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Penerapan MBS di satuan pendidikan sekolah sesungguhnya terkait dengan 

bagaimana penentuan kebijakan sekolah harus ditetapkan sekolah. Proses penentuan 

kebijakan harus ditetapkan oleh semua pemangku kepentingan  

(stakeholders) pendidikan sekolah. Inilah sesungguhnya yang dikenal sebagai 

indikator atau karakteristik utama MBS. jika sebelumnya kepala sekolah menentukan 

semua kebijakan sekolah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam menentukan 

kebijakan sekolah, maka dengan MBS kepala sekolah harus menerapkan 

kepemimpinan partisipatif, yaitu kepemimpinanm dengan prinsip memberikan 

pelibatan secara luas kepada semua pemangku kepentingan yang terkait dengan 

penyelenggaraan pendidikan di sekolah secara demokratis.  

Penelitian bertujuan: 1 untuk menjelaskan persepsi guru terhadap peran wali 

murid dalam Manajemen Berbasis Sekolah di SD Tarbiyatul Islam Kertosari 

Ponorogo tahun ajaran 2017/2018 dan 2 untuk menjelaskan persepsi kepala sekolah 

terhadap peran wa;li murid dalam Manajemen Berbasis Sekolah di SD Tarbiyatul 

Islam Kertosari Ponorogo tahun ajaran 2017/2018. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif jenis penelitian studi kasus 

.Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, dokumentasi. 

Adapun teknik analisis datanya menggunakan reduksi data, penyajian data, dan 

penarikan kesimpulan. 

Hasil dari penelitian ini yaitu: (1) persepsi guru terhadap peran wali murid 

dalam Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) adalah: sebagai stake holder di sekolah, 

mengawasi dan mengamati penyelenggaraan dana bos, paguyuban wali murid dan 

ikut mempromosikan serta mensosialisasikan dan (2) persepsi kepala sekolah 

terhadap peran wali murid dalam Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) adalah 

sebagai stakeholder di sekolah, mengawasi dan mengamati penyelenggaraan dana 

BOS,  bekerjasama dengan kantin sekolah. 

 

  

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

BAB I 

PENDAHULUAN  

 

 

A. Latar  Belakang  Masalah  

Pergeseran pendekatan dalam penyelenggaraan system pemerintahan di Indonesia 

telah berimbas pada pengelolaan system pendidikan, yakni dari semula yang lebih bersifat 

sentralistik bergeser kearah pengelolaan yang bersifat desentralistik. Hal ini secara implisit 

dinyatakan dalam undang – undang Nomor 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah yang 

diberlakukan secara efektif mulai tanggal 1 januari 2001,bahwa pendidikan merupakan salah 

satu bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh daerah kabupaten dan kota (pasal 11 

Ayat 22). 1 

Untuk melaksanakan kewajiban ini secara bertanggung jawab dan memberikan 

manfaat yang sebesar – besarnya bagi penduduk daerah yang bersangkutan maka diperlukan 

strategi pengelolaan pendidikan yang tepat. Strategi ini diperlukan mengingat sebagian besar 

daerah mengalami keterbatasan sumber daya, sementara itu tuntutan akan kualitas 

pendidikan selalu meningkat terus sejalan dengan kemajuan perkembangan kehidupan 

masyarakat dan tuntutan dunia kerja.2 

Untuk mencapai hasil yang lebih optimal, efektif dan efisien dalam menangani 

berbagai permasalahan pendidikan, pemerintah daerah tidak mungkin dapat bekerja secara 

sendiri. Karena masih ada pihak- pihak lain yang berkepentingan (stakeholders) terhadap 

bidang pendidikan tersebut, seperti: orang tua (masyarakat), sekolah (lembaga pendidikan) 

                                                             
1 B Suryosubroto, Manajemen Pendidikan di Sekolah (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004),194. 
2 Ibid,194. 



 

 

dan institusi sosial lain seperti dunia usaha atau dunia industri. Karena itu kerja sama dan 

koordinasi antara pemerintah daerah dengan pihak- pihak yang berkepentingaan tersebut 

menjadi sangat penting dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi,terutama dalam bidang 

pengelolaan pendidikan.3 

Strategi pengelolaan pendidikan yang mengedepankan kerja sama antara berbagai 

pihak seperti di atas lebih dikenal dengan istilah the collaborative scholl manajement yang 

pada perkembanagn selanjutnya menjadi model pengelolaan sekolah yang dinamakan scholl 

based manajement atau manajemen berbasis sekolah (MBS). 4 

Menurut umaedi sebagai dikutip oleh Suryosubroto, konsep yang menawarkan kerja 

sama yang erat antara sekolah, masyarakat dan pemerintah dengan tanggung jawabnya 

masing- masing ini, berkembang didasarkan kepada suatu keinginan pemberian kemandiran 

kepada sekolah untuk ikut terlibat secara aktif  dan dinamis dalam rangka proses peningkatan 

kualitas pendidikan melalui pengelolaan sumber daya sekolah yang ada. Sejalan dengan 

pemikiran ini tim teknik Bappenas dan Bank Dunia menyatakan bahwa pemberdayaan 

sekolah dengan memberikan otonomi yang lebih besar di samping menunjukan sikap tanggap 

pemerintah terhadap tuntutan masyarakat juga dapat ditunjukan sebagai sarana peningkatan 

efisiensi, mutu dan pemerataan pendidikan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa MBS 

merupakan implementasi dari pemberian otonomi kepada sekolah untuk memberdayakan diri 

dalam kerangka upaya peningkatan mutu pendidikan.5 

Dalam era desentralisasi seperti  saat ini, di mana sektor pendidikan juga dikelola 

secara otonom oleh pemerintah daerah dan praksis pendidikan harus ditingkatkan ke arah 

yang lebih baik dalam arti relevansinya bagi kepentingan daerah maupun kepentingan 

                                                             
3 Ibid, 194-195. 
4Ibid, 195. 
5B Suryosubroto, Manajemen Pendidikan di Sekolah...., 195. 



 

 

nasional. Manajemen sekolah saat ini memiliki kecenderungan kearah School Based 

Manajement. Dalam konteks School Based Manajement, sekolah harus meningkatkan 

keikutsertaan masyarakat lokal dalam pengelolaannya untuk meningkatkan kualitas dan 

efisiensinya. Meskipun demikian otonomi pendidikan dalam konteks school based 

manajement harus dilakukan dengan selalu mengacu pada accountability (pertanggung 

jawaban kualitas) terhadap masyarakat, orang tua, siswa maupun pemerintah pusat dan 

daerah. 6 

Agar desentralisasi dan otonomi pendidikan berhasil dengan baik, kepemimpinan 

kepala sekolah perlu diberdayakan. Pemberdayaan berarti peningkatan kemampuan secara 

fungsional sehingga kepala sekolah mampu berperan sesuai dengan tugas, wewenang dan 

tanggung jawabnya. Dengan proses dan program pemberdayaan mereka akhirnya harus 

memiliki kinerja yang professional dan fungsional. Kepala sekolah harus bertindak sebagai 

manajer yang baik,  kepala sekolah harus mampu mengatur agar semua potensi sekolah dapat 

berfungsi secara optimal dalam mendukung tercapainya tujuan sekolah. Hal ini dapat 

dilakukan jika kepala sekolah mampu melakukan fungsi- fungsi manajemen dengan baik 

yang meliputi (1) pengawasan, (2) pengorganisasian, (3) pengarahan dan (4) pengawasan.7 

Di negara kita, perkembangan MBS dipandang urgen atau mendesak. Hal itu sejalan 

dengan dengan tuntutan masyarakat agar lembaga pendidikan persekolahan dapat dikelola 

secara lebih demokratis dibandingkan dengan pola kerja  dipandu dari atas sebagaimana 

dianut oleh negara yang menerapkan pemerintahan sentralistik.Persoalan utama disini bukan 

terletak pada apakah format manajemen sekolah yang dipandung secara sentralistik itu lebih 

buruk ketimbang pendekatan MBS yang memuat pesan demokratis pendidikan, demikian 

                                                             
6Daryanto, Kepala Sekolah Sebagai Pemimpin Pembelajaran (Yogyakarta: Gaya Media 2011), 1. 
7Ibid, 1. 



 

 

juga sebaliknya. Persoalan yang paling esensial adalah apakah dengan perubahan pendekatan 

manajemen sekolah itu akan bermaslahat lebih besar dibandingkan dengan format kerja 

secara sentralistik ini, terutama dilihat dari kepentingan pendidikan anak. 8 

Menurut Barner dalam bukunya Zazin, asumsi yang mendasari perubahan adalah 

bahwa kesempurnaan itu sebenarnya tidak ada.Hal ini bermakna bahwa tidak ada kemajuan, 

produk, hubungan, sistem/struktur yang dituju.Oleh karena itu selalu tersedia ruang dan 

waktu untuk mengadakan perbaikan dan peningkatan dengan jalan melakukan modifikasi, 

inovasi atau bahkan imitasi kreatif. Terlepas dari itu semua, pelembagaan MBS hampir 

dipastikan bahwa aplikasi MBS akan mendorong tumbuhnya lembaga pendidikan 

persekolahan berbasis pada masyarakat (community based education) atau manajemen 

pendidikan berbasis masyarakat(MPBM), khususnya di bidang pendanaan,fungsi kontrol dan 

pengguna lulusan.9 

Penerapan MBS di satuan pendidikan sekolah sesungguhnya terkait dengan 

bagaimana proses penentukan kebijakan sekolah harus ditetapkan oleh sekolah. Dengan 

konsep MBS proses penentuan kebijakan harus ditetapkan oleh semua pemangku 

kepentingan (stakeholders) pendidikan sekolah. Inilah sesungguhnya yang dikenal sebagai 

indikator  atau karakteristik utama MBS. Jika sebelumnya kepala sekolah menentukan semua 

kebijakan sekolah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam menentukan kebijakan 

sekolah, maka dengan MBS kepal sekolah harus menerapkan kepemimpinan partisipatif, 

yaitu kepemimpinan dengan prinsip memberikan pelibatan secara luas kepada semua 

                                                             
8 Nur Zazin, Gerakan Menata Mutu Pendidikan Teori& Praktik (Jogjakarta: Ar- Ruzz Media, 2011), 172-

173. 
9 Ibid, 173-174. 



 

 

pemangku kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan di sekolah secara 

demokratis. 10 

Untuk merealisasikan manajemen berbasis sekolah, maka perlu didukung oleh 

pengembangan masyarakat di sekolah tersebut. Sebagaiman dikemukakan bahwa masyarakat 

sekolah mengandung arti semua warga sekolah yang selalu berusaha (1) mengejar dan 

mengembangkan kepandaian atau keahlian secara terus menerus sesuai dengan 

bidang/tugasnya, (2)  komitmen terhadap kualitas, (3) memiliki  dan mengembangkan rasa 

tanggung  jawab moral, sosial ,intelektual dan spiritual serta (4) memiliki dan 

mengembangkan rasa kesejawatan atau team work yang cerdas, dinamis dan kompak.11 

Manajemen berbasis sekolah (MBS) adalah upaya serius yang rumit, yang 

memunculkan berbagai berbagai isu kebijakan dan melibatkan banyak lini kewenangan dan 

pengambilan keputusan serta tanggung jawab dana akuntabilitas atas konsekuensi keputusan 

yang diambil. Oleh sebab itu, semua pihak yang terlibat perlu memahami benar pengertian 

MBS, manfaat, masalah-masalah dalam penerapannya, dan yang terpenting adalah 

pengaruhnya terhadap prestasi belajar murid.12 

Para pendukung manajemen berbasis sekolah (MBS) berpendapat bahwa prestasi 

belajar murid-murid lebih mungkin meningkat jika manajemen pendidikan dipusatkan di 

sekolah dibandingkan pada tingkat daerah. Para kepala sekolah cenderung lebih peka dan 

sangat mengetahui kebutuhan murid dan sekolahnya dibandingkan para birokrat di tingkat 

pusat daerah. Lebih lanjut dinyatakan bahwa reformasi pendidikan yang bagus sekalipun 

                                                             
10 Suparlan, ManajemenBerbasis Sekolah Dari Teori Sampai Dengan Praktik (Jakarta: PT Bumi Aksara, 

2013), 150. 
11Ibid,150. 
12Ibid, 151. 



 

 

tidak akan berhasil jika para guru yang harus menerapkannya tidak berperan serta 

merencanakannya.13 

Dari segi kepemimpinan, seorang kepala sekolah mungkin perlu mengadopsi gaya 

kepemimpinan transformasional agar semua potensi yang ada di sekolah dapat berfungsi 

secara optimal. Kepemimpinan transformasional dapat didefinisikan sebagai gaya 

kepemimpinan yang mengutamakan pemberian kesempatan dan atau mendorong semua 

unsur yang ada dalam sekolah untuk bekerja atas dasar sistem nilai (value sistem) yang luhur 

sehingga semua unsur yang ada di sekolah ( guru, siswa, orang tua siswa, masyarakat dan 

sebagainya) bersedia, tanpa paksaan, berpartisipasi secara optimal dalam mencapai tujuan 

ideal sekolah. 

 Ciri seseorang yang telah berhasil menerapkan gaya kepemimpinan tranformasional 

adalah sebagai berikut:(1) mengidentifikasikan dirinya sebagai agen perubahan/pembaruan, 

(2) memiliki sifat pemberani, (3) mempercayai orang lain, (4) bertindak atas dasar sistem 

nilai (bukan atas dasar kepentingan individu, atau atas dasar kepentingn dan desakan 

kroninya), (5) meningkatkan kemampuannya secara terus-menerus sepanjang hayat, (6) 

memiliki kemampuannya untuk menghadapi situasi yang rumit, tidak jelas, dan tidak 

menentu, (7) memiliki visi kedepan.14 

Sebuah sekolah adalah organisasi yang kompleks dan unik, sehingga memerlukan 

tingkat koordinasi yang tinggi. Oleh sebab itu, kepala sekolah yang berhasil, yaitu 

tercapainya tujuan sekolah,serta tujuan dari para individu yang ada di dalam lingkungan 

                                                             
13Ibid, 151. 
14Daryanto, Kepala Sekolah Sebagai Pemimpinan Pembelajaran (Yogyakarta: Gaya Media, 2011) ,1. 



 

 

sekolah, harus memahami dan menguasai peranan organisasi dan hubungan kerja sama antara 

individu.15 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Kepala Sekolah awal berdiri SD 

TARBIYATUL ISLAM bermula pada tahun 1959.Berdiri diniyah yang mempunyai mutu 

sekolah yang bagus dalam hal keagamaan yaitu membaca iqro dan al quran. Dari situlah wali 

murid mendorong pihak sekolah untuk mendirikan jenjang selanjutnya yaitu SD. Hingga 

pada tahun 1959 berdirilah SD TARBIYATUL ISLAM Kertosari Ponorogo awal berdiri 

mempunyai 30 siswa sehingga proses berjalannya tahun yang tetap menjaga dan menambah 

keunggulannya dalam bidang keagamaan lain dan ekstra lain sehingga mempunyai banyak 

siswa dan menjadi sekolah yang favorit dilingkungannya. Di samping banyak orang tua 

tertarik menyekolahkan anaknya karena mutu dan manajemen sekolah bagus sehingga orang 

tua mendukung kegiatan dan manajemen sekolahnya. Sekolahnya tidak ada masalah terhadap 

adanya keterlibatan wali murid di sekolah karena semua laporan kegiatan mengarahnya ke 

wali murid. Sehingga SD ini melaksanakan Manajemen Berbasis Sekolah.16Sebab peneliti 

sehingga melakukan objek penelitian. 

Dari uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai 

Persepsi Guru dan Kepala Sekolah Terhadap Peran Wali Murid Dalam Manajemen Berbasis 

Sekolah (MBS) Di SD Tarbiyatul Islam Kertosari Ponorogo Tahun Ajaran 2017/2018. 

 

B. Fokus Penelitian 

Berdasarkan dari latar belakang masalah diatas, maka fokus penelitian sebagai 

berikut: 

                                                             
15 Wahjosumidio, Kepemimpinan Kepala Sekolah (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 3. 
16 Hasil wawancara dengan kepala sekolah sd Tarbiyatul Islam Pada  tanggal 18 januari 2018. 



 

 

1. Persepsi guru terhadap peran wali murid dalam manajemen berbasis sekolah (MBS) di 

SD Tarbiyatul Islam Kertosari Ponorogo. 

2. Persepsi kepala sekolah terhadap peran wali murid dalam manajemen berbasis sekolah 

(MBS) di SD Tarbiyatul Islam Kertosari Ponorogo.  

 

C. Rumusan Masalah 

Berangkat dari latar belakang serta fokus penelitian diatas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana persepsi guru terhadap peran wali murid dalam manajemen berbasis sekolah 

(MBS) di SD Tarbiyatul Islam Kertosari Ponorogo? 

2. Bagaimana persepsi kepala sekolah terhadap peran wali murid dalam manajemen 

berbasis sekolah (MBS) di SD Tarbiyatul Islam Kertosari Ponorogo? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk menjelaskan persepsi guru terhadap peran wali murid dalam manajemen berbasis 

sekolah (MBS) di SD Tarbiyatul Islam Kertosari Ponorogo. 

2. Untuk menjelaskan persepsi kepala sekolah terhadap peran wali murid dalam manajemen 

berbasis sekolah (MBS) di SD Tarbiyatul Islam kertosari Ponorogo. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 



 

 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan yang 

ada hubungannya dengan persepsi guru dan kepala sekolah terhadap peran wali murid 

dalam manajemen berbasis sekolah (MBS). 

 

 

2. Manfaat Praktis 

a) Bagi Peneliti 

Bagi peneliti hasil penelitian ini diharapkan dapat melatih diri dalam penelitian 

yang bersifat ilmiah untuk menambah wawasan pengetahuan dan pengalaman bagi 

peneliti tentang persepsi guru dan kepala sekolah terhadapperan wali murid dalam 

manajemen berbasis sekolah (MBS). 

b) Bagi lembaga atau sekolah yang bersangkutan 

Bagi sekolah atau lembaga, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu 

referensi, refleksi dan sebagai pertimbangan dalam rangka meningkatkan kualitas 

pendidikan dan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) di SD Tarbiyatul Islam 

Kertosari Ponorogo khususnya dan lembaga lain pada umumnya. 

c) Bagi peneliti selanjutnya  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wahana pengetahuan dan 

bahan acuan penelitian pendahuluan atau referensi tentang manajemen berbasis 

sekolah (MBS). 

 

F. Sistematika Pembahasan 



 

 

 Adapun sistematis pembahasan dalam penelitian ini dijabarkan dalam 5 yang saling 

berkaitan erat,yang merupakan kesatuan yang utuh yaitu sebagai berikut: 

BAB 1 Pendahuluan Bab ini berisi tentang Latar belakang masalah, fokus penelitian, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,dan sistematika penelitian. 

BAB II Telaah hasil penelitian dan teori.Bab ini berisi tentang kajian penelitian 

terdahulu serta teori yang digunakan sebagai landasan dalam penelitian ini yaitu persepsi 

guru dan kepala sekolah, peran wali murid, dan manajemen berbasis sekolah (MBS). 

 BAB III Metode penelitian yang isinya tentang pendekatan dan jenis penelitian, 

kehadiran peneliti, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik 

analisis data, pengecekan keabsahan temuan, tahapan- tahapan penelitian. 

BAB IV Temuan peneliti.Bab ini meliputi gambaran umum lokasi penelitian dan 

deskripsi data, gambaran umum lokasi penelitian mengenai tentang letak geografis, sejarah 

berdirinya, visi, misi, tujuan, struktur organisasi, keadaan murid dan guru sarana dan 

prasarana.Adapun deskripsi data berisi tentang semua catatan lapangan mengenai persepsi 

guru dan kepala sekolah terhadap peran wali murid dalam manajemen berbasis sekolah 

(MBS) yang diperoleh setelah melakukan penelitian. 

       BAB V Pembahasan bab ini berisi tentang analissi dari hasil penelitian yang telah 

dilakukan, yang berkaitan dengan persepsi guru dan kepala sekolah 

       BAB VI Penutup merupakan bab terakhir dari semua rangkaian pembahasan dari Bab I 

sampai Bab VI. Bab ini dimaksudkan untuk memudahkan pembaca dalam memahami intisari 

dari penelitian yang berisi kesimpulan dan saran. 



 

 

BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU DAN KAJIAN TEORI 

 

 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu  

Penelitian yang dilakukan oleh: Suci Rahmatul Mukmin (2015) dengan judul 

penelitian Persepsi Guru dan Wali Murid Terhadap Peran Kepala Sekolah Dalam 

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) Di SDIT Ulil ALbab Desa Krajan, Kecamatan Parang 

Kabupaten  Magetan. 

Hasil penelitian ini adalah (1) persepsi guru terhadap peran kepala sekolah dalam 

manajemen berbasis sekolah(MBS) adalah sebagai supervisor, leader, administrator, 

edukator, manajer dan wirausahawan (2) persepsi orang tua terhadap peran kepala sekolah 

dalam manajemen berbasis sekolah (MBS) adalah sebagai manajer, leader, administrator, 

supervisor,edukator.  

Penelitian yang dilakukan oleh: Ulfa Nur Muzayyana (2012) dengan judul penelitian 

Partisipasi Masyarakat dalam Implementasi manajemen berbasis sekolah (Studi Kasus di 

Sekolah Dasar Negeri 2 Brotonegaran Ponorogo).  

Hasil penelitian ini adalah: (1) latar belakang adanya partisipasi masyarakat dalam 

manajemen berbasis sekolah di SDN 2 Brotenegaran adalah kesadaran pihak sekolah bahwa 

sekolah tidak akan dapat menjalankan fungsinya dengan baik tanpa partisipasi dan dukungan 

dari masyarakat baik bantuan pendanaan, pemikiran, maupun tenaga. Alasan lainnya adalah 



 

 

kesadaran seluruh stakeholder sekolah bahwa tanggung jawab untuk meningkatkan mutu 

pendidikan bukan hanya menjadi tanggung jawab kepala sekolah dan guru, akan tetapi juga 

menjadi tanggung jawab orang tua dan masyarakat, dan juga demi terwujudnya sekolah 

mandiri berbasis masyarakat sesuai dengan tuntutan desentralisasi pendidikan. (2) bentuk- 

bentuk partisipasi masyarakat dalam implementasi manajemen berbasis sekolah di SDN 2 

Brotonegaran dilakukan dalam manajemen masing- masing komponen yang ada di sekolah 

yaitu: kurikulum, tenaga pendidikan, kesiswaan, keuangan, sarana prasarana, hubungan 

masyarakat dan layanan khusus. Pada masing- masing komponen, partisipasi masyarakat 

dilakukan mulai dari proses perencanaan, pengelolaan, pengawasan, serta evaluasi. Sebagian 

besar partisipasi masyarakat dilakukan melalui lembaga independen yang bernama komite 

sekolah. 

Penelitian yang dilakukan oleh Susi Marwati NIM:1123303082 dengan judul 

penelitian Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah di SMA Negeri 1 Purwareja Klampok 

Banjarnegara. Hasil penelitian (1) Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah di SMAN 1 

Purwareja Klampok dilihat dari komponen- komponen sekolah  yang meliputi manajemen 

kurikulum berjalan dengan baik. (2) Manajemen Kurikulum dimulai dari Perencanaannya 

yaitu dengan membagi kegiatan ekstrakulikuler. (3) Manajemen humas dengan masyarakat 

dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. 

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yang dilakukan peneliti adalah 

sama-sama meneliti tentang persepsi guru dan kepala sekolah terhadap peran wali murid 

dalam manajemen berbasis sekolah (MBS).  Perbedaan penelitian terdahulu dengan 

penelitian ini adalah penelitian pertama berbicara tentang Persepsi guru dan wali murid 

terhadap peran kepala sekolah dalam manajemen berbasis sekolah (MBS) di SDIT Ulil 



 

 

Albab Desa Krajan Kecamatan Parang Kabupaten Magetan. Penelitian kedua berbicara 

tentang Partisipasi masyarakat dalam implementasi manajemen berbasis sekolah ( Studi  

kasus di SDN 2 Brotonegaran Ponorogo). Penelitian ketiga berbicara tentang Penerapan 

manajemen berbasis sekolah di SMAN 1 Purwareja Klampok Banjarnegara.Sedangkan 

penelitian ini lebih menjelaskan tentang Persepsi guru dan kepala sekolah terhadap peran 

wali murid dalam manajemen berbasis sekolah di SD Tarbiyatul Islam Kertosari Ponorogo. 

 

B. Kajian Teori 

1. Konsep Persepsi 

a. Pengertian persepsi 

Persepsi adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu serapan proses 

seseorang mengetahui beberapa hal melalui pancaindranya.17 Sedangkan dalam 

kamus besar psikologi persepsi adalah sebagai suatu proses pengamatan seseorang 

terhadap lingkungan dengan menggunakan indra-indra yang dimiliki sehingga ia 

menjadi sadar akan segala sesuatu yang ada dilingkungannya.18 

Persepsi merupakan proses pengorganisasian, penginterprestasian terhadap 

stimulus yang diterima oleh individu sehingga merupakan sesuai yang berarti dan 

merupakan aktivitas yang integrated (terintegrasi) dalam diri individu karena 

merupakan aktivitas yang integrated (terintegrasi)  maka seluruh pribadi, seluruh 

apa yang ada dalam diri individu ikut aktif berperan dalam persepsin itu. 

                                                             
17 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), (online),(http://kbbi,web.id/persepsi,diakses 13 januari 2018) 
18https://googleweblight.com/i?u=https://ainamulyana. Blogspot.com/2016/01/pengertian-persepsi-syarat-

proses-dan.html?m%3d1&hl=id. 

http://kbbi,web.id/persepsi,diakses
https://googleweblight.com/i?u=https://ainamulyana


 

 

Terjadinya perbedaan bagi tiap individu dengan persepsi suatu objek 

tergantung pada pengalaman dan pengamatan individu itu sendiri terhadap objek 

yang sama apabila antara mereka ada yang sebelumnya telah mempunyai 

pengalaman tentang objek tersebut dan yang lainnya belum/ tidak memiliki 

pengalaman objek itu.19 

b. Faktor-faktoryang berperan dalam persepsi 

Berkaitan dengan faktor- faktor  yang berperan dalam persepsi dapat 

dikemukakan adanya beberapa faktor, yaitu: 

1) Objek yang dipersepsi 

Objek menimbulkan stimulus yang mengenai alat indera atau reseptor. 

Stimulus dapat datang dari luar individu yang mempersepsi,tetapijuga dapat 

datang dari dalam diri individu yang bersangkutan yang langsung mengenai 

saraf penerima yang bekerja sebagai reseptor. Namun sebagian terbesar stimulus 

satang dari luar individu. 

2) Alat indera, saraf dan pusat susunan saraf 

Alat indera atau reseptor merupakan alat untuk menerima stimulus.Di 

samping itu juga harus ada sararf sensoris sebagai sebagai alat untuk 

meneruskan stimulus yang diterima reseptor ke pusat susunan saraf, yaitu 

otaksebagai pusat kesadaran.Sebagai alat untuk mengadakan respon diperlukan 

saraf motoris. 

3) Perhatian 

                                                             
19Solikin.Persepsi Kepala Sekolah, Guru Bidang Studi dan Siswa Terhadap Pelaksanaan Layanan 

Bimbingan dan Konseling. Jurnal Ilmiah Pendidikan Bimbingan Dan Konseling,(Online), 

(http:Portalgaruda.Org/?ref=browse&mod=viewarticle&article=251687, diakses 16 januari 2018) 



 

 

Untuk menyadari atau mengadakan persepsi diperlukan adanya perhatian, 

yaitu merupakan langkah pertama sebagai suatu persiapan dalam rangka 

mengadakan persepsi.Perhatian merupan pemusatan atau konsentrasi dari 

seluruh aktifitas individu yang ditunjukkan kepada sesuatu atau sekumpulan 

objek. 

c. Proses terjadinya persepsi 

Proses terjadinya persepsi dapat dijelaskan sebagai berikut. Objek 

menimbulkan  stimulus dan  stimulus mengenai alat indera atau reseptor. Perlu 

dikemukakan bahwa antara objek dan stimulus itu berbeda, tetapi ada kalanya 

bahwa objek dan stimulus itu menjadi satu, misalnya dalam hal tekanan. Benda 

sebagai objek langsung mengenai kulit sehingga akan terasa tekanan tersebut. 

Proses stimulus mengenai alat indera merupakan proses kealaman atau proses fisik. 

Stimulus yang diterima oleh alat indera diteruskan oleh saraf sensoris ke otak.Proses 

ini yang disebut proses fisiologis. Kemudian terjadilah proses di otak sebagaipusat 

kesadaran sehingga individu menyadari apa yang dilihat, atau apa yang didengar, 

atau apa yang diraba. Proses yang terjadi dalam otak atau dalam pusat kesadaran 

inilah yang disebut sebagai proses psikologi. Dengan demikian dapat dikemukakan 

bahwa taraf terakhir dari proses persepsi ialah individu menyadari tentang misalnya 

apa yang dilihat, atau apa yang didengar, atau apa yang diraba, yaitu stimulus yang 

diterima memalui alat indra. Proses ini merupakan proses terakhir dari persepsi dan 



 

 

merupakan persepsi sebenarnya. Respon sebagai akibat dari persepsi dapat diambil  

oleh individu dalam berbagai macam bentuk.20 

2. Konsep Guru 

a. Pengertian Guru 

Guru adalah orang dewasa yang secara sadar bertanggung jawab dalam 

mendidik,mengajar dan membimbing peserta didik. Orang yang disebut guru adalah 

orang yang memiliki kemampuan merancang program pembelajaran serta mampu 

menata dan mengelola kelas agar peserta didik dapat belejar dan pada akhirnya 

dapat mencapai tingkat kedewasaan sebagai tujuan akhir dari proses pendidikan.21 

b. Kompetensi dan Tugas Guru 

Kompetensi professional guru adalah seperangkat kemampuan yang harus 

dimiliki oleh seorang guru terdiri dari 3(tiga) yaitu:22 

1) Kompetensi Pribadi 

Berdasarkan kodrat manusia sebagai makhluk individu dan sebagai 

makhluk Tuhan. Ia wajib menguasai pengetahuan yang akan diajarkan kepada 

peserta didik secara benar dan bertanggung jawab. 

Beberapa kompetensi pribadi yang semestinya ada pada seorang guru,yaitu 

memiliki pengetahuan yang dalam tentang materi pelajaran yang menjadi tanggu 

jawabnya. Selain itu mempunyai pengetahuan tentang perkembangan peserta 

didik serta kemampuan untuk memperlakukan mereka secara individual.23 

                                                             
20Ahmad Shofa, Persepsi Guru Sekolah Dasar  Negeri Terhadap Pembelajaran Kurikulum 2013 

Kabupaten Jepara (Tesis IKIP, Semarang 2014, 12-13, (online), (http: www. Academia. edu/67369947/Persepsi 

Guru Sekolah Dasar Negeri Terhadap Pembelajaran Kurikulum 2013 Kabupaten Jepara, diakses 16 januari 2018) 
21Hamzah B Uno, Profesi Kependidikan, (Jakarta: Bumi Aksara,2011), 15. 
22Ibid, 18.  
23 Ibid., 19 



 

 

2) Kompetensi Sosial 

Berdasarkan kodrat manusia sebagai makhluk sosial dan makhluk etis.Ia 

harus dapat memperlakukan peserta didiknya secara wajar dan bertujuan agar 

tercapai optimalisasi potensi pada diri masing – masing peserta didik. Ia harus 

memahami dan menerapkan prinsip belajar humanistik yang beranggapan bahwa 

keberhasilan belajar ditentukan oleh kemampuan yang ada pada diri peserta 

didik tersebut. Kompetensi yang memiliki seorang guru menyangkut 

kemampuan berkomunikasi dengan peserta didik dan lingkungan mereka 

(seperti orang tua,tetangga dan sesame teman).24 

3) Kompetensi professional mengajar 

Berdasarkan peran guru sebagai pengelola proses pembelajaran, harus 

memiliki kemampuan merencanakan system pembelajaran, melaksanakan 

system pembelajaran, mengevaluasi system pembelajaran, mengembangkan 

system pembelajaran.25 

c. Seperangkat Tugas  

Menurut user (1990) dalam bukunya Hamzah B Uno terdapat tiga jenis tugas 

guru, yakni tugas dalam bidang profesi, tugas kemanusiaan dan tugas dalam bidang 

kemasyarakatan. 

Tugas guru sebagai suatu profesi meliputi mendidik dalam arti meneruskan 

dan mengembangkan nilai hidup.Mengajar berarti meneruskan dan mengembangkan 

iptek, sedangkan melatih berarti mengembangkan keterampilan pada peserta 

didik.Tugas guru dalam bidang kemanusiaan meliputi bahwa guru disekolah harus 

                                                             
24Ibid, 19. 
25Ibid, 20. 



 

 

dapat menjadi orang tua kedua, dapat memahami peserta didik dengan tugas 

perkembangannya mulai dari sebagai makhluk bermain (homoludens), sebagai 

makhluk remaja/ bekarya (homopither) dan sebagai makhluk berpikir/dewasa 

(homosapiens). Membantu peserta didik dalam mentransformasikan dirinya sebagai 

upaya pembentukan  sikap dan membantu peserta dalam mengidentifikasi diri 

peserta itu sendiri.26 

Masyarakat menempatkan guru pada tempat yang lebih terhormat di 

lingkungannya karena ilmu pengetahuan.Ini berarti guru berkewajiban 

mencerdaskan bangsa Indonesia seutuhnya berdasarkan pancasila. Sedangkan secara 

khusus tugas guru dalam proses pembelajaran tatap muka sebagai berikut: 

1) Tugas pengajar sebagai pengelola pembelajaran 

a) Tugas manajerial 

Menyangkut fungsi administrasi (memimpin kelas), baik internal 

maupun eksternal. 

(1) Berhubungan dengan peserta didik. 

(2) Alat perlengkapan kelas (material) 

(3) Tindakan- tindakan professional. 

b) Tugas edukasional 

Menyangkut fungsi mendidik, bersifat 

(1) Motivasional 

(2) Pendisiplinan 

(3) Sanksi sosial (tindakan hukuman) 

c) Tugas intruksional 

                                                             
26 Hamzah B Uno, Profesi Kependidikan(Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 20. 



 

 

Menyangkut fungsi mengajar, bersifat 

(1) Penyampaian materi 

(2) Pemberian tugas – tugas pada peserta didik 

(3) Mengawasi dan memeriksa tugas 

2) Tugas pengajar sebagai pelaksana (Executive Teacher) 

Secara umum tugas guru sebagai pengelola pembelajaran adalah 

menyediakan dan menggunakan fasilitas kelas yang kondusif bagi bermacam – 

macam kegiatan belajar mengajar agar mencapai hasil yang baik.27 

Sedangkan secara khusus tugas guru sebagai pengelola proses 

pembelajaran sebagai berikut. 

a) Menilai kemajuan program pembelajaran. 

b) Mampu menyediakan kondisi yang memungkinkan peserta didik belajar 

sambil bekerja (learning by doing) 

c) Mampu mengembangkan kemampuan pesertaa didik dalam menggunakan 

alat- alat belajar 

d) Mengkoordinasi, mengarahkan dan memaksimalkan kegiatan kelas 

e) Mengkomunikasikan semua informasi dari dan atau kepeserta didik. 

f) Membuat keputusan intruksional dalam situasi tertentu 

g) Bertindak sebagai manusia sumber 

h) Membimbing pengalaman peserta didik sehari- hari 

i) Mengarahkan peserta didik agar mandiri (memberikan kesempatan pada 

peserta didik untuk sedikit demi sedikit mengurangi ketergantungannya pada 

guru) 

                                                             
27Ibid, 21. 



 

 

j) Mampu memimpin kegiatan belajar yang efektif dan efisien untuk mencapai 

hasil yang optimal.28 

3. Konsep Kepala Sekolah 

a. Pengertian kepala sekolah 

Kepemimpinan adalah kemampuan untuk menciptakan perubahan yang 

paling efektif dalam perilaku kelompok, bagi yang lain fia adalah proses 

mempengaruhi kegiatan- kegiatan kelompok kearah penetapan tujuan dan 

pencapaian tujuan.29 

Proses pelaksanaan tugas dan kewajiban pemimpin disebut dengan 

kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan sifat dari pemimpin dalam memikul 

tanggung jawabnya secara moral dan legal formal atas seluruh pelaksanaan 

wewenangnya yang telah didelegasikan kepada orang- orang yang 

dipimpinnya.Dalam lembaga pendidikan, misalnya sekolah dipimpim oleh kepala 

sekolah yang mendelegasikan kepemimpinannya kepada wakil kepala sekolah atau 

pejabat yang berada di bawahannya.30 

b. Pemimpin ideal bagi lembaga pendidikan 

Pemimpin lembaga pendidikan adalah pemimpin diciptakan oleh hal- hal 

sebagai berikut 

1) Peraturan perundang- undangan yang berlaku, anggaran dasar dan anggaran 

rumah tangga. Status perguruan tinggi dannorma- norma lainnya yang disepakati 

                                                             
28Ibid, 22. 
29 Rohiat,Kecerdasan Emosional Kepemimpinan Kepalah Sekolah, cet 11(Bandung: PT Refika Aditama, 

2008), 14. 
30 Hikmat, Manajemen Pendidikan, 249. 



 

 

oleh anggota suatu pendidikan, karena lembaga pendidikan yang berbentuk 

yayasan biasanya dikuasai oleh dewan pendiri sekaligus mungkin milik yayasan. 

2) Aturan main memilih pemimpin,seperti memilih pemimpin  perguruan tinggi 

oleh anggota senat,  misalnya rektor atau dekan. 

3) Pemimpin lembaga ditetapkan oleh penguasa berdasrkan jenjang karir, misalnya 

kepala sekolah menjadik penilik, wakil kepala sekolah di angkat menjadi kepala 

sekolah. 

4) Pemimpin yang turun- temurun, misalnya pemimpin pondok pesantren 

tradisional yang kepemimpinannya bersifat genetik dan bergaya monarki 

absolute, sehingga kepemimpinan diwariskan kepada anak- anaknya. 

Pemimpin yang ideal untuk lembaga pendidikan adalah yang memiliki sifat- 

sifat  sebagai berikut: 

1) Capacity meliputi: kecerdasan, kewaspadaan, kemampuan bicara, keterampilan, 

kemampuan menilai. 

2) Achievement meliputi: gelar kesarjanaan, pengetahuan, keberhasilan dan 

kesehatan jasmani. 

3) Responsibility meliputi: mandiri dan berinisiatif, tekun, agresif, percaya diri, 

futuristic. 

4) Participation meliputi: aktif,relationship, pandai membangun team works, 

adaptif. 

5) Status meliputi: kedudukan sosial ekonomi dan popularitas. 

6) Situation meliputi: mental yang baik, status, skill, energik, fleksibel, goal 

oriented. 



 

 

Mempertimbangkan idealisme kepemimpinan yang ingin diraih oleh 

lembaga pendidikan, sebaiknya pada sifat Nabi Muhammad SAW.Yang dapat 

dijadikan barometer oleh semua lembaga pendidikan. Sifat- sifatnya adalah sebagai 

berikut: sidiq (jujur), amanah(terpercaya), tablig(komunikatif), fathanah(cerdas).31 

Kepala sekolah tidak hanya sekedar posisi jabatan tetapi suatu karir 

profesi.Karir profesi yang dimaksud adalah suatu posisi jabatan yang menuntut 

keahlian untuk melaksanakan kewajiban dan tugas- tugasnya secara efektif.32 

Kepala sekolah merupakan salah satu komponen pendidikan yang paling 

berperan dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Seperti diungkapkan Supriadi 

dalam bukunya E Mulyasa bahwa:”Erat hubungannya antara mutu kepala sekolah 

dengan berbagai aspek  kehidupan sekolah seperti disiplin sekolah, iklim budaya 

sekolah dan menurunnya perilaku nakal peserta didik.” Dalam pada itu kepala 

sekolah bertanggung jawab atas manajemen pendidikan secara mikro, yang secara 

langsung berkaitan dengan proses pembelajaran disekolahan. Sebagaimana di 

kemukakan dalam pasal 12 ayat 1 pp 28 tahun 1990 bahwa:’’Kepala sekolah 

bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan pendidikan, administrasi sekolah, 

pembinaan tenaga kependidikan lainnya dan  pendayagunaan serta pemeliharaan 

sarana dan prasarana.  

Setiap kepala sekolah dihadapkan pada tantangan untuk melaksanakan 

pengembangan pendidikan secara terarah, berencana dan berkesinambungan untuk 

meningkatkan kualitas pendidikan.  Dalam kerangka inilah dirasakan perlunya 

peningkatan manajemen kepala sekolah secara professional untuk mensukseskan 

                                                             
31 Ibid, 261-262. 
32 Sri Banun Muslim, Supervisi Pendidikan Meningkatkan Kualitas Guru (Bandung: ALFABETA, 

2010),176. 



 

 

program- program desentralisasi pendidik, manajemen berbasis sekolah, kurikulum 

berbasis kompetensi, bench marking, broad basic education, life skill, kontekstual 

learning dan undang- undang sisdiknas yang kesemuanya itu menuntut peran aktif 

dan kinerja professional kepala sekolah.33 

Day dan kawan- kawan  menemukan bahwa para kepala sekolah sukses 

dalam konteks pendidikan di inggris mampu memenej sejumlah ketegangan yang 

saling bersaing dan dilema- dilema yang terjadi di lingkungan sekolah. Mereka 

berhasil karena menjalankan model kepemimpinan yang disebut Day dkk.dengan 

istilah kepemimpinan kontingentral di pandu nilai (values led contingency).Istilah 

ini mengindikasikan bahwa kepemimpinan sekolah berpusat pada manusia dengan 

segala aspeknya dan lebih di landasi oleh nilai- nilai (yaitu kemanusiaan, agama dan 

sebagainya) dari pada sistem manajemen dan tuntutan pasar. 

Kemudian para kepala sekolahdalam studi tersebut menjalankan dimensi-

dimensi kepemimpinan seperti: 

1) Nilai- nilai dan visi: kerja sama dan penyesuaian nilai- nilai dan visi yang dianut 

pemimpin dengan visi dan nilai-nilai  orang-orang selainnya. 

2) Integritas: konsistensi dan integritas tindakan-tindakan para kepala sekolah yang 

mencakup kepemimpinan invitasional, yang dibangun atas dasar optimisme, 

penghargaan,kepercayaan dan tikad baik. 

3) Konteks: respons yang cepat dan tinggi terhadap apa yang ada dan terjadi di 

dalam dan di luar konteks 

4) Pembangunan profesionalisme yang terus menerus: kekuasaan atau otoritas 

dengan dan melalui tim maupun individu. 

                                                             
33 E. Mulyasa,Menjadi kepala sekolah professional (Bandung:PT Remaja Rosdakarya,2004), 24-25 



 

 

5) Refleksi: membangun diri untuk bersikap reflektif dengan cara-cara yang sesuai 

dengan nilai- nilai yang dianut, kepercayaan- kepercayaan dan praktik- praktik 

dari diri sendiri maupun dari para staf.34 

4. Konsep Wali Murid 

a. Pengertian wali murid 

Wali murid adalah orang yang menjamin dan bertanggung jawab terhadap 

seorang anak di sekolahnya, seperti ibu, bapak dan saudara.35 

b. Fungsi wali murid di sekolah 

1) Keterlibatan orang tua dalam pengelolaan sekolah 

 Kerjasama ini dimulai dari membuat komite sekolah atau Parent-Teacher 

Association (PTA), yakni forum yang membuka kesempatan bagi partisipasi 

orang tua dalam kegiatan sekolah dan bertemu langsung dengan guru guna 

membicarakan pendidikan anak.anak. dalam hal ini orang tua juga menjadi juru 

bicara sekolah dalam masyarakat.36 

2) Keterlibatan orang tua dalam program sekolah 

a) Promosi sekolah menjadi bagian yang sangat penting untuk keberlanjutan 

sekolah. Orang tua siswa berperan penting dalam mensosialisasikan atau 

mempromosikan sekolah ke banyak kalangan. Peran orang tua ini juga 

memungkinkan rekrutmen siswa yang lintas budaya dan agama. 

b) Kegiatan siswa di sekolah juga menjadi ajang untuk mengundang partisipasi 

orang tua seperti dalam kegiatan open house. Ketika kegiatan menampilkan 

                                                             
34 Raihani, Kepemimpinan Sekolah Transformatif (Yogyakarta: PT.Lks Printing Cemerlang,2010),40. 
35 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), (online), (http:// kbbi, web.id/ wali murid, diakses 27 februari 

2018) 
36 Ahmad Baedowi, Manajemen Sekolah Efektif Pengalaman Sekolah Sukma Bangsa (Jakarta: PT Pustaka Alvabet, 

2015), 134. 



 

 

hasil karya dan penampilan siswa tingkat kehadiran orang tua menjadi 

tinggi. 

c) Pengembangan karier siswa juga menjadi lebih mungkin ketika terdapat 

keterlibatan orang tua dalam membentuk jaringan atau kerjasama dengan 

sekolah tinggi atau universitas.37 

d) Family Gathering 

Kegiatan bersama orang tua ini juga dilakukan secara informal dalam rangka 

menjalin silaturahim atau kekeluargaan sehingga kerjasama dalam bidang 

kependidikan maupun non-kependidikan bisa menjadi lebih berkualitas.38 

c. Peran wali murid di sekolah 

1. Mengontrol waktu belajar dan cara belajar anak. Anak-anak diajarkan untuk 

belajar sejara rutin, tidak hanya belajar saat mendapat pekerjaan rumah dari 

sekolah atau akan menghadapi ulangan. 

2. Memantau perkembangan kemampuan akademik anak. Orang tua diminta untuk 

memeriksa nilai-nilai ulangan dan tugas anak mereka. 

3. Memantau perkembangan kepribadian yang mencakup sikap, moral dan tingkah 

laku anak-anak. Hal ini dapat dilakukan orang tua dengan wali kelas untuk 

mengetahui perkembangan anak di sekolah. 

4. Memantau jam belajar di sekolah. Orang tua dapat menanyakan aktifitas yang 

dilakukan anak mereka selama berada di sekolah. Dan tugas-tugas apa saja yang 

diberikan oleh guru mereka.39 

                                                             
37 Ibid, 134. 
38 Ibid, 135. 
39 https://googleweblight.com/i?u=https://salwintt.wordpress.com/artikel/109-2/peranan-orang tua-sekolah-dan-
guru-dalam-mensukseskan-pendidikan/&hl=id-ID. 



 

 

5. Konsep Manajemen Berbasis Sekolah(MBS) 

a. Pengertian manajemenm 

Berangkat dari definisi manajemen yang paling sederhana dan klasik dari 

sondang siagin.diketahui bahwa manajemen merupakan kiat untuk memperoleh 

hasil melalui dengan kerja sama dengan orang lain dalam rangka  mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Carl r Anderson memberi definisi manajemen sebagai suatu organisasi dan 

pengambilan keputusan tentang penggunaan sumber-sumber organisasi secara 

efisien dan efektif agar dapat meningkatkan kinerja organisasi.40 

b. Pengertian Manajemen Berbasis Sekolah 

Secara leksikal Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) berasal dari tiga kata 

yaitu Manajemen,Berbasis dan Sekolah.Manajemen berarti proses yang 

menggunakan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran.Sedangkan 

berbasis berarti dasar atau asasdan sekolah adalah lembaga tempat  untuk belajar 

mengajar serta tempat menerima dan memberikan pelajaran. 

Dari makna tersebut MBS diartikan sebagai pengguna sumber daya yang 

berasaskan sekolah dalam proses pengajaran dan pembelajaran .Dalam konteks  ini 

model MBS ini berpusat pada sumber daya yang ada di sekolah yang semula diatur 

oleh birokrasi di luar sekolah menuju pengelolaan berbasis pada kompetensi internal 

sekolah.41 

                                                             
40Mukhibat, Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) (Ponorogo: STAIN ponorogo PRESS 2012), 42-43. 
41Zazin , Gerakan Mutu, 167. 



 

 

Konsep MBS diperlukan di Indonesia sejak tahun1997/1998 ,dan penerapan 

model mulai menampak pada tahun 1998.Dari segi kebijakan penerapan MBS 

kepada sekolah (minimal SLTP dan SMU) diharapkan dapat tercapai pada 2004 

(propenas 2000-2004) .Untuk sementara ini penerapan MBS masih terbatas sebagai 

program rintisan (pilot)di SLTP dan SMU dengan pemberian block grant 

Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS). Diharapkan melalui 

program rintisan MPMBS ini dapat mendorong sekolah melaksanakan MBS.42 

Walaupun MBS mulai diperkenalkan ke sekolah –sekolah Indonesia sekitar 

tahun 1997/1998,sebagaimana ditegaskan di muka,sebenarnya sekolah –sekolah 

swasta disadari atau tidak telah lama menerapkan MBS.Seperti lembaga pendidikan 

Islam termasuk MI di Kabupaten Magetan berusaha mengelolanya secara 

mandiri.Dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kualitas dan 

eksistensinya,sekolah swasta berusaha meningkatkan kinerjanya secara mandiri 

mencari cara-cara baru yang sesuai dengan kondisi sekolahanya masing –masing 

dan berusaha melibatkan masyarakat layanannya.43 

 

 

 

 

 

                                                             
42Mukhibat., Manajemen Berbasis Sekolah, 54. 
43Ibid., 54-55. 



 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti  menggunakan pendekatan kualitatif yang memiliki ciri 

khas dengan data yang dipaparkan dalam bentuk deskripsi menurut bahasa dan cara pandang 

subjek penelitian. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif maka penelitian ini adalah 

penelitian lapangan yaitu mengumpulkan data- data langsung dari lapangan (field research) 

dengan cara mencari data secara langsung dengan melihat objek yang akan diteliti. Dimana 

peneliti sebagai subjek (pelaku) penelitian.44 

Selanjutnya jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus, yaitu suatu deskripsi 

intensif dan analisis fenomena tertentu atau satuan sosial seperti individu, kelompok, 

institusi,atau masyarakat dan merupakan penyelidikan secara rinci atau setting, subjek 

tunggal, satu kumpulan dokumen atau suatu kejadian tertentu. Yang dalam hal ini berkaitan 

dengan persepsi guru dan kepala sekolah terhadap peran wali murid dalam manajemen 

berbasis sekolah (MBS)di SD Tarbiyatul Islam Kertosari. 

 

 

 

2. Kehadiran Peneliti 

                                                             
44 Lexy J.Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000),3. 



 

 

Dalam penelitian ini peneliti  sebagai  aktor sekaligus pengumpul data. Untuk itu 

dalam penelitian ini peneliti bertindak sebagai instrument kunci, pengamat partisipatif, 

peneliti ikut masuk dalam objek penelitian tetapi hanya sekedar mengamati. Kehadiran 

peneliti di lokasi penelitian, diketahui statusnya oleh informan atâu subjek.  

 

3. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini  mengambil tempat di SD Tarbiyatul  Islam yang beralamatkan di jalan 

Kertosari Ponorogo yang menerapkan manajemen berbasis sekolah. Atas dasar inilah 

dilakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana persepsi guru dan kepala sekolah 

terhadap peran wali murid dalam manajemen berbasis sekolah (MBS). Khususnya di SD 

Tarbiyatul Islam Desa Kertosari, kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorog 

 

4. Data dan Sumber Data 

Menurut Lofland sumber data utama dalam penelitian kualitatif  ialah kata- kata dan 

tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain- lain.45 Berkaitan 

dengan hal itu jenis data dapat dibagi menjadi kata-kata dan tindakan. Sumber data tertulis, 

foto dan statistik. 

Adapun sumber data diatas mengungkap tentang : 

a. sumber data utama, yaitu person atau orang yang berlaku sebagai informan, meliputi 

guru dan kepala sekolah dengan tujuan mengungkap data tentang: 

                                                             
45 Lexy J Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya 2009).157 



 

 

1) persepsi guru terhadap peran wali murid dalam manajemen berbasis sekolah (MBS)  

2) persepsi kepala sekolah terhadap peran wali murid dalam manajemen berbasis 

sekolah (MBS). 

b. Sumber data tambahan meliputi sumber data tertulis yaitu paper atau dokumen yang 

berkaitan dengan Manajemen Berbasis Sekolah. 

 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan wawancara. Wawancara 

adalah teknik pengumpulan data dengan cara komunikasi langsung (tatap muka) antara 

pihak  penanya (interviewer) dengan pihak yang ditanya (interviewee). Wawancara 

dilakukan oleh penanya dengan menggunakan pedoman wawancara (interview guide).46  

Dalam penelitian ini teknik  wawancara yang digunakan adalah wawancara tidak 

terstruktur (Unstructured interview) artinya wawancara yang tidak merefleksikan teori,ide  

atau dilakukan tanpa ada pengorganisasian. Wawancara tidak terstruktur biasanya 

menghabiskan sangat banyak waktu dan sulit untuk mengatur karena pembicaraannya 

kurang terarah. Hanya ada sedikit arahan yang digunakan sebagai antisipasi.47 

Adapun subjek wawancara ini adalah guru dan kepala sekolah. Dan tujuan 

wawancara ini untuk menggali data tentang persepsi atau pendapat guru dan kepala sekolah 

tentang peran wali muurid dalam Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di SD Tarbiyatul 

Islam, Desa Kertosari, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo 

                                                             
46 Djuju Sudjana, Evaluasi Program Pendidikan Luar Sekolah (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2006), 

194-196. 
47 Googleweblight.com/i?u=http://nurul-h—fpsi10.web.unair.ac.id/artikel-detail-74125-umum-

review%2520teori%2520wawancara%2520.html&hl=id-ID. 



 

 

 

6. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data 

kualitatif menurut Miles dan Hiberman: 

 

 

 

 

 

 

Gambar1.1 Teknik Analisis Data menurut Miles dan Hiberman 

 

 

Keterangan gambar: 

a. Data reduction (reduksi data) 

Mereduksi data adalah merangkum, memilih hal – hal yang pokok memfokuskan 

pada hal –hal yang penting , membuat kategori. Dengan demikian yang telah direduksi 

memberikan gambaran jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan 

data selanjutnya.  

b. Data Display (Penyajian data) 

Pengumpulan data Penyajian data 

Reduksi data Kesimpulan-kesimpulan 

penarikan/verivikasi 



 

 

Penyajian data adalah penyajian data ke dalam pola yang dilakukan dalam bentuk 

uraian singkat,bagan, grafik, matrik, network dan chart. Dengan menjelaskan display 

data peneliti akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja 

selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami. 

c. Kesimpulan /gambar / verivication 

Langkah terakhir dalam penelitian ini adalah penarikan kesimpulan dalam 

Verifikasi, kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah merupakan 

temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa diskripsi atau 

gambaran mengenai suatu obyek yang sebelumnya remang-remang atau gelap sehingga 

setelah diteliti menjadi jelas dapat berhubungan kausal atau interaktif hipotesis atau 

teori. 

 

 

 

7. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak 

ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesunggunya terjadi pada 

obyek yang diteliti.tetapi perlu diketahui bahwa kebenaran realitas data menurut penelitian 

kualitatif tidak bersifat tunggal, tetapi jamak dan tergantung pada kontruksi manusia, 

dibentuk dalam diri seorang sebagai hasil proses mental tiap individu dengan berbagai latar 

belakangnya. Pengertian reliabilitas dalam penelitian kualitatif berbeda dengan reliabilitas 

kuantitatif. Hal ini terjadi karena terdapat perbedaan paradigm dalam melihat realitas 



 

 

Menurut Kualitatif suatu realitas itu bersifat majemuk/ganda, dinamis/selalu berubah 

sehingga tidak ada yang konsisten,dan berulang seperti semula.48 

Keabsahan data merupakan konsep yang diperbaruhi dari konsep kesahihan 

(validitas) dan keterandalan (reliabilitas).49 Derajat kepercayaan keabsahan data 

(kredibilitas data) dapat diadakan pengecekan dengan teknik, pengamatan yang tekun dan 

triangulasi.ketekunan yang dimaksud adalah menentukan ciri –cirri  dan  unsur – unsur 

dalam situasi  yang relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari. Teknik 

trriangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang bermanfaat sesuai  dengan 

yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap 

data itu. Ada empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan 

penggunaan sumber,metode,penyidik,dan teori.50  Dalam penelitian ini teknik triangulasi 

yang digunakan adalah teknik triangulasi dengan  sumber data, berarti membandingkan dan 

mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat 

yang berbeda dalam metode kualitatif. Hal itu dapat dicapai peneliiti dengan jalan: (a) 

membandingkan data hasil wawancara dengan guru A dan guru  B  (b) membandingkan 

apa yang dikatan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi (c) 

membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa 

yang dikatakannya sepanjang waktu, (d) membandingkan keadaan dan perspektif seseorang 

dengan berbagai pendapat dan pandangan orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, 

orang berada, orang pemerintahan, dan (e) membandingkan hasil wawancara dengan isi 

suatu dokumen yang berkaitan 

                                                             
48 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta,2012),269 
49 Lexy,J  Moleong,Metodologi Penelitian Kualitatif, 171. 
50 Ibid, 178.  



 

 

 

8. Tahapan – tahapan Penelitian 

Tahap- tahap penelitian dalam penelitian ini ada tiga tahapan dan ditambah dengan 

tahap terakhir dari penelitian yaitu tahap penulisan laporan hasil penelitian,tahap –tahap 

penelitian tersebut adalah: 

a. Tahap pra lapangan: Menyusun rancangan penelitian,Memilih lapangan penelitian, 

Mengurus perizinan,Menjajaki dan menilai lapangan,Memilih dan memanfaatkan 

informan, Menyiapkan perlengkapan informan. 

b. Tahap pekerjaan lapangan: Memahami latar penelitian dan persiapan diri, 

mengumpulkan data. 

c. Tahap analisis data:Analisis selama dan setelah pengumpulan data. 

d. Tahap penulisan hasil laporan 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB IV 

DESKRIPSI DATA 

 

 

A. Data Umum 

1. Sejarah Berdirinya SD Tarbiyatul Islam Kertosari 

Cikal bakal berdirinya SD Tarbiyatul Islam Kertosari adalah Madrasah Diniyah 

yang bertempat di Masjid Kyai Ageng Besari Kertosari yang dikelola oleh Bpk. K. H 

Masruri Sahar, Bapak Tomo dan Bapak Buchori. Seiring dengan perkembangan zaman 

yang semakin maju dan kesadaran terhadap pentingnya kebutuhan pendidikan, maka 

banyak berdiri lembaga pendidikan formal.Pendirian SD ini merupakan perwujudan dari 

partisipasi aktif dari masyarakat di bidang pendidikan dalam turut serta membantu 

pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Sekolah Dasar Tarbiyatul Islam Kertosari ini berdiri tahun 1959, dan dibangun di 

atas tanah seluas 1.649𝑚2, yang merupakan tanah wakaf dari seorang tokoh masyarakat 

yaitu K. H. Masruri Sahar.Sekolah Dasar ini berada di bawah naungan Yayasan 

Tarbiyatul Islam dengan akte notaris no. 19 tanggal 20 agustus 1964. Pada awal 

berdirinya SD Tarbiyatul islam telah memperoleh siswa sebanyak 30 siswa, yang berasal 

dari desa kertosari dan desa sekitarnya antara lain Mangunsuman, Patihan Wetan, 

Ronowijayan dan sebagainya.  

Dari ke 31 sekolah dasar yang berada di kecamatan Babadan sekolah dasar ini 

merupkan salah satu sekolah dasar yang berstatus swasta dengan  izin operasional 

perpanjangan no. 421. 2/18/405. 43. 03/ SD/2004 terhitung mulai tanggal 30 Agustus 



 

 

tahun 2014. Sejak berdiri sampai sekarang ini, sekolah ini telah mengalami 7 kali 

pergantian kepala sekolah, yaitu: 

a. Bpk. K. H. Masruri Sahar 

b. Bpk. Moh . Hamid 

c. Bpk. Suyitno  

d. Bpk  Moch Sjamsudin 

e. Bpk. Drs Subakir 

f. Bpk. Im . Sujitno. S, S.Pd. I 

g. Bpk Ketut Nooryantoro. S.Pd., M.Pd 

Berbagai upaya telah dilakukan oleh ke 7 Kepala sekolah tersebut untuk 

mengadakan perubahan kearah perbaikan sesuai dengan situasi dan  kondisi yang ada 

pada masanya. Perjalanan ke 7 Kepala Sekolah tersebut merupakan mata rantai sejarah 

yang tidak dapat dipisahkan, satu sama lain saling terkait.51 

2. Letak Geografis SD Tarbiyatul Islam Kertosari 

Ditinjau dari segi geografisnya Sd Tarbiyatul Islam Kertosari mempunyai nilai strategis, 

yaitu berada di Desa Kertosari bagian utara tepatnya berada di Jalan Barong No 8 

Kertosari Babadan Ponorogo. Dengan jarak ± 5 𝑘𝑚kearah timur dari pusat kota 

Ponorogo. 

Batas teritorialnya:  

a. Sebelah Utara: Kelurahan Patihan Wetan dan Cokromenggalan 

b. Sebelah Selatan: Kelurahan Ronowijayan dan Mayak 

c.  Sebelah Barat: Kelurahan Nologaten 

                                                             
51 Lihat transkip dokumentasi nomor 01/D/18- IV/ 2018 dalam lampiran laporan  hasil penelitian ini 



 

 

d. Sebelah Timur: Kelurahan Mangunsuman52 

3. Visi, Misi, dan Tujuan SD Tarbiyatul Islam Kertosari 

Untuk memberikan arah dan tujuan serta pengembangan SD Tarbiyatul Islam 

dipandang perlu adanya penyatuan persepsi atau pandangan serta cita- cita bagi 

pengelolaan ya.Adapun wujud rumusan tersebut adalah visi, misi dan tujuan SD 

Trabiyatul Islam sebagai berikut. 

a. Visi 

Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berkepribadian yang luhur, 

beriman dan bertaqwa serta mampu menghadapi tantangan di masa depan. 

b. Misi  

1) Meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan perkembangan IPTEK dan 

tuntutan masyarakat. 

2) Menyelenggarakan program- program pendidikan yang senantiasa berakar pada 

system nilai agama dan perkembangan dunia luar. 

3) Meningkatkan mutu pendidikan dan prestasi kegiatan ekstra kulikuler dengan 

kemampuan dan potensi yang dimiliki. 

4) Mengadakan kerjasama yang harmonis dengan unsur pendukung sekolah(komite 

sekolah, wali murid dan masyarakat) 

c. Tujuan  

1) Meningkatkan kualitas/profesionalisme guru sesuai dengan Perkembangan Ilmu 

Pengetahuan  dan Teknologi (IPTEK) 

                                                             
52Lihat transkip dokumentasi nomor 02/D/18-IV/2018 dalam lampiran laporan hasil penelitian ini 



 

 

2)  Melengkapi sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan program guna 

mendukung kelancaran kegiatan belajar mengajar di sekolah. 

3) Meraih prestasi akademik maupun non akademik sesuai dengan perkembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi minimal tingkat Kabupaten Ponorogo. 

4) Menguasai dasar- dasar ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai bekal 

melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi. 

5) Menjadi sekolah pelopor dan penggerak serta diminati di lingkungan 

masyarakat.53 

 

 

4. Struktur Organisasi SD Tarbiyatul Islam Kertosari 

Struktur organisasi di SD Tarbiyatul Islam Kertosari ini susunan tertinggi 

ditempati oleh Kepala Sekolah yakni Bapak Ketut Nooryantoro S.Pd,.M.Pd danKetua 

Komite yakni Bapak H. Nurhadi, M.Si yang mempunyai kedudukan yang sama. Di 

bawah kepemimpinan kepala sekolah terdiri dari, 7guru kelas dan 4 guru maple,1 

penjaga. Sebagai komponen sekolah, tenaga pendidik dan kependidikan memberikan 

layanan pendidikan kepada masyarakat dalam hal ini adalah siswa/siswi.54 

5. Sarana dan Prasarana SD Tarbiyatul Islam Kertosari 

Untuk menunjang tujuan pendidikan sangat dibutuhkan adanya fasilitas 

penunjang layanan pendidikan. Karena disadari bahwa keberhasilan suatu pendidikan 

berkorelasi dengan ketersediaan fasilitas penunjang layanan pendidikan, meskipun factor 

                                                             
53Lihat transkip dokumentasi nomor 03/D/18-IV/2018 dalam lampiran laporan hasil penelitian ini 
54Lihat transkip dokumentasi nomor 04/D/18-IV/2018 dalam lampiran laporan hasil penelitian ini 



 

 

lain memiliki andil yang tidak kalah penting juga. Fasilitas penunjang yang ada di SD 

Tarbiyatul Islam Kertosari Ponorogo antara lain ruang kepala sekolah, ruang guru, 7 

ruang kelas, ruang perpustakaan, ruang multimedia, 6 komputer, kantin dan gedung.55 

6. Keadaan Guru SD Tarbiyatul Islam Kertosari 

Guru adalah merupakan unsur yang sangat menentukan terhadap berhasil 

tindaknya tujuan pendidikan. Guru yang pandai, bijaksana dan mempunyai keikhlasan 

serta sikap positif terhadap pelajaran yang diberikan akan sangat menunjang tercapainya 

tujuan pendidikan yang diharapkan. Guru harus menyadari bahwa anak didik datang ke 

sekolah untuk belajar belum tentu atas kemauannya sendiri, barang kali hanya memenuhi 

keinginan orang tuanya. Untuk itu apabila ada anak didik yang semacam itu guru harus 

bisa member motivasi agar ia datang ke sekolah tidak hanya sekedar takut kepada 

perintah orang tuanya, namun betul- betul mempunyai niat untuk mencari ilmu. Adapun 

tenaga pengajar yang ada di SD Tarbiyatul Islam Kertosari Ponorogo Tahun Pelajaran 

2017/2018, cukup memadai yaitu terdiri dari 1 orang kepala sekolah, 11 orang guru 

dengan status 1 Pegawai Negeri Sipil, dan 10 guru yayasan.56 

7. Keadaan Siswa SD Tarbiyatul Islam Kertosari 

Yang dimaksud dengan siswa adalah mereka yang secara resmi menjadi siswa SD 

Tarbiyatul Islam Kertosari Ponorogo dan terdaftar dalam buku induk.Sebagian besar 

siswa sekolah ini berasal dari kalangan keluarga yang berstatus ekonomi yang bermacam- 

macam dan dari pendidikan orang tua yang bervariatif pula.Apabila dilihat dari 

kuantitasnya, siswa sekolah ini cukup memadai, hal ini dapat dilihat dari jumlah murid 

                                                             
55 Lihat transkip dokumentasi nomor 05/D/18-IV/2018 dalam lampiran  laporan hasil penelitian ini 
56 Lihat transkip dokumentasi nomor 06/D/F-1/17-IV/2018 dalam lampiran laporan hasil penelitian ini 



 

 

yang cukup stabil dari tahun ke tahun. Tahun pelajaran 2017/2018 tepatnya keadaan 

bulan juli tahun 2017 sekolah ini mempunyai 175 siswa yang terbagi dalam 7 kelas.57 

8. Profil Singkat Sekolah 

Profil Sekolah SD Tarbiyatul  Islam Kertosari 

a. Nama Sekolah  : SD Tarbiyatul Islam 

b. NIS          : 102051118001/10.03.10 

c. Alamat Sekolah   

Jalan dan Nomor : Barong No 8 

Kelurahan  : Kertosari 

Kecamatan  : Babadan 

Kabupaten  : Ponorogo  

Provinsi   : Jawa TImur 

No Telpon  : 0352488528 

Fax  : - 

Daerah  : Perkotaan 

d. Status sekolah : Swasta 

e. SK Kelembagaan : 36674/104/PP/2000 

f. NSS/NIS/NPSN :  102022/100310/2051009 

g. Tahun berdiri :  1959 

h. Status tanah :   Hak milik sendiri  825 𝑚2 

i. Luas tanah : 825 𝑚2 

j. Nama Kepala Sekolah :  Ketut Nooryantoro S.Pd, M.Pd. 

k. NIY : 012009011 

                                                             
57Lihat transkip dokumentasi nomor 07/D/F-1/17-IV/2018 dalam lampiran laporan hasil penelitian ini. 



 

 

l. Pangkat/ golongan : 

m. Masa Kerja kepala sekolah  : 7 tahun 

n   Bangunan sekolah : Milik sendiri 

o.  Lokasi sekolah : Pinggiran kota 

p.  Jarak ke pusat kecamatan   : 10 Km 

q.  Jarak ke pusat kota : 5 Km 

r.  Terletak pada lintas : pedesaan 

s.  Jumlah keanggotaan rayon  :  7 sekolah 

t.  Organisasi penyelenggaraan : yayasan 

 

B. Deskripsi Data Khusus 

1. Data tentang persepsi guru terhadap peran wali murid dalam Manajemen Berbasis 

Sekolah (MBS) 

Persepsi guru terhadap peran wali murid dalam Manajemen berbasis sekolah 

adalah wali murid sangat berperan karenasebagai stakeholder di sekolah. Selain sebagai 

stakeholders juga mempunyai peran lain.Peneliti mewawancarai bu Nur Hasanah S.Pd 

selaku wali murid kelas 5 wali murid selalu mengikuti dan memperhatikan 

perkembangan pendidikan anak yang diperoleh selama di sekolah,koordinasi dengan 

guru tentang perkembangan anak baik secara akademis maupun psikis selama mengikuti 

pembelajaran di sekolah serta menanyakan hambatan yang dihadapi anak dalam 



 

 

menerima pelajaran.58 Dengan adanya Manajemen Berbasis sekolah ini paling tidak wali 

murid ikut berperan aktif di sekolah agar sekolah lebih maju dan bisa menciptakan 

inovasi-inovasi yang baik untuk sekolahannya  terkait dengan adanya peran wali murid 

dalam manajemen berbasis sekolah peneliti mewawancarai bu S selaku guru kelas VI 

sebagai berikut: 

Di dalam sekolah tidak tergantung beberapa komponen di antaranya komite sekolah, guru 

dan kepala sekolah, jadi wali murid sangat berpengaruh.59 

 

Dengan adanya manajemen berbasis sekolah paling tidak sekolah melakukan 

kegiatan salah satunya setiap tahunnya menerima peserta didik baru dan satu tahun sekali 

melakukan outbond untuk melatih mental anak di luar linkungan sekolah peneliti 

mewawancarai bu S selaku guru Kelas VI sebagai berikut:  

Wali murid termasuk dalam komite sekolah sehingga wali murid juga ikut memikirkan 

gimana sekolahnya agar bisa maju misalnya mempromosikan dan mensosialisasikan 

kepada masyarakat kalau saat ini waktunya penerimaan peserta didik baru agar 

masyarakat di sekitar sekolah menyekolahkan anaknya di SD Tarbiyatul Islam.60 

 

Peran wali murid selain sebagai stakeholder di sekolah dan bertanggung jawab 

mendidik putra-putrinya selama berada di lingkungan rumah juga mempunyai peran 

dalam manajemen berbasis sekolahmenurut bu S selaku guru kelas VI adalah sebagai 

berikut: 

Mengawasi dan mengamati penyelenggaraan dana BOS, paguyuban wali murid 

melaksanakan kegiatan istighosah mendekati ujian perpisahan kelas 6 dan bekerja sama 

dengan kantin sekolah untuk menitipkan makanan atau jajanan yang sehat.61 

 

Persepsi guru terhadap manajemen berbasis sekolah sangat baik namun ada 

bedanya sekolah negeri dengan sekolah swasta menurut bu S selaku guru kelas 6 adalah 
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Sekolah sudah melakukan untuk memenej sekolahannya walaupun sekolah swasta 

mungkin berbeda dengan yang negeri.negeri segala sesuatu fasilitas dicukupi oleh 

pemerintah termasuk gurunya. Kalau di swasta 3 tahun terakhir ini walaupun ada guru 

negeri ditugaskan di sekolah swasta sudah tidak di beri pengganti untuk saat ini sudah 

tidak ada guru negeri di sekolah swasta.62 

 

Persepsi guru terhadap manajemen berbasis sekolah melibatkan semua pihak 

sekolah dan warga masyarakat yang berada di lingkungan sekitar sekolah kalau tidak ada 

warga masyarakat di lingkungan sekolah yang ikut memantau pelaksanaan MBS 

mungkin MBS tidak berjalan dengan baik menurut bu Nur Hasanah S.Pd adalah 

Pelaksanaan MBS melibatkan tidak hanya pihak sekolah tapi juga wali murid, 

komite sekolah dan juga masyarakat sekitar agar pelaksanaannya dapat dipantau 

dari berbagai tingkatan masyarakat.63 

 

Persepsi guru terhadap manajemen berbasis sekolah baik karena untuk 

pembelajaran dan untuk meningkatkan mutu pendidikan sekolah menurut bu D adalah 

Pelaksanaan MBS baik karena demi  perbaikan sekolahnya, pembelajarannya 

itu hendaknya sekolahan melakukan manajemen.64 

   

Persepsi guru terhadap manajemen berbasis sekolah sangat baik sekali karena 

untuk kualitas pendidikan di sekolah menurut bu P adalah 

Manajemen berbasis sekolah sangat membantu sekali terhadap upaya peningkatan 

kualitas mutu pendidikan di sekolah.65 

 

Dengan adanya manajemen berbasis sekolah wali murid sangat berpengaruh 

namun tidak termasuk dalam komponen utama di sekolah hanya berperan di lingkungan 

sekolah saja menurut bu N  
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Ya wali murid sangat berpengaruh karena dalam sekolah tidak tergantung beberapa 

komponen saja66 

 

Dengan adanya manajemen berbasis sekolah wali murid sangat berpengaruh 

karena untuk mendidik putra-putrinya selama di lingkungan rumah kalau yang mendidik 

hanya gurunya saja selama di sekolah itu kurang maksimal karena tidak semua anak 

memperhatikan materi yang disampaikan oleh gurunya menurut BU D  

Ya sangat berpengaruh karena apabila hanya guru saja yang berperan dalam 

mendidik siswa-siswanya itu kurang maksimal karena dilingkungan rumah juga 

keluaran dari orang tuanya.67 

   

Dengan adanya manajemen berbasis sekolah wali murid itu sangat berpengaruh 

sekali karena kalau tidak ada wali murid pelaksanaan MBS tidak dapat berjalan secara 

baik dalam MBS menurut bu P 

Wali murid sangat berpengaruh sekali karena dalam proses pelaksanaan MBS di 

sekolah kami ini selalu melibatkan wali murid yang di dukung juga oleh tokoh-

tokoh masyarakat.68 

 

Peran wali murid selain sebagai stakeholder di sekolah dan bertanggung jawab 

mendidik putra-putrinya selama di lingkungan rumah dalam manajemen berbasis sekolah 

menurut bu N selaku  guru kelas 5 adalah: 

Sebagai mitra dalam pengembangan MBS di sekolah.69 

 

                                                             
66 Lihat Transkip wawancara nomor 11/W/06.VII/2018 dalam lampiran laporan hasil penelitian ini  
67 Lihat transkip wawancara nomor 15/W/09-VII/2018 dalam lampiran laporan hasil penelitian ini. 
68 Lihat transkip wawancara nomor 19/W/09-VII/2018 dalam lampiran laporan hasil penelitian ini. 
69 Lihat transkip wawancara nomor 12/W/06-VII/2018 dalam lampiran laporan hasil penelitian ini 



 

 

Peran wali murid selain sebagai stakeholder di sekolah juga sebai mitra dalam 

pengembangan MBS di sekolah dalam Manajemen Berbasis Sekolah menurut bu D 

selaku guru kelas IV A adalah 

Wali murid bisa mendukung program-program yang ada pada sekolah atau yang 

telah direncanakan oleh sekolah.70 

 

Peran wali murid selain mendukung program-program dan kegiatan yang ada 

pada lingkungan sekolah juga mempunyai peran lainmenurut bu P selaku guru kelas III 

adalah. 

Wali murid berperan sangat penting dalam MBS, karena lembaga Pendidikan 

kami tidak bisa sewenangnya sendiri mengambil Keputusan tanpa persetujuan 

wali murid, jadi apa yang akan Di putuskan sekolah harus sesuai dengan 

keinginan wali murid.71 

 

Peran wali murid selain mengawasi dan mengamati penyelenggaraan dana BOS, 

bekerja sama dalam kantin sekolah untuk menitipkan makanan dan minuman sehat yang 

tanpa mengandung bahan pengawet dan pewarna makanan dalam Manajemen Berbasis 

Sekolah juga mempunyai peran lain menurut bu N selaku guru kelas 6 adalah: 

Ikut berpartisipasi dalam ide, penyandang dana, dan monitoring kegiatan 

sekolah.72 

   

Peran wali murid selain ikut berpartisipasi dalam ide, penyandang dana, dan 

monitoring kegiatan sekolah  dalam manajemen berbasis Sekolah juga mempunyai peran 

lain menurut bu Dwi Nur Fitasari S.Pd selaku guru kelas IV A adalah. 

                                                             
70 Lihat transkip wawancara nomor 16/W/09-VII/2018 dalam lampiran laporan hasil penelitian ini. 
71 Lihat transkip wawancara nomor 20/W/09-VII/2018 dalam lampiran laporan hasil penelitian ini. 
72 Lihat transkip wawancara nomor 13/W/06-VII/2018 dalam lampiran laporan hasil penelitian ini 



 

 

Wali murid membantu mendukung kegiatan outbond tersebut jadi orang tua 

bersedia mengizinkan putra-putrinya untuk melakukan kegitan yang dilakukan 

oleh sekolahan tersebut.73 

  

Peran wali murid selain membantu dan mendukung kegiatan sekolah dalam 

manajemen berbasis sekolah juga mempunyai peran lain menurut bu P 

Wali murid berperan sebagai pendukung program sekolah, pengawas pelaksanaan 

kegiatan di sekolah, peninjau setiap kebijakan yang akan di ambil sekolah.74 

 

Persepsi guru terhadap manajemen berbasis sekolah baik di gunakan di sekolah 

menurut bu M selaku guru kelas IV S adalah 

  

Bagus sekali, dengan harapan sekolah bisa melakukan inovasi- inovasi dengan 

tujuan sekolah menjadi lebih maju.75 

 

Dengan adanya manajemen berbasis sekolah wali murid itu sangat berpengaruh 

sekali untuk mendukung kegiatan yang dilakukan oleh sekolah agar kegiatan berjalan 

dengan lancar wali murid mengizinkan putra-putrinya untuk melakukan kegiatan yang 

diadakan oleh sekolah dalam MBS menurut bu M  selaku guru kelas IV S adalah 

Wali murid berpengaruh dalam manajemen berbasis sekolah tapi bukan termasuk 

komponen utama.76 

 

Peran wali murid selain mendukung program sekolah dan kegiatan sekolah  juga 

mempunyai peran lain menurut bu M selaku guru kelas IV S adalah  

Wali murid cukup berpengaruh dalam pelaksanaan pendidikan peserta didik, 

sehingga ikut mendukung keberhasilan  manajemen berbasis sekolah.77 
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Peran wali murid selain mendukung kegiatan sekolah , mengawasi dan 

mengamati BOS juga mempunyai peran lain menurut bu M selaku guru kelas IV S 

adalah 

Peranwali murid sebagai komite dalam penyelenggaraan manajemen berbasis 

sekolah.78 

 

 

2. Persepsi Kepala Sekolah Terhadap Peran Wali Murid Dalam Manajemen Berbasis 

Sekolah (MBS) 

Persepsi kepala sekolah Terhadap peran wali murid dalam Manajemen berbasis 

sekolah adalah  

Wali murid sangat memiliki peran penting karena wali murid berperan sebagai 

stakeholder di sekolah sehingga apapun kegiatan maupun manajemen di sekolah terkait 

dengan wali murid karena semua laporan kegiatan mengarahnya ke wali murid.79 

 

Peran wali murid selain sebagai stakeholder dan bertanggung jawab di sekolah 

juga berperan dalam mendidik putra-putrinya di lingkungan rumah agar saat berada di 

sekolah baik dan sopan terhadap guru dan teman-temannya. juga memiliki peran lain di 

sekolah yaitu, 

Mengawasi dan mengamati jalannya penyelenggaraan dana BOS dan bekerja sama 

dengan kantin sekolah untuk menitipkan makanan atau jajanan yang sehat.80 

 

Kepala sekolah selalu mengadakan pertemuan bersama dengan semua pihak 

sekolah untuk membahas kegiatan atau program-program yang dilakukan oleh sekolah 
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misalnya agenda setiap tahun sekali outbond dan setiap tahunnya penerimaan peserta 

didik baru. 

Diadakan  pertemuan rutin antara komite sekolah, guru, kepala sekolah dan wali murid 

untuk membahas kegiatan sekolah yang di laksanakan setiap satu tahun sekali.81 

 

 

Persepsi Kepala sekolah dalam pelaksanaan manajemen berbasis sekolah sangat 

baik untuk melaksanakan pembelajaran di lingkungan sekolah agar semua kegiatan 

pembelajaran terlaksana dengan baik, tertib dan sekolah menjadi lebih maju sehingga 

siswanya menjadi lebih banyak dan mempunyai prestasi yang memuaskan untuk 

sekolahanadalah 

Sangat diperlukan manajemen sehingga sekolah dapat melaksanakan pembelajaran 

dengan baik.82 
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BAB V 

ANALISIS DATA 

 

 

1. Analisis Persepsi  Guru terhadap peran Wali Murid Dalam Manajemen Berbasis 

Sekolah 

Persepsi  atau  kata lain adalah tanggapan, di sini peneliti akan menganalisis data 

yang diperoleh dari lapangan. Persepsi  guru mengenai  manajemen berbasis sekolah adalah 

sebagai berikut : MBS kepanjangan dari  manajemen berbasis sekolah diartikan sebagai 

pengguna sumber daya yang berasaskan sekolah dalam proses pengajaran dan pembelajaran 

dalam konteks ini model MBS ini berpusat pada sumber daya yang ada di sekolah yang 

semula diatur oleh birokrasi di luar sekolah menuju pengelolaan berbasis pada kompetensi 

internal sekolah. yang di mana MBS untuk peningkatan kualitas mutu pendidikan di sekolah, 

manajemen  di sekolah dalam melaksanakan kegiatan maupun pembelajaran  di sekolah agar 

semua kegiatan dan pembelajaran  berjalan dengan baik. pelaksanaan MBS baik karena 

demi perbaikan sekolahannya dan pembelajarannya sehingga itu hendaknya sekolahan 

melakukan manajemen dan melakukan manajemen melibatkan tidak hanya pihak sekolah 

tapi juga wali murid sekolah juga masyarakat sekitar dengan harapan bisa melakukan 

inovasi- inovasi agar pelaksanaannya dapat dipantau dari berbagai tingkatan masyarakat dan 

sekolah menjadi lebih maju. 

Sekolah SD Tarbiyatul Islam sudah melakukan untuk memenej sekolahannya 

walaupun sekolah swasta mungkin beda dengan yang negeri . negeri   segala sesuatu fasilitas 

dicukupi  oleh pemerintah termasuk gurunya kalau di swasta murni 3 tahun terakhir ini 



 

 

walaupun ada  guru negeri di tugaskan di sekolah swasta sudah tidak diberi pengganti. 

Untuk saat ini di sekolah swasta murni sudah tidak ada guru negeri. Dengan adanya 

manajemen berbasis sekolah paling tidak wali murid ikut berperan aktif dalam kegiatan 

sekolah karena sekolah tidak tergantung beberapa komponen diantaranya komite sekolah, 

guru dan kepala sekolah wali murid sangat berpengaruh dalam manajemen berbasis sekolah 

namun tidak termasuk komponen utama yang termasuk dalam komponen utama adalah guru, 

komite sekolah dan kepala sekolah namun  apabila hanya guru saja yang berperan dalam 

mendidik siswa-siswanya itu kurang maksimal karena itu wali murid juga berpengaruh  

terhadap manajemen berbasis sekolah  karena di lingkungan rumah juga keluaran dari orang 

tua. wali murid sangat berpengaruh sekali karena dalam proses pelaksanaan MBS di sekolah 

kami ini selalu melibatkan wali murid yang di dukung juga oleh tokoh-tokoh masyarakat. 

Wali murid termasuk dalam komite sekolah juga ikut memikirkan bagaimana 

sekolah agar bisa maju misalnya mempromosikan dan mensosialisasikan kepada masyarakat 

untuk saat ini penerimaan peserta didik baru agar masyarakat di sekitar sekolah mau 

menyekolahkan anaknya di  sekolah SD Tarbiyatul Islam,  juga sebagai mitra dalam 

pengembangan MBS,dan juga ikut mendukung program-program yang ada pada sekolah 

atau yang telah direncanakan oleh sekolah agar manajemen berbasis sekolah berjalan dengan 

baik dan sekolahannya menjadi lebih maju, wali murid sangat penting dalam MBS karena 

lembaga pendidikan kami tidak bisa sewenangnya sendiri mengambil keputusan tanpa 

persetujuan wali murid, jadi apa yang akan diputuskan sekolah harus sesuai dengan 

keinginan wali murid. Dan juga ikut berperan dalam pelaksanaan pendidikan peserta didik, 

sehingga ikut mendukung keberhasilan manajemen berbasis sekolah. 



 

 

Peran wali murid sebagai stakeholder di sekolah dan bertanggung jawab terhadap 

anak di sekolah juga mempunyai peran dalam manajemen berbasis sekolah  yaitu peran wali 

murid dalam MBS ikut mengawasi dan mengamati penyelenggaraan dana bos, paguyuban 

wali murid untuk melaksanakan kegiatan istighosah mendekati ujian dan perpisahan 

sekolah, kantin sekolah bekerja sama dengan wali murid jika ada wali murid yang 

menitipkan makanan atau jajanan, ikut berpartisipasi dalam ide, penyandang dana, dan 

monitoring kegiatan sekolah, sebagai pendukung program sekolah, pengawas pelaksanaan 

kegiatan di sekolah, peninjau setiap kebijakan yang akan diambil sekolah dan juga ikut 

membantu mendukung kegiatan otbound tersebut yang dilakukan setiap satu tahun sekali 

jadi wali murid bersedia mengizinkan putra-putrinya untuk melakukan kegiatan yang 

dilakukan oleh sekolahan tersebut, wali murid sebagai komite penyelenggaraan manajemen 

berbasis sekolah. sedangkan peran wali murid di sekolah adalah  selalu mengikuti dan 

memperhatikan perkembangan pendidikan anak di sekolah, koordinasi dengan guru tentang 

perkembangan anak secara akademis maupun psikis selama mengikuti pembelajaran di 

sekolah serta menanyakan hambatan  yang dihadapi anak selama mengikuti pembelajaran di 

sekolah, keterlibatan orang tua dalam pengelolaan sekolah kerjasama ini dimulai dari 

membuat komite sekolah atau parent-Teacher Asosiaciation(PTA), yakni forum yang 

membuka kesempatan bagi partisipasi orang tua dalam kegiatan sekolah dan bertemu 

langsung dengan guru guna membicarakan pendidikan anak-anak. Dalam hal ini orang tua 

juga menjadi juru bicara sekolah dalam masyarakat. Ketika merebak isu pornografi, 

misalnya, orangtua membantu menjelaskan bahwa isu itu bermula dari pelajaran biologi 

yang membahas tentang reproduksi dan sama sekali bukan pornografi. Demikian juga, 

ketika ditahun pertama tingkat kelulusan UN di salah satu Sekolah sukma bangsa hanya 32 



 

 

persen, para pengurus komite sekolah membantu menjelaskan kepada para orang tua tentang 

sebab- musabab tingkat kelulusan yang rendah tersebut, promosi sekolah menjadi bagian 

yang sangat penting untuk keberlanjutan sekolah. Orang tua siswa berperan penting dalam 

mensosialisasikan atau mempromosikan sekolah ke banyak kalangan. Peran orangtua ini 

juga memungkinkan rekrutmen siswa yang lintas budaya dan agama, kegiatan siswa di 

sekolah juga menjadi ajang untuk mengundang partisipasi orangtua seperti dalam kegiatan 

open house. Ketika kegiatan menampilkan hasil karya dan penampilan siswa, tingkat 

kehadiran orang tua menjadi tinggi, pengembangan karier siswa juga menjadi lebih mungkin 

ketika terdapat keterlibatan orangtua dalam membentuk jaringan atau kerjasama dengan 

sekolah tinggi atau universitas, family gathering atau kegiatan bersama orang tua ini juga 

dilakukan secara informal dalam rangka menjalin silaturahmi atau kekeluargaan sehingga 

kerjasama dalam bidang kependidikan maupun non- kependidikan bisa menjadi lebih 

berkualitas. 

2. Analisis Persepsi  Kepala  Sekolah Terhadap Peran Wali Murid Dalam Manajemen 

Berbasis Sekolah 

Persepsi atau kata lain adalah tanggapan disini peneliti akan menganalisis data yang 

di peroleh dari lapangan. Persepsi bapak mengenai peran wali murid dalam manajemen 

berbasis sekolah adalah sebagai berikut: wali murid sangat berperan karena sebagai 

stakeholder  di sekolah  sehingga apapun kegiatan atau program-program yang dilaksanakan 

sekolah maupun manajemen di sekolah  terkait dengan wali murid karena semua laporan 

mengarahnya ke wali murid.  

 Selain sebagai stakeholder di sekolah  juga mempunyai peran lain yaitu mengawasi 

dan mengamati  jalannya penyelenggaran dana BOS paguyuban wali murid untuk 



 

 

melaksanakan kegian istoighosah saat mendekati ujian dan perpisahan sekolah kelas 6 dan 

bekerja sama dengan kantin sekolah untuk menitipkan makanan atau jajanan yang sehat. 

Setiap satu tahun sekali diadakan pertemuan rutin  dengan komite sekolah, kepala sekolah, 

guru dan wali murid untuk membahas kegiatan tahunan program sekolah misalnya satu 

tahun sekali melaksanakan  kegiatan outbond. 

 

Sekolah swasta sangat di perlukan manajemen sehingga sekolah dapat melaksanakan 

pembelajaran dan kegiatan dengan baik juga agar sekolahannya  bisa menciptakan  peserta 

didik yang berprestasi dalam bidang seni,olahraga maupun pelajaran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB VI 

PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tentang persepsi guru dan kepala sekolah terhadap peran 

wali murid dalam Manajemen Berbasis Sekolah di SD Tarbiyatul Islam Kertosari Ponorogo 

. dapat disimpulakan bahwa: 

1. Persepsi guru terhadap peran wali murid dalam manajemen berbasis sekolah adalah wali 

murid termasuk dalam komite sekolah juga ikut memikirkan bagimana sekolah agar bisa 

maju misalnya mempromosikan dan mensosialisasikan kepada masyarakat saat ini 

waktunya penerimaan peserta didik baru agar masyarakat di sekitar sekolah 

menyekolahkan anaknya serta ikut mengawasi dan mengamati jalannya penyelenggaraan 

dana bos  bekerja sama dengan kantin sekolah untuk menitipkan makanan atau jajanan 

yang sehat dan paguyuban  wali murid untuk melaksanakan istighosah untuk mendekati 

ujuan dan perpisahan kelas 6.  

2. Persepsi kepala sekolah terhadap peran wali murid adalah wali murid berperan sebagai 

stakeholder di sekolah sehingga apapun kegiatan maupun manajemen di sekolah terkait 

dengan wali murid karena semua laporan kegiatan mengarahnya ke wali murid. Peran 

wali murid di sekolah adalah mengontrol waktu belajar dan cara belajar anak, memantau 

perkembangan akademik anak, memantau perkembangan kepribadian yang mencakup 

sikap, moral dan tingkah laku anak-anak, dan memantau jam belajar di sekolah orang tua 

dapat menanyakan aktifitas yang dilakukan anak mereka selama berada di sekolah. 



 

 

 

B. Saran 

1. Bagi lembaga SD Tarbiyatul Islam Kertosari Ponorogo lebih meningkatkan manajemen 

tanpa mengesampingkannya agar semua kegiatan pembelajaran berjalan dengan baik dan 

bisa menciptakan peserta didik berprestasi yang unggul dalam bidang IPTEK dan 

IMTEK. 

2. Bagi guru dan kepala sekolah lebih giat lagi untuk mengatur manajemen sekolah agar  

dalam proses kegiatan pembelajaran berjalan dengan lancar dan sesuai tujuan yang 

diinginkan. 

3. Bagi Mahasiswa IAIN Ponorogo yang lain untuk meningkatkan dan   mengupas lebih 

dalam lagi terkait hasil penelitian kali  ini. 
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