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PENGANTAR PENERBIT


Buku ini sedianya merupakan tesis penulis yang selanjutnya dielaborasi untuk
kebutuhan sebuah karya ilmiah. Karya ini sendiri menyoroti masalah penilaian mutu
pendidikan yang dilihat dari proses pembelajaran pada beberapa kasusyang mudahamudahan buku dapat diaplikasikan pada lembaga pendidikan Islam atau bahkan
lembaga pendidikan umum lainnya.
Secara teoritis, penilaian merupakan aktivitas dan salah satu fungsi dalam
manajemen pendidikan, yang praktiknya dapat dilakukan terhadap seluruh aspek,
implementasi, dan hasil pendidikan. Dilihat dari waktu pelaksanaannya penilaian dapat
dilakukan secara terus menerus, berkala, dan atau sewaktu-waktu pada saat sebelum,
sedang, atau setelah program pendidikan dilaksanakan. Karena itu, penilaian memiliki
relevansi fungsional untuk mengetahui kualitas program, proses, dan hasil pendidikan.
Pada akhirnya penilaian berfungsi sebagai dasar pengambilan kebijakan tentang
perencanaan program pendidikan berikutnya. Adapun masalah yang lazim muncul
dalam penilaian adalah bagaimana mengkonstruksi rencana program pendidikan;
apakah tujuan yang telah ditentukan dalam program pendidikan dapat dicapai, apakah
program sesuai dengan rencana, dan dampak apa yang terjadi setelah program
dilaksanakan, dan seterusnya.
Begitulah, penulis dalam telah melakukan penelusuran yang dalam dan sistematis
terhadap bebragai permasalahan di bidang pendidikan khususnya berkisar pada
manajemen pendidikan. Karena itu buku yang diberi judul Dasar-dasar Manajemen
Pendidikan ini diharapkan dapat membantu Insan pendidikan di Indonesia dalam
mengatasi segala problematika di bidang pendidikan khususnya manajemen Pendidikan.
Selamat Membaca
Jambi, Desember 2018
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PENGANTAR PENULIS
Bismillahirrahmanirrahim
Puji syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah
melimpahkan rahmat dan Ridha-Nya, sehingga penulis mendapatkan kemudahan untuk
menyelesaikan buku yang berjudul Dasa-dasar Manajemen Pendidikan sehingga bisa
hadir ke hadapan para pembaca sekalian.
Selama proses pembuatan buku ini, tidak sedikit kendala dan hambatan yang
penulis hadapi, baik faktor intern kesibukan rumah tangga, pekerjaan kantor maupun
faktor ekstern diantaranya kesulitan mendapatkan bahan bacaan. Namun berkat
dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, akhirnya karya ini dapat penulis selesaikan.
Untuk itu, penulis merasa perlu berterima kasih kepada para pihak yang telah
membantu proses pengerjaan dari mulai penggarapan hingga selesainya proses
penerbitan buku ini.
Akhirnya penulis berharap semoga buku ini bisa berguna sebagai bahan
pengayaan dalam studi manajemen pendidikan. Semoga Allah SWT. melimpahkan
rahmat-Nya kepada kita semua, Aamiin.

Jambi, Desember 2018
Penulis,

Lukman Hakim
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BAGIAN PERTAMA
INOVASI MANAJEMEN PENDIDIKAN:
PEMIKIRAN, LINGKUNGAN, BUDAYA, DAN PERILAKU
A. Kualitas Pendidikan dan Pentingnya Inovasi
1. Perbaikan Sistem Pembelajaran
Pada hakikatnya, setiap individu memiliki kemampuan yang terbaik
bagi dirinya, dan kemampuan tersebut akan berkembang secara optimal
jika diberi kesempatan. Peran pendidik bertindak sebagai fasilitator dan
motivator dalam proses pengembangan kemampuan peserta didik dengan
cara melihat kemampuan masing-masing individu peserta didik yang
memiliki kemampuan bervariatif.
Maka dalam menyusun desain sistem pembelajaran hendaknya
diawali dengan analisis kondisi dan kemampuan awal peserta didik dan
faktor pendukung lainnya. Ini dimaksudkan agar desain sistem
pembelajaran yang disusun menjadi efektif, efisien, produktif dan tepat
guna.
Setelah desain sistem pembelajaran menjadi baik, tugas yang
kemudian tidak kalah penting adalah terus menerus mensinergiskan
desain sistem dimaksud dengan visi pendidikan yang lebih luas, dimana
pendidikan sebagai bagian integral dalam proses pembangunan bangsa
dibangun atas dasar paradigma pendidikan yang memiliki empat pilar
antara lain : Pendidikan untuk semua warga masyarakat, Pendidikan
demokratsi, Pendidikan yang bertumpu kepada budaya lokal, dan
pendidikan yang seimbang antara ilmu pengetahuan dan teknologi dan
Iman dan taqwa (IPTEK dan IMTAQ)1.
Maka desain sistem pembelajaran tidak hanya dimaksudkan berhasil
secara tekhnis namun juga berhasil dalam menegakkan pendidikan yang
berkarakter sebagaimana yang dicerminkan dalam paradigma pendidikan
di atas. Ini harus menjadi fokus berpikir semua pihak karena pelaksanaan
pendidikan di Indonesia merupakan tanggungjawab seluruh komponen
bangsa Indonesia. Untuk itu, dalam prakteknya masyarakat mesti ikut
terlibat dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa yang tidak hanya
dari segi materi dan moril, namun ikut serta memberikan sumbangan
yang signifikan dalam pelaksanaan pendidikan.
1

Mukhtar dan Iskandar, Orientasi baru supervise pendidikan (Jakarta:Gaung Perdana Press,
2013), h.3
1
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Hal lain yang kemudian menunggu adalah efek dari kondisi
perubahan global. Sebagai negara berkembang, negara Indonesia
mengalami persaingan dalam berbagai bidang, terutama bidang
pendidikan. Dalam menjawab tantangan itu tentunya memberdayakan
sumberdaya harus diprioritaskan, terutama pemberdayaan sumberdaya
pada sekelompok manusia yang mampu mengadakan perubahan dalam
perkembangan masyarakat. Karena pemberdayaan manusia ini perlu
dipersiapkan secara optimal.
2. Kualitas Pendidikan di Indonesia
Sistim Pendidikan Nasional sebagaimana dijelaskan dalam Undangundang No.20 Tahun 2003 memberi pengertian bahwa pendidikan
merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar
dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan
potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan,
pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, ahlak mulia, serta
keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan negara2.
Oleh karena itu kepala sekolah sebagai pimpinan harus sungguhsungguh menjamin terselenggaranya kelancaran proses belajar mengajar
untuk menghasilkan output pendidikan yang diharapkan.
Output
pendidikan merupakan hasil dari proses pendidikan, semakin berkualitas
sistem pendidikan yang dibangun akan semakin berkualitas pula output
yang didapatkan. Inilah yang menjadi masalah penting dalam dunia
pendidikan yakni kualitas pendidikan.
Kualitas pendidikan memiliki arti bahwa lulusan pendidikan
memiliki kemampuan yang sesuai sehingga memberikan kontribusi yang
tinggi bagi pembangunan negara. Kualitas pendidikan terutama
ditentukan oleh proses pendidikan yang dilaksanakan dalam lembaga
pendidikan. Hal tersebut tidak terlepas dari bagaimana mengembangkan
sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan profesionalitas tenaga
pendidik dan kependidikan.
Ketercapaian tujuan pendidikan sangat bergantung pada kecakapan
dan kebijaksanaan kepemimpinan kepala sekolah yang merupakan salah
satu pemimpin pendidikan. Karena kepala sekolah merupakan seorang
pejabat yang profesional dalam organisasi sekolah yang bertugas
mengatur semua sumber organisasi dan bekerjasama dengan guru-guru
dalam mendidik siswa untuk mencapai tujuan pendidikan. Dengan
keprofesionalan kepala sekolah ini pengembangan profesionalisme tenaga
2

UU Sisdiknas No.20 Tahun 2003
2
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kependidikan mudah dilakukan karena sesuai dengan fungsinya, kepala
sekolah memahami kebutuhan sekolah yang ia pimpin sehingga
kompetensi guru tidak hanya mandeg pada kompetensi yang ia miliki
sebelumnya, melainkan bertambah dan berkembang dengan baik
sehingga profesionalisme guru akan terwujud.
Karena tenaga kependidikan profesional tidak hanya menguasai
bidang ilmu, bahan ajar, dan metode yang tepat, akan tetapi mampu
memotivasi peserta didik, memiliki keterampilan yang tinggi dan
wawasan yang luas terhadap dunia pendidikan.
B. Budaya Pendidikan dan Profesionalisme Tenaga Kependidikan
1. Profesionalisme Tenaga Kependidikan
Profesionalisme tenaga kependidikan juga secara konsisten menjadi
salah satu faktor terpenting dari mutu pendidikan. Tenaga kependidikan
yang profesional mampu membelajarkan murid secara efektif sesuai
dengan kendala sumber daya dan lingkungan. Namun, untuk
menghasilkan guru yang profesional juga bukanlah tugas yang mudah.
Guru harus harus lebih dinamis dan kreatif dalam mengembangkan proses
pembelajaran siswa. Agar proses pendidikan dapat berjalan efektif dan
efisien, guru dituntut memiliki kompetensi yang memadai, baik dari segi,
jenis maupun isinya.
Ada dua faktor yang dapat menjelaskan mengapa upaya perbaikan
mutu pendidikan selama ini kurang atau tidak berhasil. Pertama strategi
pembangunan pendidikan selama ini lebih bersifat input oriented. Strategi
yang demikian lebih bersandar kepada asumsi bahwa bilamana semua
input pendidikan telah dipenuhi, seperti penyediaan buku-buku (materi
ajar) dan alat belajar lainnya, penyediaan sarana pendidikan, pelatihan
guru dan tenaga kependidikan lainnya, maka secara otomatis lembaga
pendidikan ( sekolah) akan dapat menghasilkan output (keluaran) yang
bermutu sebagaimana yang diharapkan. Ternyata strategi input-output
yang diperkenalkan oleh teori education production function (Hanushek,
1979,1981) tidak berfungsi sepenuhnya di lembaga pendidikan (sekolah),
melainkan hanya terjadi dalam institusi ekonomi dan industri.
Kedua, pengelolaan pendidikan selama ini lebih bersifat macrooriented, diatur oleh jajaran birokrasi di tingkat pusat. Akibatnya, banyak
faktor yang diproyeksikan di tingkat makro (pusat) tidak terjadi atau tidak
berjalan sebagaimana mestinya di tingkat mikro (sekolah). Atau dapat
dikatakan bahwa kompleksitasnya permasalahan pendidikan, seringkali
3
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tidak dapat terpikirkan secara utuh dan akurat oleh birokrasi pusat.
2. Pembaharuan sebagai Bagian dari Budaya Pendidikan
Sejak manusia menghendaki kemajuan dalam kehidupan, maka
sejak itu timbul gagasan untuk melakukan pengalihan, pelestarian, dan
pengembangan kebudayaan melalui pendidikan. Maka, dalam
pertumbuhan masyarakat, pendidikan senantiasa menjadi perhatian utama
dalam rangka memajukan kehidupan generasi bangsa dengan tuntutan
kemajuan masyarakat. Salah satu dampak positif globalisasi pendidikan
adalah mendorong dan mempercepat arus reformasi pendidikan.
Inovasi pendidikan adalah suatu pembaharuan dalam pendidikan
baik menyangkut ide, praktik, metode atau obyek dan secara kualitatif
berbeda dari hal-hal yang ada sebelumnya dan sengaja diusahakan untuk
meningkatkan kemampuan guna mencapai tujuan pendidikan dan
memecahkan masalah pendidikan.
Inovasi pendidikan saat ini menjadi topik yang tepat untuk
dibicarakan karena berkaitan dengan upaya pemerintah memperbaiki
kurikulum pendidikan, khususnya Pendidikan Dasar dan Menengah
dengan memberlakukan Standar Isi Kurikulum. Inovasi pendidikan dalam
bentuk penyiapan kurikulum baru oleh pemerintah termasuk ke dalam
model inovasi pendidikan yang diciptakan oleh pihak tertentu sebagai
pimpinan atau atasan yang diterapkan kepada bawahan. Menyertai bentuk
inovasi ini biasanya timbul berbagai fenomena yang dampaknya –
biasanya- terkena langsung kepada para pengguna kurikulum di lapangan
yang muncul tatkala inovasi tersebut direalisasikan. Fenomena tersebut
antara lain: kendala dan resistensi dari pihak pelaksana inovasi seperti
guru, siswa, fasilitas, dana, masyarakat dan sebagainya.
Hasil kreasi dari bawah (para praktisi di lapangan) dan dilaksanakan
sebagai upaya untuk meningkatkan penyelenggaraan dan mutu
pendidikan. Dalam kaitannya dengan pemberlakuan kurikulum terbaru
(Kurikulum 2013), maka inovasi pemerintah ini akan lebih efektif
ketercapaian targetnya apabila disertai dengan sikap progresif para
pelaksana pendidikan di lapangan terutama para guru. Mereka harus
terdorong melakukan inovasi yang dapat meningkatkan kualitas
profesionalnya sebagai ujung tombak pengembang kurikulum di
lapangan.
Berkaitan dengan inovasi manajemen pendidikan, tenaga pendidik
lebih ditujukan kepada upaya meningkatkan kualitas keprofesionalnya
sebagai pendidik dan pengajar di kelas. Antara lain dengan meningkatkan
4
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kompetensinya dalam merancang dan mengelola pembelajaran yang
benar-benar efektif membelajarkan dan mendidikan siswa menjadi siswa
yang memiliki kecerdasan spiritual Islami serta menguasai keterampilan
dasar beragama sesuai dengan tingkat usia dan perkembangan jiwa
mereka.
Agar lembaga pendidikan mengalami kemajuan, kepemimpinan
harus diserahkan pada orang-orang yang memiliki kemampuan di
bidangnya, sehingga tugas-tugas bisa dijalankan secara profesional. Ini
sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.13 Tahun 2007,
kepala sekolah harus memiliki kemampuan, kepribadian, manajerial,
kewirausahaan, supervisi dan sosial.
C. Konsep Inovasi Manajemen Dalam Pendidikan
.
1. Kajian Teoritis Tentang Inovasi
Berbicara mengenai inovasi (pembaharuan) mengingatkan pada
istilah invention dan discovery. Para ahli banyak menejelaskan bahwa
invention adalah penemuan sesuatu yang benar-benar baru artinya hasil
karya manuasia. Sedangkan discovery adalah penemuan sesuatu (benda
yang sebenarnya telah ada sebelumnya. Dengan demikian, inovasi dapat
diartikan sebagai usaha menemukan benda yang baru dengan jalan
melakukan kegiatan (usaha) invention dan discovery. Dalam kaitan ini,
inovasi adalah penemuan yang dapat berupa sesuatu ide, barang,
kejadian, metode yang diamati sebagai sesuatu hal yang baru bagi
seseorang atau sekelompok orang (masyarakat). Inovasi dapat berupa
hasil dari invention atau discovery. Inovasi dilakukan dengan tujuan
tertentu atau untuk memecahkan masalah.
Dengan demikian, dapat diartikan bahwa inovasi diartikan sebagai
ditemukannya sesuatu hal yang baru, baik sebenarnya barangnya itu
sendiri sudah ada lama kemudian baru diketahui atau memang benarbenar baru dalam arti sebelumnya tidak ada.3 Pendapat lain menyebutkan
bahwa inovasi pendidikan adalah inovasi dalam bidang pendidikan atau
inovasi untuk memecahkan masalah pendidikan.4 Inovasi dalam bidang
pendidikan adalah usaha mengadakan perubahan dengan tujuan untuk
memperoleh hal yang lebih baik dalam bidang pendidikan. Pendidikan
adalah suatu sistem, maka inovasi pendidikan mencakup hal-hal yang
berhubungan dengan komponen sistem pendidikan, baik sistem dalam arti
3
4

Udin Saefudin Sa’ud, Inovasi Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2008), h.2.
Fuad Hasan, Dasar-Dasar Kependidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hal. 192
5
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sekolah, perguruan tinggi atau lembaga pendidikan yang lain, maupun
sistem dalam arti yang luas misalnya Sistem Pendidikan Nasional.
Inovasi manajemen dalam pendidikan dilakukan untuk mencapai
tujuan tertentu atau untuk memecahkan suatu masalah tertentu. Selain itu,
menurut dari para ahli dapat disimpulkan bahwa inovasi adalah suatu ide,
hal-hal yang praktis, metode, cara, barang-barang buatan manusia yang
diamati atau dirasakan sebagai suatu yang baru bagi seseorang atau
sekelompok orang (masyarakat).
2. Inovasi Pendidikan
Inovasi pendidikan adalah suatu perubahan yang baru, dan kualitatif
berbeda dari hal (yang ada sebelumnya) serta sengaja diusahakan untuk
meningkatkan kemampuan guna mencapai tujuan tertentu dalam
pendidikan.5 Dalam mempelajari proses inovasi para ahli mencoba
mengidentifikasi kegiatan apa saja yang dilakukan individu selama
proses itu berlangsung serta perubahan apa yang terjadi dalam proses
inovasi, maka hasilnya diketemukan beberapa pentahapan proses inovasi.
Pengertian inovasi pendidikan merupakan suatu perubahan yang
baru, dan kualitatif berbeda dari hal (yang sama sebelumnya), serta
sengaja diusahakan untuk meningkatkan kemampuan guna mencapai
tujuan tertentu dalam pendidikan. Dari definisi tersebut dapat dijabarkan
beberapa istilah yang menjadi kunci pengertian inovasi pendidikan,
sebagai berikut:
1.

2.

3.

4.

5

“Baru” dalam inovasi dapat diartikan apa saja yang belum
dipahami, diterima atau dilaksanakan oleh penerima inovasi,
meskipun mungkin bukan baru lagi bagi orang;
“Kualitatif” berarti inovasi itu memungkinkan adanya
reorganisasian atau pengaturan kembali unsur-unsur dalam
pendidikan;
“Hal” yang dimaksud dalam definisi tadi banyak sekali,
meliputi semua komponen dan aspek dalam subsistem dalam
pendidikan;
“Kesengajaan” merupakan unsur perkembangan baru dalam
pemikiran para pendidik dewasa ini. Pembatasan arti secara
fungsional ini lebih banyak mengutarakan harapan kalangan
pendidik agar kita kembali pada pembelajaran dan pengajaran
dan menghindarkan diri dari pembaharuan perkakas;

Udin Syaefuddin Sa’ud, Inovasi Pendidikan, (Bandung: ALFABETA, 2009) hal. 2
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5.

6.

“Meningkatkan kemampuan” mengandung arti bahwa tujuan
utama inovasi adalah kemampuan sumber-sumber tenaga, uang,
dan sarana, termasuk struktur dan prosdur organisasi.
Pendeknya keseluruhan sistem perlu ditingkatkan agar semua
tujuan yang telah direncanakan dapat dicapai dengan sebaikbaiknya;
“Tujuan” yang direncanakan harus dirinci dengan jelas tentang
sasaran dan hasil-hasil yang ingin dicapai, yang sedapat
mungkin dapat diukur untuk mengetahui perbedaan antara
keadaan sesudah dan sebelum inovasi dilaksanakan. Sedangkan
tujuan dari inovasi itu sendiri adalah efisiensi dan efektifitas,
mengenai sasaran jumlah anak didik sebanyak-banyaknya
dengan hasil yang sebesar-besarnya dengan menggunakan
sumber tenaga, uang, alat, dan waktu dalam jumlah sekecilkecilnya.6

Everett M. Rogers mengemukakan karakteristik inovasi yang dapat
mempengaruhi cepat atau lambatnya penerimaan inovasi, sebagai berikut:
1. Keunggulan relatif, yaitu sejauh mana inovasi dapat memberikan
manfaat atau keuntungan, bagi penerimanya, yang dapat diukur
berdasarkan nilai ekonominya, prestise sosial, kenyamanan,
kepuasaan dan lainnya.
2. Konfirmanilitas/Kompatibel (Compatibility), ialah tingkat kesesuaian
inovasi dengan nilai (value), pengalaman lalu, dan kebutuhan dari
penerima.
3. Kompleksitas (complexity), ialah tingkat kesukaran atau kerumitan
untuk memahami dan menggunakan inovasi bagi penerima.
4. Trialabilitas (Trialability), ialah dapat dicoba atau tidaknya suatu
inovasi oleh penerima.
5. Dapat diamati (Observability) ialah mudah tidaknya diamati suatu
hasil inovasi. Suatu inovasi yang hasilnya mudah diamati akan makin
cepat diterima oleh masyarakat.
Adapun beberapa kemampuan bidang yang dapat diamati,
diantaranya: manajemen pendidikan, metodologi pengajaran, media
pembelajaran, sumber belajar, pelatihan guru, implementasi
kurikulum,dll.

6

Udin Syaefuddin Sa’ud, Inovasi Pendidikan, (Bandung: ALFABETA, 2009) h.6-8
7

DASAR-DASAR MENAJEMEN PENDIDIKAN

Mengacu kepada UU Sisdiknas tahun 2003 pasal 3, maka kita
sebagai bagian dari penyelenggara pendidikan harus memikirkan berbagai
upaya perubahan yang dapat menunjang keberhasilan tujuan pendidikan.
Apabila seorang pemimpin mempunyai beberapa persyaratan seperti
tersebut di atas,maka pengambilan kebijakan dan keputusan program
akan berjalan sesuai degan yang diharapkan dan mampu membawa
organisasinya ke tingkat yang lebih berkualitas, karena kepemimpinan
merupakan motor atau daya penggerak daripada sumber-sumber, dan alatalat (resources) tersedia bagi suatu organisasi”.
Dengan kata lain seorang manajer harus mempunyai sifat-sifat
kepemimpinan yang mumpuni, karena kepemimpinan merupakan
keseluruhan tindakan guna mempengaruhi serta menggiatkan orang,
dalam usaha bersama untuk mencapai tujuan, atau dengan definisi yang
lebih lengkap dapat dikatakan bahwa kepemimpinan adalah proses
pemberian jalan yang mudah (fasilitas) daripada pekerjaan orang lain
yang terorganisir dalam organisasi formal guna mencapai tujuan yang
telah ditetapkan.
Demikian halnya dengan pengambilan keputusan, inovasi tidak
dapat dilakukan oleh seseorang dan untuk dirinya sendiri tanpa
dimusyawarahkan dengan pihak lainnya yang terkait. Seorang guru
matematika, misalnya, akan melakukan inovasi penerapan metode terbaru
hasil temuannya. Sebelum melakukan implementasi, ia harus melakukan
dialog dengan beberapa pihak, antara lain Kepala Sekolah, dan atau guru
matematika atau guru bidang studi lain untuk mendapat dukungan.
Komitmen yang dihasilkan sebelum implementasi akan menguntungkan
pelaksana inovasi, karena tanggung jawab atas segala resiko dari
pengimplementasian inovasi itu ditanggung bersama.
Rogers mengemukakan difusi menyangkut “which is the spread of a
new idea from its source of invention or creation to its ultimate users or
adopters.”Sesuai dengan pemikiran Rogers, dalam proses difusi inovasi
terdapat 4 (empat) elemen pokok, yaitu:
1.

2.

Inovasi; gagasan, tindakan, atau barang yang dianggap baru
oleh seseorang. Dalam hal ini, kebaruan inovasi diukur secara
subjektif menurut pandangan individu yang menerimanya. Jika
suatu ide dianggap baru oleh seseorang maka ia adalah inovasi
untuk orang itu. Konsep ’baru’ dalam ide yang inovatif tidak
harus baru sama sekali.
Saluran komunikasi; ’alat’ untuk menyampaikan pesan-pesan
inovasi dari sumber kepada penerima. Dalam memilih saluran
komunikasi, sumber paling tidakperlu memperhatikan (a) tujuan
8
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3.

4.

diadakannya komunikasi dan (b) karakteristik penerima. Jika
komunikasi dimaksudkan untuk memperkenalkan suatu inovasi
kepada khalayak yang banyak dan tersebar luas, maka saluran
komunikasi yang lebih tepat, cepat dan efisien, adalah media
massa. Tetapi jika komunikasi dimaksudkan untuk mengubah
sikap atau perilaku penerima secara personal, maka saluran
komunikasi yang paling tepat adalah saluran interpersonal.
Jangka waktu; proses keputusan inovasi, dari mulai seseorang
mengetahui sampai memutuskan untuk menerima atau
menolaknya, dan pengukuhan terhadap keputusan itu sangat
berkaitan dengan dimensi waktu. Paling tidak dimensi waktu
terlihat dalam (a) proses pengambilan keputusan inovasi, (b)
keinovatifan seseorang: relatif lebih awal atau lebih lambat
dalammenerima inovasi, dan (c) kecepatan pengadopsian
inovasi dalam sistem sosial.
Sistem sosial; kumpulan unit yang berbeda secara fungsional
dan terikat dalam kerjasama untuk memecahkan masalah dalam
rangka mencapai tujuan bersama.

D. Inovasi Pendidikan ; Strategi dan Ruang Lingkup
1. Ruang lingkup Inovasi Pendidikan
Ruang lingkup praktik inovasi pendidikan mengarah pada pelaku
penyelenggara pendidikan itu sendiri termasuk objek pendidikan yang
dapat dijelaskan sebagai berikut :
a. Bidang peserta didik, pengelompokan dalam proses pembelajaran
dengan segala gambaran karakteristiknya
b. Bidang tujuan pendidikan, menyangkut kapasitas pribadi, sosial,
ekonomis, tingkat dan jenis pengajaran, cara dan sarana untuk
merumuskan tujuan
c. Isi pelajaran, menurut jenisnya, efek/dampak, kapasitas anak
didik, bidang dan struktur ilmu pengetahuan, manfaat,
kemampuan mental, dan derjat spesialisasi
d. Media pembelajaran,
e. Fasilitas pendidikan, perabot/perlengkapan yang mendukung
pelaksanaan pendidikan
f. Metode dan tekhnik komunikasi, interaksi langsung dan tak
langsung
9
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g. Hasil pendidikan.7
2. Strategi Inovasi Pendidikan
Strategi Inovasi pendidikan terdiri dari beberapa segmen
penting yang dirumuskan dalam beberapa strategi penting antara lain:
a. Strategi Pasilitatif
Pelaksanaan program perubahan sosial dengan menggunakqan
strategi fasilitatif artinya untuk mencapai tujuan perubahan perubahan
sosial yang telah ditentukan, diutamakan penyediaan fasilitas dengan
maksud agar program sosial akan berjalan dengan mudah dan lancar.
Strategi fasilitatif akan dapat digunakan dengan tepat jika :
a) mengenal masalah yang dihadapi serta menyadari perlunya mencari
target perubahan,
b) merasa perlu adanya perubahan,
c) bersedia menerima bantuan dari luar dirinya,
d) memiliki kemauan untuk berpartisipasi dalam usaha merubah atau
memperbaiki dirinya.
Dengan strategi ini orang harus belajar lagi tentang sesuatu yang
dilupakan yang sebenarnya telah dipelajarinya sebelum mempelajari
tingkah laku atau sikap baru. Strategi pendidikan dapat berlangsung
efektif, perlu mempertimbangkan hal-hal berikut ini :
a) digunakan untuk menanamkan prinsip-prinsip yang perlu dikuasai
b) disertai dengan keterlibatan berbagai pihak, misalnya dengan adanya:
sumbangan dana, donator, serta penunjang yang lain.
c) digunakan untuk menjaga agar klien tidak menolak perubahan atau
kembali ke keadaan sebelumnya.
Strategi pendidikan akan kurang eefektif jika :
a) tidak tersedia sumber yang cukup untuk menunjang kegiatan
pendidikan.
b) digunakan dengan tanpa dilengkapi strategi yang lain.
b. Strategi bujukan.
Strategi bujukan tepat digunakan bila klien tidak berpartisipasi
dalam perubahan sosial. Berada pada tahap evaluasi atau legitimasi dalam
7

https://inopend3.wordpress.com/2011/01/11/konsep-dasar-inovasi-pendidikan-4/ di
akses pada tanggal 20 Oktober 2016
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proses pengambil keputusan untuk menerima atau menolak perubahan
sosial. Strategi bujukan tepat jika masalah dianggap kurang penting atau
jika cara pemecahan masaalah kurang efektif serta pelaksana program
perubahan tidak memiliki alat control secara langsung terhadap klien.
c. Strategi Paksaan.
Strategi dengan cara memaksa klien untuk mencapai tujuan
perubahan. Apa yang dipaksa merupakan bentuk dari hasil target yang
diharapkan. Penggunaan strategi ini perlu pertimbangan hal berikut:
a) Partisipasi klien terhadap proses perubahan rendah
b) Klien tidak merasa perlu untuk berubah
Kennedy juga membicarakan tentang strategi inovasi yang dikutip
dari Chin dan Benne (1970) menyarankan tiga jenis strategi inovasi,
yaitu: Power Coercive (strategi pemaksaan), Rational Empirical (empirik
rasional), dan Normative-Re-Educative (Pendidikan yang berulang secara
normatif).
Tanggapan Mengenai Strategi Inovasi Pendidikan dan Pembelajaran
Inovatif. Para Profesional Pendidik dan Tenaga Kependidikan harus
mengenal dan memahami sberbagai macam strategi ini, hal ini akan
sangat berpengaruh pada pola atau metoda dalam melaksanakan tugasnya
sehari-hari.
Betapapun baiknya manfaat dari inovasi itu bagi sasaran inovasi
akan sangat sulit diterima jika inovator tersebut tidak memahami strategi
inovasi ini, atau dapat diasumsikan mengenai ketidak berhasilan inovasi
salah satunya pelkasana dari inovasi ini tidak secara komprehenship
memahami strategi inovasi.
Pembelajaran inovatif adalah salah satu bentuk strategi inovasi,
karena secara disengaja dimunculkan agar pembelajaran lebih dapat
dengan lancar mencapai tujuan. Dan sudah barang tentu pembelajaran
inovatif ini muncul dengan didasarkan pada hasil analisis kebutuhan dari
proses pembelajaran dari sasaran inovasi itu sendiri.
Inovasi merupakan upaya untuk meningkatakan kualitas kehidupan
masyarakat dalam berbagai bidangnya, termasuk dalam bidang
pendidikan. Untuk itu suatu inovasi memiliki karakteristik sebagaimana
yang dapat menjadi dasar pertimbangan bagi seseorang atau organisasi
untuk menerima atau menolaknya. Menurut Roger dalam Suharsaputra
terdapat “five attributes of innovations”, yaitu :
1.
2.
3.

Relative advantage,
Compatibility,
Complexity,
11
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4.
5.

Triability, and
Observability.8

Realative advantage menunjukkan tingkat keuntungan relative dari
suatu inovasi. Seseorang akan lebih dapat menerima inovasi jika melihat
bahwa hal tersebut akan memberikan manfaat yang lebih besar dari apa
yang diperoleh atau dicapai dengan cara sebelumnya. Compatibility
menunjukkan tingkat kesesuaian antara inovasi dengan kondisi dan
harapan masyarakat (organisasi) seperti factor nilai, ide-ide yang telah
diperkenalkan sebelumnya, serta kebutuhan para adaptor potensial.
Complexity menunjukkan tingkat kerumitan inovasi, makin sederhana
dan mudah dipahami dan dipergunakan akan mendorong pada
penerimaan oleh pengguna potensial inovasi, sebaliknya makin rumit
suatu inovasi makin sulit masyarakat untuk menerima inovasi tersebut.
Triability menunjukkan kedapatdicobaan suatu inovasi. Suatu inovasi
yang dapat dicoba dengan mudah akan mempercepat penerimaan inovasi
tersebut oleh masyarakat. Observability menunjukkan tingkat di mana
hasil inovasi dapat diamati, semakin dapat dan mudah diamati suatu
inovasi semakin cepat masyarakat dapat menerima inovasi tersebut.
Proses keputusan inovasi bukan sesuatu yang berjalan secara instan,
terjadi pada suatu ketika, tanpa perencanaan. Akan etapi ia merupakan
suatu proses yang panjang, mengalami beberapa tahapan pertimbangan.
Pertimbangan merupakan media antara sebelum suatu inovasi diterima
atau ditolak. Mengajukan gagasan inovasi merupakan kegiatan pengajuan
sesuatu yang tidak pasti. Dikatakan demikian, karena keputusan inovasi
pada hakikatnya merupakan keputusan yang diawali dengan
ketidakpastian ( uncertainty) . Inilah justru yang membedakan keputusan
inovasi dengan keputusan-keputusan lainnya yang bersifat mutlak
kepastiannya.
E. Mengurai lebih Jauh tentang Inovasi Pendidikan
1. Inovasi, Mengejar Kemajuan Global
Di dalam penyelenggaraan pendidikan, kegiatan inovasi menjadi
sebuah keharusan. Inovasi dibuat sebagai sebuah shock-teraphy atas
kemandekan proses pendidikan yang berjalan tanpa arah, tidak menentu,
dan tanpa tujuan yang pasti.

8

Suharsaputra, Administrasi Pendidikan(Bandung : Refika Adtama.2010), hal. 289
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Padahal kita selalu dihadapkan pada istilah mutu yang terlanjur
dianggap sebagai target. Mutu merupakan agenda komitmen para
pelaksana pendidikan, yang antara lain adalah para pengambil kebijakan
pendidikan dan guru sebagai pelaksana di lapangan. Dalam kaitan ini,
inovasi merupakan wujud dari komitmen pencapaian mutu dimaksud,
yang implementasinya memerlukan sebuah keputusan berdasarkan
musyawarah antar semua unsur pelaksana pendidikan. Berdasarkan
pendapat beberapa ahli yang telah disebutkan di atas maka,inovasi
merupakan suatu hal penting bagi perkembangan dunia pendidikan.
Inovasi sendiri bukanlah sesuatu yang mudah dil0akukan,
diperlukan kecerdasan serta kreatifitas dan keunikan yang lebih dan
memberikan value-added. Kreatifitas (keunikan) dalam praktek dan
konsep dapat diwujudkan dengan keunikan yang ada pada diri praktisinya
(manusianya) itu sendiri, karena pada dasarnya semua manusia itu unik
maka mewujudkan konsep TIM yang berdasarkan pada kreativitas dan
keunikan untuk mensinergikan beberapa elemen bukanlah sesuatu yang
tidak mungkin dilakukan.
Jadi, konsep TIM ini sebenarnya konsep yang berbasis pada fitroh
manusia itu sendiri-yaitu unik, yang tentunya sangat cocok dan dapat
dikembangkan kedepannya. Karena konsep TIM ini berbasis inovasi yang
membutuhkan kreatifitas dalam pelaksanaannya, maka mustahil
paradigma baru ini dapat dijalankan tanpa usaha dan usaha untuk berfikir
bagaimana mensinergikan faktor-faktor yang mempengaruhi.
Sumber daya manusia yang kompeten yaitu sumber daya yang
memiliki bakat manajerial dan pengetahuan, keterampilan dan
pengetahuan yang tinggi untuk menguasai perkembangan teknologi.9
Untuk itu perlu pengelolaan Sumber daya manusia untuk mencapai target
utama meningkatkan dan menciptakan sumber daya manusia yang
berkualitas baik dari segi kemampuan manajerial maupun penguasaan
teknologi.
Sementara inovasi atau pembaharuan yang menghasilkan suatu ideide, gagasan-gagasan yang baru dalam aspek kehidupan manusia
senantiasa terjadi dan tidak akan pernah berhenti. Hal tersebut mudah
dipahami, karena manusia merupakan makhluk yang berpikir (yang
senatiasa memikirkan hal-hal yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya,
senantiasa mencari ide-ide baru, meneliti/menggali); social (yang selalu
berinteraksi dengan lingkungan lain) yang ditandai dengan adanya

9

Lena Elitan, Manajemen Inovasi transformasi menuju organisasi kelas dunia, (Bandung:
Alfabeta, 2009), hal.140
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tindakan dan komunikasi. Artinya inovasi terjadi karena adanya sumbersumber inovasi yang menyebabkan adanya inovasi.
Dalam gerakannya, inovasi mengarah ke pembaharuan, atau bahkan
penyempurnaan dari tindakan yang dilakukan sebelumnya. Maka boleh
dikatakan, bahwa inovasi pada dasarnya merupakan upaya untuk
modernisasi segala aspek yang terkait dengan pendidikan. Lebih-lebih
jika dikaitkan dengan perkembangan ilmu dan teknologi yang demikian
cepat saat ini, inovasi pada akhirnya menjadi pilihan yang tepat untuk
mengejar kemajuan global itu.
Beranalogi pada uraian di atas, keputusan inovasi berarti ketetapan
tentang inovasi yang sebelumnya telah mengalami proses pemikiran dan
perbincangan. Di atas dikatakan bahwa inovasi merupakan wujud dari
sebuah komitmen, maka proses membuat keputusan adalah wujud dari
proses komitmen itu. Adapun pemegang dan pembuat kebijakan adalah
seorang pemimpin baik di tingkat pusat maupun dalam sebuah institusi
pendidikan(kepala sekolah).Seorang pemimpin harus mampu membuat
berbagai keputusan dan kebijakan yang dapat membawa organisasi yang
dipimpinnya ke arah yang lebih progresif.
2. Tentang Manajemen Berbasis Sekolah
Manajemen dapat disebut sebagai pengendalian dan pemanfaatan
dari semua faktor dan sumberdaya, dan diperlukan untuk mencapai atau
menyelesaikan suatu tujuan kerja yang tertentu. Manajemen merupakan
sebuah proses yang khas, yang terdiri dari tindsakan-tindakan :
Perencanaan, pengorganisasian, menggerakan, dan poengawasan, yang
dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah
ditetapkan melalui pemanfaatan sumberdaya manusia serta sumbersumber lain (George R. Terry, 1986:4). Terdapat beberapa prinsip yang
nampaknya menjadi benang merah tentang pengertian manajemen yakni :
1) Manajemen merupakan suatu kegiatan
2) Manajemen menggunakan atau memanfaatkan pihak-pihak lain
3) Kegiatan manajemen diarahkan untuk mencapai suatu tujuan tertentu
Setelah melihat pengertian manajemen, maka nampak jelas bahwa
setiap organisasi termasuk organisasi pendidikan seperti Sekolah akan
sangat memerlukan manajemen untuk mengatur/mengelola kerjasama
yang terjadi agar dapat berjalan dengan baik dalam pencapaian tujuan,
untuk itu pengelolaannya mesti berjalan secara sistematis melalui
tahapan-tahapan dengan diawali oleh suatu rencana sampai tahapan
berikutnya dengan menunjukan suatu keterpaduan dalam prosesnya,
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dengan mengingat hal itu, maka makna pentingnya manajemen semakin
jelas bagi kehidupan manusia termasuk bidang pendidikan.
Manajemen pendidikan ialah proses perencanaan, pengorganisasian,
memimpin, mengendalikan tenaga pendidikan, sumber daya pendidikan
untuk mencapai tujuan pendidikan, mencerdaskan kehidupan bangsa,
mengembangkan manusia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman,
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti yang luhur,
memiliki pengetahuan, keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani,
kepribadian yang mantap, mandiri, serta bertanggung jawab
kemasyarakat dan kebangsaan (Biro Perencanaan Depdikbud, 1993:4 ).
Menurut Consortium on Renewing Education (Murphy dan Louis, ed.
1999:515) Sekolah (lembaga pendidikan) mempunyai lima bentuk modal
yang perlu dikelola untuk keberhasilan pendidikan yaitu :
1) Integrative capital (modal integratif)
2) Human capital (modal manusia)
3) Financial capital (modal keuangan)
4) Social capital (modal sosial)
5) Political capital (modal politik)
6). Ruang Lingkup Inovasi dalam Manajemen Pendidikan
Ruang lingkup inovasi dalam manajemen pendidikan meliputi
perencanaan, pengorganisasian, memimpin, mengendalikan tenaga
pendidikandan sumber daya pendidikan seperti Sumber Daya Manusia
(SDM), Sumber Belajar (SB) dan Sumber Fasilitas dan Dana (SFD).
Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) pada hakikatnya adalah
penyerasian sumber daya yang dilakukan secara mandiri oleh sekolah
dengan melibatkan semua pemangku kepentingan yang terkait dengan
sekolah secara langsung dalam proses pengambilan keputusan untuk
memenuhi kebutuhan peningkatan mutu sekolah atau untuk mencapai
tujuan pendidikan nasional.
Tujuan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) adalah peningkatan
mutu pendidikan. Dengan adanya MBS sekolah dan masyarakat tidak
perlu lagi menunggu perintah dari atas. Mereka dapat mengembangkan
suatu visi pendidikan yang sesuai dengan keadaan setempat dan
melaksanakan visi tersebut secara mandiri.
Dalam pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) alokasi
dana kepada sekolah menjadi lebih besar dan sumber daya tersebut dapat
dimanfaatkan sesuai kebutuhan sekolah sendiri. Sekolah lebih
bertanggung jawab terhadap perawatan, kebersihan, dan penggunaan
fasilitas sekolah, termasuk pengadaan buku dan bahan belajar. Hal
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tersebut pada akhirnya akan meningkatkan mutu kegiatan belajar
mengajar yang berlangsung di kelas. Sekolah membuat perencanaan
sendiri dan mengambil inisiatif sendiri untuk meningkatkan mutu
pendidikan dengan melibatkan masyarakat sekitarnya dalam proses
tersebut. Kepala sekolah dan guru dapat bekerja lebih profesional dalam
memberikan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan anak di
sekolahnya. MBS merupakan salah satu komponen sekolah dalam rangka
meningkatkan mutu pembelajaran.
MBS yang akan dikembangkan merupakan bentuk alternatif
pengelolaan sekolah dalam program desentralisasi bidang pendidikan,
yang ditandai dengan adanya otonomi luas di tingkat sekolah, partisipasi
masyarakat yang tinggi namun masih dalam kerangka kebijakan
pendidikan nasional. MBS harus mengakibatkan peningkatan proses
belajar mengajar sehingga hasil belajarpun meningkat. Sekolah yang
menerapkan prinsip-prinsip MBS adalah sekolah yang harus lebih
bertanggungjawab, kreatif dalam bertindak dan mempunyai wewenang
lebih serta dapat dituntut pertanggungjawabannya oleh pemangku
kepentingan.
Dengan diterapkannya Manajemen Berbasis Sekolah, maka
diharapkan sekolah bisa:
1.
Menyadari kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman
bagi sekolah tersebut.
2.
Mengetahui sumber daya yang dimiliki dan masukan
pendidikan yang akan dikembangkan.
3.
Mengoptimalkan sumber daya yang tersedia untuk
kemajuan lembaganya.
4.
Bertanggungjawab terhadap orangtua, masyarakat, lembaga
terkait, dan pemerintah dalam penyelenggaraan sekolah.
5.
Persaingan sehat dengan sekolah lain dalam usaha-usaha
kreatif-inovatif untuk meningkatkan layanan dan mutu
pendidikan.
6.
Meningkatkan peran serta Komite Sekolah, masyarakat,
dunia usaha dan dunia industri untuk mendukung kinerja
sekolah.
7.
Menyusun dan melaksanakan program sekolah yang
mengutamakan kepentingan proses belajar mengajar
(pelaksanaan kurikulum), bukan kepentingan administratif
saja.
8.
Menerapkan prinsip efektivitas dan efisiensi dalam
penggunaan sumber daya sekolah (anggaran, personil, dan
fasilitas).
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9.

10.
11.
12.
13.

14.

Mampu mengambil keputusan yang sesuai dengan
kebutuhan, kemampuan, dan kondisi lingkungan sekolah
walau berbeda dari pola umum atau kebiasaan.
Menjamin terpeliharanya fasilitas dan sumber daya yang
ada di sekolah dan bertanggung jawab kepada masyarakat.
Meningkatkan profesionalisme personil sekolah.
Meningkatnya kemandirian sekolah di segala bidang.
Adanya keterlibatan semua unsur terkait dalam
perencanaan program sekolah (misal: KS, guru, Komite
Sekolah, tokoh masyarakat, dll).
Adanya keterbukaan dalam pengelolaan anggaran
pendidikan sekolah.10

Ruang lingkup Manajemen Pendidikan dengan melihat bahwa
Sekolah atau Lembaga Pendidikan lainnya sebagai sebuah sistem
menjadikan kita tidak dapat beralasan untuk tidak berinovasi, karena
banyak sekali ranah yang dapat diberlakukannya inovasi. Apakah itu dari
Input, proses, out put atau out come.

10

Lena Elitan, Manajemen Inovasi transformasi menuju organisasi kelas dunia, (Bandung :
Alfabeta, 2009), hal.118
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BAGIAN KEDUA
APLIKASI FUNGSI MANAJEMEN
DALAM PENDIDIKAN:
PLANNING, ORGANIZING, LEADING, ACTUALING DAN CONTROLING
A. Problematika Dunia Pendidikan
Salah satu persoalan pendidikan yang sedang dihadapi bangsa kita
adalah persoalan mutu pendidikan pada setiap jenjang dan satuan
pendidikan. Dari berbagai pengamatan dan analisa, ada berbagai faktor
yang menyebabkan mutu pendidikan kita mengalami peningkatan secara
merata. Pertama, kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan nasional
menggunakan pendekatan educational production function atau inputoutput analisis yang tidak dilaksanakan secara konsekuen.
Kedua, penyelenggaraan pendidikan nasional dilakukan secara
birokratis
sentralistik,
sehingga
membuat
sekolah
sebagai
penyelenggaraan pendidikan tergantung pada keputusan birokrasibirokrasi. Ketiga, minimnya peranan masyarakat khususnya orang tua
siswa dalam penyelenggaraan pendidikan, partisipasi orang tua selama
ini dengan sebatas pendukung dana, tapi tidak dilibatkan dalam proses
pendidikan seperti mengambil keputusan, monitoring, evaluasi dan
akuntabilitas, sehingga sekolah tidak memiliki beban dan tanggung
jawab hasil pelaksanaan pendidikan kepada masyarakat/orang tua
sebagai stake holder yang berkepentingan dengan pendidikan. Keempat,
krisis kepemimpinan, dimana kepala sekolah yang cenderung tidak
demokratis, sistem top down policy baik dari kepala sekolah terhadap
guru atau birokrasi diatas kepala sekolah terhadap sekolah.
Dalam tataran nilai, pendidikan mempunyai peran vital sebagai
pendorong individu dan warga masyarakat untuk meraih progresivitas
pada semua nilai kehidupan. Di samping itu, pendidikan dapat menjadi
determinan penting bagi proses transformasi personal maupun sosial.
Dan sesungguhnya inilah idealisme pendidikan yang mensyaratkan
adanya pemberdayaan.
Namun dalam tataran ideal, pergeseran paradigma yang awalnya
memandang lembaga pendidikan sebagai lembaga sosial, kini dipandang
sebagai suatu lahan bisnis basah yang mengindikasikan perlunya
perubahan pengelolaan. Perubahan pengelolaan tersebut harus seirama
dengan tuntutan zaman.
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Situasi, kondisi dan tuntutan pasca booming-nya era reformasi
membawa konsekuensi kepada pengelola pendidikan untuk melihat
kebutuhan kehidupan di masa depan. Maka merupakan hal yang logis
ketika pengelola pendidikan mengambil langkah antisipatif untuk
mempersiapkan diri bertahan pada zamannya. Mempertahankan diri
dengan tetap mengacu pada pembenahan total mutu pendidikan berkaitan
erat dengan manajemen pendidikan adalah sebuah keniscayaan.
Sebagai pemimpin selain harus memiliki karakter kepemimpinan,
juga harus menguasai fungsi-fungsi manajerial. Fungsi manajerial inilah
yang akan membantu pemimpin untuk menjalankan organisasi dalam
pencapaian tujuan organisasi. Perlu diingat bahwa jika seorang
pemimpin tidak memiliki kemampuan manajerial, maka ia hanya akan
mampu merumuskan dan menentukan visi/misi organisasi kedepan,
namun tidak mampu untuk menjalankan seluruh aktivitas organisasi
menuju pencapaian visi/misi organisasi tersebut. Untuk itu sebagai
pemimpin mengenal fungsi-fungsi manajerial adalah sangat penting,
karena manajemen merupakan seni dalam pengelolahan organisasi guna
pencapaian tujuan organisasi.
B. Fungsi Manajemen Dalam Pendidikan
Manajemen adalah suatu proses pengaturan atau ketatalaksanaan
untuk mencapai suatu tujuan dengan melibatkan orang lain. Manajemen
adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber-sumber
lainya secara efektif dan efesien untuk mencapai tujuan tertentu. Ada
banyak fungsi manajemen yang diungkapkan oleh para ahli manajemen,
seperti: Planning (Perencanaan), Organizing (Pengorganisasian),
Commanding (Pemberian Komando), Coordinating (Pengkoordinasian),
Controlling (Pengawasan) oleh Henry Fayol; Planning (Perencanaan),
Organizing (Pengorganisasian), Staffing (Penyusunan Pegawai),
Directing (Pembinaan Kerja), Coordinating (Pengkoordinasian),
Reporting (Pelaporan), Budgeting (Anggaran) oleh Luther Gullick;
Planning (Perencanaan), Organizing (Pengorganisasian), Staffing
(Penyusunan Pegawai),Directing (Pembinaan Kerja), Controlling
(Pengawasan) oleh Harold Koontz dan Cyril O’Donnel; George R.
Terry, yakni POAC (Planning, Organizing, Actuating & Controlling);
dan beberapa ahli manajemen lagi. Namun dalam materi ini akan
memuat fungsi manajemen dalam pendidikan yang meliputi: Planning,
Organizing, Leading, Actuating Dan Controling.
Kelima fungsi manajemen tersebut dalam manajemen modern tidak
berjalan linear, namun spiral. Hal ini memungkinkan organisasi akan
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bergerak terus menerus dan tidak berhenti pada satu tahap. Secara
sederhana dapat dikatakan bahwa siklus manajemen yang dilakukan oleh
suatu organisasi adalah merencanakan, mengorganisasi staf dan sumber
daya yang ada, melaksanakan program kerja, dan mengendalikan
(pengawasan) jalannya pekerjaan. Di dalam tahapan pengendalian
dilakukan evaluasi untuk memperoleh umpan balik (feed back) untuk
dasar
perencanaan
selanjutnya,
atau
untuk
perencanaan
kembali (replanning). Demikian seterusnya sehingga kegiatan fungsifungsi manajemen tersebut merupakan suatu siklus spiral.
1. Pengertian Manajemen
Menurut wikipedia, kata manajemen berasal dari bahasa prancis
kuno management, yang berarti seni melaksanakan dan mengatur. Mary
Parker Follet, mendefinisikan manajemen sebagai seni menyelesaikan
melalui orang lain. Di sini seorang manajer bertugas mengatur dan
mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi.
Griffin mendefinisikan manajemen sebagai sebuah proses
perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan
sumber daya untuk mencapai sasaran (goals) secara efektif dan efisien.
Efektif berarti bahwa tujuan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan.
Efisien berarti bahwa tugas yang ada dilaksanakan secara benar,
terorganisasi, dan sesuai dengan jadwal; dalam berbagai bidang seperti
industri, pendidikan, kesehatan, bisnis, finansial dan sebagainya. Efektif
merujuk pada tujuan dan hasil guna, sedangkan efisien merujuk pada
daya guna, cara, dan lamanya suatu proses mencapai tujuan tersebut.11
Banyak rumusan lain yang diberikan para ahli dalam mendefinisikan
manajemen diantaranya:
a. Dalam buku karangan George R. Terry dan Laslie W. Rue.
Mendefinisikan manajemen yaitu suatu proses atau kerangka kerja
yang melibatkan bimbingan suatu kelompok orang-orang ke arah
tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata.12
b. Manajemen dapat didefinisikan dari dua sudut pandang, yaitu sebagai
proses penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam rangka penerapan
tujuan dan sebagai kemampuan atau keterampilan orang yang

11

12

Sudarwan Danim dan Suparno, Manajemen Dan Kepemimpinan Transformasional
Kekepalasekolahan (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hal. 2.
George R. Terry dan Laslie W. Rue, Dasar-Dasar Manajemen (Jakarta: Bumi Aksara,
2005), hal. 1.
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menduduki jabatan manajerial atau melalui kegiatan-kegiatan orang
lain.13
c. Drs. H. Malayu S.P. Hasibuan. Manajemen adalah ilmu dan seni
mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumbersumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan
tertentu.14
d. Waggner dan Hollenbeck. Manajemen adalah suatu proses
perencanaan, pengorganisasian dalam rangka mencapai tujuan
pembagian kerja.
Dari definisi tersebut terdapat beberapa poin, yaitu pertama
manajemen adalah proses, suatu alur kegiatan. Bukan sesuatu yang
dapat dicapai sekali untuk semua hal. Kedua, kegiatan manajerial
mempengaruhi perilaku anggota organisasi dan organisasi itu
sendiri.15
Manajemen dapat dikemukakan sebagai berikut, bekerja dengan
orang-orang untuk mencapai tujuan organisasi dengan pelaksanaan
fungsi-fungsi perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing),
penyusunan personalia atau kepegawaian (staffing), pengarahan dan
kepemimpinan (leading), dan pengawasan (contrilling).16
Setelah meninjau beberapa pengertian arti dari berbagai para ahli
dalam karya-karyanya, jelas sekali terdapat banyak definisi-definisi
tentang manajemen. Dari berbagai definisi-definisi tersebut dapat
disimpulkan bahwa manajemen adalah serangkaian kegiatan yang
didalamnya terdapat suatu proses berbeda yaitu Planning, Organizing,
Leading, Actuating Dan Controling sehingga bisa memanfaatkan
sumberdaya yang ada untuk mencapai tujuan dengan efektif dan efisien.
2.

Unsur-Unsur Manajemen

Agar manajemen dapat berjalan dengan proses yang baik dan benar
serta tercapai tujuan yang sebaik-baiknya, maka diperlukan adanya unsurunsur manajemen. Karenanya untuk mencapai tujuan para
manajer/pimpinan biasanya menggunakan dengan istilah 6 M yang terdiri
dari unsur-unsur manajemen diantaranya adalah:
13
14

15
16

Sondang P. Siagian, Filsafat Administrasi (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hal. 5.
Malayu S.P. Hasibuan, Manajemen Sumber Daya Manusia (Jakarta: Bumi Aksara, 2007),
hal. 1.
Maisah, Manajemen Pendidikan (Ciputat: Gaung Persada Press Group, 2013), hal. 1.
Sadili Samsudin, Manajemen sumber daya manusia (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hal.
16.
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a. Man (Manusia)
Manusia memiliki peran yang sangat penting dalam melakukan
beberapa aktifitas, karena manusialah yang menjalankan semua
program yang direncanakan. Oleh karena itu tanpa adanya manusia,
manajer tidak akan mungkin bisa mencapai tujuan yang diinginkan.
Sedangkan manajer/pimpinan itu sendiri orang yang mencapai hasil
atau tujuan melalui orang lain.
b. Money (Uang)
Uang digunakan sebagai sarana manajemen dan harus digunakan
sedemikian rupa agar tujuan yang diinginkan bisa tercapai dengan
baik dan tidak memerlukan uang yang begitu besar. Apabila dinilai
dengan uang yang lebih besar digunakan untuk mencapai tujuan
tersebut.
c. Material (Bahan)
Material dalam manajemen dapat diartikan sebagai bahan atau
data dan informasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan
digunakan sebagai pelaksana fungsi-fungsi dari manajemen serta
dalam mengambil keputusan oleh pimpinan.
d. Machines (Mesin)
Mesin adalah suatu jenis alat yang digunakan sebagai proses
pelaksana kegiatan manajemen dengan menggunakan teknologi atau
alat bantu berupa mesin.
e. Methods (Metode)
Metode atau cara bisa diartikan pula sebagai sarana atau alat
manajemen, karena itu mencapai tujuan harus menggunakan metode
atau cara yang efektif dan efisien. Namun, metode-metode yang ada
harus disesuaikan denga perencanaan yang sudah dibuat, agar metode
itu tepat sasaran.

f. Market (Pasar)
Pasar merupakan salah satu sarana manajemen penting lainnya,
khusus bagi perusahaan-perusahaan atau badan yang bertujuan untuk
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mencapai laba atau keuangan. Karena pasar dipergunakan sebagai
tempat pendistribusian barang-barang yang sudah dihasilkan.17
3.

Fungsi-Fungsi Manajemen

Kepekaan melihat kondisi global yang bergulir dan peluang masa
depan menjadi modal utama untuk mengadakan perubahan paradigma
dalam manajemen pendidikan. Modal ini akan dapat menjadi pijakan yang
kuat untuk mengembangkan pendidikan. Pada titik inilah diperlukan
berbagai komitmen untuk perbaikan kualitas. Ketika melihat peluang, dan
peluang itu dijadikan modal, kemudian modal menjadi pijakan untuk
mengembangkan pendidikan yang disertai komitmen yang tinggi, maka
secara otomatis akan terjadi sebuah efek domino (positif) dalam
pengelolaan organisasi, strategi, SDM, pendidikan dan pengajaran, biaya,
serta marketing pendidikan.
Untuk menuju point education change (perubahan pendidikan)
secara menyeluruh, maka manajemen pendidikan adalah hal yang harus
diprioritaskan untuk kelangsungan pendidikan sehingga menghasilkan output yang diinginkan. Walaupun masih terdapat institusi pendidikan yang
belum memiliki manajemen yang bagus dalam pengelolaan
pendidikannya. Manajemen yang digunakan masih konvensional, sehingga
kurang bisa menjawab tantangan zaman dan terkesan tertinggal dari
modernitas.
Jika manajemen pendidikan sudah tertata dengan baik dan
membumi, niscaya tidak akan lagi terdengar tentang pelayanan sekolah
yang buruk, minimnya profesionalisme tenaga pengajar, sarana-prasarana
tidak memadai, pungutan liar, hingga kekerasan dalam pendidikan.
Manajemen dalam sebuah organisasi pada dasarnya dimaksudkan sebagai
suatu proses (aktivitas) penentuan dan pencapaian tujuan organisasi
melalui pelaksanaan fungsi dasar: planning, organizing, actuating, leading
dan controlling dalam penggunaan sumberdaya organisasi. Karena itulah,
aplikasi manajemen organisasi hakikatnya adalah juga amal perbuatan
SDM organisasi yang bersangkutan.
a.

Planning (Perencanaan)
Perencanaan merupakan susunan langkah-langkah secara sistematik
dan teratur untuk mencapai tujuan organisasi atau memecahkan masalah
tertentu. Perencanaan juga diartikan sebagai upaya memanfaatkan sumbersumber yang tersedia dengan memperhatikan segala keterbatasan guna
17

M. Manulang, Dasar-Dasar Manajemen (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2006), hal. 6.
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mencapai tujuan secara efisien dan efektif. Perencanaan merupakan
langkah awal dalam proses manajemen, karena dengan merencanakan
aktivitas organisasi kedepan, maka segala sumber daya dalam organisasi
difokuskan pada pencapaian tujuan organisasi.
Allah Swt berfirman dalam Alqur’an dalam Surat Al-Hasyir ayat 18
berikut ini:

Artinya :
“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan
hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya
untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah,
Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.
(Q.S. Al-Hasyr, 59: 18)18

Perencanaan merupakan salah satu hal yang penting yang perlu dibuat
untuk setiap usaha dalam rangka mencapai suatu tujuan. Karena sering
kali pelaksaan suatu kegiatan akan mengalami kesulitan dalam mencapai
tujuan tanpa adanya perencanaan. Kesulitan tersebut dapat berupa
penyimpangan arah dari pada tujuan, atau ada pemborosan modal yang
mengakibatkan gagalnya semua kegiatan dalam mencapai suatu tujuan.
Perencanaan adalah penentuan secara matang dan cerdas tentang apa
yang akan dikerjakan dimasa yang akan datang dalam rangka mencapai
tujuan. Anderson dan Bowman mengatakan bahwa perencanaan adalah
proses mempersiapkan seperangkat keputusan bagi perbuatan dimasa
datang. Definisi ini mengisyaratkan bahwa perbuatan keputusan
merupakan bagian dari perencanaan, namun proses perencanaan dapat
juga terpikir setelah tujuan dan keputusan diambil.19
Perencanaan adalah proses penentukan tujuan atau sasaran yang
hendak dicapai dan menetapkan jalan dan sumber yang diperlukan untuk
18

19

Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an danTerjemahnya(Bogor: Syaamil
Quran, 2007), hal. 548.
Marno dan Triyo Supriyatno, Manajemen Dan Kepemimpinan Pendidikan Islam
(Bandung: Refika Aditama, 2008), hal. 13.
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mencapai tujuan itu seefisien dan seefektif mungkin. Dalam setiap
perencanaan selalu terdapat tiga kegiatan yang meskipun dapat dibedakan,
tetapi tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya dalam
proses perencanaan. Ketiga kegiatan itu adalah:
1) Perumusan tujuan yang ingin dicapi
2) Pemilihan program untuk mencapai tujuan itu
3) Identifikasi dan pengerahan sumber yang jumlahnya selalu
terbatas.
Untuk itu, perencanaan membutuhkan data dan informasi agar
keputusan yang diambil tidak lepas kaitannya dengan maslah yang
dihadapi pada masa yang akan datang.20
Perencanaan terdiri atas aktivitas yang dioperasikan oleh seorang
manajer untuk berpikir kedepan dan mengambil keputusan saat ini, yang
memungkinkan untuk mendahului serta menghadapi tantangan pada waktu
yang akan datang. Berikut ini aktivitas perencanaan yang dimaksud:
1. Prakiraan (forecasting) Prakiraan merupakan suatu usaha yang
sistematis untuk meramalkan atau memperkirakan waktu yang
akan datang dengan penarikan kesimpulan atas fakta yang telah
diketahui.
2. Penetapan tujuan (establishing objective) Penetapan tujuan
merupakan suatu aktivitas untuk menetapkan sesuatu yang ingin
dicapai melalui pelaksanaan pekerjaan.
3. Pemprograman (programming) Pemprograman adalah sesuatu
aktivitas yang dilakukan dengan maksud untuk menetapkan:
a. Langkah-langkah utama yang diperlukan untuk mencapai suatu
tujuan.
b. Unit dan anggota yang bertanggung jawab untuk setiap
langkah.
c. Urutan serta pengaturan waktu setiap langkah.
4. Penjadwalan (scheduling) Penjadwalan adalah penetapan atau
penunjukan waktu menurut kronologi tertentu guna melaksanakan
berbagai macam pekerjaan.
5. Penganggaran (budgeting) Penganggaran merupakan suatu
aktivitas untuk membuat pernyataan tentang sumber daya
keuangan (financial recources) yang disediakan untuk aktivitas dan
waktu tertentu.
20

Nanang Fattah, Landasan Manajemen Pendidikan (Bandung: Remaja Rosdakarya,
2006), hal. 49.
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6. Pengembangan prosedur (developing procedure) Pengembangan
prosedur merupakan suatu aktivitas menormalisasikan cara, teknik,
dan metode pelaksanaan suatu pekerjaan.
7. Penetapan dan interpretasi kebijakan (establishing and interpreting
policies) Penetapan dan interpretasi kebijakan adalah suatu
aktivitas yang dilakukan dalam menetapkan syarat berdasarkan
kondisi mana manajer dan para bawahannya akan bekerja. Suatu
kebijakan adalah sebagai suatu keputusan yang senantiasa berlaku
untuk permasalahan yang timbul berulang demi suatu organisasi.
Berdasarkan aktivitas perencanaan diatas, berikut ini adalah langkahlangkah penting dalam pekerjaan perencanaan:
1. Menjelaskan permasalahan.
Permasalahan harus sigambarkan dengan jelas. Demikian juga
permasalahan harus dideskripsikan secara singkat karena suatu
permasalahan yang dirumuskan dengan cara efektif adalah setengah
selesai.
2. Usaha memperoleh informasi terandal tentang aktivitas yang
direncanakan.
Pengetahuan tentang aktivitas yang akan direncanakan adalah penting
dan perlu untuk perencanaan yang efektif. Hal ini memiliki pengaruh
terhadap aktivitas lain, baik yang bersifat intern maupun ekstern bagi
organisasi. Agar efektif, suatu aktivitas harus didasarkan atas
pengetahuan. Pengalaman pemecahan permasalahan yang lalu, praktikpraktik organisasi lain, penelitian, pencarian catatan dan data yang
diperoleh dari penelitian dan percobaan merupakan sumber umum dari
informasi yang dapat digunakan.
3. Analisis dan klasifikasi informasi
Tiap-tiap informasi diperiksa secara terpisah dalam hubungannya
dengan informasi secara keseluruhan. Hubungan timbal balik
ditunjukkan dan berhubungan dengan perencanaan yang dihadapi,
ditemukan, dan dinilai. Informasi yang diperuntukkan guna
menghadapi permasalahan yang sejenis diklasifikasikan sehingga data
yang sama disatukan.
4. Menentukan dasar perencanaan dan batasan
Bedasarkan data yang berhubungan dengan permasalahan amaupun
atas dasar pendapatan yang dianggap penting untuk menetapkan
rencana, harus disusun prakiraan tertentu. Dasar pendapatan dan
batasan tersebut akan menunjukkan latar belakang yang dianggap dapat
membenarkan rencana.
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5. Menentukan rencana berganti
Biasanya terdapat beberapa rencana berganti untuk menyelesaikan
pekerjaan dan berbagai macam alternatif dikembangkan dalam langkah
ini. Kecermatan dan kecerdikan serta kreativitas sering diperlukan
untuk memperoleh beberapa rencana yang mungkin.
6. Memilih rencana yang diusulkan
Perlu dipertimbangkan dengan cermat mengenai ketepatan aktivitas
yang dipilih (direncanakan) dengan alokasi biaya yang akan
dikeluarkan. Keputusan dalam hal ini dapat dibuat oleh satu orang
maupun terdiri atas sekelompok orang tertentu.
7. Membuat urutan kronologis mengenai rencana yang diusulkan
Artinya, membuat detail tindakan yang direncanakan akan dilakukan,
oleh siapa, dan bilamana dilakukan dalam urutan yang tepat untuk
tujuan yang diinginkan. Pendekatan yang diikuti maupun penentuan
waktu atas rencanayang diusulkan adalah sangat penting dan
dimasukkan kedalam suatu bagian dari rencana. Hal ini lebih sering
dikenal sebagai siasat dalam perencanaan.
8. Mengadakan pengendalian kemajuan terhadap rencana yang diusulkan
Efektivitas suatu rencana dapat diukur melalui hasil yang dicapai.
Oleh karena itu, perlengkapan untuk kelanjutan yang cukup dalam
menentukan penyesuaian dan hasil harus dimasukkan dalam pekerjaan
perencanaan. Meskipun secara umum aktivitas tersebut merupakan
pelaksanaan fungsi pengendalian, namun setiap tahap pelaksanaan
pekerjaan tertentu perlu dilakukan pengendalian, demikian halnya dengan
setiap tahap perencanaan.21
b.

Organizing (Pengorganisasian)

Tabel 1.
Skema proses
perencanaan dan
langkah-langkahnya

21

B. Siswanto, Pengantar Manajemen (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hal. 46-48.
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Merupakan suatu tindakan atau kegiatan menggabungkan seluruh
potensi yang ada dari seluruh bagian dalam suatu kelompok orang atau
badan atau organisasi untuk bekerja secara bersama-sama guna mencapai
tujuan yang telah ditentukan bersama, baik untuk tujuan pribadi atau
tujuan kelompok dan organisasi. Allah Swt berfirman dalam Alqur’an
yang artinya: “Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang
dijalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu
bangunan yang tersusun kokoh”. (Q.S Shaff, 61: 4)22
Pengorganisasian adalah proses penentuan, pengelompokan dan
penyusunan macam-macam kegiatan yang diperlukan untuk mencapai
tujuan, penempatan orang-orang (staff) pada kegiatan-kegiatan ini,
penyediaan faktor-faktor fisik yang cocok bagi lingkungan (keperluan
kerja) dan penunjukan hubungan wewenang yang didelegasikan terhadap
setiap orang yang berhubungan dengan pelaksanaan setiap kegiatan yang
diharapkan.23
Ernest Dale memberikan pengorganisasian sebagi sebuah proses yang
berlangkah jamak. Proses pengorganisasian itu digambarkan sebagai
berikut:
Proses Pengorganisasian
Tahap pertama, yang
harus dilakukan dalam merinci
pekerjaan adalah menentukan
tugas-tugas apa yang harus
dilakukan untuk mencapai
tujuan
organisasi.
Tahap
kedua, membagi seluruh beban
kerja
menjadi
kegiatan
kegiatan
yang
dapat
dilaksanakan
oleh
perseorangan
atau
perkelompok. Tahap ketiga,
menggabungkan
pekerjaan
para anggota dengan cara yang
rasional dan efisien. Tahap
keempat,
menetapkan
mekanisme
kerja
untuk
22
23

Departemen Agama Republik Indonesia, Op. Cit., hal. 551.
Marno dan Triyo Supriyatno, Op. Cit., hal. 16-17.
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mengkoordinasikan pekerjaan dalam satu kesatuan yang harmonis. Tahap
kelima, melakukan monitoring dan mengambil langkah-langkah
penyesuaian untuk mempertahankan dan meningkatkan efektifitas.24
c.

Actuating (Penggerakan)

Merupakan implementasi dari perencanaan
dimana seluruh komponen yang berada dalam
organisasi tersebut bekerja secara bersama-sama
masing-masing untuk dapat mewujudkan tujuan.
Dallam Surat At-Taubah ayat 105 yang berbunyi:

dan pengorganisasian,
satu sistem dan satu
sesuai dengan bidang
Allah SWT berfirman

A
A
rtinya:
“Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya
serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu
akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang
ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang
telah kamu kerjakan”.(Q.S At-Taubah, 09: 105)25.

Penggerakan adalah kegiatan untuk mengarahkan orang lain agar
suka dan dapat bekerja dalam upaya mencapai tujuan. Pada definisi diatas
terdapat penekanan tentang keharusan cara yang tepat digunakan untuk
menggerakkan, yaitu dengan cara memotivasi atau memberi motif-motif
bekerja kepada bawahannya agar mau dan senang melakukan segala
aktivitas dalam rangka mencapai tujuan secara efektif dan efisien.26
d.

Leading (Kepemimpinan)

Kepemimpinan merupakan kemampuan yang dipunyai seseorang
untuk mempengaruhi orang-orang lain agar bekerja mencapai tujuan dan
sasaran. Kepemimpinan dapat diklasifikasikan sebagai pendekatanpendekatan kesifatan, prilaku dan situasional (contingency) dalam studi
24

Nanang Fattah, Op. Cit., hal. 72.
Departemen Agama Republik Indonesia, Op. Cit., hal. 203.
26
Marno dan Triyo Supriyatno, Op. Cit., hal. 21.
25
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tentang kepemimpinan. Pendekatan pertama memandang kepemimpinan
sebagai suatu kombinasi sifat-sifat (traits) yang tampak. Pendekatan yang
kedua bermaksud mengidentifikasikan perilaku-perilaku (behaviors)
pribadi yang berhubungan dengan kepemimpinan efektif. Kedua
pendekatan ini mempunyai anggapan bahwa seorang individu yang
mempunyai sifat-sifat tertentu atau memperagakan perilaku-perilaku
tertentu akan muncul sebagai pemimpin dalam situasi kelompok apapun
dimana dia berada.
Pemikiran sekarang mendasarkan pada pendekatan ketiga, yaitu
pandangan situasional tentang kepemimpinan. Pandangan ini menganggap
bahwa kondisi yang menentukan efektifitas kepemimpinan bervariasi
dengan situasi, tugas-tugas yang dilakukan, ketrampilan dan pengharapan
bawahan, lingkungan organisasi, dan sebagainya. Pandangan ini telah
menimbulkan contingency pada kepemimpinan, yang dimaksud untuk
menetapkan faktor-faktor situasional yang menentukan seberapa besar
efektifitas situasi gaya kepemimpinan tersebut.27
Pada konteks pemimpin, Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat AnNisa’ ayat 59

Artinya :
“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul
(Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan
Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al
Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman
kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama
(bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (Q.S. An-Nisa, 04: 59)28

Kepemimpinan adalah proses tindakan mempengaruhi kegiatan
kelompok dan pencapaian tujuannya. Didalamnya terdiri dari unsur-unsur
kelompok (dua orang atau lebih). Ada tujuan orientasi kegiatan serta
27
28

T. Hani Handoko, Manajemen (Yogyakarta: BPFE, 2003), hal. 294.
Departemen Agama Republik Indonesia, Op. Cit., hal. 87.
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pembagian tanggung jawab sebagai bentuk perbedaan kewajiban anggota.
Kepemimpinan juga merupakan proses mempengaruhi aktivitas individu
atau kelompok usaha ke arah pencapaian tujuan dalam situasi tertentu.
Kata lain proses kepemimpinan itu dijumpai fungsi pemimpin, pengikut
anggota dan situasi. Kepemimpinan merupakan hubungan di mana satu
orang yakni pemimpin mempengaruhi pihak lain untuk dapat bekerja sama
dalam upaya mencapai tujuan. Leader are persons others want to follow.
Leaders are the ones who command the trust and loyalty of followers - the
great persons who capture the imagination and admiration of those with
whom they deal.29Pemimpin adalah seseorang yang diikuti. Pemimpin
adalah seseorang yang berkuasa atas kepercayaan dan kesetiaan pengikut,
seseorang yang mewujudkan imajinasi dengan kesepakatan bersama.
Jadi pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa
kepemimpinan merupakan suatu proses mempengaruhi orang lain atau
kelompok bawahan guna mencapai tujuan secara efektif dan efisien.
e.

Controling (Pengendalian/Pengawasan)

Merupakan pengendalian semua kegiatan dari proses perencanaan,
pengorganisasian dan pelaksanaan, apakah semua kegiatan tersebut
memberikan hasil yang efektif dan efisien serta bernilai guna dan berhasil
guna. Pada konteks pengawasan, Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat
Qaaf ayat: 16-18 :

Artinya:
“Dan Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dan
mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan Kami lebih dekat
kepadanya daripada urat lehernya. (16). (yaitu) ketika dua orang
Malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah
kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. (17). Tiada suatu
29

Wahjosumidjo,Kepemimpinan Kepala Sekolah Tinjauan Teoritik dan Permasalahannya
(Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2007),hal. 39.
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ucapanpun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya Malaikat
Pengawas yang selalu hadir. (18) (Q.S Qaaf, 50: 16-18)30
Pengawasan merupakan proses untuk mengetahui ada tidaknya
penyimpangan dalam pelaksanaan rencana agar segera dilakukan upaya
perbaikan sehingga dapat memastikan bahwa aktivitas yang dilaksanakan
secara ril merupakan aktivitas yang sesuai dengan apa yang direncanakan.
Proses dasar pengawasan meliputi tiga tahap yaitu:
(1) Menetapkan standar pelaksanaan,
(2) Pengukuran pelaksanaan, dan
(3) Menentukan kesenjangan (deviasi) antara pelaksanaan dengan
standar dan rencana.
Mockler menyusun pengawasan menjadi 4 langkah kegiatan seperti
dalam gambar berikut:

Tetapkan
standar dan
metode
mengukur
prestasi
kerja

Apakah prestasi
kerja sesuai
dengan standar

Mengukur
prestasi
kerja

Ambil
tindakan
korektif dan
evaluasi
ulang
tidak
standar

Tidak melakukan apa-apa

Langkah-langkah dasar proses pengawasan:
1) Menetapkan standar dan metode mengukur prestasi kerja; menetapkan
standar dimulai dari menetapkan tujuan atau sasaran secara spesifik
dan mudah diukur. Tujuan atau sasaran dan cara mencapai tujuan
tersebut merupakan standar dan metode kerja yang dapat digunakan
untuk mengukur prestasi kerja.
2) Pengukuran prestasi kerja; kegiatan yang dijalankan untuk mencapai
sasaran terus diukur keberhasilannya secara berulang bisa pengamatan

30

Departemen Agama Republik Indonesia, Op. Cit., hal. 519.
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langsung atau melalui penggunaan instrumen survey berisi indikator
efektifitas kerja.
3) Menetapkan apakah prestasi kerja sesuai dengan standar; hasil
pengukuran menjadi bahan informasi untuk dibandingkan antara
standar dengan keadaan nyata lapangan.
4) Mengambil tindakan korektif; bila hasil pengukuran menunjukkan
terjadi penyimpangan-penyimpangan, maka dilakukan langkah
korektif.31

31

Engkoswara dan Aan Komariah, Administrasi Pendidikan (Bandung: Alfabeta, 2011), hal.
220.
34

DASAR-DASAR MENAJEMEN PENDIDIKAN

BAGIAN KETIGA
MANAJEMEN SUPERVISI
DALAM PENDIDIKAN
A. Supervisi dalam Manajemen Pendidikan
Supervisi pendidikan sebagai suatu kegiatan yang tidak terpisah dari
kegiatan manajemen pendidikan perlu diupayakan secara simultan dan
ditingkatkan kualitas pelaksanaannya. Bukti yang menunjukkan bahwa
supervisi menjadi bagian dari manajemen pendidikan nasional adalah
terdapatnya bab khusus mengenai pengawasan dalam Undang-Undang
Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 yang diatur lebih lanjut
dengan peraturan pemerintah. Oleh karena supervisi pendidikan
mempunyai kedudukan strategis dan penting dalam manajemen
pendidikan, maka sudah menjadi keharusan bagi pemerintah untuk
berupaya secara terus menerus menjadikan parapelaksana supervisi
pendidikan sebagai tenaga yang profesional.
Salah satu upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan
profesionalisasi tenaga pengawas pendidikan, maka dikeluarkan sebuah
KeputusanMenteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN)
Nomor: 118 tahun 1996 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah.
Standar kinerja dalam jabatan fungsional pengawas sekolah dalamupaya
meningkatkankualitas.pendidikan Perubahan kebijakan yang berakaitan
dengan supervisi pendidikan tersebut dalam pelaksanaannya tidak akan
dapat menghindarkan diri dari berbagai hambatan. Hambatan yang
dihadapi terutama berkaitan dengan kondisi nyata di lapangan.
Istilah supervisi baru muncul kurang lebih tiga dasawarsa terakhir
32
ini . Kegiatan serupa yang dahulu banyak dilakukan adalah Inspeksi,
pemeriksaan, pengawasan atau penilikan. Dalam konteks sekolah sebagai
sebuah organisasi pendidikan, supervisi merupaka bagian dari proses
administrasi dan manajemen. Kegiaan supervisi melengkapi fungsifungsia dministrasi yang ada di sekolah sebagai fungsi terakhir, yaitu
penilaian terhadap semua kegiatan dalam mencapai tujuan. Dengan
supervisi, akan memberikan inspirasi untuk bersama-sama
menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan dengan jumlah lebih banyak,
waktulebihcepat, cara lebih mudah, dan hasil yang lebih baik dari pada
32

NgalimPurwanto, Administrasidan supervise Pendidikan, (Bandung: PT Remaja Rosda
Karya, 2007). h. 12
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jika dikerjakan sendiri. Supervisi mempunyai peran mengoptimalkan
tanggungjawab dari semua program. Supervisi bersangkutpaut dengan
semuaupaya penelitian yang tertuju pada semua aspek yang merupakan
factor penentu keberhasilan.Dengan mengetahui kondisi aspek-aspek
tersebut secara rinci dan akurat, dapat diketahui dengan tepat pula apa
yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas organisasi yang
bersangkutan.
Pendidikan merupakan sarana yang sangat strategis dalam
melestarikan sistem nilai yang berkembang dalam kehidupan. Proses
pendidikanti dak hanya memberikan pengetahuan dan pemahaman
peserta didik, namun lebih diarahkan pada pembentukan sikap, perilaku
dan kepribadian peserta didik, mengingat perkembangan komunikasi,
informasi dan kehadiran media cetak maupun elektronik tidak selalu
membawa pengaruh positif bagi peserta didik.
Tugas pendidik dalam konteks ini membantu mengkondisikan
peseradidik pada sikap, perilaku atau kepribadian yang benar, agar
mampu menjadi agents of modernization bagi dirinya sendiri,
lingkungan, masyarakat dan siapa saja yang dijumpai tanpa harus
membedakan suku, agama, ras dan golongan. Pendidikan diarahkan pada
upaya memanusiakan manusia, atau membantu proses hominisasi dan
humanisasi, maksudnya pelaksanaan dan proses pendidikan harus
mampu membantu peserta didik agar menjadi manusia yang berbudaya
tinggi dan bernilai tinggi (bermoral, berwatak, bertanggung jawab dan
bersosialitas). Untuk mewujudkan capaian tersebut, implementasikan
pendidikan harus didasarkan pada fondasi pendidikan yang memiliki
prinsip learning to know, learning to do, learning to be, dan learning to
live together.
Guna mencapai semua itu maka dalam pelaksanaan tugas pendidik
perlu adanya supervise, maksud dari supervisi di sini adalah agar
pendidik mengetahui dengan jelas tujuan dari pekerjaannya dalam
mendidik, mengenai apa yang hendak dicapai dari pelaksanaan
pendidikan tersebut. Serta mengetahui pula fungsi dari pekerjaan yang
pendidik lakukan. Ini tidak lain membantu pendidik agar lebih fokus
pada tujuan yang ingin dicapai dalam pendidikan dan menghindarkan
dari pelaksanaan pendidikan yang tidak relevan dengan tujuan
pendidikan.
Setiap pelaksanaan program pendidikan memerlukan adanya
pengawasan atau supervisi. Pengawasan bertanggung jawab terhadap
keefektifan program itu.Oleh karena itu, supervisi haruslah meneliti ada
atau tidaknya kondisi-kondisi yang akan memungkinkan tercapainya
tujuan-tujuan pendidikan. Setelah kita mengetahui realita yang terjadi
36
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seperti yang sudah tersebut di atas, maka diperlukan sebuah penjelasan
secara rinci dan mendetail tentang supervisi pendidikan agar para
pendidik dapat memahami betapa perlu dan pentingnya supervisi
pendidikan itu.
B. Konsep Dasar Manajemen Supervisi Dalam Pendidikan
1. Pengertian Manajemen
Manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja, yang
melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang
kearah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang
nyata.33Namun adapula pendapat yang mengatakan bahwa “Manajemen
adalah ilmu pengetahuan maupun seni”.34 Salah satu poses manajemen
adalah menetapkan tujuan dan langka/tindakan yang pasti35
Pendapat lain berpandangan bahwa manajemen merupakan suatu
proses menggunakan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan
organisasi melalui fungsi planning dan decision making, organizing,
leading, dan controlling. Manajemen juga dikatakan sebagai suatu proses
perencanaan, pengorganisasian, memimpin dan mengawasi pekerjaan
anggota organisasi dan menggunakan semua sumber daya organisasi
yang tersedia untuk mencapai tujuan organisasi yang dinyatakan dengan
jelas (Stoner dan Freeman, 1992).36dalam menkaji manajemen
diperluhkan perencanaan sumber daya manusia awal difokuskan pada
perencanaan kebutuhan sumber daya manusia dimasa depan serta cara
pencapaian tujuannya dan implementasi program-program, yang
kemudian bekembang, termasuk dalam hal pengumpulan data untuk
mengevaluasi keefektifan pogram yang sedang berjalan dan memberikan
informasi kepada perencanaan bagi pemenuhan kebutuhan untuk revisi
dan pogram saat diperluhkan. Management is gettings things done
through people. In bringing about this coordinating of group activity, the
manager, as a manager plans,organizes, staffs, direct,and control the
activities other people.37
Menurut pendapat Robbins dan Coultar dalam buku wibowo
menyatakan bahwa manajemen sebagai suatu proses untuk membuat
aktivitas terselesaikan secara efisien dan efektif dengan dan melalui
33

George R. Terry, Dasar-Dasar Manajemen, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h.1
34 Op.Cit,.h.2.
35 Siswanto,Pengantar Manajemen,(Jakarta,PT. Bumi Aksara,2005),h.25
36
Wibowo, Manajemen Kinerja, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h.1-2.
37
Malayu S.P Hasibuan, Manajemen Dasar Pengertian dan Masalah, (Jakata, Bumi Aksara,
2011), hal.3
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orang lain.38 Namun berdasarkan pendapat hikmat, bahwa manajemen
adalah suatu proses ilmu pengetahuan dan juga bisa dilihat sebagai seni
yang bertujuan untuk menyelesaikan pekerjaan secara efesien dan efektif
dengan menggunakan sumber daya yang ada didalam suatu organisasi.
Untuk lebih jelasnya manjemen itu adalah untuk mengatur dan
mengelola secara keseluruhan secara efektif.39 Manajemen tidak hanya
mengukur masalah kuantitas tetapi juga kualitas,40 ada lagi pendapat lain
mengatakan bahwa poses manajemen mempunyai beberapa tahapan
yaitu: Penentuan Tujuan, perumusan strategi, peencanaan, penentuan
pogram kerja, perorganisasian, penggerakan sumber daya manusia,
pemantauan kegiatan opeasional, pengawasan, penilaian serta penciptaan
dan penggunaan sistem umpan balik.41
a. Fungsi-fungsi Manajemen
b. Dalam proses pelaksanaan manajemen berkaitan erat dengan
kegiatan-kegiatan tertentu yang harus dilakukan, yang mana
kegiatan-kegiatan tersebut dapat dikenal dengan nama fungsifungsi manajemen, yang terdiri dari :
1) Planning : menentukan tujuan-tujuan yang hendak dicapai
selama suatu masa yang akan datang dan apa yang harus
diperbuat agar dapat mencapai tujuan-tujuan itu.
2) Organizing:mengelompokkan dan menentukan berbagai
kegiatan penting dan memberikan kekuasaan untuk
melaksanakan kegiatan-kegiatan itu.
3) Staffing:menentukan keperluan-keperluan sumber daya
manusia,
pengerahan,
penyaringan,
latihan
dan
pengembangan tenaga kerja.
4) Motivating: mengarahkan dan menyalurkan perilaku
manusia kearah tujuan-tujuan.
5) Controlling: mengukur pelaksanaan dengan tujuan-tujuan,
menentukan sebab-sebab penyimpangan-penyimpangan dan
mengambil tindakan-tindakan korektif dimana perlu.42

Dari kelima fungsi diatas nanang fata berpendapat bahwa
manajemen diartikan sebagai proses perencanaan, mengorganisasian,
memimpin dan mengendalikan upaya organisasi dengan segala aspeknya
agar tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efesien. Pendekatan
38

Loc.cit,.Wibowo.hal. 2.
Hikmat, Manajemen Pendidikan, (Bandung: Pustaka Setia,2009), hal. 11
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Sudiono, Manajemen Pendidikan Tinggi, (Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2004), hal.186
41Sondang P. Siagan, Sistem Infomasi Manajemen,(Jakarta, Bumi Aksara, 2011), hal.33
42.
George R Terry, Dasar-Dasar Manajemen, h.9-10.
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sistem itu dipandang sebagai gaya manajerial (manajeriak style). Dalam
hubungan ini aplikasi faham sistem terhadap proses manajemen dan
proses pendidikan itu nyata dalam wadah keorganisasian yeng
mennjelaskan tentang adanya model umum dari suatu sistem.43
Pendapat lain mengatakan bahwa manajemen sekolah dalam
mencapai tujuan adalah melalui penerapan fungsi-fungsi: perencanaan,
pengorganisasian,
pengarahan,
pelaporan,
pengkoordinasian,
pembiayaan, dan pengawasan dengan menggunakan dan memanfaatkan
fasilitas maupun sumber daya yang tersedia.44 Berdasarkan pendapat
tersebut bahwa dalam pelaksanaan manajemen di dalamnya ada beberapa
kegiatan-kegiatan tertentu yang harus dilakukan secara bertahap dengan
tujuan bahwa hasil akhir yang diharapkan terwujud secara efektif dan
efisien.
Menurut Sedarmayanti dalam syaiful sagala; instrumen penilaian
kerja merupakan alat yang dipakai untuk menilai kerja individu
seseorang pegawai yang meliputi:Prestasi kerja,yaitu hasil kerja pegawai
dalam menjalankan tugas, baik secara kualitas maupun kuantitas kerja.
a) Keahlian, yaitu tingkat kemampuan teknis yang dimiliki oleh
pegawai dalam menjalankan tugas yang dibebankan padanya.
Keahlian ini bisa dalam bentuk kerjasama, komunikasi, inisiatif,
dan lain-lain.
b) Perilaku, yaitu sikap dan tingkah laku pegawai yang melekat
pada dirinya dan dibawa dalam melaksanakan tugas-tugasnya.
Pengertian perilaku disini juga mencakup kejujuran, tanggung
jawab dan disiplin.
c) Kepemimpinan, yaitu merupakanaspek kemampuan manajerial
dan seni dalam memberikan pengaruh kepada orang lain untuk
mengkoordinasikan pekerjaan secara tepat dan cepat, termasuk
pengambilan keputusan dan penentuan prioritas.
Dengan pemahaman tentang manajemen di atas, dapat dikatakan
bahwa pada hakikatnya manajemen adalah tentang bagaimana dikelola.
Melaksanakan manajemen akan memberikan manfaat bagi organisasi,
tim, dan individu, dan dapat mendukung tujuan menyeluruh dengan
mengaitkan pekerjaan dari setiap pekerja dan pimpinan pada keseluruhan
unit kerjanya.Manajemen adalah manajemen tentang menciptakan
hubungan dan memastikan komunikasi yang efektif.45Di sini penulis
43
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Nanang Fatah, Landasan Manajemen Pendidikan, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya,
2011),h.7-8
Syaiful Sagala, Manajemen Strategik dan Peningkatan Mutu Pendidikan, (Bandung:
Alfabeta, 2010), hal. 56.
Op.Cit.Wibowo, hal. 7.
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menyimpulkan bahwa manajemen kerja bertujuan bagaimana
manajemen dikelola untuk memperoleh sukses, dari definisi di atas
jelaslah bahwa kinerja atau performance merupakan kemampuan yang
dimiliki seseorang dalam menyelesaikan beban dan tanggung jawab baik
secara perorangan maupun secara berkelompok. Individu yang memiliki
tinggi akan menampilkan pola dan hasil kerja maksimal berkualitas,
sedangkan individu dengan rendah akan menampilkan pola dan hasil
kerja yang kurang baik.Dari beberapa para ahli berpendapat simpulan
dari penulis bahwa manajemen adalah suatu proses, menetapkan tujuan
dalam mengambil langkah atau tindakan yang melibatkan sumber daya
manusia yang memerlukan pemantauan, pengawasan, penilaian untuk
mengukur tercapainya tujuan yang efektif dan efesien.
2. Pengertian Supervisi Pendidikan
Perkataan supervise berasal dari bahasa Inggris “supervision”
yang terdiri dari perkataan “super” dan “Vision”. Super berarti atas atau
lebih, sedangkan vision berarti melihat atau meninjau. Oleh karena itu
secara etimologis supervise(supervision) berarti melihat atau meninjau
dari atas atau menilik dan menilai dari atas yang dilakukan oleh pihak
atasan (orang yang memiliki kelebihan) terhadap perwujudan kegiatan
dan hasil kerja bawahan.46
Sergiovanni (1971) mengemukakan pernyataan yang berhubungan
dengan supervisi sebagai berikut: (1) Supervisi lebih bersifat proses dari
pada peranan, (2) Supervisi adalah suatu proses yang digunakan oleh
personalia sekolah yang bertanggung jawab terhadap aspek-aspek tujuan
sekolah dan yang bergantung secara langsung kepada para personalia
yang lain, untuk menolong mereka menyelesaikan tujuan sekolah itu.47
Menurut Ross L. [1980] ~ Supervisi adalah pelayanan kapada
guru – guru yang bertujuan menghasilkan perbaikan pengajaran,
pembelajaran dan kurikulum.Ross L. memandang supervisi sebagai
pelayanan kapada guru – guru yang bertujuan menghasilkan perbaikan.48
Sedangkan menurut, Mulyasa [2006], supervisi sesungguhnya
dapat dilaksanakan oleh kepala sekolah yang berperan sebagai
supervisor, tetapi dalam sistem organisasi modern diperlukan supervisor
khusus yang lebih independent, & dapat meningkatkan obyektivitas
dalam pembinaan dan pelaksanaan tugas.49
46

Hadari Nawawi, Administrasi Pendiidkan, (Jakarta: Gunung Agung1996).h. 103.
Sergiovanni T. J., Supervision of Teaching (Washington: ASCD, 1982), h. 2.
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Purwanto [2002] mengungkapkan bahwa supervisi ialah suatu
aktivitas pembinaan yang direncanakan untuk membantu para guru &
pegawai sekolah dalam melakukan pekerjaan secara efektif.50
Secara umum supervisi adalah bantuan dari para pemimpin
sekolah, yang tertuju kepada perkembangan kepemimpinan guru-guru
dan personel sekolah lainnya dalam mencapai tujuan pendidikan.
Bantuan tersebut dapat berupa dorongan, bimbingan, dan kesempatan
bagi pertumbuhan keahlian dan kecakapan guru-guru, seperti bimbingan
dalam usaha dan pelaksanaan pembaharuan-pembaharuan dalam
pendidikan dan pengajaran, pemilihan alat-alat pengajaran dan metodemetode mengajar yang lebih baik,dll. Dengan kata lain supervisi adalah
suatu aktivitas pembinaan yang direncanakan untuk membantu para guru
dan pegawai sekolah lainnya dalam melakukan pekerjaan secara
efektif.51
Beberapa pengertian tersebut menunjukkan bahwa supervisi
bukanlah kegiatan sesaat seperti inspeksi, tetapi merupakan kegiatan
yang kontinu dan berkesinambungan sehingga guru-guru selalu
berkembang dalam mengerjakan tugas dan mampu memecahkan
berbagai masalah pendidikan dan pengajaran secara efektif dan efisien.
Supervisi merupakan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan
teknis edukatif di sekolah, bukan sekedar pengawasan terhadap fisik
material. Supervisi merupakan pengawasan terhadap kegiatan akademik
yang berupa proses belajar mengajar, pengawasan terhadap guru dalam
mengajar, pengawasan terhadap murid yang belajar dan pengawasan
terhadap situasi yang menyebabkannya.
Hakikat supervisi pendidikan adalah suatu proses pembimbingan
dari pihak atasan kepada guru-guru dan para personalia sekolah lainnya
yang langsung menangani belajar para siswa, untuk memperbaiki situasi
belajar mengajar, agar para siswa dapat belajar secara efektif dengan
prestasi belajar yang semakin meningkat. Sedangkan yang melakukan
supervisi disebut supervisor.
Konsep supervisi modern dirumuskan oleh Kimball Wiles (1967)
sebagai berikut: “Supervision is assistance in the devolepment of a better
teaching learning situation”. Supervisi adalah bantuan dalam
pengembangan situasi pembelajaran yang lebih baik.52Rumusan ini
mengisyaratkan bahwa layanan supervisi meliputi keseluruhan situasi
50
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belajar mengajar (tujuan, materi, teknik, metode, guru, siswa, dan
lingkungan).Situasi belajar inilah yang seharusnya diperbaiki dan
ditingkatkan melalui layanan kegiatan supervisi.Dengan demikian
layanan supervisi tersebut mencakup seluruh aspek dari penyelenggaraan
pendidikan dan pengajaran.Supervisi lebih menekankan kepada
persahabatan yang dilandasi oleh pemberian pelayanan dan kerjasama
yang lebih baik diantara guru-guru, karena bersifat demokratis.
Supervisi pendidikan dipandang sebagai kegiatan yang
ditunjukkan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu proses dan hasil
pembelajaran. Dalam konteks profesi pendidikan, khususunya profesi
mengajaran, mutu pembelajaran merupakan refleksi dari kemamuan
profesional guru. Oleh karena itu, supervisi pendidikan berkepentingan
dengan upaya peningkatan kemampuan professional guru, yang pada
gilirannya akan berdampak terhadap peningkatan mutu proses dan hasil
pembelajaran.
Konsep supervisi dalam pendidikan awalnya adalah adanya
kebutuhan guru memperoleh bantuan mengatasi kesulitan dalam
landasan pengajaran dengan cara membimbing guru, memilih metode
mengajar, dan mempersiapkan guru untuk mampu melaksanakan
tugasnya dengan kreativitas yang tinggi dan otonom sebagai guru
sehingga pertumbuhan jabatan guru terus berlangsung. Berkaitan dengan
perkembangan dan pertumbuhan anak, supervisi juga merupakan
bantuan dalam perkembangan dari belajar mengajar dengan baik 53
Misi utama supervisi pendidikan adalah memberi pelayanan
kepada guru untuk mengembangkan mutu pembelajaran, memfasilitasi
guru agar dapat mengajar dengan efektif.Melakukan kerjasama dengan
guru atau anggota staf lainnya untuk meningkatkan mutu pembelajaran,
mengembangkan kurikulum serta meningkatkan pertumbuhan
profesionalisasi semua anggota.54
Supervisi merupakan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan
teknis edukatif di sekolah, bukan sekedar pengawasan terhadap fisik
material. Supervisi merupakan pengawasan terhadap kegiatan akademik
yang berupa proses belajar mengajar, pengawasan terhadap guru dalam
mengajar, pengawasan terhadap murid yang belajar dan pengawasan
terhadap situasi yang menyebabkannya. Aktivitasnya dilakukan dengan
mengidentifikasi kelemahan-kelemahan pembelajaran untuk diperbaiki,
apa yang menjadi penyebabnya dan mengapa guru tidakberhasil
53
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melaksanakan tugasnya dengan baik. Berdasarkan hal tersebut kemudian
diadakantindak lanjut yang berupa perbaikan dalam bentuk
pembinaan.Pembinaan merupakan sebuah pelayanan terhadap guru
dalam memperbaiki kinerjanya.Pembinaan selain pelayanan terhadap
guru, juga merupakan usaha preventif untuk mencegah supaya guru tidak
terulang kembali melakukan kesalahan serupa yang tidak perlu,
menggugah kesadarannya supaya mempertinggi kecakapan dan
keterampilan mengajarnya.55
3. Ciri – Ciri Supervisi
Secara umum dapat disebutkan supervisi bercirikan :
1) Research : Meneliti situasi sebenarnya disekolah
Dalam proses ilimiah ditempuh langkah-langkah : a)
merumuskan masalah yang akan diteliti, b) mengumpulkan data
tentang masalah tersebut.
Dalam fase ini mengumpulkan fakta dan opini (pendapat) sebagai
bahan pertimbangan, tehnik-tehnik yang dipakai misalnya observasi,
wawancara, angket, dan sebagainya.Bahan-bahan (data) yang
terkumpul kemudian diolah untuk memperoleh suatu kesimpulan,
biasanya digunakan perhitungan-perhitungan statistic misalnya
dengan prosentase (%) dan sebagainya. Dari hasil pengolahan itu
dapatlah suatu kesimpulan bagaimana sebenarnya suatu situasi
pendidikan yaitu :
2) Evaluation: Penilaian
Hasil penelitian tersebut dinilai bersama antara supervisor dan
yang disuvervisi yaitu bersama-sama mencari aspek-aspek positif
(kebaikan-kebaikan,
kemajuan-kemajuan)
yang
telah
dicapai.Kemudian bersama-sama meninjau aspek-aspek negative
(kelemahan-kelemahan, kekurangan-kekurangan, atau hambatanhambatan) yang masih ada.Selanjutnya bersama-sama menganalisa
sebab-sebab masih adanya kekurangan-kekurangan/hambatanhambatan yang dialami.
3) Improvement : Mengadakan perbaikan
Baik supervisor maupun yang supervise bersama-sama
mengikhtiarkan cara-cara untuk mengatasi kekurangan-kekurangan
atau hambaatan-hambatan yang dialami, dan bersama sama mencari
jalan mempertahankan yang sudah baik, bahkan meningkatkan agar
lebih baik lagi.
55
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4) Assiatance : Memberikan bantuan dan bimbingan, dan penyuluhan
(counseling).
Atas kesadaran tugas dan tanggungjawabnya Supervisor :
menyediakan waktu dan tenaganya untuk membantu mengadakan
perbaikan-perbaikan; mengikhtiarkan sumber-sumber, baik sumbersumber material maupun non material maupun personil serta
menunjukkan jalan kearah perbaikan; member bimbingan dan
penyuluhan kearah perbaikan situasi.
5) Cooperation
: Kerjasama antara supervisor dan supervisee
ke arah perbaikan situasi.56
Kepengawasan pendidikan di Indonesia dewasa ini mengalami
masa transisi dari inspeksi kearah supervisi yang dicita-citakan. Yang
disebut supervisor pendidikan bukan hanya para pejabat/petugas dari
kantor pembinaan, kepala sekolah, guru-guru dan bahkan murid pun
dapat disebut sebagai supervisor, bila misalnya diserahi tugas untuk
mengetuai kelas atau kelompoknya.

4. Tujuan Supervisi
Merujuk pendapat Made Pidarta (1999: 15) bahwa "Supervisor
sebagai fungsi, bila ia dipandang sebagai bagian atau organ dari
organisasi sekolah.Tetapi bila dipandang dari apa yang ingin dicapai
supervisi, maka hal itu merupakan tujuan supervisi".57
Tujuan supervisi pendidikan menurut Wiles & Lovell (1983)
ialah :
a. Formulasi tujuan, implementasi dan evaluasi
b. Pengembangan kurikulum
c. Dukungan langsung dan pelayanan kepada guru
d. Evaluasi Personel
e. Pelayanan pendidikan
f. Evaluasi hasil pendidikan.58
Tujuan supervisi pendidikan adalah perbaikan dan perkembangan
proses belajar mengajar secara total, ini berarti bahwa tujuan supervisi
pendidikan tidak hanya untuk memperbaiki mutu mengajar guru, tetapi
juga membina pertumbuhan profesi guru termasuk di dalamnya
56
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pengadaan fasilitas yang menunjang kelancaran proses belajar mengajar,
peningkatan mutu pengetahuan dan keterampilan guru-guru, pemberian
bimbingan dan pembinaan dalam hal implementasi kurikulum, pemilihan
dan penggunaan metode mengajar, alat-alat pelajaran, prosedur dan
teknik evaluasi pengajaran. Supervisi yang baik mengarahkan
perhatiannya pada dasar-dasar pendidikan dan cara-cara belajar serta
perkembangannya dalam pencapaian tujuan umum pendidikan. Fokusnya
bukan pada seorang atau sekelompok orang, akan tetapi semua orang
seperti guru-guru, para pegawai, dan kepala sekolah lainnya adalah
teman sekerja yang sama-sama bertujuan mengembangkan situasi yang
memungkinkan terciptanya kegiatan belajar mengajar yang baikSecara
nasional tujuan konkrit dari supervisi pendidikan adalah:
(a) membantu guru melihat dengan jelas tujuan-tujuan pendidikan
(b) Membantu guru dalam membimbing pengalaman belajar murid.
(c) Membantu guru dalam menggunakan alat pelajaran modern.
(d) Membantu guru dalam menilai kemajuan murid-murid dan hasil
pekerjaan guru itu sendiri.
(e) Membantu guru dalam menggunakan sumber-sumber pengalaman
belajar.
(f) Membantu guru dalam memenuhi kebutuhan belajar murid.
(g) Membantu guru dalam membina reaksi mental atau moral kerja
guru dalam rangka pertumbuhan pribadi dan jabatan mereka.
(h) Membantu guru baru di sekolah sehingga mereka merasa gembira
dengan tugas yang diperolehnya.
(i) Membantu guru agar lebih mudah mengadakan penyesuaian
terhadap masyarakat dan cara-cara menggunakan sumber-sumber
yang berasal dari masyarakat.
(j) Membantu guru-guru agar waktu dan tenaganya tercurahkan
sepenuhnya dalam pembinaan sekolah.59
Tujuan umum Supervisi adalah memberikan bantuan teknis dan
bimbingan kepada guru dan staf agar personil tersebut mampu
meningkatkan kwalitas kinerjanya, dalam melaksanakan tugas dan
melaksanakan proses belajar mengajar. Secara operasional dapat
dikemukakan beberapa tujuan konkrit dari supervisi pendidikan yaitu:
1. Meningkatkan mutu kinerja guru
2. Membantu guru dalam memahami tujuan pendidikan dan apa
peran sekolah dalam mencapai tujuan tersebut
59
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3.

Membantu guru dalam melihat secara lebih jelas dalam
memahami keadaan dan kebutuhan siswanya.
4. Membentuk moral kelompok yang kuat dan mempersatukan guru
dalam satu tim yang efektif, bekerjasama secara akrab dan
bersahabat serta saling menghargai satu dengan lainnya.
5. Meningkatkan kualitas pembelajaran yang pada akhirnya
meningkatkan prestasi belajar siswa.
6. Meningkatkan kualitas pengajaran guru baik itu dari segi
strategi, keahlian dan alat pengajaran.
7. Menyediakan sebuah sistim yang berupa penggunaan teknologi
yang dapat membantu guru dalam pengajaran.
8. Sebagai salah satu dasar pengambilan keputusan bagi kepala
sekolah untuk reposisi guru.
9. Meningkatkan keefektifan kurikulum sehingga berdaya guna dan
terlaksana dengan baik.
10. Meningkatkan keefektifan dan keefesiensian sarana dan prasarana
yang ada untuk dikelola dan dimanfaatkan dengan baik sehingga
mampu mengoptimalkan keberhasilan siswa.
11. Meningkatkan kualitas pengelolaan sekolah khususnya dalam
mendukung terciptanya suasana kerja yang optimal yang
selanjutnya siswa dapat mencapai prestasi belajar sebagaimana
yang diharapkan.
12. Meningkatkan kualitas situasi umum sekolah sehingga tercipta
situasi yang tenang dan tentram serta kondusif yang akan
meningkatkan kualitas pembelajaran yang menunjukkan
keberhasilan lulusan.
Adapun sasaran utama dari pelaksanaan kegiatan supervisi
tersebut adalah peningkatan kemampuan profesional guru. Sasaran
Supervisi ditinjau dari objek yang disupervisi, ada 3 macam bentuk
supervisi:
1. Supervisi Akademik
Menitikberatkan pengamatan supervisor pada masalahmasalah akademik, yaitu hal-hal yang berlangsung berada
dalam lingkungan kegiatan pembelajaran pada waktu siswa
sedang dalam proses mempelajari sesuatu
2. Supervisi Administrasi
Menitikberatkan pengamatan supervisor pada aspek-aspek
administrasi yang berfungsi sebagai pendukung dan pelancar
terlaksananya pembelajaran.
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3. Supervisi Lembaga
Menyebarkan objek pengamatan supervisor pada aspek-aspek
yang berada di sekolah. Supervisi ini dimaksudkan untuk
meningkatkan nama baik sekolah atau kinerja sekolah secara
keseluruhan. Misalnya: Ruang UKS (Unit Kesehatan
Sekolah), Perpustakaan dan lain-lain.
5. Prinsip-prinsip Supervisi
Secara sederhana prinsip-prinsip Supervisi adalah sebagai berikut :
1.

Supervisi hendaknya memberikan rasa aman kepada pihak yang
disupervisi.

2.

Supervisi hendaknya bersifat Kontrukstif dan Kreatif.

3.

Supervisi hendaknya realistis didasarkan pada keadaan dan
kenyataan sebenarnya.

4.

Kegiatan supervisi hendaknya terlaksana dengan sederhana.

5.

Dalam pelaksanaan supervisi hendaknya terjalin hubungan
profesional, bukan didasarkan atas hubungan pribadi.

6.

Supervisi
hendaknya
didasarkan
pada
kemampuan,
kesanggupan, kondisi dan sikap pihak yang disupervisi.

7.

Supervisi harus menolong guru agar senantiasa tumbuh sendiri
tidak tergantung pada kepala sekolah

Prinsip-prinsip Supervisi lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut:
1.

2.

3.

Supervisi bersifat memberikan bimbingan dan memberikan
bantuan kepada guru dan staf sekolah lain untuk mengatasi
masalah dan mengatasi kesulitan dan bukan mencari-cari
kesalahan.
Pemberian bantuan dan bimbingan dilakukan secara langsung,
artinya bahwa pihak yang mendapat bantuan dan bimbingan
tersebut tanpa dipaksa atau dibukakan hatinya dapat merasa
sendiri serta sepadan dengan kemampuan untuk dapat mengatasi
sendiri.
Apabila supervisor merencanakan akan memberikan saran atau
umpan balik, sebaiknya disampaikan sesegera mungkin agar
tidak lupa. Sebaiknya supervisor memberikan kesempatan
kepada pihak yang disupervisi untuk mengajukan pertanyaan
atau tanggapan.
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4.

5.

6.

Kegiatan supervisi sebaiknya dilakukan secara berkala misalnya
3 bulan sekali, bukan menurut minat dan kesempatan yang
dimiliki oleh supervisor.
Suasana yang terjadi selama supervisi berlangsung hendaknya
mencerminkan adanya hubungan yang baik antara supervisor
dan yang disupervisi tercipta suasana kemitraan yang akrab. Hal
ini bertujuan agar pihak yang disupervisi tidak akan segansegan mengemukakan pendapat tentang kesulitan yang dihadapi
atau kekurangan yang dimiliki.
Untuk menjaga agar apa yang dilakukan dan yang ditemukan
tidak hilang atau terlupakan, sebaiknya supervisor membuat
catatan singkat, berisi hal-hal penting yang diperlukan untuk
membuat laporan.

Tahalele dan Indrafachrudi (1975)
prinsip-prinsip supervisi
sebagai berikut; (a) supervisi harus dilaksanakan secara demokratis dan
kooperatif, (b) supervisi harus kreatif dan konstruktif, (c) supervisi harus
”scientific” dan efektif, (d) supervisi harus dapat memberi perasaan
aman pada guru-guru, (e) supervisi harus berdasarkan kenyataan, (f)
supervisi harus memberi kesempatan kepada supervisor dan guru-guru
untuk mengadakan “self evaluation”
Karena prinsip-prinsip supervisi di atas merupakan kaidah-kaidah
yang harus dipedomani atau dijadikan landasan di dalam melakukan
supervisi, maka hal itu mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dari
para supervisor, baik dalam konteks hubungan supervisor-guru, maupun
di dalam proses pelaksanaan supervisi.
6. Fungsi Supervisi
Supervisi mempunyai fungsi ganda, untuk meningkatkan
kemampuan mengajar guru dan untuk pengembangan kurikulum.Burton
(Oliva, 1984: 16) mengidentifikasi fungsi supervisi sebagai berikut.
a. The improvement of the teaching act,
b. The improvement of teachers in service,
c. The selection and organization of subject-matter,
d. Testing and measuring, and
e. The rating of teachers.
Oliva kemudian membagi fungsi supervisi menjadi tiga yaitu,
pengembangan staf (staff development), pengembangan kurikulum
(curriculum development), dan perbaikan pengajaran (instructional
development).Pengembangan staf dimaksudkan sebagai pembinaan
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terhadap kepala sekolah, guru-guru dan personel sekolah lainnya agar
meningkatkan kemampuan dan kinerjanya serta saling bekerjasama
dalam merealisasi program pendidikan di sekolah.Pengembangan
kurikulum adalah pengkajian kurikulum disesuaikan dengan kebutuhan
dan perkembangan lingkungan. Kimball Wiles, mengatakan bahwa
fungsi supervisi ialah memperbaiki situasi belajar anak-anak.
Usaha perbaikan merupakan proses yang kontinyu sesuai dengan
perubahan
masyarakat.
Masyarakat
selalu
mengalami
perubahan.Perubahan masyarakat membawa pula konsekuensi dalam
bidang pendidikan dan pengajaran.Suatu penemuan baru mengakibatkan
timbulnya dimensi-dimensi dan persepektif baru dalam bidang ilmu
penegetahuan. Secara umum, fungsi dari supervisi pendidikan adalah:
1) Penelitian
Proses dari penelitian ini meliputi beberapa tahapan, pertama adalah
perumusan masalah yang akan diteliti, kedua adalah pengumpulan
data, ketiga pengolahan data, dan yang terakhir adalah konklusi hasil
penelitian.
2) Penilaian
Fungsi supervisi dalam hal ini adalah mengevaluasi aspek-aspek
positif dan negatif guna menemukan hambatan-hambatan dan
mengembangkan kemajuan yang telah ada.
3) Perbaikan
Supervisi dal;am hal ini mengawasi keadaan umum dan situasi dalam
pendidikan, jika belum baik atau belum memuaskan maka akan
segera diperbaiki.
4) Peningkatan
Peningkatan disini supervisor meningkatkan segala sesuatu yang
telah baik dan mengembangkan agar lebih maju lagi.60

7. Tipe-tipe Supervisi
1. Tipe Inspeksi
Tipe seperti ini biasanya terjadi dalam administrasi dan model
kepemimpinan yang otokratis, mengutamakan pada upaya
60

http://kanguut.blogspot.co.id/2012/04/fungsi-supervisi-pendidikan.html
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mencari kesalahan orang lain, bertindak sebagai “Inspektur” yang
bertugas mengawasi pekerjaan guru. Supervisi ini dijalankan
terutama untuk mengawasi, meneliti dan mencermati apakah guru
dan petugas di sekolah sudah melaksanakan seluruh tugas yang
diperintahkan serta ditentukan oleh atasannya.
2. Tipe Laisses Faire
Tipe ini kebalikan dari tipe sebelumnya. Kalau dalam supervisi
inspeksi bawahan diawasi secara ketat dan harus menurut
perintah atasan, pada supervisi Laisses Faire para pegawai
dibiarkan saja bekerja sekehendaknya tanpa diberi petunjuk yang
benar. Misalnya: guru boleh mengajar sebagaimana yang mereka
inginkan baik pengembangan materi, pemilihan metode ataupun
alat pelajaran.
3. Tipe Coersive
Tipe ini tidak jauh berbeda dengan tipe inspeksi. Sifatnya
memaksakan kehendaknya. Apa yang diperkirakannya sebagai
sesuatu yang baik, meskipun tidak cocok dengan kondisi atau
kemampuan pihak yang disupervisi tetap saja dipaksakan
berlakunya. Guru sama sekali tidak diberi kesempatan untuk
bertanya mengapa harus demikian. Supervisi ini mungkin masih
bisa diterapkan secara tepat untuk hal-hal yang bersifat awal.
Contoh supervisi yang dilakukan kepada guru yang baru mulai
mengajar. Dalam keadaan demikian, apabila supervisor tidak
bertindak tegas, yang disupervisi mungkin menjadi ragu-ragu dan
bahkan kehilangan arah yang pasti.
4. Tipe Training dan Guidance
Tipe ini diartikan sebagai memberikan latihan dan bimbingan.
Hal yang positif dari supervisi ini yaitu guru dan staf tata usaha
selalu mendapatkan latihan dan bimbingan dari kepala sekolah.
Sedangkan dari sisi negatifnya kurang adanya kepercayaan pada
guru dan karyawan bahwa mereka mampu mengembangkan diri
tanpa selalu diawasi, dilatih dan dibimbing oleh atasannya.
5.

Tipe Demokratis
Selain kepemimpinan yang bersifat demokratis, tipe ini juga
memerlukan kondisi dan situasi yang khusus. Tanggung jawab
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bukan hanya seorang pemimpin saja yang memegangnya, tetapi
didistribusikan atau didelegasikan kepada para anggota atau
warga sekolah sesuai dengan kemampuan dan keahlian masingmasing.

C. Manajemen Supervise Pendidikan Perspektif Kontemporer di MAN
Model Kota Jambi
1. Gambaran Umum MAN Model Kota Jambi
Latar belakang sejarah MAN Kota Jambi yang berada dikomplek
perguruan Jl. Adityawarman Thehok adalah berasal dari komplek PGAN
Jambi yang luasnya mencapai 4.3 Ha yang dibeli dari dana anggaran
Negara melalui DIP tahun 1969 oleh Asy Ari Thoha, BA(kepala PGAN
6 tahun Jambi/PGAN Jambi periode III Tahun 1967-1983). Pada tahun
1973 komplek PGAN ini mulai dibangun secara bertahap sebanyak 6
lokal dan pada tahun 1974 aktifitas belajar mengajar PGAN jambi yang
waktu itu masih 6 tahun mulai dilaksanakan dan tahun 1975 PGAN
Jambi yang semula berlokasi di Jl. Hayam Wuruk Simpang Jelutung
Jambi secara keseluruhannya pindah ke komplek perguruan ini.
Untuk diketahui bersama bahwa PGAN 6 tahun Jambi yang
semula berada di komplek sekolah di Jelutung bersama SMP N 4 Jambi
sejak tahun 1967-1975. Sejarah awal dari keberadaan PGAN Jambi
sebagai berikut:
Pada tahun 1959/1960 PGA 4 Tahun mulai didirikan yang
berlokasi di pakuan baru dipimpin oleh H. Nurdin Yusuf yang
merupakan masa periode awal pertama hingga tahun 1965.Mulai tahun
ajaran 1963/ 1964PGAN 4 Jambi kemudian dikembangkan menjadi
PGAN 6 tahun Jambi yang berlokasi di pakuan baru kemudian pindah di
komplek sekolah bekas sekolah cina di Jelutung Jl. Hayam Wuruk
Jambi.
Berkat dari sejarah singkat PGAN 6 tahun Jambi yang kemudian
tahun 1978 PGAN 6 tahun Jambi mengalami alih fungsi atau perubahan
menjadi PGAN jambi selama 3 tahun setingkat SMA dan menjadi MTs
N Jambi selama 3 tahun setingkat SMP yang saat itu masih dibawah
pimpinan Asyari Thoha, BA (periode III) yang kemudian tahun 1983
PGAN jambi dipimpin oleh Drs. H.A. Razak Hazzal hingga tahun 1989
(periode IV).
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Selama dalam perjalanan PGAN (3 tahun) Jambi telah
menghasilkan tenaga guru yang cukup besar dan kemudian sebagai
realisasi keputusan menteri agama RI nomor 64 tahun 1990 tanggal 25
april 1990, maka PGAN jambi yang dipimpin oleh Drs. Selamat Wasito
(masa tugas 1989-1994 periode PGAN ke V dan periode I kepala MAN)
dialih menjadi Madrasah Aliyah Negeri Jambi, sehingga dengan itu
angka pada tahun ajaran 1990/1991 MAN Jambi merupakan tahun
pertama penerimaan siswa kelas I dengan jumlah siswa-siswi yang
diterima sebanyak 299 orang disamping secara bertahap
penyelenggaraan program kegiatan belajar mengajar kelas II dan kelas
III PGAN Jambi.
Untuk tahun ajaran 1992/1993 adalah masa berakhirnya siswa
PGAN Jambi secara keseluruhannya yang berarti bahwa MAN Jambi
telah memiliki kelas I, II dan III yang pada saat itu siswa berjumlah 521
orang. mulai tahun ajaran 1998/1999 MAN Jambi mengalami perubahan
status menjadi MAN Model Jambi berdasarkan keputusan Dirjen
Bimbingan
Islam
Departemen
Agama
RI
No.
E.IV/
PP.00.6/Kep/17.A/1998 tanggal 20 februari 1998.perubahan status
menjadi MAN Model Jambi dimaksudkan agar MAN Jambi dipacu
sebagai pusat pembelajaran, pembinaan dan dapat dijadikan contoh bagi
Madrasah Aliyah lainnya dalam provinsi Jambi.
MAN Model Jambi merupakan salah satu Madrasah Model dari
35 Madrasah Aliyah Model yang ada di Indonesia, yang mulai dirintis
dan dikembangkan oleh Departemen Agama RI melalui Proyek
Pengembangan Madrasah Aliyah atau DMAP (Development of
Madrasah Aliyah Project) pada tahun 1998 yang keberadaannya
berfungsi sebagai percontohan, pusat sumber belajar, dan pusat
pemberdayaan yang menumbuhkan kemandirian bagi madrasah dan
masyarakat sekitarnya.
Optimalisasi peran serta MAN Model Jambi dalam rangka
membentuk karakter anak bangsa yang berkepribadian luhur,
berkemandirian tangguh, berpotensi cipta dan karya serta berakhlakul
karimah membutuhkan sinergitas seluruh komponen, baik yang secara
langsung berkehidupan di MAN Model Jambi maupun yang berada di
wilayah sekitar. Atas dasar pertimbangan itulah, maka pihak manajemen
MAN Model Jambi melakukan inovasi merancang website ini sebagai
salah satu wahana menerobos tali estafet kerisalahan Nabi besar
Muhammad SAW, yakni al-ulama’ warasat al-anbiya’, dengan harapan
nantinya.61
61

Dokumentasi MAN Model Jambi
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Sekolah sebagai pendidikan formal bertujuan membentuk
manusiayang berkepribadian, dalam mengembangkan intelektual peserta
didikdalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Kepala sekolah
sebagaipemimpin pendidikan perannya sangat penting untuk membantu
guru danmuridnya serta sebagai supervisor Secara umum supervisi itu
bantuan dari para pemimpin sekolah, yang tertuju kepada perkembangan
kepemimpinan guru-guru dan personel sekolah lainnya dalam mencapai
tujuan pendidikan, melihat atau meninjau. Didalam kepemimpinnya
kepala sekolah harus dapatmemahami, mengatasi dan memperbaiki
kekurangan-kekurangan yangterjadi di lingkungan sekolah.
Sebagai sekolah berkualitas yang ada di provinsi jambi, MAN
Model Jambi sudah melaksanakan berbagai manajemen supervise
pendidikan yang di lakukan oleh kepala sekolah ibu Dr. Jamillah,M.Pd
kepada para guru dan karyawan yang ada di MAN MODEL Jambi. Yang
bertujuan untuk bantuan professional kepada guru dalam meningkatkan
kwalitas proses pembelajaran sehingga guru dapat membantu pesaerta
didik untuk belajar lebih aktif, kreatif, inovatif, efektif dan
menyenangkan.
Menurut kepala sekolah MAN Model Jambi Diantara nya
supervise atau pembinaan yang di lakukan kepala sekolah untuk
membina sekolah Menjadi lembaga pendidikan yang Islami, Berkualitas,
Populis dan Mandiri, karena MAN model Jambi adalah sekolah yang
berstandar ISO. Manajemen Supervisi pendidikan MAN Model Jambi
mencakup: Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi dan Tindak Lanjut
Evaluasi.
Perencanaan program supervisi pendidikan yaitu penyusunan
serangkaian perencanaan pemantauan kegiatan dalam membantu guru
mengembangkan kemampuannya mengelola pendidikan. Perencanaan
merupakan tahapan penting dalam manajemen, salah satu maksud dibuat
perencanaan adalah untuk mempersiapkan program-program yang akan
dijalankan untuk meningkatkan kemungkinan tercapainya tujuan-tujuan
organisasi di waktu yang akan datang. Dalam membuat perencanaan
antara lain dengan menentukan kerangka tindakan yang diperlukan untuk
pencapaian tujuan. Ini dilakukan dengan mengkaji kekuatan dan
kelemahan organisasi, menentukan kesempatan dan ancaman,
menentukan strategi untuk mencapai tujuan dan mengambil keputusan.
Begitu juga supervisi yang dilakukan Kepala MAN Model Jambi
dalam meningkatkan profesionalisme guru, yang pertama dilakukan
yaitu membuat Rencana Kerja Madrasah (RKM).Dalam membuat
perencanaan kepalamadrasah menganalisis kelemahan dan tantangan
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yang ada di MAN Model Jambi, kemudian menentukan alternatif
pemecahannya.Berdasarkan RKM terdapat penyusunan rencana
penilaian kinerja guru.Dalam pelaksanaannya dialokasikan kepada wakil
kepala madrasah bagian kurikulum. Berikut ini diantara supervise yang
di lakukan MAN model Jambidiantara nya adalah:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

Buku catatan pembinaan guru dan tenaga administrasi
Buku tamu khusus
Catatan/ profil karyawan honorer MAN MODEL JAMBI
TH.2015/2016,
Catatan profil karyawan PNS MAN MODEL JAMBI TH.
2015/2016,
Buku Dokumen Akademik
Buku tamu supervise/pembinaan madrasah tahun 2015/2016
Buku pembinaan siswa
Jadwal kegiatan mingguan bagi guru
Laporan hasil penilaian kinerja Guru semester ganjil
pembelajaran 2015/2016
Rekap hasil penilaian kinerja guru kelas/ mata pelajaran.
Teguran pertama atas pelanggaran displin guru

Hal tersebut diatas merupakan salah satu dari supervise
manajemen pendidikan yang dilakukan oleh lembaga dalam menjaga
eksistensi Sekolah MAN Model di Daerah Jambi khususnya dan
Indonesia Umumnya. Supervise-supervisi ini dilakukan di sekolah ratarata satu semester sekali atau satu tahun dua kali untuk mengkontrol
kegiatan-kegiatan yang di lakukan para guru dan karyawan yang ada di
MAN Model Jambi.62
Evaluasi ialah proses menentukan sampai sejauh manatujuan
pendidikan dapat dicapai. Sebagaimana di MAN Model Jambi evaluasi
diadakan setiap Satu semester sekali yang dihadiri oleh kepala madrasah,
guru dan karyawan. Yang dibahas dalam rapat tersebut antara lain:
1) Program yang telah dijalankan
2) Kinerja para anggota
3) Hasil belajar yang dicapai para pelajar
5). Kurikulum
6) Membuat kebijaksanaan dan keputusan
7) Memperbaiki materi dan program pendidikan.
8) Kebutuhan sekolah yaitu sarana dan prasarana
9) Kegiatan kondisional
62

Interview, Dr. Jamillah, M.Pd,(Ibu Kepala Sekolah) 26 Oktober 2016.
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Setiap kegiatan manajemen dikatakan sempurna jika didalamnya
terdapat supervisi. Adapaun proses supervisii yaitu masing-masing
pengurus melaporkan permasalahan dan hasil kerjanya, kemudian dari
data yang ada dianalisis dan diadakan tindak lanjut.
Prinsip-Prinsip Supervisi Yang Dilaksanakan Oleh Kepala Sekolah
MAN MODEL JAMBI
NO Prinsip

Pelaksanaan Lapangan

1

Organisasional

Pengawasan yang dilaksanakan oleh kepala sekolah
dapat dilakukan dalam kerangka struktur sekolah
yang dilingkupinya.

2

Perbaikan

Pengawasan kepala sekolah berusaha mengetehui
kelemahan atau kekurangan dalam pelaksanaan
kegiataan yang berlangsung di sekolah, kemudian
dicari solusinya agar kegiatan operasional sekolah
dapat berjalan sesuai dengan standar, sehingga
sekolah dapat mencapai tujuannya yang telah
ditetapkan.

3

Komunikasi

Pengawasan kepala sekolah dilakukan untuk
membina sistem kerjasama antara kepala sekolah,
guru, dan pegawai lainnya yang ada di lingkungan
sekolah, sehingga dapat dan mampu berkomunikasi
dengan baik demi kemajuan sekolah.

4

Pencegahan

Pengawasan kepala sekolah dilakukan untuk
menghindari adanya kesalahan dalam mengelola
komponen yang ada di sekolah.

5

Pengendalian

Pengawasan kepala sekolah dilakukan agar semua
proses pengelolaan sekolah berada pada rel yang
telah digariskan sebelumnya. Dalam hal ini, prinsip
efisien, efektif dalam pengelolaan sekolah menjadi
ukuran.

6

Objektif

Pengawasan kepala sekolah dilakukan berdasarkan
data nyata dilapangan tanpa menggunakan penilaian
dan tafsiran subjektif.

7

kontinuitas

Pengawasan kepala sekolah dilakukan secara terus
menerus baik selama berlangsung proses
pelaksanaan maupun setelah pelaksanaan kerja.

55

DASAR-DASAR MENAJEMEN PENDIDIKAN

Analisis Supervisi Eksternal
Keadaan politik dan keamanan di lingkungan MAN MODEL JAMBI
relatif stabil. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi cukup baik,
budaya islami yang berkembang di lingkungan sekolah sangat mendukung
terhadap dunia pendidikan. Di samping itu, pihak sekolah selalu menjalin
kerja sama dengan masyarakat dan guru yang peduli dengan pendidikan dan
regulasi/kebijakan pemerintah karena pendidikan itu merupakan tanggung
jawab dari semua pihak.
Analisis Supervisi Internal
Kurikulum sudah menggunakan ISO memenuhi standar nasional
pendidikan Dalam proses pembelajaran memenuhi standar nasional
pendidikan yaitu menumbuhkan kreativitas siswa dan guru.Pengembangan
manajemen sekolah yang meliputi manajemen ketenagaan, kesiswaan, sarana
dan prasarana, keuangan, hubungan sekolah dan masyarakat telah dilakukan
sesuai dengan kemampuan dan kondisi sekolah. Optimalisasi pengelolaan
komponen sekolah tersebut masih perlu terus diupayakan dengan
memanfaatkan teknologi informasi yang lebih canggih sehingga pengelolaan
semua komponen sekolah tersebut akan lebih mudah kredibel, lebih mudah
diakses oleh berbagai pihak yang memerlukan sebagai bahan pengambilan
keputusan.
Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian dilaksanakan melalui
kegiatan monitoring, evaluasi, dan supervisi. Kegiatan tersebut telah
dilaksanakan secara periodik dan berkala. Upaya penyempurnaan dan
konsistensi masih perlu terus ditingkatkan untuk efektifitas pengawasab dan
pengendalian terutama dalam pemenfaatan tekenologi informasi.63

63

Interview, Dr. Jamillah, M.Pd,(Ibu Kepala Sekolah) 26 Oktober 2016.
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BAGIAN KEEMPAT
MANAJEMEN KOMUNIKASI DALAM PENDIDIKAN
A. Komunikasi dalam Organisasi
Komunikasi dalam suatu organisasi sangatlah penting. Salah satu
faktor penentu suksesnya organisasi adalah komunikasi.Komunikasi
yang baik akan memperlancar jalannya organisasi, sebaliknya jika
komunikasi kurang baik dapat menyebabkan macetnya organisasi.
Sebagai contoh dalam suatu sekolah, Jika Kepala sekolah lupa
meyampaikan kapan masuk kembali sekolah setelah libur, maka akan
banyak guru atau siswa yang tidak hadir pada awal permulaan sekolah
sehingga aktivitas pembelajaran akan terkendala. Hal demikian
menyebabkan sekolah tidak berfungsi semestinya.
Untuk menghindari hal ini maka para pemimpin organisasi harus
memahami dan menyempurnakan kemampuan organisasi sehingga
komunikasi dalam organisasi tersebut menjadi efektif. Efektifnya
komunikasi organisasi dalam suatu sekolah akan membantu pelaksanaan
tugas para guru maupun kepala sekolah.
Setiap organisasi termasuk sekolah tidak terhindar dari konflik
organisasi. Untuk menghindari dan memecahkan konflik ini perlu adanya
komunikasi yang efektif, baik komunikasi verbal maupun non verbal.
Dengan adanya komunikasi ini maka diharapkan dapat memaksimalkan
segala aktivitas organisasi dalam mencapai tujuan organisasi.
Dalam proses perencanaan terhadap program pendidikan yang akan
dilaksanakan, khususnya dalam lembaga pendidikan Islam, maka prinsip
perencanaan harus mencerminkan terhadap nilai-nilai islami yang
bersumberkan pada al-Qur'an dan al-Hadits. Dalam hal perencanaan ini
AQl-Qur'an mengajarkan kepada manusia:

Artinya :
Dan berbuatlah kebajikan
keberuntungan (Al-Hajj : 77)
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Selain ayat tersebut, terdapat pula ayat yang menganjurkan kepada
para manejer atau pemimpin untuk menentukan sikap dalam proses
perencanaan pendidikan. yaitu dalam al
al-Qur’an surat an-Nahl ayat 90:

Artinya :
Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat
kebajikan atau kebaikan, memberi kepada kaum kerabat dan Allah
melarang perbuatan yang keji, mungkar dan permusuhan. Dia
memberi pelajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil
pelajaran (An-Nahl
Nahl : 90)
Ayat-ayat
ayat lain yang berkesinambungan dengan perencanaan adalah
seperti termaktub dalam al-Qur’an
al
Surat 75 ayat 36 yang artinya:
“apakah manusi mengira ia dibiarkan saja tanpa pertanggung
jawaban?, dan selanjutnya dalam A
Al-Qur’an Surat Al-Isra :36:

Artinya:
Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai
pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan
dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya.
Ayat tersebut merupakan suatu hal yang sangat prinsipil yang tidak
boleh ditawar dalam proses perencanaan pendidikan, agar supaya tujuan
yang ingin dicapai dapat tercapai dengan sempurna. Disamping itu pula,
intisari ayat tersebut merupakan suatu “pembeda” antara manajemen
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secara umum dengan manajemen dalam perspektif Islam yang sarat
dengan nilai.
Keberhasilan seseorang dalam memanejerial sebuah lembaga tidak
terlepas dari struktural dan komunikasi yang baik. Keefektifan
komunikasi yang disampaikan biasanya akan menghasilkan suasana
yang nyaman sehingga tujuan organisasi mudah tercapai.
B. Prinsip Dasar Komunikasi
1. Definisi Umum
Komunikasi adalah proses individu mengirimkan stimulus yang
biasanya dalam bentuk verbal untuk mengubah tingkah laku orang lain.
Hovland, Janis dan Kelly, Komunikasi adalah suatu proses memberikan
signal menurut aturan tertentu, sehingga dengan cara ini suatu sistem
dapat didirikan, dipelihara, dan diubah. Komunikasi adalah suatu proses
melalui mana individu dalam hubungannya, dalam kelompok, dalam
organisasi dan dalam masyarakat menciptakan, mengirimkan dan
menggunakan informasi untuk mengkoordinasi lingkungannya dan orang
lain.
Menurut Brent D Ruben, Komunikasi adalah proses dengan mana
simbol verbal dan nonverbal dikirimkan, diterima dan diberi arti.
Sedangkan William D Seller, Komunikasi adalah pertukaran pesan
verbal maupun nonverbal antara sipengirim dan sipenerima pesan untuk
mengubah tingkah laku. [64] Komunikasi adalah proses penyampaian atau
penerimaan pesan dari suatu orang kepada orang lain, baik langsung
maupun tidak langsung, secara tertulis, lisan, maupun bahasa nonverbal.
[65]

2. Pengertian Komunikasi Organisasi
Komunikasi Organisasi menurut Goldhaber yaitu,”organizational
communications is the process of creating and exchanging messages
within a network of interdependent relationship to cope with
environmental uncertainty “ atau Komunikasi Organisasi adalah proses
menciptakan dan saling menukar pesan dalam satu jaringan hubungan
yang saling tergantung satu sama lain untuk mengatasi lingkungan yang
66
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Arni Muhammad , Komunikasi Organisasi, Bumi Aksara : Jakarta 2008
Usman Husaini, Manajemen Teori,Praktik,dan Riset Pendidikan Edisi 3, Bumi Aksara :
Jakarta 2006
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tidak pasti atau yang selalu berubah-ubah. Defenisi ini mengandung
tujuh konsep kunci yaitu : proses, pesan, jaringan, keadaan saling
tergantung, hubungan, lingkungan dan ketidakpastian. [3]
3. Hakekat dan Peran Komunikasi dalam suatu organisasi untuk
mewujudkan kinerja lembaga yang optimal
Sekolah merupakan suatu organisasi yang terdiri dari berbagai
komponen seperti : Kepala Sekolah, guru, Komite Sekolah, siswa,
pegawai dan Yayasan (bagi sekolah swasta). Jadi yang akan dibahas
dalam makalah ini adalah Hakekat dan Peran Komunikasi dalam suatu
sekolah untuk mewujudkan kinerja sekolah yang optimal untuk
mencapai tujuan sekolah yang sudah ditentukan.
Fungsi dan peranan komunikasi di sekolah adalah sebagai berikut :
1. Fungsi informatif
Komunikasi sebagai fungsi informatif maksudnya bahwa melalui
komunikasi yang baik diharapkan semua pihak di sekolah
memperoleh informasi yang baik dan akurat serta tepat waktu,
sehingga dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik. Kepala
sekolah sebagai menejer dapat meningkatkan kemampuan
menejerialnya untuk memimpin sekolah. Guru sebagai ujung tombak
pencapaian tujuan sekolah dapat menambah wawasannya dalam
bidang pendidikan dan pengajaran. Pegawai sekolah sebagai tatausaha
sekolah lebih mudah melaksanakan tugasnya tanpa harus dihantui
keraguan. Demikian juga dengan siswa akan lebih mudah memahami
pelajaran yang disampaikan oleh gurunya.[4]
2. Fungsi Regulatif
Komunikasi sebagai fungsi regulatif di sekolah mencakup peraturan–
peraturan yang berlaku di sekolah. Fungsi Regulatif ini dipengaruhi
dua hal,yaitu :
• Atasan, dalam hal ini Kepala Sekolah yang berwenang
mengendalikan semua informasi yang disampaikan, dan
memberikan instruksi atau perintah.
•

3

4

Message atau pesan Regulatif berorientasi pada kerja, artinya guru
maupun pegawai membutuhkan kepastian peraturan-peraturan
tentang pekerjaan yang boleh dan tidak boleh untuk dilaksanakan.

http://ikaoktaviani1705.blogspot.com/2013/01/upaya-meningkatkan-efektivitas.html
diakes tanggal 04 November 2016.
http://ibugurusejati.blogspot.com/2013/01/efektivitas-komunikasi.html diakses pada
tanggal 04 november 2016.
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3. Fungsi Integratif
Komunikasi sebagai fungsi integratif merupakan suatu usaha yang
dilakukan oleh sekolah untuk menyediakan saluran yang
memungkinkan kepala sekolah, guru,siswa dan pegawai
melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Saluran komunikasi ini
dapat dibuat seperti buletin, televisi, infocus maupun hal lain yang
dapat membantu efektifitas kinerja sekolah.
4.

Fungsi persuasif
Kekuasaan dan kewenangan tidak selalu membawa hasil yang
maksimal sesuai dengan yang diharapkan. Dengan demikian maka
kepala sekolah dapat melakukan cara persuasi kepada bawahannya.
Hal ini akan menimbulkan kepedulian yang lebih tinggi terhadap
tugas-tugas yang dibebankan kepadanya, sehingga guru maupun
karyawan lainnya akan bekerja secara sukarela. Sukarela dalam hal ini
bukan berarti tidak digaji tetapi merupakan loyalitas kerja.

5.

Fungsi emosi
Komunikasi sebagai fungsi emosi artinya dengan komunikasi yang
baik seluruh komponen yang ada pada sekolah tersebut dapat
mengontrol emosi, ataupun mengendalikan stress.

6.

Fungsi Motivasi
Komunikasi sebagai fungsi motivasi artinya bahwa kepala sekolah
harus mampu memanfaatkan komunikasi dalam memberi motivasi
kepada bawahannya.[5]

7.

Fungsi kontrol
Komunikasi juga berfungsi sebagai kontrol terhadap kinerja sekolah.
Melalui komunikasi kepala sekolah dapat mengontrol kerja para guru
dan pegawai,sehingga mengetahui sebatas mana hasil kinerja sekolah.

Jika fungsi komunikasi di atas dapat berjalan dengan baik maka
kinerja sekolah akan lebih optimal sehingga tujuan sekolah akan lebih
cepat tercapai. Untuk mengefektifkan semua fungsi komunikasi ini maka
sebaiknya seorang kepala sekolah membuka komunikasi yang bersifat
terbuka. Komunikasi yang bersifat terbuka akan memperlancar proses
penyampaian pesan baik dari atasan maupun dari bawahan.[6]

5

Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Bandung: Alfabeta, 2001
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BAGIAN KELIMA
MANAJEMEN KUALITAS TOTAL
DALAM PENDIDIKAN (MANAJEMEN MUTU)

A. Manajemen Mutu dalam Lembaga Pendidikan
Setiap lembaga mendambakan lembaganya mempunyai mutu yang
tinggi dan lebih baik. Sebab mutu merupakan cerminan dari keberhasilan
suatu lembaga. Lembaga yang berhasil sudah pasti mempunyai mutu.
Maka untuk itu mutu suatu hal yang sangat diperhatikan oleh setiap
lembaga. Apa lagi lembaga pendidikan formal. Lembaga pendidikan
formal mulai dari lembaga pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar,
Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas sampai ke
perguruan Tinggi tentu memerlukan dan membutuhkan lembaga
pendidikan yang bermutu. Lembaga pendidikan formal yang di dalamnya
ada murid, guru, pegawai dan juga masyarakat (komite), mempunyai
cita-cita dan tujuan yang sama, yaitu mempunyai lembaga pendidikan
formal yang bermutu.
Menurut Onisimus Amtu (2011, 118), mengatakan mutu juga
disebut kualitas, mutu atau kualitas adalah ukuran baik buruk suatu
benda, kadar, taraf atau derajat, berupa kepandaian, kecerdasan,
kecakapan dan sebagainya67. Sedangkan menurut Edward Sallis dalam
Sri Minarti (2011:326), mengatakan bahwa mutu dapat dipandang
sebagai sebuah konsep yang absolut sekaligus relatip68.
Dari dua pengertian di atas, maka dapat difahami bahwa mutu
merupakan suatu hal yang sangat penting, dan mutu juga suatu hal yang
berhubungan dengan kualitas suatu lembaga yang berkaitan dengan
ukuran baik atau buruk, prestasi, kecerdasan dan kecakapana. Lembaga
pendidikan yang cakap dan berprestasi itulah yang dinamakan dengan
lembaga pendidikan atau sekolah yang berprestasi.
Berprestasi atau juga disebut dengan bermutu, suatu hal yang sangat
dicari dan dikejar oleh setiap lembaga pendidikan. Untuk mencapai hal
tersebut, banyak unsur yang terlibat di dalamnya, seperti, guru, kepala
67

68

Onisimus Amtu, Manajemen Pendidikan di Era Otonomi Daerah, Konsep, Strategi, dan
Implementasi, Alfabeta Bandung, 2011:118.
Sri Minarti, manajemen Sekolah, Mengelola Lembaga Pendidikan secara Mandiri, ArRuzz Media, Jogjakarta, 2011: 326
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sekolah, murid dan bahkan masyarakatpun mempunyai peran untuk
mencapai mutu tersebut. Keterlibatan semua elemen dalam sebuah
lembaga pendidikan secara sinergitas, tentu akan dapat mempengaruhi
dan merubah wajah dari lembaga pendidikan itu sendiri.
Lembaga pendidikan yang bermutu, akan dikejar dan dicari oleh
stake holder, dan ini suatu hal yang tidak bisa ditawarkan lagi. Sebab
seiring dengan kemajuan zaman dan teknologi yang lebih dikenal dengan
masa globalisasi dewasa ini, maka tuntutan pasar sangat dibutuhkan
mutu. Walaupun mutu itu pada awalnya lebih dikenal pada dunia bisnis
dan industri. Dalam dunia bisnis dan industri persaingan mutu sangat
tajam dan bahkan persaingan itu sangat ketat, sebab di dunia bisnis dan
industri itu tidak mempunyai mutu, maka secara otomatis akan
ditinggalkan oleh pelanggannya. Oleh itu dalam dunia bisnis tidak kenal
waktu dan tempat.
Persaingan yang terjadi di dunia bisnis dan industri tersebut, pelanpelan telah mulai merambah ke dalam dunia pendidikan, atmosfir itu
sudah sangat tampak dan kentara serta sangat dirasakan seiring dengan
kemajuan dan perkembangan lembaga pendidikan itu sendiri. Di mana
masyarakat sudah sangat cerdas dalam memilih dan menentukan pilihan
untuk memasukkan anaknya ke sekolah-sekolah yang mereka pilih.
Masyarkat sebagai stake holder sudah pasti mempunyai kebebasan untuk
menentukan pilihannya. Masyarakat juga tidak mau sembarangan dalam
menentukan pilihannya. Maka untuk itu sudah pasti setiap lembaga
pendidikan terutama pendidikan formal harus siap untuk bersaing secara
sehat dengan mengutamakan dan mengedepankan aspek manajemen
mutunya.
Manajemen mutu, akan mempunyai peran yang sangat strategis
untuk meningkatkan dan menyiapkan lembaga pendidikan yang
berkualitas. Untuk meningkatkan mutunya, maka semua elemen yang
terlibat di lembaga pendidikan tersebut harus saling mendukung, mulai
dari guru, murid dan tenaga kependidikan. Jika tanpa ada kerja sama
yang baik maka sangat tidak mungkin mutu yang baik tidak akan
tercapai.
Menurut Onisimus Omtu, 2011, mengatakan bahwa peserta didik,
orang tua dan masyarakat adalah pelanggan yang bebas menentukan
pilihan yang tepat terhadap institusi mana yang layak memberikan
jaminan terhadap masa depan anak-anaknya69. Sebagai orang tua yang
mempunyai beban tanggung jawab terhadap pendidikan anak-anaknya,
69

Op.Cit hal 117
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tentu akan lebih hati-hati dalam menentukan pilihannya. Mereka akan
melihat mutu atau kualitas sekolah, sekolah mana menurut mereka yang
lebih baik.
B. Pengertian Manajemen
Setiap organisasi, baik organisasi formal maupun organisasi non
formal harus mempunyai manajemen. Sebuah organisasi akan berjalan
dengan baik dan lancar apabila diatur oleh manajemen yang baik pula.
Ini berarti bahwa peran manajemen itu sangat penting dan strategis untuk
mengatur sebuah organisasi. Organisasi formal seperti lembaga
pendidikan diperlukan manajemen yang matang, kridebel dan dapat
dipercaya. Sebab manajemen sebuah sekolah mempunyai tanggung
jawab yang besar untuk mengatur dan mengola lembaga pendidikan
tersebut.
Kata ‘manajemen’ berasal dari bahasa Latin, yaitu dari asal kata
‘manus’ yang berarti tangan, dan agere’ yang berarti melakukan70. Katakata ini digabung menjadi kata kerja ‘managere’ yang artinya
menangani. Managere kemudian di pindahkan ke dalam bahasa Inggris
dalam bentuk kata kerja yaitu to manage, dengan kata benda
management, dan manager untu orang melakukan kegiatan manajemen.
Kemudian managament diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia
menjadi manajeme atau pengelolaan71.
Menurut Kahirul Umam, manajemen secara umum diartikan
kegiatan untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan
terlebih dahulu dengan menggunakan orang-orang lain (getting things
done through the effort of other people). Dari pengertian tersebut tersirat
adanya empat unsur manajemen, yaitu pimpinan, orang-orang
(pelaksana) yang dipimpin, tujuan yang akan dicapai, dan adanya kerja
sama dalam mencapai tujuan tersebut72.
Sedangkan menurut R. Eko Indrajit dkk kata manajemen seringkali
disebut sebagai ‘pengelolaan’ yang merupakan kata yang digunakan
sehari-hari, sehingga diandaikan semua orang tahu artinya. Defenisi
sesungguhnya kata tersebut ternyata banyak sekali, tergantung pada cara
pandang, kepercayaan, atau pengertian sesorang. Ada yang
mendefenisikan sebagai kekuatan yang mengendalikan bisnis, sehingga
menentukan berhasil tidaknya bisnis, ada pula yang menyebutnya
bagaimana mendapatkan sesuatu melalui orang lain, perencanaan dan
70

Op.Cit, hal 1
ibid
72
Khairul Umam, Manajemen Organisasi, Pustaka Setia Bandung, 2012, hal:13
71
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implementasi, dan sebagainya73. Salah satu defenisi yang dapat
digunakan misalnya yang dirumuskan oleh Terry sebagai berikut:
“management is adistinct process consisting of palnning, organizing,
actuating, and controling, performed to determine and accomplish stated
objectives by the use of human beings and other resources”74
Dari beberapa pengertian tersebut di atas, bahwa manajem itu
merupaka pengelolaan sebuah organisasi dan manajemen mempunyai
peran yang sangat penting dalam sebuah lembaga, baik itu lembaga
formal maupun lembaga non formal. Dengan adanya manajemen, semua
urusan yang berkaitan dengan pengelolaan akan berjalan dengan lancar.
C. Konsep Mutu Pendidikan
Konsep mutu, telah menjadi suatu kenyataan dan fenomena
dalam seluruh aspek dan dinamika masyarakat global memasuki
persaingan pasar bebas dewasa ini75. Artinya seiring dengan
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta ketatnya
persaingan dewasa ini, maka semua pangsa pasar berfikir keras
bagaimana bisa untuk tetap eksis di tengah persaingan serba ketat
tersebut. Apa lagi sudah di era perdagangan bebas atau lebih dikenal
dengan istilah Masyaraka Ekonomia Asean 2015 (MEA). Untuk itu,
supaya tetap eksis maka mutu suatu lembaga sangan penting adanya.
Mutu juga disebut kualitas, menurut Sallis dalam Onisimus
Amtu, menjelaskan bahwa mutu atau kualitas adalah sesuatu yang
memuaskan dan melampaui keinginan dan kebutuhan seseorang atau
sekelompok orang76. Mutu produk adalah barang atau produk terbaik
yang bisa bertahan dalam persaingan Spanbaur (1992) dalam Onisimus
Amtu77.
Menurut Hoy (2000) dalam Onisimus Amtu, mutu atau kualitas
dapat dilihat pada saat masyarakat yang berorientasi sebagai konsumen
melakukan dengan memenuhi harapan konsumen. Mutu, nilai dan
pilihan adalah bagian daro dogma konsumtif dalam kaitannya dengan
barang dan jasa. Crosby dalam Onisimus mendefenisikan mutu yaitu
sesuai dengan yang diisayaratkan atau distandarkan78.
73

R. ekoIndrajit & R. Djokopranoto, Manajemen Perguruan Tinggi Modern, 2006, hal:27
ibid
75
Ibid hal 117
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Op. cit
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Op. Cit
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Op. Cit
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Standar kualitas dalam sbuah organisasi itu meliputi bahan baku,
proses produksi dan produk jadi. Menurut Deming dalam Onisimus
menjelaskan bahwa kualitas adalah kesesuaian dengan kebutuhan
pasar79. Feigerbaum 1986 mengatakan bahawa mutu atau kualitas adalah
kepuasan pelanggan sepenuhnya (full costumer satisfaction). Artinya
suatu produk yang berkualiatas akan dapat memberikan kepuasan kepada
pelanggannya. Carvin & Davis (1994) mendefenisikan kualitas adalah
suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, manusia/tenaga
kerja, proses dan tugas, serta lingkungan yang memenuhi atau melebihi
harapan pelanggan atau konsumen80.
Manajemen Mutu Pendidikan
Manajemen merupakan pengelolan sedangkan mutu adalah
sesuatu yang berkaitan dengan kualitas. Artinya manajemen mutu adalah
sesuatu hal yang berkaitan dengan pengelolaan yang berkualitas. Dapat
diartikan bahwa manajemen mutu, adalah pengelolaaan yang berkualitas.
Berkiatan dengan pengelolaan, maka hal tersebut sangat berkaitan antara
pipinan dan bawahan, atau jika di lembaga pendidikan pengelola itu
adalah kepala sekolah, guru dan tata usaha.
Di bawah ini akan disajikan pengertian mutu menurut Edwards,
Deming, Joseph Juran dan Philip Crosby sebagai berikut:
Tabel: 3.1 Perbandingan Pandangan Kualitas (Nasution) dalam Onisimus Omtu81
No

Konsep

1

DefinisiKualitas

2

Tingkat Tanggung
Jawab
Manajemen
Senior
Standar
prestasi/motivasi

3

Edwards Deming

Josep Juran

Suatu tingkat yang
dapat diprediksi
dari keseragaman
dan
ketergantungan
pada biaya yang
rendah dan sesuai
dengan pasar
Bertanggung
Jawab 94%
masalah kualitas

Kurang dari 20%
masalah kualitas
karena pekerja

Kualitas memiliki
banyak skala

Menghindari
kampanye untuk

79

Ibid
Op. Cit
81
Ibid. 121
80
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Kemampuan untuk
digunakan (fitness
for use)

Philip
Crosby
Sesuai
dengan
persyarata
n

Bertanggu
ng jawab
untuk
kualitas
Kerusakan
nol (zero
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sehingga perlu
digunakan statistik
untuk mengukur
prestasi pada
semua bidang
kerusakan nol
sangat penting
Mengurangi
keanekaragaman
dengan
bperbaikan
berkesinambunga
n dan
menghentikan
inspeksi massal
14 butir untuk
manajemen

4

Pendekatan
umum

5

Struktur

6

Pengendalian
proses statistik

Metode statistik
untuk
pengendalian
kualitas harus
digunakan

7

Baisis perbaikan

8

Kerja sama tim

9

Buaya kualitas

10

pembelian dan
barang yang
diterim

Secara terus
menerus
mengurangi
penyimpangan,
menghilangkan
tujuan tanpa
metode
Partisipasi
karyawan dalam
pengambilan
keputusan dan
memecahkan
kendala antar
departemen
Tidak optimum
perbaikan terus
menerus
Inspeksi terlalu
terlambat
menggunakan
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melakukan
pekerjaan yang
sempurna

detecs)

Pendekatan
manajemen umum
terhadap kualitas,
khususnya unsur
manusia

Pencegah
an,
bukanlah
inspeksi

10 butir untuk
perbaikan kualitas

14 langkah
perbaikan
kualitas
Menolak
tingkat
kualitas
yang
dapat
diterima
secara
statistik

Merekomendasika
n SPC (statistic
Process Control)
tetapi
mengingatkan
bahwa SPC dapat
mengakibatkan
total driven
approach
Pendekatan
kelompok proyekproyek
menetapkan
tujuan

Pendekatan tim
dan gugus kendali
mutu

Quality is not free
terdapat suatu
optimum
Masalah
pembelian
merupakan hal

Suatu
proses,
bukanlah
suatu
program,
tujuan
perbaikan
Kelompok
perbaikan
kualitas
dan dan
dewan
kualitas
Cost of
nonconfor
mance
Nyatakan
persyarata
n;
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tingkat kualitas
yang dapat
diterima
11

Penilaian
pemasok

Tidak kritikal dari
kebanyakan
sistem

12

Hanya satu

Ya

yang rumit
sehingga
diperlukan survey
formal
Ya, tetapi
membantu
pemasok
memperbaiki

pemasok
adalah
perluasan
Nyatakan
persyarata
n;
pemasok
adalah
perluasan

Tidak, dapat
diabaikan untuk
meningkatkan
daya saing

D. Total Quality Manajemen (TQM)
Manajemen Mutu Terpadu, sangat populer dilingkungan
organisasi
profit,
khususnya
dilingkunganberbagai
badan
usaha/perusahaan dan industri, yang telah terbukti keberhasilannya
dalam mempertahankan dan mengembangkan eksistensinya masingmasing dalam kondisi bisnis yang kompotitif82. Kondisi ini telah
mendorong berbagai pihak untuk mempraktekkannya dilingkungan
organisasi non profit, termasuk di lingkungan lembaga pendidikan.
Lembaga pendidikan non formal yang merupakan organisasi non profit
juga penting untuk memiliki manajemen mutu yang mampu untuk
mengorganisir organisasi atau lembaganya. Sebab lembaga pendidikan
secara tidak langsung mereka mengurus orang banyak, seperti mengurus
guru, tata usaha/pegawai dan murid. Kemudian lembaga pendidikan saat
ini mempunyai persaingan yang sangat ketat dalam bidang apapun.
Persaingan yang sangat ketat yang terjadi saat ini adalah seperti,
persaingan di bidang penerimaan siswa baru, persaingan dibidang
prestasi akademik (perlombaan, olimpade dan lain-lain. Persaingan ini
telah menjadikan suatu lembaga itu menjadi terkenal atau sebaliknya.
Sebab kalau mereka berprestasi maka secara otomatis lembaga tersebut
akan dikenal oleh banyak orang, tetapi kalau terjadi sebaliknya, maka
lembaga tersebut tidak akan dikenal oleh masyarakt. Oleh karena itu
peneingkatan manajemen mutu sangat penting.

82

Sri Minarti, manajemen sekolah, Mengelola Lembaga Pendidikan Secara mandiri, ArRuzz Media, Jakarta, 2011, hal: 338
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Untuk meningkatkan manajemen mutu, banyak indikator yang
terlibat. Keterlibatan disetiap indikator itu sangat menentukan berhasil
atau tidaknya lembaga pendidikan yang dikelola. Menurt Sri Minarti
indikator atau dimensi yang dapat digunakan untuk menganalisis
karakteristik kualitas suatu produk adalah saebagai berikut:
a. Kinerja/performa (performence) berkaitan dengan aspek fungsional
dari produk dan merupakan karakteristik utama yang
dipertimbangkan pelanggan ketika ingin membeli suatu produk,
yaitu karakteristik pokok dari produk inti.
b. Features, merupakan aspek kedua performa yang menambah fungsi
dasar, berkaitan dengan pilihan dan pengembangannya, yaitu ciriciri
atau
keistimewaan
tambahan
atau
karakteristik
pelengkap/tambahan.
c. Keandalan (reliability) berkaitan dengan kemungkinan suatu
produk berfungsi secara berhasil dalam periode waktu tertentu
dibawah kondisi tertentu. Dengan demikian, keandalan merupakan
karakteristik
yang
merefleksikan
kemungkinan
tingkat
keberhasilan dalam penggunaan suatu produk.
d. Komformitas (conformence) berkaitan dengan tingkat kesesuaian
produk terhadap spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya
berdasarkan keinginan pelanggan. Menurut kemungkinan tingkat
keberhasilan dalam penggunaa suatu produk.
e. Konformitas (conformence) berkaitan dengan tingkat kesesuaian
produk terhadap spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya
berdasarkan keinginan pelanggan.
f. Daya tahan (durability) berkaitan dengan berapa lama produk
tersebut dapat trus digunakan.
g. Kemampuan pelayanan (serviceability) merupakan karakteristik
yang berkaitan dengan kecepatan/kesopanan, kompetensi,
kemudahan, serta penangan keluhan yang memuaskan.
h. Estetika (aesthetics) merupakan karakteristik mengenai keindahan
yang bersifat subjektif sehingga berkaitan dengan pertimbangan
pribadi dan refleksi dari referensi atau pilihan individu.
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i. Kualitas yang dipersepsikan (perceived quality), karakteristik yang
berkaitan dengan reputasi (brand name, image)83.
Indikator atau kriteria yang dapat dijadikan tolok ukur mutu
pendidikan adalah sebagai berikut:
1. Hasil akhir pendidikan.
2. Hasil langsung pendidikan, hasil langsung inilah yang dipakai
sebagai titik tolak pengukuran mutu pendidikan suatu lembaga
pendidikan. Misalnya, tes tertulis, daftar cek, anekdot, skala
rating dan skala sikap.
3. Proses pendidikan.
4. Instrumen input, yaitu alat berinteraksi dengan raw input
(siswa).
5. Raw input dan lingkungan84.

83
84

Op.cit hal: 334-335
Op.cit hal: 335-336
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BAGIAN KEENAM
MANAJEMEN STRATEGIS
DALAM PENDIDIKAN
A.

Urgensi Kepemimpinan
Masalah kepemimpinan adalah masalah yang utama dalam hidup
dan kehidupan umat manusia, oleh karena itulah maka umat manusia
selalu membutuhkan kepemimpinan, sebab untuk mencapai suksesnya
sebuah tujuan dan terjadinya efisiensi kerja harus ada
pemimpin.Kepemimpinan merupakan kekuatan aspirasional, kekuatan
semangat, dan kekuatan moral yang kreatif yang mampu
mempengaruhi para anggota untuk mengubah sikap, sehingga mereka
menjadi konform dengan keinginan pemimpin. Untuk itu, maka tipe
seseorang di dalam memimpin akan amat berpengaruh terhadap
organisasi atau lembaga yang dipimpinnya, baik pengaruh itu bersifat
positif maupun negatif terhadap organisasi tersebut.
Covey menyatakan bahwa 90 persen dari semua kegagalan
kepemimpinan adalah kegagalan pada karakter. Kepemimpinan adalah
pangkal utama dan pertama penyebab daripada suatu kegiatan, proses
atau kesediaan untuk merubah pandangan atau sikap daripada
kelompok orang-orang, baik dalam hubungan organisasi formal
maupun informal. Kepemimpinan merupakan suatu kekuatan penting
dalam rangka pengelolaan suatu lembaga atau organisasi, sehingga
kemampuan seseorang pemimpin secara efektif merupakan kunci
keberhasilan suatu lembaga atau organisasi. Maka, esensi
kepemimpinan adalah kepengikutan, kemauan orang lain untuk
mengikuti keinginan pemimpin. Pemimpin merupakan faktor penentu
dalam kesuksesan atau gagalnya suatu organisasi dan usaha. Baik di
dunia bisnis, maupun di dunia pendidikan, kesehatan, perusahaan,
religi, sosial, politik, pemerintahan Negara, dan lain-lain, kualitas
pemimpin menentukan keberhasilan lembaga atau organisasinya.
Sebab, kepemimpinan yang baik adalah kepemimpinan yang mampu
membawa suatu lembaga atau organisasi sesuai dengan asas-asas
manajemen sekaligus bersedia memberikan kesejahteraan dan
kebahagiaan kepada bawahan dan masyarakat luas.
Secara eksplisit konsep kepemimpinan sudah disinggung oleh AlQur’an bahwa kepemimpinan merupakan missen sacre (tugas suci)
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terhadap pembangunan manusia, tugas ini merupakan bentuk
manifestasi manusia sebagai khalifah fil al ardh (wakil Allah dimuka
bumi) untuk jadi pemimpin (khalifah).
Secara langsung kepemimpinan yang ideal sudah dicontohkan
oleh Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW sebagai
pemimpin ditandai oleh adanya visi misi yang agung, tujuan dan ajaran
untuk membangun kekhalifahan.Nabi Muhammad SAW diutus kemuka
bumi ini membawa tugas utama dalam rangka menyelamatkan manusia
dari belenggu kesesatan yaitu mengajak manusia untuk bertauhid
mengesakan Allah SWT, menuju kepada ketaqwaan dan iman, kendati
terus menerus mendapatkan cobaan, pelecehan, hinaan dan sikasaan
dari mayoritas suku quraisy, namun Nabi Muhammad SAW tetap tegak
berdakwah di jalan yang benar tanpa pamrih dan putus asa.
Setelah Rasulullah SAW wafat, maka kepemimpinan diteruskan
oleh para shahabatnya seperti: Abu Bakar As-Siddiq (11-13 H/ 632-634
M), Umar bin Khattab (13-23 H/ 634-664 M), Usman bin Affan (23-35
H/ 664-656 M, dan Ali bin Abi Thalib (35-40 H/ 656-661 M),yang di
kenal dengan sebutan al-Khulafa’ al-Rasyidun, (para pengganti yang
mendapatkan bimbingan ke jalan yang lurus). Secara terintegrasi
sebagai pemimpin Agama sekaligus pemimpin Negara baik secara
formal maupun substansial.Begitu seterusnya sampai sekarang
kepemimpinan masih ada dan tidak bisa terlepas dari lingkup
kepemimpinan dan pemimpin.
Untuk itu, kepemimpinan merupakan suatu hal yang sangat
penting dalam manajemen berbasis sekolah.Kepemimpinan berkaiotan
dengan masalah kepala sekolah dalam meningkatkan kesempatan untuk
mengadakan pertemuan secara efektif dengan para guru dalam situasi
yang kondusif.Perilaku kepala sekolah harus harus dapat mendorong
kinerja guru dengan menunjukkan rasa bersahabat, dekat, dan penuh
pertimbangan terhadap para guru, baik sebagai individu maupun
sebagai kelompok. Perilaku pemimpin yang positif dapat mendorong
kelompok dalam mengarahkan dan memotivasi individu untuk bekerja
sama dalam kelompok dalam rangka mewujudkan tujuan organisasi.
B. Manajemen dalam Kepemimpinan
1. Pengertian Manajemen
Manajemen dalam bahasa inggris berarti mengelola atau
mengatur.Manajemen diartikan sebagai ilmu, kiat, dan profesi.
Manajemen sebagai ilmu merupakan bidang pengetahuan yang secara
sistematik berusaha memahami mengapa dan bagaimana orang bekerja
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sama. Manajemen sebagai kiat seperti pernyataan Follet merupakan hal
yang dapat mencapai sasaran melalui cara-cara dengan mengatur orang
lain dalam menjalankan tugas. Manajemen sebagai profesi menjelaskan
adanya landasan keahlian khusus untuk mencapai suatu prestasi manajer
dan para profesional dengan dituntun oleh sebuah kode etik85.
Manajemen merupakan suatu sistem yang setiap komponennya
menampilkan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan.Manajemen sebagai
sistem memiliki fungsi-fungsi pokok yaitu perencanaan (planning),
pengorganisasian (organizing), pelaksanaan (actuating), dan pengawasan
(controlling).Manajemen dapat kita lihat di beberapa sumber yang cukup
terkenal. Yang pertama, pengertian manajemen menurut kamus besar
bahasa Indonesia (KBBI) adalah “penggunaan sumber daya secara efektif
untuk mencapai sasaran” atau “pimpinan yang bertanggung jawab atas
jalannya perusaahaan dan organisasi”.
Menurut Hikmat Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses
pemanfaatan sumber daya manusia secara efektif, yang didukung oleh
sumber-sumber lainnya dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan
tertentu. Sedangkan orang yang memimpin organisasi disebut
manager.Menurut Hasibuan manajmen adalah Ilmu dan seni mengatur
pemanfaatan SDM dan sumber lainya secara efektif dan efesien untuk
mencapai suatu tujuan tertentu Manajemen menurut Fayol adalah
kegiatan untuk Memprediksi, merencanakan, mengkordinasikan,dan
mengendalikan.86
Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa
kepemimpinan merupakan kemampuan mempengaruhi orang lain,
bawahan atau kelompok, kemampuan mengarahkan tingkah laku
bawahan atau kelompok, memiliki kemampuan atau keahlian khusus
dalam bidang yang diinginkan oleh kelompok atau organisasi.
Sedangkan pengertian manajemen menurut beberapa ahli adalah
sebagai berikut:
a. Menurut Leonard D. White dalam bukunya Suharsimi
Arikunto, manajemen adalah segenap proses, biasanya
terdapat pada semua kelompok baik usaha negara,
pemerintah atau swasta, sipil atau militer secara besarbesaran atau secara kecil-kecilan.87
85

Nanang Fattah, Landasan Manajemen Pendidikan, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), h.1

86

Hikmat, Manajemen Pendidikan, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h.11
Suharsimi Arikunto, Manajemen Pendidikan, Cet. V (Yogyakarta: Aditya Media, 2009),
h.3

87
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b. Menurut The Liang Gie, manajemen adalah segenap proses
penyelenggaraan dalam setiap usaha kerjasama sekelompok
manusia untuk mencapai tujuan tertentu.88
c. Menurut Muljani A. Nurhadi manajemen adalah suatu
kegiatan atau rangkaian kegiatan yang berupa proses
pengelolaan usaha kerja sama sekelompok manusia yang
tergabung dalam organisasi pendidikan, untuk mencapai
tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya, agar
efektif dan efesien.89
Dari definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam
pengertian manajemen selalu menyangkut adanya tiga hal yang
merupakan unsur penting, yaitu usaha, kerjasama (dua orang atau lebih)
dan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Jadi definisi manajemen pendidikan adalah manajemen pendidikan
adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang berupa proses
pengelolaan usaha kerja sama sekelompok manusia yang tergabung dalam
organisasi pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya agar efektif dan
efisien.
2. Fungsi Manajmen
Dikemukakan di atas bahwa manajemen pendidikan merupakan
suatu kegiatan. Kegiatan dimaksud tak lain adalah tindakan-tindakan yang
mengacu kepada fungsi-fungsi manajamen. Dalam bukunya Saefullah
merumuskan fungsi manajemen menurut para ahli seperti dalam tabel
berikut ini:90
Tabel. 2. Pendapat Para Ahli tentang Fungsi-fungsi Manajemen
Nama Ahli

Fugsi-fungsi Manajemen

Louis A. Allen

Leadingn (kegiatan memimpin), Planning
(perencanaan), Organizing(pengorganisasian),
controlling(pengawasan)

Prajudi Atmosudirjo

Planning, organizing, directing(pembimbingan),
actuating, controling

88

The Liang Gie, Administrasi Perkantoran Modern, (Yogyakarta: Liberty, 2000).h.10
Muljani A. Nurhadi, Administrasi Perpustakaan Sekolah, (Yogyakarta: Yayasan
Pendidikan Kartika Willis, 1983). H. 23
90
Saefullah, Manajemen Pendidikan Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), h. 20
89
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John R. Beishline

Planning, organizing, commanding(pemberian
perintah), controling

Henry Fayol

planning
(perencanaan),
organizing
(pengorganisasian), commanding (pengaturan);
dancontrolling (pengawasan).

Luther Gullich

Planning, organizing, staffing(penyusunan
staff), directing(pembimbingan), controlling

Kontz dan O’Donnel

Planning, organizing, staffing, directing,
coordinating, reporting(pembuatan laporan),
budgeting (penganggaran)

William H, Newman

Planning, organizinng, directing, contrloling

Sondang P. Siagian

Planning, organizing,
controlling

G.R. Terry

planning
(perencanaan),
organizing
(pengorganisasian), actuating (pelaksanaan)dan
controlling (pengawasan).

Winardi

Planning, organizing, actuating, coordinating,
leading,
communicating
(komunikasi),
controling

The Liang Gie

Planning,
decision
making(pengambilan
keputusan), directing, coordinating, controlling,
improving (meningkatkan).

motivating(motivasi),

Untuk memahami lebih jauh tentang fungsi-fungsi manajemen
pendidikan, di bawah akan dipaparkan tentang fungsi-fungsi manajemen
pendidikan dalam perspektif persekolahan, dengan merujuk kepada
pemikiran G.R. Terry, meliputi :
a.

Perencanaan (planning);
Perencanaan adalah suatu proses mempersiapkan
serangkaian keputusan untuk mengambil serangkaian
keputusan untuk mengambil tindakan dimasa yang akan
dating yang diarahkan kepada tercapainya tujuan-tujuan
dengan sarana yang optimal. Manfaat dari perencanaan itu
sendiri dalam sebuah manajemen adalah sebagai berikut:
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1) Mengasilkan rencana yang dapat dijadikan kerangka
kerja dan pedoman penyelesaian.
2) Rencana menentukan proses yang paling efektif dan
efesien untuk mencapai tujuan.
3) Dengan adanya rencana setiap langkah dapat diukur atau
dibandingkan dengan hasil yang seharusnya dicapai.
4) Mencegah pemborosan uang, tenaga, dan waktu.
5) Mempersempit kemungkinan timbulnya gangguan dan
hambatan.
b.

Pengorganisasian (organizing);
Pengorganisasian adalah usaha bersama oleh kelompok
orang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan
sebelumnya, dengan mendayagunakan sumber-sumber yang
ada agar dicapai hasil yang efektif dan efesien. Manfaat dari
pengorganisasian itu sendiri dalam sebuah manajemen adalah
sebagai berikut:
1) Antara bidang satu dengan bidang yang lainnya dapat
diketahui batas-batasnya, serta dapat dirancang
bagaimana antar bagian dapat melakukan kerjasama
sehingga tercapai sinkronisasi tugas.
2) Dengan penugasan yang jelas terdapat orang-orangnya,
masing-masing
mengetahui
wewenang
dan
kewajibannya.
3) Dengan digambarkannya unit-unit kegiatan dalam
sebuah struktur organisasi dapat diketahui hubungan
vertical dan horizontal, baik dalam jalur structural
maupun jalur fungsional.

c.

Pelaksanaan (actuating)
Pelaksanaan adalah kegiatan yang menggerakkan dan
mengusahakan agar pekerjaan dapat berjalan sesuai dengan
tugas dan kewajiban sesuai dengan keahlian dan proposinya
segera melaksanakan rencana dalam aktivitas konkrit yang
diarahkan pada tujuan yang telah ditetapkan, dengan selalu
mengadakan komunikasi.

d.

Pengawasan (controlling).
Pengawasan adalah usaha pimpinan untuk mengetahui
semua hal yang menyangkut pelaksaan kerja, khususnya
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untuk mengetahui kelancaran kerja para pegawai dalam
melakukan tugas mencapai tujuan. Sedangkan manfaat
pengawasan dalam manajemen adalah sebagai berikut:
1) Untuk mengukur tingkat efektifitas kegiatan kerja yang
sudah dilaksanakan dan tingkat efesiensi penggunaan
komponen.
2) Mengevaluasi keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan
target bisnis sesuai dengan indikator yang telah
ditetapkan
3) Mengambil langkah klarifikasi dan koreksi atas
penyimpangan yang mungkin ditemukan
4) Melakukan berbagai alternatif solusi atas berbagai
masalah yang terkait dengan pencapaian tujuan dan
target.
e.

Koordinasi (Coordinating)
Coordinating adalah salah satu fungsi manajemen
untuk melakukan berbagai kegiatan agar tidak terjadi
kekacauan, percekcokan, kekosongan kegiatan, dengan jalan
menghubung-hubungkan,
menyatupadukan
dan
menyelaraskan pekerjaan-pekerjaan bawahan sehingga
terdapat kerjasama yang terarah dalam usaha mencapai tujuan
bersama atau tujuan organisasi. Usaha yang dapat dilakukan
untuk mencapai maksud, antara lain:
1) Dengan memberi instruksi
2) Dengan memberi perintah
3) Mengadakan pertemuan-pertemuan yang dapat memberi
penjelasan-penjelasan
4) Memberi bimbingan atau nasihat
5) Mengadakan coaching
6) Bila perlu memberi teguran

C. Konsep Kepemimpinan
1. Definisi
Kepemimpinan (leadership) dan pemimpin (leader) merupakan
objek dan subjek yang banyak dipelajari, dianalisis dan direfleksikan
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orang sejak dahulu sampai sekarang.91Secara etimologi, kepemimpinan
berasal dari kata dasar pemimpin. Dalam bahasa Inggris, leadership yang
berarti kepemimpinan, dari kata dasar leader berarti pemimpin dan akar
katanya to lead yang terkandung beberapa arti yang saling berhubungan
erat seperti: bergerak lebih awal, berjalan di awal, mengambil langkah
awal, berbuat paling dulu, memelopori, mengarahkan pikiran-pendapatorang lain, membimbing, menuntun, dan menggerakkan orang lain
melalui pengaruhnya.92
Menurut E. Mulyasa kepemempinan dapat diartikan sebagai
kegiatan untuk mempengaruhi orang-orang yang diarahkan terhadap
pencapaian tujuan organisasi.93Kepemimpinan adalah pengaruh antar
pribadi, dalam situasi tertentu dan langsung melalui proses komunikasi
untuk mencapai satu atau beberapa tujuan tertentu.94Sedangkan menurut
Prajudi Atmosudirjo menjelaskan kepemimpinan adalah kepribadian
(personality) seseorang yang mendatangkan keinginan pada kelompok
orang untuk mencontoh atau mengikutinya, atau yang memancarkan
suatu pengaruh tertentu, suatu kekuatan atau wibawa, yang demikian
rupa sehingga membuat sekelompok orang bersedia untuk melakukan
apa yang dikehendakinya.95
Kepemimpinan adalah suatu seni, kesanggupan (ability) atau
teknik untuk membuat sekelompok orang bawahan dan organisasi
formal atau para pengikut atau para simpatisan dalam organisasi.
informal mengikuti atau menaati segala apa yang dikehendakinya,
membuat mereka begitu antusias atau bersemangat untuk mengikutinya,
bahkan mungkin rela berkorban untuknya.96
Kepemimpinan menurut Bush dalam buku Husaini Usman 311,
“I mean influencing others actions in achieving desirableends.” (saya
mengartikan kepemimpinan dengan bagaimanamempengaruhi tindakan
orang lain untuk mencapai tujuan akhir yang diinginkan).

91

Husaini, Usman, Manajemen Teori, Praktek, dan Riset Pendidikan Edisi 4, (Jakarta: Bumi
Aksara, 2013), h. 308.
92
Baharudin dan Umiarso, Kepemimpinan Pendidikan Islam; Antara Teori dan Praktik
(Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012) h. 47.
93
E. Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2007), h.107
94
Tannebaum, Weschler and Nassarik, Manajemen Education, (San Diego State
University,1961)h. 24
95
Hikmat,Manajemen Pendidikan. (Bandung: CV. Pustaka Setia Bandung, 2011), h. 251
96
Ibid. h. 252
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Definisi ini mengandung tiga hal penting, yaitu 1)
mempengaruhi, 2) tindakan orang lain, dan 3) tujuan akhir97. Menurut
Sagala, kepemimpinan biasanya mempengaruhi perilaku orang lain
secara individu maupun kelompok agar melakukan aktivitas untuk
mencapai tujuan dalam situasi tertentu. Secara umum kepemimpinan
menggambarkan proses yang terdiri atas masukan, proses, dan keluaran,
bukan sesuatu yang terjadi seketika.98
Berdasarkan berbagai pengertian di atas, maka dapat disimpulkan
bahwa kepemimpinan adalah kemampuan seorang pemimpin untuk
mempengaruhi dan menggerakkan orang lain untuk bekerja sama guna
mencapai tujuan sebuah kelompok atau organisasi.
2. Teori Kepemimpinan
Konsep kepemimpinan telah berkembang dari waktu ke waktu,
perkembangan itu tidak hanya mencerminkan adanya ketidakpuasan
dengan teori-teori sebelumnya karena ada persoalan-persoalan yang
belumterjawab,tetapijugacerminkanadanyaperbedaan perspektif yang
dipakai oleh
para.Pendekatanyang
digunakanoleh
seorang
pemimpin dalam menjalankan fungsikepemimpinannya bervariasi,
tergantung ada faktor-faktor yang mempengaruhi diri seorang pemimpin.
Secara garis besar, teori kepemimpinan dapat diklasifikasikan antara
lain:
a. Teori sifat (trait theory)
Serupa dengan teori ‘great men” teori sifat mengasumsikan bahwa
manusia yang mewarisi sifat-sifat tertentu dan sifat-sifat yang membuat
mereka lebih cocok untuk menjalankan fungsi kepemimpinan.Teori sifat
tertentu sering mengidentifikasi karakteristik kepribadian atau perilaku
yang dimiliki oleh pemimpin.99
b. Teori lingkungan (environmental theory)
Teori ini beranggapan bahwa munculnya pemimpin merupakan
hasil dari waktu, tempat, dan keadaan. Dalam teori ini muncul sebuah
pernyataan leader are made not born, artinya pemimpin itu dibentuk,
bukan dilahirkan. Lahirnya pemimpin melalui interaksi social dengan
97

Husaini Usman, Manajmen dan Administrasi Pendidikan, (Bandung: Remaja Rosda
Karya, 2013) h.311
98
Saiful Sagala, administrasi Pendidikan Kontemporer, (Bandung, Alfa Beta, 2009), h. 115
99
D. Sudarwan, Kepemimpinan Pendidikan (Bandung. Alfabeta, 2010), hal. 7-8.
81

DASAR-DASAR MENAJEMEN PENDIDIKAN

cara memanfaatkan kemampuannya untuk berkarya dan bertindak untuk
menagtasi masalah-masalah yang timbul pada situasi dan kondisi
tertentu.100
c. Teori perilaku (behavior theory)
teori perilaku menekankan pada analisis perilaku pemimpin,
mengidentifikasi elemen-elemen kepemimpinan yang dapat dikaji,
dipelajari, dan dilaksanakan. Elemen kepemimpinan meliputi perilaku
dan situasi lingkungan.Berakar pada teori behaviorisme, teori
kepemimpinan ini berfokus pada tindakan pemimpin, bukan pada
kualitas mental inernal.Menurut teori ini, orang bisa belajar untuk
menjadi pemimpin, misalnya melalui pelatihan atau observasi.101
Teori ini berdasarkan asumsinya bahwa kepemimpinan harus
dipandang sebagai hubungan antar orang, bukan sebagai sifat-sifat atau
ciri-ciri orang tertentu.Sehingga keberhasilan pemimpin ditentukan oleh
kemampuan pemimpin dalam berinteraksi dengan segenap anggotanya.
d.

Teori kontingen

Teori kepemimpinan kontingensi (contingency theory of
leadership) memfokuskan pada variabel tertentu yang berhubungan
dengan lingkungan yang bisa menentukan gaya kepemimpinan yang
paling cocok untuk situasi yang cocok pula. Menurut teori ini tidak ada
gaya kepemimpinan yang terbaik dalam segala situasi. sukses kerja
pemimpin dengan kepemimpinannya itu sendiri tergantung pada
sejumlah variabel, termasuk gaya kepemimpinan, kualitas pengikut, dan
situasi yang mengitarinya.
e.

Teori situasional

Teori kepemimpinan situasional (situasional theory of
leadership)mengusulkan bahwa pemimpin memilih tindakan terbaik
berdasarkanvariabel situasional. Gaya kepemimpinan yang berbeda
mungkin lebih cocok untuk membuat keputusan jenis tertentu pada
situasi yang tertentupula. Dalam kaitannya dengan kepemimpinan guru
(teacher leadership),tradisi sekolah kita tidak membolehkan guru
bertindak keras dalam menghukum siswa. Tapi, bagaimana jika siswa
bertubi-tubi memukulgurunya atau mengancam dengan senjata tajam,
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Saefullah, Manajemen Pendidikan Islam…h. 156
Veithzal Rivai dan Sylviana Murni, Education Management, (Jakarta: Rajawali Peers, 2009),
h. 287
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apakah guru akan memelukkan tangan di dada saja atau dimungkinkan
bertindak keras secara fisik sekalipun demi sebuah pembelaan.
f.

Teori transaksional

Teori ini sering disebut juga sebagai teori-teori manajemen
(management theory).Teori transaksional (transactional theory of
leadership) berfokus pada peran pengawasan, organisasi, dan kinerja
kelompok.Dasar teori-eori kepemimpinan ini pada sistem ganjaran dan
hukuman.Teori-teori manajerial pun sering digunakan dalam bisnis;
ketika karyawan sukses, mereka dihargai; dan ketika mereka gagal,
mereka ditegur atau dihukum.Karena teori transaksional dipandang
identik dengan teori manajemen.
g.

Teori transformasional

Teori ini sering disebut sebagai teori-teori relasional
kepemimpinan (relational theories of leadership).Teori ini berfokus pada
hubungan yang terbentuk antara pemimpin dan pengikutnya.Pemimpin
memotivasi dan mengilhami atau menginspirasi orang dengan membantu
anggota kelompok memahami potensinya untuk kemudian
ditransformasikan menjadi perilaku nyata dalam rangka penyelsaian
tugas pokok dan fungsi dalam kebersamaan.Pemimpin transformasional
biasanya memiliki etika yang tinggi dan standar moral.
Berdasrkan teori-teori yang telah disebutkan di atas tentu
memiliki kesesuaian antara seorang pemimpin dan teori yang ada.Untuk
itu, teori kepemimpinan adalah bagian dari substansi perilaku seorang
pemimpin dari berbagai aktifitasnya dalam mencapai sebuah tujuan.
3. Tipe Kepemimpinan
Tipe kepemimpinan banyak mempengaruhi keberhasilan seorang
pemimpin dalam mempengaruhi perilaku bawahannya. Istilah tipe secara
umum adalah sama dengan cara yang digunakan pemimpin di dalam
mempengaruhi para pengikutnya. Kepemimpinan suatu organisasi perlu
mengembangkan staf dan membangun iklim motivasi yang
menghasilkan tingkat produktivitas yang tinggi, maka pemimpin perlu
memikirkan tingkat tipe kepemimpinannya. Tipe kepemimpinan
merupakan norma perilaku yang digunakan oleh seseorang pada saat
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orang tersebut mencoba mempengaruhi perilaku orang lain seperti yang
ia lihat.102
Miftah Thoha menyatakan bahwa tipe kepemimpinan adalah
suatu pola perilaku yang konsisten yang ditunjukkan dan diketahui oleh
pihak lain ketika kita berusaha mempengaruhi kegiatan-kegiatan orang
lain.103 Sedangkan menurut Abd. Kadim Masaong, dan Arfan A tipe
kepemimpinan adalah pola-pola perilaku konsisten yang mereka
terapkan dalam bekerja dengan dan melalui orang lain. Tipe
kepemimpinan merupakan norma perilaku yang digunakan oleh
seseorang pada saat orang tersebut mencoba mempengaruhi perilaku
orang lain. Tipe kepemimpinan dapat didefinisikan tujuan organisasi
dengan tujuan individu untuk mencapai suatu tujuan tertentu.104
Sedangkan Mulyasa mengemukakan bahwa tipe kepemimpinan
adalah cara yang dipergunakan pemimpin dalam mempengaruhi para
pengikutnya. Tipe kepemimpinan merupakan suatu pola perilaku seorang
pemimpin yang khas pada saat mempengaruhi anak buahnya, apa yang
dipilih oleh pemimpin untuk dikerjakan, cara pemimpin bertindak dalam
mempengaruhi anggota kelompok membentuk tipe kepemimpinannya.105
Dalam konteks pendidikan, seperti yang dikatakan Edward Sallis, bahwa
tipe kepemimpinan tertentu dapat mengantarkan institusi pada revolusi
mutu.106
Pada umumnya, para ahli merumuskan tipe pemimpin dalam
setiap organisasi dapat diklasifikasikan menjadi lima tipe utama, yaitu
sebagai berikut:
a. Otokratis
Tipe pemimpin ini menganggap bahwa pemimpin adalah
meupakan suatu hak. Kata otokratis dapat diartikan sebagai
tindakan menurut kemauan sendiri, setiap produk pemikiran
dipandangn benar, keras kepala, atau rasa “aku” yang
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(Yogyakarta : IRCiSoD, 2011), hlm. 170.
84

DASAR-DASAR MENAJEMEN PENDIDIKAN

keberterimaannya pada khalayak bersifat dipaksakan. Ciriciri pemimpin tipe otokratis:
1)
2)
3)
4)

Menganggap bahwa organisasi adalah milik pribadi
Mengidentikan tujuan pribadi dengan tujan organisasi
Menganggap bawahan adalah sebagai alat semata-mata.
Tidak mau menerima kritik, saran, dan pendapat dari
orang lain.
5) Selalu bergantung pada kekuasaan formal.
6) Dalam menggerakkan bawahan sering mempergunakan
pendekatan yang mengandung unsur paksaan dan
ancaman,

Tipe kepemipinan otokratis ini tidak menghargai hak-hak
dari manusia Karena tipe ini tidak dapat dipakai dalam
organisasi modern.
b. Militeritis
Pemimpin yang bertipe militeritis mempunyai sifat-sifat
sebagai berikut:
1) Dalam menggerakkan bawahan, perintah mencapai
tujuan digunakan sebagai alat utama.
2) Dalam
menggerakkan
bawahan,
sangat
suka
menggunakan pangkat dan jabatannya.
3) Senang dengan formalitas yang berlebihan.
4) Menuntut disiplin yang tinggi dan kepatuhan mutlak dari
bawahan.
5) Tidak mau menerima kritik dari bawahan.
6) Menggemari upacara-upacara untuk berbagai keadaan.
Tipe pemimpin militiristis merupakan tipe pemimpin
yang tidak ideal Karena tipe pemimpin ini lebih
mengandalkan pada paksaan dan egoism.
c. Paternalistis
Tipe kepemimpinan paternalistis mempunyai ciri
tertentu, dimana tipe kepemimpinan ini bersifat kebapaan,
sifat umum dari tipe paternalistis dapat dikemukakan sebagai
berikut:
1) Menganggap bawahannya sebagai manusia yang tidak
dewasa.
2) Bersikap terlalu melindungi bawahan.
85

DASAR-DASAR MENAJEMEN PENDIDIKAN

3) Jarang memberikan kesempatan kepada bawahannya
untuk mengambil keputusan.
4) Jarang memberikan kesempatan kepada bawahannya
untuk mengembangkan inisiatif daya kreasi.
5) Sering menganggap dirinya serba tahu.
d. Karismatis
Tipe pemimpin karismatik lebih mengedepankan pada
daya Tarik yang sangat besar dan memiliki wibawa.Tipe
pemimpin karismatik memiliki kewibawaan alami yang
dimiliki pemimpin, bukan Karena legalitas politik dan
pembentukan yang dilakukan secara sistematik. Ciri-ciri tipe
pemimpin karismatik adalah sebagai beriut:
Memiliki kewibawaan alamiah.
Memiliki pengikut yang banyak.
Daya Tarik metafisikal terhadap para pengikutnya.
Terjadi ketidak sadaran dari tindakan pengikutnya.
Tidak dibentuk oleh factor eksternal yang formal, seperti
aturan legal formal, pelatihan atau pendidikan, dan
sebagainnya.
6) Tidak dilatar belakangi oleh factor internal dirinya,
seperti fisik, ekonomi, kesehatan, dan ketampanan.
1)
2)
3)
4)
5)

e. Demokratis
Tipe pemimpin ini selalu mendahulukan kepentingan
kelompok dibandingkan kepentingan individu.Ciri-ciri tipe
pemimpin demokratis adalah sebagai berikut:
1) Bawahan dianggap sebagai manusia yang mulia di
dunia.
2) Selalu berusaha menyelaraskan kepentingan dan tujuan
pribadi denga kepentingan organissi.
3) Senang menerima saran, pendapat, bahkan kritik
bawahannya.
4) Lebih menitik beratkan kerja sama dalam mencapai
tujuan.
5) Selalu berusaha untuk menjadikan bawahannya lebih
sukses daripadanya.
6) Berusaha mengembangkan kapasitas diri pribadinya
sebagai pemimpin, dan lain-lain.
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BAGIAN KETUJUH
MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA
DALAM PENDIDIKAN
A. Mengenal Manajemen Sumberdaya
Manajemen sumber daya manusia merupakan bidang strategis dari
organisasi. Manajemen sumber daya manusia harus dipandang sebagai
perluasan dari pandangan tradisional untuk mengelola orang secara efektif
dan untuk itu membutuhkan pengetahuan tentang perilaku manusia dan
kemampuan untuk mengelola.
Bermacam – macam pendapat tentang pengertian manajemen
sumber daya manusia, antara lain adanya yang menciptakan human
resources ada yang mengartikan sebagai manpower management serta ada
yang menyetarakan dengan pengertian sumber daya manusia dengan
personal ( personalia, kepegawaian dan sebagainya).
Akan tetapi, pada manajemen sumber daya manusia yang mungkin
tepat adalah human resources management ( manajemen sumber daya
manusia )dengan demikian secara sederhana pengertian manajemen
sumber daya manusia adalah pengelolaan sumber daya manusia.107
Manajemen sumber daya manusia dalam pendidikan meliputi
tenaga pendidik, yang dalam proses pendidikan memegang peranan
strategis terutama dalam upaya membentuk watak bangsa melalui
pengembangan kepribadian dan nilai-nilai yang diinginkan. Dipandang
dari dimensi pembelajaran, peranan pendidik (guru, dosen, pamong
belajar, instruktur, tutor, widyaswara) dalam masyarakat Indonesia tetap
dominan sekalipun teknologi yang dapat dimanfaatkan dalam proses
pembelajaran berkembang amat cepat.
Pendidikan sebagai bagian integral dalam proses pembangunan
bangsa hendaknya dibangun atas dasar paradigma pendidikan yang
memiliki empat pilar antara lain : Pendidikan untuk semua warga
masyarakat, Pendidikan demokratsi, Pendidikan yang bertumpu kepada
budaya lokal, dan pendidikan yang seimbang antara ilmu pengetahuan
dan teknologi dan Iman dan taqwa (IPTEK dan IMTAQ).108
107
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Hal ini disebabkan karena ada dimensi-dimensi proses
pendidikan, atau lebih khusus lagi proses pembelajaran, yang diperankan
oleh pendidik yang tidak dapat digantikan oleh teknologi. Fungsi mereka
tidak akan bisa seluruhnya dihilangkan sebagai pendidik dan pengajar
bagi peserta didiknya. Begitu pun dengan tenaga kependidikan (kepala
sekolah, pengawas, tenaga perpustakaan, tenaga administrasi) mereka
bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan,
pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan
pada satuan pendidikan.
Sehubungan dengan tuntutan kearah profesionalisme tenaga
pendidik dan kependidikan, maka semakin dirasakannya desakan untuk
peningkatan mutu pendidikan pada setiap jenis dan jenjang pendidikan
yang telah menjadi komitmen pendidikan nasional. Isu klasik yang selalu
muncul selama ini ialah : usaha apa yang paling tepat untuk
meningkatkan mutu pendidikan melalui peningkatan mutu pendidik dan
tenaga kependidikan? Oleh karenanya penting untuk memahami terlebih
dahulu bagaimana mengelola pendidik dan tenaga kependidikan tersebut.
Manajemen tenaga kependidikan atau manajemen personalia
pendidikan bertujuan untuk mendayagunakan tenaga kependidikan
secara efektif dan efisien untuk mencapai hasil yang optimal, namun
tetap dalam kondisi yang menyenangkan. Untuk mewujudkan
keseragaman perlakuan dan kepastian hukum bagi tenaga kependidikan
sekolah dasar dalam melaksanakan tugas dan fungsi, wewenang dan
tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang
berlaku.
B. Tenaga Pendidik sebagai Sumberdaya
1. Pengertian Tenaga Pendidik
Undang-undang nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen.
Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik,
mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan
mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini melalui jalur
formal pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Pengertian guru
diperluas menjadi pendidik yang dibutuhkan secara dikotomis tentang
pendidikan.
Pada bab XI tentang pendidik dan tenaga kependidikan,
dijelaskan pada ayat 2 yakni pendidik merupakan tenaga profesional
yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran.
Hasil motivasi berprestasi, melakukan bimbingan dan pelatihan serta
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melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terutama bagi
pendidik pada perguruan tinggi.109
2. Pengembangan Tenaga Pendidik
Tenaga pendidik merupakan profesi yang sangat penting dalam
kehidupan suatu bangsa, hal ini tidak lain karena posisi pendidikan yang
sangat penting dalam konteks kehidupan bangsa. Pendidik merupakan
unsur dominan dalam suatu proses pendidikan, sehingga kualitas
pendidikan banyak ditentukan oleh kualitas pendidik dalam menjalankan
peran dan tugasnya di masyarakat
Dengan mengingat hal tersebut, maka jelas bahwa upaya-upaya
untuk terus mengembangkan profesi pendidik (Guru) menjadi suatu
syarat mutlak bagi kemajuan suatu bangsa, meningkatnya kualitas
pendidik akan mendorong pada peningkatan kualitas pendidikan baik
proses maupun hasilnya.
Dalam konteks Indonesia dewasa ini, nampak kecenderungan
makin menguatnya upaya pemerintah untuk terus mengembangkan
profesi pendidik sebagai profesi yang kuat dan dihormati sejajar dengan
profesi lainnya yang sudah lama berkembang, hal ini terlihat dari
lahirnya UU No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
Undang-undang ini jelas menggambarkan bagaimana pemerintah
mencoba mengembangkan profesi pendidik melalui perlindungan hukum
dengan standard tertentu yang diharapkan dapat mendorong
pengembangan profesi pendidik.
Perlindungan hukum memang diperlukan terutama secara sosial
agar civil effect dari profesi pendidik mendapat pengakuan yang
memadai, namun hal itu tidak serta-merta menjamin berkembangnya
profesi pendidik secara individu, sebab dalam konteks individu justru
kemampuan untuk mengembangkan diri sendiri menjadi hal yang paling
utama yang dapat memperkuat profesi pendidik. Oleh karena itu upaya
untuk terus memberdayakannya merupakan suatu keharusan agar
kemampuan pengembangan diri para pendidik makin meningkat.
Dengan demikian, dapatlah dipahami bahwa meskipun
perlindungan hukum itu penting, namun pengembangan diri sendiri lebih
penting dan strategis dalam upaya pengembangan profesi, ini didasarkan
beberapa alasan yaitu :
1. Perlindungan hukum penting dalam menciptakan kondisi dasar
bagi penguatan profesi pendidik, namun tidak dapat
109
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menjadikan substansi pengembangan profesi pendidik
otomatis terjadi.
2. Perlindungan hukum dapat memberikan kekuasan legal (legal
power) pada pendidik, namun akan sulit menumbuhkan
profesi pendidik dalam pelaksanaan peran dan tugasnya di
bidang pendidikan.
3. Pengembangan diri sendiri dapat menjadikan profesi pendidik
sadar dan terus memberdayakan diri sendiri dalam
meningkatkan kemampuan berkaitan dengan peran dan
tugasnya di bidang pendidikan.
4. Pengembangan diri sendiri dapat memberikan kekuasaan
keahlian (expert power) pada pendidik, sehingga dapat
menjadikan pendidik sebagai profesi yang kuat dan penting
dalam proses pendidikan bangsa.
Oleh karena itu, pendidik mesti terus berupaya untuk
mengembangkan diri sendiri agar dalam menjalankan peran dan
tugasnya dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya
meningkatkan kualitas sumber daya manusia bagi kepentingan
pembangunan bangsa yang maju dan bermoral sesuai dengan tujuan
pendidikan nasional.
C. Strategi Pengembangan Tenaga Pendidik
Mengembangkan profesi tenaga pendidik bukan sesuatu perkara
yang mudah, hal ini disebabkan banyak faktor yang dapat
mempengaruhinya, untuk itu pencermatan lingkungan dimana
pengembangan itu dilakukan menjadi penting, terutama bila faktor
tersebut dapat menghalangi upaya pengembangan tenaga pendidik.
Dalam hubungan ini, faktor birokrasi, khususnya birokrasi
pendidikan sering kurang/tidak mendukung bagi terciptanya suasana
yang kondusif untuk pengembangan profesi tenaga pendidik.
Sebenarnya, jika mengacu pada peraturan perundang-undangan
yang berkaitan dengan pendidikan, birokrasi harus memberikan ruang
dan mendukung proses pengembangan profesi tenaga pendidik, namun
sistem birokrasi kita yang cenderung minta dilayani telah cukup berakar,
sehingga peran ideal sebagaimana dituntun oleh peraturan perundangundangan masih jauh dari terwujud.
Dengan mengingat hal tersebut, maka diperlukan strategi yang
tepat dalam upaya menciptakan iklim kondusif bagi pengembangan
profesi tenaga pendidik, situasi kondusif ini jelas amat diperlukan oleh
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tenaga pendidik untuk dapat mengembangkan diri sendiri kearah
profesionilisme pendidik. Dalam hal ini, terdapat beberapa strategi yang
bisa dilakukan untuk menciptakan situasi yang kondusif bagi
pengembangan profesi pendidik, yaitu :
1. Strategi perubahan paradigma. Strategi ini dimulai dengan mengubah
paradigma birokasi agar menjadi mampu mengembangkan diri sendiri
sebagai institusi yang berorientasi pelayanan, bukan dilayani.
2. Strategi debirokratisasi. Strategi ini dimaksudkan untuk mengurangi
tingkatan birokrasi yang dapat menghambat pada pengembangan diri
pendidik.
Strategi tersebut di atas memerlukan metode operasional agar
dapat dilaksanakan, strategi perubahan paradigma dapat dilakukan
melalui pembinaan guna menumbuhkan penyadaran akan peran dan
fungsi birokrasi dalam kontek pelayanan masyarakat, sementara strategi
debirokratisasi dapa dilakukan dengan cara mengurang dan
menyederhanakan berbagai prosedur yang dapat menjadi hambatan bagi
pengembangan diri tenaga pendidik serta menyulitkan pelayanan bagi
masyarakat.
1. Fungsi Tenaga Pendidik
Guru adalah figur seorang pemimpin. Bila di pahami tugas guru
tidak hanya harus menguasai satu atau beberapa disiplin keilmuan yang
harus dapat diajarkannya, ia harus juga mendapat pendidikan
kebudayaan yang mendasar untuk aspek manusiawinya.
Jadi di samping membiasakan mereka untuk mampu menguasai
pengetahuan yang dalam, juga membantu mereka untuk dapat menguasai
satu dasar kebudayaan yang kuat. Jadi bagi guru-guru juga perlu
diberikan dasar pendidikan umum.menurut Roestiyah N.K.,tugas guru
adalah sebagai berikut:
1.
2.
3.

4.

Menyerahkan kebudayaan kepada anak didik berupa kepandaian,
kecakapan dan pengalaman – pengalaman.
Membentuk kepribadian anak yang harmonis, sesuai cita- cita dan
dasar negara kita pancasila.
Menyiapkan anak menjadi warga negara yang baik sesuai Undangundang pendidikan yang merupakan keputusan MPR No.II Tahun
1983.
Sebagai perantara dalam belajar. Didalam proses belajar guru hanya
sebagai perantara/ medium, anak harus berusaha sendiri
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mendapatkan/ insight timbul perubahan dalam pengetahuan, tingkah
laku dan sikap.
5. Guru adalah pembimbing, untuk membawa anak didik kearah
kedewasaan, pendidik tidak maha kuasa, tidak dapat membentuk
anak didik menurut kehendaknya.
6. Guru adalah penghubung antara sekolah dan masyarakat. Anak
nantinya akan hidup dan bekerja, serta mengabdikan diri dalam
masyarakat, dengan demikian anak harus dilatih dan dibiasakan di
sekolah terlebih dahulu.
7. Guru sebagai administrator dan menejer. Disamping mendidik,
seorang guru harus dapat mengerjakan urusan tata usaha membuat
buku kas, daftar induk, rapor, daftar gaji, dan sebagainya, serta dapat
mengkoordinasi segala pekerjaan di sekolah secara demokratis,
sehingga suasana pekerjaan penuh dengan rasa kekeluargaan.
8. Pekerjaan guru sebagai suatu profesi. Orang yang menjadi guru
karena terpaksa tidak dapat bekerja dengan baik, maka harus
menyadari benar- benar pekerjaannya sebagai suatu profesi.
9. Guru sebagai perencana kurikulum. Guru mengahadapi anak- anak
setiap hari, gurulah yang paling tahu kebutuhan anak- anak dan
masyarakat sekitar, maka dalam menyusun kurikulum, kebutuhan ini
tidak boleh di tinggalkan.
10. Guru sebagai pemimpin. Guru mempunyai kesempatan dan tanggung
jawab dalam banyak situasi untuk membimbing anak kearah
pemecahan soal, membentuk keputusan, dan menghadapkan anakanak kepada problem.
11. Guru sebagai sponsor dalam kegiatan anak- anak. Guru harus turut
aktif dalam segala aktifitas anak,misalnya dalm ekstrakurikuler
membentuk kelompok belajar dan sebagainya.
Guru adalah sosok arsitektur yang dapat membentuk jiwa dan
watak anak didik. Guru mempunyai kekuasaan untuk membentuk dan
membangun kepribadiaan anak didik menjadi seorang yang berguna
bagi agama, nusa, dan bangsa dan negara. Guru harus bertanggung
jawab atas segala sikap dan tingkah laku, dan perbuatannya dalam
rangka membina jiwa dan watak anak didik.
Menurut Wens Tanlain dan kawan- kawan sesungguhnya guru
yang bertanggung jawab memiliki beberapa sifat, yaitu :
1.
2.

Menerima dan mematuhi norma, nilai- nilai kemanusiaan;
Memikul tugas mendidik dengan bebas, berani, gembira ( tugas
bukan menjadi beban baginya );
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3.
4.
5.
6.

Sadar akan nilai- nilaiyang berkaitan dengan perbuatan serta
akibat- akibat yang timbul;
Menghargai orang lain termasuk anak didik.
Bijaksana dan hati- hati.
Takwa terhadap tuhan yang maha esa

Tugas seorang guru jika di kelompokkan terbagi menjadi tiga
jenis, yakni tugas dalam bidang profesi, tugas kemanusiaan, dan tugas
dalam bidang kemasyarakatan. Guru merupakan profesi / jabatan yang
memerlukan keahlian khusus sebagai guru.
Jenis pekerjaan ini tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang di
luar bidang kependidikan walaupun kenyataannya masih dilakukan
orang diluar pendidikan itulah sebabnya jenis profesi ini palin mudah
terkena pencemaran.tugas guru sebagai profesi meliputi mendidik,
mengajar, dan melatih.
Mendidik berarti meneruskan dan mengembangkan nilai- nilai
hidup. Mengajar berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu
pengetahuan
dan
teknologi.
Sedangkan
melatih
berarti
mengembangkan keterampilan – keterampilan pada siswa.
Tugas guru sebagai suatu profesi menuntut kepada guru untuk
mengembangkan profesionalitas diri sesuai perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi. Mendidik, mengajar, dan melatih anak
didik adalah tugas guru sebagai suatu profesi. Guru hendaklah dapat
membantu anaka didiknya meneruskan dan mengembangkan nilai- nilai
hidup, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan
mengembangkan serta menerapkannya dalam kehidupan demi masa
depan mereka.
Tugas guru dalam bidang kemanusian disekolah harus dapat
menjadikan dirinya sebagai orang tua kedua.ia harus mampu menarik
simpati sehingga ia menjadi idola para siswannya. Pelajaran apapun
yang diberikan, hendaknya dapat menjadi motivasi bagi siswanya
dalam belajar. Bila seorang guru dalam penampilannya sudah tidak
menarik, maka kegagalan pertama ia tidak akan dapat menanamkan
benih pengajaranya itu kepada siswanya. Para siswa akan enggan
mengahadapi guru yang tidak menarik. Pelajaran tidak dapat diserap
sehinnga setiap lapisan masyarakat (homo ludens, homopuber, dan
homo sapiens) dapat di mengerti bila mengahadapi guru.
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Menurut WF Connell (1972) membedakan tujuh peran seorang
guru yaitu :
1.

Pendidik (nurturer) Peran guru sebagai pendidik (nurturer)
merupakan peran-peran yang berkaitan dengan tugas-tugas
memberi bantuan dan dorongan (supporter), tugas-tugas
pengawasan dan pembinaan (supervisor) serta tugas-tugas yang
berkaitan dengan mendisiplinkan anak agar anak itu menjadi patuh
terhadap aturan-aturan sekolah dan norma hidup dalam keluarga
dan masyarakat.

2.

Model, Peran guru sebagai model atau contoh bagi anak. Setiap
anak mengharapkan guru mereka dapat menjadi contoh atau model
baginya. Oleh karena itu tingkah laku pendidik baik guru, orang
tua atau tokoh-tokoh masyarakat harus sesuai dengan norma-norma
yang dianut oleh masyarakat, bangsa dan negara. Karena nilai nilai
dasar negara dan bangsa Indonesia adalah Pancasila, maka tingkah
laku pendidik harus selalu diresapi oleh nilai-nilai Pancasila.

3.

Peranan guru sebagai pengajar dan pembimbing dalam pengalaman
belajar. Setiap guru harus memberikan pengetahuan, keterampilan
dan pengalaman lain di luar fungsi sekolah seperti persiapan
perkawinan dan kehidupan keluarga, hasil belajar yang berupa
tingkah laku pribadi dan spiritual dan memilih pekerjaan di
masyarakat, hasil belajar yang berkaitan dengan tanggurfg jawab
sosial tingkah laku sosial anak.

4.

Peran guru sebagai pelajar (leamer). Seorang guru dituntut untuk
selalu menambah pengetahuan dan keterampilan agar supaya
pengetahuan dan keterampilan yang dirnilikinya tidak ketinggalan
jaman. Pengetahuan dan keterampilan yang dikuasai tidak hanya
terbatas pada pengetahuan yang berkaitan dengan pengembangan
tugas profesional, tetapi juga tugas kemasyarakatan maupun tugas
kemanusiaan.

5.

Peran guru sebagai setiawan dalam lembaga pendidikan. Seorang
guru diharapkan dapat membantu kawannya yang memerlukan
bantuan dalam mengembangkan kemampuannya. Bantuan dapat
secara langsung melalui pertemuan-pertemuan resmi maupun
pertemuan insidental.

6.

Peranan guru sebagai komunikator pembangunan masyarakat.
Seorang guru diharapkan dapat berperan aktif dalam pembangunan
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di segala bidang yang sedang dilakukan. Ia dapat mengembangkan
kemampuannya pada bidang-bidang dikuasainya.
7.

Guru sebagai administrator. Seorang guru tidak hanya sebagai
pendidik dan pengajar, tetapi juga sebagai administrator pada
bidang pendidikan dan pengajaran. Oleh karena itu seorang guru
dituntut bekerja secara administrasi teratur. Segala pelaksanaan
dalam kaitannya proses belajar mengajar perlu diadministrasikan
secara baik. Sebab administrasi yang dikerjakan seperti membuat
rencana mengajar, mencatat hasil belajar dan sebagainya
merupakan dokumen yang berharga bahwa ia telah melaksanakan
tugasnya dengan baik.110

Selain memiliki tugas, guru juga memiliki fungsi yang tidak
kalah pentingnya dalam dunia pendidikan. Peran dan kompetensi guru
dalam proses belajar mengajar meliputi banyak hal diantaranya adalah :
a. Guru sebagai demostrator
Melalui perannya sebagai demonstrator, guru hendaknya senantiasa
menguasai bahan atau materi pelajaran yang akan diajarkan serta
senantiasa
mengembangkannya
dalam
arti
meningkatkan
kemampuan dalam hal ilmu yang dimilikinya karena hal ini akan
sangat menentukan hasil belajar yang dicapai oleh siswa.
b. Guru sebagai penegelola kelas
Dalam perannya sebagai pengelola kelas, guru hendaknya mampu
mengelola kelas sebagai lingkungan belajar serta merupakan aspek
dari lingkungan sekolah yang perlu diorganisasikan.
c. Guru sebagai mediator atau fasilitator
Sebagai mediator, guru hendaknya memiliki penegtahuan dan
pemahaman yang cukup tentang media pendidikan karena
pendidikan merupakan alat komunikasi untuk lebih mengefektifkan
proses belajar mengajar.
d. Guru sebagai evaluator
Guru hendaknya mengetahui apakah tujuan yang telah dirumuskan
tercapai atau belum, dan apakah materi yang telah diajarkan sudah
cukup tepat dan dapat di pahami oleh siswannya.
Disamping fungsi- fungsi yang telah diutarakan diatas, ada
beberapa lagi fungsi guru sebagai pendidik atau siapa saja yang telah
menerjunkan diri menjadi guru, yaitu :
110

Muhaimin, Sutiah, Sugeng Listyo, Manajemen Pendidikan, Jakarta: Kencana Media
Group, 2010 ),
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a.

b.

c.

d.

e.

e.

Korektor
Sebagai korektor, guru harus bisa membedakan mana nilai yang baik
dan mana nilai yang buruk. Nilai yang berbeda ini harus betul- betul
dipahami dalam kehidupan masyarakat.
Informator
Sebagai informotory, guru harus dapat memberikan informasi
perkembangan ilmu penegtahuan dan teknologi, selain sejumlah
bahan pelajaran untuk setiap mata pelajaranyang telah diprogramkan
dalam kurikilum.
Motivator
Sebagai motivator, guru hendaknya dapat mendorong anak didik
agar bergairah dan aktif belajar.
Inisiator
Dalam fungsinya sebagai inisiator, guru harus dapat menjadi
pencetus ide- ide kemajuan dalam pendidikan dan pengajaran.
Pembimbing
Peran guru yang tidak kalah penting dari semua peran yang telah
disebutkan diatas, adalag sebagai pembimbing. Peranan ini harus
lebih dipentingkan, karena kehadiran guru disekolah adalah untuk
membimbing anak didik menjadi manusia dewasa susila yang cakap
Supervisor
Sebagai supervior, guru hendaknya dapat membantu, memperbaiki,
dan menilai secara kritis terhadap proses pengajaran.

Sebagai manager guru mempunyai beberapa fungsi umum yang
harus dilakukan guru agar mampu melaksanakan peran sebagai
pengelola pembelajaran dengan baik. menyebutkan fungsi-fungsi guru
secara umum, antara lain yaitu:111
1.
2.
3.
4.

111

Merencanakan tujuan belajar.
Mengorganisasikan berbagai sumber belajar untuk mewujudkan
tujuan belajar.
Memimpin, yang meliputi memberikan motivasi, mendorong, dan
memberikan stimulus pada siswa.
Mengawasi segala sesuatu, apakah sudah berfungsi sebagaimana
mestinya atau belum dalam rangka pencapaian tujuan.

Suharsimi Arikunto, Lia Yuliana, Manajemen Pendidikan, (Yogyakarta: Aditya Medya,
2008 ), hal 316
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2. Hambatan Dalam Pengajaran
a. Fakor internal
Kurangnya motivasi, minat, perhatian, kepercayaan diri serta
kebiasaan belajar darisiswa itu sendiri, sehingga guru sulit untuk
memahai satu persatu latar belakang siswa yang berbeda dan juga
cara belajar yang sesuai.
b. Fakor eksternal
Tidak adanya dukungan dari orang terdekat, tidak adanya
dukungan dari bawahan, terlalu banyak tekanan. Faktor tersebut
mempengaruhi siswa sehingga guru kesulitan dalam proses belajar
mengajar.
3. Ciri Guru Profesional
a. Guru harus selalu mempunyai tenaga untuk siswanya. Guru yang
baik akan memberi perhatian pada siswa di setiap obrolan atau
diskusi yang dilakukan dan punya kemampuan mendengar dengan
seksama.
b. Seorang guru harus mempunyai tujuan yang jelas.
c. Ciri guru profesional adalah menetapkan tujuan setiap pelajaran
secara jelas dan bekerja guna memenuhi tujuan dalam setiap kelas.
d. Mempunyai keterampilan untuk mendidik agar murid disiplin.
e. Guru harus mempunyai keterampilan disiplin yang efektif. Hal ini
agar bisa memberi promosi atas perubahan perilaku positif di
dalam kelas.
f. Mempunyai keterampilan manajemen di dalam kelas yang baik.
g. Guru harus mempunyai keterampilan manajemen di dalam kelas
yang
baik
serta
bisa
memastikan
agar
perilaku
siswa menjadi baik saat siswa belajar dan bekerja sama.
h. Guru harus bisa berkomunikasi secara baik dengan orang tua
murid.
i. Seorang guru harus menjaga komunikasi yang baik dengan orang
tua dan bisa membuat mereka selalu mengerti tentang informasi
yang sedang terjadi.
j. Guru mempunyai ekspektasi yang tinggi pada muridnya. Guru
profesional memiliki ekspektasi besar pada siswa serta memacu
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semua siswa untuk terus bekerja dan mengerahkan potensi terbaik
yang mereka miliki.
D. Manajemen Sumber Daya Guru
Manajemen sumber daya manusia adalah suatu perencanaan,
pengorganisasian, pengkoordinasian, pelaksanaan dan pengawasan
terhadap pengadaan, pengembangan, pemberian balas jasa,
pengintegrasian, pemeliharaan dan pemisahan tenaga kerja dalam rangka
mencapai tujuan organisasi.112
Hasibuan (2003), menyatakan bahwa manajemen sumber daya
adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia
dan sumber-sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk
mencapai suatu tujuan tertentu.113
SedangkanNawawi (2005), menyatakan bahwa manajemen
sumber daya manusia adalah prosespendayagunaan manusia sebagai
tenaga kerja secara manusiawi, agar potensi fisik danpsikis yang
dimilikinya berfungsi maksimal bagi pencapaian tujuan organisasi.114
Lebih lanjut bahwa manajemen sumber daya manusiameliputi
beberapa tahapan/proses sebagai berikut: (1) proses penjaringan
(rekrutmen),(2) proses seleksi, (3) proses penempatan, (4) penilaian
kinerja, dan (5) pengembangankarir guru.
1. Penjaringan (Rekrutmen)
Penjaringan atau rekrutmen, adalah sebuah usaha aktif dalam
mencari calonpotensial dengan mempengaruhi mereka agar bersedia
mengisi posisi-posisi yang adadalam sebuah lembaga operasional
sekolah.115 Sementara itu,menurut Jones dan Walters, rekrutmen
adalah aktivitas-aktivitas yang terencana dalammenarik sejumlah
individu yang berkualitas yang dibutuhkan untuk mengemban
tugastugasyang ada di sebuah lembaga operasional sekolah.116
Dengan adanya proses rekrutmen guru yang kompeten maka
diharapkan akanmampu memberikan warna baru di dalam ruang
kelas, sehingga proses pembelajaranakan menjadi lebih efektif dan
112

Anwar Prabu Mangkunegara, Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Perusahaan,
(Bandung: PT Remaja Rosdakarya offset, 2009 ), hal 2
113
Op cit, hal 3
114
Op Cit, hal 3
115
Suharsimi Arikunto, Lia Yuliana, Manajemen Pendidikan, (Yogyakarta: Aditya Medya,
2008 ), hal 219
116
Op Cit, hal 220
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efisien. Dengan adanya guru-guru yang berkualitasmaka akan sangat
berperan dalam menentukan efisien tidaknya suatu sekolah.
Olehkarena itu, merekrut guru-guru yang terbaik merupakan tugas
yang paling penting darisebuah lembaga operasional sekolah.
2. Penyaringan (Seleksi)
Tujuan dari proses seleksi adalah untuk mendapatkan tenaga
kerja (calon – calonguru) yang memenuhi syarat dan kualifikasi yang
sesuai dengan deskripsi jabatan yangtersedia atau sesuai dengan
kebutuhan organisasi.117
Dalam proses seleksi dibutuhkan sejumlah calon guru yang
memiliki kompetensiyang tinggi, yang jelas sesuai dengan tugastugas yang harus dilakukan, dan posisilowongan perkerjaan yang
tersedia. Agar dapat melakukan seleksi secara fair danobyektif, maka
harus ditetapkan suatu kriteria seleksi.
3. Penempatan (Penugasan)
Tahap penempatan kerja (job placement) bertujuan untuk
menempatkan orang yangtepat pada posisi yang tepat pula. Beberapa
faktor yangmempengaruhi penempatan guru baru adalah: (1) posisiposisi kerja yang tersedia, (2)kekosongan jabatan, (3) perubahan
kualifikasi para guru, (4) perubahan programpendidikan, (5)
perubahan jumlah siswa, (6) perubahan teknologi, dan (7)
perubahanstruktur organisasi.118
4. Penilaian (Evaluasi) Kinerja
Penilaian prestasi kerja atau penilaian kinerja adalah suatu
proses evaluasi atau penilaian prestasi kerja atau kinerja yang
dilakukan oleh suatu organisasi terhadap karyawannya.Dengan
adanya penilaian kinerja, diharapkan akan menjadi motivasi bagi
semuakaryawan yang bekerja di sebuah organisasi, yaitu untuk selalu
meningkatkankemampuan yang dimilikinya, karena apa yang
dikerjakan oleh semua karyawan akan selalu dilakukan penilaian
oleh atasannya.
Penilaian kinerja yang dilakukanterhadap prestasi kerja atau
kinerja karyawan memiliki beberapa manfaat, antara lainuntuk
kepentingan: perbaikan prestasi kerja, penyesuaian-penyesuaian
kompensasi,membuat keputusan-keputusan kompensasi, kebutuhankebutuhan latihan dan pengembangan, perencanaan dan
pengembangan karir karyawan, kesalahan kesalahanproses staffing,
117

118

Anwar Prabu Mangkunegara, Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Perusahaan,
(Bandung: PT Remaja Rosdakarya offset, 2009 ), hal 35
Suharsimi Arikunto, Lia Yuliana, Manajemen Pendidikan, (Yogyakarta: Aditya Medya,
2008 )223
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ketidak-akuratan informasi, kesalahan-kesalahan penempatan,
kesalahan
penugasan,
dan
karena
adanya
tantangan119
tantanganeksternal.
5. Pengembangan Karir Guru
Para siswa akan mampu belajar lebih baik dari guru-guru dan
staf-staf manajemen yang mereka sendiri juga belajar, berpikir dan
berkembang.Untuk mewujudkan kondisi tersebut perlu sebuah
langkah yang tepat untuk merancang dan melaksanakan program
peningkatan mutu guru.Tujuan dari pengembangan karir tenaga
pendidik adalah untuk membantu guruagar mampu berprestasi yang
lebih baik di dalam pekerjaannya, dan untuk memberikan tanggung
jawab serta tugas-tugas baru kepada mereka.120

119

120

Anwar Prabu Mangkunegara, Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Perusahaan,
(Bandung: PT Remaja Rosdakarya offset, 2009 ), hal 59
of cit, hal 77
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BAGIAN KEDELAPAN
MANAJEMEN STRATEGI DALAM PENDIDIKAN:
GRAND DESAIN, GRAND STRATEGI, STRATEGI FORMULASI,
IMPLEMENTASI, CONTROL DAN EKSEKUSI
A. Pendahuluan
Pendidikan sampai saat ini masih dipandang sebagai sarana
pertama dan utama untuk menimgkatkan kualitas SDM yamg tangguh.
Melalui pendidikan diharapkan semua potensi peserta didik bisa
berkembang secara maksimal sesuai dengan tujuan pembangunan dan
falsafah hidup bangsa. Hal ini tidak lain karena pendidikan merupakan
penggerak utama primer mover bagi pembangunan,121dan diharapkan
mampu membentuk watak bangsa “nation character building” yang kuat
dan cerdas. Masyarakat yang kuat dan cerdas akan memberi nuansa yang
kuat dan cerdas pula, dan secara progresif akan membentuk sebuah
kemandirian.122
Dari proses pendidikan pula diharapkan terjadinya sebuah proses
pembudayaan “inculturation” agar manusia mampu hidup dalam suatu
budaya tertentu.123 Dengan demikian pendidikan islam harus mampu
menempatkan dirinya sebagai suplement dan komplement bagi
pendidikan nasional.124
Apalagi pada saat ini lembaga pendidikan khususnya yang berlebel
Islam sedang dihadapkan dengan persoalan yang sangat pelik dan
mendasar, baik dari intern maupun ekstern yang sedang mengitarinya.
Fadjar menilai kelemahanlembaga pendidikan islam selama ini telah
meliputi seluruh sistem pendidikan, baik manajemen, etos kerja,
kuantitas dan kualitas guru, kurikulum, serta sarana dan prasarana yang
kurang memadai.125 Problem seperti ini menurut suprayogo karena posisi
relationship lembaga pendidikan islam berada dalam lingkaran setan.
Sebuah problem yang bersifat Casual Relathionship, mulai dari
persoalan dana yang kurang memadai, fasilitas kurang, pendidikan apa
adanya, kualitas rendah, semangat mundur, inovasi rendah dan peminat
121

Zamroni, Paradigma Pendidikan Masa Depan, (Yogyakarta: Biografi Publishing, 2001),
hal. 94
122
Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hal. 3
123
Zamroni, Lok.Cit,hal. 82
124
Mastuhu, Pemberdayaan sistem pedidikan islam, (Jakarta: Logos, 1999), hal. 34
125
Malik Fadjar, Madrasah dan Tantangan Modernitas, (Bandung: Mizan, 1998), hal 41
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kurang demikian seterusnya berputar bagai lingkaran setan. Para
pengelola juga belum memahami dan mengaktualisasikan manajemen
yang benar, sehingga pengelolaannya masih cenderung apa adanya,
stagnan, statis dan tidak berusaha melakukan pengembangan.
Sedangkan dari luar pendidikan akan selalu berbenturan dengan
masyarakat yang semakin rasional, kritis, praktis, terbuka dan berfikir
jauh kedepan. Hal ini ditandai masyarakat hanya akan menerima sesuatu
dengan pertimbangan-pertimbangan yang masuk akal ”rasionalitas” dan
bukannya emosional, termasuk dalam memilih pendidikan. Lembaga
pendidikan yang berkualitas, tentunya akan menjadi pedoman dan
pilihan, walaupun dengan biaya yang mahal.
Melihat kecenderungan diatas, Lembaga Pendidikan Islam
sebenarnya memiliki peluang yang cukup besar untuk menjadi alternatif
pilihan pendidikan masa depan, bila mampu merespon kecenderungan
tersebut dan kemudian secara internal mengembangkan sistem
manajemen yang profesional. Sebab jika kita amati yang ada
perkembangan yang ada secara seksama, ternyata ada kecenderungan
bahwa antara tingkat kemajuan masyarakat dan kualitas pendidikan
bersifat korelasional.126Masyarakat yang maju, menghendaki pendidikan
yang maju pula. Kesadaran dan kecenderungan seperti ini harus di
tangkap oleh lembaga pendidikan islam jika ingin tetap bersaing dan
mendapatkan hati di masyarakat. Cara paling baik yang perlu di tempuh
menurut suprayogo ialah dengan segera memulai, bangkit, cepat
bergerak dan harus berani melakukan kegiatan secara simultan dengan
melihat dua arah sekaligus, yaitu inworld looking dan out world looking.
Artinya kedalam harus segera menyambungkekuatan luar yang bisa di
ajak kerja sama baik itu pemerintah maupun swasta.127
Pendidikan sedang menjadi pusat perhatian semua komponen
bangsa ini. Perubahan mendasar telah dilakukan dengan mengubah
konstitusi, undang-undang sistem pendidikan Nomor 02 tahun 1989
menjadi Nomor 20 tahun 2003, diikuti peraturan pemerintah nomor 32
tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan. Acuan teknis Nasional
Pendidikan (SNP) adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di
seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan
lingkup terdiri 8 standar yaitu yang meliputi: standar isi, Standar proses,
Standar kompetensi lulusan, Standar pendidik dan tenaga kependidikan,
Standar sarana dan prasarana, Standar pengelolaan, Standar pembiayaan,

126
127

Suprayogo, Revormulasi Visi Pendidikan Islam, (Malang: STAIN Press, 1999), h.88
Ibid hal. 89
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dan Standar penilaian pendidikan.128
Kunci sukses yang harus dimiliki dan sekaligus merupakan daya
saing yang paling efektif adalah mutu/kualitas. Siapapun yang memiliki
kualitas maka peluang untuk dapat menjadi pemenang akan sangat
terbuka.129Oleh karena itu pendidikan harus dikelola dengan manajeman
yang strategik agar dapat memilih di antara banyak manajemen yang
baik untuk menghasilkan suatu manajemen yang paling baik untuk
mencapau mutu pendidikan.
Manajemen strategik adalah suatu seni (keterampilan), teknik, dan
ilmu merumuskan, mengimplmentasikan, dan mengevaluasi serta
mengawasi berbagai keputusan fungsional organisasi (bisnis dan non
bisnis) yang selalu dipengaruhi oleh lingkungan internal dan eksternal,
yang senantiasa berubah sehigga memberikan kemampuan kepada
organisasi untuk mencapai tujuan sesuai dengan yang diharapkan.130
Pentingnya masyarakat dalam menentukan manajemen strategik menjadi
sangat dominan, karena dapat menyebabkan suatu keunggulan atau
bahkan dapat menjadi ancaman bagi lembaga pendidikan.
Peran lembaga pendidikan Islam dalam meningkatkan pendidikan
sangatlah strategis, agar mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.
Tanggung jawab kepala madrasah yang utama ialah meningkatkan
kurikulum sekolahnya. Hendaknya ia mengadakan supervisi yang baik
dalam rangka memberi bantuan dalam menentukan kebutuhan-kebutuhan
sekolah dan diusahakan dilaksanakan kearah perubahan yang
diinginkan.131
Salah satu rumusan pengertian tentang manajemen adalah yakni
“manajemen” adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan,
dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan
sumber daya-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan
organisasi yang telah di tetapkan.132
Definisi diatas juga menggambarkan fungsi-fungsi manajemen
yaitu: perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Dan
semuanya dilakukan guna mencapai tujuan yang ditetapkan, dalam hal
ini adalah tujuanpendidikan.Melalui fungsi manajemen itu sumber dayasumber daya yang ada dapat dikelola secara efektif dan efisien.
128
129
130

131

132

Peraturan Pemerintah, Nomor 32 tahun 2013, Bab XI A.
H.B Siswanto, Pengantar Manajemen, (Jakarta; Bumi Aksara, 2006), hal.27
Akdon, Strategic Management for Educational Management , (Bandung: Alfabeta,
2006),hal. 5.
Soekarto Indra Fachrudi dkk, Administrasi Sekolah, (Malang: Departemen Administrasi
Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan IKIP Malang, 1975),hal. 1.
T. Hani Handoko, Manajemen, (Yogyakarta: BPEE, 1984) hal. 8
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Penggunaan manajemen itu tidak luput dari segala aspek yang ada,
baik didalam maupun luar organisasi.Termasuk lingkungan, sangat
mempengaruhi manajemen.Karena adanya lingkungan dapat juga
mengubah sistem yang telah di tetapkan oleh organisasi.Perubahanperubahan yang terjadi karena lingkungan, menyebabkan munculnya
sebuah manajemen baru yang memperhatikan lingkungan, yang lebih
dikenal sebagai manajemen strategik.
Manajemen strategik merupakan rangkaian dari dua kata yakni
kata “manajemen” dan kata “strategi” yang masing-masing mempunyai
pengertian namun penggabungan kedua memiliki pengertian yang satu,
pengertian manajemen strategi adalah “proses atau rangkaian kegiatan
penggambilan keputusan yang bersifat mendasar dan menyeluruh,
disertai penetapan cara melaksanakannya, yang dibuat oleh manajemen
puncak dan diimplementasikannya oleh seluruh jajaran didalam suatu
organisasi, untuk mencapai tujuannya”.133
Mengingat pendidikan dari waktu ke waktu banyak mengalami
perubahan, maka lembaga pendidikan diharapkan menentukan langkahlangkah berpikir strategis.Sehingga tujuan pendidikannya tetap tercapai
dan perubahan yangterjadi juga dapat dilakukan.Lembaga pendidikan
seperti ini adalah pendidikan yang dinamis, dan tetap hidup di tengah
persaingan yang begitu ketat.
Hal ini terletak pada misi lembaga pendidikan tersebut yang
merupakan jiwa dari seluruh kegiatan yang dilakukan.Karena walaupun
ada banyak perubahan dalam pendidikan, lembaga pendidikan yang
menjalankan misinya tetap mempunyai ciri khas tersendiri.Sehubungan
dengan itu misi organisasi pada dasarnya berarti keseluruhan tugas
pokok yang dijabarkan dari tujuan strategik untuk mewujudkan visi
organisasi. Dengan kata lain misi organisasi adalah bidang/jenis kegiatan
yang akan dijelajahi atau dilaksanakan secara operasional untuk jangka
waktu panjang oleh sebuah organisasi dalam merealisasikan tujuan
strategiknya, yang setelah secara keseluruhannya tercapai berarti visi
organisasi juga terwujud.134
Sehingga penyusunannya diperlukan pemikiran yang lebih dalam,
mengingat misi dan visi sering terjadi tumpang tindih dalam
pengertiannya.Namun dalam penentuannya terdapat perbedaan.Visi itu
sendiri dapat diartikan sebagai “kondisi ideal yang ingin dicapai dalam
eksistensinya organisasi dimasa depan”.
133

134

H. Hadri Nawawi, Manajemen Strategik Organisasi Non Profit bidang Pemerintahan,
(Yogyakarta: UGM Press, 2000), hal. 148
Ibid, hal. 155
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Telah dijelaskan di atas bahwasanya lingkungan merupakan salah
satu faktor terpenting untuk menunjang keberhasilan suatu organisasi
dalam persaingan, yang dibedakan atas lingkungan eksternal dan
lingkungan internal.Dalam melakukan analisis eksternal, organisasi
menggali dan mengidentifikasisemua oppourtunity (peluang) yang
berkembang dan menjadi trend pada saat itu serta threatment (ancaman)
dari pada pesaing dan calon pesaing.Sedangkan analisa internal lebih
memfokuskan pada identifikasi strength (kekuatan) weakness
(kelemahan) dari organisasi.135 Dengan melakukan kedua analisa
tersebut maka organisasi dikenal dengan melakukan analisa SWOT.
Setelah analisa SWOT inilah, selanjutnya dapat ditentukan strategi
yang digunakan, tujuan dan sasaran organisasi sampai dengan
pelaksanaan evaluasi terhadap program-program yang telah
diimplementasikan.Dengan demikian manajemen strategi kepala sekolah
sangat penting. Apalagi sampai kini kita masih kesulitan untuk
menghilangkan kesan, anggapan dan image masyarakat, bahwa sekolah
yang berlebel Islam disebut pendidikan kelas kedua (secondclass) dan
bukannya lembaga firs class atau lembaga unggulan yang benar-benar di
butuhkan masyarakat. Apalagi dalam menghadapi kompetisi yang begitu
ketat, baik antara lembaga pendidikan maupun out putnya, maka
langkah-langkah dalam pendidikan merupakan suatu yang tidak bisa di
tawar-tawar lagi dan harus di wujudkan.
Berdasarkan beberapa alasan di atas, peneliti dalam penyusunan
mini riset ini membahas “Manajemen strategi dalam pendidikan:
grand desain, grand strategi, startegi formulasi, implementasi,
control dan eksekusi”. Hal ini dengan alasan bahwa peran manajemen
strategi kepalasekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan sangatlah
vital dan sentral, baik dia sebagai pemimpin, manajer maupun supervisor
terhadap lembaga pendidikan yang di pimpinnya.
B. Manajemen Strategi
1.

Definisi Manajemen Strategik

Manajemen secara sederhana dapat diartikan sebagai serangkaian
proses yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan (planing),
pengorganisasian (organising), pelaksanaan (actuating), dan pengawasan
(controling). Pengertian tersebut sebagaimana dipaparkan oleh Terry
dalam Didin Kurniniadin sebagai berikut:
135

Agustinus Sri Wahyudi, Manajemen Strategik Pengantar Proses Berpikir Strategik,
(Jakarta: Bina Rupa Aksara, 1996), hal.50
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Manajement is adistinct process consisting of planing, organizing,
actuating and controling performed to determine and accomplish staed
objektives by the use of human being and othern resources.136Banyak
sekali pengertian mengenai manajemen strategi namun pada prinsipnya
sama yaitu: mereka menggabungkan berpikir strategis dengan fungsifungsi manajemen yaitu: perencanaan, penerapan dan pengawasan.
a.

b.

c.

d.

Manajemen strategik adalah suatu seni dan ilmu dari perbuatan
(formulating),
penerapan
(implementing),
dan
evaluasi
(evaluating),kepuasan-kepuasan strategis antara fungsi-fungsi yang
memungkinkan sebuah organisasi mencapai tujuan-tujuan di masa
datang.137
Manajemen Strategi adalah sekumpulan keputusan dan tindakan yang
menghasilkan
perumusan
(formulating)
dan
pelaksanaan
(implementasi) rencana-rencana yang dirancang untuk mencapai
sasaran-sasaran perusahaan.138
Manajemen Strategik adalah perencanaan berskala besar (disebut
perencanaan strategik) yang berorientasi pada jangkauan masa depan
yang jauh (visi), dan ditetapkan sebagai keputusan manajemen
puncak(keputusan yang bersifat mendasar dan prinsipil), agar
memungkinkan organisasi berinteraksi secara efektif (misi) dalam
usaha menghasilkan sesuatu (perencanaan operasional untuk
menghasilkan barang atau jasa serta pelayanan) yang berkualitas,
dengan dengan diarahkan pada optimalisasi pencapaian tujuan (tujuan
strategik) dan berbagai sasaran (tujuan operasional) organisasi.139
Manajemen Strategik menurut Flavel dan Williams (1996) adalah
sebagaikeseluruhan sistem manajemen, dimana didalamnya
terkandung formulasi, implementasi dan evaluasi guna mencapai hasil
yang realistis dan obyektif.140

Dari pengertian yang cukup luas tersebut menunjukkan bahwa
manajemen strategik merupakan suatu sistem yang sebagai satu kesatuan
mamiliki berbagai komponen yang saling mempengaruhi dan bergerak
136

137

138

139

140

Didin Kurniadin dan Imam Machali, Manajemen Pendidikan Konsep dan Prinsip
Pengelolaan Pendidikan, (Jogjakarta: Arruz Media, 2012), hal. 26.
Agustinus Sri Wahyudi, Manajemen Strategik Pengantar Proses Berpikir Strategik,
(Jakarta: Binarupa Aksara, 1996), hal. 16
Robinson Pearce, Manajemen Strategik Formulasi, Implementasi dan Pengendalian Jilid
1(Jakarta: Binarupa Aksara, 1997), hal. 20
H. Hadari Nawawi, Manajemen Strategik Organisasi Non Profit Bidang Pemerintahan,
(Yogyakarta: UGM Press, 2000), h. 149
Hassel Nogi S. Tangkilisan, Manajemen Modern untuk Sektor Public, (Yogyakarta:
Balairung, 2003), h. 9
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secara bersama-sama
sama kearah yang sama pula. Komponen pertama adalah
perencanaan strategik dengan unsur
unsur-unsur yang terdiri dari visi, misi,
tujuan strategik dan strategi utama (induk) organisasi. Sedang komponen
kedua adalah perencanaan operasionaldengan unsur
unsur-unsur sasarannya atau
tujuan operasional, pelaksanaan fungs
fungsi-fungsi manajemen berupa fungsi
pengorganisasian, fungsi pelaksanaan dan fungsi penganggaran,
kebijaksanaansituasional, jaringan kerja (net work) internal dan eksternal,
fungsi kontrol dan evaluasi serta umpan balik (feed
(
back).
Tindakan-tindakan Planing, organising, actuating dan controling
tersebut merujuk pada fungsi-fungsi
fungsi
dalam manajemen. Manajememen
hakikatnya adalah pengaturan yang banyak terdapat dalam ayat
ayat-ayat al
Qur’an seperti terdapat pada dua Qur’an surat As-Sajadah ayat 5 dan
surat Yunus ayat 31 berikut :

Artinya :
“Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, Kemudian (urusan) itu
naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah seribu tahun
menurut perhitunganmu”.141
Artinya:
Katakanlah: "Siapakah yang memberi rezki kepadamu dari langit dan
bumi, atau siapakah yang Kuasa (menciptakan) pendengaran dan
penglihatan, dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati
141

Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Terjemahann Per Kata, (Bandung:
Syaamil al-Qur’an), hal.415.
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dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup dan siapakah yang
mengatur segala urusan?" Maka mereka akan menjawab: "Allah". Maka
Katakanlah "Mangapa kamu tidak bertakwa kepada-Nya)?"142
Kedua ayat sebagaimana tersebut di atas terdapat kata z÷ö∆F{$#În/y‰ãƒyang
berarti mengatur urusan.Ahmad
al
Syawidalam
Imron Fauzi
memberikan
penafsiran bahwa Allah SWT adalah pengatur alam
143
(manajer).
Keteraturan yang terjadi di jagad raya ini merupakan bukti
kebesaran Allah dalam mengelola alam, yang merupakan manajemen
sang Kholiq.
Siagian dalam Wahyu Indra mendefinisikan manajemen strategik
sebagai, “Serangkaian keputusan dan tindakan mendasar yang dibuat oleh
manajemen puncak dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran suatu
organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi tersebut”.144
Hadari Nawawi memberikan penjelasan tentang manajeman
strategik dengan menyatakan bahwa Manajemen strategik adalah
perencanaan berskala besar (disebut Perencanaan Strategik) yang
berorientasi pada jangkauan masa depan yang jauh (disebut visi), dan
ditetapkan sebagai keputusan manajemen puncak (keputusan yang bersifat
mendasar dan prinsipil), agar memungkinkan organisasi berinteraksi
secara efektif (disebut misi), dalam usaha menghasilkan sesuatu
(perencanaan operasional) yang berkualitas, dengan diarahkan pada
optimalisasi pencapaian tujuan (disebut tujuan strategik) dan berbagai
sasaran (tujuan operasional) organisasi.145
Sejalan dengan penjelasan tersebut di atas, Resnik dalam Syandra
menjelaskan
bahwa terdapat 10 formulasi strategik
untuk
mengembangkan sebuah lembaga, yaitu sebagai berikut: 1).Objektif. 2)
Membuat sederhana dan terfokus. 3) Fokus pada pasar yang
menguntungkan. 4) Mengembangkan rencana pemasaran. 5)
Memanajemen tenaga kerja secara efektif. 6) Membuat catatan keuangan
yang jelas. 7) Tidak pernah menghambur-hamburkan kas. 8) Menghindari

142
143

144
145

Ibid.hal, 212.
Imron Fauzi, Manajemen Pendidikan ala Rosulullah, (Jakarta: Ar-Rus Media,
2012),hal.68-69.
Ibid.hal. 71
Hadari Nawawi, Manjemen Strategik, (Yogyakarta: Gadjah Mada Pers , 2005), hal.148149.
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perangkap yang berulang-ulang dari pertumbuhan yang cepat. 9) Mengerti
seluruh fase pengembangan. Dan 10) Merencanakan ke depan.146
2. Perencanaan Strategik
Bryson147 mengemukakan bahwa perencanaan strategik adalah
sebagai upaya yang didisiplinkan untuk membuat keputusan dan
tindakanpenting yang membentuk dan mengarahkan bagaimana suatu
organisasi atau identitas lainnya, apa yang akan dikerjakan organisasi
atau identitas lainnya dan mengapa organisasi (identitas lainnya)
mengerjakan seperti itu.
Perencanaan strategik (strategic planning) merupakan bagian yang
penting (essensial part) dari manajemen strategik.Perencanaan strategik
merupakan aspek utama dalam manajemen strategik dan dapat dianggap
sebagai pilar sentral dalam manajemen strategik. Amin menyebutkan ciriciri khas proses perencanaan strategik adalah sebagai berikut:
1) Perencanaan menyangkut jangkaun masa depan dari keputusankeputusan yang dibuat sekarang.
2) Perencanaan strategik adalah usaha sistematis formal untuk
menggariskan wujud utama dari perusahaan, sasaran-sasaran,
kebijakan-kebijakan dan strategi-strategi untuk tercapainya sasaransasaran dan wujud utama organisasi yang bersangkutan.
3) Proses perencanaan strategik adalah sarana mengambil keputusan yang
paling penting bagi perusahaan, sehingga tujuan dan arah turut
ditentukan.
4) Proses perencanaan strategik merupakan suatu kegiatan manajemen
puncak yang berlangsung terus menerus.
5) Perencaan strategik merupakan suatu struktur perencanaan yang
mengintegrasikan rencana strategik dengan rencana operasional jangka
panjang.
6) Perencaan strategik merupakan suatu proses penentuan terlebih dahulu
mengenai apa yang akan dilakukan, kapan dilakukan dan cara
bagaimana melakukan, serta siapa yang akan melakukan.
7) Perencaan strategik menghasilkan sebuah dokumen tertulis atas basis
berkala.
8) Perencaan strategik merupakan sarana mengambil keputusan yang
paling penting bagi suatu perusahaan.
9) Perencaan strategik merupakan suatu sikap, “way of life” (falsafah)
146
147

Syandra, http://hajatil.wordpress.com.formulasi-srategi, diakses pada 4 November 2016.
John. M. Bryson, Strategic Planning For Public and Nonprofit Organization, (San
Francisco: Jossey-bass, 1998), hal.23.
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artinya perencanaan meminta suatu kebiasaan dan keharusan untuk
bekerja berdasarkan pikiran-pikiran masa depan.148
Pentingnya sebuah perencanaan dalam segala aktivitas manusia juga
disebutkan dalam Al-Qur’an berupa pesan kepada orang-orang yang
beriman untuk memikirkan masa depan. Bahkan masa depan yang
dimaksudkan bukan hanya yang akan dihadapi esok atau lusa, namun
hingga masa-masa di akhirat.
Dalam bahasa manajeman, pemikiran masa depan yang dituangkan
dalam konsep yang jelas dan sistematis disebut perencanaan
(planning).Konsep perencanaan ternyata tidak diragukan lagi sebagai
ajaran Islam. Allah SWT mengisahkan Nabi Yusuf AS telah
menyampaikan ide perencanaan dalam manajemen pangan jangka panjang
dalam mengantisipasi datangnya masa paceklik sebagaimana terdapat
dalam al Qur’an surat Yusuf (12) ayat 47-49 sebagai berikut:

Artinya:
(47)Yusuf berkata: "Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya)
sebagaimana biasa; Maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu
biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan. (48)
Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit, yang
menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun
sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan. (49)
Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia
diberi hujan (dengan cukup) dan dimasa itu mereka memeras
anggur."149
Dari

penjelasan

tersebut

diatas

148

dapat

disimpulkan

bahwa

Amin Widjaya Tunggak, Manajemen Suatu Pengantar, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993),
hal.152-153.
149
Ibid, hal.241.
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perencanaan strategik merupakan tulang punggung dari manajemen
strategik dan langkah awal dalam penyelenggaraan manajemen strategik.
Bryson membagi proses perencanaan strategik menjadi sepuluh
langkah, yang mengarah kepada tindakan, hasil, dan evaluasi adalah: 1)
Memprakarsai dan menyepakati suatu proses perencanaan strategis. 2)
Memperjelas mandat organisasi. 3) Memperjelas misi dan nilai-nilai
organisasi. 4) Menilai lingkungan eksternal. 5) Menilai lingkungan
internal. 6) Mengidentifikasi isu strategis yang dihadapi organisasi. 7)
Merumuskan strategi untuk mengelola isu-isu. 8) Menciptakan visi
organisasi yang efektif untuk masa depan. 9) Mengembangkan proses
implementasi. 10) Menilai kembali strategi dan proses perencanaan
strategis.150
C. Strategi Formulasi dan Implementasi Strategi
Strategi formulasi atau perumusan strategi memedomani ekskutif
dalam menetapkan bidang usaha yang diterjuni perusahaan (organisasi),
tujuan akhir(aims) yang ingin dicapainya, serta cara yang akan digunakan
untuk mencapai tujuan akhir tersebut.15
Implementasi strategi adalah proses manajemen mewujudkan
strateginya dalam bentuk program, prosedur, anggaran serta
pengembangan strategi dalam bentuk tindakan. Visi merupakan suatu
proses yang menggambarkan serangkaian kegiatan perencanaan dan
penetapan sasaran sekolah secara formal dan misi adalah alasan
keberadaan suatu lembaga.151
Strategi
adalah
sebuah
rencana
yang
komprehensif
mengintegrasikan segala resources dan capabilities yang mempunyai
tujuan jangka panjang untuk memenangkan kompetisi. Betapapun
hebatnya suatu visi, misi, dan strategi bila tidak diimplementasikan tentu
saja strategi itu tidak akan bermakna bagi pengembangan sekolah.
Proses manajemen strategik terdiri dari tahapan: a. Analisa
Lingkungan, b. Menetapkan Visi, Misi & Tujuan, c. Formulasi Strategi,
d.Implementasi Strategi, dan e. Evaluasi Strategi. Dari uraian tersebut,
dapat digambarkan proses manajemen strategi sebagai berikut:

150
151

John. M. Bryson, Op.Cit, hal 55.
Yodhia Antariksa, Melejitkan Kinerja Bisnis dengan Formula 7S, blog strategi &
manajeman, 7S yodia.htm, diakses pada 4November 2016.
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PROSES MANAJEMEN STRATEGI
Memahami

Menetapkan
Visi & Misi

Memformulasikan
Strategi

Mengimplementasi
Strategi

Lingkungan

Mengevaluasi &
Mengawasi Strategi

Gambar 2. 1. Proses Manajemen Strategi152

Sedangkan David dalam Amin Widjaya membagi proses
manajemen strategik ke dalam lima fase, yaitu mendefinisikan misi atau
menentukan pernyataan misi (misionstatement), menetapkan sasaran
strategik, memformulasi strategik untuk mencapai sasaran,
Mengimplementasi Rencana Strategik dan Menilai Hasil Strategik.
Adapun penjelasan masing-masing fase sebagai berikut:
1) Mendefinisikan misi atau menentukan pernyataan misi
(misionstatement)
Mendefinisikan pernyataan misi adalah proses mengklasifikasikan
maksud suatu organisasi dalam bahasa pelanggan, manajer dan
karyawan. Pernyataan misi dimaksudkan untuk menjawab
pertanyaan yang mengarah pada jangka panjang yang akan
diinginkan.153
2) Menetapkan Sasaran Strategik
Sasaran strategik harus jelas, dapat diukur, dan dinyatakan dengan
periode waktu yang tetap. Sasaran strategik dikembangkan dengan
analisis dan penilaian yang sungguh-sungguh. Analisis tersebut
merupakan struktur lembaga, ekonomi, kekuatan kompetitif, dan
faktor-faktor baik internal maupun eksternal yang penting untuk
perencanaan strategik. Terdapat tiga komponen dalam analisis
situasi. Pertama pengujian karakteristik lembaga yang berhubungan
dengan produk dan pasar lembaga.Kedua adalah analisis kompetitif
yang menilai saingan dan kekuatan yang mempengaruhi sifat
kompetitif. Ketiga adalah diagnosis internal lembaga yaitu menilai
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kekuatan dan kelemahan serta kemampuan lembaga untuk bersaing
hingga berhasil.154
3) Memformulasi Strategi untuk Mencapai Sasaran
Memformulasikan strategi dilakukan oleh manajer dengan
menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai. Formulasi strategi
seperti penetapan sasaran, mempertimbangkan informasi yang
relevan, yang diperoleh dari analisis situasi. Strategi yang efektif
menyatakan pertanyaan berikut: a) Bagaimana madrasah
menanggapi kondisi yang berubah, b) Bagaimana madrasah
mengalokasikan sumber daya keuangan? c) Bagaimana madrasah
bersaing dalam proses dan pasarnya untuk memenuhi sasaran
strategik? d) Dalam setiap unit kerja, bagaimana menetapkan strategi
pendukungnya? 155
4) Mengimplementasi Rencana Strategik
Implementasi strategik adalah pelaksanaan yang berhati-hati dari
strategi yang mencapai sasaran melalui aktivitas sesuai kebijakan,
proyek, anggaran, prosedur dan peraturan.156Proses manajemen
strategi (lihat Gambar 2.2.) adalah proses analisis Analisis kondisi
lingkungan, kapabilitas organisasi dan rumusan rencana untuk
memadukan kapabilitas itu dengan kondisi lingkungannya.
Manajemen strategis bukan hanya memformulasikan unsur
perencanan strategis, tetapi juga strategi implementasi dan
pengawasan, termasuk juga kondisi perubahan tatanan dan
infrastruktur lokasi organisasi.
D. Evaluasi Strategik
Fase terakhir dari manajemen strategik adalah menilai informasi
yang dikumpulkan melalui sistem pengendalian untuk meyakinkan
apakah rencana dilaksanakan sebagaimana yang telah diharapkan.157
Karena itu, kemampuan kepala madrasah mengimplementasikan suatu
manajemen strategi merupakan hal yang sangat penting.
Evaluasi merupakan suatu proses yang sistematik dan berkesinambungan
untuk mengetahui efisien kegiatan. Evaluasi adalah proses pengukuran dan
penilaian untuk mengetahui hasil belajar yang telah dicapai seseorang. Sedangkan
fungsi evaluasi : a. Sebagai alat seleksi b. Sebagai alat pengukur keberhasilan c.
Sebagai alat penempatan d. Sebagai alat diagnostic.
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Proses Manajemen Strategis terdiri dari tiga tahap :
1) Formulasi Strategis
Termasuk mengembangkan visi dan misi, mengidentifikasi peluang
dan ancaman eksternal lembaga, menentukan kekuatan dan
kelemahan internal, menetapkan tujuan jangka panjang, merumuskan
alternative strategi, dan memilih strategi tertentu yang akan
dilaksanakan.
2) Implementasi Strategi
Mensyaratkan lembaga untuk menetapkan tujuan tahunan, membuat
kebijakan, memotivasi karyawan, dan mengalokasi SD sehingga
strategi yang telah diformulasikan dapat dijalankan.
3) Evaluasi Strategis
Tahap final dalam manajemen strategis.Tiga aktivitas dasar evaluasi
strategis adalah (a) meninjau ulang factor eksternal dan internal yang
menjadi dasar strategi saat ini. (b) mengukur kinerja (c) mengambil
tindakan korektif.
Tahap evaluasi strategi ini merupakan tahap akhir dalam
implementasi strategi. Dalam tahap ini manajemen sudah harus
mempunyai gagasan yang jelas mengenai tingkat perubahan yang
diinginkan, baik menyangkut struktur organisasi, budaya lembaga
maupun gaya kepemimpinan. Menurut Thomas V. Bonoma dalam Hari
Purnomo dan Zulkiflimansyah (1999), untuk melakukan tahap
implementasi dan evaluasi strategi dengan baik dan berhasil, manajemen
lembaga perlu terbiasa dan membiasakan diri dengan empat jenis
keahlian dasar, yaitu:
a. Kemampuan Berinteraksi (Interacting Skills).
Kemampuan ini ditunjukkan dengan kapabilitas manajemen lembaga
dalam berinteraksi dan berempati dengan berbagai perilaku dan sikap
orang lain untuk mencapai tujuannya
b. Kemampuan Mengalokasi (Allocation Skills)
Kemampuan ini diperlukan untuk menunjang kemampuan
manajemen dalam menjadwallkan tugas-tugas, anggaran waktu, serta
sumberdaya-sumberdaya lain secara efisien.
c. Kemampuan Memonitoring (Monitoring Skills)
Kemampuan ini meliputi kapabilitas perusahaan dalam menggunakan
informasi secara efisien untuk memperbaiki atau menyelesaikan
berbagai masalah yang timbul dalam proses implementasi.
d. Kemampuan Mengorganisasikan (Organizing Skills)
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Merupakan kemampuan untuk menciptakan jaringan atau
organisasi informal dalam rangka menyesuaikan diri dengan berbagai
masalah yang mungkin terjadi.
Setelah melakukan implementasi strategi, agar manajemen dapat
mengetahui bahwa strategi yang telah diimplementasikan sudah
sesuai dengan strategi yang telah diformulasikan, maka strategi
tersebut harus dievaluasi.
Evaluasi strategik
Komponen terakhir dari manajemen strategis adalah evaluasi dan
pemantauan kemajuan perusahaan ke arah sasaran strategisnya.
Organisasi-organisasi yang meyakini bahwa proses terbilang selesai
setelah rencana diimplementasikan hanya akan menemukan diri mereka
menemui kegagalan. Penting sekali bagi organisasi untuk terus memantau
kemajuannya.
Karakter Keputusan Manajemen Strategik
Manajemen
Strategik
dapat
dikenali
melalui
beberapa
karakteristiknya sebagai berikut: a) Manajemen strategik diwujudkan
dalam bentuk manajemen berskala besar. b) Rencana Strategi berorientasi
pada jangkauan masa depan (25-30 tahun). Sedang rencana
operasionalnya ditetapkan untuk setiap tahun atau setiap lima tahun, c)
visi, misi pemilihan strategi menghasilkan strategi utama (induk) sebagai
keputusan. d) rencana strategi dijabarkan menjadi rencana operasional,
dan e) Penetapan rencana strategi dan rencana operasional harus
melibatkan manajemen puncak.158
Manajemen strategik dalam dunia pendidikan merupakan suatu
pengelolaan satuan pendidikan berdasarkan pendekatan terhadap analisis
kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan untuk merancang aktivitas
dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan sekolah yang telah
ditentukan.159
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BAGIAN KESEMBILAN
PSIKOLOGI MANAJEMEN
A. Manajemen dalam Pendidikan
Pendidikan adalah proses sosial dalam memanusiakan manusia
melalui pembelajaran yang dilakukan dengan sadar , baik secara
terencana maupun tidak.160 Proses pendidikan bukan hanya apa yang
disebut dengan transfer knowledge, transfer of value, dan transfer of
skill, namun totalitas kegiatan yang dapat memanusiakan manusia
sehingga mampu menjadi individu yang mampu mengembangkan
dirinya dalam menghadapi dan memecahkan berbagai permasalahan
dalam kehidupan.161
Pendidikan merupakan rangkaian usaha membimbing, mengarahkan
potensi hidup manusia yang berupa kemampuan dasar dan kehidupan
pribadinya sebagai makhluk individual dan makhluk sosial serta dalam
hubungannya dengan alam sekitarnya agar menjadi pribadi yang
bertanggung jawab.162
Selanjutnya, konsep pendidikan dikembangkan pula oleh Sa’ud yang
merumuskan konsep pendidikan sebagai upaya yang dapat digunakan
untuk mempercepat pengembangan potensi manusia sehingga mampu
mengemban tugas yang dibebankan padanya, karena hanya manusia
yang dapat didik dan mendidik. Selain itu, pendidikan dapat
mempengaruhi perkembangan fisik, mental, emosional, moral, serta
keimanan, dan ketakwaan manusia.163 Pendidikan yang baik terpusat
pada keunikan setiap peserta didik, pada kecerdasan khas yang menonjol
pada diri mereka. Inilah pendidikan yang berbasis pada pengetahuan
tentang teori kecerdasan majemuk atau “multiple intelligences”.
Pentingnya peran dan fungsi pendidikan secara konseptual akan
menjadi semakin berarti dengan adanya realisasi pelaksanaan pendidikan
yang sesuai dengan tujuan pendidikan melalui suatu proses manajemen
yang baik. Terry mengemukakan bahwa manajemen adalah suatu proses
atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu
kelompok orang-orang kearah tujuan-tujuan organisasional atau maksud160
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maksud yang nyata. Manajemen juga adalah suratu ilmu pengetahuan
maupun seni. Seni adalah suatu pengetahuan bagaimana mencapai hasil
yang diinginkan atau dalam kata lain seni adalah kecakapan yang
diperoleh dari pengalaman, pengamatan dan pelajaran serta kemampuan
untuk menggunakan pengetahuan manajemen.164
Manajemen juga sangat penting dalam pendidikan. Manajemen
dalam pendidikan sebagai suatu ilmu yang mempelajari bagaimana
menata sumber daya untuk mencapai tujuan yang disepakati bersama.165
Dengan demikian, manajemen telah menempati kedudukan sentral di
lembaga pendidikan dalam upaya pembinaan dan pengembangan
kegiatan kerjasama kelompok manusia dengan maksud untuk mencapai
tujuan tertentu.
Program
pengembangan
managemen
pendidikan
perlu
memperhatikan aspek kemanusiaan, sebab manajemen pendidikan
disebut sebagai proses atau sistem organisasi dan peningkatan manusia
(human enginering) dalam kaitannya dengan suatu sistem pendidikan,
maka dari itu di perlukan rujukan dalam membuat manajemen
pendidikan khususnya dalam aspek psikologi. Kajian teroritis mengenai
psikologi tertuang dalam konsep psikologi pendidikan yang dijelaskan
oleh khodijah sebagai cabang psikologi yang khusus menguraikan
aktivitas-aktivitas manusia dalam hubungannya dengan situasi
pendidikan.166 Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan cabangcabang psikologi semakin berkembang sesuai dengan bidang
penerapannya. Dalam bidang pendidikan juga berkembang psikologi
belajar, psikologi intelegensi, psikologi motivasi, dan sebagainya.
Dengan demikian untuk menghadapi tantangan global, manajemen
pendidikan diarahkan pada pemberdayaan manusia agar menjadi
manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi
warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Karena
pentingnya pemahaman mengenai bagaimana implikasi dan fungsi
tinjauan psikologi dalam manajemen pendidikan diperlukan kajian lebih
lanjut terhadap hal tersebut, sehingga penelitian dan tulisan ini dibuat
untuk melakukan tinjauan terhadap psikologi manajemen pendidikan
meliputi; kecerdasan, teknologi informasi komunikasi, serta variabelvariabel psikologi dalam pendidikan.
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B. Psikologi Manajemen Dalam Pendidikan
1. Hakekat Psikologi
Psikologi berasal dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilan
psycology yang berakar dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu psyche
yang berarti jiwa dan logos yang berarti ilmu. Jadi secara harfiah
psikologi berarti ilmu jiwa. Woodworth memberikan batasan tentang
psikologi sebagai berikut : Psychology can be defined as the science of
the activities of the individual (psikologi adalah ilmu yang mempelajari
tingkah laku manusia).167 Dari batasan pengertian tersebut maka
dijelaskan yang dipelajari psikologi adalah tingkah laku manusia yang
meliputi interaksi manusia dengan sekitarnya.
Pengembangan kajian ilmiah psikologi dilakukan oleh Khodijah
dengan merumuskan definisi psikologi sebagai sebuah ilmu yang
mempelajari aktivitas-aktivitas atau gejala-gejala psikis yang tercermin
dalam perilaku manusia dan hewan dengan aplikasinya untuk mengatasi
problem-problem yang dialami manusia.168 Adapun, Syah
mendefinisikan psikologi sebagai ilmu pengetahuan yang menyelidiki
dan membahas tingkah laku terbuka dan tertutup pada manusia, baik
selaku individu maupun kelompok, dalam hubungannya dengan
lingkungan. Lingkungan dalam hal ini meliputi semua orang, barang,
keadaan, dan kejadian yang ada disekitar manusia.169
Upaya memperjelas kajian psikologi membutuhkan batasan atas
objek kajian psikologi sebab objek yang tertentu merupakan ciri utama
sebuah ilmu, karena objek itulah yang akan menunjukkan pokok
penelitian dan pembahasan dalam bidang ilmu. Tanpa keberadaan objek,
maka tidak akan ada kejelasan bidang cakupan dan pertanggung jawaban
keilmuannya. Objek sebuah ilmu terdiri dari dua macam yaitu objek
material dan objek formal. Objek material meliputi fakta-fakta, gejalagejala, atau pokok-pokok yang nyata dipelajari atau diselidiki oleh suatu
ilmu, sedangkan objek formal adalah sebuah ilmu yang tercermin dari
definisi atau batasan dari ilmu yang bersangkutan.170
Rincian akan objek kajian dalam psikologi dirumuskan oleh
Purwanto sebagai berikut : objek material merupakan objek yang
dipandang secara keseluruannya. Sedangkan objek formal adalah objek
167
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yang dipandang menurut aspek mana yang dipentingkan dalam
penyelidikan objek kajian psikologi.171
Dengan demikian dapat dirumuskan bahwa objek kajian psikologi
berupa objek material psikologi adalah segala yang berhubungan
manusia, sedangkan objek formal adalah perilaku dari manusia itu
sendiri. Dengan demikian dari berbagai rumusan definisi psikologi yang
telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan psikologi adalah
ilmu yang mempelajari psikis dan tingkah laku manusia yang
berhubungan dengan interaksi manusia dengan lingkunganya.
2. Manajemen Pendidikan
Manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja, yang
melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang
kearah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata.172
Namun adapula pendapat yang mengatakan bahwa “Manajemen adalah
ilmu pengetahuan maupun seni”. Salah satu poses manajemen adalah
menetapkan tujuan dan langka/tindakan yang pasti173
Pendapat lain berpandangan bahwa manajemen merupakan suatu
proses menggunakan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan
organisasi melalui fungsi planning dan decision making, organizing,
leading, dan controlling. Manajemen juga dikatakan sebagai suatu proses
perencanaan, pengorganisasian, memimpin dan mengawasi pekerjaan
anggota organisasi dan menggunakan semua sumber daya organisasi
yang tersedia untuk mencapai tujuan organisasi yang dinyatakan dengan
jelas (Stoner dan Freeman, 1992).174
Menurut pendapat Robbins dan Coultar dalam buku wibowo
menyatakan bahwa manajemen sebagai suatu proses untuk membuat
aktivitas terselesaikan secara efisien dan efektif dengan dan melalui
orang lain.175 Namun berdasarkan pendapat hikmat, bahwa manajemen
adalah suatu proses ilmu pengetahuan dan juga bisa dilihat sebagai seni
yang bertujuan untuk menyelesaikan pekerjaan secara efesien dan efektif
dengan menggunakan sumber daya yang ada didalam suatu organisasi.
Untuk lebih jelasnya manjemen itu adalah untuk mengatur dan
mengelola secara keseluruhan secara efektif.176
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Fungsi dan ruang lingkup manajemen pendidikan diuraikan
menjadi: perencana, pelaksanaan dan pengawasan. Perencanaan
berkaitan dengan perumusan kebijakan awal sebagai pedoman dalam
pelaksanaan. Pelaksanaan memerlukan pengawasan, karena pengawasan
atau penilaian untuk mengetahui kekurangan atau kesenjangan termasuk
kemajuan yang telah dicapai. Keberhasilan pengelolaan pendidikan
memerlukan beberapa dukungan, terutama dukungan human resources
(sumber daya manusia) yang terdiri dan guru, murid, atasan dan orang
tua.
Dengan demikian dari berbagai definisi yang telah diungkapkan
maka dapat disimpulkan manajemen pendidikan adalah proses
keseluruhan kegiata dalam bidang pendidikan yang meliputi
perencanaan,
pengorganisasian,
pengarahan,
pelaporan,
pengkoordinasian, pengawasan dan pembiayaan, dengan menggunakan
atau memanfaatkan fasilitas yang tersedia, baik personil, materiil,
maupun spirituil untuk mencapai tujuan pendidikan.
3. Psikologi Manajemen dalam Pendidikan
Hubungan psikologi dalam dunia pendidikan sangat erat, sebab
dalam lingkungan pendidikan yang menjadi tempat terlibatnya individu
yang saling berinteraksi yang akan menimbulkan gejala-gejala psikologi
serta tingkah laku yang berbeda antara yang satu dengan yang lainya.
Syah menjelaskan setidaknya ada 10 macam kegiatan dalam pendidikan
yang banyak memerlukan prinsip-prinsip psikologis yakni: 1) seleksi
penerimaan siswa baru; 2) perencanaan pendidikan; 3) penyusunan
kurikulum; 4) penelitian pendidikan; 5) administrasi kependidikan; 6)
pemilihan materi pelajaran; 7) interaksi mengajar-belajar; 8) pelayanan
bimbingan dan penyuluhan; 9) metodologi mengajar; dan 10)
pengukurun dan evaluasi.177
Psikologi manajemen dalam pendidikan dapat ditinjau dari aspek
fungsi manajemen pendidikan, dalam hal ini dapat dihubungkan tinjuan
manajeman pendidikan dalam persfektif psikologi melalui telaah fungsi
manajeman yang dikemukakan oleh Hamalik, dalam kajian manajemen
pendidikan disebutkan bahwa fungsi manajemen meliputi lima unsur
pokok seperti yang telah dikemukakan sebelumnya. Dari kelima fungsi
tersebut maka ada empat aspek dari fungsi tersebut yang dapat diuraikan
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tinjauan manajemen pendidikan dalam persfektif psikologi yaitu sebagai
berikut: 178
a. Fungsi perencanaan.
Fungsi perencanaan mencakup berbagai kegiatan menentukan
kebutuhan, penentuan strategi pencapaian tujuan, menentukan isi
program pendidikan, dan lain-lain. Dalam rangka pengelolaan perlu
dilakukan kegiatan penyususnan rencana, yang menjangkau kedepan
untuk memperbaiki keadaan dan memenuhi fungsi kebutuhan
dikemudian hari, menentukan tujuan yang hendak ditempuh,
menyusun program yang meliputi pendekatan, jenis, dan urutan
kegiatan, menetapkan rencana biaya yang diperlukan, serta
menentukan jadwal dan proses kerja.
Pada fungsi manajemen pendidikan sebagai suatu perencanaan
diperlukan tinjauan psikologis khususnya terhadap potensi-potensi
yang dimiliki manusia dihubungkan dengan aktivitas-aktivitas yang
akan dilakukan dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan.
Dalam fungsi perencanaan perlu diperhatikan perencaan terhadap
individu selaku perencana dan pelaksana dari perencaaan yang telah
dibuat sebelumnya yang memperhatikan aspek pembawaan seseorang.
Menurut Purwanto (2010:26), tiap-tiap orang atau individu memiliki
pembawaan watak, intelejensi, sifat-sifat dan sebagainya yang
berbeda-beda.
Dengan perbedaan tersebut maka dalam perencanaan diperlukan
perhatian besar terhadap kharakteristik individu seperti pada
perencanaan pendidikan dalam menentukan kebutuhan, strategi, serta
isi kurikulum. Perlu diperhatikan pemahaman mengenai
perkembangan individu seperti pada peserta didik yaitu sejak masa
sensori motor hingga ketahapan formal operasional. Dengan demikian
perencanaan yang dilandaskan atas pemahaman konsep psikologi
akan mengarahkan kepada tujuan yang diharapkan serta dapat
terlaksana dengan baik, karena telah memperhatikan aspek
kemanusiaan melalui pertimbangan terhadap objek formal psikologi
yaitu manusia.
b. Fungsi organisasi
Fungsi Organisasi meliputi pengelolaan ketenagaan, sarana dan
prasarana, distribusi tugas dan tanggung jawab, dalam pengelolaan
secara integral untuk itu diperlukan kegiatan-kegiatan seperti
178
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mengidentifikasi jenis
tanggung jawab dan wewenang serta
merumuskan aturan hubungan kerja. Melalui kegiatan pengelolaan
ketenagaan dalam fungsi organisasi perlu didasarkan atas
pertimbangan konsep psikologi agar dapat mengoptimalisasikan
efektivitas menyeluruh dalam organisasi untuk mencapai apa yang
telah direncanakan sebelumnya. Manajemen pendidikan perlu
dilaksanakan secara sinergistis antar sistem khusunya dikaitkan atas
keberadaan organisasi sebagai himpunan pelaksana dalam manajemen
pendidikan yang telah terstruktus secata sistematis dengan fungsi dan
perannya masing-masing.
Tinjauan aspek psikologi yang tampak pada sebuah organisasi
dapat dilihat pada perwujudan perilaku seperti melalui penekanan
pada kebiasaan bekerja yang baik sehingga kinerja akan menjadi
optimal melalui proses pelatihan dan kebiasaan. Kebiasaan dalam
organisasi akan timbul karena proses penyusustan kecenderungan
respons dengan menggunakan stimulus yang berulang-ulang. Selain
aspek kebiasaan yang juga perlu mendapat perhatian adalah
peninjauan keterampilan dalam organisasi. Keterampilan adalah
kemampuan melakukan pola-pola tingkah laku yang kompleks dan
tersusun rapi secara mulus dan sesuai dengan keadaan untuk
mencapai hasil tertentu.
c.

Fungsi koordinasi.
Berupaya menstabilakan antara berbagai tugas, tanggung
jawab dan kewenangan untuk menjamin pelaksanaan dan berhasilnya
program pendidikan. Dalam fungsi koordinasi sangat berkaitan
dengan proses interaksi timbal balik yang terjadi khususnya antara
fungsi masing-masing individu dalam suatu organisasi dan tidak
terlepas pula dari tinjauan perilaku yang terjadi pada proses
pelaksanaan manajemen pendidikan. Meski perilaku merupakan
manifestasi atau wujud penampilan dari kondisi kejiwaan, namun
tidak berarti bahwa kondisi kejiwaan (psikis) yang sama akan
menghasilkan perilaku yang sama pula.
Dalam koordinasi diperlukan pertimbangan yang matang
untuk pengambilan keputusan dan komunikasi yang baik. Apabila
disertai dengan emosional yang negatif maka fungsi koordinasi tidak
akan terlaksana sesuai dengan apa yang diharapkan sebab menurut
Woodwort dalam Khadijah (2011:6) menjelaskan perilaku atau
aktivitas yang ada pada individu atau organisme itu sebenarnya tidak
timbul dengan sendirinya, tetapi sebagai akibat dari adanya stimulus
atau rangsangan mengenai individu. Koordinasi sangat dipengaruhi
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oleh sikap individu dalam sebuah organisasi. Ellis dalam Purwanto
(2010:141) menjelaskan bahwa sikap sangat memerlukan peranan
penting karena dipengaruhi oleh faktor perasaan atau emosi serta
kecenderungan untuk bereaksi atas respon yang didapatkan. Sebagai
reaksi maka sikap selalu berhubungan dengan dua alternatif yaitu like
(senang) atau dislike (tidak senang). Koordinasi yang dilakukan
melalui proses interaksi yang baik dan menyenangkan akan membawa
kebaikan pula ke arah tujuan perencanaan, permasalahn sebaliknya
akan terjadi bila proses interaksi tidak berlangsung dengan baik dan
tidak menyenangkan.
d.

Fungsi motivasi
Dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi proses dan
keberhasilan program pelatihan dalam manajeman. Winardi
(1984:12), menyebutkan motivasi dapat bersifat positif dan negatif.
Motivasi positif yang kadang-kadang dinamakan sebagai cara
pendekatan dengan memberikan umpan (carrot approach) sedangkan
motivasi negatif sebut juga sebagai cara pendekatan dengan ancaman
(stick approach) yang menggunakan ancaman-ancaman hukuman.
Duncan dalam Purwanto (2010:72) mengemukakan bahwa didalam
konsep manajemen, motivasi bearti setiap usaha yang didasari untuk
mempengaruhi perilaku seseorang agar meningkatkan kemampuannya
secara maksimal untuk mencapai tujuan organisasi.
Kemudian Prabu Mangkunegara mendefenisikan bahwa
motivasi adalah kondisi yang menggerakan pegawai agar mampu
mencapai tujuan dari motifnya.179 Wibowo mengatakan motivasi
merupakan dorongan terhadap serangkaian proses perilaku manusia
pada pencapaian tujuan. Sedangkan elemen yang terkandung dalam
motivasi meliputi unsure membangkitkan, mengarahkan, menjaga,
menunjukan intensitas, bersifat terus menerus, dan adanya tujuan.180
Dengan demikian adanya motivasi akan mampu menggerakkan,
mengarahkan, dan menjaga tingkah laku seseorang untuk bertindak
atau melakukan sesuatu.

C. Kecerdasan dalam pendidikan
1. Kecerdasan manusia

179

Mangkunegara, A.A. Anwar Prabu. Manajemen Sumberdaya Manusia, (Bandung : Rosda,
2009), hal.93.
180
Wibowo. 2013. Manajemen Kinerja (Jakarta : Rajawali Pers. 2013), hal. 379.
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Hal ini tentunya sesuai dengan amanat UU NO 20/2003 tentang
Sisdiknas yang mengatakan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah
“menciptakan manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Yuhan Yang
Maha Esa, berahlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan
menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab“.
Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kecerdasan adalah perihal
cerdas, perbuatan mencerdaskan, kesempurnaan pengembangan akal budi
( seperti kepandaian, ketajaman, akal pikiran. Konsep Tersebut
menghendaki kesempurnaan akal serta budi yang meliputi kepandaian
dan Optimalisasi berfikir. Kecerdasan (intelligence) adalah seperangkat
kapasitas, bakat-bakat, atau kecakapan-kecakapan mental. Kapasitas di
sini khususnya adalah suatu kapasitas komputasional, yakni kapasitas
untuk memproses suatu jenis tertentu informasi. Kapasitas ini berbasis
pada neurobiologi insani dan psikologi insani. Sebagai suatu kapasitas
mental, kecerdasan muncul dan berkembang tidak dalam suatu
kevakuman, tetapi terkait erat dengan latar sosiobudaya dan dengan
pendidikan dan pengasuhan.181
Oleh sebab itu pada penerapannya, sistem pendidikan berorientasi
pada pengembangan kecerdasan manusia (kecerdasan majemuk) dan
pengembangan kecerdasan lainnya, yaitu, kecerdasan emosional (EQ),
dan kecerdasan spiritual (SQ).
2.

Kecerdasan Majemuk
Teori kecerdasan majemuk (Multiple Intelligence atau MI) dikenalkan
oleh Howard Gardner. Menurut teori ini kecerdasan manusia itu
majemuk, multiple, dan setiap individu dapat memiliki lebih dari satu
kecerdasan, dan dari antaranya ada yang sangat menonjol. Setiap
kecerdasannya ini dapat bekerja bersama-sama pada satu momen, tapi
dapat juga bekerja sendiri-sendiri dengan otonom.182

Selanjutnya dalam bukunya Intelligence Reframed, Gardner
menyatakan hal yang serupa bahwa pada dasarnya suatu kecerdasan itu
menunjuk pada suatu potensi biopsikologis spesies kita (Homo sapiens)
untuk memproses suatu jenis informasi tertentu dalam cara-cara
tertentu.183
181

182

183

Howard Gardner, Multiple Intelligences: New Horizons (edisi mutakhir yang direvisi
seluruhnya) (New York: Basic Books, cetakan 1: 1993), hal. 6-7.
Howard Gardner, Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences (New York:
Basic Books, 1983, 2004, 2011),hal. 12
Howard Gadner, Intelligence Reframed: Multiple Intelligences for the 21st Century (New
York: Basic Books, 1999), hal. 94.
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Teori Kecerdasan Majemuk menjelaskan ada sembilan macam
kecerdasan manusia yang meliputi bahasa (linguistic), musik (musical),
logika-matematika (logical-mathematical), spasial (spatial), kinestetistubuh (bodily-kinesthetic), intrapersonal (intrapersonal), interpersonal
(interpersonal), dan naturalis (naturalits).
1) Kecerdasan spasial : Sanggup menggambarkan dunia dalam bentuk
tiga dimensi.
Kecerdasan ini membuat kita sanggup memperhitungkan jarak,
volume, bentuk, detil, pola, warna dan ciri-ciri fisik dari sebuah objek.
Makin cerdas kemampuan spasial seseorang, maka semakin akurat
kemampuannya dalam menyusun sebuah bentuk. Misalnya dalam
pembuatan peta, maket bangunan dan sebagainya.
2) Kecerdasan naturalis: Memahami kebutuhan makhluk hidup.
Kecerdasan ini membuat kita pandai merasakan pertanda alam. Selain
itu dengan kemampuan ini, manusia juga bisa mengerti kebutuhan
dari makhluk hidup lainnya. Contohnya adalah memahami kebutuhan
tanaman akan kandungan unsur hara dari ciri-ciri daun atau
sebagainya.
3) Kecerdasan musikal: Mencerna suara dan membedakan tinggirendahnya nada. Kecerdasan musikal akan membuat kita memahami
tinggi-rendahnya nada, ritme, dan puncak nada ketika mencerna suatu
suara. Contoh sederhana sesorang yang langsung mengetahui kunci
nada hanya dalam sekali kesempatan mendengar lagu tertentu.
Pemusik dan pengarang lagu adalah contoh orang-orang yang
memiliki kecerdasan musik yang menonjol.
4) Kecerdasan logika-matematis: Memiliki kemampuan analisa dengan
metode berhitung.
Kecerdasan logika-matematis berhubungan dengan kemampuan
berhitung, mengkuantifikasi sesuatu hal, membuat hipotesis, dan
membuktikannya lewat nalar ilmiah. Kecerdasan inilah yang sering
kita lihat sehari-hari disekolah atau kampus.
5) Kecerdasan eksistensial: Menemukan esensi dan alasan filosofis
Kecerdasan eksistensial mulai muncul saat remaja. Pada saat itu,
biasanya orangmempertanyakan mengenai jati diri dan diri kita yang
sejati.
6) Kecerdasan interpersonal: Merasakan emosi orang lain. Manusia
memang makhluk yang berbeda. Perlu kemampuan khusus untuk
mendeteksi kebutuhannya. Selain itu, mereka juga dibekali dengan
kemampuan simpati dan empati. Kemampuan untuk merasakan
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perasaan orang lain dan motif mereka, termasuk dalam kecerdasan
interpersonal.
7) Kecerdasan kinestetik-jasmani: Mampu menyelaraskan pikiran dan
koordinasi gerak anggota tubuh. Kecerdasan kinestetik-jasmani
membuat kita mampu menyelaraskan pikiran dan tubuh. Semakin
cerdas kinestetik-jasmani seseorang, tubuhnya semakin mudah
digerakan sesuai dengan pikirannya. Para atlet bela diri biasanya
memiliki kecerdasan ini, ketika mereka menyusun strategi dalam
sepersekian detik untuk menjatuhkan lawannya.
8) Kecerdasan linguistik: Kemampuan untuk memilih kata yang tepat
digunakan dalam berkomunikasi. Kecerdasan linguistik membuat kita
mampu memilih kata dan metode yang tepat dalam berkomunikasi.
Akibatnya adalah efek persuasif pada orang yang membaca tulisan
atau mendengarkan pembicaraan kita menjadi makin besar.
9) Kecerdasan intra-personal: Sanggup mengenali kebutuhan diri sendiri.
Ada manusia yang sanggup mengidentifikasi dirinya sendiri. Ia
mampu merasakan apa yang sesungguhnya ia inginkan dan butuhkan.
Ciri-ciri itu adalah tanda bahwa orang tersebut memiliki kecerdasan
intra-personal yang sangat berkembang.
Dengan mengadopsi penggunaan dari Kecerdasan Majemuk di
dalam kelas, dan guru memiliki perspektif Kecerdasan Majemuk pada
materi pelajaran, maka guru dapat melihat adanya satu perbedaan dalam
gaya mengajar mereka, kurikulum sebagai suatu keseluruhan, dan
organisasi kelas. Ketika guru dapat benar-benar memandang perbedaan
dalam intelektual manusia, mereka akan mempunyai cara-cara efektif
untuk mendidik para siswa di dalam kelas.
Menggunakan KM dalam pembelajaran merupakan satu alat efektif
yang dapat membantu mencapai tujuan pendidikan, karena ada delapan
kompetensi intelektual di dalam otak, maka guru dapat menyertakan
beberapa cara baru dan berbeda tentang pendekatan tugas yang
menggunakan satu atau lebih dari kombinasi Kecerdasan Majemuk.
3.

Kecerdasan Emosional (EQ)

Kecerdasan emosional mulai dikenal pada akhir abad 20.
Kecerdasan ini di otak berada pada otak bagian belakang manusia. Sebuah
penelitian mengungkapkan bahwa kecerdasan emosi dua kali lebih penting
daripada kecerdasan intelektual dalam memberikan kontribusi terhadap
kesuksesan seseorang.
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Salovey dan Mayer mendefinisikan kecerdasan emosi (EQ) adalah
“Himpunan bagian dari kecerdasan sosial yang melibatkan kemampuan
memantau perasaan sosial yang melibatkan kemampuan pada orang lain,
memilah-milah semuanya dan menggunakan informasi ini untuk
membimbing pikiran dan tindakan.” (Shapiro, 1998:8). Bar-On (Goleman,
2000:180), mendefinisikan kecerdasan emosi sebagai serangkaian
kemampuan pribadi, emosi, dan sosial yang mempengaruhi kemampuan
seseorang untuk berhasil dalam mengatasi tuntutan dan tekanan
lingkungan. Sedangkan Goleman (2002:512), memandang kecerdasan
emosi adalah kemampuan seseorang mengatur kehidupan emosinya
dengan inteligensi (to manage our emotional life with intellegence);
menjaga keselarasan emosi dan pengungkapannya (the appropriateness of
emotion and its expression) melalui keterampilan kesadaran diri,
pengendalian diri, motivasi diri, empati, dan keterampilan sosial.
Menurut Howard Gardner (1983) terdapat lima pokok utama dari
kecerdasan emosi seseorang, yakni mampu menyadari dan mengelola
emosi diri sendiri, memiliki kepekaan terhadap emosi orang lain, mampu
merespon dan bernegosiasi dengan orang lain secara emosional, serta
dapat menggunakan emosi sebagai alat untuk memotivasi diri. Goleman
mengungkapkan, terdapat lima Wilayah Kecerdasan Emosi, yaitu:
a.

b.

c.

d.

e.

Kemampuan Mengenali Emosi Diri
Seseorang yang mampu mengenali emosinya akan memiliki kepekaan
yang tajam atas perasaan yang muncul seperti senang, bahagia, sedih,
marah, benci dan sebagainya.
Kemampuan Mengelola Emosi
Meski sedang marah, orang yang mampu mengelola emosinya akan
mengendalikan kemarahannya dengan baik, tidak teriak-teriak atau
bicara kasar, misalnya.
Kemampuan Memotivasi Diri
Mampu memberikan semangat pada diri sendiri untuk melakukan
sesuatu yang baik dan bermanfaat, punya harapan dan optimisme
yang tinggi sehingga memiliki semangat untuk melakukan suatu
aktifitas.
Kemampuan Mengenali Emosi Orang Lain
Mengerti perasaan dan kebutuhan orang lain, sehingga orang lain
merasa senang dan dimengerti perasaannya. Kemampuan ini sering
juga disebut sebagai kemampuan berempati. Orang yang memiliki
empati cenderung disukai orang lain.
Kemampuan Membina Hubungan:
Mengelola emosi orang lain sehingga tercipta keterampilan sosial
yang tinggi dan membuat pergaulan lebih luas. Kemampuan ini
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cenderung mendorong kita untuk punya banyak teman, pandai bergaul
dan populer.
Emosi berkaitan dengan perubahan fisiologis dan berbagai pikiran.
Jadi, emosi merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan
manusia, karena emosi dapat merupakan motivator perilaku dalam arti
meningkatkan, tapi juga dapat mengganggu perilaku intensional manusia,.
Jadi orang yang cerdas secara emosi bukan hanya memiliki emosi
atau perasaan tetapi juga mampu memahami apa makna dari rasa tersebut.
Dapat melihat diri sendiri seperti orang lain melihat,serta mampu
memahami orang lain seolah-olah apa yang dirasakan oleh orang lain
dapat kita rasakan juga.
4.

Kecerdasan Spiritual (SQ)

Kecerdasan ini digagas pertama kali oleh Danar Zohar dari
Harvard University dan Ian Marshall dari Oxford University. Dikatakan
banwa kecerdasan spiritual adalah kecerdasan untuk menghadapi
persoalan makna atau Value untuk menempatkan perilaku dan hidup kita
dalam konteks makna yang lebih luas dan kaya.
Kecerdasan ini terletak pada satu titik yang disebut dengan God
Spot. Mulai popular pada awal abad 21. Kecerdasan ini menjawab
berbagai pertanyaan besar dalam diri manusia, kecerdasan ini
mengngkapkan tentang jati diri seseorang atau di ungkapkan dengan Who
I am, siapa saya? Dan untuk apa saya diciptakan?
Danar Zohar dan Ian Marshal mendifinisikan kecerdasan spiritual
(SQ) sebagai kecerdasan untuk menghadapi peroalan makna atau value,
yaitu kecerdasan untuk menempatkan perilaku dan hidup kita dalan
konteks makna yang lebih luas dan kaya, kecerdasan untuk menilai bahwa
tindalan atau jalan hidup seseoarang lebih bermakna di bandingkan
dengan yang lain. SQ adalah landasan yang diperlukan untuk
memfungsikan IQ dan EQ secara efektif. SQ merupakan kecerdasan
tertinggi kita.184
Fenomena tersebut telah menyadarkan para pakar bahwa
kesukesan seseorang tidak hanya ditentukan oleh kemampuan otak dan
daya pikir semata, malah lebih banyak ditentukan oleh kecerdasan
emosional (EQ) dan kecerdasan spiritual (SQ).

184

(Ary Ginanjar Agustian, 2007) .
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D. Teknologi Informasi Komunikasi Dalam Psikologi Manajemen
Pendidikan
1. Konsep Teknologi Informasi
Engkoswara dan Aan Komariah dalam Diding Nurdin
mengatakan bahwa informasi adalah hasil dari proses intelektual
seseorang, proses intelektual adalah mengolah/memproses stimulus yang
masuk kedalam individu melalui panca indra, kemudian diteruskan
keotak dengan pengetahuan, pengalaman, selera,dan iman yang dimiliki
seseorang.185
Mc. Leod dalam Diding Nurdin Mengatakan informasi yang
berkualitas harus memiliki :Akurat artinya informasi mencerminkan
keadaan yang sebenarnya.
a.
b.
c.

Tepat Waktu, informasi itu harus tersedia atau ada pada saat
informasi itu dibutuhkan.
Relevan, artinya informasi yang diberikan harus sesuai dengan yang
dibutuhkan.
Lengkap artinya informasi yang diberikan harus lengkap.

2. Konsep sistem Komunikasi
Secara etimologi komunikasi berasal dari bahasa latin yaitu cum
yang artinya dengan, dan unio sebagai sebuah kata bilangan yang artinya
satu. Dua kata menggabung jadi satu communionyang berarti
kebersamaan, persatuan, persekutuan gabungan, pergaulan atau
hubungan.186 Komunikasi adalah cara cara dalam menyampaikan dan
menerima informasi kepada orang lain baik secara lansgung maupun
secara tidak langsung.187
Bernard alam Dididng mengatakan bahwa ada tujuh faktor-faktor
yang mempengaruhi pimpinan kepada bawahannya dalam
berkomunikasi yaitu :
a.
b.
c.
d.

Saluran komunikasi sebaiknnya diketahui secara pasti
Sebaiknya ada saluran komunikasi formal yang pasti
Saluran komunikasi sebaiknya selangsung dn sesingkat mungkin
Menggunakan saluran informasi lengkap dan formal.

185

Didiing Nurdin dan Imam Sibaweh, Pengelolaan Pendidikan dari Teori Menuju
Implementasi, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2015), hal. 107.
186
Didiing Nurdin dan Imam Sibaweh, Pengelolaan Pendidikan dari Teori Menuju
Implementasi, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2015), hal. 110-111.
187
Ibid
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e. Orang yang terlibat pusat komunikasi adalah orang yang kompeten
f. Saluran komunikasi sebaiknya Tidak terganggu pada saat organisasi
berfungsi
g. Setiap komunikasi sebaiknya di autentikasikan.
Komponen dalam komunikasi meliputi : 188
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Sumber
Pesan
Penyandian, artinya pemberian makna
Saluran komunikasi
Penyandian kembali, artinya mengulang-ulang
Penerima Pesan
Gangguan Komunikasi
Konteks(tempat terjadi komunikasi)

3. Teknologi Informasi dan komunikasi Pendidikan
Menurut Nasution dalam Diding Nurdin mengatakan bahwa
teknologi pendidikan adalah pengembangan, peneraan dan penilaian
sistem-sistem, teknik, dan alat bantu untuk memeperbaiki dan
meningkatkan proses belajar mengajar. Hanya saja yang diutamakan
adalah proses belajarnya itu sendiri dengan alat yang dapat membantu
proses belajar.189
Pemerintah Indonesia melalui Kemendikbud saat ini sedang
mengembangkan tool for reporting and information management by
school (TRIMS). Beberapa hal yang mendasari kenapa pentingnya
madrasah menggunakan TRIMS ini yakni :
1. Mendorong pemanfaatan data dan informasi. Aplikasi ini membantu
dalam mengolah dan menganalisis data sehinngga rangkaian data tadi
menjadi informasi yang sangat bermanfaat bagi perencanaan dan
penganggaran serta meningkatkan transfaransi dan akuntabilitas.
2. Perlunya paradigma baru atau perubahan paradigma bagi sekolah dari
pengumpul data menjadi pengguna data. Sekolah dapat berperan
sekaligus subjek yang akan memanfaatkan data dan informasi yang
dihasilkan.
3. Mampu meningkatkan cakupan dan kualitas data terkait akurasi,
relevansi, ketersediaan, dan ketepatan waktu. Diharapkan dapat

188
189

Ibid.
Ibid, hal. 123
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memperbaiki data dari yang selama ini kurag terkoordinasi dengan
baik menjadi lebih mudah disediakan dan disistemasikan.
4. Kesenjangan kapasitas antar sekolah dan antar daerah, baik dari segi
infrastruktur maupun kapasitas sumber daya manusia. Dibuat buat
mudah dan sederhana serta membutuhkan keterampilan yang
minimal, karena dengan mempertimbangkan keadaan yang ada pada
sekolah/madrasah.
5. Menyediakan data dan informasi yang akurat bagi sekolah dalam
penyusunan rencana kerja tahunan, rencana kerja sekolah, keuangan,
serta monitoring dan evaluasi. Berbagai data yang terdaat pada
aplikasi ini dapat dipergunakan dalam penyusunan diberbagai
dokumen perencanaan itu.
6. Relevansi dan desentralisasi penididikan. Pengelolaan informasi
secara nasional dapat dilakukan lebih efektif dan efesien karena
ketersediaan data dan informasi yang akurat dan otomatis dapat
dihasilkan dari aplikasi ini.
Pada prinsip pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi
terutama pembelajaran internet dan dikembangkan melalui 3 cara, Djam’an
Satori dan Udin Syaefudin Saud dalam Diding Nurdin dalam modul
perkuliahan Adpen UPI Bandung Sebagai berikut :
1. Menggunakan sepenuhnya fasilitas internet yang sudah ada seperti email,
internet relay chat (IRC), word wide web, seach engine, milling list
(millis), dan File Transfer Protocol (FTP).
2. Menggunakan softwere pengembangan rogram belajar dengan internet
yang dikenal dengan dengan web course tools, yang diantaranya bisa
didapatkan secara gratis atau bisa juga membelinya. Ada beberapa vendor
yang mengembangkan web course tools seperti webct, webfuse, topclass
dan lain yang keterkaitan dengan pengembangan ini.
3. Mengembangkan sendiri program pembelajaran sesuai dengan kebutuhan
(tailor made), dengan menggunakan bahasa pemrograman seperti active
server pages (ASP) dan lainnya.
D. Variabel-Variabel Psikologi Pendidikan
Perilaku individu adalah sebagai suatu fungsi dari interaksi antara
individu dengan lingkungannya. Individu membawa tatanan dalam
organisasi berupa kemampuan, kepercayaan pribadi, pengharapan,
kebutuhan, dan pengalaman masa lainnya. Perilaku individu didasari
oleh tiga variabel dimana variabel tersebut memberikan output yang
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diharapkan, variable tersebut adalah Variable Individual, Variable
Organisasi, dan Variable Psikologis.
1. Variabel Individu
Variabel individu terdiri dari variabel kemampuan dan ketrampilan, latar
belakang pribadi dan demografis. Menurut Gibson variabel kemampuan
dan ketrampilan merupakan faktor utama yang mempengaruhi perilaku
kerja dan kinerja individu. Sedangkan variabel demografis mempunyai
pengaruh yang tidak langsung.
2. Variabel Organisasi.
Variabel organisasi menurut Gibson terdiri dari variabel sumber daya,
kepemimpinan, imbalan, struktur dan desain pekerjaan.190 Menurut
Kopelman (1986), variabel imbalan akan berpengaruh terhadap variabel
motivasi, yang pada akhirnya secara langsung mempengaruhi kinerja
individu. Penelitian Robinson dan Larsen (1990) terhadap para pegawai
penyuluh kesehatan pedesaan di Columbia menunjukkan bahwa
pemberian imbalan mempunyai pengaruh yang lebih besar terhadap
kinerja pegawai dibanding pada kelompok pegawai yang tidak diberi.
Menurut Mitchell dalam Timpe (1999), motivasi bersifat individual,
dalam arti bahwa setiap orang termotivasi oleh berbagai pengaruh hingga
berbagai tingkat. Mengingat sifatnya ini, untuk peningkatan kinerja
individu dalam organisasi, menuntut para manajer untuk mengambil
pendekatan tidak langsung, menciptakan motivasi melalui suasana
organisasi yang mendorong para pegawai untuk lebih propduktif.
Suasana ini tercipta melalui pengelolaan faktor-faktor organisasi dalam
bentuk pengaturan sistem imbalan, struktur, desain pekerjaan serta
pemeliharaan komunikasi melalui praktek kepemimpinan yang
mendorong rasa saling percaya
3. Variabel psikologis
Variable psikologis meliputi beberapa faktor yaitu persepsi, sikap,
kepribadian, belajar dan motivasi.
Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh
penginderaan, yaitu merupakan suatu proses yang diterima stimulus
190

Gibson James. L., 1987. Organisasi: Perilaku, Struktur, Proses. Jakarta, Penerbit
Erlangga.
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individu melalui alat reseptor yaitu alat indera. Proses penginderaan
tidak dapat lepas dari proses persepsi. Alat indera merupakan
penghubung antara individu dengan dunia luarnya karena individu
mengenali dunia luarnya dengan menggunakan indera. Atau juga proses
kognitif atau proses psikologis. Proses dengan mana seseorang
mengorganisasikan dalam pikirannya, menafsirkan, mengalami dan
mengolah pertanda atau segala sesuatu yang terjadi di
lingkungannya.Faktor yang mempengaruhi persepsi antara lain ;Faktor
dalam Situasi, Faktor pada Pemersepsi, dan Faktor pada Target.
Sikap merupakan suatu pernyataan evaluative seseorang terhadap
sesuatu, orang maupun keadaan. Pernyataan ini dapat juga terhadap
benda baik yang bersifat menguntungkan maupun tidak menguntungkan.
Sikap juga memiliki beberapa komponen yang terdiri dari : Pengertian
(cognition) yang merupakan kecenderungan seseorang berperilaku
tertentu didasarkan sikapnya terhadap sesuatu, Keharuan (affect) adalah
sikap terkait erat dengan perasaan seseorang terhadap suatu
objek.Perilaku (behavior) adalah konstruk yang bersifat hipotesis,
konsekuensinya bisa diamati, tetapi sikap itu sendiri tidak dapat diamati.
Sumber sikap dapat berasal dari guru, orang tua maupun kerabat rekan
satu pekerjaan. Tipe sikap dapat berorientasi pada kepuasan kerja,
keterlibatan kerja, dan komitmen operasional.
Kepribadian menururt Horton (1982:12) adalah keseluruhan
sikap, perasaan, ekspresi, dan temperamen seseorang. Sikap, perasaan,
ekspresi, dan temperamen itu akan terwujud dalam tindakan seseorang
jika dihadapkan pada situasi tertentu. Setiap orang mempunyai
kecenderungan berprilaku yang baku, atau berpola dan konsisten,
sehingga menjadi ciri khas pribadinya, jadi kepribadian bisa dikatakan
seperangkat karakteristik yang relatif mantap, kecenderungan dan
perangai yang sebagian besar dibentuk oleh faktor keturunan dan faktor
sosial, kebudayaan dan lingkungan. Faktor – faktor yang membentuk
kepribadian adalah Faktor bawaan, Faktor lingkungan, Gabungan antara
faktor bawaan dan lingkungan.
Belajar adalah proses terjadinya perubahan yang relative tetap
dalam perilaku sebagai akibat dari suatu praktek. untuk itu perlu
diperhatikan (4) empat pilar pembelajaran yaitu: learning to know,
Learning to do, Learning to live together, Learning to be. Idealnya
keempat pelajaran ini selalu dilakukan terprogram melalui pelatihan atau
hal sejenisnya namun untuk menghemat waktu keempat pilar
pembelajaran ini sering kali dilakukan sambil berjalan melalui apa yang
disebut learning by doing.
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BAGIAN KESEPULUH
PENGAMBILAN KEPUTUSAN MANAJEMEN PENDIDIKAN
A. Pendidikan sebagai Amanah Masa Depan
Betapapun terdapat banyak kritik yang dilancarkan oleh berbagai
kalangan terhadap pendidikan, atau tepatnya terhadap praktek
pendidikan, namun hampir semua pihak sepakat bahwa nasib suatu
komunitas atau suatu bangsa di masa depan sangat bergantung pada
kontribusinya pendidikan. Pendidikan merupakan sesuatu yang sangat
fundamental bagi individu, oleh karena itu, kegiatan pendidikan tidak
dapat diabaikan begitu saja, terutama dalam memasuki era persaingan
yang semakin menggloblal dan berat pada abad ini.
Dengan demikian, sebagai institusi, pendidikan pada prinsipnya
memikul amanah “etika masa depan”. Etika masa depan timbul dan
dibentuk oleh kesadaran bahwa setiap anak manusia akan menjalani sisa
hidupnya di masa depan bersama-sama dengan makhluk hidup lainnya
yang ada di bumi. Hal ini berarti bahwa, di satu pihak, etika masa depan
menuntut manusia untuk tidak mengelakkan tanggung jawab atas
konsekuensi dari setiap perbuatan yang dilakukannya sekarang ini.
Sementara itu pihak lain, manusia ditutut untuk mampu mengantisipasi,
merumuskan nilai-nilai, dan menetapkan prioritas-prioritas dalam
suasana yang tidak pasti agar generasi-generasi mendatang tidak menjadi
mangsa dari proses yang semakin tidak terkendali di zaman mereka
dikemudian hari.
Dalam konteks etika masa depan tersebut, karenanya visi pendidikan
seharusnya lahir dari kesadaran bahwa kita sebaiknya jangan menanti
apapun dari masa depan, karena sesungguhnya masa depan itulah
mengaharap-harapkan dari kita, kita sendirilah yang seharusnya
menyiapkannya.191 Visi ini tentu saja mensyaratkan bahwa, sebagai
institusi, pendidikan harus solid. Idealnya, pendidikan yang solid adalah
pendidikan yang steril dari berbagai permasalahan. Namun hal ini adalah
suatu kemustahilan. Suka atau tidak suka, permasalahan akan selalu ada
di manapun dan kapanpun, termasuk dalam institusi pendidikan. Oleh
karena itu, persoalannya bukanlah usaha menghindari permasalahah,
tetapi justru perlunya menghadapi permasalahan itu secara cerdas dengan
191

Daud Yusuf, Pembaharuan Pendidikan dan Pikiran masyarakat Warga dan Pergulatan
Demokrasi: Antara Cita dan Fakta (Jakarta: Kompas Gramedia, 2001), p. 198)
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mengidentifikasi dan memahami substansinya untuk kemudian dicari
solusinya.
Permasalahan pendidikan pada hakekatnya terkait erat dengan
realisasi fungsi pendidikan. Fungsi Pendidikan Pasal 3 UU No. 20 Tahun
2003 menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan
kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang
bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam
rumusan pasal 3 UU No. 20/2003 ini terkandung empat fungsi yang
harus diaktualisasikan olen pendidikan, yaitu: (1) fungsi
mengembangkan kemampuan peserta didik, (2) fungsi membentuk watak
bangsa yang bermartabat, (3) fungsi mengembangkan peradaban bangsa
yang bermartabat, dan (4) fungsi mencerdaskan kehidupan bangsa.
Pada dasarnya setiap kegiatan yang terarah tentu harus memiliki
sasaran yang jelas yang memuat hasil yang akan dicapai dengan
melaksanakan kegiatan tersebut. Demikian pula dengan program
pendidikan harus memiliki sasaran yang akan dijadikan acuan penting
dalam menentukan target yang telah ditetapkan.
Sasaran pendidikan yang dapat dirumuskan dengan jelas akan
bermanfaat dalam hal-hal sebagai berikut:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Menjamin konsistensi dalam menyusun program pendidikan yang
mencakup materi, metode, cara penyampaian, sarana pendidikan;
Memudahkan komunikasi antara penyusun program pendidikan
dengan pihak yang memerlukan pendidikan;
Memberikan kejelasan bagi murid tentang apa yang harus
dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran;
Memudahkan penilaian peserta dalam mengikuti pendidikan;
Memudahkan penilaian hasil program pendidikan;
Menghindarkan kemungkinan konflik.192

B. Permasalahan Pendidikan Masa Kini
Permasalahan eksternal pendidikan di Indonesia dewasa ini
sesungguhnya sangat komplek. Hal ini dikarenakan oleh kenyataan
kompleksnya dimensi-dimensei eksternal pendidikan itu sendiri.
Dimensi-dimensi eksternal pendidikan meliputi dimensi sosial, politik,
ekonomi, budaya, dan bahkan juga dimensi global. Dari berbagai
permasalahan pada dimensi eksternal pendidikan di Indonesia dewasa

192

Op.cit., Veithzal Rivai, hal.4.
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ini, mini riset ini hanya akan menyoroti dua permasalahan, yaitu
permasalahan globalisasi dan permasalahan perubahan sosial.
Permasalahan globalisasi menjadi penting untuk disoroti, karena ia
merupakan trending topic yang sangat kuat pengaruhnya pada segenap
sektor kehidupan, termasuk pada sektor pendidikan. Sedangakan
permasalah perubahan sosial adalah masalah “klasik” bagi pendidikan,
dalam arti ia selalu hadir sebagai permasalahan eksternal pendidikan, dan
karenya perlu dicermati. Kedua permasalahan tersebut merupakan
tantangan yang harus dijawab oleh dunia pendidikan, jika pendidikan
ingin berhasil mengemban misi (amanah) dan fungsinya berdasarkan
paradigma etika masa depan.
1. Permasalahan globalisasi
Globalisasi mengandung arti terintegrasinya kehidupan nasional
kedalam kehidupan global. Dalam bidang ekonomi, misalnya, globalisasi
ekonomi berarti terintegrasinya ekonomi nasional ke dalam ekonomi
dunia atau global.193 Bila dikaitkan dalam bidang pendidikan, globalisasi
pendidikan berarti terintegrasinya pendidikan nasional ke dalam
pendidikan dunia. Sebegitu jauh, globalisasi memang belum merupakan
kecenderungan umum dalam bidang pendidikan. Namun gejala kearah
itu sudah mulai terlihat dalam berbagai aspek.
Dewasa ini globalisasi sudah mulai menjadi permasalahan actual
pendidikan. Permasalahan globalisasi dalam bidang pendidikan terutama
menyangkut output pendidikan. Seperti diketahui, di era globalisasi
dewasa ini telah terjadi pergeseran paradigma tentang keunggulan suatu
Negara, dari keunggulan komparatif (Comperativeadvantage) kepada
keunggulan kompetitif (competitiveadvantage). Keunggulam komparatif
bertumpu pada kekayaan sumber daya alam, sementara keunggulan
kompetitif bertumpu pada pemilikan sumber daya manusia (SDM) yang
berkualitas.194
Dalam konteks pergeseran paradigma keunggulan tersebut,
pendidikan nasional akan menghadapi situasi kompetitif yang sangat
tinggi, karena harus berhadapan dengan kekuatan pendidikan global. Hal
ini berkaitan erat dengan kenyataan bahwa globalisasi justru melahirkan
semangat cosmopolitantisme dimana anak-anak bangsa boleh jadi akan
memilih sekolah-sekolah di luar negeri sebagai tempat pendidikan
193

Fakih Mansoer, Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi (Yogyakarta: Insist
Press, 2003) hal. 182.
194
Kuntowijoyo, Muslim Tanpa Masjid, esai-esai agama, budaya dan politik dalam bingkai
strukturalisme transendental (Bandung: Mizan, 2001). hal. 122.
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mereka, terutama jika kondisi sekolah-sekolah di dalam negeri secara
kompetitif under-quality (berkualitas rendah). Kecenderungan ini sudah
mulai terlihat pada tingkat perguruan tinggi dan bukan mustahil akan
merambah pada tingkat sekolah menengah. Bila persoalannya hanya
sebatas tantangan kompetitif, maka masalahnya tidak menjadi sangat
krusial (gawat). Tetapi salah satu ciri globalisasi ialah adanya “regulasiregulasi”. Dalam bidang pendidikan hal itu tampak pada batasan-batasan
atau ketentuan-ketentuan tentang sekolah berstandar internasional. maka
hal ini pasti akan menjadi permasalah serius bagi pendidikan nasional
Globalisasi memang membuka peluang bagi pendidikan nasional,
tetapi pada waktu yang sama ia juga mengahadirkan tantangan dan
permasalahan pada pendidikan nasional. Karena pendidikan pada
prinsipnya mengemban etika masa depan, maka dunia pendidikan harus
mau menerima dan menghadapi dinamika globalisasi sebagai bagian dari
permasalahan pendidikan masa kini.
2. Permasalahan perubahan sosial
Ada sebuah slogan yang menyatakan bahwa di dunia ini tidak ada
yang abadi, semuanya berubah; satu-satunya yang abadi adalah
perubahan itu sendiri. Itu artinya, perubahan sosial merupakan peristiwa
yang tidak bisa dielakkan, meskipun ada perubahan social yang berjalan
lambat dan ada pula yang berjalan cepat.
Bahkan salah satu fungsi pendidikan, sebagaimana dikemukakan
di atas, adalah melakukan inovasi-inovasi social, yang maksudnya tidak
lain adalah mendorong perubahan social. Fungsi pendidikan sebagai
agen perubahan sosial tersebut, dewasa ini ternyata justru melahirkan
paradoks.
Kenyataan menunjukkan bahwa, sebagai konsekuansi dari
perkembangan ilmu perkembangan dan teknologi yang demikian pesat
dewasa ini, perubahan social berjalan jauh lebih cepat dibandingkan
upaya pembaruan dan laju perubahan pendidikan. Sebagai akibatnya,
fungsi pendidikan sebagai konservasi budaya menjadi lebih menonjol,
tetapi tidak mampu mengantisipasi perubahan sosial secara akurat.
3. Permasalahan Internal Pendidikan Masa Kini
Seperti halnya permasalahan eksternal, permasalahan internal
pendidikan di Indonesia masa kini adalah sangat kompleks. Daoed
Joefoef misalnya, mencatat permasalahan internal pendidikan meliputi
permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan strategi
pembelajaran, peran guru, dan kurikulum. Selain ketiga permasalahan
138

DASAR-DASAR MENAJEMEN PENDIDIKAN

tersebut sebenarnya masih ada jumlah permasalahan lain, seperti
permasalahan yang berhubungan dengan sistem kelembagaan, sarana dan
prasarana, manajemen, anggaran operasional, dan peserta didik.195 Dari
berbagai permasalahan internal pendidikan dimaksud, mini riset ini
hanya akan membahas tiga permasalahan internal yang di pandang
cukup menonjol, yaitu permasalahan sarana dan prasarana,
profesionalisme guru, dan strategi pembelajaran.
a. Permasalahan Sarana dan prasarana
Sarana dan prasarana dalam pendidikan merupakan sesuatu
yang sangat penting dalam pelaksanaan pendidikan. Keberadaan
sarana dan prasarana sangat mendukung proses pembelajaran.
b. Permasalahan Profesionalisme Guru
Salah satu komponen penting dalam kegiatan pendidikan dan
proses pembelajaran adalah pendidik atau guru. Betapapun kemajuan
taknologi telah menyediakan berbagai ragam alat bantu untuk
meningkatkan efektifitas proses pembelajaran, namun posisi guru
tidak sepenuhnya dapat tergantikan. Itu artinya guru merupakan
variable penting bagi keberhasilan pendidikan. guru memiliki peluang
yang amat besar untuk mengubah kondisi seorang anak dari gelap
gulita aksara menjadi seorang yang pintar dan lancar baca tulis
alfabetikal maupun funfsional yang kemudian akhirnya ia bisa
menjadi tokoh kebanggaan komunitas dan bangsanya. Tetapi segera
ditambahkan: guru yang demikian tentu bukan guru sembarang guru.
Ia pasti memiliki profesionalisme yang tinggi, sehingga bisa “digugu
lan ditiru”.196
Selanjutnya Suyanto menjelaskan bahwa guru yang
profesional harus memiliki kualifikasi dan ciri-ciri tertentu.
Kualifikasi dan ciri-ciri dimaksud adalah: (a) harus memiliki landasan
pengetahuan yang kuat, (b) harus berdasarkan atas kompetensi
individual, (c) memiliki sistem seleksi dan sertifikasi, (d) ada kerja
sama dan kompetisi yang sehat antar sejawat, (e) adanya kesadaran
profesional yang tinggi, (f) meliki prinsip-prinsip etik (kide etik), (g)
memiliki sistem seleksi profesi, (h) adanya militansi individual, dan
(i) memiliki organisasi profesi.197Dari ciri-ciri atau karakteristik
195

Daud Yusuf, Pembaharuan Pendidikan dan Pikiran masyarakat Warga dan Pergulatan
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Suyanto, Tantangan Profesionalisme Guru di Era Global, (Paper Dies natalis UNY 2007),
hal.1.
197
Ibid. hal.4
139

DASAR-DASAR MENAJEMEN PENDIDIKAN

profesionalisme yang dikemukakan di atas jelaslah bahwa guru tidak
bisa datang dari mana saja tanpa melalui sistem pendidikan profesi
dan seleksi yang baik. Itu artinya pekerjaan guru tidak bisa dijadikan
sekedar sebagai usaha sambilan, atau pekerjaan sebagai moon-lighter
(usaha objekan).
c. Permasalahan Strategi Pembelajaran
Era globalisasi dewasa ini mempunyai pengaruh yang sangat
signifikan terhadap pola pembelajaran yang mampu memberdayakan
para peserta didik. Tuntutan global telah mengubah paradigma
pembelajaran dari paradigma pembelajaran tradisional ke paradigma
pembelajaran baru yang lebih modern.gambaran paradigma
pembelajaran sebagai berpusat pada guru, menggunakan media
tunggal, berlangsung secara terisolasi, interaksi guru-murid berupa
pemberian informasi dan pengajaran berbasis factual atau
pengetahuan menjadi paradigm yang lebih modern dengan pengajaran
yang berlangsung dua arah dan menggunakan media yang lebih
modern serta berbagai strategi yang menarik.
C. Konsep Pengambilan Keputusan dalam Manajemen Pendidikan
Sepanjang hidupnya manusia selalu dihadapkan pada pilihanpilihan atau alternatif dan pengambilan keputusan. Hal ini sejalan dengan
teori reallifechoice, yang menyatakan dalam kehidupan sehari-hari
manusia melakukan atau membuat pilihan-pilihan di antara sejumlah
alternatif. Pilihan-pilihan tersebut biasanya berkaitan dengan alternatif
dalam penyelesaian masalah yakni upaya untuk menutup terjadinya
kesenjangan antara keadaan saat ini dan keadaan yang diinginkan.
Menurut Siagian pengambilan keputusan merupakan suatu
pendekatan yang sistematis terhadap suatu masalah yang dihadapi.
Dikatakan lebih lanjut bahwa masalah tersebut menyangkut pengetahuan
tentang hakikat dari masalah yang dihadapi, analisis masalah dengan
mempergunakan fakta dan data, mencari alternative yang paling rasional
dan penilaian hasil yang dicapai sehingga akibat dari keputusan yang
diambil akan dapat menjawab pertanyaan tentang apa yang harus
diperbuat untuk mengatasi masalah tersebut dan menjatuhkan pilihan
(choice) pada salah satu alternative tertentu.198
Dari pengertian tersebut dapat diartikan bahwa pengambilan
keputusan adalah memilih dan menetapkan satu alternative yang
dianggap paling tepat dari beberapa alternative yang ada. Pemilihan
198
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alternative tersebut hendaknya berdasa dan dapat menjawab serta
menyelesaikan permasalahan yang ada.
Dalam dunia pendidikan, pimpinan tertinggi dari suatu sekolah
adalah kepala sekolah, dengan demikian pembuat keputusan dalam suatu
sekolah adalah kepala sekolah, karena kepala sekolah bertanggung jawab
terhadap segala hal yang berkaitan dengan kondisi sekolah, kepala
sekolah juga berperan sebagai problemsolver.
Pemimpin pendidikan sebagai problemsolver dituntut untuk
memiliki kreativitas dalam memecahkan masalah dan mengembangkan
alternatif penyelesaiannya. Berpikir kreatif untiuk memecahkan masalah
dapat dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:
a.
b.
c.
d.
e.

Identifikasi masalah
Mendefinisikan masalah
Memformulasikan dan mengembangkan alternative
Implementasi keputusan
Evaluasi keputusan.199

Sementara itu, tahapan-tahapan dalam proses pengambilan
keputusan dapat dikemukakan sebagai berikut:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Tetapkan masalah
Identifikasi criteria keputusan
Alokasikan bobot pada criteria
Kembangkan alternative
Evaluasi alternative
Pilih alternative terbaik.200

Situasi pengambilan keputusan yang dihadapi seseorang akan
mempengaruhi keberhasilan suatu pengambilan keputusan. Setelah
seseorang berada dalam situasi pengambilan keputusan maka selanjutnya
dia akan melakukan tindakan untuk mempertimbangkan, menganalisa,
melakukan prediksi, dan menjatuhkan pilihan terhadap alternatif yang
ada.
Dalam tahap ini reaksi individu yang satu dengan yang lain
berbeda-beda sesuai dengan kondisi masing-masing individu. Ada
individu yang dapat segera menentukan sikap terhadap pertimbangan
yang telah dilakukan, namun ada juga individu lain yang tampaknya
mengalami kesulitan untuk menentukan sikapnya.
199
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Dalam praktiknya terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi
proses pengambilan keputusan. Berikut ini beberapa faktor faktor yang
mempengaruhi proses pengambilan keputusan, yaitu: (1) informasi yang
diketahui perihal permasalahan yang dihadapi; (2) tingkat pendidikan;
(3) personality; (4) coping, dalam hal ini dapat berupa pengalaman hidup
yang terkait dengan permasalahan (proses adaptasi); dan (5) culture.201
Gaya pengambilan keputusan bersifat melekat pada kondisi
seseorang. Gaya pengambilan keputusan dipelajari dan dibiasakan oleh
individu dalam kehidupannya, sehingga menjadi bagian dan miliknya
serta menjadi pola respon saat individu menghadapi situasi pengambilan
keputusan. Gaya adalah learn habit atau kebiasaan yang dipelajari. Riset
tentang gaya pengambilan keputusan telah mengidentifikasi empat
pendekatan gaya individual yang berbeda terhadap pengambilan
keputusan. Gaya pengambilan keputusan merupakan kuadran yang
dibatasi oleh dimensi:
a. Cara berpikir, terdiri dari:
1. Logis dan rasional; mengolah informasi secara rasional
2. Intuitif dan kreatif; memahami sesuatu secara keseluruhan.
b. Toleransi terhadap ambiguitas
1. Kebutuhan yang tinggi untuk menstruktur informasi dengan
cara meminimalkan ambiguitas;
2. Kebutuhan yang rendah untuk menstruktur informasi,
sehingga dapat memroses banyak pemikiran pada saat yang
sama.
Kombinasi dari kedua dimensi tersebut menghasilkan gaya
pengambilan keputusan sebagai berikut:
1. Direktif, mengambil keputusan secara cepat dan berorientasi
jangka pendek.
2. Analitik, pengambil keputusan yang cermat, mampu
menyesuaikan diri dengan situasi baru.
3. Konseptual, beorientasi jangka panjang, seringkali menekan
solusi kreatif atas masalah.
4. Behavioral, mencoba menghindari konflik dan mengupayakan
penerimaan.202
Berdasarkan uraian tentang definisi, proses, dan gaya
pengambilan keputusan, sebagai kontribusi dalam upaya peran
201
202

Ibid. h. 169
Op. cit. Veithzal Rivai dan Deddy Mulyadi, h. 159.
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kepemimpinan dalam pengambilan keputusan, berikut ini adalah
langkah-langkah yang perlu ditempuh:
a. Cerna masalah
Sejalan dengan peran kepemimpinan, maka terdapat perbedaan
antara permasalahan tentang tujuan dengan metode, peran
pemimpin mengambil inisiatif dalam hubungannya dengan tujuan
dan arah daripada metode dan cara.
b. Identifikasi alternative
Kemampuan untuk memperoleh alternative yang releva sebanyakbanyaknya.
c. Tentukan prioritas
Memilih diantara banyak alternative adalah esensi dari
pengambilan keputusan
d. Ambil langkah
Upaya pengambilan tidak berhenti pada tataran pilihan, melainkan
berlanjut pada langkah implementasi dan evaluasi guna
memberikan umpan balik
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BAGIAN KESEBELAS
EVALUASI DAN SUPERVISI PENDIDIKAN
TEHNIK ANALISIS SWOT
TERHADAP LEMBAGA SEKOLAH

A. Pengantar Analisis SWOT
Analisis SWOT (Streghts / kekuatan, Weaknesses / kelemahan,
Opportunities / peluang dan Threats/ancaman) adalah merupakan suatu
kegiatan yang dilakukan dalam rangka mempersiapkan perencanaaan.
Perencanaan adalah proses yang sistematis dalam pengambilan
keputusan tentang tindakan yang akan dilakukan pada waktu yang akan
datang. Disebut sistematis karena perencanaan itu dilaksanakan dengan
menggunakan prinsip-prinsip tertentu di dalam proses pengambilan
keputusan, penggunaan pengetahuan dengan teknik/pendekatan secara
ilmiah, serta tindakan atau kegiatan yang terorganisasi.
Perencanaan digunakan untuk menyusun rangkaian kegiatan guna
mencapai tujuan yang ditentukan sebelumnya. Untuk menyusun rencana
yang dapat direalisasikan dalam kegiatan nyata dan berhasil, diperlukan
berbagai pendekatan untuk mengetahui dan memahami sejumlah
informasi yang diperlukan, baik aspek internal maupun aspek eksternal.
Salah satu pendekatan yang digunakan adalah analisis SWOT
(Streghts/kekuatan, Weaknesses / kelemahan, opportunities / peluang dan
Threats / ancaman).
Pendakatan berupa analisis SWOT merupakan pendekatan yang
efektif bagi suatu perencanaan di suatu lembaga/organisasi, hingga
perencanaan tersebut terbentuk/dibuat, kemudian dilanjutkan dengan
pengembangan visi, misi. Analisis SWOT visi,misi sebagai sebuah
konsep memiliki nteraksi yang erat, kesemua itu merupakan suatu bagian
integral dari sebuah organisasi/lembaga.
Bagi sekolah dengan sistem yang baik, solid, terpadu, dan
manajemen baik dan menerapkan disiplin yang tinggi terhadap guru dan
siswa, didukung kepemimpinan yang kuat, dapat menciptakan
keharmonisan antar warga sekolah sehingga memiliki rasa tanggung
jawab dan kekeluargaan erat.
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B. Analisis SWOT
Analisis Streghts, Weaknesses, opportunities dan Threats
(SWOT) yang berarti kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan
menjadi alat yang umum digunakan dalam perencanaan strategis
pendidikan, namun ia tetap merupakan alat yang efektif dalam
menempatkan potensi intitusi. SWOT dapat dibagi kedalam dua elemen,
analisis internal yang berkonsentrasi pada prestasi intitusi itu sendiri, dan
analisis lingkungan.
Analisis SWOT adalah suatu pekerjaan yang cukup berat karena
hanya dengan alternate-alternatif stategis dapat disusun. Kegagalan
menganalisisnya berarti gagal dalam mencari relasi dan titik temu antara
factor-faktor strategic dalam lingkungan internal dan lingkungan
eksternal, sambil mencari hubungannya dengan misi, tujuan, dan sasaran
organisasi, juga merupakan kegagalan dalam mempersiapkan suatu
keputusan strategic yang baik. Hanya dengan analisis SWOT, keputusankeputusan strategic yang baik dapat dihasilkan. Menurut Sharplin dalam
Sagala, memasukkan analisi SWOT untuk melihat kekuatan dan
kelemahan didalam sekolah sekaligus memantau peluang dan tantangan
yang dihadapi sekolah.
Analisis SWOT adalah salah satu tahap dalam manajemen
strategic yang merupakan pendekatan analisis lingkungan. Proses
penilaian kekuatan, kelemahan, peluang dan hambatan secara umum
menunjuk pada dunia bisnis sebagai analisis SWOT. Analisis SWOT
menyediakan para pengambil keputusan organisasi akan informasi yang
dapat menyiapkan dasar dan pertimbangan dalam pengambilan
keputusan dan tindakan. Jika keputusan itu diterapkan secara efektif akan
memungkinkan sekolah mencapai tujuannya.
Analisis lingkungan adalah studi tentang “kekuatan” dan
“kelemhan” sebagai elemen internal, “peluang” dan “tantangan” sebagai
elemen eksternal suatu organisasi, masa kini, dan berpotensi
diperkirakan akan muncul di masa depan, sebagai data/bahan untuk
menetapkan dan menyusun perencanaan strategis organisasi masa depan.
Analisis lingkungan terdiri dari dua unsur yaitu analisis
lingkungan eksternal dan analisis lingkungan internal (analisis
organisasi) berupa potensi internal sekolah. Analisis lingkungan
eksternal meliputi identifikasi dan evaluasi aspek-aspek social, budaya
politis, ekonimis, dan teknologi serta kecendrungan yang mungkin
berpengaruh pada organisasi. Kecendrungan ini biasanya merupakan
sejumlah faktor yang sukar diramalkan atau memiliki derajat
ketidakpastian tinggi. Hasil dari analisis lingkungan eksernal adalah
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sejumlah peluang atau opportunities yang harus dimanfaatkan oleh
organisasi dan ancaman atau threats yang harus dicegah atau dihindari.
Analisis lingkungan internal terdiri dari penentu persepsi yang realistis
atas segala kekuatan dan kelemahan yang dimiliki organisasi. Suatu
organisasi harus mengambil manfaat dari kekuatannya secara optimal
dan berusaha untuk mengatasi kelemahannya agar terhindar dari
kerugian baik waktu maupun anggaran.
Analisis SWOT dalam penyelenggaraan sekolah dapat membantu
pengalokasian sumber daya seperti anggaran, sarana dan prasarana,
sumber daya manusia, fasilitas sekolah, potensi lingkungan, dan
sebagainya yang lebih efektif. Analisis SWOT dalam program sekolah
dapat dilakukan dengan membuat matrik SWOT. Matrik ini terdiri dari
sel-sel daftar kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam
penyelenggaraan program sekolah. Untuk memperoleh mutu sekolah
dapat dilakukan strategi SO (menggunakan kekuatan dan memanfaatkan
peluang). Strategi WO ( memperbaiki kelemahan dan mengambil
manfaat dari peluang). Stratgi ST (menggunakan kekuatan dan
menghindari ancaman). Strategi WT (mengatasi kelemahan dan
menghindari ancaman).
Dalam memperhatikan lingkungan eksternal sekolah ini
diperlukan langkah atau upaya mengumpulkan informasi yang relevan
dengan cara-cara yang sistematis dan melakukan evaluasi. Sehingga
dapat digunakan untuk mempertimbangkan penentuan kebijakan
selanjutnya. Analisis SWOT memungkinkan sekolah mengeksploitasi
peluang-peluang masa depan ketika melawan tantangan dan persoalanpersoalan, dan melakukan penemuan strategis pada kompetensi dan
kekuatan khusus. Keseluruhan proses manajemen strategis secara
konseptual menjdi analisis SWOT. Alasannya sebuah analisis SWOT
mungkin memberi kesan sebuah perubahan lainnya didalam misi, tujuan,
kebijakan dan strategi sekolah.
Dengan memanfaatkan perencanaan strategic yang efektif, dapat
membantu mencari titik kecocokan antara ketiga elemen penting.
Sehubungan dengan itu pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijawab ialah
“Apakah visi/misi organisasi telah jelas?”. “Apakah visi/misi itu cocok
dengan apa yang diperlukan dan dibutuhkan oleh pihak-pihak yang
berkepentingan terutama konsumen yang dilayani”. “Apakah organisasi
telah memiliki sumber daya dan kemampuan yang cukup dan memadai
untuk melakukan apa yang dibutuhkan tersebut?”. Andaikata tidak
bagaimana menyelesaikannya.
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Peluang yang tersedia tidak selamanya dapat mendukung
visi/misi yang ada. Apabila terdapat titik singgung, sesungguhnya
organisasi sudah dapat menciptakan suatu strategi yang sangat
menguntungkan dan memuaskan. Miles dan Snow dalam Theresia
mengartikan titik singgung sebgai suatu proses, dan suatu pernyataan
yaitu suatu penyelidikan dinamis yang mencoba menyatukan atau
memadukan organisasi dengan lingkungannya, dan mengatur sumber
daya internal untuk mendukung perpaduan itu. Dalam istilah praktisnya,
mekanisme perpaduan yang menjadi basisnya ialah strategi, sedangkan
pengaturan internal adalah struktur organisasi dan proses manajemen.
Konsep ini masih bersifat makro karena masih perlu dianalisis lebih
jauh, pada titik mana faktor - faktor yang saling menguntungkan dan
meringankan itu bertemu satu dengan lain. Titik singgung disini
hendaknya tidak dipahami dalam artian sempit, tetapi dalam pengertian
kesesuaian dan kecocokan antara faktor-faktor strategis, yaitu antara
faktor eksternal, internal, dan visi/misi organisasi. Konsep titik singgung
ini tidak akan pernah sempurna karena terjadinya perubahan-perubahan
yang berfluktuasi dalam lingkungan.
Untuk menjadi sekolah yang berhasil dalam upaya peningkatan
mutu pendidikan, banyak hal yang dilakukan untuk mencapai tersebut.
Salah satunya dapat dilihat dari pencapaian nilai rata-rata ujian nasional
selama tiga tahun berturut-turut yang selalu meningkat serta prestasi
yang diraih, baik dibidang akademik maupun non akademik.
C. Praktik Analisis SWOT
Analisis adalah penelusuran kesempatan atau tantangan atas
sumber, analisis juga melibatkan pemecahan atau keseluruhan ke dalam
bagian-bagian untuk mengetahui sifat, fungsi dan saling hubungan antar
bagian tersebut. Penyusunan strategi menganalisis lingkungan sekolah
melalui dua kegiatan sebagai berikut:
a. Mengidentifikasi strategi yang digunakan sekolah saat sekarang
dalam hubungannya dengan lingkungan sekolah dengan cara
mempertanyakan tentang dasar anggapan dan prediksi lingkungan
yang menjadi dasar strategi saat sekarang.
b. Mempredikasi lingkungan masa depan dengan cara mempertanyakan
tentang dasar anggapan dan prediksi lingkungan yang akan menjadi
dasar strategi masa depan. Pesatnya perkembangan ilmu dan
teknologi masa kini dan semakin kondusipnya kondisi ekonomi dan
keamanan perlu disikapi bersama warga sekolah. Hal ini tentu saja
mengacu pada upaya membekali pengetahuan, keterampilan,
keimanan dan ketaqwaan, nilai-nilai social dan moral, berbudaya dan
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berkepribadian Indonesia untuk memperkokoh rasa kebangsaan dalam
Negara kesatuan RI.
Posisi sekolah pusat Kota Jambi hanya berkisar 10 menit. Hal
ini sangat mempengaruhi perkembangan masyarakat dan
perkembangan sekolah ke depan. Termasuk kondisi masyarakat, dan
tinjauan dari segi ekonomi Lokasi sekolah juga mempengaruhi rentan
tidaknya terhadap berbagi macam perubahan, baik budaya, maupun
perubahan yang berasal dari kebijakan-kebijakan pemerintah pusat
maupun pemerintah daerah. Dengan demikian Sekolah harus mampu
bertindak sebagai filter yang mampu menjaring selajutnya
menyampaikan hal yang patut ditiru dan apa yang tidak boleh di
contoh. Demikian pula dalam menyerao perkembangan iptek yang
begitu cepat maka seluruh pengelola sekolah harus selalu aktif
membina dan membimbing siswanya.
Analisis Kondisi pendidikan Sekolah Saat Ini
Sekolah harus terus berkembang. Seiring dengan
meningkatnya animo masyarakat sekitar untuk menyekolahkan
anaknya seiring itu pula sekolah harus terus berbenah diri untuk maju
agar dapat sejajar dengan sekolah-sekolah lainnya. Untuk
mewujudkan
tiap
sekolah
mesti
meningkatkan
proses
pembelajarannya misalanya dengan mengadakan pelajaran tambahan,
remedial, dan ekstrakurikuler.
Berpijak pada UU no 20 tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional dan diterbitkannya PP no 19 th 2005 yang
dijadikan landasan pengembangan satuan pendidikan. Untuk itu
pendidikan masa yang akan datang harus mengacu pada SNP (Standar
Nasional Pendidikan). Begitupun pada sekolah standar nasional perlu
mengembangkan pendidikan yang dapat menghasilkan lulusan yang
mampu bersaing secara nasional. Berkaitan dengan hal tersebut
pendidikan masa yang akan datang diantaranya mengarah pada
pengembangan berikut:
1. Pengembangan standar isi pendidikan
2. Pengembangan standar proses pendidikan
3. pengembangan standar kompetensi lulusan
4. pengembangan standar pendidik dan tenaga kependidikan
5. pengembangan standar sarana dan prasarana
6. pengembangan standar pengelolan pendidikan
7. pengembangan standar pembiayaan pendidikan
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8. pengembangan standar penilaian pendidikan
Untuk menerapkan Analisis SWOT Beberapa model aplikasi
penerapan Konsep Analisis SWOT di sekolah antara lain dapat
dianalisa dari kondisi internal dan eksternal.
1.

Kondisi Internal

Standar Isi
Kekuatan:
1. Adanya komitmen untuk melaksanakan kurikulum berdasarkan
standar BSNP
2. Untuk meningkatkan mutu lulusan yang didasarkan atas UN,
siswa diberi tambahan pengayaan.
3. Adanya muatan local yang berupa pengembangan ICT
4. Pengembangan diri diberikan dalam bentu Bimbingan konseling,
klub pengembangan keterampilan (teater, Pramuka, dll)
Kelemahan:
1. Kerangka dasar kurikulum masih menggunakan standar minimal
dari BSNP (belum ada peningkatan dan pengembangan)
2. KKM (kriteria ketuntasan minimal ) masing-masing bidang studi
belum semuanya sesuai dengan standar BSNP
3. Beban mengajar guru belum semuanya sesuai dengan BSNP
(24jam)
4. Dalam penyususnan jadwal pelajaran masih sering dilakukan
perubahan ketika proses pembelajaran ketika sudah berjalan.
Standar Proses
Kekuatan:
1. Perangkat pembeiajaran masing-masing bidang studi sudah lengkap
2. Mengadakan workshop setiap awal tahun ajaran untuk
pengembangan perangkat pembelajaran (silabus,RPP,sistem
penilaian)
3. Fasilitas pembelajaran sudah cukup memadai (buku,ruang
kelas,perpustakaan,dll)
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4. Pemanfaatan sumber belajar bervariasi dan meningkat.
5. Guru telah mengalokasikan waktu sesuai dengan program
semester.
6 Program pengayaan sudah terlaksana pada semua bidang studi
7. Sudah ada aturan pengawasan.

Kelemahan:
1. Media pembelajaran belum lengkap
2. Belum semua siswa dapat mengembangkan diri sesuai bakat dan
minat
3. Masih ada guru yang belum memiliki kompetensi dibidang ICT
4. Kurang optimalnya penggunaan media pembelajaran yang tersedia
oleh guru
5. Sekolah belum mempunyai standar proses belajar mengajar
6. Belum optimalnya peran komite dalam pengembangan standar
proses pembelajaran
7. Pengelolaan laporan hasil belajar siswa etiap dua bulan sekali
belum terlaksana secara optimal
8. Sosialisasi tentang aturan pengawasan KBM kepada siswa kurang
optimal.
Standar kompetensi Kelulusan
Kekuatan:
1. SKL materi ujian sekolah (US) dibuat bersama-sama tim guru
bidang studi dalam satu sub rayon yang dikoordinir oleh panitia sub
rayon, soal US dibuat oleh tim guru bidang studi dengan KKM.
2. Upaya meningkatkan kualitas lulusan disetiap tahun
3. Lulusan sudah banyak diterima di Perguruan Tinggi Negeri.
Kelemahan:
1. Belum semua lulusan memiliki budi pekerti yang baik
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2. Tingkat kompetensi rendah dengan sekolah lain

Standar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
Kekuatan:
1. Rasio jumlah guru dan bidang studi sudah sesuai
2. Kualitas tenaga pendidik sudah sesuai dengan tuntutan BNSP
(minimal S1)
3. Semua guru telah menghargai peserta didik tanpa membedakan
suku, adat, dan daerah asal.
4. Guru dapat berkomunikasi secara santun dengan teman sejawat,
orang tua dan siswa-siswi
5. Beberapa guru sudah mengisi pelatihan di tingkat sekolah, kota dan
propinsi
Kelemahan:
1. Masih sedikit guru yang berprestasi di bidang akademik maupun
noakademik
2. Belum semua guru memahami teori belajar dan prinsip-prinsip
pembelajaran yang terkait dengan mata pelajaran yang di bimbing
3. Belum semua guru menerapkan berbagai pendekatan, stratgi,
metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif
dalam mata pelajaran yang dibimbing
4. Belum semua guru mampu menerapkan instrument penilaian,
evaluasi, proses dan hasil belajar
5. Belum semua guru menguasai standar kompetensi dan kompetensi
dasar mata pelajaran yang dibimbing
6. Belum adanya indicator yang jelas untuk mengukur tingkat
keberhasilan guru
7. Belum adanya panduan program pada masing-masing rumpun
bidang studi
8. Penyusunan dan supervis program sekolah belum optimal
Standar Sarana dan prasarana
Kekuatan:
152

DASAR-DASAR MENAJEMEN PENDIDIKAN

1. Sarana kelas, perpustakaan, laboratorium sudah cukup memadai
2. Lokasi yang cukup strategis untuk menjadikan sekolah yang unggul
dan diminati oleh masyarakat
3. Pemeliharaan fasilitas bangunan secara rutin
Kelemahan:
1. Belum optimalnya perawatan dan pengaman terhadap alat-alat
elektronik pembelajaran
2. Belum tertibnya penempatan barang-barang inventaris sekolah
Standar Pengelolaan
Kekuatan:
1. Sekolah telah memiliki KTSP
2. Penggunaan media pembelajaran dalam PBM
3. Sarana UKS dan BK sudah memadai
4. Raport siswa telah dilaporkan pada orang tua
5. Sudah adanya tata tertib yang baik bagi siswa, guru dan karyawan
6. Adanya dukungan sekolah terhadap acara pelatihan guru

Kelemahan:
2. Belum ditemukannya system pembelajaran yang cocok
3. Pelaksanaan remidi belum tersusun dengan baik
4. Strategi pembelajaran yang dilakukan guru belum semua mengacu
pada pembelajaran PAKEM
5. Belum ada aturan yang jelas terhadap penilaian kinerja guru setiap
tahun sekali oleh kepala sekolah
6. Pengelolaan pada kesiswaan perlu dioptimalkan
7. Belum semua bidang studi mempunyai program MGMP yang
elakukan kegiatan secara regular
8. Tidak adanya laboratorium multimedia
9. Belum meratanya fasilitas di kelas
10.
Belum ada program rapat sekolah dengan komite sekolah
secara regular dan terjadwal
11. Pelaksanaan dari keputusan-keputusan yang ada belum berjalan
dengan baik
Standar Pembiayaan
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Kekuatan:
1. Adanya subsidi pemerintah (biaya sekolah gratis)
2. Dana rutin dan dana sekolah gratis yang sangat membantu dalam
proses pengembangan dan keterampilan guru
Kelemahan:
1. Kondisi biaya subsidi pemerintah belum tersosialisasikan dengan
baik
2. Kondisi biaya operasional sekolah belum tersosialisasikan dengan
baik
Standar Penilaian
Kekuatan:
1. Pemberlakuan raport berkala setiap enam bulan
2. Ujian blok bersama setiap satu semester sekali
3. Les mata pelajaran UN bagi siswa kelas XII
4. Pelaksanaan system remidi dan pengayaan oleh masing-masing
guru bidang studi
Kelemahan:
2. Komite sekolah belum terlibat secara optimal dalam mengontrol
pelaksanaan standar penilaian pendidikan
3. Penanganan dan pembiaan guru serta karyawan yang disinyalir
bermasalah belum berjalan dengan baik

2. Kondisi Eksternal
Peluang:
1. Adanya ruang gerak yang terbuaka bagi lembaga pendidik untuk
mengembangkan diri secara maksimal
2. Dukungan departemen pendidikan nasional baik berupa kebijakan
maupun finansial yang semakin baik
3. Apresiasi masyarakat terhadap sekolah semakin meningkat
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4. Terbuka kesempatan lulusan sekolah melanjutkan ke Perguruan
Tinggi Negeri

Ancaman:
1. Bermunculan RSBI dan SSN sebagai kompetitor
2. Lingkungan diluar sekolah yang kurang edukatif
3. Kebijakan public yang belum menempatkan pendidikan sebagai
prioritas dalam Pembangunan
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