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ABSTRAK 

Muhammad Ghozali : Manajemen Berbasis Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu 

Madrasah Aliyah Al Anwar Ngemplak Mranggen Demak Tahun 

Pelajaran 2019/2020 

 

Manajemen pendidikan merupakan sarana penting untuk tercapainya tujuan 

pendidikan secara efektif dan efisien. Secara sistemik garapan menajemen sekolah 

sebagai bagian dari aspek statis manajemen pendidikan meliputi manajemen peserta 

didik, manajemen kurikulum, manajemen pendidik dan tenaga kependidikan, 

manajemen sarana prasarana, manajemen pembiyaan, manajemen komunikasi dan 

hubungan masyarakat (humas). Konsep MBS (School Based Management), 

merupakan paradigma baru pendidikan, yang memberikan otonomi luas pada pada 

tingkat sekolah dengan melibatkan masyarakat dalam rangka kebijakan pendidikan 

nasional. Dengan MBS ini, diharapkan dapat meningkatkan kualitas atau mutu di 

Madrasah. Madrasah Aliyah (MA) Al Anwar berada di pedesaan, berdiri pada 

tahun 2011/2012 perlu peningkatan mutu Madrasah dengan menggunakan konsep 

MBS. 

Tujuan penelitian pada penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan 

pelakasanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Madrasah Al Anwar 

Ngemplak Mranggen Demak Tahun Pelajaran 2019/2020, dan untuk mnganalisis 

peningkatan mutu Madrasah Aliyah Al Anwar Ngemplak Mranggen Demak dengan 

menggunakan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) Tahun Pelajaran 2019/2020. 

Jenis penelitian lapangan ini bersifat kualitatif, dengan teknik pengumpulan 

data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi, data yang telah di dapat 

kemudian dianalisis melalui analisis data dengan tiga tahapan yaitu reduksi, 

penyajian data dan verifikasi atau kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa: 1) secara umum pelaksanaan MBS di MA Al Anwar Ngemplak Kecamatan 

Mranggen Kabuaten Demak berjalan dengan baik dan cukup efektif sebagaimana 

sudah adanya struktur keorganisasian di MA Al Anwar yang dibutuhkan oleh 

madrasah dan dapat melaksanakan kewajibanya hanya saja hubungan kerjasama 

antara MA Al Anwar dengan masyarakat sekitar belum terpenuhi dengan baik. 2) 

Peningkatan mutu MA Al Anwar yang tampak tampak baik sebagaimana pada hasil 

akreditasi sekolah mendapatkan nilai B, hal ini dikarenakan MA Al Anwar 

merupakan sekolah baru dan baru pertama kalinya mengikuti akreditasi sekolah. 

Proses belajar mengajar berjalan lebih baik walaupun di masa transisi perubahan 

kurikulum dari KTSP menuju K-13 revisi 2017 yang disertai dengan penggunaan 

E-Raport, dapat melaksanakan UNBK secara mandiri walaupun kebutuhan 

komputer untuk UNBK dilakukan secara mendadak dan jumlah siswa di MA Al 

Anwar disetiap tahunnya selalu meningkat dan prestasi juara lomba cerpen tingkat 

kecamatan Mranggen. 
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