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ABSTRACT

The Role of Principal Leadership in the Implementation of School
Based Management in SMAN 1 Pesisir Tengah

Pesisir Barat Regency

By

Waspodo Ari Wibowo

The objectives of this research are to reveal the role of school principal in: (1)
empowering the teachers in order to create good learning process; (2) entwining
the cooperation with society/committee; (3) implementing SBM principles; and
(4) involving all school components in Management Team.

The method used in this research was qualitative with phenomenological research.
The data were collected through observation, interview, and documentation. The
data were analyzed through reduction using data examination with reliability
degree.

The results of the research showed that the role of school principal implemented
school based management in empowering teachers by giving authority, improving
competence, directing, and providing comfort to the teacher. The principal
respected the opinions and suggestions from the community, monitor and
supervise the ongoing process of Education, through supervision activities. The
school principal also implemented openness in school financial administration
that involved all school components into the Management Team.

Key words: principal, leadership, SBM implementation.



ABSTRAK

Peran Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Implementasi
Manajemen Berbasis Sekolah di SMAN 1 Pesisir Tengah

Kabupaten Pesisir Barat

oleh

Waspodo Ari Wibowo

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui: 1. Peran kepala sekolah dalam
memberdayakan guru demi terciptanya proses pembelajaran yang baik; 2.Peran
kepala sekolah dalam menjalin kerjasama dengan masyarakat/komite; 3.Peran
kepala sekolah dalam menerapkan prinsip-prinsip MBS; dan 4.Peran Kepala
Sekolah dalam melibatkan semua komponen sekolah dalam Tim Manajemen.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis
penelitian fenomenologi, Teknik pengumpulan data menggunakan observasi,
wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah reduksi dengan
teknik pemeriksan data menggunakan derajat kepercayaan.

Hasil penelitian peran kepala SMAN 1 Pesisir Tengah dalam implementasi
manajemen berbasis sekolah melalui peran-peran yang telah dilaksanakan
dalam memberdayakan guru dengan memberi wewenang, meningkatkan
kompetensi, mengarahkan, dan memberikan kenyamanan kepada guru.
Menghargai pendapat dan saran dari masyarakat, memantau dan mengawasi
berlangsungnya proses Pendidikan, melalui kegiatan supervisi. Menerapkan
keterbukaan dalam administrasi pembiayaan sekolah dan melibatkan semua
komponen sekolah kedalam Tim Manajemen.

Kata Kunci: kepala sekolah, kepemimpinan, implementasi MBS.
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I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Penyelenggaraan pendidikan dalam arti yang luas merupakan tanggung

jawab semua pihak, orang tua, masyarakat dan pemerintah. Upaya

pendidikan akan berdaya dan berhasil guna dengan baik apabila terjadi

keselarasan antara ke tiga unsur tersebut. Pendidikan juga dianggap sebagai

salah satu sarana yang strategis dan ampuh dalam mengatasi

keterbelakangan peradaban dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Sesuai

dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan

Nasional Pasal 1 yang berbunyi “Pendidikan adalah usaha sadar dan

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan,

akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat,

bangsa dan negara”.

Sedangkan tujuan Standar Nasional Pendidikan (SNP) selanjutnya

disebutkan dalam pasal 4: Standar Nasional Pendidikan bertujuan menjamin

mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa

dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional
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Pendidikan pasal 2 dan 4 diatur hal-hal yang terkait dengan mutu. Dalam

Pasal 2 ayat (1): disebutkan bahwa lingkup Standar Nasional Pendidikan

meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar

pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar

pengelolaan, standar pembiayaan, standar penilaian pendidikan. Mutu

pendidikan dipengaruhi banyak faktor, yaitu peserta didik, pengelola

sekolah (Kepala Sekolah, Karyawan dan Dewan/Komite Sekolah),

lingkungan (orang tua, masyarakat dan sekolah), kualitas pembelajaran,

kurikulum dan sebagainya (Suhartoyo, 2005: 2).

Pendidikan memiliki peran strategis sebagai sarana pengembangan sumber

daya manusia. Pendidikan sebagai aktivitas ilmiah memiliki tujuan yang

terukur yang akan dicapai. Tujuan pendidikan tidak akan tercapai melalui

proses pendidikan yang sekedarnya saja. Oleh karena itu, sistem pendidikan

nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan,

peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk

menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal,

nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan

secara terencana, terarah, dan berkesinambungan (Undang-Undang Nomor

20 Tahun 2003: 2).

Pendidikan memberikan andil yang sangat besar terhadap kemajuan bangsa

dan merupakan sarana yang efektif untuk membangun watak bangsa.

Karena pendidikan memberikan kemampuan untuk berkembang lewat

penguasaan ilmu dan keterampilan. Pendidikan juga menanamkan kesadaran
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akan pentingnya martabat manusia (Suryawati, 2005: 127-128). Untuk

mencapai tujuan tersebut perlu dilakukan berbagai perubahan. Salah satunya

adalah Perubahan penyelenggaraan pemerintahan dari sentralistik ke sistem

pemerintahan desentralistik ditandai oleh lahirnya Undang-Undang Nomor

22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah yang sekarang menjadi Undang-

Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah, daerah memiliki

kewenangan luas dan mendalam untuk mengelola pendidikannya, mulai dari

pendidikan pra sekolah sampai pendidikan menengah.

Desentralisasi Pendidikan merupakan konsekuensi dari adanya otonomi

daerah. Desentralisasi pendidikan merupakan upaya memindahkan

penyelenggaraan pendidikan yang semula sentralistik menjadi pendidikan

yang sesuai dengan kepentingan daerah atau masyarakat (Aulia, 2013: 205).

Otonomi pengelolaan pendidikan diarahkan untuk mewujudkan pemenuhan

kebutuhan masyarakat dalam bidang pendidikan yang lebih cepat dan tepat,

efektif dan efisien, bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Sekolah adalah institusi sosial yang memainkan peran penting dalam

kehidupan masyarakat kita. Sekolah adalah transformator pikiran dan juga

tanda budaya dan perkembangan suatu negara. Ia menunjuk pada visi dan

pembangunan bangsa. Oleh karena itu, semua masalah pendidikan menjadi

fokus dan kepentingan utama semua pihak karena tanpa sistem pendidikan

yang efektif, Negara akan runtuh (Vally & Daud, 2015: 694).

Desentralisasi pendidikan di tingkat satuan pendidikan (sekolah) merupakan

satu bentuk desentralisasi yang menuntut otonomi sekolah. Sekolah berhak
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secara langsung melaksanakan beberapa kegiatan mandiri dikerjakan oleh

sekolah sebagai perwujudan dari otonomi sekolah.

Salah satu model desentralisasi pendidikan adalah Manajemen Berbasis

Sekolah (MBS). Manajemen Berbasis Sekolah atau dalam peristilahan

bahasa Inggris lazim disebut “School Based Management” adalah model

pengelolaan yang memberikan otonomi atau kemandirian kepada sekolah

dan mendorong pengambilan keputusan partisipatif yang melibatkan secara

langsung semua warga sekolah sesuai dengan standar pelayanan yang

ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Propinsi, Kabupaten dan Kota.

Manajemen Berbasis Sekolah merupakan paradigma baru pendidikan yang

memberikan otonomi luas pada tingkat sekolah dengan maksud agar sekolah

leluasa mengelola sumber daya dan sumber dana dengan

mengalokasikannya sesuai dengan prioritas kebutuhan (Djailani & Ibrahim,

2015: 15). Implementasi MBS pada intinya adalah untuk penyeimbangan

struktur kewenangan antara sekolah, pemerintah daerah baik dalam

pelaksanaan proses dari pusat sehingga manajemen menjadi lebih efisien.

Kewenangan terhadap pembelajaran di serahkan kepada unit yang paling

dekat dengan pelaksanaan proses pembelajaran itu sendiri yaitu sekolah.

Disamping itu untuk memberdayakan sekolah agar sekolah dapat melayani

masyarakat secara maksimal sesuai dengan keinginan masyarakat itu

sendiri. Salah satu upaya pengelolaan manajemen pendidikan yang ada

adalah melakukan pemberdayaan peran kepemimpinan kepala sekolah.
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Kepemimpinan kepala sekolah merupakan salah satu faktor yang

menentukan kesuksesan implementasi MBS. Sebagaimana dikemukakan

oleh Nurkolis setidaknya ada empat alasan kenapa diperlukan figur

pemimpin, yaitu: 1) banyak orang memerlukan figur pemimpin, 2) dalam

beberapa situasi seorang pemimpin perlu tampil mewakili kelompoknya, 3)

sebagai tempat pengambil alihan resiko bila terjadi tekanan terhadap

kelomponya, dan 4) sebagai tempat untuk meletakkan kekuasaan (Triyanto

dkk, 2013: 228). Manajemen berbasis sekolah memberikan keleluasaan

kepada sekolah untuk mengelola potensi yang dimiliki dengan melibatkan

semua unsur untuk mencapai peningkatan kualitas sekolah tersebut. Karena

sekolah memiliki kewenangan yang sangat luas, maka kehadiran figur

pemimpin menjadi sangat penting. Dengan adanya dukungan kepemimpinan

yang baik dan tepat pada suatu organisasi tentunya pegawai dan staf akan

berupaya untuk mengembangkan kemampuan pribadi dan meningkatkan

kemampuan di masa mendatang yang dipengaruhi oleh umpan balik

mengenai kinerja kepemimpinan (Kiswanto, 2010: 1429).

Kepemimpinan kepala sekolah yang diharapkan adalah kepemimpinan yang

efektif dalam arti dapat mengembangkan kepemimpinannya berorientasi

kepada manajemen berbasis sekolah. Kepala sekolah sebagai pemimpin

lembaga hendaknya dalam menjalankan amanatnya melakukan

perencanaan, pengorganisasian dan pengawasan dalam membuat dan

menjalankan program-program sekolah, karena sekolah tidak akan berjalan

efektif dan efisien tanpa Implementasi manajemen yang baik dari kepala

sekolah selaku pimpinan lembaga. Upaya yang dilakukan Kepala Sekolah
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melalui kepemimpinannya, yaitu (a) memberdayakan guru untuk

melaksanakan proses pembelajaran dengan baik, lancar dan produktif; (b)

menyelesaiakan tugas pekerjaan sesuai dengan waktu yang ditetapkan dan

tidak mengulur-ulur waktu; (c) menjalin hubungan yang harmonis dengan

masyarakat sehingga dapat melibatkan mereka secara aktif dalam rangka

mewujudkan tujuan pendidikan dan tujuan sekolah; (d) menerapkan prinsip-

prinsip efektifitas, efisiensi, adil, bertanggung jawab, dan akuntabel; dan (e)

bekerja dengan tim manajemen dan melibatkan semua komponen sekolah

termasuk peserta didik (Ekosiswoyo, 2016: 81). Upaya yang dilakukan

merupakan bagian dari tuntutan masyarakat sebagai pelanggan

penyelenggaraan proses pendidikan.

Perkembangan tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan di

jalur sekolah semakin meningkat, yang diikuti dengan perkembangan

peranannya dalam pendidikan. Hal ini dapat dilihat sejak dibentuknya

Persatuan Orang Tua Murid dan Guru (POMG) yang dibubarkan pada awal

tahun 1974 kemudian diganti dengan pembentukan Badan Pembantu

Penyelenggaraan Pendidikan (BP3) yang bertugas untuk mengumpulkan

dana pendidikan dari orang tua/wali peserta didik. Kemudian dengan

lahirnya Kepmendiknas Nomor 044/U/2002 tanggal 2 April 2002 telah

mengantarkan proses pembentukan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah

hampir di seluruh daerah kabupaten/kota dan satuan pendidikan di seluruh

pelosok tanah air (Mustaqim, 2016: 8). Selanjutnya merupakan komponen

sumber daya manusia dalam implementasi MBS. Peran kepala sekolah dan

pengelolaan sumber daya manusia dalam praktek MBS, berarti melakukan
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semua kegiatan berdasarkan karakteristik pendidikan, kebutuhan dan

keadaan sekolah (Vally & Daud, 2015: 696).

SMA Negeri 1 Pesisir Tengah adalah sekolah yang telah menerapkan

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Sebagai sekolah tertua, terbesar dan

terlengkap dari segi pendidik, tenaga kependidikan, sarana dan prasarannya.

Sekolah yang memiliki segudang prestasi baik akademik dan non akademik

dengan jumlah peserta didik serta memiliki keberagaman. Perkembangan

pesat yang dialami oleh SMA Negeri 1 Pesisir Tengah tidak lepas dari peran

Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam mengelola bidang-bidang layanan

sekolah yang berlandaskan Manajemen Berbasis Sekolah.

Melihat begitu penting suatu lembaga pendidikan mengatur diri secara

mandiri dengan menggunakan manajemen berbasis sekolah, dan melihat

begitu besar peran kepala sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan,

maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Peran

Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Implementasi Manajemen Berbasis

Sekolah di SMA Negeri 1 Pesisir Tengah”.

Mengingat peran kepala sekolah begitu banyak yang harus dijalankan, maka

dalam penelitian ini peneliti akan lebih memfokuskan peran kepala sekolah

dalam mengimplementasikan manajemen berbasis sekolah.
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1.2. Fokus Penelitian

Fokus penelitian yang diteliti adalah Peran Kepemimpinan Kepala Sekolah

dalam Implementasi Manajeman Berbasis Sekolah (MBS) di SMA Negeri 1

Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat.

Berdasarkan fokus masalah penelitian yang telah dikemukakan, maka

subfokus penelitian sebagai berikut:

1.2.1. Peran Kepala Sekolah dalam memberdayakan guru SMAN 1 Pesisir

Tengah demi terciptanya proses pembelajaran yang baik

1.2.2. Peran Kepala Sekolah dalam menjalin kerjasama dengan

masyarakat/komite SMAN 1 Pesisir Tengah

1.2.3. Peran Kepala Sekolah dalam menerapkan prinsip-prinsip MBS di

SMAN 1 Pesisir Tengah

1.2.4. Peran Kepala Sekolah dalam melibatkan semua komponen sekolah

dalam Tim Manajemen di SMAN 1 Pesisir Tengah

1.3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan sub fokus penelitian, maka muncul

beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1.3.1. Bagaimana Peran Kepala Sekolah dalam memberdayakan guru

SMAN 1 Pesisir Tengah demi terciptanya proses pembelajaran yang

baik?

1.3.2. Bagaimana Peran Kepala Sekolah dalam menjalin kerjasama dengan

masyarakat/komite SMAN 1 Pesisir Tengah?
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1.3.3. Bagaimana Peran Kepala Sekolah dalam menerapkan prinsip-prinsip

MBS di SMAN 1 Pesisir Tengah?

1.3.4. Bagaimana Peran Kepala Sekolah dalam melibatkan semua

komponen sekolah dalam Tim Manajemen di SMAN 1 Pesisir

Tengah?

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah menganalisis dan

mendiskripsikan tentang:

1.4.1. Peran Kepala Sekolah dalam memberdayakan guru SMAN 1 Pesisir

Tengah demi terciptanya proses pembelajaran yang baik

1.4.2. Peran Kepala Sekolah dalam menjalin kerjasama dengan

masyarakat/komite SMAN 1 Pesisir Tengah

1.4.3. Peran Kepala Sekolah dalam menerapkan prinsip-prinsip MBS di

SMAN 1 Pesisir Tengah

1.4.4. Peran Kepala Sekolah dalam melibatkan semua komponen sekolah

dalam Tim Manajemen di SMAN 1 Pesisir Tengah

1.5. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan

manfaat praktis:

1.5.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan kajian dan

konsep yang mendalam tentang peran kepemimpinan kepala sekolah
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dalam implementasi manajemen berbasis sekolah, memberikan

gambaran umum MBS dalam perbaikan Manajemen Pendidikan dan

diharapkan dapat menjadi bahan acuan bagi peneliti lain, serta

diharapkan mampu meningkatkan peran kepemimpinan kepala

sekolah dalam menerapkan MBS sesuai dengan tata nilai pengelolaan

pendidikan.

1.5.2 Manfaat Praktis

1) Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Sebagai sumber informasi dan referensi dalam pemahaman

Manajemen Berbasis Sekolah dan menumbuhkan budaya meneliti

agar terjadi inovasi pembelajaran.

2) Bagi Peserta Didik

Meningkatkan peran serta dalam keaktifan di sekolah untuk

menemukan pengetahuan dan mengembangkan wawasan,

meningkatkan kemampuan menganalisis dan menyelesaaikan

suatu masalah melalui manajemen yang baik.

3) Bagi Peneliti

Sebagai sumber informasi dan referensi dalam pengembangan

penelitian. Sebagai sarana belajar untuk mengintegrasikan

pengetahuan dan keterampilan dengan terjun langsung sehingga

dapat melihat, merasakan, dan menghayati apakah praktik-praktik

peran kepemimpinan kepala sekolah yang dilakukan selama ini

sudah efektif dan efisien.



11

4) Bagi Orang Tua Peserta Didik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi

kepada orang tua peserta didik bahwa dalam implementasi MBS

diperlukan, peran serta masyarakat atau orang tua demi lebih

meningkatkan mutu sekolah.

5) Bagi SMA Negeri 1 Pesisir Tengah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat guna

mengevaluasi lembaga Pendidikan dan dapat dijadikan acuan

mengembangkan sekolah dalam rangka optimalisasi manajemen

mutu sekolah, sehingga penyelenggaraan proses Pendidikan lebih

efektif dan optimal. Selanjutnya juga diharapkan bila manajemen

sekolah optimal, maka semua potensi dapat berkembang dengan

baik.

6) Bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu acuan dalam

kebijakan Dinas terkait dengan pentingnya memberikan arahan

dan pembinaan bagi sekolah-sekolah diseluruh Provinsi Lampung

agar penyelenggaraan Pendidikan di sekolah-sekolah dapat

berjalan lebih efektif dan mutu sekolah dapat tercapai sesuai

dengan tujuan nasional Pendidikan.
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1.6. Definisi Istilah

Definisi istilah diperlukan untuk menghindari adanya salah tafsir dalam

memahami penelitian ini. Adapun istilah-istilah yang dijelaskan dalam

penelitian ini adalah:

1.6.1. Manajemen berbasis sekolah (MBS) dapat diartikan sebagai model

pengelolaan yang memberikan otonomi (kewenangan dan

tanggungjawab) lebih besar kepada sekolah, memberikan

fleksibilitas/ keluwesan kepada sekolah, dan mendorong partisipasi

secara langsung warga sekolah (guru, peserta didik, kepala sekolah,

karyawan) dan masyarakat (orangtua peserta didik, tokoh

masyarakat, ilmuwan, pengusaha, dan sebagainya), untuk

meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan

nasional serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.6.2. Kepemimpinan adalah unsur penting dalam organisasi, pemimpin

harus memiliki visi dan mampu menterjemahkan visi tersebut

kedalam kebijakan yang jelas dan tujuan yang spesifik.

1.6.3. Prinsip-prinsip MBS meliputi: keterbukaan, kebersamaan,

berkelanjutan, menyeluruh, pertanggungjawaban, demokratis,

kemandirian sekolah, berorientasi pada mutu, pencapaian standar

pelayanan minimal secara total, bertahap dan berkelanjutan,

pendidikan untuk semua.

1.6.4. SMA Negeri 1 Pesisir Tengah adalah Sekolah Menengah Atas

Negeri yang berada di Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir

Barat Provinsi Lampung.



II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

2.1.1. Dasar Hukum

Manajemen Berbasis Sekolah dijamin oleh peraturan perundang-

undangan (Rohiat, 2008: 51):

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program

Pembangunan Nasional Tahun 2000-2004 pada Bab VII tentang

Bagian Program Pembangunan Bidang Pendidikan, khususnya

sasaran (3) yaitu terwujudnya manajemen pendidikan yang

berbasis pada sekolah dan masyarakat (school community based

management)”;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional Pasal 5 ayat (1) “Pengelolaan pendidikan

anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah

dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan

prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah.”;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar

Nasional Pendidikan, khususnya standar pengelolaan sekolah,

yaitu manajemen berbasis sekolah.
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4. Peratuan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan

atas PP Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional

Pendidikan Pasal 49 Ayat (1) menyatakan: “Pengelolaan satuan

pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah

menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan

dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan

akuntabilitas”.

2.1.2. Sejarah dan Pengertian MBS

Latar belakang munculnya MBS di Indonesia tidak jauh berbeda

dengan Negara-negara maju yang terlebih dahulu menerapkannya.

Di banyak Negara gerakan reformasi pendidikan model MBS ini

sudah terjadi pada tahun 1970-an dan disusul banyak Negara pada

tahun 1980-an, sedangkan di Indonesia baru dimulai setelah 30 tahun

kemudian.

Istilah MBS ini mula-mula muncul di Amerika Serikat pada tahun

1970-an sebagai alternatif untuk mereformasi pengelolaan

pendidikan atau sekolah. Pendapat Oswald bahwa MBS dapat

didefinisikan sebagai desentralisasi kewenangan pembuatan

keputusan ke tingkat sekolah. Kebijakan ini merupakan salah satu

bentuk reformasi pendidikan yang muncul sejalan dengan spirit

desentralisasi (Danim, 2006: 37).

Desentralisasi persekolahan adalah sebuah proses dan dapat

membawa perubahan-perubahan penting tentang cara sistem
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persekolahan untuk menciptakan kebijakan, mendapatkan sumber

daya, mengeluarkan dana, melatih guru, menyusun kurikulum, dan

mengelola sekolah-sekolah setempat (Fiske, E.B. (1998: 8).

Secara teoritis, Manajemen Berbasis Sekolah merupakan sistem

pengelolaan persekolahan yang memberikan kewenangan dan

kekuasaan kepada institusi sekolah untuk mengatur kehidupan

sekolah sesuai dengan potensi, tuntutan, dan kebutuhan sekolah yang

bersangkutan. Berdasarkan visi, misi, dan tujuan pendidikan, sekolah

menetapkan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai tujuan

dengan memanfaatkan berbagai potensi yang tersedia dan dapat

digali di sekolah dan masyarakat sekitar sekolah.

Semakin tingginya kehidupan sosial masyarakat sejalan dengan

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, telah semakin

meningkatkan tuntutan kebutuhan kehidupan sosial masyarakat.

Pada akhirnya tuntutan tersebut bermuara kepada pendidikan, karena

masyarakat meyakini bahwa pendidikan mampu menjawab dan

mengantisipasi berbagai tantangan tersebut. Pendidikan merupakan

salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh sekolah sebagai institusi

tempat masyarakat berharap tentang kehidupan yang lebih baik di

masa yang akan datang. Pendidikan perlu perubahan yang dapat

dilakukan melalui perubahan dan peningkatan dalam pengelolaan

atau manajemen pendidikan di sekolah.
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Manajemen Berbasis Sekolah sebagai terjemahan dari School Based

Management, adalah suatu pendekatan politik yang bertujuan untuk

me-redisain pengelolaan sekolah dengan memberikan kekuasaan

kepada kepala sekolah dan meningkatkan partisipasi masyarakat

dalam upaya perbaikan kinerja sekolah yang mencakup guru, peserta

didik, kepala sekolah, orang tua peserta didik, dan masyarakat.

Manajemen Berbasis Sekolah merubah sistem pengambilan

keputusan dengan memindahkan otoritas dalam pengambilan

keputusan dan manajemen ke setiap yang berkepentingan di tingkat

lokal (local staholders). (Chapman, J, dalam Suryana, 2009: 3).

Model MBS telah dicoba di Amerika, ternyata telah membawa

dampak terhadap peningkatan kualitas belajar mengajar. Hal tersebut

disebabkan oleh adanya mekanisme yang lebih efektif, yaitu

pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan cepat, sekaligus

memberikan dorongan semangat kinerja baru sebagai motivasi

berprestasi kepada kepala sekolah dalam melakukan tugasnya

sebagai manajer sekolah. Dalam banyak kasus disebutkan bahwa

Manajemen Berbasis Sekolah telah membawa dampak positif seperti

yang dialami oleh sekolah-sekolah di beberapa negara antara lain

Pengalaman Kolombia menggambarkan bahwa desentralisasi adalah

sebuah pekerjaan kompleks dalam artian bahwa jalan yang ditempuh

mulai dari konsep sampai implementasi adalah jalan berliku penuh

rintangan (Fiske, E.B. 1998: 9).
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Pendidikan sangat penting bagi pembangunan ekonomi, dan sistem

persekolahan merupakan wahana untuk memperkuat pengaruh-

pengaruh politik serta menjalankan program dan tujuan para

pelakunya. Sukses atau gagalnya upaya desentralisasi persekolahan

sering kali lebih ditentukan oleh alasan-alasan politis dari pada

rancangan teknis (Fiske, E.B. 1998: 9).

2.1.3. Konsep Manajemen Berbasis Sekolah

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam memahami konsep

MBS:

Pertama: Pengkajian konsep MBS terutama yang menyangkut

kekuatan desentralisasi, kekuasaan atau kewenangan di tingkat

sekolah. Dalam sistem keputusan, hal ini dikaitkan dengan program

dan kemampuannya dalam meningkatkan kinerja sekolah.

Kedua: Penelitian tentang program MBS berkenaan dengan

desentralisasi kekuasaan dan program peningkatan partisipasi Local

Stakeholders. Pendelegasian otoritas pengambilan keputusan dalam

kaitannya dengan pemberdayaan sekolah, perlu dihubungkan dengan

efektivitas program.

Ketiga: Strategi MBS harus lebih menekankan kepada elemen

manajemen partisipatif. Pengalaman dalam implementasi strategi

MBS yang menekankan pada kekuasaan daripada kemampuan

profesional (pengetahuan dan keahlian) menyebabkan kegagalan

dalam menerapkan konsep MBS.
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2.1.4. Karekteristik Manajemen Berbasis Sekolah

Berdasarkan pelaksanaan MBS di negara maju, maka secara

konseptual dan praktis, indikator keberhasilan MBS didukung oleh

karakteristik-karakteristik dasar sebagai berikut:

1. Pemberian otonomi yang luas kepada sekolah.

Sekolah sebagai institusi pendidikan anak diberi kewenangan

dan kekuasaan yang luas unuk mengembangkan program-

program kurikulum dan pembelajaran sesuai dengan kondisi dan

kebutuhan peserta didik serta tuntutan masyarakat setempat.

Sekolah memiliki kekuasaan dan kewenangan mengelola dan

memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia di

masyarakat dan lingkungan sekitar sekolah. Selain itu, sekolah

juga diberikan kewenangan untuk menggali dan mengelola

sumber dana sesuai dengan prioritas kebutuhan sekolah. Dengan

adanya otonomi yang luas ini, sekolah dapat meningkatkan

kinerja staf dengan menawarkan partisipasi aktif mereka dalam

pengambilan keputusan bersama daan bertangungjawab bersama

dalam pelaksanaan keputusan yang diambil sesuai dengan posisi

masing-masing.

2. Partisipasi masyarakat dan orang tua peserta didik yang tinggi.

Dalam MBS, pelaksanaan program-program sekolah didukung

oleh adanya partisipasi masyarakat dan orang tua peserta didik

yang tinggi. Orang tua peserta didik dan masyarakat tidak hanya
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mendukung sekolah melalui bantuan keuangan, tetapi bersama

atau melalui “school council” merumuskan dan

mengembangkan program-program yang dapat meningkatkan

kualitas sekolah secara umum. Masyarakat dan orang tua

menyediakan diri untuk membantu sekolah sebagai nara sumber

atau organisator kegiatan sekolah yang dapat meningkatkan

kualitas hasil belajar peserta didik dan prestise sekolah secara

keseluruhan. Orang tua dan masyarakat juga secara aktif terlibat

dalam proses kontrol kualitas hasil belajar peserta didik dan

pengelolaan sekolah secara umum.

3. Kepemimpinan sekolah yang demokratis dan profesional.

Dalam MBS, pelaksanaan program-program sekolah didukung

oleh adanya kepemimpinan sekolah yang demokratis dan

profesional. Kepala Sekolah dan guru-guru sebagai tenaga

pelaksana inti program sekolah adalah orang-orang yang

memiliki kemampuan dan integrits profesional.

Kepala Sekolah adalah manajer pendidikan profesional yang

direkrut dewan sekolah untuk mengelola segala kegiatan sekolah

berdasarkan kebijakan yang ditetapkan dewan sekolah. Guru-

guru yang direkrut oleh sekolah adalah guru-guru profesional

dalam bidangnya masing-masing, sehingga mereka bekerja

berdasarkan pola kinerja profesional yang disepakati bersama

untuk mendukung keberhasilan pembelajaran peserta didik.
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Dalam proses “bottom-up” secara demokratis, sehingga semua

pihak memiliki tanggungjawab terhadap keputusan yang diambil

dan proses pelaksanaan keputusan tersebut.

4. Adanya “team-work” yang tinggi dan profesional.

Dalam Manajamen Berbasis Sekolah, keberhasilan program-

program sekolah didukung oleh adanya kinerja “team-work”

yang tinggi dan profesional dari berbagai pihak yang terlibat

dalam pendidikan di sekolah. Pada pelaksanaan program

sekolah, misalnya, pihak-pihak yang terlibat dalam program

sekolah bekerjasama secara profesional untuk mencapai tujuan-

tujuan atau target dari adanya “team-work” yang tinggi dan

profesional dari berbagai pihak yang terlibat dalam proses

pendidikan anak. Pelaksanaan MBS akan aktif apabila

masyarakat dan orang tua memberikan dukungan dan partisipasi

yang tinggi terhadap program-program sekolah (Sa’ud, 2008:

42).

2.1.5. Tujuan Manajemen Berbasis Sekolah

Tujuan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah adalah untuk

meningkatkan efisiensi pengelolaan serta mutu dan relevansi

pendidikan di sekolah (Supriyono dkk, 2001: 5). Tujuan penerapan

MBS adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara umum

baik menyangkut kualitas pembelajaran, kualitas kurikukulum,

kualitas sumber daya manusia baik guru maupun tenaga



21

kependidikan lainnya, dan kualitas pelayanan pendidikan secara

umum (Nurkolis, 2003: 23-24).

Tujuan manajemen berbasis sekolah adalah untuk memberdayakan

sekolah terutama sumber daya manusianya (kepala sekolah, guru,

karyawan, peserta didik, orangtua peserta didik, dan masyarakat

sekitar) melalui pemberian kewenangan, fleksibilitas, dan sumber

daya lain untuk memecahkan persoalan yang dihadapi oleh sekolah

yang bersangkutan (Slamet PH, 2000: 611).

Partisipasi masyarakat dengan menyatakaan MBS bertujuan agar

otonomi sekolah dan partisipasi masyarakat atau pemangku

kepentingan mempunyai model-model keterlibatan yang tinggi (high

involment models), dimana model ini adalah memberikan kerangka

dasar bahwa setiap unsur akan dapat berperan dalam meningkatkan

mutu, efisiensi dan pemerataan kesempatan pendidikan (Nanang

Fattah, 2003: 12).

Dari beberapa tujuan yang dikemukakan tersebut, pada dasarnya

tujuan MBS bermuara pada lima hal, yakni: (1) meningkatkan mutu

pendidikan dalam mengelola dan inisiatif sekolah dalam mengelola

dan memberdayakan sumber daya yang tersedia, (2) meningkatkan

kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan

pendidikan melalui pengambilan keputusan, (3) meningkatkan

tanggung jawab sekolah kepada orangtua, masyarakat, dan

pemerintah tentang mutu sekolah, (4) meningkatkan kompetisi yang
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sehat antar sekolah untuk pencapaian mutu pendidikan yang

diharapkan, dan (5) memberdayakan potensi sekolah yang ada agar

menghasilkan lulusan yang berhasil guna dan berdaya guna.

2.1.6. Manfaat Manajemen Berbasis Sekolah

Dengan adanya otonomi, sekolah dapat mengelola sumber daya yang

dimilikinya dengan pengembangan dan Implementasi MBS sesuai

dengan kultur, kondisi dan kebutuhan sekolah juga masyarakat

setempat. Keleluasaan dalam mengelola sumber daya yang dimaksud

memberikan nilai-nilai positif bagi pengembangan pendidikan di

masa depan dan meningkatkan mutu pendidikan secara macro. Nilai

positif MBS banyak dirasakan oleh stakeholder pendidikan seperti,

birokrasi, kepala sekolah, guru, masyarakat dan pelaksanaan sistem.

Bagi Guru dan masyarakat, nilai positif yang didapat seperti: guru

merasa dihargai, sehingga tingkat tingkat kepuasan kerja dan

motivasinya meningkat dan masyarakat merasa puas, karena

aspirasinya terakomodasi sehingga dukungannya lebih besar.

sedangkan manfaat yang diperoleh sekolah seperti: kepala sekolah

diberi kesempatan yang baik untuk menunjukkan kepemimpinannya,

kedudukan kepala sekolah stabil, karena adanya dukungan dari

berbagai pihak dan organisasi penyelenggaraan pendidikan lebih

efektif dan efisien.

Manfaat MBS dimunculkan karena adanya alasan-alasan MBS harus

di implementasikan dan dikembangkan. Keunggulan-keunggulan
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MBS, sebagai berikut: 1) Program-program bagi peserta didik lebih

baik, 2) Pemanfaatan sumber daya manusia secara penuh, 3) Kualitas

keputusan-keputusan meningkat, 4) Meningkatkan loyalitas dan

komitmen staf, 5) Mengembangkan keterampilan-keterampilan staf,

6) Tujuan-tujuan organisasi jelas, 7) Meningkatkan moral staf, 8)

Merangsang kreatifitas dan inofasi staf, 9) Memperbesar konfidensi

masyarakat, 10) Menambah akuntabilitas finansial, dan 11)

Restrukturisasi (Ametembun, 2001: 10)

2.1.7. Prinsip-Prinsip Manajemen Berbasis Sekolah

Peratuan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas

PP Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan

Pasal 49 Ayat (1). Berdasarkan kedua isi kebijakan tersebut, prinsip-

prinsip MBS meliputi:

a) Kemandirian

Kemandirian berarti kewenangan sekolah untuk mengelola

sumberdaya dan mengatur kepentingan warga sekolah menurut

prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi seluruh warga sekolah

sesuai peraturan perundangan. Kemandirian sekolah hendaknya

didukung oleh kemampuan sekolah dalam mengambil keputusan

terbaik, demokratis, mobilisasi sumberdaya, berkomunikasi yang

efektif, memecahkan masalah, antisipatif dan adaptif terhadap

inovasi pendidikan, bersinergi, kolaborasi, dan memenuhi

kebutuhan sekolah sendiri.
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b) Keadilan

Keadilan berarti sekolah tidak memihak terhadap salah satu

sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan sumber

daya sekolah, dan dalam pembagian sumber daya untuk

kepentingan peningkatan mutu sekolah. Sumber daya manusia

yang terlibat, baik warga sekolah maupun pemangku kepentingan

lainnya diberikan kesempatan yang sama untuk ikut serta

memberikan dukungan guna peningkatan mutu sekolah sesuai

dengan kapasitas mereka. Pembagian sumber daya untuk

pengelolaan semua substansi manajemen sekolah dilakukan

secara bijaksana untuk mempercepat dan keberlanjutan upaya

peningkatan mutu sekolah. Dengan diperlakukan secara adil,

maka semua pemangku kepentingan akan memberikan dukungan

terhadap sekolah seoptimal mungkin.

c) Keterbukaan

Manajemen dalam konteks MBS dilakukan secara terbuka atau

transparan, sehingga seluruh warga sekolah dan pemangku

kepentingan dapat mengetahui mekanisme pengelolaan sumber

daya sekolah. Selanjutnya sekolah memperoleh kepercayaan dan

dukungan dari pemangku kepentingan. Keterbukaan dapat

dilakukan melalui penyebarluasan informasi di sekolah dan

pemberian informasi kepada masyarakat tentang pengelolaan

sumber daya sekolah, untuk memperoleh kepercayaan publik

terhadap sekolah. Tumbuhnya kepercayaan publik merupakan
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langkah awal dalam meningkatkan peran serta masyarakat

terhadap sekolah.

d) Kemitraan

Kemitraan yaitu jalinan kerjasama antara sekolah dengan

masyarakat, baik individu, kelompok/organisasi, maupun Dunia

Usaha dan Dunia Industri (DUDI). Keuntungan yang diterima

sekolah antara lain meningkatnya   kemampuan dan ketrampilan

peseta didik, meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan

prasarana sekolah, diperolehnya sumbangan ide untuk

pengembangan sekolah, diperolehnya sumbangan dana untuk

peningkatan mutu sekolah, dan terbantunya tugas kepala sekolah

dan guru. Keuntungan bagi masyarakat biasanya dirasakan secara

tidak langsung, misalnya tersedianya tenaga kerja terdidik,

terbinanya anggota masyarakat yang berakhlakul karimah, dan

terciptanya tertib sosial. Sekolah bisa menjalin kemitraan, antara

lain dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, dunia

usaha, dunia industri, lembaga pemerintah, organisasi profesi,

organisasi pemuda, dan organisasi wanita.

e) Partisipatif

Partisipatif dimaksudkan sebagai keikutsertaan semua pemangku

kepentingan yang terkait dengan sekolah dalam mengelola

sekolah dan pembuatan keputusan. Keikutsertaan mereka dapat

dilakukan melalui prosedur formal yaitu komite sekolah, atau
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keterlibatan pada kegiatan sekolah secara insidental, seperti

peringatan hari besar nasional, mendukung keberhasilan lomba

antar sekolah, atau pengembangan pembelajaran. Bentuk

partisipasi dapat berupa sumbangan tenaga, dana, dan sarana

prasarana, serta bantuan teknis antara lain gagasan tentang

pengembangan sekolah.

f)Efisiensi

Efisiensi dapat diartikan sebagai penggunaan sumberdaya (dana,

sarana prasarana dan tenaga) sesedikit mungkin dengan harapan

memperoleh hasil seoptimal mungkin. Efisiensi juga berarti

hemat terhadap pemakaian sumberdaya namun tetap dapat

mencapai sasaran peningkatan mutu sekolah.

g) Akuntabilitas

Akuntabilitas menekankan pada pertanggungjawaban

penyelenggaraan pendidikan di sekolah utamanya pencapaian

sasaran peningkatan mutu sekolah. Sekolah dalam mengelola

sumberdaya berdasar pada peraturan perundangan dan dapat

mempertangungjawabkan kepada pemerintah, seluruh warga

sekolah dan pemangku kepentingan lainnya. Pertanggungjawaban

meliputi implementasi proses dan komponen manajemen sekolah.

Pertanggungjawaban dapat dilakukan secara tertulis dan tidak

tertulis disertai bukti-bukti administratif yang sah dan/atau bukti
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fisik (seperti bangunan gedung, bangku, dan alat-alat

laboratorium).

2.2. Kepemimpinan

2.2.1. Pengertian Kepemimpinan

Kepemimpinan adalah suatu proses dimana seseorang dapat menjadi

pemimpin (leader) melalui aktivitas yang terus menerus sehingga

dapat mempengaruhi yang dipimpinnya (followers) dalam rangka

untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan (Brahmasari &

Suprayetno, 2009: 129). Dengan kata lain kepemimpinan adalah

proses mempengaruhi kegiatan-kegiatan kelompok yang diorganisir

menuju kepada penentuan dan pencapaian tujuan.

Beberapa definisi yang representative tentang kepemimpinan, yang

telah ada yaitu:

a. Kepemimpinan adalah “perilaku individu yang mengarahkan

aktivitas kelompok untuk mencari sasaran bersama”.

b. Kepemimpinan adalah “pengaruh tambahan yang melebihi dan

berada di atas kebutuhan mekanis dalam mengarahkan

organisasi secara rutin”.

c. Kepemimpinan dilaksanakan ketika seseorang memobilisasi

sumber daya institusional, politis, psikologis, dan sumber-

sumber lainya untuk membangkitkan, melibatkan dan memenuhi

motivasi pengikutnya.
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d. Kepemimpinan adalah “proses mempengaruhi aktivitas

kelompok yang terorganisasi untuk mencapai sasaran”.

e. Kepemimpinan adalah proses pemberian tujuan (arahan yang

berarti) ke usaha kolektif yang menyebabkan adanya yang di

keluarkan untuk mencapai tujuan”.

f.Kepemimpinan adalah “kemampuan untuk bertindak di luar

budaya untuk memulai proses perubahan evolusi agar menjadi

lebih adabtif”.

g. Kepemimpinan adalah “proses untuk membuat orang

memahami manfaat bekerja bersama orang lain, sehingga

mereka paham dan mau melakukannya”.

h. Kepemimpinan adalah “cara mengartikulasikan visi,

mewujudkan nilai, dan menciptakan lingkungan guna mencapai

sesuatu”.

i. Kepemimpinan adalah kemampuan individu untuk mempengaruhi,

memotivasi dan membuat orang lain mampu memberikan

kontribusinya demi efektivitas dan keberhasilan organisasi”.

(Yulk Gary, 1997: 82).

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan

adalah sebuah kepribadian seseorang yang berusaha untuk

mengubah, menggerakkan, mengarahkan, membimbing, membina,

memberi motivasi, memberi bantuan, menjadi teladan, serta

mempengaruhi sikap orang lain dari suatu organisasi untuk mencapai
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sebuah tujuan bersama yang direncanakan dan merupakan

sumbangan dari seseorang di dalam situasi-situasi kerjasama.

2.2.2. Kepemimpinan dalam Manajemen Berbasis Sekolah

Kepemimpinan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam

MBS. Kepemimpinan berkaitan dengan masalah kepala sekolah

dalam meningkatkan kesempatan untuk mengadakan pertemuan

secara efektif dengan para guru dan situasi yang kondusif. Perilaku

kepala sekolah harus dapat mendorong kinerja para guru dengan

menunjukkan rasa bersahabat, dekat, dan penuh pertimbangan

terhadap para guru, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok

(Rohmah L, 2016: 47).

Perubahan manajemen Pendidikan dari sentralistik ke desentralistik

menuntut proses pengambilan keputusan Pendidikan menjadi lebih

terbuka, dinamik dan demokratis. Dalam melaksanakan MBS

menurut Komite Reformasi Pendidikan, kepala sekolah perlu

memiliki kepemimpinan yang kuat, partisipatif dan demokratis.

Untuk mengakomodasikan persyaratan ini kepala sekolah perlu

mengadopsi kepemimpinan transformasional (Nurkolis, 2003: 171-

172).

Tipe Kepemimpinan Transformasional ini disarankan untuk diadopsi

dalam Implementasi MBS. Tak lain karena ciri-ciri kepemimpinan

transformasional sejalan dengan gaya manajemen model MBS.

Pertama, adanya kesamaan yang paling utama, yaitu jalannya
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organisasi yang tidak digerakkan oleh birokrasi, tetapi oleh

kesadaran bersama. Kedua, para pelaku mengutamakan kepentingan

organisasi dan bukan kepentingan pribadi. Ketiga, adanya partisipasi

aktif dari pengikut atau orang yang dipimpin (Nurkolis, 2003: 173).

2.3. Kepala Sekolah dalam Manajemen Berbasis Sekolah

Kepala sekolah bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan

pendidikan, administrasi sekolah, pembinaan tenaga kependidikan lainnya

dan pendayagunaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana (Mulyasa,

2004: 35). Hal tersebut menjadi lebih penting sejalan dengan semakin

kompleksnya tuntutan tugas kepala sekolah yang menghendaki dukungan

kinerja yang semakin efektif dan efisien (Rachmawati, 2014: 20).

Kepemimpinan kepala sekolah adalah kemampuan untuk menggerakan

sumber yang ada pada suatu sekolah dan digunakan secara maksimal untuk

mencapai tujuan yang diinginkan. Tugas Kepala Sekolah menurut Peraturan

Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2017 dalam pasal 54 menyatakan bahwa

tugas utama kepala sekolah adalah melaksanakan tugas manajerial,

pengembangan kewirausahaan dan supervisi guru dan tenaga kependidikan.

Seorang kepala sekolah yang memanajemen sekolah tanpa pengetahuan

manajemen pendidikan tidak akan bekerja secara efektif dan efisien, jauh

dari mutu dan keberhasilannya tidak akan meyakinkan. Kepala sekolah

sebagai pemimpin lembaga hendaknya dalam menjalankan amanatnya

melakukan perencanaan, pengorganisasian dan pengawasan dalam membuat

dan menjalankan program-program sekolah, karena sekolah tidak akan
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berjalan efektif dan efisien tanpa penerapan manajemen yang baik dari

kepala sekolah selaku pimpinan lembaga.

Seorang kepala sekolah yang tidak mempelajari teori manajemen dalam

mengelola sekolahnya tidak akan dapat mencapai tujuan secara efektif,

karena apa yang dilakukan untuk mencapai tujuan harus berpijak pada

perilaku yang sistematis dan berhubungan dengan konsep, asumsi dan

generalisasi teori manajemen (Rohiat, 2008: 15).

Fungsi manajemen perlu dipelajari dan dipraktekan oleh personil sekolah

dalam memberdayakan potensi-potensi yang ada di sekolah, terutama kepala

sekolah sebagai pimpinan di sekolah yang membuat kebijakan keputusan di

sekolah, kepemimpinan tidak terlepas dari manajemen, kepemimpinan tidak

akan berhasil tanpa manajemen yang baik, dengan demikian antara prilaku

manajemen dan perilaku kepemimpinan harus bersinergi agar organisasi

berkembang dan tujuan dicapai dengan optimal (Sutarto dkk, 2014: 344-

345).

Kepala sekolah yang juga adalah seorang pemimpin harus mempunyai

kompetensi yang baik. Kepala sekolah yang memiliki kompetensi tinggi

mutlak dibutuhkan untuk membangun sekolah berkualitas, sekolah efektif,

karena kepala sekolah sebagai pemegang otoritas dalam pelaksanaan

pendidikan di sekolah perlu memahami proses pendidikan di sekolah serta

menjalankan tugasnya dengan baik, sehingga proses penyelenggaraan

pendidikan di sekolah dapat berjalan sesuai dengan upaya-upaya pencapaian

tujuan pendidikan secara efektif dan efesien (Karweti, 2010: 84).
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Begitu pentingnya peranan kepemimpinan kepala sekolah dalam proses

pencapaian tujuan pendidikan, sehingga dapat dikatakan bahwa sukses

tidaknya kegiatan sekolah sebagian besar ditentukan oleh kualitas

kepemimpinan yang dimiliki oleh kepala sekolah (Syafrida, 2015: 679).

Kepala sekolah merupakan motor penggerak, penentu arah kebijakan

sekolah, yang akan menentukan bagaimana tujuan-tujuan sekolah dan

pendidikan pada umumnya direalisasikan (Mulyasa, 2004: 78). Sehubungan

dengan Manajemen Berbasis Sekolah, kepala sekolah dituntut untuk

senantiasa meningkatkan efektifitas kinerja. Dengan begitu, Manajemn

Berbasis Sekolah sebagai paradigma baru pendidikan dapat memberikan

hasil yang memuaskan.

Kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan dituntut untuk melaksanakan

tugas dan tanggung jawabnya yang berkaitan dengan kepemimpinan

pendidikan dengan sebaik mungkin, termasuk di dalamnya sebagai

pemimpin pengajar (Sulistyorini, 2006: 133). Sehingga dengan kehadiran

seorang pemimpin akan membuat organisasi menjadi satu kesatuan yang

memiliki kekuatan untuk berkembang dan tumbuh menjadi lebih besar.

Kepala sekolah dalam pengimplementasian MBS merupakan kunci

keberhasilan kebijakan otonomi daerah pada satuan pendidikan sekolah.

2.4. Tipe Kepemimpinan dalam Pendidikan

Suatu organisasi akan berhasil atau gagal sebagian besar ditentukan oleh

kepemimpinan lembaga tersebut. Tipe kepemimpinan akan identik dengan
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gaya kepemimpinan seseorang dalam melaksanakan suatu kepemimpinan.

Hubungan antara gaya kepemimpinan dan kinerja dimediasi oleh organisasi

budaya. Gaya kepemimpinan tidak terkait langsung dengan kinerja namun

secara tidak langsung terkait (Ogbonna & Harris, 2000: 781).

Berbagai gaya atau tipe kepemimpinan banyak kita jumpai dalam kehidupan

sehari-hari, termasuk di sekolah. Walaupun pemimpin pendidikan

khususnya sekolah atau madrasah formal adalah pemimpin yang diangkat

secara langsung baik oleh pemerintah maupun yayasan, atau melalui

pemilihan.

Tipe kepemimpinan yang secara luas dikenal dan diakui keberadaanya

adalah:

1. Kepemimpinan Otokratik

Seorang pemimpin yang tergolong otokratik memiliki serangkaian

karakteristik yang bisaanya dipandang sebagai karakteristik yang

negative. Dengan istilah lain pemimpin tipe otokratik adalah seorang

yang egois. Dengan egoismenya pemimpin otokratik melihat perananya

sebagai sumber segala sesuatu dalam kehidupan organisasional. Seorang

pemimpin yang otokratik ialah seorang pemimpin yang

a) menganggap organisasi sebagai milik peribadi;

b) mengindentikan tujuan pribadi dengan tujuan organisasi;

c) menganggap bawahan sebagai alat semata-mata;

d) tidak mau menerima kritik, saran dan pendapat;

e) tergantung pada kekuasaan formilnya;
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f) dalam tindakan pengerakannya sering mempergunakan approach

mengandung unsur paksaan dan bersifat menghukum;

Pemimpin bertindak sebagai diktator, pemimpin adalah penggerak dan

penguasa kelompok. Kewajiban bawahan atau anggota-anggotanya

hanyalah mengikuti dan menjalankan, tidak boleh membatah ataupun

mengajukan saran.

2. Kepemimpinan yang Laissez Faire (masa bodoh).

Laissez faire (kendali bebas) merupakan kebalikan dari pemimpin

otokrtatik. Jika pemimpin otokkratik selalu mendominasi organisasi

maka pemimpin laissez faire ini memberi kekuasaan sepenuhnya kepada

anggota atau bawahan. Bawahan dapat mengembangkan sarannya

sendiri, memecahkan masalahnya sendiri dan pengarahan tidak ada atau

hanya sedikit.

Adapun sifat kepemimpinan laissez faire seolah-olah tidak tampak, sebab

pada tipe ini seorang pemimpin memberikan kebebasan penuh kepada

para anggotanya dalam melaksanakan tugasnya. Disini seorang

pemimpin mempunyai kenyakinan bahwa dengan memberikan

kebebasan yang seluas-luasnya terhadap bawahan maka semua usahanya

akan cepat berhasil.

Pemimpin yang seperti ini menafsirkan demokrasi dalam arti keliru,

karena demokrasi seolah-olah diartikan sebagai kebebasan bagi setiap

anggota untuk mengemukakan dan mempertahankan pendapat dan

kebijakannya masing-masing.
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Tingkat keberhasilan organisasi atau lembaga yang dipimpin dengan

Gaya Laissez Faire semata-mata disebabkan karena kesadaran dan

dedikasi beberapa anggota kelompok dan bukan karena pengaruh dari

pemimpinnya.

3. Kepemimpinan Demokratis

Tipe demokratis berlandaskan pada pemikiran bahwa aktifitas dalam

organisasi akan dapat berjalan lancar dan dapat mencapai tujuan yang

telah ditetapkan apabila berbagai masalah yang timbul diputuskan

bersama antara pejabat yang memimpin maupun para pejabat yang

dipimpin.

Seorang pemimpin yang demokratis menyadari bahwa organisasi harus

disusun sedemikian rupa sehingga mengambarkan secara jelas beragam

tugas dan kegiatan yang harus dilaksanakan demi tercapainya tujuan

organisasi. Kepemimpinan demokrasi selalu menyadari bahwa dirinya

merupakan bagian dari kelompoknya. Berhasil tidaknya suatu pekerjaan

bersama terletak pada kelompok dan pimpinan.

4. Kepemimpinan Tipe Karismatik

Seorang pemimpin yang karismatik memiliki krakteristik khususnya

yaitu daya tariknya yang sangat memikat sehingga mampu memperoleh

pengikut yang sangat besar dan para pengikutnya tidak selalu dapat

menjelaskan secara kongkrit mengapa orang tertentu itu dikagumi.

Hingga sekarang para sarjana belum berhasil menemukan sebab-sebab

mengapa seseorang pemimpin memiliki karisma. Karena kurangnya
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pengetahuan tentang sebab musabab seseorang menjadi pemimpin yang

karismatik maka sering hanya dikatakan bahwa pemimpin yang demikian

diberkahi dengan kekuatan gaib.

5. Kepemimpinan Tipe Militeristik

Tipe kepemimpinan yang bisaa memakai cara yang lazim digunakan

dalam kemiliteran. Pemimpin yang bertipe militeristis ialah seoarng

pemimpin yang memiliki sifat-sifat sebagai berikut: (a) dalam

mengerakan bawahan lebih sering mempergunakan sistem perintah; (b)

dalam mengerakan bawahan senang bergantung kepada pangkat dan

jabatannya; (c) senang kepada formalitas yang berlebih-lebihan; (d)

menuntut disiplin yang tinggi dan kaku dari bawahan; (e) sukar

menerima kritikan dari bawahannya; (f) menggemari upacara-upacara

untuk berbagai keadaan.

2.5. Kepala Sekolah sebagai Leader (Pemimpin)

Kepemimpinan adalah suatu proses dimana seseorang dapat menjadi

pemimpin (leader) melalui aktivitas yang terus menerus sehingga dapat

mempengaruhi yang dipimpinnya (followers) dalam rangka untuk mencapai

tujuan organisasi atau perusahaan (Brahmasari & Suprayetno, 2009: 125).

Untuk mencapai tujuan sekolah yang efektif dan efesien, Kepala sekolah

perlu mengadakan pembagian kerja yang jelas bagi guru-guru yang menjadi

anak buahnya. Dengan pembagian kerja yang baik, pelimpahan wewenang

dan tanggungjawab yang tepat serta mengingat prinsip-prinsip
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pengorganisasian, kiranya kegiatan sekolah akan berjalan lancar dan tujuan

dapat tercapai secara optimal (Daryanto, 2006: 83).

Peranan pemimpin dalam organisasi atau perusahaan ada tiga bentuk yaitu

peranan yang bersifat interpersonal, peranan yang bersifat informasional,

dan peran pengambilan keputusan (Siagian, 2002: 79).

Peranan yang bersifat interpersonal dalam organisasi adalah bahwa seorang

pemimpin dalam perusahaan atau organisasi merupakan simbol akan

keberadaan organisasi, seorang pemimpin bertanggung jawab untuk

memotivasi dan memberikan arahan kepada bawahan, dan seorang

pemimpin mempunyai peran sebagai penghubung. Peranan yang bersifat

informasional mengandung arti bahwa seorang pemimpin dalam organisasi

mempunyai peran sebagai pemberi, penerima dan penganalisa informasi.

Sedangkan peran pemimpin dalam pengambilan keputusan mempunyai arti

bahwa pemimpin mempunyai peran sebagai penentu kebijakan yang akan

diambil berupa strategi-strategi bisnis yang mampu untuk mengembangkan

inovasi, mengambil peluang atau kesempatan dan bernegosiasi dan

menjalankan usaha dengan konsisten.

Sembilan peranan kepemimpinan seorang dalam organisasi yaitu pemimpin

sebagai perencana, pemimpin sebagai pembuat kebijakan, pemimpin

sebagai ahli, pemimpin sebagai pelaksana, pemimpin sebagai pengendali,

pemimpin sebagai pemberi hadiah atau hukuman, pemimpin sebagai teladan

dan lambang atau simbol, pemimpin sebagai tempat menimpakan segala
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kesalahan, dan pemimpin sebagai pengganti peran anggota lain (Anoraga et

al. (1995) dalam (Tika, 2006: 37).

2.6. Peran Kepala Sekolah dalam Memberdayakan Guru

Sebagai seorang pemimpin kepala sekolah mempunyai tugas untuk

menggerakan segala sumber yang ada disekolah sehingga dapat didayakan

untuk digunakan secara maksimal demi mencapai tujuan yang telah

ditetapkan (Rachmawati, 2013: 1). Baik tidaknya kinerja guru disekolah

sangat bergantung pada bagaimana kemampuan kepala sekolah dalam

mempengaruhi perilaku guru dalam melaksanakan tugasnya. Dalam

melaksanakan tugasnya guru cenderung tunduk pada kepala sekolah

sehingga segala sesuatu yang dilaksanakan oleh guru harus mengacu pada

kebijakan-kebijakan dari kepala sekolah. Selain itu apabila terjadi

penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut kepala

sekolah berhak untuk menegur maupun memberikan peringatan.

Dari ketiga bidang keterampilan kepala sekolah (technical, human dan

conceptual), human skills merupakan keterampilan yang memerlukan

perhatian khusus dari para kepala sekolah, sebab melalui human skills

seorang kepala sekolah dapat memahami isi hati, sikap dan motif orang lain,

mengapa orang lain tersebut berkata dan berperilaku (Karweti, 2010: 84).

Kepala sekolah perlu meningkatkan kemampuannya terutama dengan

menitik beratkan pada kemampuan interpersonal (human relations) karena

sangat terkait dengan kemampuan sekolah menjalin hubungan,

memberdayakan guru, murid dan stakeholders pendidikan. Kemampuan
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memberdayakan guru sangat diperlukan kepala sekolah. Posisinya sebagai

pendidik dan pengajar tidak tergantikan oleh alat secanggih apapun.

Karenanya hubungan kemanusiaan harus dipertahankan.

Salah satu hal positif yang dilakukan kepala sekolah di sekolah adalah peran

sebagai pemimpin pembelajaran. Kepemimpinan pembelajaran atau

kepemimpinan instruksional adalah kepemimpinan yang menekankan pada

komponen-komponen yang terkait erat dengan pembelajaran, meliputi

kurikulum, proses belajar mengajar, penilaian, pengembangan guru, layanan

prima dalam pembelajaran, dan pembangunan komunitas belajar di sekolah.

Tujuan utama kepemimpinan pembelajaran adalah memberikan layanan

prima kepada semua peserta didik agar mereka mampu mengembangkan

potensi, bakat, minat dan kebutuhannya. Selain itu juga untuk memfasilitasi

pembelajaran agar prestasi belajar meningkat, kepuasan belajar semakin

tinggi, motivasi belajar semakin tinggi, keingintahuan terwujudkan,

kreativitas terpenuhi, inovasi terealisir, jiwa kewirausahaan terbentuk, dan

kesadaran untuk belajar sepanjang hayat karena ilmu pengetahuan dan

teknologi serta seni berkembang pesat dan tumbuh dengan baik.

2.7. Peran Kepala Sekolah dalam Menjalin Hubungan dengan Masyarakat

Hubungan antara sekolah dan masyarakat pada hakekatnya adalah suatu

sarana yang cukup memiliki peran yang menentukan dalam kerangka usaha

pembangunan pembinaan pertumbuhan dan pengembangan peserta didik di

sekolah. Dikarenakan Manajemen Berbasis Sekolah ini adalah upaya

kemandirian, kreativitas sekolah dalam peningkatan kemitraan, partisipasi,
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keterbukaan, dan akuntabilitas dalam peningkatan mutu melalui kerjasama

atau pemberdayaan pemerintah dan masyarakat, maka diperlukan pula

administrasi pendidikan di bidang hubungan sekolah dengan masyarakat.

Administrasi hubungan sekolah dengan masyarakat merupakan seluruh

proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja atau

sungguh-sungguh serta pembinaan secara kontinu untuk mendapatkan

simpati dari masyarakat pada umumnya serta dari publik pada khususnya,

sehingga kegiatan operasional sekolah atau pendidikan semakin efektif dan

efisien demi membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah

ditetapkan.

Dilihat dari konsep pendidikan, masyarakat adalah sekumpulan orang

dengan berbagai ragam kualitas diri yang tidak berpendidikan sampai

dengan yang berpendidikan. Sementara itu, dilihat dari lingkungan

pendidikan, masyarakat disebut lingkungan nonformal yang memberikan

pendidikan secara sengaja dan berencana untuk seluruh anggotanya, tapi

tidak sistematis.

Istilah hubungan dengan masyarakat dikemukakan kali pertama oleh

presiden Amerika Serikat, Thomas Jefferson tahun 1807 dengan istilah

Public Relations. Hingga saat ini pengertian hubungan dengan masyarakat

itu sendiri belum mencapai suatu mufakat konvensional. Adapun pengertian

hubungan dengan masyarakat menurut Abdurrachman ialah kegiatan untuk

menanamkan dan memperoleh pengertian, good will, kepercayaan,
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penghargaan dari publik sesuatu badan khususnya dan masyarakat pada

umumnya (Suryosubroto, 2004: 155).

Hubungan sekolah dengan masyarakat merupakan jalinan interaksi yang

diupayakan oleh sekolah agar dapat diterima di tengah-tengah masyarakat

untuk mendapatkan aspirasi, simpati dari masyarakat. Dan mengupayakan

terjadinya kerjasama yang baik antar sekolah dengan masyarakat untuk

kebaikan bersama, atau secara khusus bagi sekolah penjalinan hubungan

tersebut adalah untuk mensuksekan program-program sekolah yang

bersangkutan sehingga sekolah tersebut bisa tetap eksis.

Ada tiga faktor yang menyebabkan sekolah harus berhubungan dengan

masyarakat:

a. Faktor perubahan sifat, tujuan dan metode pengajaran di sekolah.

b. Faktor masyarakat, yang sesuai adanya perubahan-perubahan dalam

pendidikan di sekolah dan perlunya bantuan masyarakat terhadap

sekolah.

c. Faktor perkembangan ide demokrasi bagi masyarakat terhadap

pendidikan.

Tujuan tentang hubungan antara sekolah dan masyarakat adalah sebagai

berikut:

a. Untuk membimbing kualitas belajar dan pertumbuhan anak.

b. Untuk memperkokoh tujuan dan memwalasi kualitas penghidupan

masyarakat.
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c. Untuk mendorong masyarakat dalam membantu progam bantuan sekolah

dan masyarakat di sekolah.

2.7.1. Prinsip-Prinsip Pelaksanaan Hubungan Sekolah dengan
Masyarakat

Beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dan diterjemahkan dalam

pelaksanaan hubungan sekolah dengan masyarakat adalah sebagai

berikut:

a. Integritas

Prinsip ini mengandung makna semua kegiatan hubungan

sekolah dengan masyarakat harus terpadu, dalam arti apa yang

dijelaskan, disampaikan dan disuguhkan kepada masyarakat

harus informasi yang terpadu antara informasi kegiatan

akademik maupun informasi kegiatan yang bersifat non

akademik.

b. Kontinuitas

Prinsip ini berarti melakukan hubungan sekolah dengan

masyarakat, harus dilakukan secara terus menerus. Jadi

pelaksanaan hubungan sekolah dengan masyarakat tidak hanya

dilakukan secara insedental atau sewaktu-waktu, misalnya satu

kali dalam satu tahun atau dalam satu semester, hanya dilakukan

oleh sekolah pada saat akan meminta bantuan keuangan kepada

orang tua atau masyarakat. Hal inilah yang menyebabkan

masyarakat selalu beranggapan ada panggilan sekolah untuk

datang ke sekolah selalu dengan uang. Buatlah mereka tidak



43

untuk atau tidak. Kalau ini terkondisi, maka sekolah akan sulit

mendapat dukungan yang kuat dari semua orang tua murid dan

masyarakat.

c. Kesederhanaan

Prinsip ini menghendaki agar dalam proses hubungan sekolah

dengan masyarakat yang dilakukan baik komunikasi personal

maupun komunikasi kelompok pihak pemberi informasi

(sekolah) dapat menyederhanakan berbagai informasi yang

disajikan kepada masyarakat. Informasi yang disajikan kepada

masyarakat melalui pertemuan langsung maupun melalui media

agar disajikan dalam bentuk sederhana sesuai dengan kondisi

dan karakteristik pendengar (masyarakat adat).

Prinsip kesederhanaan ini juga mengandung makna: informasi

yang disajikan dengan kata-kata yang penuh persahabatan dan

mudah dimengerti. Banyak masyarakat yang tidak mengerti

istilah-istilah yang sangat ilmiah, oleh karena itu penggunaan

istilah sedapat mungkin disesuaikan dengan tingkat masyarakat.

d. Cakupan

Prinsip ini juga mengandung makna dari segala informasi yang

diinginkannya:

a) Lengkap, bukan satu informasi yang harus ditutupi atau

disimpan, masyarakat atau orang tua murid memiliki hak

untuk mengetahui keberadaan dan kemajuan sekolah tempat
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belajar. Oleh karena itu informasi kemajuan sekolah, masalah

yang berkembang sekolah dan prestasi yang dapat dicapai

sekolah harus dinformasikan kepada masyarakat.

b) Akurat, informasi yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan

masyarakat, dalam hal ini juga berarti informasi yang

diberikan dibuat secara obyektif.

c) Up to date, arti informasi yang diberikan adalah informasi

perkembangan, kemajuan, masalah dan prestasi sekolah

terakhir.

Dengan demikian masyarakat dapat memberikan penilaian mana

sekolah yang bisa mewujudkan misi dan visi yang disusunnya.

e. Konstruksinya

Program hubungan sekolah dengan masyarakat yang diharapkan

konstruktif dalam arti sekolah memberikan informasi yang

konstruktif kepada masyarakat. Dengan demikian masyarakat

akan memberikan respon hal-hal positif tentang sekolah dan

juga berbagai hal yang sedang berkembang. Bila hal tersebut

bisa mereka mengerti, akan menjadi salah satu faktor yang dapat

mendorong mereka untuk memberikan bantuan kepada sekolah

sesuai dengan masalah sekolah yang perlu mendapat perhatian

dan perhatian bersama.

Prinsip ini juga berarti dalam penyajian informasi yang

diberikannya obyektif tanpa emosi dan rekayasa tertentu,
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termasuk dalam hal ini tips kelemahan-kelemahan sekolah

dalam memacu peningkatan mutu pendidikan di sekolah.

Penjelasan yang konstruktif akan menarik masyarakat dan akan

diterima oleh masyarakat tanpa prasangka tertentu, hal ini akan

mengarahkan mereka untuk sesuatu yang sesuai dengan

keinginan sekolah. Untuk itu informasi yang ramah, obyektif

berdasarkan data-data yang ada pada sekolah.

f. Kemampuan Beradaptasi

Program hubungan sekolah dengan masyarakat dengan keadaan

di lingkungan. Penyesuaian dalam hal ini termasuk menjaga

terhadap aktivitas, kebisaaan, budaya dan bahan informasi yang

ada dan berlaku dalam kehidupan masyarakat. Bahkan

pelaksanaan kegiatan hubungan dengan masyarakat pun harus

disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Misalnya saja

masyarakat daerah pertanian yang setiap pagi bekerja di sawah,

tidak bisa sekolah diadakan kunjungan (home visit) pada pagi

hari.

2.7.2. Peranan Hubungan Sekolah dengan Masyarakat

Sekolah sebagai mitra masyarakat di dalam fungsi-fungsi

pendidikan. Dalam konteks ini, berarti sekolah dan masyarakat

dilihat sebagai pusat-pusat pendidikan yang potensial dan memiliki

hubungan yang fungsional.
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Sekolah sebagai prosedur yang melayani pesan dari masyarakat

lingkungannya. Berdasarkan hal ini, sifat antara masyarakat dengan

sekolah memiliki ikatan hubungan rasional berdasarkan kepentingan

di kedua belah pihak.

a. Masyarakat berperan dalam mengawasi pendidikan agar sekolah

tetap membantu dan mendukung cita-cita dan kebutuhan

masyarakat.

b. Masyarakat yang ikut menyediakan tempat pendidikan seperti

gedung-gedung museum, perpustakaan, panggung-panggung

kesenian, dan sebagainya.

c. Masyarakat sebagai sumber belajar atau lingkungan tempat

belajar seperti alam, industri, perumahan, transportasi,

perkebunan, pertambangan dan sebagainya.

2.7.3. Partisipasi Masyarakat

Istilah partisipasi mengandung arti keikutsertaan. Menurut Kamus

Besar Bahasa Indonesia, partisipasi adalah “sejumlah orang yang

turut berperan dalam suatu kegiatan; keikutsertaan dan peran serta”.

Berdasarkan hal tersebut, terdapat beberapa unsur penting yang

tercakup dalam pengertian partisipasi, diantaranya: Pertama, dalam

partisipasi yang ditelaah bukan hanya keikutsertaan secara fisik

tetapi juga fikiran dan perasaan (mental dan emosional). Kedua,

partisipasi dapat digunakan untuk memotivasi orang-orang yang

menyumbangkan kemampuannya kepada situasi kelompok sehingga

daya kemampuan berfikir serta inisiatifnya dapat timbul dan
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diarahkan kepada tujuan-tujuan kelompok. Ketiga, dalam partisipasi

mengandung pengertian orang untuk ikut serta dan

bertanggungjawab dalam kegiatan-kegiatan organisasi. Hal ini

menunjukkan bahwa makin tinggi rasa keterlibatan psikologis

individu dengan tugas yang diberikan kepadanya, semakin tinggi

pula rasa tanggung jawab seseorang dalam melaksanakan tugas

tersebut.

Partisipasi masyarakat merupakan satu alat guna memperoleh

informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat

setempat. Masyarakat akan lebih mengetahui seluk beluk proyek

tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki program tersebut.

Partisipasi merupakan hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan

dalam pembangunan.

Keterlibatan seseorang terhadap suatu program akan berbeda-beda,

tergantung jenis keterlibatannya yang dapat dibedakan menjadi lima

bagian yaitu:

1. Partispasi buah pikiran

2. Partsipasi tenaga

3. Partisipasi harta benda

4. Partisipasi keterampilan atau kemahiran

5. Partisipasi sosial

Dari beberapa jenis partisipasi tersebut diharapkan dapat

dikembangkan oleh sekolah, sehingga partisipasi masyarakat dan
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orang tua murid terwujud secara optimal. Dalam hal ini sekolah

harus mampu menggali semua jenis partisipasi dari masyarakat dan

orang tua murid yang disesuaikan dengan kemampuan masing-

masing demi kelancaran program sekolah.

Sangat penting bagi sekolah untuk menjalankan peranan

kepemimpinan yang aktif dalam menggalakkan program-program

sekolah melalui peran serta aktif orang tua dan masyarakat. Ada

beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam mengupayakan

partisipasi orang tua dan masyarakat terhadap keberhasilan program

sekolah, diantaranya:

1. Menjalin Komunikasi yang Efektif dengan Orang Tua dan

Masyarakat.

Partisipasi orang tua dan masyarakat akan tumbuh jika orang tua

dan masyarakat juga merasakan manfaat dari keikutsertaanya

dalam program sekolah. Manfaat dapat diartikan luas, termasuk

rasa diperhatikan dan rasa puas karena dapat menyumbangkan

kemampuannya bagi kepentingan sekolah. Jadi prinsip

menumbuhkan hubungan dengan masyarakat adalah saling

memberikan kepuasan. Salah satu jalan penting untuk membina

hubungan dengan masyarakat adalah menetapkan komunikasi

yang efektif. Ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan

untuk membangun komunikasi dengan orang tua dan masyarakat,

yaitu:
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a. Mengidentifikasi orang-orang kunci, yaitu orang-orang

yang mampu mempengaruhi teman lain. Orang-orang itulah

yang tahap pertama dihubungi, diajak konsultasi, dan

diminta bantuannya untuk menarik orang lain berpartisipasi

dalam program sekolah. Tokoh-tokoh semacam itu dapat

berasal dari orang tua peserta didik atau warga masyarakat

yang “dituakan” atau “informal leaders”, pejabat, tokoh

bisnis, dan profesi lainnya.

b. Melibatkan orang-orang kunci tersebut dalam kegiatan

sekolah, khususnya yang sesuai dengan minatnya. Misalnya

tokoh seni dapat dilibatkan dalam pembinaan kesenian di

sekolah. Orang yang hobi olahraga dapat dilibatkan dalam

program olahraga sekolah. Selanjutnya tokoh-tokoh tersebut

diperankan sebagai mediator dengan masyarakat luas.

c. Memilih saat yang tepat, misalnya pelibatan masyarakat

yang hobi olahraga dikaitkan dengan adanya PON atau

sejenis yaitu saat minat olahraga di masyarakat sedang naik.

Pelibatan tokoh dan masyarakat yang peduli terhadap

kebersihan/kesehatan dimulai pada hari Kesehatan Nasional

misalnya.

2. Melibatkan Masyarakat dan Orang Tua dalam Program Sekolah.

Pepatah “Tak senang jika tak kenal” juga berlaku dalam hal ini.

Oleh karena itu sekolah harus mengenalkan program dan

kegiatannya kepada masyarakat. Dalam program tersebut harus



50

tampak manfaat yang diperoleh masyarakat jika membantu

program sekolah. Untuk maksud diatas, sekolah dapat melakukan:

a. Melaksanakan program-program kemasyarakatan, misalnya

kebersihan lingkungan, mambantu lalu lintas di sekitar

sekolah, dan sebagainya. Program sederhana semacam ini

dapat menumbuhkan simpati masyarakat.

b. Mengadakan open house yang memberi kesempatan

masyarakat luas untuk mengetahui program dan kegiatan

sekolah. Tentu saja dalam kesempatan semacam itu sekolah

perlu menonjolkan program-program yang menarik minat

masyarakat.

c. Mengadakan buletin sekolah atau majalah atau lembar

informasi yang secara berkala memuat kegiatan dan program

sekolah, untuk diinformasikan kepada masyarakat.

d. Mengundang tokoh untuk menjadi pembicara atau pembina

suatu program sekolah. Misalnya mengundang dokter yang

tinggal di sekitar sekolah atau orang tua untuk menjadi

pembicara atau pembina program kesehatan sekolah.

e. Membuat program kerja sama sekolah dengan masyarakat,

misalnya perayaan hari-hari nasional maupun keagamaan.

3. Memberdayakan Dewan Sekolah.

Keberadaan Dewan Sekolah akan menjadi penentu dalam

pelaksanaan otonomi pendidikan di sekolah. Melalui Dewan

Sekolah orang tua dan masyarakat ikut merencanakan,
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melaksanakan, dan mengawasi pengelolaan pendidikan di

sekolah. Untuk meningkatkan komitmen peran serta masyarakat

dalam menjunjang pendidikan, termasuk dari dunia usaha, perlu

dilakukan antara lain dengan upaya sebagai berikut:

a. Melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan

tentang pendidikan terutama ditingkat sekolah. Melalui

otonomi, pengambilan keputusan yang menyangkut

pelaksanaan layanan jasa pendidikan akan semakin

mendekati kepentingan masyarakat yang dilayani.

b. Selanjutnya program imlab swadana, yaitu pemerintah baru

akan memberikan sejumlah bantuan tertentu pada sekolah

apabila masyarakat telah menyediakan sejumlah biaya

pendamping.

c. Mengembangkan sistem sponsorship bagi kegiatan

pendidikan.

Melalui upaya-upaya yang dilakukan pihak sekolah dalam

meningkatkan partisipasi masyarakat dan orang tua dalam

mendukung program-program sekolah dapat teroptimalkan

(Sundari, 2001: 24).

2.8. Peran Kepala Sekolah dalam Penerpan Prinsip-prinsip Manajemen
Berbasis Sekolah

Penerapan prinsip-prinsip manajemen yang meliputi perencanaan,

pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan, serta penerapan teknik-

teknik pengelolaan yang sehat, efektif, dan efesien, juga berlaku pada
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menejemen sekolah. Selain itu, manajemen sekolah juga harus bisa

beradaptasi terhadap perubahan-perubahan global yang syarat dengan

persaingan, kelangkaan sumber daya alam, dan kemajuan teknologi serta

informasi yang begitu cepat (Suyatno, 2010: 5).

Dengan mengaitkan fungsi-fungsi manajemen, sesuai dengan tujuan

organisasi, prinsip-prinsip manajemen dan teknik pengelolaan yang sehat,

efektif dan efisien, serta mampu beradaptasi terhadap perubahan-perubahan

global maka dapat ditarik suatu sintesa bahwa manajemen sekolah adalah

kondisi kinerja pimpinan sekolah, para guru, karuawan dan pihak-pihak lain

yang terlibat dalam proses pembelajaran. Manajemen sekolah yang perlu

dikembangkan adalah manajemen yang mengedepankan kebersamaan,

penghargaan pada kemampuan individual, dan pemberian kesempatan yang

sama kepada setiap individu dalam komunitas sekolah.

2.8.1. Partisipasi

Bentuk partisipasi masyarakat dalam pendidikan antara lain: 1)

Dewan Pendidikan, 2) Komite Sekolah, 3) Persatuan Orang Tua

Siwa, 4) Perkumpulan olah raga, 4) Perkumpulan kesenian, 5)

Organisasi-organisasi yang lain (Pidarta, 2004: 84).

Partisipasi masyarakat dilihat dari bentuknya dapat dibedakan

menjadi dua, yaitu partisipasi non fisik dan partisipasi fisik

(Dwiningrum, 2011: 58). Partisipasi dapat berupa gagasan, kritik

membangun, dukungan, dan pelaksanaan Pendidikan (Mulyasa,

2003: 170).
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Seperti yang tertuang dalam Keputusan Mendiknas Nomor

044/U/2002 wadah partisipasi masyarakat yaitu Dewan Pendidikan

dan Komite Sekolah. Komite sekolah berperan berperan sebagai

berikut: a) Pemberi pertimbangan (Advisory Agency), b) Pendukung

(Supporting Agency), c) Pengontrol (Controlling Agency), dan d)

Mediator (Mediator Agency).

strategi dalam membangun dinamika partisipasi masyarakat dapat

dilakukan melalui langkah berikut: a) Menumbuhkan kesadaran

masyarakat (social awareness), b) Meningkatkan motivasi

berpartisipasi (Nurhattati Fuad, 2012: 57). Tumbuh berkembangnya

partisipasi masyarakat, sangat ditentukan oleh tiga unsur pokok,

yaitu: a) adanya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat,

untuk berpartisipasi, b) adanya kemauan masyarakat untuk

berpatisipasi, c) adanya kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi

(Mardikanto dan Soebiato, 2013: 91)

2.8.2. Transparansi dan Akuntabilitas

Di Indonesia transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan

pendidikan, juga masih menempuh jalan panjang. Ketika terjadi

perubahan mendasar dalam sistem pendidikan, isu transparansi dan

akuntabilitas sepertinya memperoleh nafas baru. Sekolah-sekolah

sebagai basis penerapan manajemen pendidikan dituntut harus

mampu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas bagi publik.

"Transparansi dan Akuntabilitas adalah kewajiban untuk
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memberikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan

menerangkan kinerja dan tindakan penyelenggara organisasi kepada

pihak yang memiliki hak atau kewajiban untuk meminta keterangan

atau pertanggu ngjawaban (Slamet, 2005: 5).

Transparansi dan akuntabilitas adalah kemampuan sekolah

mempertanggungjawabkan kepada publik segala sesuatu mengenai

kinerja yang diperoleh sebagai hasil partisipasi dari stakeholders

pendidikan. Rita Headington berpendapat bahwa "Accountability has

moral, legal and financial dimensions and operates at all levels of

the education sistem" Ketiga dimensi yang terkandung dalam

transparansi dan akuntabilitas, yaitu moral, hukum, dan keuangan

menuntut tanggungjawab dari sekolah untuk mewujudkannya, tidak

saja bagi publik tetapi pertama-tama harus dimulai bagi warga

sekolah itu sendiri". Secara moral maupun secara formal (aturan)

guru memiliki tanggungjawab bagi peserta didik maupun orang tua

peserta didik untuk mewujudkan proses pembelajaran yang baik.

Tidak saja guru tetapi juga badan-badan yang terkait dengan

pendidikan, termasuk Komite Sekolah serta Dewan Pendidikan.

2.9. Peran Kepala Sekolah dalam Melibatkan Komponen Sekolah dalam
Tim Manajemen

Ketercapaian tujuan pendidikan sangat bergantung pada kecakapan dan

kebijaksanaan kepemimpinan kepala sekolah yang merupakan salah satu

pemimpin pendidikan. Karena kepala sekolah merupakan seorang pejabat
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yang profesional dalam organisasi sekolah yang bertugas mengatur semua

sumber organisasi dan bekerjasama dengan guru-guru dalam mendidik

peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan (Damayanti, 2008: 2).

Kepala sekolah juga harus memberikan kesempatan kepada Pendidik dan

Tenaga Kependidikan untuk meningkatkan pengatahuan dan

keterampilannya dengan belajar ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Sesuai dengan apa yang tercantum dalam pasal 14 ayat 1 Undang-Undang

Guru dan Dosen, dalam melaksanakan tugas profesinya, pada poin (d), (i),

(j) dan (k) guru berhak; (d) memperoleh kesempatan untuk meningkatkan

kompetensi; (i) memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan

kebijakan pendidikan; (j) memperoleh kesempatan untuk mengembangkan

dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi; dan/atau (k)

memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya.

2.10. Penelitian yang Relevan

Peneliti telah melakukan kajian terhadap hasil penelitian yang mempunyai

kajian yang sama atau relevan dengan penelitian ini, yaitu:

2.10.1. Berdasarkan penelitian dari Gatot Supriyadi (2007), Program

Pascasarjana Magister Manajemen Pendidikan yang berjudul

“Peran Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Implementasi

Manajemen Berbasis Sekolah”. Penelitian ini secara khusus untuk

mengetahui bagaimana peran kepala sekolah sebagai Leader dan

Manager dalam implementasi MBS di SMA Negeri 1 Malang.
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2.10.2. Berdasarkan penelitian Gatot Kuncoro (2008), Program

Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga dengan judul “Peran Kepala

Sekolah dalam Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah di MTs

Negeri Piyungan Yogyakarta”. Penelitian ini secara khusus untuk

mengetahui bagaimana peran kepala sekolah sebagai Manager

dalam implementasi MBS di MTs Negeri Piyungan.

2.10.3. Berdasarkan penelitian Waidah, Sowiyah, Irawan Suntoro, FKIP

UNILA (2013) dengan judul “Peran Kepala Sekolah dalam

Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (Studi Kasus di SMP

Negeri 10 Bandar Lampung)”. Dengan Fokus penelitian adalah

peran kepala sekolah dalam implementasi Manajemen Berbasis

Sekolah di SMP Negeri 10 Bandar Lampung.

2.11. Kerangka Pikir Penelitian

Manajemen berbasis sekolah adalah pengordinasian dan penyelarasan

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

sejumlah input manajemen yang berpengaruh terhadap berlangsungnya

proses. Sumber daya sekolah yang dimaksud tidak harus berupa barang,

tetapi dapat juga berupa perangkat dan harapan-harapan sebagai pemandu

bagi berlangsungnya proses.

Mutu yang baik bergantung dari dari input dan proses yang baik, demikian

juga input pada SMAN 1 Pesisir Tengah yang meliputi kepala sekolah,

guru, staf tata usaha, komite, peserta didik, sarana dan prasarana dan sumber

dana. Penyelenggaraan kegiatan-kegiatan dengan memaksimalkan semua
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tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana sekolah dan

semua warga yang peduli terhadap pendidikan di sekitar sekolah dalam

rangka mencapai prestasi sekolah sebagai bentuk output yang diharapkan.

Proses yang dimaksud dalam sekolah meliputi pengambilan keputusan yang

melibatkan seluruh stakeholder, proses pengelolaan program (perencanaan,

pengembangan kurikulum, pengembangan proses belajar mengajar,

pengelolaan sumber daya manusia, pelayanan siswa, pengelolaan sarana dan

prasarana, pengelolaan sumber dana, perbaikan program dan hubungan

antara masyarakat dan sekolah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada

bagan berikut:

Gambar 2.1. Kerangka Pikir Penelitian.

Input

1. Kepala Sekolah
2. Tim Pengembang

Sekolah
3. Wakil Kepala

Sekolah
4. PTK
5. Komite/Masyarak

at
6. Peserta Didik

Proses

Implementasi Manajemen
Sekolah:

1. Peran Kepala Sekolah
dalam memberdayakan
guru SMAN 1 Pesisir
Tengah demi terciptanya
proses pembelajaran yang
baik

2. Peran Kepala Sekolah
dalam menjalin kerjasama
dengan masyarakat/komite
SMAN 1 Pesisir Tengah

3. Peran Kepala Sekolah
dalam menerapkan prinsip-
prinsip MBS di SMAN 1
Pesisir Tengah

4. Peran Kepala Sekolah
dalam melibatkan semua
komponen sekolah dalam
Tim Manajemen di SMAN
1 Pesisir Tengah

Output

Mutu Sekolah



III. METODE PENELITIAN

3.1. Latar Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1

Pesisir Tengah yang berlokasi di Jalan Abdul Hamid Puncak Rawas Krui,

Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat. SMA Negeri 1 Pesisir

Tengah merupakan sekolah tertua, terbesar dan terbaik di Kabupaten Pesisir

Barat telah mendapat Predikat Akreditasi A dan meningkatnya prestasi

peserta didik baik di bidang akademik maupun non akademik setiap

tahunnya.

3.2. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan

kualitatif. Penelitian Kualitatif lebih menekankan pada deskriptif holistik,

yang menjelaskan secara detil tentang kegaiatan atau siatuasi apa yang

sedang berlangsung daripada membandingkan efek perlakuan tertentu, atau

menjelaskan tentang sikap atau perilaku orang.

Jenis metode penelitian yang digunakan adalah fenomenologi. Studi

fenomenologi merupakan penelitian yang mengkhususkan pada fenomena

dan realitas yang tampak untuk mengkaji penjelasan di dalamnya.
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Penggalian data ini dilakukan dengan melakukan wawancara mendalam

kepada informan, melakukan observasi langsung dan dokumentasi.

3.3. Kehadiran Peneliti

Rincian kehadiran peneliti dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.1. Kehadiran Peneliti

No. Tgl Waktu Tempat Informan Objek Penelitian
1 14/12/2017 08.00 sd

12.00
13.00 sd
15.00

Lingkungan
sekolah
Ruang Staf
Tata Usaha

Kepala
Sekolah
Kepala
Urusan TU

Observasi
lingkungan sekolah.
Wawancara dan
Pengambilan
dokumentasi.

2 16/12/2017 08.00 sd
12.00

Ruang Staf
Tata Usaha

Staf Tata
Usaha

Observasi kondisi
bangunan sekolah.
Wawancara kondisi
sarana sekolah dan
pengambilan
dokumentasi
pendukung

3 25/01/2018 09.00 sd
15.00

Ruang
Kepala
Sekolah

Kepala
Sekolah

Wawancara: Peran
Kepala Sekolah
dalam
memberdayakan
guru, kepala sekolah
menjalin kerjasama
dengan komite,
kepala sekolah
dalam menerapkan
prinsip-prinsip MBS
dan kepala sekolah
dalam melibatkan
Tim.

4 27/01/2018 08.00 sd
13.00

Ruang
Walik
Kepala
Sekolah

Wakil Bid.
Kurikulum

Wawancara: Peran
Kepala Sekolah
dalam
memberdayakan
guru, kepala sekolah
menjalin kerjasama
dengan komite,
kepala sekolah
dalam menerapkan
prinsip-prinsip MBS
dan kepala sekolah
dalam melibatkan
Tim.
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5 31/01/2018 08.00 sd
14.00

Ruang
Wakil
Kepala
Sekolah

Wakil Bid.
Kesiswaan

Wawancara: Peran
Kepala Sekolah
dalam
memberdayakan
guru, kepala sekolah
menjalin kerjasama
dengan komite,
kepala sekolah
dalam menerapkan
prinsip-prinsip MBS
dan kepala sekolah
dalam melibatkan
Tim.

6 09/02/2018 08.00 sd
11.30

Ruang
Wakil
Kepala
Sekolah

Wakil Bid.
Sarpras

Wawancara: Peran
Kepala Sekolah
dalam
memberdayakan
guru, kepala sekolah
menjalin kerjasama
dengan komite,
kepala sekolah
dalam menerapkan
prinsip-prinsip MBS
dan kepala sekolah
dalam melibatkan
Tim.

7 10/02/2018 08.00 sd
13.00

Ruang
Wakil
Kepala
Sekolah

Wakil Bid.
Humas

Wawancara: Peran
Kepala Sekolah
dalam
memberdayakan
guru, kepala sekolah
menjalin kerjasama
dengan komite,
kepala sekolah
dalam menerapkan
prinsip-prinsip MBS
dan kepala sekolah
dalam melibatkan
Tim.

8 15/02/2018 08.00 sd
11.30

Ruang Guru Ketua TPS Wawancara: Peran
Kepala Sekolah
dalam
memberdayakan
guru, kepala sekolah
menjalin kerjasama
dengan komite,
kepala sekolah
dalam menerapkan
prinsip-prinsip MBS
dan kepala sekolah
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dalam melibatkan
Tim.

9 17/02/2018 08.00 sd
13.00

Ruang Guru Guru Wawancara: Peran
Kepala Sekolah
dalam
memberdayakan
guru, dan kepala
sekolah dalam
melibatkan Tim.

10 22/02/2018 08.00 sd
14.00

Ruang Guru Guru Wawancara: Peran
Kepala Sekolah
dalam
memberdayakan
guru, dan kepala
sekolah dalam
melibatkan Tim.

11 23/02/2018 08.00 sd
11.30

Ruang Guru Guru Wawancara: Peran
Kepala Sekolah
dalam
memberdayakan
guru, dan kepala
sekolah dalam
melibatkan Tim.

12 24/02/2018 08.00 sd
13.00

Ruang OSIS Peserta
Didik

Wawancara: Peran
kepala sekolah
dalam melibatkan
Tim.

13 05/03/2018 08.00 sd
14.00

Rumah
Ketua
Komite

Ketua
Komite

Wawancara: Peran
Kepala Sekolah
dalam menjalin
kerjasama dengan
komite, kepala
sekolah dalam
menerapkan prinsip-
prinsip MBS dan
kepala sekolah
dalam melibatkan
Tim.

14 06/03/2018 08.00 sd
11.30

Rumah
Sekretaris
Komite

Sekretaris
Komite

Wawancara: Peran
Kepala Sekolah
dalam menjalin
kerjasama dengan
komite, kepala
sekolah dalam
menerapkan prinsip-
prinsip MBS dan
kepala sekolah
dalam melibatkan
Tim.

15 07/03/2018 08.00 sd Ruang Kepala Wawancara: Peran
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12.00

13.00 sd
14.00

Kepala
Sekolah

Lingkungan
Sekolah

Sekolah

Staf Tata
Usaha

kepala sekolah
dalam memahami
Implementasi MBS.
Obsevasi
lingkungan sekolah
dan kelengkapan
dokumentasi.

3.4. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian kualitatif, posisi narasumber sangat penting

sebagai informan. Sumber dan jenis data yang diperlukan untuk dihimpun

dan diolah dalam penelitian kualitatif sebagai berikut:

1) Data Primer

Data primer adalah berbagai informasi dan keterangan yang diperoleh

langsung dari sumbernya, yaitu para pihak yang dijadikan informan

penelitian. Jenis data ini meliputi informasi dan keterangan mengenai

Peran kepemimpinan kepala sekolah dalam implementasi MBS di SMA

Negeri 1 Pesisir Tengah. Informan penelitian yang menjadi sumber data

primer ditentukan dengan metode purposive sampling. Kriteria

penentuan informan penelitian didasarkan pada pertimbangkan

kedudukan/jabatan, kompetensi dan penguasaan masalah yang relevan

dengan obyek penelitian. Berdasarkan kriteria tersebut, maka

selanjutnya para pihak yang dijadikan informan penelitian adalah

sebagai berikut:

a. Kepala SMA Negeri 1 Pesisir Tengah sebagai pihak pengarah dan

berperan dalam implementasi MBS

b. Wakil Kepala Sekolah dan Guru SMA Negeri 1 Pesisir Tengah

sebagai pihak pemberdayaan di Sekolah
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c. Tim Pengembang Sekolah sebagai pihak yang mewakili sekolah

sebagai tim yang dapat menganalisis kondisi kekurangan sekolah

dan memberi pertimbangan dalam pengembangan sekolah

d. Komite Sekolah sebagai pihak yang mewakili kepentingan orang

tua/masyarakat di Sekolah

e. Tenaga kependidikan sebagai pembantu pelaksanaan dan

pengelolaan MBS

f. Peserta Didik sebagai bagian implikasi pelaksanaan MB.

2) Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah berbagai teori dan informasi yang

diperoleh tidak langsung dari sumbernya, yaitu berbagai buku dan

jurnal yang berisi peran kepemimpinan kepala sekolah, implementasi

MBS dan tulisan mengenai implementasi MBS, serta data lainnya yang

relevan dengan kebutuhan dan tujuan penelitian.

Tabel 3.2. Informan Penelitian.

No. Sumber Data Kode Jumlah
1 Kepala Sekolah KS 1
2 Wakil Kepala Sekolah WKS 4
3 Tim Pengembang Sekolah TPS 1
4 Komite Sekolah KoSe 2
5 Pendidik/Guru Gr 3
6 Tenaga Kependidikan TU TU 2
7 Peserta Didik PD 2

Total 15
(Sumber: Data Penelitian Tahun 2017)
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Untuk memudahkan dalam penyajian data, peneliti melakukan koding untuk

data yang berasal dari wawancara, observasi dan dokumentasi. Pengkodean

yang dilakukan selama penelitian adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3. Kode Penelitian.

No. Kategori Kode
1. Tekni Pengumpulan Data

1. Wawancara
2. Observasi
3. Dokumentasi

W
O
D

2. Sumber Data
1. Kepala Sekolah
2. Tim Pengembang Sekolah
3. Wakil Kepala Sekolah
4. Komite Sekolah
5. Pendidik/Guru
6. Tenaga Kependidikan / TU
7. Peserta Didik

KS
TPS
WKS
KoSe

Gr
TU
PD

3. Fokus Penelitian
Sub fokus penelitian pertama sampai
dengan sub fokus penelitian ke empat

N

N1 sd N4

3.5. Teknik Pengumpulan Data Penelitian

Metode pengumpulan data secara umum dikelompokkan ke dalam dua jenis

cara, yaitu teknik yang bersifat interaktif dan non-interaktif. Metode

interaktif meliputi interview dan observasi berperanserta, sedangkan metode

non-interaktif meliputi observasi takberperanserta, tehnik kuesioner,

mencatat dokumen, dan partisipasi tidak berperan (Sutopo, 2006: 43). Ada

empat macam tehnik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara,

dokumentasi dan gabungan /triangulasi (Sugiyono, 2008: 39).

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan observasi,

wawancara dan dokumentasi. Namun diutamakan menggunakan teknik
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wawancara mendalam karena lebih mendapatkan makna yang tersembunyi

dibalik fenomena yang ada.

3.5.1. Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan yang mengharuskan peneliti

turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang,

tempat, pelaku, kegiatan, waktu, peristiwa, tujuan dan perasaan.

Observasi dapat dikelompokkan menjadi berbagai macam. Secara

umum dapat dibagi menjadi tiga yaitu observasi partisipatif,

observasi terus terang dan tersamar, dan observasi tak terstruktur.

Peneliti yang melakukan observasi partisipatif akan terlibat dengan

kegiatan sehari-hari obyek yang sedang diamati. Mengamati apa saja

yang sedang dikerjakan, mendengarkan apa saja yang disampaikan

atau diucapkan serta ikut berpartisipasi dalam kegiatan obyek yang

sedang diamati. Peneliti merasakan langsung suka duka obyek yang

diamati.

Observasi yang dilakukan peneliti terdiri dari tiga komponen

diantaranya:

a. Melakukan pengamatan berkaitan dengan lokasi atau tempat

penelitian yaitu SMAN 1 Pesisir Tengah. Dimana peneliti

menemukan lokasi alamat sekolah yaitu Jalan Abdul Hamid

Pucak Rawas Krui Kecamatan Pesisir Tengah.
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b. Pengamatan terhadap pelaku diantaranya Kepala Sekolah, tim

Pengembang Sekolah, Wakil kepala sekolah, PTK, Komite dan

peserta didik.

c. Pengamatan terhadap aktivitas diantaranya mengamati proses

KBM disekolah, Kegiatan PTK disekolah dan kegiatan peserta

didik disekolah.

3.5.2. Wawancara

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif

adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam (in-depth

interview) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan

penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara

pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai,

dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara, di

mana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial

yang relatif lama (Sutopo, 2006: 26).

Dalam hal ini peneliti maksanakan wawancara kepada kepala

sekolah, ketua tim pengembang sekolah, wakil kepala sekolah, guru,

tenaga kependidikan, ketua komite dan peserta didik.

3.5.3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlaku.

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya

monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan
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misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, ceritera, biografi,

peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya

foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain (Sugiyono, 2007: 329-330).

Dokumen-dokumen yang peneliti kumpulkan diantaranya adalah

surat keputusan kepala sekolah berkaitan dengan pembagian jam

mengajar, tugas tambahan dan tugas komite sekolah, dokumen

berupa denah sekolah dan foto-foto kegiatan sekolah.

3.6. Analisis Data Penelitian

Analisa data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data

kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan

tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh

data. Pekerjaan analisis data dalam hal ini ialah mengatur, mengurutkan,

mengelompokkan, memberikan kode dan mengkategorikannya.

Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan tahapan analisis data, sebagai

berikut:

1) Reduksi Data

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

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan

membuang yang tidak perlu. Reduksi data bisa dilakukan dengan jalan

melakukan abstrakasi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman

yang inti, proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga

tetap berada dalam data penelitian. Dengan kata lain proses reduksi data
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ini dilakukan oleh peneliti secara terus menerus saat melakukan

penelitian untuk menghasilkan catatan-catatan inti dari data yang

diperoleh dari hasil penggalian data.

Peneliti telah melakukan penyederhanaan data dan membuang data

yang tidak ada kaitannya dengan tema penelitian. Artinya peneliti tidak

memasukkan data yang tidak berkaitan dengan tujuan peneitian sebagai

hasil dari penelitian. Sehingga tujuan penelitian tidak hanya untuk

menyederhanakan data tetapi juga untuk memastikan data yang diolah

itu merupakan data yang tercakup dalam sub fokus penelitian.

2) Penyajian data

Langkah ini dilakukan dengan menyajikan sekumpulan informasi yang

tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan.

Hal ini dilakukan dengan alasan data-data yang diperoleh selama proses

penelitian kualitatif bisaanya berbentuk naratif, sehingga memerlukan

penyederhanaan tanpa mengurangi isinya.

Pada tahap ini peneliti berupaya mengklasifikasikan dan menyajikan

data sesuai dengan pokok permasalahan yang diawali dengan

pengkodean pada setiap subpokok permasalahan.

3) Kesimpulan atau verifikasi

Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang

telah diperoleh. Kegiatan ini bertujuan mencari makna data yang

dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan.
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Penarikan kesimpulan dilakukan dengan jalan membandingkan

kesesuaian pernyataan dari subyek penelitian dengan makna yang

terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut.

Gambar 3.1. Modifikasi Model Teknik Analisis Data Berdasarkan Model
Interaktif Miles dan Huberman (1992)

Bagan analisis data model interaktif Miles dan Huberman di atas

menjelaskan bahwa dalam melakukan analisis data kualitatif dapat

dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Proses yang

bersamaan tersebut meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan

kesimpulan.

3.7. Pengecekan Keabsahan Data Penelitian

Demi terjaminnya keakuratan data, maka peneliti akan melakukan

keabsahan data. Data yang salah akan menghasilkan penarikan kesimpulan

yang salah, demikian pula sebaliknya, data yang sah akan menghasilkan

kesimpulan hasil penelitian yang benar. “Tantangan bagi segala jenis

Pengumpulan Data Penyajian Data

Reduksi Kesimpulan
Sementara

VerifikasiKesimpulan Akhir
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penelitian pada akhirnya adalah terwujudnya produksi ilmu pengetahuan

yang valid, sahih, benar dan beretika” (Bachri, 2010: 48).

Dalam menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaaan.

Pelaksanaan teknik pemeriksaaan data didasarkan atas sejumlah kriteria

tertentu, yaitu menggunakan derajat kepercayaan (credibility).

Keabsahan data ini juga dilakukan proses triangulasi. Menurut William

Wiersma dalam (Sugiyono, 2007:74).“Triangulation is qualitative cross-

validation. It assesses to a sufficiency of the data according to the

convergence of multiple data collection procedurs”. Diartikan sebagai

pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu,

sehingga triangulasi dapat kelompokkan dalam 3 jenis yakni; triangulasi

sumber, triangulasi pengumpulan data dan triangulasi waktu.

Dari tiga jenis triangulasi tersebut, peneliti memilih keabsahan data dengan

pendekatan triangulasi sumber untuk mengungkap dan menganalisis

masalah-masalah yang dijadikan obyek penelitian. Selanjutnya pendekatan

triangulasi dilakukan menurut:

a. Menurut sudut pandang Kepala Sekolah dan Guru sebagai pihak pengelola

MBS

b. Sudut pandang wakil kepala sekolah sebagai pembantu tugas pelaksana

kepala sekolah

c. Tim Pengembang Sekolah sebagai tim pengembang demi peningkatan

standar mutu sekolah
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d. Sudut pandang Komite Sekolah sebagai pihak yang mewakili kepentingan

orang tua/masyarakat dalam pengelolaan MBS

e. Sudut pandang staf tata usaha sebagai pihak pembantu dalam pelaksanaan

dan pengelolaan MBS

f. Sudut pandang peserta didik sebagai pihak yang merasakan implikasi

pelaksanaan MBS di sekolah

3.8. Tahapan Penelitian

Penelitian kualitatif ini secara spesifik lebih diarahkan pada penggunaan

metode studi kasus. Dipahami dari tujuannya, penelitian studi kasus untuk

memberikan gambaran secara mendetail tentang latar belakang, sifat-sifat

serta karakter-karakter yang khas dari kasus ataupun status dari individu

yang kemudian sifat-sifat khas tersebut akan dijadikan suatu hal yang

bersifat umum.

Penelitian ini, agar pelaksanaannya terarah dan sistemastis maka disusun

tahapan-tahapan penelitian. Empat tahapan dalam pelaksanaan penelitian

yaitu sebagai berikut:

1) Tahap Pra Lapangan

Peneliti mengadakan survei pendahuluan sebelum melakukan

penelitian, yakni dengan mencari subjek sebagai narasumber. Selama

proses survei ini peneliti melakukan penjajagan lapangan (field study)

terhadap latar penelitian, mencari data dan informasi tentang

implementasi MBS. Peneliti juga menempuh upaya konfirmasi ilmiah

melalui penelusuran literatur buku dan referensi pendukung penelitian.
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Pada tahap ini peneliti melakukan penyusunan rancangan penelitian

yang meliputi garis besar metode penelitian yang digunakan dalam

melakukan penelitian.

Tahap pra lapangan dilaksanakan peneliti sejak awal penulisan proposal

tesis yaitu pada bulan September tahun 2017 hingga akhir Desember

tahun 2017.

2) Tahap Pekerjaan Lapangan

Dalam hal ini peneliti memasuki dan memahami latar penelitian dalam

rangka pengumpulan data. Tahap ini peneliti laksanakan setelah peneliti

melaksanakan Seminar Proposal tesis dan mendapatkan surat ijin

penelitian dari Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan pada

pertengahan bulan Januari tahun 2018 hingga akhir Maret 2018.

3) Tahap Analisis Data

Tahapan yang ketiga dalam penelitian ini adalah analisis data. Peneliti

dalam tahapan ini melakukan serangkaian proses analisis data kualitatif

sampai pada interpretasi data-data yang telah diperoleh sebelumnya.

Tahap analisis data ini peneliti laksanakan sejak awal Desember 2017

hingga akhir April 2018.

4) Tahap Evaluasi dan Pelaporan

Pada tahap ini peneliti melakukan konsultasi dan pembimbingan dengan

dosen pembimbing yang telah ditentukan.
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Selanjutnya peneliti malaksanakan Seminar hasil penelitian pada 5

April 2018 dan Ujian Tesis yang terlaksana pada tanggal 9 Mei 2018.



V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil paparan data, temuan dan pembahasan yang telah

dipaparkan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan:

5.1.1. Peran Kepala Sekolah dalam memberdayakan guru demi

terciptanya proses pembelajaran yang baik dengan memberi

wewenang kepada seluruh guru untuk melaksanakan tugasnya

sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, dan guru wajib

meningkatkan kompetensinya demi terciptanya proses

pembelajaran yang baik, mengarahkan tugas-tugas guru,

memberikan kenyamanan kepada guru dengan cara dimana mereka

dimotivasi untuk melakukan berbagai tugas dan fungsinya, dan

memfasilitasi kebutuhan guru.

5.1.2. Peran Kepala Sekolah dalam menjalin kerjasama dengan

masyarakat/komite dengan menghargai pendapat dan saran dari

masyarakat, memantau dan mengawasi berlangsungnya proses

Pendidikan, melalui kegiatan supervisi, mengaharap komite

sekolah aktif terlibat dalam rapat dan koordinasi, bersama kepala

sekolah dan masyarakat, serta menjalin komunikasi dengan
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masyarakat dan orang tua melalui wakil yang terpercaya yaitu

Komite.

5.1.3. Peran Kepala Sekolah dalam menerapkan prinsip-prinsip MBS

dengan melibatkan komponen sekolah dalam berbagai kegiatan

sekolah sehingga partisipasi dari komponen sekolah terlihat baik,

menerapkan keterbukaan dalam administrasi pembiayaan sekolah

dengan dibuatnya laporan rutin penggunaan dana sekolah, dan

melaksanakan pertanggungjawaban administrasi sesuai dengan

petunjuk yang ditetapkan.

5.1.4. Peran Kepala Sekolah dalam melibatkan semua komponen sekolah

dalam Tim Manajemen karena jumlah guru mencukupi sesuai

dengan kebutuhan sekolah, melibatkan staf tata usaha dalam tim

manajemen administrasi sekolah dikarenakan jumlah staf

mencukupi, melibatkan Komite sekolah kedalam tim manajemen

dikarenakan peran aktif komite, dan jumlah peserta didik yang

banyak, kepala sekolah melibatkan peserta didik kedalam tim.

5.2. Saran

Berikut ini saran dari peneliti berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di

SMAN 1 Pesisir Tengah:

5.2.1 Bagi Kepala SMAN 1 Pesisir Tengah

Kepala sekolah diharapkan lebih intensif dalam menjalankan peran

kepemimpinannya guna mengimplementasikan MBS dengan
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optimal. Mengingat begitu pentingnya peran kepala sekolah sebagai

pemimpin Pendidikan yang menyelenggarakan otonomi pengelolaan

Pendidikan di sekolah. Dalam penerapan prisip MBS diharapkan

kepala sekolah dapat meningkatkan partisipasi masyarakat, serta

lebih transparan dan akuntabel dalam melaporkan pembiayaan

sekolah. Memberikan apresiasi dan penghargaan kepada tim

manajemen sekolah yang telah melaksanakan tugas dan tanggung

jawab dengan baik dalam membatu meringankan tugas kepala

sekolah.

5.2.2 Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Bagi PTK diharapkan mampu berpartisipasi dan bekerja sama

dengan kepala sekolah demi efektifnya implemetasi MBS. Bagi guru

diharapkan mampu untuk melaksanakan proses pembelajaran dengan

baik dan secara bertahap turut meningkatkan kompetensinya.

Mengingat tidak semua pekerjaan disekolah dapat diselesaikan oleh

kepala sekolah sendiri, maka perlu antara PTK untuk saling

bekerjasama guna meringankan tugas dan peran kepala sekolah.

5.2.3 Bagi Peserta Didik

Walaupun tidak secara langsung turun tangan dalam pengelolaan

implementasi MBS, seluruh peserta didik diharapkan mampu untuk

berfikir kreatif tentang perannya sebagai peserta didik. Selain belajar

tentunya juga bagaimana peserta didik dapat menjadi duta sekolah

demi mengenalkan nama sekolah lebih jauh.
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5.2.4 Bagi Masyarakat dan Komite

Peran serta dan partisipasi masyarakat sangat menentukan

tercapainya implementasi MBS lebih baik. Karena dukungan dan

sumbang saran dari masyarakat sangat diharapkan, baik secara

langsung maupun tidak langsung. Diharapkan juga kepada

masyarakat turut serta mengawasi berlangsungnya Pendidikan di

sekolah dan mengontrol pelaksanaan pembangunan sekolah.

5.2.5 Bagi SMAN 1 Pesisir Tengah

Bagi sekolah tentunya adalah bagaimana memegang kepercayaan

dari masyarakat, orang tua dan dinas terkait perihal implementasi

MBS. Dengan harapan menjaga nama baik sekolah dan

meningkatkan mutu sekolah.

5.2.6 Bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung

Diharapkan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi

Lampung sebagai perpanjangan tangan dari Pemerintah Provinsi

Lampung untuk dapat merealisasikan segala bentuk pemenuhan

Pendidikan, khususnya dalam hal pendanaan sekolah. Baik itu

berupa dana operasional dan dana personalia, yang disalurkan secara

rutin dan tepat waktu. Dengan demikian diharapkan kesejahteraan

PTK yang bertugas di jenjang SMA lebih semangat. Selain itu juga

pembangunan fasilitas fisik sekolah dapat direalisasikan.
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