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Artinya:
“Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu.
Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat ”1
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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan pertama untuk mengetahui keefektifan penerapan atau
pelaksanaan undang-undang sistem pendidikan nasional tahun 2003 pasal 51 ayat
(1) tentang manajemen berbasis sekolah di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Muaro
Jambi dan kedua untuk mengetahui kendala yang dihadapi sekolah saat
menerapkan manajemen berbasis sekolah. Jenis penelitian yang digunakan yaitu
kualitatif yang bersifat deskriptif. Metode pengumpulan data yang digunakan
yaitu observasi dan wawancara yang berlokasi di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2
Muaro Jambi. Hasil dari penelitian pertama penulis menemukan bahwasanya
MTsN 2 Muaro Jambi telah menerapkan undang-undang sistem pendidikan
nasional tahun 2003 pasal 51 ayat (1) tentang manajemen berbasis sekolah dengan
keefektifan penerapan hukum yang kurang baik, dikarenakan tahapan dan syarat
penerapan keefektifan hukumnya tidak terpenuhi, dan kedua adanya kendala
seperti faktor kesadaran hukum dan penegakkan hukum yang lemah,sehingga
penerapan manajemen berbasis sekolah di MTsN 2 Muaro Jambi dikatakan tidak
efektif.
Kata Kunci : Implementasi, Pendidikan, Manajemen, Basis, Sekolah,
efektif.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Dengan menempatkan teori hukum sebagai teori tertib manusia kita
berkesempatan melakukan eksplanasi secara lebih memuaskan mengenai hukum.
Teori tertib manusia, tidak akan berhenti pada rumusan teks-teks hukum. Ia akan
bergerak lebih jauh pada konteks dibalik teks-teks tersebut. Ia tidak hanyut dalam
pengenalan hukum mengenai bunyi pasal ini atau pasal itu, tetapi melangkah lebih
jauh pada pertanyaan mengapa pasal-pasal itu tampil dalam warna dan muatan
yang demikian itu dan juga bagaimana selanjutnya aturan atau pasal-pasal tersebut
dalam berbagai aspek nantinya.2
Bagaimana selanjutnya dalam adanya Undang-undang nomor 20 tahun
2003 tentang sistem pendidikan nasional pasal 51 ayat (1) mengenai "pengelolaan
satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan
standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah" ialah
salah satunya penerapan. Perilaku manusia diatur secara positif, ketika seorang
individu atau suatu lembaga dengan seorang pemimpin diberi wewenang oleh
tatanan norma untuk menerapkan konsekuensi tertentu, dengan tindakan tertentu,
yang di tetapkan oleh tatanan norma tersebut, maka dia harus memenuhi
kewajiban dan menaati norma itu dengan berdasarkan kondisi atau syarat yang
ditetapkan oleh tatanan hukum.3

2

Tanya Bernard L, dkk. Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi.
(Yogyakarta : Genta Publishing, 2010) hlm 8
3
Muttaqien Raisul,.Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif. (Bandung :
Nusa Media, 2008), hlm 18
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Dalam hal ini lembaga pendidikan mendapatkan wewenang kekuasaan
berdasarkan undang-undang sisdiknas nomor 20 tahun 2003 pasal 51 ayat (1)
yang namanya manajemen berbasis sekolah dimana pemerintah memberi
wewenang terhadap lembaga atau yang dimaksud disini sekolah untuk memberi
keputusan dalam menjalankan kinerjanya namun tetap berada pada jalur aturan
yang ada. Aturan pendidikan dalam sebuah negara memiliki banyak dasar aturan
dalam undang-undang agar penerapan memiliki pedoman yang jelas. Pendidikan
merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui
proses pembelajaran atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (1)
menyebutkan bahwa "setiap warga negara berhak mendapat pendidikan", dan ayat
(3) menegaskan bahwa "pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu
sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta
akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan
undang-undang".
Untuk itu, seluruh komponen bangsa wajib mencerdaskan kehidupan
bangsa yang merupakan salah satu tujuan negara Indonesia. 4 Hal ini juga diatur
pada Pasal 28C ayat(1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyebutkan “setiap orang
berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak
mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan
teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi
kesejahteraan umat manusia. Dan pasal 32 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 bahwa
“negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia
4

Umum.
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dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan
nilai-nilai budayanya.”
Tujuan pemerintah mencerdaskan kehidupan bangsa melalui 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. 5 Sistem Pendidikan Nasional
merupakan agenda prioritas pembangunan manusia dan masyarakat melalui
pendidikan. Pada Nawacita ke-5 dan 8, yaitu membentuk manusia Indonesia yang
berdaya saing tinggi sebagai modal utama pembangunan nasional dalam rangka
menghadapi persaingan global.
Pemerintah berupaya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia
Indonesia dengan peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan melalui program
“Indonesia Pintar” dan wajib belajar 12 tahun bebas pungutan serta melakukan
revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum
pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan,
yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan. Arah kebijakan dan
strategi yang diambil di antaranya: 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional, Penjelasan Umum. 2) Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Konsideran
Menimbang.
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Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
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Melanjutkan upaya untuk memenuhi hak seluruh penduduk mendapatkan
layanan pendidikan dasar berkualitas, meningkatkan akses pendidikan menengah
yang berkualitas, memperkuat peran swasta dalam menyediakan layanan
pendidikan menengah yang berkualitas, meningkatkan relevansi pendidikan
kejuruan dengan kebutuhan dunia kerja, meningkatkan akses terhadap layanan
pendidikan dan pelatihan keterampilan melalui peningkatan kualitas lembaga
pendidikan formal terutama pendidikan menengah dan pendidikan tinggi agar
lulusannya memiliki keahlian dasar dan keahlian umum yang dibutuhkan oleh
lapangan kerja dan mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi di lingkungan
kerja, meningkatkan kualitas pembelajaran. Pelaksanaan sistem pendidikan di
Indonesia telah diatur berdasarkan pasal 1 angka 3 undang-undang nomor 20
tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyebutkan bahwa sistem
pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait
secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Salah satu upaya
pemerintah untuk pendidikan nasional adalah dalam bidang administrasi
lembaganya yang mana mengharuskan memiliki manajemen administrasi sesuai
ketentuan yang baik dan benar menurut undang-undang yang telah di tetapkan di
nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pasal 51 ayat (1)
mengenai penerapan manajemen berbasis sekolah yang akan di bahas dalam
skripsi ini.
Arah pengaturan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional adalah
mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan
yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia, membantu dan memfasilitasi
pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat

5

dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar, meningkatkan kesiapan masukan
dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian
yang bermoral, meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga
pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan,
pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar nasional dan global, serta
memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan
berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Tanoto Foundation telah menjangkau lebih dari 500 sekolah di pedalaman
Sumatera Utara, Riau, dan Jambi melalui program bertajuk Pelita Pendidikan.
Berbagai upaya juga dilakukan melalui pelatihan guru, pengembangan
perpustakaan sekolah, peningkatan minat serta kemampuan membaca siswa, serta
peningkatan kualitas lingkungan sekolah dengan menerapkan manajemen berbasis
sekolah yang mana diharapkan dapat meringankan beban setiap sekolah.
Dalam penerapan manajemen berbasis sekolah, soal anggaran begitu
menonjol sehingga membutuhkan dasar aturan yang tepat, diwartakan
Kompas.com, Kamis (6/10/2016) Presiden meminta agar anggaran pendidikan
dapat digunakan secara efektif dan tepat sasaran. “Saya minta dilakukan
perombakan besar-besaran untuk peningkatan kualitas pendidikan," tegas Presiden
dalam rapat terbatas untuk membahas penggunaan APBN saat itu. Memperbaiki
kualitas pendidikan butuh solusi lebih dari banyak pihak, baik swasta maupun
masyarakat. Semakin banyak pihak yang bersinergi, akan semakin besar pula
dampaknya bagi masa depan dunia pendidikan Indonesia.6 Tanpa melepas

6

Haris Prahara, "72 Tahun Merdeka, Apa Kabar Pendidikan Indonesia?",
https://edukasi.kompas.com/read/2017/08/18/06490021/72-tahun-merdeka-apa-kabarpendidikanindonesia- , diakses pada tanggal 08 Juni 2020.
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tanggung jawab negara melalui pemerintah dalam bidang pendidikan warga
negaranya.
Dalam hal ini, peneliti akan membahas penerapan undang-undang sistem
pendidikan nasional pada pasal 51 ayat 1 mengenai pelaksanaan manajemen
berbasis sekolah di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Muaro Jambi (MTs. N. 2
muaro Jambi). Menerangkan upaya pihak sekolah dalam menjalankan undangundang manajemen berbasis sekolah ini, bagaimana keefektifan undang undang
tersebut untuk Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Muaro Jambi dan apa manfaat
manajemen berbasis sekolah untuk sekolah.
Definisi mbs (manajemen berbasis sekolah) diuraikan lebih rinci sebagai
suatu pendekatan politik yang bertujuan untuk melakukan rancangan ulang
terhadap pengelolaan sekolah dengan memberikan kekuasaan pada kepala sekolah
dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya perbaikan kinerja sekolah
yang mencakup guru, siswa, kepala sekolah, orang tua siswa, dan masyarakat.
Secara kasat mata mbs (manajemen berbasis sekolah) memang tidak dapat
dipisahkan dari proses pendidikan secara keseluruhan di satuan pendidikan karena
dengan manajemen yang baik, maka tujuan pendidikan dapat diwujudkan secara
optimal, efektif, dan efisien melalui perencanaan baik. Ini pun dapat menjadi
masalah bila anggaran yang harusnya untuk mencukupi ini tidak ada. Akhirnya,
mbs (manajemen berbasis sekolah) dapat membantu banyak sekolah ketika kepala
sekolah dan tim pengembang sekolah membuat rancangan ideal sekolah tetapi
anggaran yang dibutuhkan tidak tersedia atau disediakan. Anggaran yang
diperlukan untuk operasional sekolah masih kurang untuk mencukupinya dari

7

anggaran bantuan operasional sekolah yang begitu ribet aturannya dan
laporannya.
Kepala sekolah sebagai individu yang berwenag dalam tatanan hukum
memang dapat menerapkan mbs (manajemen berbasis sekolah) dalam
melaksanakan operasional sekolah untuk pencapaian visi sekolah. Untuk
melaksanakan konsep tersebut berlaku di sekolah memerlukan pengenalan hukum
agar aturan tersebut sesuai dengan norma yang telah ditentukan, dan tidak ada
pelanggaran dalam proses penerapannya. Tentu sosok pemimpin harus mengerti
dasar aturan atau undang-undangnya agar proses penerapannya benar dalam
kerangka menumbuhkan kesadaran hukum akan pentingnya manajemen berbasis
sekolah di satuan pendidikan.
MBS atau manajemen berbasis sekolah sendiri merupakan sebuah upaya
adaptasi dari paradigma pendidikan baru yang berasaskan desentralisasi. MBS
memberikan otoritas pada sekolah untuk mengembangkan prakarsa yang positif
untuk kepentingan sekolah. Dalam pelaksanaannya di lapangan, konsep MBS
memiliki instrumen kunci yang dikenal dengan nama komite sekolah.

8

Tidak hanya itu, menurut JC. Tukiman Taruna, seorang pakar pendidikan,
implementasi MBS secara ideal mensyaratkan beberapa hal yaitu :
1) Peningkatan kualitas manajemen sekolah yang terlihat melalui transparansi
keuangan, perencanaan partisipatif, dan tanggung-gugat (akuntabilitas)
2) Peningkatan pembelajaran melalui pakem (pembelajaran yang aktif, kreatif,
efektif dan menyenangkan),
3) peningkatan peran serta masyarakat melalui intensitas kepedulian masyarakat
terhadap sekolah.
Legalisasi pelaksanaan MBS juga termuat dalam peraturan turunan
undang-undang sistem pendidikan nasional, yaitu dalam PP nomor 19 tahun 2005
tentang standar nasional pendidikan pasal 49 ayat (1), “pengelolaan satuan
pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan manajemen
berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi,
keterbukaan, dan akuntabilitas”. Manajemen berbasis sekolah diterapkan dengan
tujuan untuk memandirikan atau memberdayakan sekolah melalui pemberian
kewenangan (otonomi) kepada sekolah, pemberian fleksibilitas yang lebih besar
kepada sekolah untuk mengelola sumber daya sekolah, dan mendorong partisipasi
warga sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan.
Keberadaan komite sekolah sebagai instrumen kunci dalam pelaksanaan
MBS juga tertuang dalam PP No. 19 tahun 2005 tentang standar nasional
pendidikan pasal 49 ayat 2, “pengambilan keputusan pada satuan pendidikan dasar
dan menengah di bidang non-akademik dilakukan oleh komite sekolah atau
madrasah yang dihadiri oleh kepala satuan pendidikan”. Sementara lampiran
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permendiknas nomor 19 tahun 2007 tentang standar pengelolaan pendidikan
memuat secara lebih terperinci tentang :
a. Perencanaan program
b. Pelaksanaan rencana kerja
c. Pengawasan dan evaluasi
d. Kepemimpinan sekolah atau madrasah
e. Sistem informasi manajemen, dan
f. Penilaian khusus7
Dikenalkan dengan pendekatan "baru" dalam manajemen sekolah yang
diacu sebagai manajemen berbasis sekolah (school based management) atau
disingkat MBS, muncul karena ini dipicu oleh ketidakpuasan para pengelola
pendidikan pada level operasional atas keterbatasan kewenangan yang mereka
miliki untuk dapat mengelola sekolah secara mandiri. Di Indonesia, gagasan
penerapan pendekatan ini muncul belakangan sejalan dengan pelaksanaan
otonomi

daerah sebagai

paradigma

baru dalam pengoperasian sekolah.

Manajemen berbasis sekolah (MBS) dipandang sebagai alternatif dari pola
umum pengoperasian sekolah yang selama ini memusatkan wewenang dikantor
pusat

dan

daerah. Manajemen

berbasis

sekolah

adalah

strategi

untuk

meningkatkan pendidikan dengan mendelegasikan kewenangan pengambilan
keputusan penting dari pusat dan daerah ke tingkat sekolah. Dengan demikian
manajemen berbasis sekolah pada dasarnya merupakan sistem manajemen
dimana sekolah merupakan unit pengambilan keputusan penting tentang
penyelenggaraan pendidikan secara mandiri. Manajemen berbasis sekolah

7

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI nomor 19 tahun 2007
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memberikan kesempatan pengendalian lebih besar bagi kepala sekolah, guru dan
orang tua atas proses pendidikan di sekolah mereka.8
Dalam manajemen sekolah model MBS ini berarti tugas-tugas manajemen
sekolah ditetapkan menurut karakteristik-karakteristik dan kebutuhan-kebutuhan
sekolah itu sendiri. Oleh karena itu, warga sekolah memiliki otonomi dan
tanggung jawab yang lebih besar atas penggunaan sumber daya sekolah guna
memecahkan masalah sekolah dan menyelenggarakan aktivitas pendidikan yang
efektif demi perkembangan jangka panjang sekolah. Seiring dengan era otonomi
dengan asas desentralisasi (penyerahan sebagian wewenang pimpinan kepada
bawahan),

peningkatan

kualitas

pendidikan

menuntut

partisipasi

dan

pemberdayaan seluruh komponen pendidikan dan penerapan konsep pendidikan
sebagai suatu sistem. Penyerahan otonomi dalam pengelolaan sekolah ini
diberikan tidak lain dan tidak bukan adalah dalam rangka peningkatan mutu
pendidikan.
Dengan kata lain kebijaksanaan desentralisasi akan dapat mengoptimalkan
proses pendidikan yang berkualitas. Dengan desentralisasi berarti pemegang
kendali pendidikan ditingkat bawah akan mempunyai peranan yang lebih besar.
Keadaan ini akan mendorong kreatifitas dan improvisasi dalam melaksanakan
pendidikan.9 MBS adalah konsep yang menggambarkan perubahan formal
struktur penyelenggaraan sekolah sebagai suatu bentuk desentralisasi yang
mengidentifikasi sekolah itu sendiri sebagai unit utama peningkatan serta

8

Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 5
Mahfud Junaidi, Implikasi Otonomi Daerah Pada Pendidikan Islam, (Jakarta : Rajawali
Pers. 2001), hlm. 16
9

11

bertumpu pada redistribusi kewenangan pembuatan keputusan sebagai sarana
penting yang dengannya peningkatan dapat di dorong dan dipotong. 10
Kepala sekolah adalah seorang tenaga profesional atau guru yang
diberikan tugas untuk memimpin suatu sekolah dimana sekolah menjadi tempat
interaksi antara guru yang memberi pelajaran, siswa yang menerima pelajaran,
orang tua sebagai harapan, pengguna lulusan sebagai penerima kepuasan dan
masyarakat umum sebagai kebanggaan.11 Seringkali terjadi dilapangan bahwa
kepala sekolah memiliki peran yang sangat penting dalam hal peningkatan mutu
pendidkan dan keefektifan pengelolaan anggaran negara. MTs. Negeri 2 Muaro
Jambi merupakan salah satu lembaga pendidikan negeri yang masih berkembang
dan selalu berusaha mempertahankan eksistensinya ditengah persaingan dengan
sekolah-sekolah lainnya terkhusus yang ada di kabupaten Muaro Jambi yang
memiliki mutu pendidikan baik dan berkembang juga.
Melihat begitu penting suatu lembaga pendidikan dalam mengatur diri
secara mandiri dengan menggunakan manajemen berbasis sekolah, maka MTs.
Negeri 2 Muaro Jambi memerlukan MBS dalam meningkatkan mutu di sekolah
tersebut dan melihat begitu besar peran kepala sekolah dalam menyelenggarakan
pendidikan. MTs. Negeri 2 Muaro Jambi adalah sebuah sarana pendidikan dengan
pemimpin seorang kepala madrasah laki-laki yang berusaha menjalankan MBS.
Menjalankan MBS didorong oleh adanya tujuan baik untuk memajukan
madrasah/sekolah, dan tentu adanya perintah dari norma yang berlaku dan
mengharuskan memenuhi kwajiban sesuai aturan hukum. Dalam rangka

10

Mulyasa, Manajemen Berbasis sekolah, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2006), hlm.

10
11

Ibrahim Bafadal, Supervisi Pengajaran, : Teori dan Aplikasi Dalam Membina
Profesional Guru, (Jakarta : Bumi Aksara, 1992), hlm. 62.
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memajukan jalannya sistem pendidikan sekolah, aturan MBS mengajak menjalin
kerja sama antar orang tua siswa dan masyarakat lingkungan madrasah/sekolah.
Dalam penelitian ini, penulis menemukan bahwa penerapan manajemen
berbasis sekolah telah dilaksanakan sebelumnya, namun masih berusaha
memperbaiki MBS yang sudah dijalankan selama ini. Berdasarkan hasil observasi
awal yang peneliti lakukan bahwa MTs. N. 2 Muaro Jambi mampu menjalankan
MBS, namun menurut pengakuan kepala MTs. N. 2 Muaro Jambi, dalam hal
pelaksanaan MBS tentunya telah di jalankan sesuai aturan perundang-undangan
walaupun masih mengalami beberapa kendala baik itu secara eksternal maupun
internal. Jadi, berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut peneliti tertarik
untuk melakukan penelitian tentang "implementasi manajemen berbasis sekolah
menurut undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional
pada (Studi di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Muaro Jambi)".
B. Rumusan Masalah
Rumusan masalah diperlukan untuk mengidentifikasi persoalan yang
diteliti secara jelas dan mempermudah pelaksanaan penelitian serta dapat menjadi
pedoman bagi tujuan dan manfaat penelitian dalam rangka mencapai kualitas
penelitian yang diharapkan.
Berdasarkan hal tersebut, maka rumusan masalah yang dikaji dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Bagaimana implementasi undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang
sistem pendidikan nasional di kabupaten Muaro Jambi ?
2. Apa saja kendala dalam implementasi undang-undang nomor 20 tahun 2003
tentang sistem pendidikan nasional di kabupaten Muaro Jambi ?
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C. Batasan Masalah
Untuk menghindari adanya perluasan masalah yang di bahas dan
menyebabkan pembahasan ini menjadi tidak konsisten dengan rumusan masalah
yang telah penulis buat sebelumnya. Maka penulis memberikan batasan masalah
ini hanya membahas tentang keefektifan penerapan undang-undang nomor 20
tahun 2003 tentang sisdiknas pasal 51 ayat (1) mengenai manajemen berbasis
sekolah di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Muaro Jambi.
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1.

Tujuan Penelitian
Dengan adanya semua perumusan masalah di atas, di harapkan adanya

suatu kejelasan yang di jelaskan dan dijadikan tujuan bagi penulis dalam skripsi
ini. Tujuan yang ingin di capai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :
a.

Untuk mengetahui bagaimana implementasi undang-undang nomor 20
tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pasal 51 ayat (1) mengenai
manajemen berbasis sekolah di MTs. N. 2 Muaro Jambi.

b.

Untuk mengetahui kendala apa dalam mengimplementasi undang-undang
nomor 20 tahun 2003 tentang sisdiknas pasal 51 ayat (1) mengenai
manajemen berbasis sekolah di MTs. N. 2 Muaro Jambi.

2.

Kegunaan Penelitian
a.

Penelitian ini sebagai studi awal yang dapat dijadikan pengalaman dan
wawasan bagi penulis sendiri terhadap bagaimana upaya sekolah/madarsah
dalam penerapan undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sisdiknas
pasal 51 ayat (1) mengenai manajemen berbasis sekolah di MTs. N. 2
Muaro Jambi.
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b.

Sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana strata satu
(S1) di fakultas syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin
Jambi.

c.

Penelitian ini dapat menjadi bahan bacaan untuk di fakultas Syariah
khususnya di jurusan Hukum Tata Negara dan dosen pada fakultas
Syariah.

d.

Sebagai sumber referensi dan saran pemikiran bagi kalangan akademisi
dan praktisi masyarakat di dalam menunjang penelitian, selanjutnya yang
akan bermanfaat sebagai bahan perbandingan bagi penelitian yang lain.

E. Kerangka Teori
a.

Teori Efektivitas Hukum
Kata efektivitas berasal dari kata dasar efektif dalam bahasa latin efficere

yang berarti menimbulkan, atau mencapai hasil. Menurut Kamus Besar Bahasa
Indonesia, efektivitas lebih berarti sebagai hasil akibat, dalam keadaan berhasil
atau sesuatau yang dapat menghasilkan atau mengakibatkan.12 Dengan demikian
efektivitas hukum dapat diartikan sebagai keberhasilgunaan hukum, atau dengan
kata lain keberhasilan pelaksanaan hukum itu sendiri.
Menurut Soerjono Soekanto derajat efektivitas suatu hukum ditentukan
antara lain oleh taraf kepatuhan warga masyarakat terhadap hukum, termasuk
para penegak hukumnya. Sehingga menurutnya bahwa taraf kepatuhan hukum
yang tinggi merupakan suatu indikator berfungsinya suatu sistem hukum. Dan
berfungsi hukum merupakan suatu pertanda bahwa hukum tersebut telah

12

hlm. 16.

W.J.S.Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1975,
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mencapai tujuan hukum yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi
masyarakat dalam pergaulan hidup.13
Efektivitas diartikan sebagai sesuatu atau kondisi di mana telah sesuai
dengan target atau tujuan yang akan ditempuh atau diharapkan. Ada pula yang
menyatakan suatu hukum itu dikatakan efektif apabila warga masyarakat
berperilaku sesuai yang diharapkan atau dikehendaki oleh hukum.14
Menurut

Soerjono

Soekanto19

faktor-faktor

yang

mempengaruhi

penegakan sebuah hukum yaitu :
1.

Faktor Hukumnya Sendiri
Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam

praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan
antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum sifatnya konkret
berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang
hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada
kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan
mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum
tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, Masih banyak aturanaturan yang hidup dalam masyarakat yang mampu mengatur kehidupan
masyarakat. Jika hukum tujuannya hanya sekedar keadilan, maka kesulitannya
karena keadilan itu bersifat subjektif, sangat tergantung pada nilai-nilai intrinsik
subjektif dari masing-masing orang.

13

Soerjono Soekanto, Sosiologi ; Suatu Pengantar, (Rajawali Pres, Bandung), 1996, hlm.

62.
14

Soerjono Soekanto, Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi,(Bandung: Remadja
Karya, 1985), hlm 1-2.
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2.

Faktor Penegak Hukum
Untuk menjalankan fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas

penegak hukum memberikan peranan penting, jika peraturan sudah baik, tetapi
kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci
keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak
hukum. Di dalam konteks di atas yang menyangkut kepribadian dan mentalitas
penegak hukum, bahwa selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan
masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum,
artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak
hukum. Akan tetapi dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul persoalan
karena sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan
lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum, hal ini
disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut.
Seorang penegak hukum, sebagaimana halnya dengan warga-warga masyarakat
lainnya, lazimnya mempunyai beberapa kedudukan dan peranan sekaligus.
Dengan demikian tidaklah mustahil, bahwa antara kedudukan dan peranan timbul
konflik (status conflict dan conflict of roles). Jika dalam kenyataannya terjadi
kesenjangan antara peranan yang seharusnya dengan peranan yang sebenarnya
dilakukan atau peranan yang aktual.
3.

Faktor Sarana dan Fasilitas
Sarana yang ada di Indonesia sekarang ini memang diakui masing cukup

tertinggal jika dibandingkan dengan negara-negara maju yang memiliki sarana
lengkap dan teknologi canggih di dalam membantu menegakkan hukum. Menurut
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Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah pernah mengemukakan bahwa
bagaimana polisi dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan
kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional. Oleh karena itu, sarana
atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan
hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak
hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.
Namun penulis berpendapat bahwa faktor ini tidaklah menjadi fakor yang
dominan untuk segera diperbaiki ketika ingin terwujudnya suatu efektivitas
hukum.
4.

Faktor Masyarakat
Masyarakat dalam hal ini menjadi suatu faktor yang cukup mempengaruhi

juga didalam efektivitas hukum. Apabila masyarakat tidak sadar hukum dan atau
tidak patuh hukum maka tidak ada keefektifan. Kesadaran hukum merupakan
konsepsi abstrak didalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dan
ketentraman yang dikehendaki atau sepantasnya. Kesadaran hukum sering
dikaitkan dengan pentaatan hukum, pembentukan hukum, dan efektivitas hukum.
Kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam
manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan. Selain itu
perlu

ada

pemerataan

mengenai

peraturan-peraturan

keseluruh

lapisan

masyarakat, selama ini terkendala faktor komunikasi maupun jarak banyak daerah
yang terpencil kurang mengetahui akan hukum positif negara ini. Sehingga
sosialisasi dan penyuluhan di daerah terpencil sangat dibutuhkan, berbeda dengan
kondisi daerah perkotaan yang mampu selalu up date berkaitan dengan isu-isu
strategis yang masih hangat.
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5.

Faktor Kebudayaan
Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat

besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti
bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka
berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis
pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus
dilakukan, dan apa yang dilarang. Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan
eratnya, karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, serta sebagai tolok
ukur dari efektivitas penegakan hukum. Kelima faktor yang dikemukakan
Soerjono Soekanto tersebut, tidak ada faktor mana yang sangat dominan
berpengaruh, semua faktor tersebut harus saling mendukung untuk membentuk
efektivitas hukum. Lebih baik lagi jika ada sistematika dari kelima faktor ini,
sehingga

hukum dinilai dapat efektif. Sistematika tersebut artinya untuk

membangun efektivitas hukum harus diawali untuk mempertanyakan bagaimana
hukumnya, kemudian disusul bagaimana penegak hukumnya, lalu bagaimana
sarana dan fasilitas yang menunjang, kemudian bagaimana masyarakat merespon
serta kebudayaan yang terbangun.
b. Penegakan Hukum
Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau
berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam
lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan
bernegara. Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum
adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam
kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap
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akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian
pergaulan hidup.15
Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh
subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh
subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan
hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa
saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak
melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang
berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.
Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya
diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan
memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam
memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu
diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Pengertian penegakan hukum
itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal
ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas,
penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di
dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam
masyarakat.
Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut
penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan
perkataan „law enforcement‟ ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan

15

Soerjono Soekanto, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta:
UI Pres, 1983), hlm. 35
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perkataan „penegakan hukum‟ dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah
penegakan peraturan‟ dalam arti sempit.
Menurut Moeljatno mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian
dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsurunsur dan aturan-aturan, yaitu:
a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh di lakukan dengan di
sertai ancaman atau sanksi tertentu bagi barang siapa yang melanggar
larangan tersebut.
b. Menentukan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan
itu dapat dikenakan atau dijatuhi sanksi sebagaimana yang telah diancamkan.
c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan sanksi itu dapat dilaksanakan
apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.16
Dalam proses bekerjanya penegakan hukum, salah satu elemen penting
yang mempengaruhi yaitu, perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja
kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar
kerja, baik hukum materielnya maupun hukum acaranya. Dukungan adminstrasi
hukum yang efektif dan efisien yang dijalankan oleh pemerintahan (eksekutif)
yang bertanggungjawab (accountable). Karena itu, pengembangan administrasi
hukum dan sistem hukum dapat disebut sebagai agenda penting. Dalam arti luas,
‘the administration of law’ itu mencakup pengertian pelaksanaan hukum (rules
executing) dan tata administrasi hukum itu sendiri dalam pengertian yang sempit.
Misalnya dapat dipersoalkan sejauhmana sistem dokumentasi dan publikasi
berbagai produk hukum yang ada selama ini telah dikembangkan dalam rangka

16

Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, (Surabaya: Putra Harsa, 1993), hlm 23
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pendokumentasian

peraturan-peraturan

(regels),

keputusan

administrasi,

(beschikkings), ataupun penetapan dan putusan pemimpin lembaga yang
menerapkan peraturan hukum dan undang-undang di seluruh jajaran dan lapisan
pemerintahan dari pusat sampai ke daerah-daerah.
c.

Kesadaran Hukum
Kesadaran hukum adalah kesadaran diri sendiri tanpa tekanan, paksaan,

atau perintah dari luar untuk tunduk pada hukum yang berlaku. Dengan
berjalannya kesadaran hukum di masyarakat maka hukum tidak perlu
menjatuhkan sanksi. Sanksi hanya dijatuhkan pada warga yang benar-benar
terbukti melanggar hukum. Hukum berisi perintah dan larangan. Hukum
memberitahukan kepada kita mana perbuatan yang bertentangan dengan hukum
yang bila dilakukan akan mendapat ancaman berupa sanksi hukum.
Pengertian kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto adalah :
Kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat
di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang
diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi
hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang
konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan.17 Sudikno Mertokusumo juga
mempunyai

pendapat

tentang

pengertian

Kesadaran

Hukum.

Sudikno

Mertokusumo menyatakan bahwa : Kesadaran hukum berarti kesadaran tentang
apa yang seyogyanya kita lakukan atau perbuat atau yang seyogyanya tidak kita
lakukan atau perbuat terutama terhadap orang lain. Ini berarti kesadaran akan

17

Soejono Soekanto, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, Edisi Pertama,(Jakarta :
Rajawali, 1982), hlm. 182
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kewajiban hukum kita masing-masing terhadap orang lain.18 Paul Scholten juga
mempunyai pendapat tentang arti kesadaran hukum. Paul Scholten menyatakan
bahwa : Kesadaran hukum adalah kesadaran yang ada pada setiap manusia
tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu, suatu kategori tertentu dari
hidup kejiwaan kita dengan mana kita membedakan antara hukum dan tidak
hukum (onrecht), antara yang seyogyanya dilakukan dan tidak dilakukan.19
Kesadaran hukum dalam konteks ini berarti kesadaran untuk bertindak
sesuai dengan ketentuan hukum.

Kesadaran hukum masyarakat merupakan

semacam jembatan yang menghubungkan antara peraturan-peraturan hukum
dengan tingkah laku hukum anggota masyarakat.

Lawrence Friedman lebih

condong menyebutnya sebagai bagian dari “kultur hukum”, yaitu nilai-nilai,
sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum.20
Mempertanyakan

kesadaran

hukum

masyarakat

pada

prinsipnya

mempertanyakan juga aspek penegakan hukum. Tela'ah yang pernah dilakukan
oleh Soerjono Soekanto tentang kesadaran dan kepatuhan hukum di tahun 1982,
membuka pintu kajian semakin jelas akan pentingnya keterlibatan masyarakat
dalam mematuhi secara sadar konsepsi hukum yang telah disahkan dan
dilaksanakan secara konsekuen dalam komunitas hubungan masyarakat,
berbangsa, bernegara, bahkan berpolitik.21
Apabila ditilik dari proses perkembangan hukum dalam sejarah terhadap
hubungan dengan eksistensi dan peranan dari kesadaran hukum masyarakat

18

Sudikno Mertokusumo, Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat, Edisi Pertama,
(Yokyakatra : Liberti, 1981), hlm. 3
19
Ibid., hlm 2
20
Esmi Warrasih, Pranata Hukum sebagai Telaah Sosiologis, (Semarang : Suryadaru
Utama, 2005, hlm. 113
21
Saifullah, Refleksi Sosiologi Hukum, (Bandung : Refika Aditama, 2007), hlm. 105
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dalam tubuh hukum positif, terdapat suatu proses pasang surut dalam bentangan
waktu yang teramat panjang. Peranan tersebut dapat dibagi dalam beberapa
kelompok berikut :22
a) Hukum masyarakat primitif secara total merupakan penjelmaan dari
kesadaran hukum masyarakatnya. Kitab Undang-undang dipercaya sebagai
penjelmaan dari kehendak dan kepercayaanan masyarakat tentang perbuatan
baik atau buruk.
b) Paham Scholastic, percaya bahwa hukum berasal dari perintah Tuhan (Abad
pertengah-an). Dalam hal ini kesadaran tidak penting bagi hukum, yang
terpenting adalah titah Tuhan.
c) Mahzab hukum alam moderen (abad ke-18 dan ke-19), percaya bahwa hukum
merupakan hasil renungan manusia dengan menggunakan rasionya.
d) Paham sosiologi (akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20). Kesadaran hukum
masyarakat berperan dalam pembentukan , penerapan, dan penganalisisan
hukum.
Kesadaran hukum

pada masyarakat bukanlah merupakan proses yang

sekali jadi, melainkan merupakan suatu rangkaian proses yang terjadi tahap demi
tahap sebagai berikut :23
1. Tahap pengetahuan hukum
Dalam hal ini, merupakan pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku
tertentu yang diatur oleh hukum tertulis, yakni tentang apa yang dilarang atau
apa yang dibolehkan
2. Tahap pemahaman hukum
22

Munir Fuady. Sosiologi Hukum Kontemporer, Interaksi Kekeuasaan, Hukum, dan
Masyarakat (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 80
23
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Yang dimaksud adalah bahwa sejumlah informasi yang dimiliki seseorang
mengenai isi dari aturan hukum (tertulis), yakni mengenai isi, tujuan, dan
manfaat dari peraturan tersebut.
3. Tahap sikap hukum (legal attitude)
Merupakan suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum
karena adanya penghargaan atau keinsyafan bahwa hukum tersebut
bermanfaat atau tidak bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dalam hal ini
sudah ada elemen apresiasi terhadap aturan hukum.
4. Tahap Pola Perilaku Hukum
Yang dimaksud adalah tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum
dalam masyarakat. Jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya
dan sejauh mana masyarakat mematuhinya.
Membina kesadaran hukum adalah suatu tuntutan perubahan sosial yang
dewasa ini menjadi perhatian pemerintah dan telah digalakkan dalam usaha
pembanguna n. Sejak awal pemerinntahan Orde Baru (Orba) secara jelas dan
sistematis dituangkan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
Nomor IV /MPR/1978 Mengenai Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN)
dalam hal hukum, tertib hukum dan Penegakan Hukum.

Penegasan ini

dirumuskan sebagai berikut :24
1) Pembangunan di bidang hukum didasarkan atas landasan sumber tertib
hukum seperti terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945.
2) Guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam mengayomi
masyarakat, yang merupakan syarat bagi terciptanya stabilitas nasional yang

24
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mantap, maka aparatur pemerintah pada umumnya dann aparatur penegak
hukum pada khususnya perlu terus menerus dibina dan dikembangkan untuk
peningkatan kemampuan serta kewibawaannya.
3) Pembangunan dan pembinaan di bidang hukum diarahkan agar hukum
mampu memenuhi kebutuhan sesuai dengan tingkat kemajuan pembangunan,
sehingga dapat diciptakan ketertiban dan kepastian umum.
4) Usaha-usaha penertiban badan-badan penegak hukum perlu dilanjutkan
5) Usaha meningkatkan kemampuan dan kewibawaan aparat penegak hukum
perlu dilanjutkan
6) Meningkatkan kesadaran hukum sehingga masyarakat menghayati hak dan
kewajibannya
7) Meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum ke arah
tegaknya hukum, keadilan, dan pembinaan
Tegaknya suatu peraturan hukum baru akan menjadi kenyataan bilamana
didukung oleh adanya kesadaran hukum dari segenap warga masyarakat,
kesadaran bagi berlakunya hukum adalah dasar bagi dilaksanakannya hukum itu
sendiri.
d.

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
School basic management atau manajemen berbasis sekolah merupakan

model manajemen yang memberikan otonomi lebih besar kepada kepala
sekolah/madrasah

dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya

perbaikan kinerja sekolah yang mencakup guru, siswa, orangtua, dan masyarakat.
Manajemen berbasis sekolah mengubah sistem pengambilan keputusan dalam

26

memindahkan otoritas dalam pengambilan keputusan dan manajemen ke setiap
yang berkepentingan di tingkat local.
Manajemen berbasis sekolah atau school basic management merupakan
suatu 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 sampai kota/kabupaten). Secara operasional
manajemen berbasis sekolah dapat didefinisikan sebagai “pelaksanaan fungsifungsi manajemen terhadap semua komponen pendidikan di sekolah”.25
Menurut undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan
nasional pasal 51 ayat (1) yaitu “pengelolaan satuan pendidikan anak usia
dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan
standar pelayanan minmal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah. Hal
tersebut mengungkapkan bahwa manajemen berbasis sekolah adalah manajemen
yang memberikan otonomi yang lebih besar kepada sekolah dan mendorong
pengambilan keputusan bersama dari semua warga sekolah dan masyarakat
untuk mengelola sekolah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan
berdasarkan kebjakan pendidikan nasional.
F. Tinjauan Pustaka
Tinjauan pustaka adalah uraian hasil hasil penelitian terdahulu yang terkait
dengan penelitian ini pada aspek focus / tema yang diteliti. Penulis menemukan
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Hari Suderajat, Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah. (Bandung: CV. Cipta
Cekas Grafika, 2005), hlm. 42
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beberapa penelitian yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti,
seperti judul berikut :
1) Dalam Skripsi Risna Amelia Syahru mahasiswa Jurusan Manajemen
Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas islam Negeri
Alauddin Makassar yang berjudul yang berjudul “Penerapan Manajemen
Berbasis Sekolah Dalam Pemberdayaan Potensi Guru Di Sma Negeri 4
Bulukumba” tahun 2017 Skripsi
pelaksanaan

ini

membahas

mengenai,

bagaimana

manajemen berbasis sekolah di SMA Negeri 4 Bulukumba,

bagaimana ragam pemberdayaan potensi

guru

di

SMA

Negeri

4

Bulukumba, dan apa faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan
manajemen berbasis sekolah dalam pemberdayaan potensi guru di SMA
Negeri 4 Bulukumba. Tujuan
mengetahui

yang

hendak

dicapai

adalah

untuk

pelaksanaan manajemen berbasis sekolah, mengetahui ragam

pemberdayaan potensi guru, dan mengetahui faktor pendukung dan
penghambat pelaksanaan manajemen berbasis sekolah dalam pemberdayaan
potensi guru di SMA Negeri 4 Bulukumba. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa

pelaksanaan

MBS

dalam pemberdayaan potensi guru terlaksana

dengan baik karena adanya kerja sama antara Kepala Sekolah, guru-guru serta
staf. Hal ini dilihat dari segi potensi guru dalam manajemen kurikulum,
potensi guru dalam manajemen tenaga kependidikan, potensi guru dalam
manajemen kesiswaan, potensi guru dalam pengelolaan keuangan, serta
potensi guru dalam penyediaan sarana dan prasarana. Adapun

faktor

pendukungnya yaitu pertama, dukungan pemerintah berupa pemberian dana
BOS, alokasi dana pemerintah daerah dan pemberian kewenangan dalam
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pengelolaan sekolah. Kedua, dukungan guru berupa tenaga pengajar yang
berkualifikasi

S1

dan

S2

serta

guru

yang

tersertifikasi.

Dan

ketiga,dukungan siswa berupa jumlah siswa yang semakin meningkat dan
adanya

bantuan

sukarela

dari

orang

tua

siswa.

Sedangkan

faktor

penghambatnya yaitu sarana prasarana dan dana masih terbatas serta peran
masyarakat yang belum maksimal.

2) Kedua penelitian yang dilakukan oleh Ayu Zahara Mahasiswa Fakultas
Tarbiyah Prodi Manajemen Pendidikan Islam Universitas Islam Negeri ArRaniry Darussalam – Banda Aceh dengan judul “Peran Kepala Sekolah Dalam
Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) Di Sma Negeri 5 Banda
Aceh” menjelaskan tentang bahwa gerakan reformasi di Indonesia secara
umum menuntut penerapan prinsip demokrasi,

desentralisasi,

serta

menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara.26 Salah satu perubahan mendasar yang dirasakan dalam dunia
pendidikan saat ini adalah adanya sistem manajemen desentralistik, yakni
dengan

lahirnya

pemerintahan

Undang-Undang

daerah.27 Sekarang

Nomor
dikenal

32

Tahun

suatu

istilah

2004 tentang
baru

dalam

manajemen pendidikan, yakni Manajemen Berbasis Sekolah. Manajemen
Berbasis

Sekolah

(MBS)

muncul

sebagai

salah

meningkatkan mutu pendidikan nasional. Eksistensi

satu

solusi

MBS

di

untuk
sekolah

menjadikan peran kepala sekolah sangat penting dalam mengembangkan
dan memajukan lembaga pendidikan, tenaga kependidikan, dan output-nya.
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Tim Reaksi Fokus Media, SISDIKNAS 2003 (Bandung: Fokus Media, 2006), hlm. 38
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Aang Komariah dan Cepi Triatna, Visionary Leadership (Bandung: Bumi
Aksara, 2006), hlm. 74.
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Menurut Sudarwan Danim, kepala sekolah memiliki multi peran, yakni;
sebagai

administrator, manager, leader, motivator, negosiator,

figure,

communicator, wakil lembaga dalam urusan eksternal dan fungsi-fungsi
yang lainnya.28

3) Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Ade Kurniawan Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Surakarta, ditulis pada tahun 2010 dengan judul
“implementasi

manajemen

berbasis

sekolah

(Studi

Kasus

di

SMP

Muhammadiyah 10 Surakarta Tahun 2010)” menjelaskan bahwa pengelolaan
sistem manajemen pendidikan masih banyak yang menggunakan sistem
sentralistik. Sehingga mengakibatkan hilangnya otonomi kepala sekolah
dan guru dalam usaha pengembangan sekolah dan anak didiknya. Maka
muncullah sistem baru yaitu sistem Manajemen Berbasis Sekolah.
Konsep manajemen berbasis sekolah (MBS) ini pertama kali muncul di
Amerika Serikat. Latar belakangnya ketika itu masyarakat mempertanyakan
tentang relevansi dan korelasi pendidikan yang diselenggarakan di sekolah
dengan tuntutan kebutuhan masyarakat. Bertitik tolak dari kondisi tersebut,
dipandang

perlu membangun suatu

sistem

persekolahan

yang

mampu

memberikan kemampuan dasar bagi peserta didik. Muncullah penataan sekolah
melalui konsep MBS yang diartikan sebagai wujud dari reformasi pendidikan
yang meredesain dan memodifikasi struktur pemerintah ke sekolah dengan
pemberdayaan
Sistem

sekolah

Manajemen
28

dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasional.29

Berbasis

Sekolah

merupakan

suatu

sistem

yang

Sudarwan Danim, Menjadi Komunitas Pembelajaran (Jakarta: Bumi Aksara,
2005), hlm. 55.
29
Sagala, Pengelolaan Sekolah (Materi Pembekalan PKL STIT Raden Wijaya) tahun
akademik 2004/2005
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menunutut agar sekolah dapat secara mandiri menggali, mengalokasikan,
menentukan

prioritas,

mengendalikan

dan

mempertanggung

jawabkan

pemberdayaan sumber-sumber, baik kepada masyarakat maupun pemerintah.30
Dengan ini penulis membedakan skripsi dengan skripsi yang terdahulu dan
memfokuskan pada kinerja pemimpin lembaga sekolah dalam penerapan Undangundang Sisdiknas tentang Manajemen Berbasis Sekolah.
G. Sistematika Penulisan
Guna mengetahui isi skripsi ini secara umum, perlulah diperhatikan
sistematika penulisan dibawah ini sebagai berikut :
BAB I Pendahuluan, dalam bab ini diuraikan tentang : latar belakang
masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka konseptual,
dan tinjauan pustaka.
BAB II Metode Penelitian, dalam bab ini diuraikan: tempat dan waktu
penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, instrumen pengumpulan
data, teknik analisi data, sistematika penulisan dan jadwal penelitian.
BAB III merupakan Gambaran Umum berupa profil tempat penelitian,
Sejarah Berdirinya, Visi dan Misi, Struktur Organisasi, dan sarana prasarana.
BAB IV merupakan inti dari penulisan skripsi yaitu pemaparan tentang
pembahasan dan hasil penelitian.
BAB V Penutup, pada bab ini akan diuraikan kesimpulan dari bab-bab
sebelumnya dari kesimpulan yang diperoleh tersebut penulis memberikan saran
sebagai refleksi bagi semua pihak baik yang terlibat langsung maupun tidak
langsung.
30

Mulyasa, Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah. (Bandung: CV. Cipta Cekas
Grafika, 2005), hal. 42
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BAB II
METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian ini tentang penerapan undang-undang sistem pendidikan
nasional nomor 20 tahun 2003 pasal 51 ayat 1 tentang manajemen berbasis
sekolah yang dilakukan oleh kepala sekolah/madrasah di Madrasah Tsanawiyah
Negeri 2 Muaro Jambi. Pemilihan lokasi ini berdasarkan pertimbangan sebagai
berikut :
a.

Lokasi penelitian ini sesuai dengan tujuan penelitian, serta sangat relevan
dalam mengungkapkan permasalahan sehubungan dengan pelaksanaan
Manajemen Berbasis Sekolah.

b.

Objek penelitian sangat memberikan respon positif terhadap pelaksanaan
manajemen berbasis sekolah.

c.

Berdasarkan observasi awal beberapa dari objek dan subjek (kepala
Madrasah MTs. N. 2 Muaro Jambi) penelitian memiliki keterbukaan dalam
memeberikan informasi tentang pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah.

B. Pendekatan Penelitian
Pendekatan penelitian yang di pakai dalam penelitian ini adalah
pendekatan penelitian kualitatif yaitu untuk mengetahui dan menggambarkan
kenyataan dari kejadian yang diteliti.31 Sehingga memudahkan penulis untuk
mendapatkan data yang objektif untuk mengetahui sejauh mana penerapan
manajemen berbasis sekolah pasal 51 ayat (1) undang-undang nomor 20 tahun
31

Umar, Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis, (Jakarta : PT. Raja Grafindo
Persada, 2011), hlm.22

2003 tentang sistem pendidikan nasional di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2
Muaro Jambi. Menurut Sugiono menyatakan bahwa “metode penelitian kualitatif
adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang
alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai
instrumen kunci.32 Merriam menambahkan, kualitatif adalah suatu rencana dan
cara yang akan digunakan peneliti untuk meneliti pada kondisi objek yang
alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai
instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi
(gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian
kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.
C. Jenis dan Sumber Data
a. Jenis Data
Dalam upaya merumuskan skripsi ini, penulis melakukan penelitian, maka
sumber data atau informasi yang menjadi data baku penelitian, untuk diolah
merupakan data yang berbentuk bahan primer dan bahan sekunder.
1. Data Primer
Data primer adalah data yang diperoleh dengan cara melakukan studi
lapangan dari sumbernya ataupun dari lokasi objek penelitian, atau keseluruhan
data hasil penelitian yang diperoleh di lapangan. Dalam penelitian ini data primer
diperoleh dari wawancara secara langsung baik dari kepala madrasah maupun
pegawai di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Muaro Jambi
2. Data Sekunder
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Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, (Bandung : Alfabeta,
2009), hlm. 9.
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Data sekunder adalah data atau sejumlah keterangan yang diperoleh secara
tidak langsung atau melalui sumber perantara. Data ini diperoleh dengan cara
mengutip dari sumber lain, sehingga tidak bersifat authentic, karena sudah
diperoleh dari tangan kedua, ketiga, dan seterusnya. 33
b. Sumber Data
Sumber data merupakan subjek dari mana itu dapat diperoleh, sumber data
dalam penelitian disesuaikan dengan fokus dan tujuan penelitian. Adapun sumber
data dalam penelitian ini berupa literatur-literatur yang mendukung penelitian ini
baik berupa buku, koran, majalah, jurnal maupun tulisan-tulisan lain yang
dianggap penting dalam mendukung penelitian ini.
Dan juga sumber data manusia, situasi atau peristiwa, dan dokumentasi.
Sumber data manusia berbentuk perkataan orang yang bisa memberikan data
melalui wawancara. Sumber data yang berbentuk suasana/peristiwa berupa
suasana yang bergerak ataupun lisan, meliputi ruangan, suasana, dan proses.
adapun sumber data peristiwa dan kejadian dimana dalam penelitian ini adalah
peristiwa atau kejadian, dimana dalam penelitian ini peristiwa dijadikan sumber
data adalah penelitian tentang penerapan undang-undang sistem pendidikan
nasional nomor 20 tahun 2003 pasal 51 ayat 1 tentang manajemen berbasis
sekolah yang dilakukan oleh kepala sekolah/madrasah di Madrasah Tsanawiyah
Negeri 2 Muaro Jambi. Dimana dalam hal ini kepala Madrasah Tsanawiyah
Negeri 2 Muaro Jambi berperan dalam memberikan kebijakannya untuk
menjalankan tugasnya sesuai undang-undang atau aturan negara terkhusus sesuai
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Sayuti Una, Pedoman Penulisan Skripsi Edisi Revisi (Jambi: Syariah Press IAIN
STS,2014),hlm.34
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penelitian mengenai undang-undang sistem pendidikan nasional nomor 20 tahun
2003 pasal 51 ayat 1 tentang manajemen berbasis sekolah.
D. Unit Analisis
Unit analisis dalam penulisan skripsi perlu dicantumkan apabila penelitian
tersebut adalah penelitian lapangan yang tidak memerlukan populasi dan sampel.
Dalam penelitian ini informan ditentukan dengan menggunakan teknik purposive
sampling yaitu cara pengambilan sample dengan pertimbangan informasi.
Penentuan unit sampel dianggap telah memadai apabila telah sampai pada taraf
kelebihan artinya bahwa dengan menggunakan informan selanjutnya boleh
dikatakan tidak lagi diperoleh tambahan informasi baru.34
E. Instrument Pengumpulan Data
Tekhnik pengumpulan data adalah alat yang ddigunakan untuk
mengumpulkan data dan fakta penelitian. Adapun alat yang digunakan dalam
penelitian ini adalah :
1. Pengamatan (Observasi)
Observasi adalah metode pengumpulan data dimana peneliti mencatat
sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian. Penyaksian terhadap
peristiwa-peristiwa itu bisa dengan melihat, mendengarkan, merasakan, yang
kemudian dicatat sobjektif mungkin.35
2. Wawancara (Interview)
Wawancara

adalah

suatu

proses

interaskidan

komunikasi

untuk

mendapatkan informasi yang diperoleh dengan cara bertanya langsung kepada

34
35

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, hlm. 85.
W. Gulo, Metode Penelitian, (Jakarta: Grasindo,2002), hlm.116
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responden.36 Wawancara dilakukan dengan kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri
2 Muaro Jambi dan beberapa warga sekolahnya seperti guru, tenaga kependidikan
yaitu kepala tata usaha.
3. Dokumentasi
Dokumentasi adalah metode pengumpulan data berupa dokumendokumen, catatan, transkip, buku, surat kabar atau majalah notulen rapat, anggota
dan sebagainya.37 Metode dokumentasi adalah metode atau tehnik pengumpul
data dari beberapa dokumen yang bersifat resmi dan diakui secara memo, buku,
surat kabar, dan sebagainya. Metode dokumen ini digunakan untuk memperoleh
data-data yang mampu meneliti dan memperkuat penelitian. Dokumentasi yang
dimaksud dalam penelitian ini dapat berupa Undang-Undang, surat kabar, bukubuku atau dari pihak lain yang mendukung penelitian ini.
F. Tekhnik Analisis Data
Tehnik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara
sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahanbahan lainya sehingga mudah dipahami dan tentunya dapat diinformasikan kepada
orang lain.38 Analisis data dalam penelitian secara teknis dilaksanakan secara
induktif yaitu analisa yang dimulai dari pengumpulan data, reduksi data,
penyajian data, dan verifikasi data.
a.

Pengumpulan Data
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Pengumpulan data adalah pengumpulan yang diperoleh dari lapangan baik berupa
arsip-arsip, dokumen-dokumen, gambar-gambar dan lainnya. Kemudian diperiksa
kembali dan diatur untuk diurutkan.
b.

Reduksi Data
Reduksi data adalah merupakan suatu proses pemilihan, penyusutan

perhatian pada penyederhanaan data yang didapatkan dari catatan tertulis di
lapangan.
c.

Penyajian Data
Penyajian data ini dapat membantu penulis dalam memahami apa yang

sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan berdasarkan pemahaman yang
penulis dapat dari penyajian-penyajian tersebut.
d.

Verifikasi Data
Dari data-data yang diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi, studi

literature kemudian peneliti mencari makna dari hasil penelitian atau dari hasil
yang terkumpul.

BAB III
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Muaro Jambi
Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Muaro Jambi sebelumnya bernama
Madrasah

Tsanawiyah

Negeri

Berembang

berganti

menjadi

Madrasah

Tsanawiyah Negeri 2 Muaro Jambi sesuai dengan Keputusan Menteri Agama
Republik Indonesia Nomor 681 Tahun 2016 tentang Perubahan Nama Madrasah
Aliyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri, dan Madrasah Ibtidaiyah Negeri di
Provinsi Jambi. Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Muaro Jambi berdiri pada tahun
1983. Pendiri madrasah ini di bawah naungan Yayasan Tsamaratul Iman yang
pada awalnya masih berstatus terdaftar. Perjalanan madrasah ini mengalami
perkembangan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Masyarakat di
Kecamatan Sekernan umumnya dan masyarakat desa Berembang khususnya
menunjukkan respon yang positif terhadap madrasah ini. Pada tanggal 13
desember 1994 madrasah tsanawiyah ini berubah status menjadi negeri diakui
dengan nomor AKREDITASI No.B/W.e/MTs/0007/1994 dan pada tahun 1997
madrasah ini mengalami perubahan statusnya dinegerikan dengan perubahan
nama Madrasah Tsanawiyah Negeri Berembang. Kepemimpinan madrasah ini
sempat di pegang oleh beberapa orang. Berikut ini nama-nama Kepala Madrasah
Tsanawiyah Negeri 2 Muaro Jambi:
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1. Drs. Baihaqi Syam 1983-1986
2. Sulaiman M.Z 1986-1988
3. Mat Baihadi 1988-1990
4. Ismail Muzani 1990-1993
5. Drs. Mislan 1993-1998
6. Drs. Suhaimi 1998-2002
7. Amiruddin, S.Ag 2002-2010
8. Ishar, S.Ag 2010-2015
9. Hasanuddin, S.Ag 2015-2018
10. Kardono, S.Ag 2018-sekarang
Pemimpin madrasah sangat menentukan tujuan dan arah tujuan madrasah,
dimana kepala madrasah merupakan pemimpin dan penentu kebijakan-kebijakan
di dalam pelaksanaan dan program pendidikan yang dijalankan di madrasah
tersebut. Kepala madrasah hendaknya bekerja secara profesional dan bertanggung
jawab.
Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Muaro Jambi termasuk dalam wilayah
Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi, tepatnya terletak di Jl. Lintas
Timur RT.09 Desa Berembang. Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Muaro Jambi
memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:
a. Sebelah barat berbatasan dengan rumah penduduk
b. Sebelah utara berbatasan dengan tanah penduduk
c. Sebelah timur berbatasan dengan Jalan Lintas Timur
d. Sebelah selatan berbatasan dengan tanah dan rumah penduduk
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B. Profile MTs. Negeri 2 Muaro Jambi
Tabel : Identitas Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Muaro Jambi39
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

IDENTITAS MADRASAH
Nama Madrasah
MTsN 2 Muaro Jambi
N. I. S. / N. S. M.
12111505000385
N. S. S. / N. P. S. N.
10508210
Provinsi
Jambi
Kabupaten
Muaro Jambi
Kecamatan
Sekernan
Desa/Kelurahan
Desa Berembang
Jalan dan Nomor
Lintas Timur RT. 009
Kode Pos
36381
Telepon
Kode Wilayah :Nomor :Faksimile
Kode Wilayah :Nomor :Daerah
Perkotaan
Pedesaan
Status Madrasah
Negeri
Swasta
Inti
Model
Filial
Terbuka
Kelompok Madrasah
Akreditasi
A : TH B : TH C : TH D : TH
Surat Keputusan / SK
Nomor : DP.008519 Tgl : 20-2-2008
Penerbit SK (Ditandatangani oleh) Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah
Tahun Berdiri
Tahun : 1982
Tahun Perubahan
Tahun : 1997
Kegiatan Belajar Mengajar
Pagi
Siang
Pagi dan siang
Bangunan Sekolah
Milik Sendiri
Bukan Milik Sendiri
Luas Bangunan
L : 904 M
P : 15225 M
Lokasi Bangunan
RT. 009 Desa Berembang Kec. Sekernan
Jarak ke Pusat Kecamatan
5 KM
Jarak ke Pusat Otoda
7 KM
Desa
Kec
Kab
Prov
Terletak Pada Lintasan
Jumlah Keanggotaan Rayon
Sekolah / Madrasah
Pemerintah
Swasta
Organisasi
Organisasi Penyelenggaraan
Perjalanan / Perubahan Madrasah
Dari Swasta Ke Negeri
C. Struktur organisasi MTs Negeri 2 Muaro Jambi
Setiap lembaga pendidikan tentunya mempunyai struktur organisasi yang
meliputi dari: kepala sekolah, majelis guru, dan staf pegawai. Agar dalam
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melaksanakan tugas dapat terbantu dalam menjalankan fungsi serta perannya
dengan baik dan lancar.
Kepala sekolah juga bertanggung jawab mengenai maju mundurnya
sebuah sekolah, karena ia memiliki kebijakan dalam menentukan kelangsungan
sekolah tersebut agar terus menjadi yang terbaik. Untuk itu, kepala sekolah
haruslah betul-betul mampu dan mempunyai sikap kepemimpinan yang baik,
sehingga dapat mengelola sistim di sekolah sebagaimana mestinya. Dalam hal ini,
perlu adanya kerjasama dan kekompakan yang bersinergi antara kepala sekolah,
majelis guru dan staf pegawai, agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan
bersama sehingga dapat tercapai dengan maksimal.
Sebab dengan adanya struktur organisasi yang baik menjadi salah satu
faktor keberhasilan lembaga pendidikan dalam melaksanakan tugasnya seharihari. Struktur organisasi dibagi menjadi bagian struktur yang lebih kecil dan
kemudian dikaitkan satu sama lain serta diatur sedemikian rupa sehingga
melahirkan suatu kesatuan yang komplit untuk melahirkan tujuan bersama dan
menjadi orientasi utama. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada gambar struktur
organisasi berikut:
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Gambar : Struktur organisasi Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Muaro Jambi40
KEPALA MADRASAH
KARDONO Z, S.Ag
KEPALA TATA USAHA
WAKA KESISWAAN

WAKA KURIKULUM

AHMAD BASIR, S.Pd.I

NOPRIANI, S.Pd

MUHAMAD ISROFIL, M.Pd.I
BENDAHARA

WAKA HUMAS

WAKA SARPRAS

AHMAD ZUHRI, S.Pd.I

DINA MUHLIS, S.Pd.I

MURTIANIS, S.PD
ADMINISTRASI BENDAHARA

RATUMAS SUNARTI
GURU-GURU
OPERATOR KEUANGAN
TIKA SAPUTRI, SE

OPERATOR KESISWAAN
HELMI, S.Pd.I
OPERATOR KEPEGAWAIAN

FARIDATUL HIKMA, S.KOM

STAF ADMINISTRASI TU
ZAINAB, AMd
RUKAIDA
SAUGIAH, S,Hum
JUMIANA, S.Kom.I
M. ROBI SAPUTRA, S.PT
MOH. NURDIN HAMZAH

STAF KEAMANAN
AZHAR
FAHMI
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D. Jumlah Guru, Staf TU, dan Siswa MTs Negeri 2 Muaro Jambi
1. Keadaan Guru Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Muaro Jambi
Guru merupakan komponen terpenting dalam dunia pendidikan, tanpa
adanya guru suatu lembaga pendidikan tidak akan berjalan sebagaimana mestinya.
Guru merupakan salah satu media pentrasfer ilmu yang dimilikinya kepada murid,
disamping menjadi guru, hendaknya mereka berperan menjadi fasilitator,
motivator, dan promotor untuk mengarahkan murid melakukan suatu kegiatan,
agar siswa lebih mengetahui dan memahami pelajaran dan lingkungan sekolah.
Keberhasilan siswa dalam menempuh pendidikan tentunya tidak lepas dari
peran guru serta semangatnya dalam menyampaikan materi pelajaran. Tenaga
pengajar atau guru yang terdapat di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Muaro Jambi
berjumlah 35 orang yang berlatar belakang pendidikan yang berbeda. Hal ini
sangat mendukung kemajuan di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Muaro Jambi.
Berikut ini mengenai keadaan tenaga pendidik (guru) dilingkungan Madrasah
Tsanawiyah Negeri 2 Muaro Jambi Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi.

Tabel : Guru Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Muaro Jambi41
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Nama
KARDONO Z, S. Ag
SULAIMAN,S.Pd
RAMADANI,S.Pd
MAHLIYANI,S.Pd
MURTIANIS,S.Pd
FITRIANI,S.Pd
NOPRIANI,S.Pd.I
ZAINABUN,S.Ag
HAIYUL ASRAH, S. Pd.I
41

Status

Kualifikasi
Akademik

PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS

S.I
S.I
S.I
S.I
S.I
S.I
S.I
S.I
S.I

Mapel Yang
Diajarkan
Bahasa Arab
IPS
Matematika
IPA
Matematika
IPS
Fiqih
Al-Quran Hadits
SKI, Aqidah
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Tugas Tambahan
KEPALA
Wali Kelas VII.5
Wali Kelas IX.3
Wali Kelas IX.5
Kepala Perpustakaan
Waka Kurikulum
Wali Kelas IX.1
Wali Kelas VII.3
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10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

EVI ZURAIDAH,S.Pd.I
DINA MUHLIS,S.Pd.I
SONY GUSWANTO, S. Pd
NENG RINAYANI, S. Pd
AHMAD ZUHRI,S.Pd.I
AHMAD BASIR,S.Pd.I
YUSI HARYANI.S.Pd.I
ROSALINA,S.Pd
RAHMAT JUNAIDI,S.Pd.I
JONI PATMAN,S.Ag
SITI AISYAH,S.Ag
SRI MADONA,S.KOM
ASTUTI HIDAYAH,S.Pd
SITI AMINAH,SH
KHOLIJAH, S.Pd
RD.M.AMIN,S.Pd
RIDHA HENRI, S.Pd.I
RASIF ARISA, S.IP
AMRI,S.Pd
RAPIQOH,S.Pd
Drs. HERMANSES
BURHANUDDIN, MH
ALPARI, S.Pd.I
DEWI FITRIYANI, S. Pd

PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT
GTT

S.I
S.I
S.I
S.I
S.I
S.I
S.I
S.I
S.I
S.I
S.I
S.I
S.I
S.I
S.I
S.I
S.I
S.I
S.I
S.I
S.I
S .2
S.I
S.I

Bahasa Arab
Fiqih
IPA
IPS
SKI
Akidah – Akhlak
IPA
PKN
Bahasa Inggris
Penjaskes
Seni Budaya
BK TIK
Matematika
Bahasa Indonesia
IPA
Bahasa Arab
Fiqih
Bahasa Indonesia
Bahasa Inggris
Prakarya
PKN
Bahasa Indonesia
Bahasa arab
Bahasa Indonesia

Wali Kelas VIII.4
Waka Sarana/Pra
Wali Kelas VII.2
Waka Kehumasan
Waka Kesiswaan
Wali Kelas VIII.2
Wali Kelas IX.4
Pembina OSIM
Wali Kelas VIII.5
Wali Kelas IX.2
Wali Kelas VIII.1

Wali Kelas VII.1
Wali Kelas VII.2
Wali Kelas VIII.3

2. Keadaan Staf Tata Usaha Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Muaro Jambi
Tata usaha sebagai aktivitas administrasi dalam arti sempit yaitu, kegiatan
yang mencatat dan menyusun keterangan-keterangan, sehingga keterangan itu dapat
digunakan sebagai bahan informasi bagi pimpinan organisasi yang bersangkutan dan
dapat dipergunakan oleh siapa saja yang membutuhkan.

Untuk kelancaran

administrasi di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Muaro Jambi, maka ditugaskan
beberapa orang staf tata usaha, untuk lebih jelasnya dapat dilihat di tabel berikut:
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Tabel : Staf Tata Usaha Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Muaro Jambi42
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

NAMA
MUHAMMAD ISROFIL,
M.Pd.I
SUNARTI
ZAINAB, A.Md
FARIDATUL HIKMA,S.Kom
RUKAIDA
TIKA SAPUTRI, SE
HELMI, S.Pd.I
SAUGIAH, S. Hum
JUMIANA, S.Kom.I
M. ROBI SAPUTRA
M. NURDIN HAMZAH
PAHMI
AZHAR

KUALITAS
STATUS
AKDEMIK KEPEGAWAIAN

JABATAN

S.2

PNS

KEPALA TU

MAN
D III
S I
SLTA
SLTA
S1
S1
S1
S.1
SLTA
SLTA
SLTA

PNS
NON PNS
NON PNS
NON PNS
NON PNS
NON PNS
NON PNS
NON PNS
NON PNS
NON PNS
NON PNS
NON PNS

STAF TU
PRAMUBAKTI
PRAMUBAKTI
STAF TU
PRAMUBAKTI
PRAMUBAKTI
STAF TU
STAF TU
STAF TU
STAF TU
SATPAM
SATPAM

3. Keadaan Peserta Didik Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Muaro Jambi
Dalam lembaga pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Muaro
Jambi, siswa merupakan salah satu unsur yang penting dalam pencapaian tujuan
pendidikan yang ingin dicapai, sebab tanpa adanya siswa di lembaga pendidikan
tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Siswa dibimbing dan diarahkan untuk
menjadi jasmani dan rohani yang lebih baik. Siswa yang ada di Madrasah
Tsanawiyah Negeri 2 Muaro Jambi adalah siswa yang di terima melalui proses
seleksi yang telah di tetapkan melalui ketentuan madrasah dan nantinya
diharapkan dapat mencetak siswa/i yang belajar pada lembaga tersebut untuk
menumbuh kembangkan potensi yang ada pada siswa tersebut melalui ilmu
pengetahuan. Jumlah seluruh siswanya adalah 362 orang.
Berikut ini data keadaan siswa dan data distribusinya untuk setiap kelas:
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Tabel : Jumlah Peserta didik Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Muaro Jambi43
NO KELAS
1

LK

PR

JUMLAH TOTAL

2
3
4

VII.1
VII.2
VII.3
VII.4

13
14
13
15

11
12
13
12

24
26
26
27

5

VII.5

16

10

26

6
7
8
9

VIII.1
VIII.2
VIII.3
VIII.4

10
9
10
10

10
14
13
13

20
23
23
23

10

VIII.5

11

12

23

11
12
13
14

IX.1
IX.2
IX.3
IX.4

10
16
14
15

10
9
11
10

20
25
25
25

15

IX.5

16

10

26

192

170

362

129

112

121

362

E. Keadaan Sarana dan Prasarana MTs Negeri 2 Muaro Jambi
a. Sarana
Upaya dalam meningkatkan mutu pendidikan dan terciptanya tujuan yang
telah di tetapkan, maka dalam suatu lembaga pendidikan harus adanya faktor yang
menunjang terlaksananya proses pembelajaran, karena sarana dan prasarana
merupakan salah satu faktor yang mempunyai fungsi penting yang dapat
melancarkan proses pendidikan demi tercapainya tujuan pendidikan. Sarana
pendidikan merupakan tempat berlangsungnya proses pembelajaran agar dapat
berjalan dengan baik dan juga dapat memberikan motivasi kepada siswa dalam
belajar.
b. Prasarana
43
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Di samping sarana terdapat pula prasarana yang merupakan fasilitas
Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Muaro Jambi.
Tabel : Sarana dan prasarana MTs Negeri 2 Muaro Jambi44
NO

DATA TANAH

LUAS ( M2 )

1
2
3
4
5

Luas Tanah Seluruhnya
Luas Bangunan
Luas Pekarangan
Luas lapangan Upacara
Luas lapangan olah Raga
Luas Tanah kosong /
kebun

15.225. M
907. M

6

NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
44

BANGUNAN / RUANGAN
Ruang Kepala Sekolah
Ruang Wakil Kepala Sekolah
Ruang Majelis Guru
Ruang Tata Usaha
Ruang BK/BP
Ruang PMR
Ruang Osis
Ruang Kelas Belajar ( RKB )
Laboratarium IPA
Laboratarium Kimia
Laboratarium Fisika
Laboratarium Biologi
Laboratarium Bahasa
Laboratarium Multimadia
Laboratarium Komputer
Ruang Perpustakaan
Ruang Keterampilan
Ruang Serba Guna
WC Kepala Sekolah
WC Guru Laki-laki
WC Guru Perempuan
WC Siswa Laki-laki

10.693.M
3625 M

JUMLAH KETERANGAN
1
BAIK
1
1

BAIK
BAIK

15
1

BAIK
BAIK

1
1

BAIK
BAIK

1

BAIK

2

RUSAK
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18
19
20
21

WC Siswi Perempuan
Rumah Penjaga Sekolah
Musholla
Lapangan Olah Raga

2

RUSAK

1

BAIK

F. Visi dan Misi MTs Negeri 2 Muaro Jambi
a. Visi :
“Beriman, terdidik, dan berprestasi”
b. Misi :
1. Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif, sehingga setiap
siswa dapat berkembang secara efektif, sehingga setiap siswa dapat
berkembang secara optimal, sesuai potensi yang dimiliki untuk meraih
prestasi di bidang akademik maupun non akademik.
2. Menciptakan suasana kondusif dalam upaya mengembangkan pelajaran guna
menghasilkan prestasi peserta didik yang cerdas, terampil, sehat jasmani, dan
rohani, kreatif, inovatif, produktif, serta memiliki keunggulan kompotitif.
3. Meningkatkan kompetensi peserta didik dalam penguasan dan peningkatan
ilmu pengetahuan serta teknologi yang berwawasan global.
4. Menumbuhkan penghayatan terhadap ajaran agama islam dan juga budaya
bangsa sehingga menjadi sumber kearifan dalam bertindak.
5. Menerapkan manajemen partisifatif dengan melibatkan seluruh warga sekolah
dan komite sekolah.

BAB IV
PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah Menurut Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
1.

Efektifitas Manajemen Berbasis Sekolah
Implementasi manajemen berbasis sekolah yang dilandasi dari buku

Depdiknas tahun 2007 UU No 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional,
pasal 51 ayat 1 yaitu "pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan
dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan
minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/ madrasah."45 Manajemen
berbasis sekolah disebut dengan undang-undang atau peraturan pemerintah
menurut aturan dasarnya, sesuai undang-undang nomor 12 tahun 2011. Sumber
atau dasar hukum yang dimaksud dalam pandangan Hans Kelsen adalah tidak
sekedar mencakup norma hukum yang menjadi sumber keberlakuan bagi norma
hukum yang lebih rendah, konstitusi menjadi sumber bagi undang-undang, dan
undang-undang menjadi dasar bagi putusan pengadilan yang bersifat individual
dan membebani kewajiban bagi pihak yang disebutkan dalam amar vonnis
tersebut, tetapi juga menyebutkan bahwa pemikiran yang mempengaruhi
pembentukan hukum dapat disebut sebagai sumber hukum, meskipun tidak
mempunyai daya ikat sebagaimana kuatnya yang dimiliki oleh pengertian sumber
hukum yang pertama.46
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Undang-Undang no. 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, BAB XIV
Pasal 51 ayat 1, hlm. 21
46
Hans Kelsen, Op.Cit., hlm. 131-132
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Madrasah tsanawiyah Negeri 2 Muaro Jambi ialah lembaga pendidikan
yang menerapkan aturan manajemen berbasis sekolah, namun dalam proses
penerapan undang-undang sisdiknas tentang manajemen berbasis sekolah ini,
MTsN. 2 Muaro Jambi mendapatkan adanya kesulitan dalam menerapkannya.
Seperti adanya penolakan terhadap keputusan yang di buat sekolah, masyarakat
yang merasakan imbas dari keputusan tersebut, yaitu orang tua siswa, komite
sekolah, dan terkadang masyarakat sekitar sekolah yang bersangkutan. Namun
keefektifan penerapan hukum harus tetap ada.
Untuk mengetahui sejauh mana efektivitas hukum atau aturan maka yang
harus diketahui adalah sejauh mana hukum atau aturan itu ditaati atau tidak ditaati
oleh masyarakat yang dalam hal ini sekolah sebagai lembaga apakah telah
menjalankannya sesuai dengan aturan yang berlaku. Yaitu jika aturan manajemen
berbasis sekolah yang mana undang-undang ini memberikan hak otonomi
kewenangan membuat keputusan di jalankan dengan cara sesuai aturan tanpa
melanggar aturan yang ada maka bisa dikatakan benar cara penerapannya. Apabila
ada aturan yang tidak sesuai saat proses penerapannya, dengan kata lain, ukuran
atau kualitas efektivitas penerapan aturan atau perundang-undangan itu masih
dapat dipertanyakan.
Penerapan manajemen berbasis sekolah dalam peraturan perundangundangan harus dapat dilaksanakan secara konsisten dan efektif. Semua harus
sesuai aturan hukum. Namun dalam realisasinya undang-undang tersebut sering
diabaikan akan bagaimana ketentuan penerapannya, sehingga aturan tersebut tidak
berlaku efektif. Tidak efektifnya suatu peraturan disebabkan karena aparatnya
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yang tidak konsisten atau masyarakatnya tidak mendukung dari pelaksanaan
peraturan tersebut.
Adapun hasil wawancara antara penulis dengan pihak MTs. Negeri 2
Muaro Jambi mengenai Implementasi Undang-undang Manajemen Berbasis
Sekolah yaitu kepala sekolah MTsN 2 Muaro Jambi bapak Kardono Z sebagai
pemimpin yang memiliki wewenang membuat keputusan mengatakan :
“Bentuk penerapan manajemen berbasis sekolah di madrasah yaitu
memberikan wewenang dan tanggung jawab kepada sekolah atau
madrasah khususnya kepala sekolah yang berperan sebagai pemimpin
yang memberi keputusan. Madrasah yang di bawah naungan pemerintah
baik itu Dinas Pendidikan dan juga Kementerian Agama, terkadang aturan
yang ada tidak dapat memuaskan pihak sekolah untuk melakukan sesuatu
demi peningkatan mutu sekolah, sehingga tidak bisa optimal dalam
menjalankan program sekolah, dan dengan menerapkan manajemen
berbasis sekolah ini diharapkan bisa mencapai tujuan sekolah tanpa
melanggar aturan undang-undang.”47

Apabila Undang-Undang itu dilaksanakan dengan baik maka undangundang tersebut dikatakan efektif. Dikatakan efektif karena bunyi undangundangnya jelas dan dalam penerapannya tidak perlu melakukan penafsiran,
aparatnya menegakan hukum aturan secara konsisten, jelas dan masyarakat yang
terkena aturan tersebut mendukungnya. Teori yang mengkaji dan menganalisis hal
itu yaitu teori efektifitas hukum.
Dan dalam sebuah lembaga pendidikan atau institusi, baik lembaga
tersebut berada di bawah naungan pemerintah (negeri) maupun mandiri (Swasta),
tingkat dasar, menengah ataupun perguruan tinggi, tentu ada aturan undangundang yang diterapkan seperti aturan undang-undang manajemen sekolah yang
bagus (efektif dan efisien). Karena adanya manajemen yang bagus diharapkan
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dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas pendidikan secara
langsung akan mempengaruhi dan menentukan efektif tidaknya suatu lembaga
tersebut dalam menjalankan aturan hukum yang ditetapkan. Undang-undang
manajemen berbasis sekolah yang di terapkan MTsN 2 Muaro Jambi di lihat dari
segi metode yuridis normatif yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji
penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.
Ahmad Ali berpendapat, bahwa pada umumnya ketika kita ingin
mengetahui sejauh mana efektifitas hukum tersebut untuk ditaati atau tidak ditaati
yaitu faktor yang mempengaruhi efektifitas suatu perundang undangan adalah
profesional dan optimal pelaksanan peran dari para penegak hukum baik dalam
menjalankan tugas dan menjalankan isi dari Undang-Undang tersebut.48 Teori
efektifitas hukum adalah teori yang mengkaji dan menganalisis tentang
keberhasilan dan kegagalan dan faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan
dan penerapan hukum. Ada tiga kajian teori efektifitas hukum yang meliputi :
1. Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum
2. Kegagalan dalam pelaksanaannya
3. Faktor yang mempengaruhinya
Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum atau undang-undang tentang
manajemen berbasis sekolah bisa di dapatkan dengan cara atau adanya strategi
yang baik, seperti Implementasi MBS memerlukan seperangkat peraturan dan
pedoman-pedoman (guidelines) umum yang dapat dipakai sebagai pedoman
dalam perencanaan, monitoring dan evaluasi, serta laporan pelaksanaan.
Perangkat implementasi ini perlu diperkenalkan sejak awal, melalui pelatihan48
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pelatihan yang diselenggarakan sejak pelaksanaan jangka pendek.49 Jadi menurut
MTsN 2 Muaro Jambi, perangkat implementasi yang kurang itu terjadi pada
perkenalannya yang tidak dilakukan secara baik, mereka terfokus untuk
melakukan program sesuai rencana tanpa sosialisasi dasar MBS yang jelas, hal ini
menurut penulis cukup berperan mengakibatkan proses penerapan MBS tidak
berjalan baik.
Menurut Soerjono Soekamto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum
ditentukan oleh 5 (lima) faktor yaitu :
b. Faktor hukumnya sendiri
c. Faktor penegak hukum (pihak yang membuat dan yang menerapkan hukum)
d. Faktor sasaran atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
e. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau
diterapkan
f. Faktor kebudayaan sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada
karya manusia dalam pergaulan.50
Pandangan tentang efektifitas hukum yang dikemukakan oleh Clearence J.
Dias. Syarat bagi efektif atau tidaknya suatu aturan hukum adalah :
a. Mudah tidaknya makna atau isi aturan hukum itu untuk ditangkap.
Dalam hal ini aturan manajemen berbasis sekolah sudah jelas yaitu memberi
wewenang kepada sekolah dalam memberi keputusan, namun hanya saja
langkah atau tahap dalam prosesnya tidak terlalu jelas dalam aturan undangundang mereka hanya berpedoman dari pengalaman sekolah lain.
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b. Luas tidaknya kalangan didalam masyarakat yang mengetahui isi aturan yang
bersangkutan
Dalam masyarakat aturan manajemen berbasis sekolah ini tidak terlalu jelas,
karena tidak ada sosialisasi yang dilakukan pihak sekolah kepada masyarakat,
hal ini lah yang sering menyebabkan perbedaan pendapat atau pandangan
antara pihak sekolah dengan masyarakat.
c. Efisien dan efektif tidaknya mobilisasi aturan hukum yang dicapai dengan
bantuan aparat administrasi dan masyarakat.
Bantuan aparat tentu sangat membantu aturan ini bisa diterapkan,
profesionalisme merupakan bagian yang penting dimiliki aparat administrasi,
dan dari penelitian yang penulis dapatkan administrasi dari aparatur MTsN 2
Muaro Jambi sudah bekerja secara baik dan berusaha melakukan yang benar
tapi masih kurang optimal.
d. Adanya anggapan dan pengakuan yang merata dikalangan warga masyarakat,
bahwa aturan dan pranata hukum itu memang berdaya mampu efektif .51
Pengakuan atau anggapan dari kalangan masyarakat mengenai penerapan
manajemen berbasis sekolah yang dilakukan MTsN 2 Muaro Jambi, masih
kurang untuk di katakana efektif, dari wawancara yang dilakukan penulis
terhadap orang tua siswa dapat disimpulkan bahwa usaha penerapan
manajemen berbasis sekolah belum optimal.
Dari hasil wawancara dengan salah satu orang tua siswa mengenai
keputusan yang dibuat sekolah Bapak Azhar orang tua siswa dari Rudianita kelas
IX (Sembilan) yang pernah mengikuti rapat wali murid di MTsN 2 Muaro Jambi.
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"Mempercayai sekolah yang merupakan lembaga pemerintah dalam
membuat keputusan untuk sekolah khususnya siswa merupakan hal yang
sudah sepatutnya, masyarakat atau khususnya orang tua siswa dan siswa
itu sendiri yang merupakan pihak yang merasakan langsung hasil dari
keputusan yang dibuat sekolah, berharap mendapatkan kepuasan dan
kejelasan atas keputusan yang dibuat tersebut agar tidak selalu terjadi
penolakan atas keputusan yang dibuat sekolah."52

Bapak Azhar selaku orang tua siswa menambahkan.

"MTsN 2 Muaro Jambi memaparkan beberapa keputusan yang terkadang
sulit dimengerti oleh orang awam, sehingga menimbulkan banyak
prasangka lain, namun keputusan itu tetap berakhir dengan mufakat yang
prosesnya cukup rumit, karena ketidak mengertian dari dasar pembuatan
keputusan."
Berdasarkan hasil wawancara penulis terhadap narasumber sebagai orang tua
siswa maka keefektifan penerapan manajemen berbasis sekolah di MTsN 2 Muaro
Jambi masih memerlukan pendalaman ilmu mengenai

undang-undang

manajemen berbasis sekolah.
2.

Tahapan Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah
Implementasi undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem

pendidikan nasional pasal 51 ayat (1) mengenai manajemen berbasis sekolah di
MTsN 2 Muaro Jambi melalui beberapa tahapan, tahapan implementasi tersebut
dibagi menjadi tiga, yaitu :
a. Tahap Sosialisasi merupakan tahapan yang penting mengingat penguasaan
konsep-konsep aturan hukum undang-undang dapat memberikan kemampuan
untuk mengadakan analisis terhadap efektivitas hukum dalam masyarakat,
baik sebagai sarana pengendalian sosial, saran untuk mengubah masyarakat ,
dan sarana untuk mengatur interaksi sosial agar mencapai keadaan-keadaan

52

Wawancara Wali Murid MTsN 2 Muaro Jambi tanggal 15 Juni 2020

55

sosial tertentu. Serta kebiasaan masyarakat yang umumnya tidak mudah
menerima perubahan karena perubahan yang bersifat personal maupun
organisasional memerlukan pengetahuan dan keterampilan yang baru.
Dengan adanya sosialisasi ini maka akan mengefektifkan pencapaian
implementasi Manajemen Berbasis Sekolah baik menyangkut aspek proses
maupun pengembangannya di sekolah.
Berikut wawancara terhadap kepala MTsN 2 Muaro Jambi Bapak Kardono Z.
"Sosialisasi mengenai apa itu manajemen berbasis sekolah tidak secara
langsung kami sampaikan baik kepada guru, pegawai dan orang tua siswa.
Kami akan memaparkan langsung apa saja keputusan yang dibuat dengan
alasan yang jelas, pro dan kontra terhadap keputusan yang kami buat itu
merupakan hal biasa. Hal itu sudah jelas bahwa segala keputusan yang di
buat merupakan keputusan bersama tanpa adanya hal yang melanggar
hukum"
Berdasarkan

hasil

wawancara

diatas

menunjukan

bahwa

proses

implementasi undang-undang manajemen berbasis sekolah di MTsN Muaro Jambi
tidak melalui tahapan sosialisai, hal ini menunjukkan kurang efektifnya
implementasi manajemen berbasis sekolah di MTsN 2 Muaro Jambi.
b. Tahap Piloting yaitu merupakan tahapan uji coba agar penerapan konsep
MBS tidak mengandung resiko. Efektivitas model uji coba memerlukan
persyaratan dasar yaitu akseptabilitas, akuntabilitas, reflikabilitas, dan
sustainabilitas. Berdasarkan penelitian penulis, tahapan uji coba dalam
implementasi manajemen berbasis sekolah di MTsN 2 Muaro Jambi juga
terlewatkan prakteknya, berdasarkan wawancara di atas juga menunjukan
bahwa MTsN 2 Muaro Jambi langsung menjalankan manajemen berbasis
sekolah, tanpa melakukan uji coba sehingga mengakibatkan pro kontra yang
terus menerus terjadi, tanpa adanya tindakan pencegah.
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c. Tahapan desiminasi merupakan tahapan memasyarakatkan model Manajemen
Berbasis Sekolah yang telah di uji cobakan ke berbagai sekolah agar dapat
mengimplementasikannya

secara

efektif

dan

efisien.53

Untuk

memasyarakatkan undang-undang manajemen berbasis sekolah ini tentu
tahapan sosialisasi harus dilakukan terdahulu, karena MTsN 2 Muaro Jambi
tidak melakukan sosialisasi dengan baik maka manajemen berbasis sekolah
tidak terasa bermasyarakat, orang tua siswa tidak mengetahui apa itu
manajemen berbasis sekolah sehingga tahapan memasyarakatkan tidak
terjadi.
Dari tiga tahapan yang dipaparkan tersebut merupakan hal penting yang
harus di lakukan MTsN 2 Muaro Jambi dalam menerapkan aturan MBS,
sosialisasi, uji coba dan desiminasi atau memasyarakatkan undang-undang
sungguh sangat diperlukan mencegah masalah yang akan datang, namun tidak
dilakukan, sehingga keefektipan implementasi undang-undang nomor 20 tahun
2003 tentang sistem pendidikan nasional pasal 51 ayat (1) mengenai manajemen
berbasis sekolah di MTsN 2 Muaro Jambi kurang efektif.
Tahapan diatas diharapkan menjadi pedoman selanjutnya

dalam

menerapkan manajemen berbasis sekolah dan bisa menjadi kebiasaan dalam
proses penerapan undang-undang tersebut.
Dalam hal ini menurut penulis, kebiasaan yang baik akan memberi
dampak baik kedepannya, apabila kebiasaan cara berpikir dan bertindak sesuai
aturan maka sebuah penerapan hukum akan berjalan mudah yang dalam penelitian
ini mengenai penerapan undang-undang sisdiknas tentang MBS.
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Aturan pelaksanaan dan aturan otonomi, manajemen berbasis sekolah
termasuk peraturan-peraturan badan atau lembaga yang di implementasikan
dengan cara menyesuaikan kebutuhan yang terjadi saat keberlakuan undangundang tersebut.54
Dalam wawancara penulis dengan kepala MTsN 2 Muaro Jambi Bapak
Kardono Z. mengatakan bahwa :
“Saat sekolah membutuhkan biaya atau dana untuk menyelenggarakan
suatu acara, salah satunya seperti acara perpisahan siswa kelas IX
(Sembilan), tentu membutuhkan dana yang cukup besar sedangkan
didalam juknis, anggarannya tidak cukup memadai, untuk memenuhi
kebutuhan tersebut meminta sumbangan dari siswa, juga harus dipikirkan
secara hati-hati agar tidak termasuk dalam pungli (pungutan liar), maka
dengan dasar MBS ini sekolah memiliki wewenang untuk memutuskan
strategi dalam melibatkan warga sekolah seperti guru, tenaga
kependidikan, Komite Sekolah, Siswa, orang tua siswa, dan masyarakat
yang ada di lingkungan sekolah/madrasah untuk bekerja sama
mewujudkan tujuan sekolah seperti acara perpisahan ini, tentu dengan cara
mendiskusikan nya terlebih dahulu secara bersama, hal ini lah tujuan MBS
yaitu memberikan jalan keluar bagi sekolah.” 55
Bapak Kardono Z, S.Ag menambahkan :
“Berjalannya undang-undang manajemen berbasis sekolah merupakan
suatu kewajiban sekolah untuk menerapkannya dengan baik dan benar,
berusaha memastikan tugas tanggung jawab dalam menjalankan proses
pendidikan di sekolah sesuai ketentuan aturan, sejauh ini mengenai
penerapan undang-undang manajemen berbasis sekolah, MTs.N. 2 Muaro
Jambi telah berjalan sesuai rencana, aturan dan kebutuhan sekolah.”56
Implementasi manajemen berbasis sekolah seharusnya berlaku efektif dan
bisa dilihat hasilnya dari segi aturan undang-undangnya yang sesuai atau tidak.
Efektivitas hukum merupakan keberhasilan hukum untuk mencapai tujuannya.
Efektivitas diartikan sebagai sesuatu atau kondisi di mana telah sesuai dengan
target atau tujuan yang akan ditempuh atau diharapkan. Hukum itu dikatakan
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efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai yang diharapkan atau
dikehendaki oleh hukum.
Adapun hal yang menonjol dalam penerapan MBS ini ialah wewenang
pengelolaan

keuangan

terutama

pengalokasian/penggunaan

uang

sudah

sepantasnya dilakukan oleh sekolah. Hal ini juga didasari oleh kenyataan bahwa
sekolah lah yang paling memahami kebutuhannya, sehingga desentralisasi
pengalokasian/penggunaan uang sudah seharusnya dilimpahkan ke sekolah.
Sekolah juga harus diberi kebebasan untuk melakukan “kegiatan-kegiatan yang
mendatangkan penghasilan” (income generating activities), sehingga sumber
keuangan tidak semata-mata tergantung pada pemerintah.
Menurut Bapak Muhamad Isrofil, M.Pd.I selaku Kepala Tata Usaha MTs.
Negeri 2 Muaro Jambi tentang Implementasi Undang-Undang MBS :
“Mengenai keuangan sekolah MTs.N 2 Muaro jambi sangat menghindari
yang namanya pungutan liar, MBS adalah solusi terbaik dalam hal ini,
semua keputusan harus berdasarkan keputusan bersama yang terdiri dari
pihak sekolah, komite sekolah, orang tua siswa, dan masyarakat di
lingkungan sekolah, didiskusikan bersama tanpa ada yang merasa
dirugikan, sekolah harus selalu mencoba melakukan hal sesuai aturan
untuk menghindari masalah kedepannya” 57

Ibu Dina Muhlis, S.Pd.I selaku guru dan Wakil Kepala Bidang Sarana
Prasarana juga mengatakan bahwa :
“Menerapkan MBS atau manajemen berbasis sekolah bukan hanya di
sektor keuangan saja, namun juga memberi wewenang kepada guru dalam
menjalankan tugas mengajarnya, dalam aturannya siswa belajar didalam
kelas tapi guru juga di perbolehkan mengajak siswa keluar kelas untuk
belajar di suasana baru, demi meningkatkan kemauan belajar siswa agar
tidak bosan, wewenang seperti ini cukup baik untuk peningkatan mutu
belajar siswa”58
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Kardono Z, S.Ag berharap dengan adanya MBS ini, yaitu :
“Kepala MTs. N. 2 Muaro Jambi berharap dengan adanya undang-undang
ini, dapat meningkatkan kepedulian warga sekolah/madrasah dan
masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan melalui pengambilan
keputusan partisipatif, meningkatkan kesadaran tanggung jawab sekolah,
orang tua siswa, masyarakat tentang mutu sekolahnya karena tanggung
jawab pendidikan tidak di tangan sekolah saja, ini tanggung jawab
bersama baik pemerintah, warga sekolah dari kepala sekolah/madrasah,
guru, pegawai, siswa, orang tua siswa, dan masyarakat disekitar
lingkungan madrasah ini”59
Jadi efektivitas diartikan sebagai sesuatu atau kondisi di mana telah sesuai
dengan target atau tujuan yang akan ditempuh atau diharapkan. Ada pula yang
menyatakan suatu hukum itu dikatakan efektif apabila warga masyarakat
berperilaku sesuai yang diharapkan atau dikehendaki oleh hukum.
Dan dalam undang-undang sisdiknas mengenai manajemen berbasis
sekolah ini penerapan yang di lakukan MTsn 2 Muaro Jambi belum optimal,
berdasarkan penelitian hasil sesuai target dan harapan undang-undang itu ada,
yaitu membantu memudahkan memecahkan masalah sekolah yang mana masalah
tersebut terkekang dengan aturan yang sudah ada jadi otonomi kekuasaan yang
diberikan pemerintah cukup membantu, namun belum bisa dikatakan efektif
dalam prosesnya masih ada kekurangan dan hal ini mengenai sosialisasi atau
pengenalan undang-undang yang tidak dilaksanakan dengan baik.
B. Kendala yang Dihadapi Dalam Menjalankan Undang-Undang Sistem
Pendidikan Nasional Tentang Manajemen Berbasis Sekolah di MTsN 2
Muaro Jambi
1. Kesadaran Hukum
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Kesadaran hukum

pada masyarakat bukanlah merupakan proses yang

sekali jadi, melainkan merupakan suatu rangkaian proses yang terjadi tahap demi
tahap sebagai berikut :
a. Tahap Pengetahuan Hukum
Dalam hal ini, merupakan pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku
tertentu yang diatur oleh hukum tertulis, yakni tentang apa yang dilarang atau
apa yang dibolehkan.
b. Tahap Pemahaman Hukum
Yang dimaksud adalah bahwa sejumlah informasi yang dimiliki seseorang
mengenai isi dari aturan hukum (tertulis), yakni mengenai isi, tujuan, dan
manfaat dari peraturan tersebut.
c. Tahap Sikap Hukum (legal attitude)
Merupakan suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum
karena adanya penghargaan atau keinsyafan bahwa hukum tersebut
bermanfaat atau tidak bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dalam hal ini
sudah ada elemen apresiasi terhadap aturan hukum.
d. Tahap Pola Perilaku Hukum
Yang dimaksud adalah tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum
dalam masyarakat. Jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya
dan sejauh mana masyarakat mematuhinya.
e. Membina kesadaran hukum adalah suatu tuntutan perubahan sosial yang
dewasa ini menjadi perhatian pemerintah dan telah digalakkan dalam usaha
pembangunan.
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Pengetahuan masyarakat terhadap peraturan masih sangatlah kurang,
kesadaran hukum juga rendah, banyak masyarakat yang tidak peduli terhadap
peraturan, hal ini merupakan penghambat dalam penerapan hukum atau undangundang yang seharusnya dimanfaatkan dengan baik, tanpa peran masyarakat akan
sulit untuk menciptakan keadaan yang efektif, di sini diperlukan keseimbangan
antara lembaga negara, undang-undang, maupun masyarakatnya.
Bagi lembaga negara seperti lembaga pendidikan ini dalam menjalankan
tugasnya tersebut harus mengutamakan keadilan dan profesionalisme, sehingga
menjadi panutan masyarakat serta dipercaya oleh semua pihak termasuk oleh
anggota masyarakat.
Kegagalan dalam pelaksanaan hukum adalah bahwa ketentuan hukum
yang telah ditetapkan tidak mencapai maksudnya atau tidak berhasil dalam
implementasinya. Faktor yang mempengaruhi adalah hal yang menyebabkan atau
berpengaruh dalam pelaksanaan dan penerapan hukum tersebut.
Hukum berisi perintah dan larangan. Hukum memberitahukan kepada kita
mana perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang bila dilakukan akan
mendapat ancaman berupa sanksi hukum.
Pengertian kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto adalah :
Kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat
di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang
diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi
hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang
konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan.60
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Soejono Soekanto, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, Edisi Pertama,(Jakarta :
Rajawali, 1982), hlm. 182
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Sudikno Mertokusumo juga mempunyai pendapat tentang pengertian
Kesadaran Hukum. Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa : Kesadaran
hukum berarti kesadaran tentang apa yang seyogyanya kita lakukan atau perbuat
atau yang seyogyanya tidak kita lakukan atau perbuat terutama terhadap orang
lain. Ini berarti kesadaran akan kewajiban hukum kita masing-masing terhadap
orang lain.61
Dalam hal ini MTsN 2 Muaro Jambi melaksanakan aturan manajemen
berbasis sekolah dengan kesadaran hukum yang kurang, maksudnya disini
pendalaman ilmu mengenai aturan undang-undang manajemen berbasis sekolah
kurang ditekankan.
Dari wawancara terhadap orang tua siswa sebelumnya menunjukan aturan
manajemen berbasis sekolah kurang diperhatikan, dari wawancara sebelumnya
menunjukan bahwa pendalaman ilmu dari manajemen berbasis sekolah tidak di
lakukan oleo sekolah mereka cenderung langsung menjalankan dengan arahan
terbatas dan informasi yang kurang efektif didapatkan.
Manajemen berbasis sekolah (MBS) adalah bentuk otonomi manajemen
pendidikan pada satuan pendidikan, yang dalam hal ini kepala sekolah atau
madrasah dan guru dibantu oleh komite sekolah atau madrasah dalam mengelola
kegiatan pendidikan berlandaskan undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang
sistem pendidikan nasional pasal 51 ayat 1 bahwa “Pengelolaan satuan pendidikan
anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan
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Sudikno Mertokusumo, Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat, Edisi Pertama,
(Yokyakatra : Liberti, 1981), hlm. 3
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berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis
sekolah atau madrasah”.62
Beberapa kendala yang dihadapi pihak sekolah dalam penerapan MBS
adalah sebagai berikut :
1. Tidak Berminat untuk Terlibat
Sebagian orang tidak menginginkan kerja tambahan selain pekerjaan yang
sekarang mereka lakukan. Mereka tidak berminat untuk ikut serta dalam kegiatan
yang menurut mereka hanya menambah beban.
2. Tidak Efisien
Pengambilan keputusan secara partisipatif adakalanya menimbulkan
frustasi dan sering sekali lebih lamban dibandingkan dengan cara otokratis, pihak
sekolah harus dapat bekerja sama dan memusatkan perhatian pada tugas,bukan
pada hal-hal lain di luar itu.
3. Pikiran Kelompok
Setelah beberapa saat bersama, para anggota dewan sekolah kemungkinan
besar akan semakin kohesif. Di satu sisi hal ini berdampak positif karena mereka
akan saling mendukung satu sama lain. Di sisi lain, kohesifitas itu menyebabkan
anggota terlalu kompromis hanya karena merasa tidak enak berlainan pendapat
dengan anggota lainnya. Pada saat ini lah pihak sekolah mulai terjangkit “pikiran
kelompok” ini berbahaya karena keputusan yang diambil kemungkinan besar
tidak lagi realistis.
4. Memerlukan Pelatihan
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Pihak-pihak yang berkepentingan berkemungkinan besar sama sekali tidak
atau belum berpengalaman menerapkan model yang rumit dan partisipatif ini.
Mereka kemungkinan besar tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan tentang
hakikat MBS sebenarnya dan bagaimana cara kerja nya., pengambilan keputusan,
komunikasi, dan sebagainya.
5. Kebingungan atas Peran dan Tanggung Jawab Baru
Pihak-pihak yang terlibat kemungkinan besar telah sangat terkondisi
dengan iklim kerja yang selama ini mereka geluti. Penerapan MBS mengubah
peran dan tanggung jawab pihak-pihak yang berkepentingan. Perubahan
mendadak berkemungkinan besarakan menimbulkan kejutan dan kebingungan
sehingga mereka ragu untuk memikul tanggung jawab pengambilan keputusan.
6. Kesulitan Koordinasi
Setiap penerapan model yang rumit dan mencakup kegiatan yang beragam
mengharuskan adanya koordinasi yang efektif dan efisien. Tanpa itu, kegiatan
yang beragam akan berjalan sendiri ketujuannya masing-masing yang
kemungkinan besar sama sekali menjauh dari tujuan sekolah.
Ini merupakan hasil wawancara mengenai kendala Madrasah Tsanawiyah
Negeri 2 Muaro Jambi dalam proses penerapan undang-undang MBS, simak hasil
wawancara berikut ini :
Kardono Z, S.Ag Kepala MTs Negeri 2 Muaro Jambi
“Dalam menerapkan undang-undang manajemen berbasis sekolah kendala
yang di hadapi harus dipecahkan, tujuan sekolah harus bisa tercapai,
menghadapi kendala dan mencari jalan keluar dari permasalahan
merupakan hal yang biasa dihadapi, sekolah harus mengerti aturan yang
sudah ada hal itu juga merupakan faktor yang mempermudah. Pengenalan
aturan ini memang tidak langsung kami sampaikan, hal ini bukanlah point
penting kami, kami focus menjalankan pekerjaan yang ada dengan baik."
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Kardono Z S.Ag Menambahkan :
"Salah satu kendala MTs. N. 2 Muaro Jambi yaitu berhubungan langsung
dengan masyarakat dari berbagai kalangan baik itu berpendidikan ataupun
tidak itu salah satunya yaitu perbedaan pemikiran kalangan masyarakat,
selanjutnya masalah komunikasi yang terkadang sulit dilakukan dimana
sekolah dalam menjalankan MBS ini tentu melibatkan komite sekolah,
orang tua siswa, dan masyarakat sekitar lingkungan sekolah biasanya
diwakilkan oleh ketua RT, dan tokoh masyarakat, MTs. N. 2 Muaro Jambi
biasa melakukan musyawarah, banyaknya masukan dan keinginan yang
berbeda terkadang menghalangi tercapainya keinginan pihak sekolah, ini
merupakan hal biasa sekolah akan tetap melaksanakan keputusan akhirnya
yang didasarkan kesepakatan bersama.”63

Kardono Z, S.Ag juga mengatakan :
“Menyelaraskan pemikiran pihak sekolah, komite, orang tua, dan
masyarakat memang sulit, namun pasti ada jalan keluarnya, kesulitan akan
terpecahkan apabila penyampaiannya tidak memaksa, semua akan berpikir
bijaksana pada akhirnya.”64

Muhamad Isrofil, M.Pd.I Kepala Tata Usaha MTs Negeri 2 Muaro Jambi
mengungkapkan:
“Sebuah kesalah pahaman yang terjadi saat penyampaian pendapat,
dimana saat sekolah mengemukan keinginan dalam musyawarah yang
bertujuan meminta kerja sama baik itu berupa jasa ataupun dana, yang di
tangkap pemahamannya berbeda oleh pihak masyarakat atau orang tua
siswa mungkin ini faktor pengetahuan yang kurang mengenai manajemen
berbasis sekolah, tapi penejelasan akan tetap disampaikan dengan baik,
keputusan akhir juga tetap keputusan bersama atau mufakat, semua di
jalani bersifat partisipan, transparansi, dan akuntabilitas”65
Berdasarkan wawancara diatas jelas disini faktor kesadaran juga ikut
berperan menjadi kendala dalam proses implementasi undang-undang sisdiknas
mengenai aturan manajemen berbasis sekolah kurang baik, perbedaan pandangan
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mengakibatkan kesulitan mencapai keefektifan penerapannya, sehingga timbul
adanya pemikiran bahwa hal ini tidak penting dilakukan
2. Penegakan Hukum
Setiap penegak hukum mempunyai kedudukan dan peranan. Oleh karena
itu, seorang penegak hukum yang mempunyai kedudukan tertentu dengan
sendirinya memiliki wewenang untuk melakukan sesuatu berdasarkan jabatannya.
Penegak hukum yang dimaksud dalam hal ini adalah pihak pemimpin sekolah
atau kepala sekolah yang mempunyai wewenang untuk mengelola dan membuat
keputusan menjalankan semua tahap penerapan secara lengkap dan tidak
dipandang remeh.
Menurut Moeljatno mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian
dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsurunsur dan aturan-aturan, yaitu:
a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh di lakukan dengan di
sertai ancaman atau sanksi tertentu bagi barang siapa yang melanggar
larangan tersebut.
b. Menentukan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan
itu dapat dikenakan atau dijatuhi sanksi sebagaimana yang telah diancamkan.
c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan sanksi itu dapat dilaksanakan
apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.
Dalam proses bekerjanya penegakan hukum, salah satu elemen penting
yang mempengaruhi yaitu, perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja
kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar
kerja, baik hukum materielnya maupun hukum acaranya.
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Apabila peraturan perundang-undangan sudah baik, akan tetapi jika mental
penegak hukum kurang baik, maka akan menimbulkan efek pada sistem
penegakan hukum. Aturan yang sudah baik tapi tidak didukung oleh penegak
hukum maka cukup sulit untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.
Dalam hal ini kepala sekolah mempunyai kewajiban untuk melakukan
evaluasi terhadap kinerja nya dan aparaturnya selama ini, agar masalah yang
dihadapi tidak terjadi lagi.
Selanjutnya hal yang perlu dilakukan adalah memberikan pembinaan
tentang tahapan penerapan manajemen berbasis sekolah terhadap aparatur
pegawainya.
Selain itu penerapan sanksi belum ada, karena pengawasan kinerja pihak
sekolah dalam menjalankan manajemen berbasis sekolah kurang mendapatkan
pengawasan langsung, dari respon masyarakat terhadap sekolah masih kurang
kritis dan tepat, ini terus berlangsung tanpa ada yang menyadarkan. Jelas telah ada
sanksi bagi para pelanggar

untuk aturan penggunaan keuangan yang

administrasinya tidak benar, namun untuk manajemen berbasis sekolah
pelanggaran seperti penyalahgunaan wewenang tidak terlalu diperhatikan atau
jelas, pengaduan akan hanya sebatas pengaduan tanpa ada tindak lanjut.
Sesuai penjelasan di atas, faktor penegak hukum yang dalam hal ini yaitu
pihak sekolah atau lebih tepatnya pemimpin lembaga yaitu kepala sekolah
mempunyai

peran

yang penting dalam

memfungsikan

hukum.

Ketika

peraturannya sudah baik tetapi kualitas penegak hukum rendah maka aturan
hukum tersebut tidak akan berlaku atau berjalan sebagaimana mestinya..

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Dari penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan beberapa hal penting sebagai
berikut :
1. Efektivitas penerapan undang-undang sisdiknas mengenai manajemen
berbasis sekolah di MTsN 2 Muaro Jambi belum bisa dikatakan efektif karena
adanya tahapan penerapan dan syarat keefektifan hukumnya yang tidak
terpenuhi. Seperti tidak adanya tahapan sosialisasi, piloting (uji coba) dan
desiminasi (memasyarakatkan) undang-undang dan juga syarat keefektifan
seperti mudah tidaknya makna atau isi aturan hukum itu untuk ditangkap, luas
tidaknya kalangan didalam masyarakat yang mengetahui isi aturan yang
bersangkutan, efisien dan efektif tidaknya mobilisasi aturan hukum yang
dicapai dengan bantuan aparat administrasi dan masyarakat, dan harus ada
anggapan dan pengakuan yang merata dikalangan warga masyarakat, bahwa
aturan dan pranata hukum itu memang berdaya mampu efektif. Dan syarat
keefektifan tersebut tidak terpenuhi dengan baik, sehingga derajat efekktivitas
aturan

manajemen

berbasis

sekolah

tersebut

masih

tidak

efektif

penerapannya.
2. Kendala penerapan manajemen berbasis sekolah yaitu dari faktor kesadaran
hukum, dalam hal ini MTsN 2 Muaro Jambi melaksanakan aturan manajemen
berbasis sekolah dengan kesadaran hukum yang kurang, maksudnya disini
pendalaman ilmu mengenai aturan undang-undang manajemen berbasis
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sekolah kurang ditekankan yang menjadi hambatan dalam mengatasi respon
masyarakat terhadap keputusan yang dibuat. Dan juga penegakkan hukum
tidak ada seperti penerapan sanksi belum ada, karena kinerja pihak sekolah
dalam menjalankan manajemen berbasis sekolah kurang mendapatkan
pengawasan langsung, dari respon masyarakat terhadap sekolah masih
kurang kritis dan tepat, ini terus berlangsung tanpa ada yang menyadarkan.
Hal tersebut mempengaruhi penerapan manajemen berbasis sekolah yang
seharusnya bisa efektif.
B. Saran
Dari hasil penelitian dan kesimpulan yang diuraikan di atas, dihasilkan
beberapa saran pelaksanaan Undang-Undang Manajemen Berbasis Sekolah yaitu :
1. Diharapkan dapat melakukan sosialisasi atau pengenalan mengenai UndangUndang Manajemen Berbasis Sekolah kepada warga sekolah nya paling tidak
menjelaskan kepada mayarakat sekolah saat ada musyawarah agar saat
penyampaian suatu hal dapat di mengerti dengan mudah dan tentunya juga
memberikan pengetahuan mengenai adanya Undang-Undang ini.
2. Bagi seluruh warga sekolah
Mengetahui dan mengenal undang-undang manajemen berbasis sekolah
sangat

lah

baik,

mempelajari

menguntungkan bagi sekolah.

aturan

dan

manfaatnya

sangat

la

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku
Aang Komariah dan Cepi Triatna, Visionary Leadership (Bandung: Bumi
Aksara, 2006).
Achmad Ali. 2010.Menguak Teori Hukum Dan Teori Keadilan. (Jakarta:
Kencana).
Arikuto Siharsini, Prosedur Penelitian
Rineka Cipta, 1997).

Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta:

Esmi Warrasih, Pranata Hukum sebagai Telaah Sosiologis, (Semarang :
Suryadaru Utama, 2005).
Hans Kelsen, Op.Cit.
Hans Kelsen, Pure Theory of Law Penerjemah : Raisul Muttaqien, (Nusamedia :
Bandung, 2006).
Hari Suderajat, Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah. (Bandung: CV.
Cipta Cekas Grafika, 2005).
Ibrahim Bafadal, Supervisi Pengajaran, : Teori dan Aplikasi Dalam Membina
Profesional Guru, (Jakarta : Bumi Aksara, 1992).
Mahfud Junaidi, Implikasi Otonomi Daerah Pada Pendidikan Islam, (Jakarta :
Rajawali Pers. 2001).
Marcus Priyo. 2008. Kriminalisasi dan Penalisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi
Perda Pajak dan Retribusi. Program Doktor Ilmu Hukum Universitas
Diponegoro. Semarang.
Mulyasa, E. 2002. Manajemen Berbasis Sekolah. (Bandung: Remaja Rosda
Karya).
Mulyasa, Manajemen Berbasis sekolah, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2006).
Mulyasa, Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah. (Bandung: CV. Cipta
Cekas Grafika, 2005).
Munir Fuady. Sosiologi Hukum Kontemporer, Interaksi Kekeuasaan, Hukum, dan
Masyarakat (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2007).
Muttaqien Raisul, Teori Hukum Murni, Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif Hans
Kelsen, (Bandung : Nusa Media 2008).
Muttaqien Raisul,.Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif.
(Bandung : Nusa Media, 2008).

Sagala, Pengelolaan Sekolah (Materi Pembekalan PKL STIT Raden Wijaya)
tahun akademik 2004/2005
Saifullah, Refleksi Sosiologi Hukum, (Bandung : Refika Aditama, 2007).
Sayuti Una, Pedoman Penulisan Skripsi Edisi Revisi (Jambi: Syariah Press IAIN
STS,2014).
Singarimbul dan Sofian Effendi, Metode Penelitian Survei. Cet. Ke-19, (Jakarta:
Pustaka LP3ES Indonesia,2008).
Soejono Soekanto,
Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, Edisi
Pertama,(Jakarta : Rajawali, 1982).
Soerjono Soekamto. 2008. Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.
Jakarta Penerbit PT Raja Grafindo Persada.
Soerjono Soekanto, Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi,(Bandung: Remadja
Karya, 1985).
Soerjono Soekanto, Sosiologi ; Suatu Pengantar, (Rajawali Pres, Bandung 1996).
Sudarwan Danim, Menjadi Komunitas Pembelajaran (Jakarta: Bumi Aksara,
2005).
Sudikno Mertokusumo, Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat, Edisi
Pertama, (Yokyakatra : Liberti, 1981).
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, (Bandung :
Alfabeta, 2009).
Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif R &
N, Cet Ke-19, (Bandung: Alfabeta,2014).
Tanya Bernard L, dkk. Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi.
(Yogyakarta : Genta Publishing, 2010).
Tim Reaksi Fokus Media, SISDIKNAS 2003 (Bandung: Fokus Media, 2006).
Umar, Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis, (Jakarta : PT. Raja
Grafindo Persada, 2011).
W. Gulo, Metode Penelitian, (Jakarta: Grasindo,2002).
W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Balai Pustaka, Jakarta,
1975).
B. Peraturan dan Undang-Undang
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI nomor 19 tahun 2007
Undang-Undang no. 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, BAB
XIV Pasal 51 ayat 1.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
Penjelasan Umum.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
Konsideran Menimbang.
Data MTsN 2 Muaro Jambi Tahun Ajaran 2019-2020
C. Internet
Haris Prahara, "72 Tahun Merdeka, Apa Kabar Pendidikan Indonesia?",
https://edukasi.kompas.com/read/2017/08/18/06490021/72-tahunmerdeka-apa-kabar-pendidikanindonesia- , diakses pada tanggal 08 Juni
2020.
Malik, Halim. 2011. Konsep Manajemen Berbasis Sekolah (Hardiknas-Rangkat),
(online), (http://edukasi.kompasiana.com/2011/05/02/konsep-manajemenberbasis-sekolah-hardiknas-rangkat/, diakses tanggal 23 Februari 2020)

LAMPIRAN
Daftar Informan
1. Nama
Pekerjaan

: Kardono Z, S.Ag
: Pegawai Negeri Sipil (Kepala MTsN 2 Muaro
Jambi)

Alamat
2. Nama
Pekerjaan

: Perumahan Aurduri RT 14
: Muhamad Isrofil, M.Pd.I
: Pegawai Negeri Sipil (Kepala Tata Usaha MTsN 2
Muaro Jambi)

Alamat
3. Nama
Pekerjaan

: Nusa Indah RT 11
: Dina Muhlis, S.Pd.I
: Pegawai Negeri Sipil (Guru MTsN 2 Muaro
Jambi)

4.

Alamat

: Tunas Baru RT 07

Nama

: Azhar

Pekerjaan

: Petani (Orang Tua)

Alamat

: Berembang RT 09

Dokumentasi

Wawancara dengan Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Muaro Jambi yaitu
Bapak Kardono Z. S.Ag

Wawancara dengan Kepala Tata Usaha MTs.N. 2 Muaro Jambi yaitu Bapak
Muhamad Isrofil, M.Pd.I

Wawancara dengan guru MTs.N 2 Muaro Jambi yaitu ibu Dina Muhlis, S.Pd.I

Dokumentasi dari MTs.N 2 Muaro Jambi Musyawarah yang dilakukan pihak
sekolah dengan komite sekolah, orang tua siswa, dan masyarakat di lingkungan
sekolah.

CURICULUM VITAE

A. Informasi Diri
Nama

: Rukaida

Tempat dan Tanggal Lahir

: Senaung, 05 Oktober 1995

Pekerjaan

: Mahasiswi

Alamat

: Jalan Lintas Timur RT.07 Desa Senaung
Kec. Jambi Luar Kota Kab. Muaro Jambi

Nomor Handphone

: 083172033591

B. Riwayat Pendidikan
1. Strata Satu

: S1 Hukum Tata Negara, Universitas Islam
Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
(S.H) – TL : 2020

2. SLTA

: SMA Negeri 8 Muaro Jambi - TL : 2014

3. SLTP

: MTs N Berembang – TL : 2011

4. SD

: SD N 3 /IX Senaung

