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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 
UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah 

daerah, Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan 

kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan 

mengurus sendiri urusan pemerintahan dan 

kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. Kewenangan 

diberikan kepada daerah kabupaten dan kota 

berdasarkan asas desentralisasi dalam wujud otonomi 

luas, nyata, dan bertanggung jawab. Otonomi luas 

adalah kewenangan dan keleluasaan pemerintah dalam 

menyelenggarakan seluruh bidang kehidupan kecuali 

politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, 

moneter dan fiscal nasional dan agama, sebagaimana 

ditulis pada pasal 10 ayat 3. Artinya pemerintah daerah 

kabupaten/kota berhak mengatur dan mengurus 

sendiri urusan pemerintahan sesuai dengan 

perundang-undangan yang sudah ditetapkan. 

Kewenangan daerah kabupaten dan kota, 

sebagaimana dirumuskan dalam pasal 14, mencakup 

bidang pembangunan, pengawasan tata ruang, 

ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, sarana 

dan prasarana umum, kesehatan, penyelenggeraan 

pendidikan, sosial, ketenagakerjaan, koperasi, 

lingkungan hidup, pertanahan, kependudukan dan 

catatan sipil, pemerintahan, serta pelayanan dasar 

lainnya. Dengan demikian, jelas bahwa kebijakan 

penyelenggaraan pendidikan berada di bawah 
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kewenagan daerah kabupaten dan kota. Pelimpahan 

wewenang kepada daerah membawa konsekuensi 

terhadap pembiayaan guna mendukung proses 

desentralisasi sebagaimana termuat dalam pasal 1 

Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang 

perimbangan keuangan antara pemerintah dan 

pemerintah daerah adalah suatu sistem pembagian 

keuangan yang adil, proporsional, demokratis, 

transparan, dan bertanggung jawab dalam rangka 

pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan 

mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan 

daerah serta besaran pendanaan penyelenggaraan 

dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Artinya 

hubungannya dengan biaya yang digunakan untuk 

desentralisasi, maka ada pembagian yang adil, 

proporsional dan transparan serta bertanggung jawab 

antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. 

Sehingga dalam pelaksanaannya nanti pemerintah 

daerah dapat mengimplementasikan kewenangan-

kewenangan yang diberikan berdasarkan undang-

undang dengan efektif dan efisien serta bertanggung 

jawab. 

Ketentuan otonomi yang dilandasi dengan Undang-

Undang No.32 tahun 2004 sebagaimana diuraikan di 

atas, telah membawa perubahan diberbagai bidang 

kehidupan, termasuk penyelenggaraan pendidikan. Bila 

sebelumnya manajemen pendidikan merupakan 

wewenang pusat, dengan berlakunya undang-undang 

tersebut, kewenangan dialihkan kepada pemerintah 

kabupaten atau kota. Sehubungan dengan itu, Sidi 

(2000) mengemukakan empat isu penyelenggaraan 

pendidikan nasional yang perlu direkonstruksi dalam 
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rangka otonomi daerah, berdasarkan dengan 

peningkatan mutu pendidikan, efisiensi pengelolaan 

pendidikan, relevansi pendidikan dan pemerataan 

pelayanan pendidikan. Mutu pendidikan akan 

meningkat jika pendidikan dapat dikelola oleh 

penyelenggara pendidikan itu sendiri yaitu sekolah. 

Sekolah menggandeng stakeholders terutama 

masyarakat demi relevansi pendidikan yang diharapkan 

akan menjawab permasalahan, kebutuhan dan 

harapan masyarakat. Sehingga tercipta pemerataan 

pendidikan mengarah pada pendidikan yang 

berkeadilan, artinya adanya pengelolaan pembiayaan 

yang adil dan transparan yang pada ujungnya 

bertujuan pada pemerataan pendidikan, yaitu 

memberikan kesempatan pendidikan bagi siswa yang 

secara ekonomi kurang mampu. 

Desentralisasi pendidikan didefinisikan Hamzah 

(dalam Kuswandi 2011) sebagai upaya untuk 

mendelegasikan sebagian atau seluruh wewenang 

dibidang pendidikan yang seharusnya dilakukan oleh 

unit atau pejabat pusat kepada unit atau pejabat 

dibawahnya, atau dari pemerintah pusat kepada 

pemerintah daerah, atau dari pemerintah kepada 

masyarakat. Dalam pengertian diatas menjelaskan 

bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan harus ada 

kerjasama pihak sekolah dengan masyarakat untuk 

mengelola pendidikan di daerah yang disesuaikan 

dengan kebutuhan serta potensi yang ada di daerah 

masing-masing. Pengertian desentralisasi pendidikan 

didefinisikan berbeda oleh Hardiyanto (dalam 

Kuswandi, 2011) bahwa desentralisasi pendidikkan 

merupakan salah satu model pengelolaan pendidikan 
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yang menjadikan sekolah sebagai proses pengambilan 

keputusan dan merupakan salah satu upaya untuk 

memperbaiki kualitas pendidikan serta sumberdaya 

manusia termasuk profesionalisme guru. Dari 

perbedaan pendapat tersebut dapat ditemukan benang 

merah bahwa desentralisasi pendidikan merupakan 

pelimpahan kewenangan dalam pendidikan dari pusat 

kepada sekolah untuk mengelola pendidikannya 

bersama masyarakat sehingga akan menciptakan 

kualitas dan mutu pendidikan yang relevan dengan 

harapan dan kebutuhan masyarakat di setiap dearah 

masing-masing. Pengelolaan pendidikan yang dikelola 

langsung oleh sekolah bersama stakeholders dewasa ini 

disebut dengan Manajemen Berbasis Sekolah. 

Depdiknas (2001) membatasi Manajemen Berbasis 

Sekolah “bentuk alternatif pengelolaan sekolah dalam 

rangka desentralisasi pendidikan, yang ditandai dengan 

adanya kewenangan pengambilan keputusan yang luas 

ditingkat sekolah, partisipasi msyarakat yang relatif 

tinggi, dalam rangka kebijakan nasional”. Mulyasa 

(2009) tujuan utama MBS adalah untuk meningkatkan 

efisiensi, mutu, dan pemerataan pendidikan. 

Peningkatan efisiensi diperoleh melalui keleluasaan 

sekolah dalam mengelola sumber daya yang ada, 

partisipasi masyarakat dan menyederhanakan 

birokrasi, peningkatan mutu diperoleh melalaui 

partisipasi orang tua, kelenturan pengelola sekolah, 

peningkatan profesionalisme guru, adanya hadiah dan 

hukuman sebagai kontrol, serta hal lain yang dapat 

menumbuhkan suasana yang kondusif. Pemerataan 

pendidikan tampak pada tumbuhnya partisipasi 

masyarakat terutama yang mampu dan peduli, 
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sementara yang kurang mampu akan menjadi 

tanggungjawab pemerintah. 

Kunci  sukses  MBS  sangat  bergantung  pada  

peran  kepala  sekolah  dan  guru sebagai  

entrepreuneur (Kemendikbud, 2013). Kepala sekolah 

dan guru yang mengetahui secara tepat untuk 

mengidentifikasi dan memecahkan masalah dengan 

cara mereka sendiri, dengan menggandeng masyarakat 

sehingga penyelenggaraan pendidikan dapat berjalan 

secara efisien dan efektif. Sehubungan dengan hal 

peningkatan efisiensi, peningkatan mutu dan 

pemerataan pendidikan, maka sekolah sebagai institusi 

pendidikan berposisi digaris paling depan dalam 

melayani pendidikan masyarakat, sehingga sekolah 

harus dapat merespon dengan cepat terhadap 

perubahan yang ada, namun juga tetap mengikuti 

standar-standar yang sudah ditentukan oleh 

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. Dengan 

demikian bahwa MBS merupakan model pengelolaan 

sekolah yang memberikan kewenangan yang lebih 

besar pada tingkat sekolah dalam rangka 

memberdayakan seluruh sumber daya yang dimiliki 

secara efektif dan efisien sesuai dengan potensi dan 

kebutuhan dari pada sekolah itu sendiri, dengan 

melibatkan peran serta masyarakat dalam proses 

pengambilan keputusan. 

Asmani (2012), Kepala Sekolah adalah pemimpin 

dan manajer yang sangat menentukan dinamika 

sekolah menuju gerbang kesuksesan dan kemajuan 

disegala bidang kehidupan. Oleh karena itu Kepala 

Sekolah memegang peranan sangat penting dalam 

penyelenggaraan pendidikan yang efektif dan efisien. 
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Sebagaimana pendapat Mulyasa (2012), sukses dan 

tidaknya pendidikan dan pembelajaran di sekolah 

sangat dipengaruhi oleh kemampuan kepala sekolah 

dalam mengelola setiap komponen sekolah (who is 

behind the school). Hal ini mendorong kepala sekolah 

untuk meningkatkan profesionalitas dan pemahaman 

akan tugas-tugasnya sebagai manajer sekolah, 

sehingga apa yang harus dilaksanakan untuk 

terwujutnya efisiensi dalam penyelenggaraan 

pendidikan dapat dimengerti secara utuh oleh kepala 

sekolah.  

Kepala sekolah sebagai pemimipin organisasi 

sekolah berperan penuh untuk meggerakkan semua 

koponen sekolah secara efektif. Sebagaimana 

ditegaskan Robins (dalam Amtu, 2011) bahwa manajer 

menyelesaikan sesuatu melalui orang lain. Oleh itu  

kepala sekolah sebagai manajer harus mempu 

mendelegasikan tugas kepada pelaksana dengan baik, 

karena implementasi MBS tidak dapat berhasil jika 

kepala sekolah tidak memiliki pengetahuan 

kepemimpinan dan kompetensi menejerial yang baik. 

Sehubungan dengan itu Mulyasa (2012) berpendapat 

bahwa: 

manajemen dan kepemimpinan kepala sekolah 

perlu lebih ditekankan dalam koordinasi, 

komunikasi dan supervisi, karena kelemahan dan 

hambatan pendidikan seringkali bersumber dari 

kurangnya koordinasi, komunikasi, dan supervisi, 

sehingga menyebabkan persepsi yang berbeda 

diantara komponen-komponen pelaksana di 

lapangan (kepala dinas, pengawas, kepala sekolah, 

dan guru), serta kurangnya sosialisasi dari kepala 
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sekolah kepada seluruh tenaga kependidikan 

lainnya.   

Hal ini menunjukkan bahwa kepemimpinan kepala 

sekolah merupakan faktor penting yang mendorong 

terciptanya sekolah efektif. Implementasi Manajemen 

Berbasis Sekolah mendorong peran kepala sekolah 

sabagi pemimpin yang ideal untuk terlaksanannya MBS 

secara optimal. Kepala sekolah yang ideal harus 

meningkatan sikap kepedulian, semangat belajar, 

disiplin kerja, keteladanan, menciptakan iklim kerja 

yang kondusif, meningkatkan proses belajar-mengajar, 

melakukan supervisi kelas, membina, dan memberikan 

sarana-sarana positif bagi guru (Suratno & Sudarya, 

2009). 

Seperti disebutkan dalam kemendikbud (2013) di 

atas selain kepala sekolah, guru juga merupakan kunci 

keberhasilan implementasi MBS. Pendidik dalam arti 

guru dalam membantu menyukseskan manajemen 

berbasis sekolah perlu meningkatkan diri dan 

mengembangkan potensi profesionalitas untuk 

meningkatkan mutu pendidikan. Hal ini sesuai dengan 

Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang guru dan 

dosen. Salah satu upaya dari Undang-Undang tersebut 

adalah  meningkatkan profesionalisme  guru serta 

meningkatkan kualitas hidup ekonomi guru. Dalam 

meningkatkan profesionalitas guru maka guru minimal 

harus memiliki kualifikasi akademis S-1. Dalam 

meningkatkan kualitas hidup, maka guru yang sudah 

mempunyai sertifikat pendidik berhak memperoleh 

tunjangan sertifikasi guru. Dengan demikian 

diharapkan kesejahteraan guru akan semakin baik dan 
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berdampak pada profesionalitas guru semakin baik 

pula.  

Cheng (dalam Nurkolis, 2003) menyebutkan bahwa 

peran guru dalam manajemen berbasis sekolah adalah 

sebagai rekan kerja, pengambil keputusan, dan 

pengimplementasi program pengajaran. Jelas 

disebutkan bahwa peran guru di dalam MBS salah 

satunya berfungsi dalam melaksanakan kegiatan 

belajar mengajar di sekolah. Guru merupakan ujung 

tombak dalam meningkatkan mutu pembelajaran di 

sekolah, oleh karena itu guru perlu melakukan 

serangkaian kegiatan pembelajaran, mulai dari 

perencanaan, menentukan strategi, pemilihan materi 

dan metode pembelajaran, sampai pada penilaian 

(Asmani, 2012). Serangkaian kegiatan pembelajaran 

dalam rangka mencapai tujuan pendidikan, sering 

disebut dengan pendekatan pembelajaran. 

Sedangkan pengertian pendekatan pembelajaran 

menurut Asmani (2012), bahwa pendekatan 

pembelajaran sebagai dokumen tetap dimaknai sebagai 

suatu kerangka umum dalam praktik professional 

guru, yaitu serangkaian dokumen yang dikembangkan 

untuk mendukung pencapaian kurikulum. Hal tersebut 

berguna untuk mendukung guru dalam proses belajar 

mengajar. Dalam proses pembelajaran sangat 

diperlukan strategi pembelajaran yang sesuai dengan 

situasi dan kondisi siswa. Strategi yang membuat siswa 

menjadi aktif, kreatif serta mampu membuat 

pembelajaran lebih bermakna bagi peserta didik dikenal 

dengan istilah PAKEM (Pembelajaran Aktif, Kreatif, 

Efektif, dan Menyenangkan). 
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Pendekatan pembelajaran PAKEM bertujuan untuk 

meningkatkan motivasi belajar siswa dan sekaligus 

meningkatkan mutu pembelajaran (Elizabeth, 2011). 

Jika siswa termotivasi dalam pembelajaran maka siswa 

merasa senang dan antusias dalam belajar. Lebih dari 

itu dampak jangka panjang maka mutu pembelajaran 

semakin meningkat. Meningkatnya mutu pembelajaran 

juga mendorong meningkatnya prestasi belajar siswa 

yang diwujudkan dalam prestasi akademik maupun 

prestasi non akademik. 

SMK Telekomunikasi Tunas Harapan adalah salah 

satu SMK yang notabene sekolah swasta di Kabupaten 

Semarang. Sekolah tersebut merupakan sekolah 

unggulan di Kabupaten Semarang. SMK 

Telekomunikasi Tunas Harapan selalu mendapatkan 

peringkat pertama dalam perolehan hasil Ujian 

Nasional di kabupaten Semarang. Perolehan hasil Ujian 

Nasional tahun 2013/2014, SMK Telekomunikasi 

Tunas Harapan masih mempertahankan dengan 

memperoleh peringkat 1 Ujian Nasional di Kabupaten 

Semarang. Hasil ujian nasional selama enam tahun 

terakhir dapat dilihat pada Tabel 1.1. 

Tabel 1.1 
Perolehan Hasil Ujian Nasional 

Tahun 
Pelajaran 

L P Jumlah % 
Peringkat 

Kab 
2008/2009 157  78 237 100% 1 
2009/2010 165 117 306 100% 1 
2010/2011 91 60 151 100% 1 
2011/2012 46 32 78 100% 1 
2012/2013 165 111 276 100% 1 
2013/2014 160 116 276 100% 1 
Sumber :Dokumen SMK Telekomunikasi Tunas Harapan 
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Selain berprestasi dalam ujian nasional, SMK 

Telekomunikasi Tunas Harapan juga sering menjuarai 

prestasi akademis lainnya diantaranya menjuarai 

Lomba Kompetensi Siswa bidang IT selalu mendapat 

juara umum di tingkat kabupaten, terakhir juga 

mendapatkan juara di tahun 2014 ini. Prestasi 

nonakademik yang diraih yaitu selalu menjadi juara 

bertahan dalam lomba basket dari tahun 2009 sampai 

2014 di tingkat kabupaten. Sebelum RSBI di hapuskan 

oleh Mahkamah Konstitusi (MK), SMK Telekomunikasi 

Tunas Harapan juga menyandang predikat Rintisan 

Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI). Artinya sekolah 

tersebut sudah memiliki kriteria-kriterian kelayakan 

untuk menyandang predikat RSBI. Salah satu kriteria 

tersebut adalah sekolah masuk dalam kategori mandiri. 

Depdiknas (2008) mendefinisikan Sekolah Kategori 

Mandiri adalah sekolah yang hampir atau sudah 

memenuhi standar nasional pendidikan. 

Perolehan prestasi yang membanggakan ini 

bertolak belakang dengan input siswa, yaitu pada saat 

penerimaan siswa baru. Berdasarkan hasil wawancara 

dengan waka kurikulum menjelaskan bahwa siswa 

yang diterima di SMK Telekomunikasi Tunas Harapan  

bukan siswa yang mempunyai nilai lulusan yang tinggi, 

rata-rata nilai Ujian Nasional yang diterima di SMK 

Telekomunikasi Tunas Harapan adalah siswa dengan 

nilai menengah ke bawah. Sekolah terlebih dahulu 

melakukan tes kelayakan dalam proses penerimaan 

siswa baru.  

Dari input siswa yang rata-rata memiliki nilai ujian 

nasional menengah ke bawah ini sangat bertolak 

belakang dengan perolehan prestasi dalam bidang 
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akademik maupun nonakademik. Input yang biasa-

biasa saja setelah diberikan pendidikan dan bimbingan 

dapat memberikan hasil yang baik. Dibuktikan dengan 

keberhasilan perolehan prestasi akademik maupun non 

akademik sekolah sebagaimana disebutkan di atas, 

maka dapat dijadikan penilaian bahwa SMK 

Telekomunikasi merupakan SMK terbaik di kabupaten 

Semarang.  

Keberhasilan ini tentu tidak terlepas dari peran 

dan fungsi guru yang salah satu fungsinya dalam MBS 

adalah melaksanakan program pembelajaran. 

Pengelolaan sekolah di SMK Telekomunikasi Tunas 

Harapan berbasis Manajemen Berbasis Sekolah. Salah 

satu pilar MBS adalah pembelajaran PAKEM. Sehingga 

dalam proses belajar mengajar dilakukan sesuai 

dengan pendekatan PAKEM (pembelajaran aktif, kreatif, 

efektif, dan menyenangkan ). 

Untuk itu perlu dikaji lebih jauh dan dilakukan 

evaluasi tentang bagaimana SMK Tekelomunikasi 

Tunas Harapan mengimplementasikan Manajemen 

Berbasis Sekolah khususnya implementasi pilar 

pembelajaran PAKEM, sehingga sekolah tersebut selalu 

menjadi sekolah yang unggulan di kabupaten 

Semarang dan juga salah atu sekolah unggulan pada 

tingkat provinsi. Selain itu pelaksanaan Manajemen 

Berbasis Sekolah di SMK Telekomunikasi tunas Harapa 

khususnya pada pilar pembelajaran PAKEM selama ini 

belum pernah dilakukan penelitian maupun evaluasi  

baik dari pihak sekolah, Dinas Pendidikan, ataupun 

pihak-pihak lain yang berkepentingan, untuk itu 

sangat penting untuk dilaksanakan penelitian tentang 
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implementasi MBS di SMK Telekomunikasi Tunas 

Harapan, khususnya pada pilar pembelajaran PAKEM. 

Dari latar belakang yang sudah dipaparkan 

mengenai gambaran sekolah SMK Telekomunikasi 

Tunas Harapan di Kabupaten Semarang, dan juga 

alasan-alasan pentingnya dilakukan penelitian dan 

evaluasi, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul EVALUASI IMPLEMENTASI 

MBS DI SMK TELEKOMUNIKASI TUNAS HARAPAN 

KABUPATEN SEMARANG (Studi tentang 

pembelajaran PAKEM). 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Dari latar belakang di atas, maka peneliti akan 

merumuskan masalah sebagai berikut : Bagaimana 

implementasi Manajemen Berbasis Sekolah khususnya 

pembelajaran PAKEM di SMK Telekomunikasi Tunas 

Harapan Kabupaten Semarang ? 

 

1.3. Tujun Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka 

tujuan penelitian yang ingin diperoleh adalah untuk 

mengetahui implementasi Manajemen Berbasis Sekolah 

khususnya pembelajaran PAKEM di SMK 

Telekomunikasi Tunas Harapan kabupaten Semarang. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Penelitian tentang implementasi Manajemen 

Berbasis Sekolah khususnya pembelajaran PAKEM di 

SMK Telekomunikasi Tunas Harapan di Kabupaten 

Semarang diharapkan dapat memberikan manfaat, baik 
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manfaat teoritis maupun manfaat praktis sebagai 

berikut : 

1.4.1. Manfaat Teoritis 

Dari hasil penelitian tentang implementasi 

Manajemen Berbasis Sekolah khususnya pembelajaran 

PAKEM di SMK Telekomunikasi Tunas Harapan 

kabupaten Semarang, diharapkan dapat memberikan 

pengetahuan dalam implementasi Manajemen Berbasis 

Sekolah khususnya dalam pembelajaran PAKEM. 

 

1.4.2. Manfaat Praktis 

1.4.2.1. Bagi SMK Telekomunikasi Tunas Harapan 

Kabupaten Semarang dapat dijadikan sebagai 

acuan perbaikan dan peningkatan dalam 

implementasi Manajemen Berbasis Sekolah 

demi peningkatan mutu pendidikan. 

1.4.2.2. Bagi pembaca, dapat digunakan untuk 

menambah wawasan mengenai implementasi 

Manajemen Berbasis Sekolah. 

 


	Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang ingin diperoleh adalah untuk mengetahui implementasi Manajemen Berbasis Sekolah khususnya pembelajaran PAKEM di SMK Telekomunikasi Tunas Harapan kabupaten Semarang.



