, maupun secara tidak

langsung melalui jalur media tertulis (brosur, leaflet, newsletter,

pengumuman melalui surat kabar) maupun media elektronik (Surya

Darma, 2010: 72).

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau

kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang

penyelenggaraan sekolah, yakni informasi tentang kebijakan, proses

pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil- hasil yang dicapai. Prinsip

ini memiliki 2 aspek, yaitu (1) komunikasi publik oleh sekolah, dan (2)

hak masyarakat terhadap akses informasi. Keduanya akan sangat sulit

dilakukan jika sekolah tidak menangani kinerjanya dengan baik
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kinerjanya. Manajemen kinerja sekolah yang baik adalah titik awal dari

transparansi sekolah.

Keterbukaan sekolah ditujukan untuk membangun kepercayaan

dan keyakinan publik terhadap sekolah bahwa sekolah adalah

organisasi pendidikan yang bersih dan berwibawa. Bersih dalam arti

tidak KKN dan berwibawa dalam arti profesional. Transparansi

bertujuan untuk menciptakan kepercayaan timbal balik antara sekolah

dan publik melalui penyediaan informasi yang memadai dan menjamin

kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa keterbukaan

sekolah ditunjukkan dengan selalu melibatkan pihak-pihak terkait

dalam penyelenggaraan sekolah sebagai alat kontrol. Sekolah yang

terbuka merupakan sekolah yang memberikan kemudahan akses

informasi kepada warga sekolah dan masyarkat terkait dengan apa saja

yang dilakukan sekolah dengan mendayagunakan berbagai jalur

komunikasi atau wadah informasi. Maka dari itu indikator keterbukaan

sekolah dalam penelitian ini adalah : (1) keterlibatan warga sekolah dan

komite sekolah dalam perumusan program dan keuangan sekolah, dan

(2) kemudahan mengakses informasi melalui berbagai jalur informasi

oleh warga sekolah dan masyarakat.

e. Akuntabilitas sekolah

Menurut Slamet PH (2006: 37) dikutip dari Bangun (2009: 22),

akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggung-
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jawaban atau untuk menjawab, menerangkan kinerja dan tindakan

penyelenggara organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau

kewajiban untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Sementara itu, Depdiknas (2009: 45) menyampaikan bahwa

akuntabilitas sekolah adalah pertanggungjawaban sekolah kepada

warga sekolahnya, masyarakat, dan pemerintah melalui pelaporan dan

pertemuan yang dilakukan secara terbuka. Dengan demikian,

akuntabilitas sekolah adalah bentuk pertanggungjawaban yang harus

dilakukan sekolah terhadap keberhasilan program yang telah

dilaksanakan.

Manajemen berbasis sekolah dengan desentralisasi kewenangan

kepada sekolah bukan hanya memberikan kewenangan untuk

mengambil keputusan yang lebih luas (daripada sebelumnya), tetapi

juga sekaligus membebankan pertanggungjawaban oleh sekolah atas

apa-apa yang dikerjakan dan hasil kerjanya. Akuntabilitas pendidikan

dan hasilnya diberikan bukan hanya kepada satu stakeholder

(pusat/birokrasi), tetapi kepada berbagai pihak (stakeholders), termasuk

di dalamnya orang tua, komite sekolah (masyarakat), dan pengguna

lulusan, disamping secara internal kepada guru-guru dan warga sekolah

(Umaedi, 2008: 4.10). Akuntabilitas kepada berbagai pihak ini pada

gilirannya akan meningkatkan kepedulian yang kuat (komitmen) pihak-

pihak terkait tersebut atas apa yang terjadi di sekolah.
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Akuntabilitas menyangkut dua dimensi, yakni akuntabilitas

vertikal dan akuntabilitas horisontal. Akuntabilitas vertikal menyangkut

hubungan antara pengelola sekolah dengan masyarakat (sekolah dengan

orang tua siswa, dan sekolah dengan instansi di atasnya yaitu yayasan

atau Dinas Pendidikan). Sedangkan akuntabilitas horisontal

menyangkut hubungan antara sesama warga sekolah (antar kepala

sekolah dengan komite, dan antara kepala sekolah dengan guru).

Akuntabilitas ini berbentuk laporan prestasi yang dicapai dan

dilaporkan kepada pemerintah, warga sekolah, dan orang tua siswa

(masyarakat). Berdasarkan laporan hasil pelaksanaa program,

pemerintah, warga sekolah, dan masyarakat dapat menilai apakah

program sekolah telah mencapai tujuan yang dikehendaki atau tidak.

Jika berhasil mencapai tujuan yang dikehendkai maka pemerintah,

warga sekolah, dan masyarakat perlu memberikan penghargaan,

semangat ataupun dorongan untuk peningkatan program yang akan

datang. Namun apabila tidak mencapai tujuan yang dikehendaki,

pemerintah, warga sekolah, dan masyarakat berhak meminta

pertanggungjawaban dan penjelasan sekolah atas kegagalan

pelaksanaan program. Dengan cara ini, maka sekolah tidak akan main-

main dalam melaksanakan program pada tahun mendatang.

Tujuan utama akuntabilitas sekolah terhadap pelaksanaan

program dan hasilnya adalah untuk memwujudkan sekolah yang

akuntabel dan terpercaya. Keberhasilan akuntabilitas sekolah adalah
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ditandai dengan meningkatnya kepercayaan dan kepuasan publik

terhadap sekolah (Depdiknas, 2009: 45). Dengan meningkatnya

akuntabilitas sekolah, maka akan mewujudkan sekolah yang akuntabel

dan terpercaya.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa akuntabiltas

sekolah merupakan pertanggungjawaban sekolah kepada para

pemangku kepentingan terkait dengan proses dan hasil pelaksnaan

program dan keuangan sekolah dalam bentuk laporan tertulis.

Akuntabilitas sekolah juga kewajiban sekolah untuk menjawab maupun

menerangkan apa saja yang dilakukan sekolah guna membahas laporan

pertanggungjawaban melalui pertemuan antara sekolah dengan pihak-

pihak terkait. Penyampaian informasi pertanggungjawaban sekolah

akan memberikan kepuasan kepada warga sekolah dan masyarakat

karena warga sekolah dan masyarakat telah mengetahui apa saja yang

dilakukan sekolah. Maka dari itu indikator akuntabilitas sekolah dalam

penelitian ini adalah: (1) pelaporan proses dan hasil pelaksanaan

program maupun keuangan sekolah, (2) pertemuan untuk membahas

laporan pertanggungjawban, dan (3) kepuasan warga sekolah dan

komite sekolah terhadap pertanggungjawaban sekolah.

B. Penelitian Yang Relevan

Terdapat beberapa hasil penelitian yang relevan terkait dengan

implementasi manajemen berbasis sekolah, diantaranya penelitian yang
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dilakukan oleh Tamsir (2010) tentang Implementasi Manajemen Berbasis

Sekolah di SMK Negeri 2 Wonosari Gunungkidul. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa: (1) sekolah telah melakukan berbagai upaya dalam

rangka menyiapkan input-input yang diperlukan untuk kesiapan pelaksanaan

MBS di sekolah belum optimal, (2) transparansi manajemen telah

dilaksanakan dengan baik di bidang program dan kebijakan maupun di bidang

keuangan, namun secara teknis masih perlu disempurnakan. Sementara pada

aspek pertanggungjawaban ketercapaian program dan pengelolaan keuangan,

dalam rangka akuntabilitas telah dilakukan dengan baik dengan membuat

laporan tertulis kepada komite sekolah, wali murid, dan warga sekolah, (3)

kerjasama antara warga sekolah dan antara warga sekolah dengan masyarakat

telah terjalin dengan baik, (4) sekolah memiliki kemandiran yang ditunjukkan

dengan melakukan pengembangan struktur organisasi, mengembangkan

uraian tugas personil, pengembangan kurikulum dan melaksanakan inovasi

pembelajaran dengan memanfaatkan ICT dalam pembelajaran, (5) berkaitan

dengan ketercapaian sasaran sekolah telah berhasil meningkatkan prestasi

baik di bidang akademik maupun non akademik, (6) masih banyak kendala

yang dialami antara lain, sulit melakukan perubahan, kultur kerja keras belum

sepenuhnya terbangun, kualitas sumber daya manusia masih perlu

ditingkatkan dan sebagian kurang peduli terhadap perubahan. Berdasarkan

hasil penelitian ini dan implikasinya maka disarankan kepada sekolah agar

melakukan sosialisasi visi, misi, dan program lebih intensif, peningkatan

peran warga sekolah, peningkatan kerjasama internal dan eksternal.
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Penelitian lain dilakukan oleh LPMP Propinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta tentang Pelaksanaan MPMBS di SMK Propinsi DIY (2005: 31)

yang dikutip dari Mujari (2007). Hasil penelitian ini merekomendasikan:

1) sosialisasi tentang prestasi sekolah, 2) sosialisasi visi dan misi sekolah

kepada warga sekolah, 3) keterlibatan warga sekitar dengan lembaga

(sekolah) sehingga melahirkan kerjasama yang baik, 4) perlu kerjasama

dengan lembaga (pihak pengguna lulusan) untuk lebih mengembangkan

lembaga (sekolah), 5) peninjauan kembali peraturan daerah yang

berhubungan dengan lembaga sekolah, 6) pengangkatan guru lokal sesuai

dengan keahliannya, sehingga muatan lokal dapat dikembangkan di sekolah,

7) dibentuknya ikatan alumni, sehingga menimbulkan keterkaitan antara

lembaga dengan alumni, 8) meningkatkan sumber daya manusia warga

sekolah baik melalui diklat/kursus, atau pendidikan khusus, 9) agar

pelaksanaan MPMBS lebih optimal diperlukan diklat MPMBS, 10) agar

pelaksanaan pembelajaran lebih optimal perlu pengembangan model-model

pembelajaran, 11) untuk menimbulkan inovasi perlu adanya in house training

untuk memberikan kemampuan pada team work sekolah yang handal.

Hasil penelitian Nurdin Hidayat (2010) tentang peran komite sekolah

dalam implementasi manajemen pendidikan di SMK Negeri 4 Yogyakarta

dan SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta menyatakan bahwa: (1) Pelaksanaan

peran komite sekolah SMK Negeri 4 Yogyakarta (a) sangat efektif pada

perannya pada badan pertimbangan, (b) efektif pada perannya sebagai badan

pendukung, (c) cukup efektif perannya sebagai badan pengontrol, (d) sangat
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efektif perannya sebagai badan penghubung, (2) Pelaksanaan peran komite

sekolah SMK Muhammdiyah 3 Yogyakarta (a) sangat efektif pada perannya

sebagai badan pertimbangan, (b) cukup efektif perannya sebagai badan

pendukung, (c) cukup efektif perannya sebagai badan pengontrol, (d) sangat

efektif perannya sebagai badan penghubung.

C. Kerangka Pikir

Penyelenggaraan pendidikan nasional yang dilakukan secara

sentralistik menempatkan sekolah sangat tergantung pada keputusan birokrasi

pusat, yang terkadang kebijakan tersebut tidak sesuai dengan kondisi sekolah.

Hal inilah yang menyebabkan mutu pendidikan di Indonesia rendah dan tidak

sesuai dengan harapan masyarakat. Oleh karena itu dilakukan perubahan

pengelolaan sistem pendidikan dari sistem sentralisasi ke sistem desentralisasi

yang disebut dengan manajemen berbasis sekolah (MBS).

Manajemen berbasis sekolah merupakan model manajemen

pendidikan yang memberikan kewenangan lebih besar kepada sekolah untuk

mengatur dan mengurus sekolah menurut prakarsa sendiri melalui sumber

daya yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan dan potensi sekolah berdasarkan

partisipasi warga sekolah dan masyarakat. Model manajemen pendidikan

dengan penerapan MBS harus dilaksanakan oleh sekolah sebagaimana

tercantum dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, PP No. 19 tahun

2005 tentang SNP, dan PP No. 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan.

Dalam upaya manajemen sekolah yang baik dan seusai dengan peraturan
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perundangan yang berlaku, maka dalam penyelenggaraan program sekolah

yagn meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan/evaluasi program

sekolah ditunjukkan dengan prinsip-prinsip MBS yaitu kemandirian,

kerjasama, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas. Program sekolah

tersebut berisi delapan aspek standar nasional pendidikan (SNP) yang

dikelola sekolah meliputi kurikulum, PBM, penilaian, pendidik dan tenaga

kependidikan, sarana prasarana, dan pembiayaan.

1. Kemandirian Sekolah

Sekolah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus

kepentingan warga sekolah menurut inisiatif/prakarsa sendiri berdasarkan

aspirasi warga sekolah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku,

diantaranya yaitu kewenangan dalam pengembangan kurikulum dan

program pembelajaran. Untuk menjadi mandiri, sekolah harus didukung

oleh sumber daya yang sesuai dengan tuntuntan progam. Sehingga sekolah

harus mampu memenuhi kebutuhan sumber dayanya yang meliputi

pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana sekolah, serta

pembiayaan/dana sekolah.

2. Kerjasama Sekolah

Dalam pelaksanaan program sekolah diperlukan adanya masukan-

masukan atau bantuan pelaksanaan secara langsung dari para pemangku

kepentingan (stakeholders) sehingga dibutuhkan kerjasama yang baik dari

para pemangku kepentingan. Kerjasama ini dilakukan antar sesama warga

sekolah (kerjasama internal) dan antara sekolah para pemangku
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kepentingan dari luar sekolah (kerjasama eksternal). Kerjasama sekolah

yang baik ditunjukkan oleh hubungan antar warga sekolah yang erat,

hubungan sekolah dan masyarakat erat, serta adanya kesadaran bersama

bahwa output program sekolah merupakan hasil kolektif teamwork.

3. Bentuk Partisipasi

Partisipasi stakeholders di sekolah dilandasi oleh keyakinan bahwa

jika seseorang dilibatkan (berpartisipasi) dalam pelaksanaan program

sekolah, maka yang besangkutan akan memiliki rasa memiliki terhadap

sekolah, sehingga yang bersangkutan juga akan bertanggungjawab dan

berdedikasi sepenuhnya untuk mencapai tujuan sekolah. Partisipasi dari

stakeholders mempertimbangkan keahlian, batas kewenangan, dan

relevansinya dengan tujuan partisipasi dalam penyelenggaraan program

sekolah. Bentuk partisipasi tersebut dapat berupa dukungan dana,

dukungan pemikiran, dukungan material/fasilitas, dan dukungan tenaga.

4. Keterbukaan Sekolah

Sekolah merupakan lembaga pelayanan publik di bidang

pendidikan yang diberi mandat oleh masyarakat untuk mengelola

pendidikan di sekolah, sehingga keterbukaan dalam penyelenggaraan

program sekolah merupakan hak publik. Keterbukaan sekolah dalam

penelitian ini ditunjukkan dengan keterlibatan warga sekolah dan komite

sekolah dalam perumusan program dan keuangan sekolah dan kemudahan

mengkases informasi oleh warga sekolah dan masyarakat melalui berbagai

jalur komunikasi.
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5. Akuntabilitas Sekolah

Sekolah diberi mandat oleh masyarakat untuk menyelenggarakan

pendidikan sebaik-baiknya, sehingga penyelenggara sekolah bertanggung-

jawab atas proses dan hasil kerjanya kepada masyarakat. Akuntabilitas

merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban

penyelenggara organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau

kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Akuntabilitas dalam pelaksanaan program sekolah berarti pertanggung-

jawaban sekolah kepada warga sekolah, masyarakat, dan pemerintah atau

yayasan melalui pelaporan dan pertemuan terhadap proses dan hasil

pelaksanaan program maupun keuangan sekolah. Pertanggungjawaban

proses dan hasil pelaksanaan program maupun keuangan sekolah pada

gilirannya kan meningkatkan kepuasan warga sekolah dan masyarakat.

Salah satu upaya untuk mengetahui kondisi dan eksistensi

implementasi MBS di sekolah, maka perlu dilakukan penelitian. Penelitian

MBS ini lebih ditekankan kepada perolehan data dan informasi di lapangan

berkaitan dengan implementasi prinsip-prinsip MBS di sekolah sekolah. Oleh

karena itu, untuk menentukan arah dan tujuan penelitian maka dibuat

kerangka berpikir seperti pada gambar berikut.
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Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian

Berdasarkan kajian teori dan kerangka pikir, maka pertanyaan

penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kewenangan atau otonomi sekolah dalam mengembangkan

program kurikulum dan pembelajaran?

2. Bagaimana ketersediaan sumber daya sekolah yang meliputi pendidik dan

tenaga kependidikan, sarana prasarana sekolah, dan pembiyaan/dana

sekolah?

Implementasi
Manajemen Berbasis Sekolah

Kemandirian Sekolah

1. Kewenangan sekolah dalam
pengembangan kurikulum dan program
pembelajaran

2. Kemampuan memenuhi kebutuhan
sumber dayanya sendiri

Kerjasama Sekolah

1. Kerjasama internal
2. Kerjasama eksternal

Bentuk Partisipasi

1. Dukungan dana
2. Dukungan material/fasilitas
3. Dukungan pemikiran
4. Dukungan tenaga

Keterbukaan Sekolah

1. Keterlibatan warga sekolah dan komite
sekolah

2. Kemudahan mengakses informasi oleh
warga sekolah dan komie sekolah

Akuntabilitas Sekolah

1. Pelaporan
2. Pertemuan
3. Kepuasan warga sekolah dan komite

sekolah terhadap sekolah.
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3. Bagaimana hubungan kerjasama internal antar warga sekolah?

4. Bagaimana hubungan kerjasama eksternal sekolah?

5. Apa saja bentuk partisipasi stakeholders dalam penyelenggaraan program

sekolah?

6. Siapa saja yang terlibat dalam perumusan program dan keuangan sekolah?

7. Media apa saja yang digunakan sekolah dalam menyebarkan informasi

program dan keuangan sekolah?

8. Kepada siapa saja sekolah mempertanggungjawabkan proses dan hasil

pelaksanaan program maupun keuangan sekolah?

9. Apakah sekolah membuat laporan pertanggungjawaban program dan

keuangan sekolah?

10. Apakah sekolah mengadakan pertemuan dengan para pemangku

kepentingan untuk membahas laporan pertanggungjawaban?

11. Apakah warga sekolah dan komite sekolah merasa puas terhadap

pertanggungawaban sekolah?


