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Introduction (10’)

UU Sistem Pendidikan Nasional No. 20/2003

“Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan
pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal 
dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah” (Pasal 51, butir 1)

PP Nomor 32/2013 tentang Standar Nasional Pendidikan

“Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan
menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan
dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan
akuntabilitas”  (Pasal 49, butir 1)



Tujuan Sesi Ini

1. Mengidentifikasi ciri-ciri sekolah yang berhasil 

menerapkan MBS

2. Mengidentifikasi ciri-ciri manajemen berbasis sekolah

3. Meningkatkan pemahaman peran kepala sekolah, guru,

dan komite sekolah dalam penerapan MBS

4. Mampu mengintegrasikan MBS dalam sistem

pengelolaan sekolah



Langkah Pembelajaran

Connection – 20’

Diskusi Kelompok tentang MBS

Introduction - 10’
• Latar Belakang

• Tujuan

• Garis Besar Langkah-langkah

Extension – 20’
• Membaca sumber lain 

yang berhubungan 

dengan Manajemen, MBS, 

dan pembelajaran 

kontekstual/ 

pembelajaran aktif

Application – 120’
• Melengkapi Pemahaman

tentang MBS

• Berbagi Hasil

• Peran Unsur-unsur

Sekolah dalam MBS

• Penguatan

Reflection – 10’
• Periksa

ketercapaian tujuan

• Ungkap/tulis hal

yang 

membingungkan



Connection (20’)

 Apa yang dimaksud dengan manajemen berbasis
sekolah?

 Berilah contoh bentuk kegiatan MBS di sekolah!

 Apa yang akan terjadi jika pengelolaan sekolah
tidak menggunakan konsep MBS?



 Menonton video penerapan MBS

 Berbagi Hasil Identifikasi

Application  1 – 40’



Mengingatkan Kembali Pemahaman tentang MBS

Pola Non MBS Diubah Ke Pola MBS

Sentralistik

Subordinasi

Pengambilan keputusan terpusat

Pendekatan Birokratik

Pengorganisasian yang hirarkis

Mengarahkan

Dikontrol dan diarahkan

Informasi ada pada yang 
berwenang

Menghindari resiko

Menggunakan dana sesuai 
anggaran sampai habis



Pergeseran Pola Manajemen

Pola MBS

Desentralisasi

Otonomi

Pengambilan keputusan partisipatif

Pendekatan profesional

Pengorganisasian yang setara

Memfasilitasi
Motivasi diri dan saling 
mempengaruhi

Informasi terbagi

Mengelola resiko

Menggunakan dana sesuai

kebutuhan dan seefisien mungkin



Amati Video, dan isi LK berikut

Format 
Melengkapi Pemahaman tentang MBS (40’)

No. Ciri-ciri MBS Adegan dalam
Tayangan

Evaluasi Diri
(v , x )

Pengelompokan
(MS, Pb, PSM) 

1

2

3

4

dst



Aplication 2-60’

Berbagi Hal Penting dalam

(1) Pembelajaran,

(2) Manajemen Sekolah

(3) Peran Serta Masyarakat

Diskusi Peran Pengawas, Kepala Sekolah, dan Komite dalam implementasi
MBS 

Dokumentasi hasil Diskusi

Penguatan



Diskusi Kelompok sesuai Peran

Peran apa yang semestinya dilakukan sebagai … dalam pelaksanaan MBS?

Dukungan apa yang diharapkan dari pihak yang lain terkait dengan peran . . . 
agar pelaksanaan MBS berjalan baik?

Peran Dukungan

Pengawas:

Guru:

Komite Sekolah:

Dunia Usaha & Industri:

Posisi: Kepala Sekolah



1. Periksa kembali apakah tujuan dari sesi ini telah tercapai (Lisan)

2. Apa sajakah yang masih membingungkan? Hal apa dalam diri
peserta yang menyebabkan hal itu? Rencana ke depan?

Setelah mengikuti sesi ini, para peserta mampu:

1. Mengidentifikasi ciri-ciri sekolah yang berhasil menerapkan MBS

2. Mengidentifikasi ciri-ciri manajemen berbasis sekolah

3. Meningkatkan pemahaman peran kepala sekolah, guru, dan komite

sekolah dalam penerapan MBS

Reflection – 10’



Extension 20’





Pengertian MBS

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) atau “School-Based 
Management” merupakan paradigma baru pendidikan, 
yang memberikan otonomi luas pada tingkat sekolah
(pelibatan masyarakat ) dalam kerangka kebijakan
pendidikan di sekolah berkaitan dengan Planning, 
Organizing, Actuating, dan Controlling



Perluasan pengertian MBS

MBS sebagai model manajemen yang memberikan
otonomi lebih besar kepada sekolah dan mendorong
pengambilan keputusan partisipatif yang melibatkan
secara langsung semua warga sekolah (guru, siswa, 
kepala sekolah, pegawaiTU, orang tua siswa, dan
masyarakat) untuk meningkatkan mutu sekolah
berdasarkan kebijakan pendidikan nasional



TUJUAN MBS

1. Meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan
inisiatif sekolah dalam megelola dan memberdayakan
sumber daya yang tersedia;

2. Meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat
dalam penyelenggaraan pendidikan melalui pengambilan
keputusan bersama; 

3. Meningkatkan tanggung jawab sekolah kepada orang tua, 
masyarakat, dan pemerintah tentang mutu sekolahnya; 
dan

4. Meningkatkan kompetisi yang sehat antar sekolah tentang
mutu pendidikan yang akan dicapai.



LINGKUP MBS

PLAN (P)

ORGANIZING (O)

ACTUATING (A) ............. Co, ........

CONTROLLING (C) ..... Ev, .....

.....................................

Ada ahli yang menambhakan .....

COORDINATING (Co)

EVALUATING (Ev)



Planning (Perencanaan) dan Actuating 

(Pelaksanaan) MBS

(1) penerimaan (admission) siswa; 

(2) penilaian (assessment) siswa; 

(3) Seleksi informasi (dokumen) yang dipublikasikan 

ke luar sekolah 

(4) Pendanaan mencakup keputusan penggalian dan 

penggunaan dana. (Alison Bullock dan Hywel Thomas: school 

at the center 1997)

Kegiatan Yang Diotonomikan Ke Level Sekolah



1. isi pendidikan /knowledge (desentralisasi pembuatan keputusan menyangkut
kurikulum termasuk perumusan tujuan akhir lulusan); 

2. teknologi (desentralisasi pembuatan keputusan berkaitan dengan sarana
teknologi pengajaran dan pembelajaran; 

3. kewenangan/power (desentralisasi dalam membuat kebijakan sekolah);

4. bahan/material (desentralisasi pembuatan keputusan menyangkut
penggunaan fasilitas, bahan dan perkakas); 

5. pemberdayaan sumberdaya manusia/people (desentralisasi keputusan
berkaitan dengan alokasi sdm untu pengajaran); 

6. pengalokasian waktu/time (desentralisasi pembuatan keputusan menyangkut
alokasi waktu dalam kegiatan delajar mengajar); dan desentralisasi
keuangan/finance (desentralisasi pembuatan keputusan menyangkut alokasi
dana). (Caldwell and Spinks dalam Alison Bullock dan Hywel Thomas dalam “school at the 
center” 1997 )

KEGIATAN YANG DIOTONOMIKAN KE 

LEVEL SEKOLAH



PRINSIP MBS (Yin Cheong Cheng 1996)

 INISIATIF

 PENGELOLAAN DIRI SECARA MANDIRI

 EQUIFINALITAS

 DESENTRALISASI



• Keberhasilan MBS membutuhkan keterlibatan aktif dari

seluruh pihak Sekolah/Madrasah: Kepala. Sekolah/Madrasah, 

guru, Komite Sekolah/Madrasah, orang tua, Pengawas, dan 

masyarakat.

• Kepemimpinan Kepala Sekolah/Madrasah menentukan

keberhasilan MBS.

• Program MBS berfokus pada peningkatan kualitas

pembelajaran.

• Penguasaan yang baik tentang MBS oleh mahasiswa akan

meningkatkan peran mereka dalam pengelolaan sekolah di 

masa mendatang.

Pesan Utama



MANFAAT MBS

 Keleluasaan mengelola sumberdaya dan dalam menyertakan masyarakat
untuk berpartisipasi, mendorong profesionalisme kepala sekolah, dalam
peranannya sebagai manajer maupun pemimpin sekolah;

 Melalui penerapan MBS, guru selalu didorong untuk berinovasi; 

 Melalui penerapan MBS, rasa tanggap sekolah terhadap kebutuhan
setempat meningkat dan menjamin layanan pendidikan sesuai dengan
tuntutan masyarakat sekolah dan peserta didik

 Melalui penerapan MBS,  sumber dana sekolah yang halal mungkin dapat
disisihkan untuk membantu kesejahteraan guru. Dengan demikian, 
sekolah dapat mengkondisikan agar guru dapat lebih berkonsentrasi pada
tugasnya; 



1. Kurikulum dan kegiatan pembelajaran; 

2. Kesiswaan; 

3. Pendidik dan tenaga kependidikan serta
pengembangannya; 

4. Sarana dan prasarana; 

5. Keuangan dan pembiayaan; 

6. Peranserta masyarakat dan kemitraan; 

7. Budaya dan lingkungan sekolah 

Tugas IN-1

Lakukanlah evaluasi terhadap pelaksanaan MBS di sekolah Ibu
/Bapak dalam hal:

Apakah sudah menerapkan prinsip-prinsip MBS?



Terimakasih


