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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

 
 

2.1. Evaluasi Program 

2.1.1. Teori Evaluasi Program 

Arikunto & Jabar (2009), mendefinisikan evaluasi 

sebagai kegiatan untuk mengumpulkan informasi 

tentang bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya informasi 

tersebut digunakan untuk menentukan akternatif yang 

tepat dalam mengambil sebuah keputusan. Pendapat 

berbeda menurut Wirawan (2012), bahwa evaluasi 

merupakan alat dari berbagai cabang ilmu 

pengetahuan untuk menganalisis dan menilai 

fenomena ilmu pengetahuan dan aplikasi ilmu 

pengetahuan dalam penerapan ilmu pengetahuan 

dalam praktik profesi. Dari pendapat para ahli diatas 

terdapat kesamaan bahwa evaluasi merupakan suatu 

alat atau cara yang digunakan untuk mengetahui 

informasi dan menganalisis tentang pelaksanaan suatu 

program dalam suatu praktif profesi. 

Arifin (2009) berpendapat bahwa evaluasi 

merupakan suatu proses yang sistematis dan 

berkelanjutan untuk menentukan kualitas (nilai dan 

arti) dari sesuatu berdasarkan pertimbangan (judgment) 

dan kriteria tertentu dalam rangka pembuatan 

keputusan. Lebih lanjut Scriven dan Glas 

mengemukakan bahwa evaluasi adalah upaya untuk 

mengetahui manfaat atau kegunaan suatu program, 

kegiatan dan sebagainya (Sudjana 2006: 19). Dari 

pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa 
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evaluasi adalah suatu kegiatan yang terencana secara 

sistematis yang digunakan untuk mengetahui 

keberhasilan suatu program dan hasilnya digunakan 

sebagai pertimbangan dalam pengambilan sebuah 

keputusan. 

Sedangkan Program secara umum diartikan oleh 

Arikunto dan Jabar (2010) adalah “rencana”, jika 

program langsung dikaitkan dengan evaluasi program, 

maka program didefinisikan sebagai suatu unit atau 

kesatuan kegiatan yang merupakan realisasi atau 

implementasi dari suatu kebijakan, berlangsung dalam 

proses yang berkesinambungan, dan terjadi dalam 

suatu organisasi yang melibatkan sekelomopok orang. 

Wirawan (2012) mendefinisikan program adalah 

kegiatan atau aktivitas yang dirancang untuk 

melaksanakan kebijakan dan dilaksanakan untuk 

waktu yang tidak terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa 

program meruapakan suatu desain kegiatan yang 

dibuat untuk melaksanakan suatu kebijakan dan 

pelaksanaannya berlangsung secara bertahap dalam 

waktu yang tidak terbatas. 

Sehingga evaluasi program menurut Tyler (dalam 

Arikunto & Jabar, 2010) adalah  proses untuk 

mengetahui apakah tujuan pendidikan sudah dapat 

terealisasikan. Seperti diungkapkan oleh ahli tersebut 

di atas  bawasanya evluasi program digunakan untuk 

mengetahui keberhasilan dari tujuan yang sudah 

ditetapkan. Lebih lanjut Wirawan (2012) 

mendefinisikan evaluasi program  adalah metode 

sistematik untuk mengumpulkan, menganalisis, dan 

memakai informasi untuk menjawab pertanyaan dasar 

mengenai program. 
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Cronbach dan Stufflebeam (dalam Arikunto & 

Jabar, 2010) mengemukakan bahwa evaluasi program 

adalah upaya menyediakan informasi untuk 

disampaiakan kepada pengambil keputusan. Dari 

pendapat tersebut dapat digarisbawahi bahwa evaluator 

hanya sekedar memberikan informasi, tidak berwenang 

untuk mengambil keputusan dari suatu program. 

Sedangkan Worthen dan Sanders (dalam Sudjana, 

2006) berpendapat bahwa Evaluasi program adalah 

suatu proses mengidentifikasikan dan mengumpulkan 

informasi untuk membantu para pengambil kebijakan 

dalam memilih berbagai alternatif keputusan. 

Dari pendapat dari beberapa ahli di atas  dapat 

disimpulkan bahwa evaluasi program adalah suatu 

proses sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis 

dan mengidentifikasi dalam upaya mengumpulkan 

informasi untuk membantu para pengambil kebijakan 

dalam memilih berbagai alternatif keputusan.  

2.1.2. Tujuan Evaluasi Program 

Tujuan dari pelaksanaan  evaluasi program 

menurut Wirawan (2012) adalah: a) Mengukur 

pengaruh program yang dilaksanakan terhadap 

masyarakat, b) Mengukur apakah program telah 

dilaksanakan sesuai dengan rencana, c) Mengukur 

apakah pelaksanaan program sesuai dengan standar, d) 

Untuk mengidentifikasi dan menemukan mana dimensi 

program yang  jalan dan mana yang tidak jalan, e) 

Pengembangan staf program, f) Memenuhi ketentuan 

undang-undang, g) Akreditasi program, h) Mengukur 

cost effectiveness dan cost efficiency, i) Mengambil 

keputusan mengenai program, j) Accountabilitas, k) 
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Memberikan balikan pada kepada pimpinan dan staf 

program, l) Memperkuat posisi politik, m) 

mengembangkan teori ilmu evaluasi atau riset evaluasi. 

Arikunto & Jabar (2010) menyebutkan bahwa 

tujuan dari diadakannya evaluasi program adalah 

untuk mengetahui pencapaian tujuan program dengan 

langkah mengetahui keterlaksanaan kegiatan program, 

karena evaluator ingin mengetahui bagian mana dari 

komponen dan sub komponen program yang belum 

terlaksana dan apa penyebanya. 

 
2.2. Model Evaluasi Kesenjangan (The 

Discrepancy Evaluation Model) 

Kata model berarti pola, rencana, contoh ari 

sesuatu yang akan dibuat atau dilakukan, atau 

dihasilkan (Wirawan, 2012), lebih lanjut Silverman, 

(dalam Slameto, 2012), bahwa model adalah 

keseluruhan kerangka kerja untuk melihat kenyataan. 

Jadi model adalah abstraksi dari realitas yang akan 

memberitahu kepada kita tentang apa saja komponen 

dasar yang tercakup di dalamnya dan bagaimana sifat 

dan kedudukan dari pengetahuan.  

Slameto (2012), analisis Gap (jarak) adalah suatu 

metode atau alat untuk membantu suatu lembaga 

membandingkan performansi aktual dengan 

performansi potensi. Dengan menggunakan gap analisis 

dapat diketahui bahwa semakin kecil kesenjangan 

tersebut, maka semakin baik kualitas pelayanan. Gap 

akan bernilai positif (+) bila nilai aktual lebih besar dari 

nilai target, sebaliknya bernilai (-) negatif apabila nilai 

target lebih besar dari nilai aktual. Apabila nilai target 
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semakin besar dan nilai aktual semakin kecil maka 

akan diperoleh gap yang semakin melebar.  

Model analisis ketimpangan (The Discrepancy 

Evaluation Model) dikembangkan oleh Malcolm M. 

Provus, 1971 (dalam Wirawan, 2012), bukunya yang 

berjudul  Discrepancy Evaluation, Provus percaya 

bahwa evaluasi merupakan suatu seni (art) melukiskan 

ketimpangan antara standar kinerja dengan kinerja 

yang terjadi. Analisis ketimpangan atau kesenjangan 

digunakan untuk mengetahui kemungkinan terjadi 

kesenjangan antara kinerja yang dilaksanan dengan 

standar kinerjannya. 

Wirawan (2012), model analisis kesenjangan atau 

Descrepancy Evaluation Model (DEM) dilaksanakan 

menggunakan 4 tahapan, yaitu (1) tahap disain (design 

stage), (2) tahap instalasi (installation stage), (3) tahap 

proses (process stage), dan (4) tahap produk (product 

stage).Pendapat tersebut diperjelas Yasik (2013), bahwa 

pada tahap disain (design stage), yakni tahap pertama, 

penulis melakukan identifikasi dan merumuskan 

kriteria sumber daya program. Kriteria dirumuskan 

dalam aspek input, proses dan output (Marsh dalam 

Yasik, 2013). Jadi dalam tahap disain penulis terlebih 

dahulu menentukan kriteria standar program, mulai 

dari standar input, standar proses, dan standar output. 

Aspek input akan diukur untuk menilai tahap instalasi, 

aspek proses untuk menilai ketercapaian tahap proses, 

dan aspek output digunakan untuk menilai 

ketercapaian tahap produk (Yasik, 2013). 

Tahap selanjutnya adalah tahap instalasi 

(installation stage).Nyre dan Rose (dalam Yasik, 2013), 

menyebutkan bahwa tahap instalasi yaitu tahap yang 
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dimaksudkan untuk melihat apakah input sudah 

sebangun dengan kriteria program. Jadi pada tahap 

instalasi ini dilakukan evaluasi mengenai kesesuaian 

antara standar program dengan realita input yang 

digunakan. Tahap ini digunakan untuk menjawab 

pertanyaan apakah input yang digunakan dalam 

pelaksanaan program sudah sesuai dengan standar 

yang ditentukan atau belum. 

Kemudian tahap selanjutnya adalah tahap proses 

(process stage). Tahap ini dimaksudkan untuk menilai 

dan membandingkan aspek proses pada kondisi aktual 

dengan kriteria program (Suciptoardi dalam Yasik, 

2013). Dalam tahap ini penulis akan menilai 

pelaksanaan program dengan standar program. Apakah 

program-program telah dilaksanakan sesuai dengan 

standar proses yang telah ditentukan.  

Pada tahap terakhir adalah tahap produk (product 

stage). Evaluasi pada tahap ini difokuskan untuk 

membandingkan output program antara kondisi aktual 

dengan kriteria yang telah disepakati pada tahap disain 

(Wirawan, 2012). Hasil atau produk dari pelaksanaan 

program akan dinilai dan dibandingkan dengan standar 

yang telah disepakati pada saat penyusunan desain. 

Dari evaluasi pada tahap produk ini maka hasil 

akhirnya akan disampaikan kepada pihak sekolah 

untuk digunakan sebagai acuan dalam memperbaiki 

kebijakan ataupun program yang belum sesuai dengan 

tujuan dan cita-cita sekolah yang tertuang dalam visi 

dan misi sekolah.  

Wirawan (2012), Menurut model evaluasi 

kesenjangan, evaluasi memerlukan enam langkah 

untuk melaksanakannya, yaitu : 
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1. Mengembangkan suatu disain dan standar-standar 

yang menspesifikasi karakteristik-karakteristik 

implementasi ideal dari evaluand (objek evaluasi) : 

kebijakan, program, atau proyek. 

2. Merencanakan evaluasi menggunakan model 

evaluasi diskrepensi. Menentukan informasi yang 

diperlukan untuk membandingkan implementasi 

yang sesungguhnya dengan standar yang 

mendefinisikan kinerja objek evaluasi. 

3. Menjaring kinerja objek evaluasi yang meliputi 

pelaksana program, hasil-hasil kuantitatif dan 

kualitatif. 

4. Mengidentifikasi ketimpangan-ketimpangan antara 

standar dengan pelaksana dengan hasil –hasil 

pelaksana objek evaluasi yang sesungguhnya dan 

menentukan rasio ketimpangan. 

5. Menentukan penyebab ketimpangan antara 

standar dengan kinerja objek evaluasi 

6. Menghilangkan ketimpangan dengan membuat 

perubahan-perubahan terhadap implementasi 

objek evaluasi.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Gambar 2.1 Proses Model Evaluasi Kesenjangan 

1. Mengembangkan desain  

& standar program 

2. Merencanakan 

evaluasi DEM 

3. Menjaring data 

mengenai kinerja 

program 

4. Mengidentifikasi 

kesenjangan antara 

kinerja dengan standar 

5. Menentukan alasana 

penyebab kesenjangan 

6. Menyusun aktivitas 

untuk menghilangkan 

ketimpangan 
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Untuk mengetahui besarnya kesenjangan maka 

dibuat kritria kategori kesenjangan, sehingga dapat 

diketahui secara prosentase dalam pelaksanaan 

pembelajaran PAKEM apakah terdapat kesenjangan 

antara kondisi aktual di lapangan dengan standar atau 

kriteria keberhasilannya. 

Table 2.1 
Kriteria Kategori Kesenjangan 

Presentase 
Kesenjangan 

Kategori Kesenjangan 

0 – 25  Rendah 

26 – 50 Sedang 

51 – 75 Tinggi 

76 – 100 Menyimpang 

 
Kriteria kategori kesenjangan ini digunakan 

untuk memberikan kategori kesenjangan pada setiap 

prosentase hasil evaluasi kesenjangan. Kategori 

kesenjangan terdiri dari empat kategori yaitu mulai dari 

kategorti kesenjangan rendah, sedang, tinggi, dan 

menyimpang. Masing-masing kategori kesenjangan 

mempunyai rentang nilai prosentase hasil evaluasi. 

Nilai prosentase kesenjangan 0% sampai dengan 25% 

masuk dalam kategori kesenjangan rendah. Nilai 

prosentase kesenjangan 26% sampai dengan 50%, 

masuk dalam kategori kesenjangan sedang. Nilai 

prosentase kesenjangan  51% sampai dengan 75%, 

masuk dalam kategori kesenjangan tinggi. Nilai 

prosentase kesenjangan ≥ 76% masuk dalam kategori 

kesenjangan menyimpang. 
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2.3. Desentralisasi Manajemen Pendidikan 

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 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. 

Undang-undang tersebut memberikan makna bahwa 

pemerintah daerah memiliki hak, wewenang dan 

berkewajiban untuk mengatur dan mengurus secara 

mandiri urusan-urusan pemerintahan dan kepentingan 

masyarakatnya dengan mengikuti perundang-

undangan yang berlaku. 

Sehubungan dengan itu, maka perlu dimengerti 

arti dan maksut dari desentralisasi. Sahid Javed Burki, 

sebagaimana dikutip Yuwono (2001), menggunakan 

istilah desentralisasi untuk menunjukkan adanya 

proses perpindahan kekuasaan politik, fiskal, dan 

administrative kepada yunit pemerintahsubnasional. 

Sehubungan dengan itu pengertian tersebut juga 

dikemukakan oleh Dwiningrum (2011), desentralisasi 

merupakan transfer kekuasaan kepada pemerintah 

daerah, diantaranya salah satu konsep dalam gagasan 

dan praktik tentang partisipasi masyarakat. Dari 

pendapat di atas bawasannya pemberian kewenangan 

kepada pemerintah daerah tidak lain karena adanya 

suatu konsep tentang partisipasi masyarakat. 

Masyarakat sangat mengerti dengan permasalahan, 

kebutuhannya, sehingga pengelolaan kepentingan 

pemerintah daerah didasarkan dari permasalahan dan 

kebutuhan serta harapan masyarakat. 



23 
 

Desentralisasi dibedakan dari segi otoritas dan 

tanggung jawab. Sebagaimana dijelaskan oleh Wiliam 

(dalam Dwiningrum, 2011), ada dua macam otoritas 

(kewenangan dan tanggung jawab yang diserahkan 

pemerintah pusat ke pemerintah yang lebih rendah, 

yakni desentralisasi politis (political decentralization) 

dan desentralisasi administratif (administrative 

decentralization). 

Dalam desentralisasi politik kewenangan 

diserahkan pemerintah bersifat menyeluruh.Dalam 

hal ini pemerintah daerah memegang otoritas untuk 

menentukan segala kebijakan penyelengaraan 

pendidikan untuk masyarakatnya.Otoritas 

mencakup kewenangan untuk menentukan model, 

jenis srta sistem pendidikan kepada penduduk atau 

kepada perwakilan mereka. Kewenangan yang 

dilimpahkan mencakup pembiayaan serta 

kewenangan itu sendiri atau pemerintah daerah 

(pemda) akan bekerja sama dengan lembaga atau 

pihak lain termasuk stakeholder agar pemda mampu 

melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik.  

Desentralisasi administratif atau disebut 

dengan desentralisasi birokrasi adalah kewenangan 

yang diserahkan berupa strategi pengelolaan yang 

bersifat implementatif untuk melaksanakan suatu 

fungsi pendidikan. Dalam konteks ini pemerintah 

pusat memegang kekuasaan tertinggi dalam 

menentukan kebijakan dan kewenangan untuk 

merencanakan, mengatur, menyediakan dana, dan 

fungsi-fungsi implementasi kebijakan lainnya. 

 

Dari perbedaan pengertian antara desentralisasi 

politik dengan desentralisasi administratif memberikan 

arti bahwa dengan kebijakan desentralisasi politik 

maka kewenangan pengelolaan dalam bidang 
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pendidikan juga dilimpahkan kepada pemerintah 

daerah. Dalam pengelolaannya, pemerintah derah 

harus melibatkan pemangku pendidikan (stakeholder) 

untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan 

pendidikan sehinga dapat dilaksanakan dengan penuh 

tanggung jawab. Pendapat tentang pengertian 

desentralisasi politik juga diperkuat dengan Asmani 

(2012) bahwa desentralisasi pendidikan atau otonomi 

pengelolaan sekolah memindahkan otoritas 

pengambilan keputusan manajemen sekolah oleh 

pemerintah daerah (local stake holders) kepada sekolah 

yang diatur melalui peraturan yang memungkinkan. 

Dari situ disebutkan secara jelas bahwa kepala daerah 

telah memberikan otoritas atau kewenangan 

pengambilan keputusan kepada sekolah dalam 

mengelola dan menyelenggarakan penididikan yang 

sesuai dengan peraturan yang berlaku.  Wiliam (dalam 

Dwiningrum 2011), merinci desentralisasi ke dalam tiga 

model : 

a. Deconcentration  adalah model pengalihan 

tanggung jawab dari pusat ke pemerintahan yang 

lebih rendah sedemikian rupa sehingga lembaga 

di pemerintahan pusat masing-masing memegang 

kendali pelaksanaan pendidikan secara penuh. 

Model desentralisasi ini seringkali dilaksanakan 

dengan membentuk lembaga setingkat  direktorat 

di daerah yang dapat melaksanakan tanggung 

jawab pemerintah pusat.  

b. Delegation adalah model desentralisasi dimana 

pemerintah pusat meminjamkan kekuasaannya 

kepada pemerintah daerah atau kepada 

organisasi/ lembaga semi-otonom. Kekuasaan 

pemerintah pusat ini tidak diberikan, namun 
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dipinjamkan. Jika pemerintah memandang perlu, 

otoritas bias ditarik kembali.  

c. Devolution adalah desentralisasi dimana 

pemerintah pusat menyerahkan kewenangan 

dalam seluruh pelaksanaan pendidikan meliputi 

pembiayaan, administrasi serta pengelolaan yang 

lebih luas. Kewenangan lebih permanen dan tidak 

dapat ditark kembali hanya karena permintaan 

kekuasaan di pusat.  

Oleh itu, Dwiningrum (2011) desentralisasi 

pendidikan perlu dikritisi sebagai pelepasan tanggung 

jawab pemerintah pusat terhadap proses pendidikan 

masyarakat dan dinilai lebih melenggangkan proses 

privatisasi pendidikan di Indonesia. Pendapat hampir 

mirip juga didefinisikan oleh Hamzah, 2008 (dalam 

Kuswandi 2011)bahwa desentralisasi sebagaiupaya 

untuk mendelegasikan sebagian atau seluruh 

wewenang di bidangpendidikan yang seharusnya 

dilakukan oleh unit atau pejabat Pusat kepadaunit 

atau pejabat di bawahnya, atau dari pemerintah Pusat 

kepadapemerintah daerah, atau dari pemerintah 

kepada masyarakat. Dari pengertian di atas jelas bahwa 

kewenangan penyelenggaraan pendidikan seyogyanya 

harus dilimpahkan kepada pemerintah daerah, dari 

pemerintah daerah dilimpahkan kepada sekolah dan 

juga masyarakat. 

Hardiyanto (dalam Kuswandi,2011) menjelaskan 

bahwa desentralisasi pendidikan merupakan salah satu 

model pengelolaan pendidikan yang menjadikan 

sekolah sebagai proses pengambilan keputusan dan 

merupakan salah satu upaya untuk memperbaiki 

kualitas pendidikan serta sumberdaya manusia 

termasuk profesionalitas guru yang belakangan ini 
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dirisaukan oleh berbagai pihak baik secara regional 

maupun secara internasional. Pendapat tersebut juga 

ditegaskan Paqueo dan Lammart sebagaimana dikutip 

Hadiyanto (2004) menunjuk alasan-alasan 

desentralisasi penyelenggaraan pendidikan yang sangat 

cocok untuk kondisi Indonesia, yaitu karena alasan a) 

pembiayaan pendidikan, b) peningkatan efektifitas dan 

efisiensi penyelenggaraan pandidikan, c) redistribusi 

kekuatan politik, d) peningkatan kualitas pendidikan 

dan e) peningkatan inovasi dalam rangka pemuasan 

harapan seluruh warga negara.  

Dengan demikian dapat diartikan bahwa 

desentralisasi pendidikan adalah pemberian 

kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah 

daerah dalam penyelenggaraan maupun pengelolaan 

pendidikan yang dilanjutkan dengan memberikan 

kewenangan kepada sekolah termasuk kewenangan 

pengambilan keputusan dan penelolaan serta 

penyelenggarakan pendidikan yang juga melibatkan 

partisipasi aktif dari masyarakat, sehingga pendidikan 

dapat disesuaikan dengan potensi dan sumber daya 

yang ada di daerah masing-masing.  

2.4. Implementasi Manajemen Berbasis 

Sekolah 

2.4.1.Pengertian Implementasi  

Adibowo (2006) Implementasi adalah merupakan 

rangkaian tindakan yang nyata untuk mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan. Dalam hal ini yang dimaksut 

rangkaian tindakan berarti ada suatu proses atau 

tahap-tahap yang hirarkis dalam mengimplementasikan 

suatu program yang telah direncanakan. Sedangkan 
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Lester dan Stewart sebagaimana dikutip oleh Winarno 

(2012) mengemukakan pengertian implementasi dalam 

arti luas adalah pelaksanaan undang-undang dimana 

berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja 

bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam 

upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau 

program-program. 

Ripley dan Frenklin sebagaimana dikutip 

Winarno (2012) berpendapat bahwa implementasi 

adalah apa yang terjadi setelah undang-undang 

ditetapkan yang memberikan otoritas program, 

kebijakan, keuntungan (benefit), atau suatu jenis 

keluaran yang nyata (tangible output). Sedangkan 

Mazmanian dan Sabatier sebagaimana dikutip Wahab 

(2012), menjelaskan makna implementasi ini dengan 

mengatakan bahwa, “memahami apa yang senyatanya 

terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau 

dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi 

kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-

kegiatan yang timbul sesudah disahkan pedoman-

pedoman kebijakan publik yang mencakup baik usaha-

usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk 

menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat 

atau kejadian-kejadian.” 

Dari pendapat para ahli di atas dapat 

disimpulkan bahwa implementasi adalah rangkaian 

tindakan nyata dalam melaksanakan sebuah kebijakan 

atau program yang sudah direncanakan dengan 

melibatkan semua elemen untuk bekerjasama dan 

memahami gejala yang terjadi sehingga dapat mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan. 
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2.4.2. Manajemen Berbasis Sekolah  

Manajemen Berbasis Sekolah merupakan bentuk 

alternatif sekolah dalam program desentralisasi bidang 

pendidikan, yang ditandai dengan adanya otonomi luas 

di tingkat sekolah, partisipasi masyarakat yang tinggi, 

tetapi masih dalam kerangka kebijakan pendidikan 

nasional, (Asmani 2012 & Mulyasa 2002). Lebih lanjut 

dijelaskan menurut UU No. 20 tahun 2003 pada bagian 

penjelasan pasal 51 ayat 1, “manajemen berbasis 

sekolah atau madrasah bentuk otonomi manajemen 

pendidikan pada satuan pendidikan, yang dalam hal ini 

kepala sekolah atau madrasah dan pendidik dibantu 

dengan komite sekolah atau madrasah dalam 

mengelola kegiatan pendidikan”. 

Sejalan pengertian di atas, Fattah (2004), 

mandefinisikan lebih rinci MBS sebagai suatu 

pendekatan politik yang bertujuan untuk melakukan 

redesain terhadap pengelolaan sekolah dengan 

memberikan keleluasaan pada kepala sekolah dan 

meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya 

perbaikan kinerja sekolah yang mencakup pendidikan, 

siswa, kepala sekolah, orang tua siswa, dan 

masyarakat. Dalam hal ini kepala sekolah diberikan 

keleluasaan untuk membuat rencana pengelolaan 

sekolah dengan melibatkan partisipasi masyarakat, 

sehingga pendidikan relevan dengan kebutuhan dan 

harapan masyarakat. Hal tersebut harus dilakukan 

kepala sekolah untuk dapat mengevaluasi dan 

memperbaikai mutu pendidikan sekolah. 

Umiarso (2010:34) memandang manajemen 

berbasis sekolah  sebagai suatu pendekatan 

pengelolaan sekolah dengan memberikan kewenangan 
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yang luas bagi sekolah untuk mengambil keputusan 

mengenai pengelolaan sumber daya pendidikan sekolah 

dalam rangka desentralisasi pendidikan yang didukung 

tingginya partisipasi warga sekolah, orang tua dan 

masyarakat sesuai dengan kerangka kebijakan 

pendidikan nasional. Dalam hal ini MBS diartikan 

sebagai pemberian kewenangan kepada kepala sekolah 

untuk mengelola sumber daya sekolah dengan 

melibatkan seluruh warga sekolah dalam rangka 

meningkatkan mutu pendidikan.  

Berdasarkan beberapa pengertian tentang 

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di atas dapat 

disimpulkan bahwa MBS adalah proses pengelolaan 

sumber daya dan sumber dana sekolah secara optimal 

sesuai dengan kewenangan yang diberikan serta 

melibatkan peran aktif, kreatif dari kepala sekolah dan 

para  pendidik berdasarkan prinsip transparansi, 

akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dengan 

tujuan meningkatkan mutu pendidikan sekolah yang 

diukur melalui output dan outcame (hasil dan dampak) 

dari proses pendidikan yang dilakukan.  

 

2.4.3. Tujuan Manajemen Berbasis Sekolah  

Asmani (2012) tujuan MBS adalah untuk 

meningkatkan kualitas pendidikan secara umum, baik 

itu menyangkut kualitas pembelajaran, kualitas 

kurikulum, kualitas sumber daya manusia, guru 

maupuntenaga kependidikan lainnya, dankualitas 

pelayanan pendidikan secara umum. Tujuan dari 

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) adalah untuk 

memandirikan atau memberdayakan sekolah melalui 
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pemberian kewenangan, keluwesan, dan sumberdaya 

untuk meningkatkan mutu sekolah     (Slameto,2009). 

Menurut Satori sebagaimana dikutip oleh Asmani 

(2012) bahwa tujuan MBS adalah untuk meningkatkan 

mutu pendidikan dengan cara memberdayakan  

seluruh potensi sekolah dan stakeholder-nya sesuai 

dengan kebijakan pemerintah dengan menerapkan 

kaidah-kaidah manajemen pendidikan atau sekolah 

professional. Lebih lanjut Mulyasa (2009) menjabarkan 

tujuan utama MBS adalah meningkatkan efisiensi, 

mutu dan pemerataan pendidikan ( Mulyasa, 2009: 13). 

Lebih rinci tujuan MBS menurut Asmani (2012) adalah 

sebagai berikut : 

a) Meningkatkan mutu pendidikan melalui 

kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengelola 

dan memberdayakan sumber daya yang tersedia; 

b) Meningkatkan kepedulian warga sekolah dan 

masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan 

melalui pengambilan keputusan bersama; 

c) Meningkatkan tanggung jawab sekolah kepada 

orang tua, masyarakat, dan pemerintah tentang 

mutu sekolahnya; 

d) Meningkatkan kompetensi yang sehat antar sekolah 

tentang mutu pendidikan yang akan dicapai. 

 

Dari pendapat para ahli di atas dapat 

disimpulkan bahwa tujuan Manajemen Berbasis 

Sekolah adalah untuk  meningkatkan mutu pendidikan 

dengan cara memberikan kewenangan kepada sekolah 

untuk mengelola dan memberdayakan seluruh potensi 

yang dimiliki secara mandiri dan dilaksanakan sesuai 

dengan kaidah-kaidah manajemen sekolah. Dapat juga 
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dikatakan bahwa tujuan MBS adalah untuk 

meningkatkan kualitas dan mutu sekolah dengan cara 

memberikan kewenangan untuk mengelola seluruh 

potensi sekolah sebagai kekuatan untuk meningkatkan 

mutu tersebut.  

2.4.4.Prinsip-Prinsip Manajemen Berbasis Sekolah 

Berdasarkan panduan MBS, terdapat sepuluh 

prinsip dalam pelaksanaan  Manajemen Berbasis 

Sekolah (Depdiknas,2001). Prinsip-prinsip tersebut 

adalah : 

a. Keterbukaan, artinya manajemen berbasis 

sekolah dilakukan secara terbuka dengan sumber 

daya manusia di sekolah dan masyarakat (kepala 

sekolah, pendidik, siswa, dan tokoh masyarakat). 

b. Kebersamaan, artinya MBS silaksanakan bersama 

oleh sekolah dan masyarakat. 

c. Berkelanjutan, artinya MBS dilakukan secara 

berkelanjutan tanpa dipengaruhi pergantian 

pimpinan sekolah 

d. Menyeluruh, artinya MBS yang disusun 

hendaknya  mencakup semua komponen yang 

mempengaruhi keberhasilan pencapaian tujuan. 

e. Pertanggung jawaban, artinya melaksanakan MBS 

dapat dipertanggung jawabkan ke masyarakat 

dan pihak-pihak yang berkepentingan 

f. Demokratis, artinya keputusan yang diambil 

dalam manajemen berbasis sekolah hendaknya 

dilaksanakan atas dasar musyawarah antara 

komponen sekolah dan masyarakat 

g. Kemandirian sekolah, artinya sekolah memiliki 

prakarsa, inisiatif dan inovatif dalam kerangka 

pencapaian tujuan pendidikan 

h. Berorientasi pada mutu, artinya berbagai upaya 

yang dilakukan selalu didasarkan pada 

peningkatan mutu 
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i. Pencapaian standar pelayanan minimal secara 

total, bertahap dan berkelanjutan 

j. Pendidikan untuk semua, artinya setiap anak 

memiliki hak memperoleh pendidikan yang sama.  

Dalam implementasi Manajemen Berbasis Sekolah 

(MBS) harus sesuai dengan sepuluh prinsip tersebut, 

supaya proses implementasi dapat berjalan dengan 

baik. Untuk memenuhi standar pelayanan yang 

ditetapkan berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, maka 

diperlukan tata kelola sekolah yang baik yang meliputi 

prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi 

masyarakat(Depdiknas, 2006). 

Berikut uraian dari perinsip-prinsip tersebut di 

atas dalam tata kelola sekolah yang baik. 

a. Transparansi.  

Transparansi dalam MBS adalah keadaan di mana 

semua pihak yang terkait dalam pendidikan 

(pemerintah, Kepala sekolah, Pendidik, Orang Tua, 

Masyarakat) dapat dengan mudah dalam memperoleh 

informasi tentang proses penyelenggaraan sekolah yang 

meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan hasil yang 

dicapai (Kemendiknas, 2010).  

b. Akuntabilitas. 

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan 

pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan 

menerangkan kinerja dan tindakan penyelenggara 

organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau 

berkewenangan meminta keterangan atau 

pertanggungjawaban (Kemendiknas 2010). 

c. Partisipasi. 

Pengertian tentang partisipasi dikemukakan oleh 

Fasli Djalal dan Dedi Supriadi,  (2001), dimana 
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partisipasi dapat juga berarti bahwa pembuat 

keputusan menyarankan kelompok atau masyarakat 

ikut terlibat dalam bentuk penyampaian saran dan 

pendapat, barang, keterampilan, bahan dan jasa. 

Dari uraian tentang tatakelola sekolah yang baik, 

berdasarkan definisi dari berbagai seumber, dapat 

dimakanai bahwa dalam implementasi MBS, selain 

berpegang pada sepuluh prinsip MBS, juga 

memperhatikan prinsip tatakelola yang baik, yang 

meliputi transparansi tentang segala aktivitas 

pendidikan dapat diakses dan diketahui oleh stake 

holder, akuntabilitas yang merupakan bentuk 

pertanggungjawaban sekolah kepada seluruh 

pemangku kepentingan pendidikan mengenai segala 

aktivitas sekolah, dan juga partisipasi yang diartikan 

bahwa dalam implementasi MBS segala perencanaan, 

implementasi dan evaluasi harus melibatkan peran 

serta masyarakat, sehingga tujuan sekolah untuk 

mencetak lulusan yang dapat menjawab permasalahan 

dan kebutuhan masyarakat dapat terlaksana dengan 

baik. 

 

2.4.5.Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah 

Mulyasa (2002), mengemukakan bahwa, MBS yang 

ditandai dengan otonomi sekolah dan pelibatan 

masyarakat merupakan respons pemerintah terhadap 

gejala-gejala yang muncul di masyarakat, bertujuan 

untuk meningkatkan efisiensi, mutu dan pemerataan 

pendidikan. Lebih lanjut Asmani (2012), menyebutkan 

bahawa tujuan penerapan MBS adalah untuk 

meningkatkan kualitas pendidikan secara umum, baik 

itu menyangkut tentang kualitas pembelajaran, 
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kualitas kurikulum, kualitas sumber daya manusia, 

guru maupun tenaga kependidikan lainnya, dan 

kualitas pelayanan pendidikan secara umum.  

Tujuan implementasi MBS juga dijelaskan oleh 

Depdiknas (2001), menjabarkan tujuan Manajemen 

Berbasis Sekolah adalah : 

a. Meningkatkan mutu pendidikan melalui 

kemandirian dan inisiatif sekolah dalam 

mengelola dan memberdayakan sumber daya 

yang tersedia 

b. Meningkatkan kepedulian warga sekolah dan 

masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan 

melalui pengambilan keputusan bersama 

c. Meningkatkan tanggungjawab sekolah kepada 

orang tua, masyarakat, pemerintah tentang mutu 

sekolah 

d. Meningkatkan kompetisi yang sehat antar 

sekolah tentang mutu sekolah yang dicapai 

Dari pendapat berbagai sumber, maka tujuan 

implementasi MBS dapat dimaknai sebagai upaya 

pengelolaan pendidikan yang dilakukan sekolah dengan 

pelibatan masyarakat yang bertujuan untuk 

meningkatkan mutu pendidikan, mulai dari 

peningkatan efisiensi pendidikan, kualitas pendidikan 

secara umum, baik dari segi pembelajaran, kurikulum, 

pendidik, dan tenaga kependidikan dan juga 

pemerataan pendidikan. Poin utama dalam pengertian 

di atas adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan 

dengan cara melibatkan masyarakat (stake holder) 

dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan 

bersama dengan melibatkan masyarakat berarti, proses 

dan tujuan pendidikan juga harus disesuaikan dengan 

kebutuhan dan kehendak masyarakat. Sebagaimana 
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ditegaskan Asmani (2012), bahwa dalam kaitannya 

menciptakan keunggulan sekolah melalui pengambilan 

keputusan berasma, sehingga fokus kajiannya adalah 

bagaimana memberikan pelayanan belajar yang sesuai 

dengan kebutuhan siswa, memenuhi kriteria yang 

sesuai dengan harapan orang tua siswa serta harapan 

sekolah dalam membangun keunggulan kompetitif 

dengan sekolah sejenis. 

Asmani (2012), karena tujuan MBS untuk 

meningkatkan mutu keputusan mencapai tujuan, maka 

pelaksanaan MBS memerlukan tujuan yang hendak 

dicapai secara jelas, jelas indikatornya, jelas kriteria 

pencapaiannya agar keputusan lebih terarah. Pendapat 

tersebut dapat dimaknai bahwa dalam kaitannya 

dengan pengambilan keputusan bersama, maka terlebih 

dahulu menentukan tujuan yang hendak dicapai 

dengan jelas, membuat indikator yang dapat terukur 

dengan jelas, sehingga dalam proses pengambilan 

keputusan dapat dilaksanakan sesuai dengan  

kepentingan siswa dalam belajar. Jika indikator 

pencapaiannya sudah dirumuskan bersama masyarakat 

sebagai pemangku kepentingan berarti meningkatkan 

daya dukung bersama untuk meningkatkan mutu 

lulusan, melalui peningkatan mutu belajar dengan 

standar yang sesuai dengan harapan orang tua siswa 

dan juga sekolah. 

Pelaksanaan MBS memerlukan kondisi tertentu 

yang tidak boleh ditinggalkan. Depdiknas (2001), 

menekankan kondisi yang mendukung pelaksanaan 

MBS adalah : 
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a) Adanya dukungan dari pihak-pihak yang 

berkepentingan (stakeholders), seperti masyarakat, 

pemerintah daerah Kabupaten/ Kota.  

b) Lembaga pendidikan memiliki kemampuan 

pembaharuan 

c) Proses pendidikan mampu memberikan nilai tambah 

bagi masyarakat 

d) Pelayanan pendidikan dapat mengembangkan 

potensi anak secara maksimal dengan 

memperhatikan keberadaan individu siswa 

e) Lingkungan sosial sekolah mendukung pencapaian 

visinya 

f) Potensi sumberdaya sekolah dan masyarakat 

mendukung tercapainya target yang ditetapkan.  

Dari uraian tersebut dapat diartikan bahwa dalam 

pelaksanaan MBS diperlukan adanya dukungan dari 

pihak-pihak yang berkepentingan (stake holders), 

lembaga pendidikan memiliki kemampuan 

pembaharuan, proses pendidikan yang dapat 

memberikan nilai tambah kepada masyarakat, 

pelayanan pendidikan yang mengembangkan potensi 

siswa secara maksimal, menciptakan lingkungan sosial 

yag kondusif, dan potensi SDM dan masyarakat yang 

mendukung target yang ditetapkan. Kondisi-kondisi 

tersebut sangat diperlukan dalam implementasi MBS, 

sehingga pelaksanaan MBS dapat memberikan nilai 

positif bagi sekolah. 

Mandaat pelaksanaan MBS menurut Asmani 

(2012) adalah sebagai berikut : 

a) Sekolah lebih mengetahui kekuatan, kelemahan, 

peluang dan ancaman bagi asekolah yang 

bersangkutan, sehingga sekolah dapat lebih 
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mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang 

ada, 

b) Sekolah lebih mengetahui skala prioritas, 

c) Pengambilan keputusan lebih partisipasif terutama 

dalam hal : 

1) Menetapkan sasaran peningkatan mutu, 

2) Menyusun rencana peningkatan mutu, 

3) Melaksanakan rencana peningkatan mutu, 

4) Melakukan evaluasi pelaksanaan peningkatan 

mutu. 

d) Penggunaan dana lebih efektifdan efisien sesuai 

dengan skala prioritas, 

e) Keputusan bersama lebih menciptakan transparansi 

dan demokrasi, 

f) Dapat lebih meningkatkan rasa tanggung jawab 

g) Menumbuhkan persaingan sehat, sehingga 

diharapkan adanya upaya inovetif. 

Keberhasilan Manajemen Berbasis Sekolah 

ditandai adanya beberapa indikator. Terdapat beberapa 

indikator yang dapat digunakan sebagai ukuran 

keberhailan pelaksanaan MBS di sekolah. Nurkholis 

(2003), ukuran keberhasilan implementasi MBS di 

Indonesia setidaknya ada Sembilan kriteria : 

a) Jumlah siswa yang mendapat layanan pendidikan 

semakin meningkat; 

b) Kualitas layanan pendidikan menjadi lebih baik, 

yang berdampak pada peningkatan prestasi 

akademik dan nonakademik siswa; 

c) tingkat tinggal kelas menurun dan produktivitas 

sekolah semakin baik; 

d) Relevansi pendidikan semakin baik; 

e) Terjadinya keadilan dalam penyelenggaraan 

pendidikan karenapenentuan biaya pendidikan tidak 

dilakukan secara pukul rata, tetapi didasarkan pada 

kemampuan ekonomi masingmasing keluarga; 



38 
 

f) Meningkatnya keterlibatan orang tua dan 

masyarakat, atau komite sekolah dalam 

pengambilan keputusan di sekolah, baik yang 

menyangkut keputusan instruksional maupun 

organisasional; 

g) Iklim dan budaya kerja sekolah semakin baik, yan 

pada akhirnya berdampak positif terhadap 

peningkatan kualitas pendidikan; 

h) Kesejahteraan guru dan staf sekolah membaik; 

i) Terjadinya demokratisasi dalam penyelenggaraan 

pendidikan. 

Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah dikatakan 

berhasil jika sekolah dapat memenuhi sembilan kriteria 

tersebut. Tata layanan pendidikan yang berkualitas 

mengakibatkan prestasi siswa juga meningkat, baik 

prestasi akademis maupun nonakademis. 

 

2.4.6.Pilar Manajemen Berbasis Sekolah 

Pilar pelaksanaan MBS terdiri dari tiga hal yaitu 

manajemen kepala sekolah, Pemblajaran PAKEM, dan 

peran serta Masyarakat. Berikut adalah penjelasan dari 

masing-masing pilar Manajemen Berbasis sekolah. 

2.4.6.1. Manajemen Kepala Sekolah 

Widodo (2002), menyebutkan transparansi dalam 

manajemen sekolah adalah penanganan atau 

pegelolaan pendidikan atau sekolah yang dilaksanakan 

secara nyata dan jelas dengan mengutamakan input, 

proses, dan output dalam perencanaan sampai 

pelaksanaan evaluasi pendidikan. Pendapat di atas 

bahwa manajemen kepala sekolah menitik beratkan 

pada input, proses, dan output, yang di dalamnya 

mengandung arti terdapat aktivitas perencanaan, 

pelaksanaan, sampai evaluasi. Sebagaimana ditegaskan 
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Subagio (dalam Winarso,2013), ada empat fungsi 

manajemen yaitu Planning, Organizing, Actuating, dan 

Controlling. Dua fungsi yang pertama dikategorikan 

sebagai kegiatan mental, sedangkan dua berikutnya 

dikategorikan sebagai kegiatan fisik. Suatu manajemen 

dapat dikatakan berhasil jika keempat fungsi 

manajemen di atas dapat dijalankan dengan baik. 

Kelemahan pada salah satu fungsi manajemen akan 

mempengaruhi menejemen secara keseluruhan dan 

mengakibatkan tidak tercapainya proses yang efektif 

dan efisien.  

1) Perencanaan (Planning) 

Winarso (2013), perencanaan merupakan kegiatan 

yang berkaitan dengan pemilihan alternatif-alternatif, 

kebijaksanaan-kebijaksanaan, prosedur-prosedur, dan 

program-program untuk mencapai tujuan pendidikan 

yang ingin dicapai. Pada suatau perencanaan ada 

kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh kepala 

sekolah. Kemampuan tersebut adalah kemampuan 

untuk menghimpun fakta dengan jalan mengadakan 

penyelidikan terhadap hal-hal yang berhubungan 

dengan masalah yang direncanakan, kemampuan 

untuk memproyeksikan atau menggambarkan jalan 

atau cara-cara yang ditempuh, memperkirakan 

keadaan yang mungkin sebagai akibat dari kegiatan 

yang dilakukan, kemampuan untuk melihat segala cara 

yang dapat menyamarkan pandangan, atau sering kita 

ketahui dengan evaluasi diri sekolah, sehingga 

memungkinkan untuk dapat mengambil keputusan. 

Kepala sekolah dan masyarakat sekolah dituntut 

untuk menerapkan pengelolaan atau manajemen 

sekolah yang transparan, akuntabel dan partisipatif 
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dengan membuat Rencana Kerja Sekolah (RKS) yang 

terintegrasi dengan Rencana Kegiatan Anggaran 

Sekolah (RKAS) disusun secara transparan dengan 

partisipasi berbagai pihak (Unicef,http://menegpp.go.id). 

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa dalam 

manajemen perencanaa kepala sekolah harus 

merumuskan visi-misi, kemudian stragi-strategi yang 

dibuat dituangkan ke dalam Rencana Kegiatan Sekolah 

(RKS), yang selanjutnya diintegrasikan dengan Rencana 

Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), semua itu 

disusun secara transparan dengan partisipasi berbagai 

pihak. 

2) Pengorganisasian  

Winarso (2013), pengorganisasaian merupakan 

suatu tindakan atau kegiatan kepala sekolah dalam 

menggabungkan seluruh potensi bagian dalam suatu 

kelompok orang atau badan atau organisasi untuk 

bekerja sacara bersama-sama guna mencapai tujuan 

pendidikan yang telah ditentukan bersama-sama. 

Pengorganisasian merupakan suatu proses untuk 

merancang struktur formal mengelompokkan dan 

mengatur serta membagi tugas atu pekerjaan di atara 

para anggota organisasi dapat dicapai dengan efisien. 

Seorang kepala sekolah harus mengetahui kemampuan 

dan karakteristik guru dan staf sehingga dapat 

menempatkan pada tugas yang sesuai. 

Ramli dan Warsidi (1985) Pengorganisasian 

mempersatupadukan orang-orang  di  dalam kerja  

yang  satu  dengan  kerja  yang  lian-lain  untuk  saling 

berhubungan. Dari pendapat tersebut artinya dalam 

pengorganisasian kepala sekolah harus dapat 

mengorganisir tugas-tugas sekolah kepada staf-staf 
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yang sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya, 

sehingga dalam pelaksanaan program tersebut dapat 

berjalan sesuai dengan tugas dan peran masing-masing 

staf. 

3) Pengarahan (Actuating) 

Winarso (2013), pengarahan(Actuating)merupakan 

upaya kepala sekolah untuk menggerakkan seluruh 

komponen (guru & staf) yang berada dalam suatu 

sistem dan satu organisasi tersebut bekerja secara 

bersama-sama sesuai bidang masing-masing untuk 

dapat mewujudkan tujuan. Pengarahan merupakan 

hubungan manusia dalam kepemimpinan yang 

mengikat para bawahan agar bersedia mengerti dan 

menyumbangkan tenaganya secara efektif dan efisien 

dalam pencapaian tujuan organisasi. Dalam fungsi 

pengarahan di sekolah seorang kepala sekolah bertugas 

meyakini dan menciptakan kondisi guru dan staf lain 

agar dapat bekerja dengan sebaik-baiknya. Samian 

(2013), bahwa fungsi pengarahan adalah proses yang 

dilakukan kepala sekolah dalam memberikan motivasi, 

komunikasi, dinamika dan kepemimpinan kepala 

sekolah, dengan tujuan agar dapat mengoptimalkan 

produktifitas. Dari pengertian di atas maka peran 

kepala sekolah dalam memberikan pengarahan kepada 

stafnya seharusnya bisa memotivasi kinerja staf agar 

dapat berfungsi dengan baik, menjalin komunikasi 

dengan baik agar informasi dapat diterima staf dengan 

jelas dan konsisten, membangun tim kerja yang 

dinamis, dan kepala sekolah dapat memposisikan diri 

sebagai pemimpin atau leader yang professional.  
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4) Pengawasan (Controlling) 

Winarso (2013), pengawasan (Controlling), sering 

juga disebut dengan pengendalian adalah salah satu 

fungsi manajemen yang berupa pengadaan penilaian 

dan koreksi kepala sekolah sehingga pekerjaan yang 

dilakukan guru dan staf dapat diarahkan ke jalan yang 

benar dengan maksut dan tujuan yang telah digariskan 

semula. Pengawasan manajen adalah suatu usaha 

sistematik untuk menetapkan standar prestasi dengan 

sasaran perencanaan, merancang sistem umpan balik 

informasi, membandingkan prestasi aktual dengan 

standar yang telah ditetapkan. Menentukan terdapat 

penyimpangan dan mengukur signifikan tersebut dan 

mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk 

menjamin bahwa semua sumber daya yang digunakan 

sedapat mungkin secara lebih efisien dan efektif guna 

mencapai tujuan. Diantara fungsi manajemen 

perencanaan dan pengawasan mempunyai peran yang 

sangat penting. Dalam fungsi perencanaan menetapkan 

tentang hal-hal yang harus dicapai pada periode 

tertentu, sedangkan dalam pengawasan berusaha 

untuk mengevaluasi ketercapaian tujuan yang telah 

ditetapkan dan untuk mengetahui penyebab ketidak 

tercapaian tujuan, sehingga dapat dilakukan tindakan 

perbaikan. 

Mursyid (dalam Asmani, 2012), menyatakan 

bahwa kepala sekolah memiliki peran dan tanggung 

jawab sebagai manajer, berperan untuk melakukan 

pengendalian atau kontrol terhadap pelaksanaan, 

pendidikan dan hasilnya. Dari pendapat tersebut dapat 

dimengerti bahwa peran kepala sekolah sebagai 

pengontrol yaitu melakukan pengawasan terhadap 
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pelaksanaan program pendidikan yang sudah 

ditetapkan, pengawasan itu meliputi pengawasan 

akademik, nonakademik dan juga outcame. 

 

2.4.6.2. Pembelajaran PAKEM 

1) Pengertian PAKEM. 

Bagian lain dari pelaksanaan Manajemen 

Berbasis Sekolah adalah adanya proses pembelajaran 

yang aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan yang 

sering disebut dengan model pembelajaran PAKEM. 

Dalam perkembangan selanjutnya  PAKEM berubah 

menjadi PAIKEM (Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, 

Efektif, dan Menyenangkan). 

Masjudi (2001), menyebutkan pembelajaran yang 

“aktif dimaksudkan bahwa dalam pembelajaran, 

pendidik harus menciptakan suasana yang menuntun 

siswa aktif bertanya, mempertanyakan dan 

mengemukakan gagasan”. Kreatif dimaksudkan 

pendidik menciptakan kegiatan belajar mengajar yang 

beragam yang dapat membangun kreatifitas peserta 

didik, peserta didik mampu menghasilkan sesuatu yang 

bermanfaat bagi dirinya dan orang lain. Efektif yaitu 

menghsilkan apa yang harus dikuasai setelah 

pembelajaran berlangsung, menyenangkan berarti 

tercipta suasana belajar mengajar yang membuat 

peserta didik senang dan memusatkan perhatiannya 

secara penuh pada pelajaran.  

Peralihan pendekatan PAKEM bukanya tanpa 

dasar. Shadiq sebagaimana dikutip oleh Setiawan 

(2004), menyebutkan PAIKEM dikembangkan 

berdasarkan kepada : 
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a) Peralihan dari belajar perorangan (individual 

learning) ke belajar bersama (cooperative learning); 

b) Peralihan dari cara belajar menghafal (rote learning) 

ke belajar untuk memahami (learning for 

understanding); 

c) Peralihan dari teori pemindahan pengetahuan 

(knowledge-transmitted) ke bentuk interaktif, 

keterampilan proses dan pemecahan masalah; 

d) Peralihan paradigma dari pendidik mengajar ke 

siswa belajar; 

e) Beralihnya bentuk evaluasi tradisional ke bentuk 

autentik assessment seperti portofolio, proyek, 

laporan siswa, atau penampilan siswa.  

 
Peralihan tersebut di atas sesuai dengan PP No. 19 

Tahun 2005 tentang Standar nasional Pendidikan Pasal 

19, ayat (1) yang berbunyi : “proses pembelajaran pada 

satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, 

menyenangkan, menantang, dan memotivasi peserta 

didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan 

ruang yang cukup bagi prakarsa, kreatifitas dan 

kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan 

perkembangan fisik serta psikologis peserta didik”. 

2) Karakteristik PAKEM. 

Pendekatan PAKEM memiliki karaktersitik yang 

mebedakan dengan pendekatan pembelajaran yang 

lain. Syah dan Kariadinata (2009), menyebutkan 

PAKEM memiliki karakteristik sebagai berikut : 

a) Berpusat pada siswa (student-centered) 

b) Belajar yang menyenangkan (joyfull learning) 

c) Belajar yan berorientasi pada tercapainya 

kemampuan tertentu (competency-based learning) 
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d) Belajar secara tuntas (mastery learning) 

e) Belajar secara berkesinambungan (continuous 

learning) 

f) Belajar sesuai dengan ke-kini-an dan ke- di sini- an 

(contextual learning). 

Pembelajaran student-centered memberikan 

kesempatan pada peserta didik untuk fokus dalam 

pembelajaran, sedangkan pendidik berperan sebagai 

fasilitator. Peserta didik aktif mencari, menemukan, 

menganalisa, dan menarik kesimpulan dari materi 

pembelajaran. Peserta didik mengontrol pembelajaran 

dengan menghasilkan  karya sendiri, tidak hanya 

mengutip penjelasan pendidik dengan fasilitator 

pendidik. Sebagai fasilitator pendidik mengupayakan 

berbagai cara secara kreatif dengan melibatkan siswa 

dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan hasil 

pembelajaran. Dengan demikian PAKEM merupakan 

pendekatan pembelajaran dengan memberikan 

kesempatan seluas-luasnya kepada pendidik untuk 

secara akktif dan kreatif dalam menciptakan suasana 

belajar yang kondusif, menantang kepada peserta didik 

untuk secara aktif mengembangkan kreatifitas dengan 

berbagai alat bantu pembelajaran untuk meningkatkan 

hasil pembelajaran. Pengertian pembelajaran PAKEM 

dapat dijabarkan sebagai berikut. 

a) Pembelajaran Aktif 

Winarso (2013) dalam pembelajaran aktif, guru 

lebih memposisikan dirinya sebagai fasilitator 

pembelajaran yang mengatur sirkulasi dan jalannya 

pembelajaran dengan terlebih dahulu menyampaikan 

tujuan dan kompetensi yang akan dicapai dalam suatu 

pembelajaran. Sedangkan peserta didik terlibat secara 
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aktif dan banyak berperan dalam proses pembelajaran. 

Sebagai pusat belajar, peserta didik harus lebih aktif 

berkegiatan untuk membangun suatu pemahaman, 

keterampilan, dan sikap atau perilaku tertentu. Disini 

peran siswa atau peserta didik sangat penting, karena 

siswa itu sendiri yang akan terlibat aktif dalam 

menggali, memecahkan masalah dan membuat 

kesimpulan dari pembelajaran yang selanjutnya 

digunakan untuk membangun pemahaman. Pendapat 

tersebut diperkuat oleh Asmani (2012), bahwa dalam 

pembelajaran peran guru adalah sebagai berikut : 

1) Guru aktif memantau kegiatan belajara siswa, 

2) Guru aktif memberikan umpan balik, 

3) Mengajukan pertanyaanyang menantang, 

4) Mempertanyakan gagasan siswa. 

Selain peran dari guru untuk melaksanakan 

pembelajaran secara aktif, siswa juga memiliki peran 

dalam pelaksanaan pembelajaran secara aktif, antara 

lain adalah sebagai berikut : 

1) Siswa aktif membangun konsep bertanya 

2) Siswa aktif bertanya  

3) Siswa aktif bekerja, terlibat dan berpartisipasi 

4) Siswa aktif menemukan dan memecahkan masalah, 

5) Siswa aktid mengemukakan gagasan, serta  

6) Aktif mempertanyakan gagasan. 

Dari pendapat di atas disimpulkan bahwa tidak 

hanya guru saja yang aktif dalam pembelajaran, tetapi 

siswa juga harus turut aktif dalam mengikuti 

pembelajaran sehingga terjadi suatu interaksi yang 

positif dan kondusif, serta memberikan makna bagi 

siswa dalam setiap mengikuti pembelajaran. 
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b) Pembelajaran Kreatif  

Asmani (2012), pembelajaran yang kreatif 

dimaksudkan agar guru menciptakan kegiatan belajara 

yang beragam, sehingga mmenuhi berbagai tingkat 

kemampuan siswa. Guru harus memiliki kemampuan 

dalam menentukan metode dan strategi belajar yang 

tepat bagi siswa, selain itu guru dituntut untuk selalu 

menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi, 

sehingga dapat memberikan kebermaknaan belajara 

bagi siswa, karena setiap siswa memiliki kemampuan 

dan gaya belajar yang berbeda-beda. Guru harus 

mampu merangsang kreatifitas peserta didik dalam hal 

kecakapan berpikir maupun dalam melaksanakan 

suatu tindakan. Kreatif yang dimaksud adalah 

kemampuan peserta didik dalam menghasilkan sebuah 

kegiatan atau aktifitas yang baru yang diperoleh dari 

hasil berpikir kreatif dengan mewujudkan dalam 

bentuk sebuah hasil karya yang baru, (Winarso, 2013). 

Sejalan dengan pendapat tersebut Asmani (2012), 

menyebutkan bahwa dikatakan pembelajaran kreatif 

jika guru dapat memenuhi hal-hal sebagai berikut 

diantaranya : 

1) Mengembangkan kegiatana belajar yang menarik dan 

beragam, 

2) Membuat alat bantu belajar, 

3) Memanfaatkan lingkungan, 

4) Mengelola kelas dan sumber belajar, serta  

5) Merencanakan proses dan hasil belajar. 

Sedangkan dari siswa, dikatakan siswa memiliki kreatifitas 

dalam suatu pembelajaran jika  

1) siswa mampu membuat atau merancang sesuatu dan 

2) memiliki kemampuan untuk menulis serta mengarang 

sesuatu.  
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Dari pendapat di atasdapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran yang kreatif jika guru dapat 

mengembangkan kegiatan belajar yang menarik dan 

beragam, guru dapat membuat alat bantu belajar, 

dapat memanfaatkan lingkungan sebagai salah satu 

sumber  belajar, mengelola kelas dan sumber belajar, 

serta dapat merencanakan proses dan hasil belajar. 

siswa juga mampu membuat atau merancang sesuatu 

serta memiliki kemampuan untuk menulis dan 

mengarang sesuatu.  

c) Pembelajaran Efektif  

Asmani (2012), Pembelajaran yang efektif berarti 

proses pembelajaran tersebut bermakna bagi siswa, 

Pembelajaran yang bermakna bagi siswa yaitu 

pembelajaran yang menghasilkan apa yang harus 

dikuasai siswa setelah proses pemebelajaran 

berlangsung. Dari pendapat di atas maka pembelajaran 

yang efektif itu adalah pembelajaran yang memberikan 

efek positif bagi peserta didik, yaitu proses belajar yang 

dapat membantu peserta didik untuk menguasai 

kompetensi pembelajaran yang ditentukan, karena 

belajar memiliki sejumlah tujuan pembelajaran yang 

harus dituntaskan atau dicapai oleh setiap peserta 

didik. Lebih lanjut dikatakan juga pembelajaran yang 

efektif jika guru dapat mencapai tujuan pembelajarn, 

darn siswa dapat mencapai kompetensi yang 

diharapkan. 

d) Pembelajaran Menyenangkan 

Asmani (2012), pembelajaran menyenangkan 

maksutnya adalah membuat suasana belajar dan 

mengajar yang menyenangkan, sehingga siswa 
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memusatkan perhatiannya secara penuh pada belajar 

dan waktu curah anak pada pelajaran menjadi (time on 

task) tinggi. Lebih lanjut Winarso (2012), dalam 

pembelajaran yang menyenangkan guru memposisikan 

diri sebagai mitra belajar pesert didik agar tercipta 

suasana keakraban antara pendidik dan peserta didik 

dalam proses belajar mengajar. Dari pendapat diatas 

bahwa pembelajaran yang menyenangkan itu adalah 

proses pembelajaran dimana guru dituntut untuk 

membuat iklim belajar yang nyaman dan kondusif serta 

tidak memberikan jarak antara guru dan peserta didik 

karena hakikatnya peserta didik adalah mitra belajar 

sehingga guru harus mengombinasikan pembelajaran 

yang bervariatif dan mengedepankan keterlibatan 

secara aktif peserta didik dalam pembelajaran.   

Asmani (2012) mengatakan bahwa pembelajaran 

yang menyenangkan bagi siswa karena : 

1) Kegiatanya menarik, menantang dan meningkatkan 

motivasi, 

2) Mendapat pengalaman secara langsung, 

3) Kemampuan berpikir kritis dalam memecahkan 

masalah semakin meningkat, dan 

4) Tidak membuat siswa takut. 

Sedangkan guru akan senang karena mampu 

mengondisikan siswanya agar mampu : 

1) Berani mencoba atau berbuat, 

2) Berani bertanya, 

3) Berani memberikan gagasan atau pendapat, 

4) Berani mempertanyakan gagasan orang lain. 
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2.4.6.3. Peranserta Masyarakat. 

Pendidikan adalah tanggung jawab bersama 

antara orang tua, masyarakat, dan pemerintah. 

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem 

Pendidikan Nasional, pada pasal 54 dikemukakan: 

peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi 

peran serta perorangan, kelompok, keluarga, organisasi 

profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan 

dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu 

pelayanan pendidikan. Masyarakat dapat berperan 

serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil 

pendidikan. 

Secara lebih spesifik , pasal 56 disebutkan bahwa 

di masyarakat ada dewan pendidikan dan komite 

sekolah, yang berperan sebagai berikut : (1) masyarakat 

berperan dalam peningkatan mutu pelayanan 

pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, 

dan evaluasi program pendidikan melalui dewan 

pendidikan dan komite sekolah/madrasah; (2) Dewan 

pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan 

berperan dalam peningkatan mutu pelayanan 

pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan, 

dan dukungan tenaga, sarana, dan prasarana serta 

pengawasan pendidikan ditingkat national, provinsi 

dan kabupaten/kota yang tidak mempunyai hubungan 

herarkis; (3) Komite sekolah/madrasah sebagai 

lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam 

peningkatan mutu pelayanan dan memberikan 

pertimbangan, arahan, dan dukungan tenaga, sarana 

dan prasarana serta pengawasan pendidikan pada 

tingkat satuan pendidikan. 
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Berdasarkan alasan pemberdayaan masyarakat 

itulah, maka digulirkan konsep komite sekolah 

sebagaimana dikemukakan di atas. Keputusan 

Mendiknas No. 044/U/2002, keberadaan komite 

sekolah berperan sebagai berikut : 

1) Pemberi pertimbangan (advistory agency) dalam 

penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan 

di satuan pendidikan.  

2) Pendukung (supporting agency) baik yang berwujud 

financial, pemikiran, maupun tenaga dalam 

penyelenggaraan di satuan pendidikan. 

3) Pengontrol (controlling agency)dalam rangka 

transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan 

dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan. 

4) Mediator antara pemerintah dengan masyarakat di 

satuan pendidikan. 

Untuk dapat memberdayakan dan meningkatkan 

peran masyarakat, sekolah harus dapat membina 

kerjasama dengan orang tua siswa dan masyarakat, 

menciptakan suasana kondusif dan menyenangkan 

bagi peserta didik dan warga sekolah (Winarso, 2013). 

Itulah sebabnya maka paradigm MBS (Manajemen 

Berbasis Sekolah) mengandung makna sebagai 

manajemen partisipatif yang melibatkan peran serta 

masyarakat sehingga semua kebijakan dan keputusan 

yang diambil adalah kebijakan dan keputusan 

bersama, untuk mencapai keberhasilan bersama. Lebih 

lanjut seperti dikemukakan oleh Dirjen Dikdasmen 

(2002), menyebutkan : 

“untuk meningkatkan peranserta masyarakat 

dalam bidang pendidikan, diperlukan wadah yang 

dapat mengakomodasikan pandangan, aspirasi, dan 
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penggalian potensi masyarakat untuk menjamin 

demokratisasi, transparansi, dan akuntabilitas. Salah 

satu wadah tersebut adalah Dewan Pendidikan di 

tingkat Kabupaten/Kota dan Komite Sekolah ada di 

tingkat Satuan Pendidikan”. 

 

Berdasarkan pembahasan di atas, peran serta 

masyarakat adalah keterlibatan masyarakat terhadap 

sekolah melalui lembaga komite sekolah dengan peran 

sebagai Advisory Agency (pemberi pertimbangan) dalam 

menentukan kebijakan pendidikan di satuan 

pendidikan; supporting Agencya (pendukung) baik yang 

berwujud financial, pemikiran maupun tenaga dalam 

penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan; 

controlling Agency (pengontrol) dalam transparansi dan 

akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan dan 

keluaran pendidikan di satuan pendidikan; dan 

Mediator antara sekolah dengan masyarakat di satuan 

pendidikan.  

 

2.5. Penelitian Yang Relevan 

2.5.1. Penelitian Winarso, 2013 dengan judul 

“Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah pada 

Sekolah Dasar di Kabupaten Purbalingga (Studi Kasus 

di SDN 1 Bojongsari, SDN 1 Bumisari, dan SDN 2 

Metenggen). Menemukan bahwa kepemimpinan kepala 

sekolah dalam perencaan, pengorganisasian, 

pengarahan, dan pengawasan berjalan efektif. 

Pelaksanaan proses pembelajaran tidak terlaksana 

dengan baik pada semua sekolah yang diteliti. Hasil 

belajar pada sekolah yang melaksanakan pembelajaran 

menunjukkan peningkatan prestasi dan sebaliknya. 
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Partisipasi masyarakat dan komite sekolah dapat 

menjalankan fungsi pemberi pertimbangan, 

pendukung, pengontrol, dan mediator dengan baik. 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah manajemen 

kepala sekolah, pembelajaran, dan peran komite 

sekolah yang dilaksanakan dengan baik berdampak 

paa mutu sekolah. 

2.5.2. Dwi Ningsih (2012), menyimpulkan bahwa 

pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah pada 

Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tebing Tinggi kurang 

efektif. Hal ini dibuktikan dengan masih kurang 

efektifnya pelaksanaan pada setiap tahap-tahap  sesuai 

dengan yang diatur dan ditetapkan di dalam  petunjuk 

pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah sehingga 

output (pretasi siswa) yang dihasilkan belum sesuai 

dengan sasaran yang ingin dicapai  berdasarkan 

indikator  input, conversion, dan output. Faktor-faktor 

yang mempengaruhi efektifitas pada sekolah tersebut 

adalah kurangnya pengetahuan dan pemahaman 

terhadap Manajemen Berbasis Sekolah, Sumber Daya 

yang masih kurang, dan tidak adanya pengawasan 

terhadap pelaksanaan MBS. 

2.5.3. Joko Purwono (2012 ) dalam penelitiannya yang 

berjudul “Efektivitas Pelaksanaan Manajemen Berbasis 

Sekolah pada Gugus Ki Hajar Dewantoro Kecamatan 

Banyubiru Kabupaten Semarang” menyimpulkan 

bahwa dalam MBS, transparansi, Akuntabilitas dan 

partisipasi masyarakat belum dilaksanakan dengan 

efektif. Partisipasi masyarakat yang berupa jasa 

(pemikiran, keterampilan, finansial, dan moral) belum 

berjalan dengan baik. Kinerja pendidik pada kategori 

baik dan sangat baik. Hambatan yang dihadapi adalah 
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kurangnya kemampuan personal sekolah dalam 

menyusun kurikulum KTSP, adanya keengganan 

kepala sekolah  untuk lebih terbuka kepada semua 

pihak. 

2.5.4. Fatkhu Yasik (2013) dalam penelitian yang 

berjudul “Budaya Kekerasan Di Dunia Pendidikan: 

Evaluasi Peran Pendidik dalam program Pendidikan 

Ramah Anak (Using Discrepancy Evaluation Model 

Approach)”. Menyimpulkan bahwa terdapat beberapa 

ketimpangan komponen pendidik pada kondisi aktual 

di lapangan, jika dibandingkan dengan kriteria yang 

disepakati pada tahap disain program, secara spesifik 

kekurangan pada tahap instalasi adalah adanya 

ketidaksesuaian antara standar kualifikasi akadimik 

pendidik, dimana belum mencapai 100% terpenuhi. 

Begitupula dengan pemahaman pendidik tentang 

prinsip perlindungan anak. Persoalan yang ditemukan 

pada tahap proses adalah masih rendahnya pendidik 

menyusun RPP, namun demikian evaluasi pada 

komponen peran pendidik dalam memenuhi hak-hak 

dasar peserta didik secara umum memuaskan. 

Sebanyak 83% dari 46 siswa menjawab hak-hak 

mereka sudah terpenuhi. Evaluasi pada tahap produk 

secara umum interaksi yang terjadi antara pendidik 

dan peserta didik menunjukkan kondisi lingkungan 

yang ramah dan nyaman untuk tumbuh kembangnya 

peserta didik.  

 
 

 

 




