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A. Konsep Dasar Manajemen Pendidikan 

1. Pandangan Mengenai Manajemen 

Manajemen sering diartikan sebagai ilmu, kiat dan profesi. Dikatakan 

sebagai ilmu oleh karena manajemen dipandang sebagai suatu bidang 

pengetahuan yang secara sistematik berusaha memahami mengapa dan 

bagaimana orang bekerja sama (Luther Gulick, 2016). Dikatakan 

sebagai kiat oleh Follet karena manajemen mencapai sasaran melalui 

cara-cara dengan mengatur orang lain menjalankan dalam tugas. 

Selanjutnya Fattah mengatakan, dipandang sebagai profesi karena 

manajemen dilandasi oleh keahlian khusus untuk mencapai suatu 

prestasi manajer dan para profesional dituntun oleh suatu kode etik. 

Sementara itu, pendapat lain mengemukakan bahwa manajemen pada 

hakikatnya berkenaan dengan cara-cara pengelolaan suatu lembaga agar 

supaya lembaga tersebut efisien dan efektif (H.A.R. Tilaar, 2012). Suatu 

lembaga akan efisien apabila investasi yang ditanamkan di dalam 

lembaga tersebut sesuai atau memberikan provit sebagaimana yang 

diharapkan. Selanjutnya, suatu institusi akan efektif apabila 

pengelolaannya menggunakan prinsip-prinsip yang tepat dan benar 

sehingga berbagai kegiatan di dalam lembaga tersebut dapat mencapai 

tujuan sebagaimana yang telah direncanakan. Meskipun cenderung 

mengarah pada satu fokus tertentu, para ahli masih berbeda pandangan 

dalam mendefinisikan manajemen dan karenanya belum dapat 

konsensus bahwa manajemen menyangkut derajat keterampilan tertentu. 

Untuk memahami istilah manajemen, pendekatan yang dipergunakan 

di sini adalah berdasarkan pengalaman manajer. Meskipun pendekatan 

ini mempunyai keterbatasan, namun hingga kini belum ada perbaikan. 

Manajemen di sini dilihat sebagai suatu sistem yang setiap 
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komponennya menampilkan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan. 

Manajemen merupakan suatu proses sedangkan manajer dikaitkan 

dengana spek organisasi (orang, struktur, tugas dan teknologi) dan 

bagaimana mengaitkan aspek yang satu dengan yang lain, serta 

bagaimana mengaturnya sehingga tercapai tujuan sistem. Dalam proses 

manajemen terlibat fungsi-fungsi pokok yang ditampilkan oleh seorang 

manajer /pimpinan, yaitu: Perencanaan (Planning), Pengorganisasian 

(Organizing), Pemimpinan (Leading), dan Pengawasan (Controlling). 

Oleh karena itu, manajemen diartikan sebagai proses merencana, 

mengorganisasi, memimpin dan mengendalikan upaya organisasi 

dengan segala aspeknya agar tujuan organisasi tercapai secara efektif 

dan efisien. 

Sudjana mengatakan bahwa manajemen merupakan rangkaian 

berbagai kegiatan wajar yang dilakukan seseorang berdasarkan norma-

norma yang telah ditetapkan dan dalam pelaksanaanya memiliki 

hubungan dan saling keterkaitan dengan yang lainnya. Hal tersebut 

dilaksanakan oleh orang atau beberapa orang yang ada dalam organisasi 

dan diberi tugas untuk melaksanakan tugas tersebut. 

Berdasarkan definisi manajemen dari beberapa ahli tersebut maka 

dapat disimpulkan bahwa manajemen merupakan suatu proses yang 

kontiniu yang bermuatan kemampuan dan keterampilan khusus yang 

dimiliki oleh seorang untuk melakukan suatu kegiatan baik secara 

perorangan ataupun bersama orang lain dalam mengkoordinasi dan 

menggunakan segala sumber untuk mencapai tujuan organisasi secara 

produktif, efektif dan efisien. 

 

2. Pandangan Mengenai Pendidikan 

Pendidikan itu adalah memanusiakan manusia muda. Pengangkatan 

manusia muda ke taraf mendidik. Dalam Dictionary of Education 

dinyatakan bahwa pendidikan adalah: 1) proses seseorang 

mengembangkan kemampuan, sikap, dan tingkah laku lainnya di dalam 

masyarakat tempat mereka hidup, 2) proses sosial yang terjadi pada 

orang yang dihadapkan pada pengaruh lingkungan yang terpilih dan 

terkontrol (khususnya yang datang dari sekolah), sehingga mereka dapat 

memperoleh perkembangan kemampuan sosial dan kemampuan 
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individu yang optimal. Dengan kata lain pendidikan dipengaruhi oleh 

lingkungan atas individu untuk menghasilkan perubahanperubahan yang 

sifatnya permanen (tetap) dalam tingkah laku, pikiran, dan sikapnya. 

Menurut Crow and Crow dalam bukunya Psikologi Pendidikan 

mengatakan bahwa “Modern educational theory and practise not only 

are aimed atpreparation for future living but also are operative in 

determining the patern of present, day-by-day attitude and behavior. 

Pendidikan tidakhanya dipandang sebagai sarana untuk persiapan hidup 

yang akan datang, tetapi juga untuk kehidupan sekarang yang dialami 

individu dalam perkembangannya menuju ke tingkat kedewasaannya. 

Secara sederhana pendidikan dapat disimpulkan bahwa pendidikan 

merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran yang berlangsung dalam segala 

lingkungan dan seumur hidup untuk mengembangkan potensi diri. 

Identifikasi beberapa ciri pendidikan, antara lain yaitu: 

a. Pendidikan mengandung tujuan, yaitu kemampuan untuk 

berkembang sehingga bermanfaat untuk kepentingan hidup. 

b. Untuk mencapai tujuan itu, pendidikan melakukan usaha yang 

terencana dalam memilih isi (materi), strategi, dan teknik penilaian 

yang sesuai. 

c. Kegiatan pendidikan dilakukan dalam lingkungan keluarga, sekolah, 

dan masyarakat (formal dan non formal). 

 

Apabila dikaitkan dengan keberadaan dan hakikat kehidupan 

manusia, kemanakah pendidikan itu diarahkan? Jawabannya untuk 

pembentukan kepribadian manusia, yaitu mengembangkan manusia 

sebagai makhluk individu, makhluk sosial dan makhluk beragama 

(religius). 

 

3. Makna Manajemen Pendidikan 

Secara sederhana manajemen pendidikan difungsikan sebagai suatu 

lapangan dari studi dan praktik yang terkait dengan organisasi 

pendidikan.  

Manajemen pendidikan merupakan proses manajemen dalam 

pelaksanaan tugas pendidikan dengan mendayagunakan segala sumber 
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secara efisien untuk mencapai tujuan secara efektif. Namun demikian 

untuk mendapatkan pengertian yang lebih komprehensif, diperlukan 

pemahaman tentang pengertian, proses dan substansi pendidikan. 

Manajemen pendidikan merupakan suatu penalataan di bidang garapan 

pendidikan yang dilakukan melalui aktifitas perencanaan, 

pengorganisasian (Engkoswara dan Aan, 2013). 

 

Berdasarkan paparan diatas disimpulkan bahwa manajemen pendidikan 

pada prinsipnya merupakan suatu bentuk penerapan manajemen atau 

administrasi dalam mengelola, mengatur dan mengalokasikan sumber daya 

yang terdapat dalam dunia pendidikan, fungsi administrasi pendidikan 

merupakan alat untuk mengintegrasikan peranan seluruh sumberdaya guna 

tercapainya tujuan pendidikan dalam suatu konteks sosial tertentu, ini berarti 

bahwa bidang-bidang yang dikelola mempunyai kekhususan yang berbeda dari 

manajemen dalam bidang lain. 

 

B. Tujuan Dan Fungsi Manajemen 

 Fungsi Manajemen Pendidikan 

Manajemen pendidikan merupakan suatu proses. Pengertian proses 

mengacu kepada serangkaian kegiatan yang dimulai dari penentuan sasaran 

(tujuan sampai akhirnya sasaran tercapainya tujuan. Fungsi, artinya kegiatan 

atau tugas-tugas yang harus dikerjakan dalam usaha mencapai tujuan.  

1. William H. menerima dengan mengklasifikasikan fungsi manjemen atas 

lima kegiatan dengan akronim POASCO, yakni: 

a. Planning (Perencanaan) 

b. Organzing (Pengorganisasian) 

c. Assembling Resource (Pengumpulan Sumber) 

d. Survesing (Pengendalian) 

e. Controlling (Pengawasan)  

 

2. Dalton E. Mc. Farland, membaginya atas tiga fungsi dengan akronim 

POCO yakni :  

a. Planning  

b. Organizing  

c. Controlling  
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3. H. Koontz & O, Donnell, mengklasifikasikannya atas lima proses dengan 

akronim PODICO, yakni  

a. Planning 

b. Organizing 

c. Staffing 

d. Directing 

e. Controling  

 

4. Luther gulick membaginya atas tujuh fungsi dengan akronim POSDCORB, 

yakni  

a. Planning 

b. Organizing 

c. Staffing  

d. Drecting  

e. Coordinating 

f. Reporting 

g. Budgeting 

 

5. George R. Terry, mengklasifikasikannya atas empat fungsi dengan akronim 

POAC, yakni  

a. Planning 

b. Organizing 

c. Actuating  

d. Controling  

 

6. Robbins dan Coulter, mengklasifikasikannya atas empat fungsi dengan 

akronim POCL, yakni:  

a. Planning  

b. Organizing  

c. Leading  

d. Controling  

 

Dari klasifikasi fungsi-fungsi manajemen di atas, tampak bahwa di antara 

para ahli ada kesamaan pandangan tentang fungsi manajemen. Seluruh ahli 

sependapat bahwa fungsi pertama dari manajemen adalah perencanaan, 
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kemudian ditindak lanjuti dengan pengorganisasian. Gulick menambahkan satu 

fungsi lagi, yang tidak disinggung ahli lain, yang akan berjalan dengan baik jika 

disertai dengan usaha pembiayaan dalam bentuk rencana anggaran, dan 

pengawasan anggaran. masing-masing fungsi manjemen yang dikemukakan di 

atas, akan dipaparkan pada bagian berikut dengan mengacu pada 

pengklasifikasian dari Luther Gulick (POSDCORB).  

1. Perencanaan  

Perencanaan yang kata dasarnya “rencana” pada dasarnya merupakan 

tindakan memilih dan menetapkan segala aktifitas dan sumberdaya yang 

akan dilaksanakan dan digunakan di masa yang akan datang yang untuk 

mencapai tujuan tertentu. Perencanaan mengacu pada pemikiran dan 

penentuan apa yang akan dilakukan di masa depan, bagaimana 

melakukannya, dan apa yang harus disediakan untuk melaksanakan 

aktivitas tersebut untuk mencapai tujuan secar maksimal.  

Tahap-tahap perencanaan :  

a. Perumusan tujuan, pada tahap ini penyusun perencanaan harus 

merumuskan tujuan yang hendak di capai di masa yang akan datang.  

b. Perumusan kebijaksanaan, yakni merumuskan bagaiaman usaha untuk 

mencapai tujuan yang telah dirumuskan dalam bentuk tindakan-tindakan  

yang terkoordinir terarah dan terkontrol.  

c. Perumusan prosedur, yakni menentukan batas-batas dari masing-masing 

komponen (sumber daya).  

d. Perencanaan skala kemajuan, merumuskan standar hasil yang yang akan 

diperoleh melalui pelaksanaan aktivitas pada waktu tertentu.  

e. Perencanaan bersifat menyeluruh, maksudnya setelah tahap a s/d  d 

dirumuskan dengan baik. 

 

2. Organizing (Pengorganisasian ) 

Pengoganisasian diartikan sebagai kegiatan pembagi tugas-tugas pada 

orang yang terlibat dalam kerjasama di sekolah. Kegiatan pengorganisasian 

menentukan siapa yang akan melaksanakan tugas sesuai pronsip 

pengorganisasian. Sehingga pengorganisasian dapat disebut sebagai 

keseluruhan proses memilih orang-orang serta mengalokasikannya sarana 

dan prasarana untuk menunjang tugas orang-orang itu dalam organisasi dan 
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mengatur mekanisme kerjanya sehingga dapat menjamin pencapaian 

tujuan. 

Efesiensi dalam pengorganisasian adalah pengakuan terhadap sekolah-

sekolah pada penggunaan waktu dan uang dan sumber daya yang terbatas 

dalam mencapai tujuan, yaitu alat yang diperlukan, pengalokasian waktu, 

dana dan sumber daya sekolah. 

3. Staffing (Penyusunan Pegawai) 

Seperti fungsi-fungsi manajemen lainnya, staffing juga merupakan 

fungsi yang tidak kalah pentingnya. Tetapi agak berbeda dengan fungsi 

lainnya, penekanan dari fungsi ini lebih difokuskan pada sumber daya yang 

akan melakukan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan dan 

diorganisasikan secara jelas pada fungsi perencanaan dan 

pengorganisasian. Aktifitas yang dilakukan dalam fungsi ini, antara lain 

menentukan, memilih, mengangkat, membina, membimbing sumber daya 

manusia dengan menggunakan berbagai pendekatan dan atau seni 

pembinaan sumber daya manusia. 

Penyediaan staf merupakan pengarahan dan latihan sekelompok orang 

yang mengerjakan sesuatu tugas, dan memelihara kondisi kerja yang 

menyenangkan. Dalam upaya mengembangkan staf, maka metode yang 

dapat dipergunakan, antara lain: latihan jabatan, penugasan khusus, 

simulasi, permainan peranan, satuan tugas penelitian, pengembangan diri 

dan seterusnya. Sementara itu ada tiga tipe program pengembangan staf 

yang terdiri dari: presupervisory programs, middle management programs 

dan executive development programs. 

4. Directing (Pengarahan) 

Pengarahan adalah penjelasan, petunjuk, serta pertimbangan dan 

bimbingan terdapat para petugas yang terlibat, baik secara struktural 

maupun fungsional agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar, 

dengan pengarahan staff  yang telah diangkat dan dipercayakan 

melaksanakan tugas di bidangnya masing-masing tidak menyimpang dari 

garis program yang telah ditentukan. 

Dalam pelaksanaannya pengarahan ini seringkali dilakukan bersamaan 

dengan controlling sambil mengawasi, manajer sering kali memberi 

petunjuk atau bimbingan bagaimana seharusnya pekerjaan dikerjakan. 



Amiruddin Tumanggor, James Ronald Tambunan & Pandapotan Simatupang 

8 

Jika pengarahan yang disampaikan manajer sesuai dengan kemauan dan 

kemampuan dari staf, maka staf pun akan termotivasi untuk 

memberdayakan potensinya dalam melaksanakan kegiatannya 

Fungsi pengarahan melibatkan pembimbingan dan supervisi terhadap 

usaha-usaha bawahan dalam rangka pencapaian sasaran-sasaran organisasi. 

Dalam kaitannya dengan fungsi ini, ilmu-ilmu perilaku telah memberikan 

sumbangan besar dalam bidang-bidang motivasi dan komunikasi. 

5. Coordinating (Koordinasi) 

Koordinating atau pengkoordinasian merupakan satu dari beberapa 

fungsi manajemen untuk melakukan berbagai kegiatan agar tidak terjadi 

kekacauan, percekcokan, kekosongan kegiatan dengan jalan 

menghubungkan, menyatukan dan menyelaraskan pekerjaan bawahan 

sehingga terdapat kerja sama yang terarah dalam upaya mencapai tujuan 

organisasi. Koordinasi adalah mengimbangi dan menggerakkan tim dengan 

memberikan lokasi kegiatan pekerjaan yang cocok dengan masing-masing 

dan menjaga agar kegiatan itu dilaksanakan dengan keselarasan yang 

semestinya di antara para anggota itu sendiri. 

Pengkoordinating merupakan suatu aktivitas manajer membawa orang-

orang yang terlibat organisasi ke dalam suasana kerja sama yang harmonis. 

Dengan adanya pengoordinasian dapat dihindari kemungkinan terjadinya 

persaingan yang tidak sehat dan kesimpangsiuran di dalam bertindak antara 

orang-orang yang terlibat dalam mencapai tujuan organisasi. 

Koordinasi ini mengajak semua sumber daya manusia yang tersedia 

untuk bekerjasama menuju ke satu arah yang telah ditentukan. 

Koordinasi diperlukan untuk mengatasi kemunginan terjadinya duplikasi 

dalam tugas, perebutan hak dan wewenang atau saling merasa lebih penting 

di antara bagian dengan bagian yang ada dalam organisasi. 

Pengorganisasian dalam suatu organisasi, termasuk organisasi pendidikan, 

dapat dilakukan melalui berbagai cara seperti : 

a. Melaksanakan penjelasan singkat 

b. Mengadapat rapat kerja 

c. Memberikan balikan tentang hasil suatu kegiatan. 
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6. Reporting (Pelaporan) 

Pelaporan dimaksudkan sebagai fungsi yang berkaitan dengan 

pemberian informasi kepada manajer, sehingga yang bersangkutan dapat 

mengikuti perkembangan dan kemajuan kerja. Jalur pelaporan dapat 

bersifat vertikal, tetapi dapat juga bersifat horizontal. Pentingnya pelaporan 

terlihat dalam kaitannya dengan konsep sistem informasi manajemen, yang 

merupakan hal penting dalam pembuatan keputusan oleh manajer. 

Segala kegiatan organisasi pendidikan mulai dari perencanaan hingga 

pengawasan, bahkan pemberian umpan balik tidak memiliki arti jika tidak 

direkam secara baik melalui pencatatan-pencatatan yang benar dan tepat. 

Semua proses dan atau kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan 

dalam organisasi formal, seperti lembaga pendidikan, pada umumnya 

selalu dipertanggung jawabkan. Pertanggung jawaban ini tidak dapat 

dilakukan jika tidak didukung dengan data-data tentang apa yang telah, 

sedang, dan akan dilakukan dalam organsasi tersebut, data-data tersebut 

dapat diperoleh bila dilakukan pencatatan dan pendokumentasian yang 

baik. 

Fungsi ini memegang peranan penting dalam kegiatan manjemen 

pendidikan. Fungsi ini umumnya lebih banyak ditangani oleh bagian tata 

usaha perusahaan. Hasil catatan ini akan digunakan manajer untuk 

membuat laporan tentang apa telah, sedang dan akan dilakukan dalam 

upaya pencapaian tujuan pendidikan. Fungsi recording and reporting ini 

akan berhasil jika tata kearsipan dapat dikelola secara efektif dan efesien. 

7. Budgeting (Pembuatan Anggaran) 

Luther gullick mengemukakan bahwa penganggaran termasuk salah satu 

fungsi manajemen. Penganggaran adalah fungsi yang berkenaan dengan 

pengendalian organisasi melalui perencanaan fiskal dan akuntansi. Sesuatu 

anggaran, baik APBN maupun APBD, menunjukkan dua hal: pertama 

sebagai satu pernyataan fiskal dan kedua sebagai suatu mekanisme. 

8. Controlling  (Pengawasan) 

Proses pengawasan mencatat perkembangan ke arah tujuan dan 

memungkinkan manajer mendeteksi penyimpangan dari perencanaan tepat 

pada waktunya untuk mengambil tindakan korektif sebelum terlambat. 

Melalui pengawasan yang efektif, roda organisasi, implementasi rencana, 
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kebijakan, dan upaya pengendalian mutu dapat dilaksanakan dengan lebih 

baik. 

Penampilan mengindikasikan bahwa secara langsung berhubungan 

dengan strategi sekolah (seperti input siswa, mutu pengelola, mutu lulusan, 

resep masyarakat, dan seterusnya. Mungkin biasa menyediakan sinyal 

peringatan awal dari perjalanan panjang yang efektif. Pengawasan strategi 

sekolah sering disebut “pengawasan strategi”. Sebab fokusnya pada 

kegiatan yang dilakukan sekolah untuk mencapai tujuan strategi, sehingga 

menjadi sekolah lebih bermutu. Pengawasan diartikan sebagai salah satu 

kegiatan mengetahui realisasi perilaku personal sekolah dan apakah tingkat 

pencapaian tujuan sesuai yang dikehendaki, dan dari hasil pengawasan 

apakah dilakukan perbaikan. 

Kenyataan menunjukkan, pengawasan dalam institusi pendidikan dilihat 

dari praktek menunjukkan tidak dikembangkan untuk mencapai efektivitas, 

efesiensi, dan produktifitas, tetapi lebih dititik beratkan pada kegiatan 

pendukung yang bersifat progress checking, tentu saja hal yang demikian 

bukanlah jawaban yang tepat untuk mencapai visi dan misi pendidikan. 

Yang ujung-ujungnya perolehan mutu yang kompetitif menjadi tidak 

terwujud. 

 Tujuan Manajemen Pendidikan

Tujuan dilakukan manajemen penddikan adalah agar pelaksanaan suatu

usaha terencana secara sistematis dan dapat dievaluasi secara produktif, 

berkualitas efektif dan efisien (Umiarso & Imam Gojali, 2011) 

Produkifitas adalah perbandingan terbaik antara hasil yang diperoleh 

(output) dengan jumlah sumber yang dipergunakan (input). Produktifitas dapat 

dinyatakan secara kuantitas maupun kualitas. Kuantitas output berupa jumlah 

tamatan dan kuantitas input beberapa jumlah tenaga kerja dan sumber daya 

selebihnya (uang, peralatan, perlengkapan, dahan, dsb). Produktifitas dalam 

ukuran kualitas tidak dapat diukur dengan uang, produktifitas ini digambarkan 

dari ketepatan menggunakan metode atau cara kerja dan alat yang tersedia 

sehingga volume dan beban kerja dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang 

tersedia dan mendapat respon positif dan bahkan pujian dari orang lain atas 

hasil kerjanya. 
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C. Manajemen Pendidikan Dalam Proses Pencapaian Tujuan 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. 

Jika manajemen pendidikan sudah tertata dengan baik dan membumi, 

niscaya tidak akan lagi terdengar tentang pelayanan sekolah yang buruk, 

minimnya profesionalisme tenaga pengajar, sarana dan prasarana yang 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 

empat fungsi dasar: planning, organizing, actuating, dan controlling dalam 

penggunaan sumberdaya organisasi. Karena itulah, aplikasi manajemen 

organisasi hakikatnya adalah juga amal perbuatan SDM organisasi yang 

bersangkutan. 

1. Planning 

Dalam konteks lembaga pendidikan, untuk menyusun kegiatan lembaga 

pendidikan, diperlukan data yang banyak dan valid, pertimbangan dan 

pemikiran oleh sejumlah orang yang berkaitan dengan hal yang 

direncanakan. Oleh karena itu kegiatan perencanaan sebaiknya melibatkan 

setiap unsur lembaga pendidikan tersebut dalam rangka peningkatan mutu 

pendidikan. 

Ada beberapa hal yang penting dilaksanakan terus menerus dalam 

manajemen pendidikan sebagai implementasi perencanaan, diantaranya 

(Rusyan, 2020): 

a. Merinci tujuan dan menerangkan kepada setiap pegawai/ personil 

lembaga pendidikan. 

b. Menerangkan atau menjelaskan mengapa unit organisasi diadakan. 

c. Menentukan tugas dan fungsi, mengadakan pembagian dan 

pengelompokkan tugas terhadap masing-masing personil. 

d. Menetapkan kebijaksanaan umum, metode, prosedur dan petunjuk 

pelaksanaan lainnya. 

e. Mempersiapkan uraian jabatan dan merumuskan rencana/ skala 

pengkajian. 
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f. Memilih para staf (pelaksana), administrator dan melakukan 

pengawasan. 

g. Merumuskan jadwal pelaksanaan, pembakuan hasil kerja (kinerja), pola 

pengisian staf dan formulir laporan pengajuan. 

h. Menentukan keperluan tenaga kerja, biaya (uang) material dan tempat. 

i. Menyiapkan anggaran dan mengamankan dana. 

j. Menghemat ruangan dan alat-alat perlengkapan. 

 

2. Organizing 

Dalam konteks pendidikan, pengorganisasian merupakan salah satu 

aktivitas manajerial yang juga menentukan berlangsungnya kegiatan 

kependidikan, sebagaimana yang diharapkan. Lembaga pendidikan sebagai 

suatu organisasi memiliki berbagai unsur yang terpadu dalam suatu sistem 

yang harus terorganisir secara rapih dan tepat, baik tujuan, personil, 

manajemen, teknologi, siswa/ member, kurikulum, uang, metode, fasilitas, 

dan faktor luar seperti masyarakat dan lingkungan sosial budaya. 

 

3. Actuating 

Dalam konteks lembaga pendidikan, kepemimpinan pada gilirannya 

bermuara pada pencapaian visi dan misi organisasi atau lembaga 

pendidikan yang dilihat dari mutu pembelajaran yang dicapai dengan 

sungguh-sungguh oleh semua personil lembaga pendidikan. 

Kepemimpinan pendidikan ialah kemampuan untuk mempengaruhi dan 

menggerakkan orang lain untuk mencapai tujuan pendidikan secara bebas 

dan sukarela. Di dalam kepemimpinan  pendidikan sebagaimana dijalankan 

pimpinan harus dilandasi konsep demokratisasi, spesialisasi tugas, 

pendelegasian wewenang, profesionalitas dan integrasi tugas untuk 

mencapai tujuan bersama yaitu tujuan organisasi, tujuan individu dan 

tujuan pemimpinnya. 

Ada tiga keterampilan pokok yang dikemukakan Hersey dan Blanchard 

dalam bukunya “Management of Organizational Behavior Utilizing 

Human Resources” yang berlaku umum bagi setiap pimpinan termasuk 

pimpinan lembaga pendidikan, yaitu: 

a. Keterampilan teknis, kemampuan untuk menggunakan pengetahuan, 

metode, teknik dan peralatan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas-
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tugas tertentu yang diperoleh dari pengalaman, pendidikan dan 

pelatihan. 

b. Keterampilan manusia, kemampuan dan penilaian dalam bekerja dengan 

dan melalui orang, termasuk dalam pemahaman motivasi dan aplikasi 

dari kepemimpinan yang efektif. 

c. Keterampilan konseptual, kemampuan untuk memahami kompleksitas 

organisasi secara keseluruhan dan dimana operasi sendiri cocok dengan 

organisasi. Pengetahuan ini memungkinkan seseorang untuk bertindak 

sesuai dengan tujuan dari organisasi total, bukan hanya atas dasar tujuan 

dan kebutuhan seseorang kelompok langsung sendiri. 

 

4. Controlling 

Pengawasan sebagai suatu upaya sistematis untuk menetapkan standar 

prestasi kerja dengan tujuan perencanaan untuk mendesain sistem umpan 

balik informasi, untuk membandingkan prestasi sesungguhnya dengan 

standar yang telah ditetapkan itu, menentukan apakah ada penyimpangan 

dan mengukur signifikansi penyimpangan tersebut; dan mengambil 

tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber 

daya perusahaan telah digunakan dengan cara yang paling efekif dan 

efisien guna tercapainya tujuan perusahaan. 

Dalam konteks pendidikan, Depdiknas mengistilahkan pengawasan 

sebagai pengawasan program pengajaran dan pembelajaran atau supervisi 

yang harus diterapkan sebagai berikut: 

a. Pengawasan yang dilakukan pimpinan dengan memfokuskan pada usaha 

mengatasi hambatan yang dihadapi para instruktur atau staf dan tidak 

semata-mata mencari kesalahan. 

b. Bantuan dan bimbingan diberikan secara tidak langsung. Para staf 

diberikan dorongan untuk memperbaiki dirinya sendiri, sedangkan 

pimpinan hanya membantu. 

c. Pengawasan dalam bentuk saran yang efektif 

d. Pengawasan yang dilakukan secara periodik. 
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D. Manajemen Pendidikan dan Pengembangan Program Pendidikan 

Beberapa pengertian Manajemen Pendidikan menurut para ahli. 

1. Menurut Leonard D. White, manajemen adalah segenap proses, 

biasanya terdapat pada semua kelompok baik usaha negara, pemerintah 

atau swasta, sipil atau militer secara besar-besaran atau secara kecil-

kecilan. 

2. Menurut The Liang Gie, manajemen adalah segenap proses 

penyelenggaraan dalam setiap usaha kerjasama sekelompok manusia 

untuk mencapai tujuan tertentu. 

 

Dari pengertian Manajemen Pendidikan yang terakhir tersebut maka secara 

eksplisit disebutkan bahwa manajemen sebagaimana yang digunakan secara 

resmi oleh Departemen Pendidikan Nasional seperti dimuat dalam kurikulum 

sebelumnya dan kurikulum kelanjutannya, diarahkan kepada tujuan pendidikan. 

Lebih luas lagi, apabila ditinjau dari definisi-definisi yang lain, pengertian 

manajemen tersebut masih dapat diartikan untuk semua jenis kegiatan, yang 

dapat diambil suatu kesimpulan definisi yaitu : 

Manajemen adalah rangkaian segala kegiatan yang menunjuk kepada 

usaha kerjasama antara dua orang atau lebih untuk mencapai suatu tujuan 

yang telah ditetapkan. 

 

Jika pengertian Manajemen Pendidikan ini diterapkan pada usaha 

pendidikan maka sudah termuat hal-hal yang menjadi objek pengelolaan atau 

pengaturan. Lebih tepatnya, definisi Manajemen Pendidikan adalah sebagai 

berikut : 

Manajemen Pendidikan adalah rangkaian segala kegiatan yang menunjuk 

kepada usaha kerjasama dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan 

pendidikan yang telah ditetapkan. 

 

Dengan menerapkan definisi tersebut pada usaha pendidikan yang terjadi 

dalam sebuah organisasi, maka definisi Manajemen Pendidikan selengkapnya 

adalah sebagai berikut : 

Manajemen Pendidikan adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan 

yang berupa proses pengelolaan usaha kerjasama sekelompok manusia 

http://belajarpsikologi.com/pengertian-manajemen-pendidikan/
http://belajarpsikologi.com/pengertian-dan-tujuan-pembelajaran/
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yang tergabug dalam organisasi pendidikan, untuk mencapai tujuan 

pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya, agar efektif dan efisien. 

 

Lebih lanjut Mulyani A. Nurhadi menekankan adanya ciri-ciri atau 

pengertian Manajemen Pendidikan yang terkandung dalam definisi tersebut 

sebagai berikut : Manajemen merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan yang 

dilakukan dari, oleh dan bagi manusia. 

1. Rangkaian kegiatan itu merupakan suatu proses pengelolaan dari suatu 

rangkaian kegiatan pendidikan yang sifatnya kompleks dan unik yang 

berbeda dengan tujuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan yang 

sebesar-besarnya ; tujuan kegiatan pendidikan ini tidak terlepas dari tujuan 

pendidikan secara umum dan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan oleh 

suatu bangsa. 

2. Proses pengelolaan itu dilakukan bersama oleh sekelompok manusia yang 

tergabung dalam suatu organisasi sehingga kegiatannya harus dijaga agar 

tercipta kondisi kerja yang harmonis tanpa mengorbankan unsur-unsur 

manusia yang terlibat dalam kegiatan pendidikan itu. 

3. Proses itu dilakukan dalam rangka mencapai suatu tujuan yang telah 

ditetapkan sebelumnya, yang dalam hal ini meliputi tujuan yang bersifat 

umum (skala tujuan umum) dan yang diemban oleh tiap-tiap organisasi 

pendidikan (skala tujuan khusus). 

4. Proses pengelolaan itu dilakukan agar tujuannya dapat dicapai secara 

efektif dan efisien. 

 

Manajemen Pendidikan adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang 

berupa proses pengelolaan usaha kerjasama sekelompok manusia yang 

tergabung dalam organisasi pendidikan yang dilakukan dengan usaha bersama 

secara efektif dan efisien, untuk mendayagunakan semua sumber dan potensi 

yang ada demi tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya 

Manajemen pendidikan pada dasarnya adalah alat-alat yang diperlukan 

dalam usaha mencapai tujuan pendidikan. Unsur manajemen dalam pendidikan 

merupakan penerapan prinsip-prinsip dalam bidang pendidikan. 

Manajemen pendidikan juga disebut sebagai seni dan ilmu mengelola 

sumber daya pendidikan untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya 

http://belajarpsikologi.com/pengertian-dan-tujuan-pembelajaran/
http://belajarpsikologi.com/pengertian-dan-tujuan-pembelajaran/
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untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa, dan negara. Tujuan dan manfaat manajemen pendidikan 

antara lain: 

1. Terwujudnya suasana belajar dan proses pembelajaran yang aktif, kreatif, 

efektif, menyenangkan dan bermakna. 

2. Terciptanya peserta didik yang aktif mengembangkan potensi dirinya untuk 

memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan negara. 

3. Terpenuhinya salah satu dari 5 kompetensi tenaga kependidikan 

(tertunjangnya kompetensi manajerial tenaga kependidikan sebagai 

manajer) 

4. Tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efesien 

5. Terbekalinya tenaga kependidikan dengan teori tentang proses dan tugas 

administrasi pendidikan (tertunjangnya profesi sebagai manajer atau 

konsultan manajemen pendidikan) 

6. Teratasinya masalah mutu pendidikan, karena 80% masalah mutu 

disebabkan oleh manajemennya 

7. Terciptanya perencanaan pendidikan yang merata, bermutu, relevan, dan 

akuntabel 

8. Meningkatkan citra positif pendidikan. 

 

Pengembangan pendidikan mengarah pada personalized learning. Design 

process pendidikan makin lama harus mengikuti tuntutan jaman, serta 

mendorong self learning yang makin kuat dan pilihan life long learning yang 

makin mandiri. 

Program pengembangan pendidikan merupakan bentuk dukungan infest 

kepada lembaga-lembaga penyelenggara pendidikan untuk dapat meningkatkan 

mutu dan kualitas hasil pendidikan. Yang termasuk dalam program ini adalah : 

1. Dukungan pengembangan pendekatanan pembelajaran melalui dukungan 

teknologi informasi berbasis piranti lunak bebas dan bersumber terbuka 

(free and opensource software) atau FOSS 

2. Dukungan pengelolaan informasi lembaga pendidikan baik administratif 

maupun pengetahuan, seperti perpustakaan 
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3. Penguatan kapasitas pengelola pendidikan 

4. Dukungan penguatan isu pluralisme dan demokrasi di lingkungan 

pendidikan. 

 

Dalam strategi manajemen pengelolaan pembangunan pendidikan nasional 

dalam UUSPN Nomor 20 tahun 2003 meliputi: 

1. Pelaksanaan pendidikan agama serta akhlak mulia 

2. Pengembangan dan pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi. 

3. Proses pembelajaran yang mendidik dan dialogis 

4. Evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi pendidikan yang memberdayakan 

5. Peningkatan keprofesionalan pendidik dan tenaga kependidikan. 

6. Penyediaan sarana belajar yang mendidik. 

7. Pembiayaan pendidikan yang sesuai dengan prinsip pemerataan dan 

berkeadilan 

8. Penyelenggaraan pendidikan yang terbuka dan merata. 

9. Pelaksanaan wajib belajar. 

10. Pelaksanaan otonomi manajemen pendidikan. 

11. Pemberdayaan peran masyarakat. 

12. Pusat pembudayaan dan pembangunan masyarakat. 

13. Pelaksanaan pengawasan dalam sistem pendidikan nasional. 

 

Dengan strategi tersebut, diharapkan visi, misi, dan tujuan pendidikan 

nasional dapat terwujud secara efektif dengan melibatkan berbagai pihak secara 

aktif dalam penyelenggaraan pendidikan. 
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A. Konsep Dasar Organisasi Lembaga Pendidikan 

Organisasi didefinisikan secara beragam oleh berbagai ahli. Variasi definisi 

ini didasarkan pada sudut pandang dan waktu ahli ketika mendefinisikan. 

Definisi organisasi banyak dikemukakan oleh beberapa ahli, diantaranya 

adalah: 

Organisasi  pada intinya mencakup berbagai faktor yang menimbulkan 

organisasi yaitu kumpulan orang, ada kerja sama, dan tujuan yang telah 

ditetapkan, yang merupakan sistem yang saling berkaitan dengan kebulatan 

(Tatang, Amirin, 2012). 

Organisasi itu sendiri diartikan sebagai kumpulan orang dengan sistem 

kerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Dalam sistem kerjasama secara 

jelas diatur seiapa menjalankan apa, siapa bertanggung jawab atas siapa, arus 

komunikasi, dan memfokuskan sumber daya pada tujuan (Nanang Fatah, 2011). 

Pengertian lain menyebutkan bahwa organisasi adalah suatu sistem 

interaksi antar orang yang ditujkan untuk mencapai tujuan organisasi, dimana 

sistem tersebut memberikan arahan perilaku bagi anggota organisasi.  

Organisasi dipandang pula sebagai satuan sosial yang dikoordinasi secara 

sadar, yang  tersusun atas dua orang atau lebih, yang berfungsi atas dasar yang 

relative terus menerus untuk mencapai suatu tujuan atau seperangkat bersama 

(Robbins, 2017). 

 

Berbagai pengertian organisasi di atas menunjukkan bahwa organisasi 

mengandung unsur-unsur yang membentuk keberadaan organisasi, seperti yang 

dikemukakan oleh Malayu SP Hasibuan sebagai berikut: 

1. Manusia (human factor), artinya organisasi baru ada jika ada unsur 

manusia yang bekerja sama, ada pemimpin dan ada yang dipimpin. 
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2. Tempat kedudukan, artinya organisasi baru ada jika ada tempat 

kedudukannya. 

3. Tujuan, artinya organisasi baru ada jika ada tujuan yang ingin dicapai. 

4. Pekerjaan, artinya organisasi baru ada jika pekerjaan yagn akan dikerjakan 

serta adanya pembagian kerja. 

5. Struktur, artinya organisasi baru ada jika hubungan dan kerja sama antara 

manusia yang satu dengan yang lainnya. 

6. Teknologi, artinya organisasi baru ada jika terdapat unsur teknis. 

7. Lingkungan (environtmental external social sistem), artinya organisasi baru 

ada jika ada lingkungan yang saling mempengaruhi seperti adanya sistem 

kerja sama sosial 

 

Dari berbagai definisi para ahli mengenai organisasi, pada intinya dapat 

disimpulkan bahwa organisasi adalah koordinasi/ secara rasional kegiatan 

sejumlah orang untuk mencapai tujuan bersama yang dirumuskan secara 

eksplisit, melalui peraturan dan pembagian kerja serta melalui hierarkhi 

kekuasaan dan tanggung jawab.  

Suatu lembaga adalah sistem hubungan sosial yang terorganisir yang 

mewujudkan nilai-nilai dan tata cara umum tertentu dan memenuhi kebutuhan 

dasar masyarakat tertentu. Lembaga termasuk diantara norma norma 

masyarakat yang paling resmi dan bersifat memaksa. Kalau kebiasaan dan tata 

kelakuan disekitar suatu kegiatan yang penting menjadi terorganisir ke dalam 

sistem keyakinan dan perilaku yang sangat formal dan mengikat, maka suatu 

lembaga telah berkembang. Oleh karena itu suatu lembaga mencakup : 

1. Seperangkat perilaku yang telah distandarisasi dengan baik 

2. Serangkaian tata kelakuan, sikap, nilai- nilai yang mendukung dan 

3. Sebentuk tradisi, ritual, upacara dan perlengkapan-perlengkapan lainnya. 

 

Lembaga pendidikan merupakan suatu badan atau instansi baik itu negeri 

maupun swasta yang melaksanakan kegiatan mendidik atau penyelenggara 

usaha pendidikan. Lembaga pendidikan di Indonesia tidak hanya lembaga 

formal sekolah, namun juga mencakup lembaga pendidikan seperti kursus 

privat maupun kursus pelatihan yang mengadakan kegiatan pendidikan karena 

setiap lemabaga pendidikan di Indonesia memiliki tujuan, kurikulum dan 

lulusan yang berbeda-beda. Meskipun demikian, lembaga pendidikan ini 
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memiliki komponen yang sama di dalamnya. Komponen-komponen tersebut 

adalah : 

1. Komponen siswa 

Siswa di sini merupakan subjek dari belajar yang menurut jenis dan 

sifatnya disebut sebagai siswa, mahasiswa dan peserta kursus 

2. Komponen guru 

Guru sendiri merupakan subjek yang memberikan pelajaran, yang dapat 

disebut ssebagai guru, dosen maupun penyaji atau penatar. 

3. Komponen kurikulum 

Kurikulum merupakan materi yang diajarkan yang memberikan ciri pada 

lembaga pendidikan tersebut dan mencerminkan kualitas lulusan. 

4. Komponen sarana dan prasarana 

Untuk menunjang proses pembelajaran diperlukan sarana dan prasarana 

yang mendukung. 

5. Komponen pengelola 

Pengelolan merupakan orang-orang yang mengurus penyelenggaraan 

lembaga pendidikan yang menyangkut pengelolaan dalam memimpin, 

mengorganisasikan, mengarahkan, membina dan mengurus tatalaksana 

lembaga. 

 

Dari pengertian masing-masing kata tersebut dapat diketahui definisi 

Organisasi Lembaga Pendidikan adalah koordinasi  secara rasional sejumlah 

orang dalam membentuk institusi pendidikan. Tujuannya antara lain adalah 

menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki 

kemampuan akademik dan/ atau profesional yang dapat menerapkan, 

mengembangkan, memperkaya khanazah ilmu pengetahuan, teknologi, 

kesenian, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf 

kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional. Demikian 

kompleksnya organisasi tersebut, maka dalam memberikan layanan pendidikan 

kepada siswa khususnya dan masyarakat pada umumnya organisasi perlu 

dikelola dengan baik. Oleh sebab itu lembaga pendidikan perlu menyadari 

adanya pergeseran dinamika internal (perkembangan dan perubahan peran) dan 

tuntutan eksternal yang semakin berkembang. 
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B. Struktur Organisasi Pendidikan 

Kemandirian sebagai tuntutan desentralisasi pendidikan pada daerah 

kabupaten dan kota lebih menekankan pada kemandirian dalam mengelola dan 

memberdayakan berbagai sumberdaya yang dimiliki untuk 

mengimplementasikan kebijakan yang sudah ditetapkan oleh otoritas pusat dan 

propinsi. Melihat sumberdaya yang tersedian di daerah maka setiap daerah 

berbeda-beda dalam menangani urusan pendidikan. Perbedaan ini terlihat dalam 

mengorganisasikan instansi pengelolaan pendidikan sedangkan untuk 

pengorganisasian lembaga penyelenggara pendidikan tetap menganut ketentuan 

nasional tentang jenis dan jenjang pendidikan 

Struktur Organisasi pendidikan yang pokok ada dua macam yaitu 

sentralisasi dan desentralisasi. Di antara kedua struktur tersebut terdapat 

beberapa struktur campuran yakni yang lebih cenderung ke arah sentralisasi 

mutlak dan yang lebih mendekati disentralisasi tetapi beberapa bagian masih 

diselenggarakan secara sentral. Pada umumnya, struktur campuran inilah yang 

berlaku dikebanyakan negara dalam menyelenggarakan pendidikan dan 

pengajaran bagi bangsanya 

1. Struktur Sentralisasi 

Di negara-negara yang organisasi pendidikannya dijalankan secara 

sentral, yakni yang kekuasaan dan tanggung jawabnya dipusatkan  pada 

suatu badan di pusat pemerintahan maka pemerintah daerah kurang sekali 

atau sama sekali tidak mengambil bagian dalam administrasi apapun. 

Segala sesuatu yang mengenai urusan-urusan pendidikan, dari 

menentukan kebijakan dan syarat-syarat personal, urusan kepegawaian, 

sampai kepada penyelenggaraan bangunan-bangunan sekolah, penentuan 

kurikulum, alat-alat pelajaran, soal-soal dan penyelenggaraan ujian-ujian, 

dan sebagainya. Semuanya ditentukan dan ditetapkan oleh dan dari pusat. 

Sedangkan bawahan dan sekolah-sekolah hanya merupakan pelaksana-

pelaksana pasif dan tradisional semata-mata. 

Sesuai dengan sistem sentralisasi dalam organisasi pendidikan ini, 

kepala sekolah dan guru-guru dalam kekuasaan dan tanggung jawabnya, 

serta dalam prosedur-prosedur pelaksanaan tugasnya sangat dibatasi oleh 

peraturan-peraturan dan instruksi-instruksi dari pusat yang diterimanya 

melalui hierarkhi atasannya. 
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Dalam sistem sentralisasi semacam ini, ciri-ciri pokok yang sangat 

menonjol adalah keharusan adanya uniformitas (keseragaman) yang 

sempurna bagi seluruh daerah di lingkungan negara itu. Keseragaman itu 

meliputi hampir semua kegiatan pendidikan, teutama di sekolah-sekolah 

yang setingkat dan sejenis. 

 

2. Struktur Desentralisasi 

Di negara-negara yang organisasi pendidikannya di desentralisasi, 

pendidikan bukan urusan pemerintah pusat, melainkan menjadi tanggung 

jawab pemerintah daerah dan rakyat setempat. Penyelenggaraan dan 

pengawasan sekolah-sekolah pun berada sepenuhnya dalam tangan 

penguasa daerah. 

Kemudian pemerintah daerah membagi-bagikan lagi kekuasaannya 

kepada daerah yang lebih kecil lagi, seperti kabupaten/ kota , distrik, 

kecamatan dan seterusnya dalam penyelengaraan dan pembangunan 

sekolah, sesuai dengan kemampuan, kondisi-kondisi, dan kebutuhan 

masing-msing. Tiap daerah atau wilayah diberi otonomi yang sangat luas 

yang meliputi penentuan anggaran biaya, rencana-rencana pendidikan, 

penentuan personel/ guru, gaji guru-guru pegawai sekolah, buku-buku 

pelajaran, juga tentang pembangunan, pemakaian serta pemeliharaan 

gedung sekolah. 

Dengan struktur organisasi pendidikan yang dijalankan secara 

desentralisasi seperti ini, kepala sekolah tidak semata-mata merupakan 

seorang guru kepala, tetapi seorang pemimpin, profesional dengan 

tanggung jawab yang luas dan langsung terhadap hasil-hasil yang dicapai 

oleh sekolahnya. Ia bertanggung jawab langsung terhadap pemerintahan 

dan masyarakat dan sosial control yang langsung dari pemerintahan dan 

masyarakat setempat. Hal ini disebabkan karena kepala sekolah dan guru-

guru adalah petugas-petugas atau karyawan-karyawan pendidik yang 

dipilih, diangkat, dan diberhentikan oleh pemerintah daerah setempat. 

Berikut adalah bagan struktur organisasi di sekolah: 
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Adapun wewenang dan tanggung jawab pada masing-masing jabatan 

tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Kepala sekolah 

Kepala Sekolah berfungsi dan bertugas sebagai manajer, administrator, 

edukator, dan supervisor. Wewenang dan tanggung jawab, antara lain :   

a. Menjaga terlaksananya dan ketercapaian program kerja sekolah 

b. Menjabarkan, melaksanakan dan mengembangkan pembelajaran 

 

2. Komite sekolah 

Komite sekolah berperan adalah sebagai berikut: 

a. Pemberi pertimbangan (advisory agency) dalam penetuan da 

pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan.  

b. Pendukung (supporting agency) baik berwujud finansial, pemikiran 

maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan 

pendidikan.  
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c. Pengontrol (controlling agency) dalam rangka transparansi dan 

akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan 

pendidikan.  

d. Mediator antara pemerintah (eksekutif) dan DPRD dengan masyarakat 

satuan pendidikan.  

 

3. Wakil kepala sekolah 

Bertugas membantu kepala sekolah dalam kegiatan-kegiatan sebagai 

berikut : 

a. Menyusun perencanaan, membuat program kegiatan dan 

pelaksanaan  program 

b. Pengorganisasian 

c. Pengarahan 

d. Ketenagaan 

e. Pengkoordinasian 

f. Pengawasan  

g. Penilaian 

h. Identifikasi dan pengumpulan data  

i. Penyusunan laporan 

 

4. Bimbingan dan Konseling (BK) 

Tugas BK adalah membantu kepala sekolah dalam kegiatan-kegiatan 

sebagai berikut : 

a. Penyusunan program dan pelaksanaan bimbingan dan konseling 

b. Koordinasi dengan wali kelas dalam rangka mengatasi masalah – 

masalah yang dihadapi oleh siswa tentang  kesulitan belajar. 

c. Memberikan layanan dan bimbingan kepada siswa agar lebih berprestasi 

dalam kegiatan belajar. 

d. Memberikan saran dan pertimbangan kepada siswa dalam memperoleh 

gambaran tentang lanjutan pendidikan dan lapangan pekerjaan yang 

sesuai. 

e. Mengadakan penilaian pelaksanaan bimbingan dan konseling. 

f. Menyusun statistik hasil penilaian bimbingan dan konseling. 

g. Melaksanakan kegiatan analisis hasil evaluasi belajar. 
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h. Menyusun dan melaksanakan program tindak lanjut bimbingan dan 

konseling. 

i. Menyusun laporan pelaksanaan bimbingan dan konseling. 

 

5. Guru kelas 

Bertanggung jawab kepada kepala sekolah dan mempunyai tugas 

melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar secara efektif dan efisien. 

Adapun tugas dan tanggungjawab guru meliputi : 

a. Membuat perangkat program pengajaran 

b. Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

c. Melaksanakan kegiatan penilaian proses belajar, ulangan harian, 

ulangan umum, ujian akhir 

d. Melaksanakan analisis hasil ulangan harian 

e. Menyusun dan melaksanakan program perbaikan dan pengayaan 

f. Mengisi daftar nilai siswa 

g. Melaksanakan kegiatan membimbing (pengimbasan pengetahuan) 

kepada guru lain dalam proses kegiatan belajar mengajar 

h. Membuat alat pelajaran/alat peraga. 

i. Menumbuh kembangkan sikap menghargai karya seni 

j. Mengikuti kegiatan pengembangan dan pemasyarakatan kurikulum 

k. Melaksanakan tugas tertentu di sekolah 

l. Mengadakan pengembangan program pengajaran  yang menjadi 

tanggung jawabnya 

m. Membuat catatan tentang kemajuan hasil belajar siswa 

n. Mengisi dan meneliti daftar hadir siswa sebelum memulai pengajaran 

o. Mengatur kebersihan kelas dan ruang praktikum 

p. Mengumpulkan dan menghitung angka kredit untuk kenaikan 

pangkatnya 

 

6. Wali kelas 

Tugas dan wewenang wali kelas adalah: 

a. Pengelolaan kelas 

b. Penyelenggaraan administrasi kelas meliputi: denah tempat duduk 

siswa, papan absensi siswa, daftar pelajaran kelas, daftar piket kelas, 
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buku absensi siswa, buku kegiatan pembelajaran/ buku kelas, dan tata 

tertib siswa 

c. Penyusunan pembuatan statistik bulanan siswa 

d. Pengisian daftar kumpulan nilai siswa 

e. Pembuatan catatan khusus tentang siswa 

f. Pencatatan mutasi siswa 

g. Pengisian buku laporan hasil belajar 

h. Pembagian buku laporan penilaian hasil belajar 

 

7. Tata usaha 

Tata Usaha sekolah mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan 

sekolah dan bertanggung jawab kepada kepala sekolah dalam kegiatan-

kegiatan sebagai berikut : 

a. Penyusunan program kerja tata usaha sekolah.      

b. Pengelolaan keuangan sekolah 

c. Pengurusan administrasi ketenagaan dan siswa 

d. Pembinaan dan pengembangan karir pegawai serta tata usaha 

sekolah.      

e. Penyusunan administrasi perlengkapan sekolah.       

f. Penyusunan dan penyajian data / statistik sekolah 

g. Mengkoordinasikan dan melaksanakan 7K.     

h. Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pengurusan 

ketatausahaan  secara berkala 

 

8. Siswa 

Tugas siswa  adalah  melaporkan kepada kepala sekolah tentang hasil 

kerjanya. Wewenang dan tanggung jawab, antara lain: 

a. Menuntut ilmu sebaik-baiknya 

b. Mempertanggung jawabkan hasil pembelajarannya 

c. Mematuhi peraturan yang sudah di tetapkan oleh pihak sekolah 

 

9. Security 

Bertugas menjaga keamanan lingkungan sekolah 
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C. Jalur, Jenjang dan Jenis Pendidikan 

 Jalur Pendidikan 

Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk 

mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai 

dengan tujuan pendidikan. Pendidikan dapat berlangsung di lingkungan 

keluarga, masyarakat dan sekolah. Dalam terminologi perundang-undangan, 

pendidikan dalam lingkungan keluarga merupakan bagian dari jalur pendidikan 

luar sekolah, yang lebih menekankan kepada penanaman keyakinan keagamaan, 

nilai budaya, nilai moral, dan keterampilan. Jalur pendidikan luar sekolah 

diselenggarakan dalam bentuk antara lain: kelompok belajar dan lembaga 

kursus, yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran atau pelatihan yang 

tidak harus berjenjang atau berkesinambungan. Sedangkan jalur pendidikan 

sekolah merupakan pendidikan yang diselenggarakan secara berjenjang dan 

berkesinambungan. 

Ada tiga jalur pendidikan yang berperanan dalam pembentukan kualitas 

sumber daya manusia, yaitu terdiri atas: 

1. Jalur  Pendidikan formal 

Pendidikan formal merupakan pendidikan yang diselenggarakan di 

sekolah-sekolah pada umumnya. Jalur pendidikan ini mempunyai jenjang 

pendidikan yang jelas, mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, 

sampai pendidikan tinggi. Pendidikan formal dapat diwujudkan dalam 

bentuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah (pusat), 

pemerintah daerah dan masyarakat. 

Semua lembaga formal diberi hak dan wewenang oleh pemerintah untuk 

memberikan gelar akademik kepada setiap peserta didik yang telah 

menempuh pendidikan di lembaga tersebut. Khusus bagi perguruan tinggi 

yang memiliki program profesi sesuai dengan program pendidikan yang 

diselenggarakan doktor berhak memberikan gelar doktor kehormatan 

(doktor honoris causa) kepada individu yang layak memperoleh 

penghargaan berkenaan dengan jasa-jasa yang luar biasa dalam bidang ilmu 

pengetahuan, teknologi, kemasyarakatan, keagamaan, kebudayaan, atau 

seni. 
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Jalur pendidikan formal dibagi menjadi: 

a. Lembaga Pendidikan Negeri 

Lembaga pendidikan yang dilaksanakan oleh pemerintah, baik itu 

pendidikan yang diselenggarakan oleh Departemen Pendidikan dan 

Kebudayaan maupun lembaga non-pendidikan seperti dari Departemen 

Agama, Departemen Hankam, Departemen Kesehatan, Departemen 

Dalam Negeri. Departemen Pertanian atau Departemen Perhubungan 

yang mendirikan sekolah  

b. Lembaga Pendidikan Swasta 

Lembaga pendidikan swasta adalah lembaga pendidikan yang 

diselenggarakan oleh badan atau yayasan swasta dengan diberikan 

keleluasaan untuk memasukkan ide-ide atau prinsip-prinsip yang ingin 

ditanamkan kepada peserta didik. 

 

2. Jalur Pendidikan nonformal 

Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal 

yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan 

nonformal juga disebut pendidikan luar sekolah. Pendidikan nonformal 

diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan 

pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau 

pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan 

sepanjang hayat. Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi 

peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan 

keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian 

profesional. 

Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan 

anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan 

perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan 

kerja. Pendidikan kesetaraan meliputi Paket A, Paket B dan Paket C, serta 

pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta 

didik seperti: Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), lembaga kursus, 

lembaga pelatihan, kelompok belajar, majelis taklim, sanggar, dan lain 

sebagainya, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan 

kemampuan peserta didik. 
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3. Jalur Pendidikan informal 

Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan 

berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Hasil pendidikan sama dengan 

pendidikan formal dan nonformal setelah peserta didik lulus ujian sesuai 

dengan standar nasional pendidikan. (Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab IV Pasal 

27 ayat 1 dan 2). 

Home schooling atau yang di Indonesiakan menjadi sekolah rumah, 

merujuk pada UU No. 20 tahun 2003 terkategori sebagai pendidikan 

informal. Pendidikan informal adalah pendidikan yang dilaksanakan oleh 

keluarga dan lingkungan. Kedudukannya setara dengan pendidikan formal 

dan nonformal. 

Hanya saja, jika anak-anak yang dididik secara informal ini 

menghendaki ijazah karena berniat memasuki pendidikan formal pada 

jenjang yang lebih tinggi, maka peserta pendidikan informal bisa mengikuti 

ujian persamaan melalui PKBM atau lembaga nonformal sejenis yang 

menyelenggrakan ujian kesetaraan. Hal paling khas yang menjadi nilai 

lebih pendidikan informal dibandingkan model pendidikan lainnya adalah, 

kemungkinan yang lebih besar akan tergali dan terkelolanya potensi setiap 

anak secara maksimal. 

 

 Jenjang Pendidikan 

Jenjang pendidikan adalah tahapan yang ditetapkan berdasarkan tingkat 

perkembangan peserta didik, tujuan yang akan tercapai, serta kemampuan yang 

dikembangkan. Jenjang pendidikan sekolah meliputi pendidikan dasar, 

pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Dalam sistem pendidikan 

nasional, penyelenggara atau pihak yang mempunyai tugas pokok dan fungsi 

melaksanakan proses pembelajaran secara langsung disebut satuan pendidikan 

atau lembaga pendidikan.  

Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan 

menengah, dan pendidikan tinggi. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab IV Pasal 14) 
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1. Pendidikan dasar 

Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan awal selama 9 

(sembilan) tahun pertama masa sekolah anak-anak yang melandasi jenjang 

pendidikan menengah. 

Pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah 

(MI) atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama 

(SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat 

(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang 

Sistem Pendidikan Nasional Bab IV Pasal 17).  

Sekolah dasar merupakan tingkat pendidikan formal paling rendah 

dengan peruntukan anak-anak usia 7-14 tahun. Pendidikan dasar 

merupakan pendidikan sembilan tahun terdiri dari program pendidikan 

enam tahun di sekolah dasar dan program pendidikan tiga tahun di sekolah 

lanjutan pertama (PP Nomor 28 tahun 1990). Menurut daya tampungnya 

sekolah dasar dibagi menjadi : 

a. Tipe A, memiliki daya tampung maksimal 12 kelompok belajar masing-

masing 40 siswa dan banyaknya siswa 361-486 orang 

b. Tipe B, memiliki daya tampung 6-9 kelompok belajar masing-masing 

40 anak dan kelompok siswa 181-360 orang 

c. Tipe C, memiliki daya tampung 6 kelompok belajar dan banyaknya 

siswa 91-100 orang 

d. Tipe D, memiliki daya tampung 6 kelompok belajar dengan banyaknya 

siswa 50-90 orang. 

 

Sebelum memasuki jenjang pendidikan dasar, bagi anak usia 0-6 tahun 

diselenggarakan pendidikan anak usia dini, tetapi bukan merupakan 

prasyarat untuk mengikuti pendidikan dasar. Menurut Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan 

Nasional Bab IV pasal 28 disebutkan bahwa : Pendidikan anak usia dini 

diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar, dapat diselenggarakan 

melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal.Pendidikan 

anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk taman kanak-kanak 

(TK), raudatul athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat. Pendidikan 

anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal berbentuk kelompok 

bermain (KB), taman penitipan anak (TPA), atau bentuk lain yang 
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sederajat. Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan informal 

berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh 

lingkungan. 

 

2. Pendidikan menengah 

Pendidikan menengah merupakan jenjang pendidikan lanjutan 

pendidikan dasar. Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah 

umum dan pendidikan menengah kejuruan. Pendidikan menengah 

berbentuk sekolah menengah atas (SMA), madrasah aliyah (MA), sekolah 

menengah kejuruan (SMK), dan madrasah aliyah kejuruan (MAK), atau 

bentuk lain yang sederajat. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 

Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab IV Pasal 18. 

Sekolah menengah atas merupakan sekolah yang memberikan 

pendidikan umum, bukan sekolah kejuruan. Tipe sekolah sendiri dari 

sekolah menengah atas adalah : 

a. Tipe A, memiliki daya tampung maksimal 33 kelompok belajar masing-

masing 35 siswa dengan jumlah minimal 850 siswa. 

b. Tipe B, memiliki daya tampung maksimal 24 kelompok belajar masing-

masing 35 siswa dengan jumlah minimal 400 siswa. 

c. Tipe C, memiliki daya tampung maksimal 33 kelompok belajar masing-

masing 35 siswa dengan jumlah minimal 200 siswa. 

 

3. Pendidikan tinggi 

Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan 

menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, 

doktor, dan spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. 

Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, 

dan pengabdian kepada masyarakat. 

Perguruan tinggi dapat menyelenggarakan program akademik, profesi, 

dan/atau vokasi. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 

2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab IV Pasal 20) 
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 Jenis Pendidikan 

Jenis pendidikan merupakan kelompok yang didasarkan pada kekhususan 

tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan. Dalam UU nomor 20 tahun 2003 

pasal 13 mengatur tentang jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, non 

formal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya. Pasal 15 

tentang jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, 

profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus. Pasal 14 tentang jenjang pendidikan 

formal terdiri atas pendidilan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan 

tinggi. 

1. Pendidikan umum 

Pendidikan umum merupakan pendidikan dasar dan menengah yang 

mengutamakan perluasan pengetahuan yang diperlukan oleh peserta didik 

untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Bentuknya: 

Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah 

Menengah Atas (SMA). 

2. Pendidikan kejuruan 

Pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang 

mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang 

tertentu. Bentuk satuan pendidikannya adalah Sekolah Menengah Kejuruan 

(SMK). 

3. Pendidikan akademik 

Pendidikan akademik merupakan pendidikan tinggi program sarjana dan 

pascasarjana yang diarahkan terutama pada penguasaan disiplin ilmu 

pengetahuan tertentu. 

4. Pendidikan profesi 

Pendidikan profesi merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana 

yang mempersiapkan peserta didik untuk memasuki suatu profesi atau 

menjadi seorang profesional. Pendidikan kedinasan merupakan pendidikan 

profesi yang diselenggarakan oleh departemen atau lembaga pemerintah 

nondepartemen. Pendidikan kedinasan berfungsi meningkatkan 

kemampuan dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas kedinasan bagi 

pegawai dan calon pegawai negeri suatu departemen atau lembaga 

pemerintah nondepartemen. Pendidikan kedinasan diselenggarakan melalui 

jalur pendidikan formal dan nonformal. 
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5. Pendidikan vokasi 

Pendidikan vokasi merupakan pendidikan tinggi yang mempersiapkan 

peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu 

maksimal dalam jenjang diploma 4 setara dengan program sarjana  

(strata 1). 

6. Pendidikan keagamaan 

Pendidikan keagamaan merupakan pendidikan dasar, menengah, dan tinggi 

yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang 

menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi 

ahli ilmu agama. Pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, 

pesantren, pasraman, pabhaja samanera, dan bentuk lain yang sejenis. 

(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang 

Sistem Pendidikan Nasional Bab IV Pasal 30). 

7. Pendidikan khusus 

Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki 

tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan 

fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan 

bakat istimewa. Peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang 

memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusif 

(bergabung dengan sekolah biasa) atau berupa satuan pendidikan khusus 

pada tingkat pendidikan dasar dan menengah (dalam bentuk sekolah luar 

biasa/SLB). 

 

D. Kriteria Keberhasilan Lembaga Pendidikan 

Pengorganisasian sebagai proses membagi kerja ke dalam tugas-tugas yang 

lebih kecil, membebankan tugas-tugas itu kepada orang yang sesuai dengan 

kemampuannya, dan mengalokasikan sumberdaya, serta mengkoordinasikannya 

dalam rangka efektivitas pencapaian tujuan organisasi. Oleh sebab itu, untuk 

mencapai tujuan sebuah organisasi maka diperlukan kriteria keberhasilan 

organisasi lembaga pendidikan. 

Kriteria keberhasilan berfungsi untuk menentukan nilai suatu aspek dalam 

suatu komponen tertentu. Pengelolaan suatu lembaga pendidikan yang efektif 

dan efisien merupakan syarat mutlak keberhasilan organisasi tersebut. Tidak 

terkecuali lembaga pendidikan yang juga akan semakin dituntut menjadi suatu 

organisasi yang tepat sasaran dan berdayaguna. Sekolah sebagai lembaga 
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pendidikan formal memerlukan suatu sistem pengelolaan yang profesional. 

Sebagai salah satu komponen utama dalam sistem pendidikan, selayaknya 

sekolah memberikan kontribusi yang nyata dalam meningkatkan kualitas SDM. 

Hal ini tidak terlepas dari seberapa baik sekolah tersebut dikelola. Apabila 

sekolah dianalogikan sebagai mesin produksi, maka kualitas output akan 

relevan dengan kualitas mesinnya. Keberhasilan suatu lembaga pendidikan 

(sekolah) merupakan keberhasilan kepala sekolah. Kepala sekolah yang berhasil 

apabila mereka memahami keberadaan sekolah sebagai organisasi yang 

kompleks dan unik, serta mampu melaksanakan peranan kepala sekolah sebagai 

seseorang yang diberi tanggung jawab untuk memimpin sekolah.  

Kualitas sebuah lembaga pendidikan juga hakikatnya diukur dari kualitas 

proses pembelajarannya, disamping output dan outcome yang dihasilkan. Oleh 

karena itu kriteria mutu dan keberhasilan pembelajaran seharusnya dibuat 

secara rinci, sehingga benar-benar measurable and observable (dapat diukur 

dan diamati). Menurut Rahmania Utari, kriteria keberhasilan lembaga 

pendidikan adalah sebagai berikut: 

1. Input  : tingkat ketersediaan dan pendayagunaan masukan instrumental 

dan lingkungan  

2. Proses  : tingkat efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pembelajaran  

3. Output  : tingkat pencapaian lembaga dan hasil belajar  

4. Outcome  : dampak langsung dan tidak langsung 

 

E. Hubungan Komunikasi Organisasi Dan Dinamika Kelompok : Kasus 

Institusi Perguruan Tinggi 

1. Hubungan Melalui Saluran Formal 

Menurut Ketentuan Pasal 1 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 

30 tahun 1990, Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang 

menyelenggarakan pendidikan tinggi (lebih tinggi dari pendidikan 

menengah di jalur pendidikan sekolah). Susunan organisasi perguruan 

tinggi terdiri atas: 

a. Unsur Pimpinan  (Rektor, Pembantu Rektor) 

b. Senat Universitas atau Institut 

c. Unsur Pelaksana Akademik (Fakultas, Lembaga Penelitian dan 

Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat    

d. Unsur Pelaksana administrasi (biro) 
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e. Unsur Penunjang (Unit Pelaksana Teknis) 

 

Glickman menemukan teori tenaga kependidikan berdasar tingkatan 

abstraksi dan komitmennya yaitu: 

a. Professional: tinggi komitmen dan abstraksinya (menggunakan non-

directive-communication) 

b. Drop Out: rendah komitmen dan rendah abstraksinya 

c. Unfocused Worker: tinggi komitmen dan rendah abstraksinya 

d. Analitytical Observer: rendah komitmen dan tinggi abstraksinya 

(menggunakan collaborative-communication) 

  

Berdasarkan jenis tugas yang akan diberikan, sistem jaringan 

komunikasi yang dapat dipergunakan oleh pimpinan perguruan tinggi 

adalah: 

a. Pada tugas yang menuntut kecepatan penyelesaian sekaligus 

kapabilitas yang tinggi, jaringan yang harus dipergunakan adalah 

roda, menggunakan tenaga kependidikan dan administratif yang 

profesional serta pendekatan non directive. 

b. Pada tugas yang hanya menuntut kecepatan, jaringan yang digunakan 

adalah roda, tenaga kependidikan atau administratif yang drop out 

atau unfocused worker dengan titik tekan sedikit arahan. 

c. Pada tugas yang membutuhkan kreativitas tetapi tidak menuntut 

kecepatan, jaringan yang digunakan adalah lingkaran, dengan tenaga 

kependidikan dan administratif yang analytical observer dengan 

pendekatan komunikasi yang non-directive. 

d. Pada tugas yang dimaksudkan untuk memuaskan dan 

mengakomodasi semua pihak, maka jaringan yang digunakan adalah 

bintang (semua saluran), dengan tenaga kependidikan dan 

administratif yang vokal dan isolated dan aneka macam pendekatan. 

 

2. Hubungan Melalui Saluran Informal 

Jika kita mencermati lebih jauh, sebenarnya struktur Perguruan 

Tinggi yang formal hanyalah bagaikan gunung es. Dibaliknya terdapat 

segmen informal yang justru memiliki kekuatan yang dahsyat. 

Kelompok-kelompok informal ini bisa terbentuk atas dasar kesamaan 
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ideologi politik, asas perjuangan, agama, suku, kegemaran, kepentingan, 

bidang studi, senioritas, dan lain sebagainya. Adakalanya kelompok ini 

tersembunyi dan terlepas dari organisasi yang ada di perguruan tinggi, 

namun adakalanya justru terkait dan menjadi bayang-bayang organisasi 

perguruan tinggi itu.  

Cara perguruan tinggi (sebagai kelompok formal) berkomunikasi 

dengan kelompok informal tersebut adalah melalui tokoh-tokoh 

kelompok informal yang terstruktur dalam kelembagaan formal. 
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A. Konsep Dasar Manajemen Kurikulum 

1. Pengertian Manajemen Kurikulum 

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan yang 

mencakup tujuan, isi dan bahan pengajaran serta metoda yang 

digunakan sebagai bahan pengajaran yang akan diselenggarakan dalam 

sebuah kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan 

tertentu. 

Manajemen kurikulum adalah sebuah proses atau sistem pengelolaan 

kurikulum yang kooperatif, komprehensif, sistemik, dan sistematik 

untuk mengacu ketercapaian tujuan kurikulum yang sudah dirumuskan. 

Proses manajemen kurikulum tidak lepas dari kerjasama sosial antara 

dua orang atau lebih secara formal dengan bantuan sumber daya yang 

mendukungnya. Pelaksanaanya dilakukan dengan metode kerja tertentu 

yang efektif dan efisien dari segi tenaga dan biaya, serta mengacu pada 

tujuan kurikulum yang sudah ditentukan sebelumnya.  

 

2. Prinsip dan Fungsi Manajemen Kurikulum 

Prinsip yang harus diperhatikan dalam melaksanakan manajemen 

kurikulum adalah sebagai berikut: 

a. Produktivitas, hasil yang akan diperoleh dalam pelaksanaan 

kurikulum harus sangat diperhatikan. Output (peserta didik) harus 

menjadi pertimbangan agar sesuai dengan rumusan tujuan 

manajemen kurikulum. 

b. Demokratisasi, proses manajemen kurikulum harus berdasarkan asas 

demokrasi yang menempatkan pengelola, pelaksana dan subjek didik 

pada posisi yang seharusnya agar dapat melaksanakan tugas dengan 

sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab. 
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c. Kooperatif, agar tujuan dari pelaksanaan kurikulum dapat tercapai 

dengan maksimal, maka perlu adanya kerjasama yang positif dari 

berbagai pihak yang terkait. 

d. Efektivitas dan efisiensi, rangkaian kegiatan kurikulum harus dapat 

mencapai tujuan dengan pertimbangan efektif dan efisien, agar 

kegiatan manajemen kurikulum dapat memberikan manfaat dengan 

meminimalkan sumber daya tenaga, biaya, dan waktu. 

e. Mengarahkan pada pencapaian visi, misi, dan tujuan yang sudah 

ditetapkan. 

 

Adapun fungsi-fungsi dari manajemen kurikulum adalah sebagai 

berikut: 

a. Meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumberdaya kurikulum, karena 

pemberdayaan sumber dan komponen kurikulum dapat dilakukan 

dengan pengelolaan yang terencana. 

b. Meningkatkan keadilan dan kesempatan bagi peserta didik untuk 

mencapai hasil yang maksimal melalui rangkaian kegiatan 

pendidikan yang dikelola secara integritas dalam mencapai tujuan. 

c. Meningkatkan motivasi pada kinerja guru dan aktifitas siswa karena 

adanya dukungan positif yang diciptakan dalam kegiatan pengelolaan 

kurikulum. 

d. Meningkatkan pastisipasi masyarakat untuk membantu 

pengembangan kurikulum, kurikulum yang dikelola secara 

profesional akan melibatkan masyarakat dalam memberi masukan 

supaya dalam sumber belajar disesuaikan dengan kebutuhan 

setempat.  

 

B. Ruang lingkup Manajemen Kurikulum 

Manajemen kurikulum adalah bagian dari studi kurikulum. Para ahli 

pendidikan pada umumnya telah mengenal bahwa kurikulum adalah suatu 

cabang dari disiplin ilmu pendidikan yang mempunyai ruang lingkup sangat 

luas. Studi ini tidak hanya membahas tentang dasar-dasarnya, tetapi juga 

mempelajari kurikulum secara keseluruhan yang dilaksanakan dalam 

pendidikan. Ruang lingkup manajemen kurikulum adalah sebagai berikut: 

1. Manajemen perencanaan, 
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2. Manajemen pelaksanaan kurikulum, 

3. Supervisi pelaksanaan kurikulum, 

4. Pemantauan dan penilaian kurikulum, 

5. Perbaikan kurikulum, 

6. Desentralisasi dan sentralisasi pengembangan kurikulum. 

 

Sebuah kurikulum terdiri dari beberapa unsur komponen yang terangkai 

pada suatu sistem. Sistem kurikulum bergerak dalam siklus yang secara 

bertahap, bergilir, dan berkesinambungan. Oleh sebab itu, manajemen 

kurikulum juga harus memakai pendekatan sistem.  Sistem kurikulum adalah 

suatu kesatuan yang di dalamnya memuat beberapa unsur yang saling 

berhubungan dan bergantung dalam mengemban tugas untuk mencapai suatu 

tujuan. 

 

C. Manajemen Perencanaan Kurikulum 

Perencanaan kurikulum adalah perencanaan kesempatan-kesempatan 

belajar yang dimaksudkan untuk membina siswa ke arah perubahan tingkah 

laku yang diinginkan dan menilai sampai mana perubahan-perubahan yang 

telah terjadi pada siswa. 5 hal yang mempengaruhi perencanaan dan pembuat 

keputusan : 

1. Filosofis 

2. Konten/ materi 

3. Manajemen pembelajaran 

4. Pelatihan guru  

5. Sistem pembelajaran. 

 

Perencanaan adalah suatu proses sosial yang kompleks dan menuntut 

berbagai jenis tingkat pembuatan keputusan. Sebagaimana pada umumnya 

rumusan model perencanaan harus berdasarkan asumsi-asumsi rasionalitas 

dengan pemrosesan secara cermat. Proses ini dilaksanakan dengan 

pertimbangan sistematik tentang relevansi pengetahuan filosofis (isu-isu 

pengetahuan yang bermakna), sosiologis (argumen-argumen kecenderungan 

sosial), dan psikologi (dalam menentukan urutan materi pelajaran). 

Perencanaan kurikulum dijadikan sebagai pedoman yang berisi petunjuk 

tentang jenis dan sumber peserta yang diperlukan, media penyampaian, 
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tindakan yang perlu dilakukan, sumber biaya, tenaga, sarana yang diperlukan, 

sistem kontrol, dan evaluasi untuk mencapai tujuan organisasi. Dengan 

perencanaan akan memberikan motivasi pada pelaksanaan sistem pendidikan 

sehingga dapat mencapai hasil yang optimal. 

Kegiatan inti pada perencanaan adalah merumuskan isi kurikulum yang 

memuat seluruh materi dan kegiatan yang dalam bidang pengajaran, mata 

pelajaran, masalah-masalah, proyek-proyek yang perlu dikerjakan. 

 

D. Manajemen Pengorganisasian dan Pelaksanaan Kurikulum 

Manajemen pengorganisasian dan pelaksanaan kurikulum berkenaan 

dengan semua tindakan yang berhubungan dengan perincian dan pembagian 

semua tugas yang memungkinkan terlaksana. Manajemen pelaksanaan 

kurikulum bertujuan supaya kurikulum dapat terlaksana dengan baik. Dalam hal 

ini manajemen bertugas menyediakan fasilitas material, personal dan kondisi-

kondisi supaya kurikulum dapat terlaksana. 

Pelaksanaan kurikulum dibagi menjadi dua: 

1. Pelaksanaan kurikulum tingkat sekolah, yang dalam hal ini langsung 

ditangani oleh kepala sekolah. Selain bertanggung jawab supaya kurikulum 

dapat terlaksana di sekolah, dia juga berkewajiban melakukan kegiatan-

kegiatan yakni menyusun kalender akademik yang akan berlangsung 

disekolah dalam satu tahun, menyusun jadwal pelajaran dalam satu 

minggu, pengaturan tugas dan kewajiban guru, dan lain-lain yang berkaitan 

tentang usaha untuk pencapaian tujuan kurikulum. 

2. Pelaksanaan kurikulum tingkat kelas, yang dalam hal ini dibagi dan 

ditugaskan langsung kepada para guru. Pembagian tugas ini meliputi; (1) 

kegiatan dalam bidang proses belajar mengajar, (2) pembinaan kegiatan 

ekstrakurikuler yang berada diluar ketentuan kurikulum sebagai penunjang 

tujuan sekolah, (3) kegiatan bimbingan belajar yang bertujuan untuk 

mengembangkan potensi yang berada dalam diri siswa dan membantu 

siswa dalam memecahkan masalah. 
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Peran-peran penting pada manajemen pelaksanaan kurikulum adalah: 

1. Kepala Sekolah Sebagai Pemimpin Pembelajaran 

Kepala sekolah menempati posisi terdepan dalam mendesain kurikulum. 

Kepala sekolah didorong untuk mencari cara agar mengembangkan apa 

yang sudah dilakukan guru di kelas dengan ide dari pengembang kurikulum 

pusat. Kepala sekolah membentuk gambaran mental apa yang harus dicapai 

siswa dan bagaimana pencapaiannya pada disiplin yang berbeda, termasuk 

bagaimana cara menilai penampilan siswa. Pejabat daerah meninjau ulang 

ekspektasi kinerja dan memberi saran untuk modifikasi sampai mereka 

puas bahwa kepala sekolah sudah jelas dalam memahami operasional 

tujuan pendidikan nasional. 

Selanjutnya dalam pelatihan di tingkat yang lebih tinggi para guru dan 

karyawan dilatih berdasarkan jenjangnya, dan mereka mengembangkan 

rencana sepanjang tahun pada mata pelajaran yang berbeda-beda. Rencana-

rencana tersebut dikritisi dan tiap guru mebuat rencana kelasnya masing-

masing. Kepala sekolah dan guru memutuskan langkah-langkah yang akan 

diambil dalam menerjemahkan kurikulum pada tataran praktis. Setelah 

rencana diterapkan, kepala sekolah mendukung guru dalam melakukan 

eksperimen untuk menemukan cara baru dalam modifikasi kelas dan 

mengelompokkan guru agar bertemu secara teratur untuk membahas dan 

berbagi tentang strategi pembelajaran baru. 

Kepemimpinan yang fokus adalah ketika kepala-kepala sekolah bersama 

guru menganalisa kemajuan siswa berdasarkan tes dan patokan dan 

kemudian menentukan implikasi untuk pembelajaran.  

 

2. Kepala Sekolah dalam Kepemimpinan Bersama 

Kepala sekolah dan guru memiliki kebebasan untuk menyusun visi 

kurikulum mereka sendiri daripada hanya mencari cara mencapai tujuan 

yang disusun pihak lain. Para karyawan berfokus pada masalah di sekolah 

mereka. Salah satu pendekatannya adalah dengan berfokus pada budaya 

sekolah, termasuk keyakinan, nilai-nilai, tradisi, praktek, harapan, dan 

asumsi-asumsi. Cara yang baik untuk memulai mengembangkan visi 

kurikulum adalah dengan menetapkan pernyataan misi dan analisis kritis 

pada kurikulum yang sedang berjalan. Sangat baik untuk merumuskan etos 

dari sekolah, ciri khas, dan aspek-aspek unggulan dari sekolah.  
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Guru dan kepala sekolah mengeksplor peraturan sekolah (kebijakan 

penilaian, penjadwalan, buku teks, pembelajaran keluar, dan yang lainnya). 

Biasanya tim ini yang menentukan kebijakan, menginterpretasikannya, dan 

menentukan konsekuensinya. Di bawah kepemimpinan bersama, peran 

kepala sekolah adalah untuk melepaskan kapasitas kreativitas dari tim tadi, 

bukan mengontrolnya. Salah satu tujuan dalam sesi perencanaan adalah 

semua harus berbagi pengetahuan, pengamatan, interpretasi, dan harus ada 

bukti dan kesepakatan tentang validitas dari pandangan yang bertentangan. 

Keputusan didasarkan pada konsensus rasional, bukan dari kepala sekolah 

atau guru-guru yang populer. Selama berdiskusi peserta tetap menjaga 

norma dan nilai dari sekolah.  

Peran guru dalam pengambilan keputusan kurikulum bukan hal yang 

baru. Gary Peltier menulis tentang program penyusunan kurikulum tahun 

1922 menggunakan partisipasi guru. Hasilnya, para guru menjadi lebih tahu 

tentang tujuan pendidikan, lebih dapat menginterpretasikan program, dan 

lebih menerima metode-metode baru. Guru menjadi lebih menerima 

pandangan baru tentang mata pelajaran, dan lebih respon terhadap 

kebutuhan sosial dan siswa. 

 

3. Kepala Departemen atau Wakil Kepala Sekolah dalam Manajemen 

Kurikulum 

Pada beberapa sekolah, kepala sekolah menetapkan kepala departemen 

atau wakil kepala sekolah untuk kepemimpinan kurikulum.  Kepala 

departemen menyediakan struktur kurikulum, diskusi, dan pengambilan 

keputusan. Departemen kurikulum menangani isu-isu tentang hasil yang 

diharapkan, isi materi dan sekuensnya, kriteria untuk materi dan aktivitas 

baru, pendekatan pengajaran, pengawasan dalam implementasi, dan 

evaluasi. 

 

E. Supervisi Pelaksanaan Kurikulum 

Supervisi atau pemantauan kurikulum adalah pengumpulan informasi 

berdasarkan data yang tepat, akurat, dan lengkap tentang pelaksanaan 

kurikulum dalam jangka waktu tertentu oleh pemantau ahli untuk mengatasi 

permasalahan dalam kurikulum. Pelaksanaan kurikulum di dalam pendidikan 

harus dipantau untuk meningkatkan efektifitasnya. Pemantauan ini dilakukan 
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supaya kurikulum tidak keluar dari jalur. Oleh sebab itu seorang yang ahli 

menyusun kurikulum harus memantau pelaksanaan kurikulum mulai dari 

perencanaan sampai mengevaluasinya. 

Secara garis besar pemantauan kurikulum bertujuan untuk mengumpulkan 

seluruh informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan dalam 

memecahkan masalah. Dalam tataran praktis, pemantauan kurikulum memuat 

beberapa aspek, yaitu sebagai berikut: 

1. Peserta didik, dengan mengidentifikasi pada cara belajar, prestasi belajar, 

motivasi belajar, keaktifan, kreativitas, hambatan dan kesulitan yang 

diahadapi. 

2. Tenaga pengajar, dengan memantau pada pelaksanaan tanggung jawab, 

kemampuan kepribadian, kemampuan kemasyarakatan, kemampuan 

profesional, dan loyalitas terhadap atasan. 

3. Media pengajaran, dengan melihat pada jenis media yang digunakan, cara 

penggunaan media, pengadaan media, pemeliharaan dan perawatan media. 

4. Prosedur penilaian: instrument yang dihadapi siswa, pelaksanaan penilaian, 

pelaporan hasil penilaian. 

5. Jumlah lulusan: kategori, jenjang, jenis kelamin, kelompok usia, dan 

kualitas kemampuan lulusan. 

 

F. Penilaian Kurikulum 

Penilaian kurikulum atau evaluasi kurikulum merupakan bagian dari sistem 

manajemen. Evaluasi bertujuan untuk mengumpulkan, menganalisis dan 

menyajikan data untuk penentuan keputusan mengenai kurikulum apakah akan 

direvisi atau diganti. 

Model evaluasi kurikulum secara garis besar digolongkan ke dalam empat 

rumpun model, yaitu : 

1. Measurement, evaluasi pada dasarnya adalah pengukur siswa untuk 

mengungkapkan perbedaan individual maupun kelompok. 

2. Congruence, evaluasi pada dasarnya merupakan pemeriksaan kesesuaian 

atau congruence antara tujuan pendidikan dan hasil belajar yang dicapai, 

untuk melihat sejauh mana perubahan hasil pendidikan telah terjadi. 

3. Illumination, evaluasi pada dasarnya merupakan studi mengenai 

pelaksanaan program karena pengaruh faktor  lingkungan, kebaikan-
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kebaikan dan kelemahan program, serta pengaruh program terhadap 

terhadap perkembangan hasil belajar. 

4. Educational System Evaluation, evaluasi pada dasarnya adalah 

perbandingan antara performance setiap dimensi program dan kriteria, yang 

akan berakhir dengan suatu deskripsi dan judgement. 

 

Sedangkan model-model evaluasi menurut McNeil (2006) adalah: 

Model-model Konsensus (Tradisional dan Evaluasi Secara Teknis) 

David Nevo merangkum dalam pertanyaan dan jawaban tentang evaluasi 

dengan pendekatan model konsensus: 

1. Apakah pengertian dari evaluasi? Evaluasi pendidikan adalah penjelasan 

sistematis dari obyek-obyek pendidikan (proyek, program, materi, 

kurikulum, dan lembaga) dan penilaian dari kebermanfaatannya. 

2. Apa fungsi dari evaluasi? Ada 4 fungsi evaluasi yaitu: formatif (untuk 

perbaikan), sumatif (untuk pemilihan dan akuntabilitas), sosial politik 

(untuk memotivasi dan mendapatkan dukungan masyarakat), dan 

administratif (untuk menjalankan wewenang). 

3. Informasi apa saja yang harus didapatkan? Penilai harus mendapatkan 

informasi tentang tujuan dari obyek, strategi dan perencanaannya, proses 

penerapannya, hasil dan dampaknya. 

4. Kriteria apa yang digunakan untuk menilai manfaat dari obyek yang 

dinilai? Dalam menilai sebuah obyek pendidikan, yang harus 

dipertimbangkan adalah apakah obyek tersebut: menanggapi kebutuhan 

dari klien; mencapai tujuan nasional, cita-cita, dan nilai-nilai sosial; 

memenuhi standar yang berlaku; berjalan baik dibandingkan obyek 

alternatif yang lain; dan mencapai tujuan penting. 

5. Bagaimana melakukan proses evaluasinya? Prosesnya harus mencakup 3 

aktivitas: berfokus pada masalah; mengumpulkan dan menganalisis data 

empiris; dan mengkomunikasikan penemuan pada klien. 

6. Siapa yang seharusnya melakukan evaluasi? Perorangan atau tim yang 

mempunyai: kompetensi dalam metode penelitian dan teknik menganalisis 

data; pemahaman terhadap konteks sosial dan substansi khas dari obyek 

yang dinilai; kemampuan untuk membina hubungan baik dengan semua 

yang terlibat; dan mengintegrasikan seluruh kemampuan yang disebutkan 

diatas dalam bekerja. 
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7. Dengan standar apa seharusnya evaluasi dinilai? Evaluasi harus memenuhi 

standar keseimbangan dalam: kegunaan (bermanfaat dan praktis); ketepatan 

(teknis yang memadai); kemungkinan (realistis dan bijaksana); dan 

kewajaran (dilakukan dengan legal dan etis). 

 

Model Pluralistik (Humanistik dan Evaluasi Rekonstruksi Sosial) 

Model evaluasi pluralistik cenderung digunakan hanya ketika penelitian 

kurang menarik untuk alasan politis, biaya, dan kepraktisan. Model yang lebih 

baru ini terutama digunakan untuk kurikulum yang di luar kebiasaan, dan yang 

berhubungan dengan pendidikan estetis, proyek multikultural, dan sekolah 

alternatif.  

1. Model Stake 

Menurut Robert E. Stake, harus ada evaluasi awal untuk menentukan 

apa yang sebenarnya diinginkan oleh klien dan partisipan dari evaluasi 

program tersebut.  Hal ini perlu diketahui untuk mendesain projek evaluasi. 

Penekanan utama dalam model Stake adalah deskripsi dan penilaian. 

Baginya, penilai harus melaporkan perbedaan orang melihat kurikulum. 

Karena itu, aktivitas prinsip dari penilai antara lain, mencari apa yang ingin 

diketahui orang, melakukan pengamatan, dan mengumpulkan penilaian 

beragam. Orang-orang yang bervariasi, mulai dari para ahli, jurnalis, 

psikologis, demikian juga guru dan murid diharapkan berpartisipasi dalam 

penilaian ini. 

 

2. Model Connoisseurship 

Elliot W. Eisner mengembangkan sebuah proses evaluasi yang dapat 

menangkap lebih dari yang didapat dari tes. Salah satu prosedurnya adalah 

mengkritisi pendidikan, dimana penilai mengajukan beberapa pertanyaan 

seperti: Apa yang sudah terjadi selama tahun ajaran di sekolah tersebut? 

Apa saja kegiatan-kegiatan kuncinya? Bagaimana kegiatan-kegiatan itu 

dilaksanakan? Bagaimana siswa dan guru berpartisipasi? Apa saja 

konsekuensinya? Bagaimana kegiatan itu dapat dikuatkan? Bagaimana 

kegiatan tersebut dapat membuat siswa belajar?  

Alat lain untuk menunjang program adalah film, rekaman video, foto, 

dan rekaman suara wawancara siswa dan guru. Connoisseurship 

berhubungan dengan: mencatat apa yang dikatakan dan yang tidak 



Amiruddin Tumanggor, James Ronald Tambunan & Pandapotan Simatupang 

48 

dikatakan, bagaimana hal tersebut dikatakan, nadanya, dan faktor lain yang 

mengindikasikan arti.  Prosedur lain dari Eisner adalah menganalisis hasil 

produk siswa, termasuk mengkritisi untuk membantu penilai memahami 

apa yang sudah dicapai dan untuk mengungkapkan realitas dari kelas. Hal 

ini juga dikenal dengan penilaian autentik.  

Pendekatan ini, meskipun informatif dan mudah diadaptasi pada kondisi 

lokal yang unik, namun bersifat subyektif dan berpotensi kontroversial. 

Bagaimanapun interaksi sosialdi antara pesertadalam menciptakan makna 

dari apa yang dikumpulkan berkontribusi terhadap validitas penafsiran. 

 

G. Perbaikan Kurikulum 

Kurikulum tidak bisa bersifat selalu statis, akan tetapi akan senantiasa 

berubah dan bersifat dinamis. Hal ini dikarenakan kurikulum itu sangat 

dipengaruhi oleh perubahan lingkungan yang menuntutnya untuk melakukan 

penyesuaian supaya dapat memenuhi permintaan. Permintaan itu baik 

dikarenakan adanya kebutuhan dari siswa dan kebutuhan masyarakat yang 

selalu mengalami perkembangan dan pertumbuhan terus menerus. 

Perbaikan kurikulum intinya adalah untuk meningkatkan kualitas 

pendidikan yang dapat disoroti dari dua aspek, proses, dan produk. Kriteria 

proses menitikberatkan pada efisiensi pelaksanaan kurikulum dan sistem 

intruksional, sedangkan kualitas produk melihat pada tujuan pendidikan yang 

hendak dicapai dan output (kelulusan siswa). 

Berkaitan dengan prosedur perbaikan, seluruh komponen sumber daya 

manusiawi, seperti: administrator, pemilik sekolah, kepala sekolah, guru-guru, 

siswa, serta masyarakat sangat berperan besar. Tanggung jawab masing-masing 

harus dirumuskan secara jelas. Selain itu aspek evaluasi juga harus dikaji sejak 

awal perencanaan program perbaikan kurikulum. Dengan evaluasi yang tepat 

dan data informasi yang akurat akan sangat diperlukan dalam membuat 

keputusan kurikulum dan intruksional. 

Chamberlain telah merumuskan tindakan-tindakan yang dilakukan dalam 

perbaikan, yaitu: 

1. Mengidentifikasi masalah sebenarnya sebagai tuntutan untuk mengetahui 

tujuan, 

2. Mengumpulkan fakta atau informasi tambahan, 
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3. Mengajukan kemungkinan pemecahan dengan keputusan yang optimal dan 

diharapkan, 

4. Memilih pemecahan sebagai percobaan, 

5. Merencanakan tindakan yang dikehendaki untuk melaksanakan 

penyelesaian, 

6. Melakukan solusi percobaan, 

7. Evaluasi. 

 

H. Sentralisasi dan Desentralisasi Kurikulum 

Menurut ekonomi manajemen sentralisasi adalah memusatkan semua 

wewenang kepada sejumlah kecil manager atau yang berada di suatu puncak 

pada sebuah struktur organisasi. Sentralisasi banyak digunakan pemerintah 

sebelum otonomi daerah. Kelemahan sistem sentralisasi adalah dimana sebuah 

kebijakan dan keputusan pemerintah daerah dihasilkan oleh orang-orang yang 

berada di pemerintah pusat sehingga waktu untuk memutuskan suatu hal 

menjadi lebih lama. 

Dalam era reformasi dewasa ini, diberlakukan kebijakan otonomi yang 

seluas-luasnya dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 

Otonomi daerah merupakan distribusi kekuasaan secara vertikal. Distribusi 

kekuasan itu dari pemerintah pusat ke daerah, termasuk kekuasaan dalam 

bidang pendidikan. Dalam pelaksanaan otonomi daerah di bidang pendidikan 

tampak masih menghadapi berbagai masalah. Masalah itu diantaranya tampak 

pada kebijakan pendidikan yang tidak sejalan dengan prinsip otonomi daerah 

dan masalah kurang adanya koordinasi dan sinkronisasi.  

1. Kekuatan dan Kelemahan Sentralisasi Pendidikan 

Indonesia sebagai negara berkembang dengan berbagai kesamaan ciri 

sosial budayanya, juga mengikuti sistem sentralistik yang telah lama 

dikembangkan pada negara berkembang. Konsekuensinya penyelenggaraan 

pendidikan di Indonesia serba seragam, serba keputusan dari atas, seperti 

kurikulum yang seragam tanpa melihat tingkat relevansinya baik kehidupan 

anak dan lingkungannya. 
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Dengan adanya sentralisasi pendidikan telah melahirkan berbagai 

fenomena yang memprihatinkan seperti : 

a. Totaliterisme penyelenggaraan pendidikan 

b. Keseragaman manajemen, sejak dalam aspek perencanaan, 

pengelolaan,evaluasi, hingga model pengembangan sekolah dan 

pembelajaran. 

c. Keseragaman pola pembudayaan masyarakat 

d. Melemahnya kebudayaan daerah 

e. Kualitas manusia yang robotic, tanpa inisiatif dan kreatifitas. 

 

Dengan demikian, sebagai dampak sistem pendidikan sentralistik, 

makaupaya mewujudkan pendidikan yang dapat melahirkan sosok manusia 

yang memiliki kebebasan berpikir, mampu memecahkan masalah secara 

mandiri, bekerja dan hidup dalam kelompok kreatif penuh inisiatif dan 

impati, memiliki keterampilan interpersonal yang memadai sebagai bekal 

masyarakat, menjadi sangat sulit untuk di wujudkan. 

Beberapa alasan yang mendasari perlunya desentralisasi : 

a. Mendorong terjadinya partisipasi dari bawah secara lebih luas. 

b. Mengakomodasi terwujudnya prinsip demokrasi. 

c. Mengurangi biaya akibat alur birokrasi yang panjang sehingga dapat 

meningkatkan efisiensi. 

d. Memberi peluang untuk memanfaatkan potensi daerah secara optimal. 

e. Mengakomodasi kepentingan poloitik. 

f. Mendorong peningkatan kualitas produk yang lebih kompetitif. 

 

2. Kekuatan dan Kelemahan Desentralisasi Pendidikan 

Desentralisasi adalah pendelegasian wewenang dalam membuat 

keputusan dan kebijakan kepada orang-orang pada level bawah (daerah). 

Kelebihan sistem ini adalah sebagian keputusan dan kebijakan yang ada di 

daerah dapat diputuskan di daerah tanpa campur tangan pemerintah pusat. 

Namun kekurangan dari sistem ini adalah pada daerah khusus, euforia yang 

berlebihan dimana wewenang itu hanya menguntungkan pihak tertentu atau 

golongan serta dipergunakan untuk mengeruk keuntungan para oknum atau 

pribadi. 
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Sistem pendidikan yang sentralistik yang mematikan kemampuan 

berinovasi tentunya tidak sesuai dengan pengembangan suatu masyarakat 

demokrasi terbuka. Oleh sebab itu, desntralisasi pendidikan berarti lebih 

mendekatkan proses pendidikan kepada rakyat sebagai pemilik pendidikan 

itu sendiri. Rakyat harus berpartisipasi di dalam pembentukan social capital 

tersebut. Ikut sertanya rakyat di dalam penyelenggaraan pendidikan dalam 

suatu masyarakat demokrasi berarti pula rakyat ikut membina lahirnya 

social capital dari suatu bangsa. 

Dari beberapapengalaman di negara lain,kegagalan disentralisasi di 

akibatkan oleh beberapa hal : 

a. Masa transisi dari sistem sentralisasi ke desintralisasi ke memungkinkan 

terjadinya perubahan secara gradual dan tidak memadai serta jadwal 

pelaksanaan yang tergesa-gesa. 

b. Kurang jelasnya pembatasan rinci kewenangan antara pemerintah pusat, 

propinsi dan daerah. 

c. Kemampuan keuangan daerah yang terbatas. 

d. Sumber daya manusia yang belum memadai. 

e. Kapasitas manajemen daerah yang belum memadai. 

f. Restrukturisasi kelembagaan daerah yang belum matang. 

g. Pemerintah pusat secara psikologis kurang siap untuk kehiulangan 

otoritasnya. 

 

Berdasarkan pengalaman, pelaksanaan disentralisasi yang tidak matang 

juga melahirkan berbagai persoalan baru, diantaranya : 

a. Meningkatnya kesenjangan anggaran pendidikan antara daerah,antar 

sekolah antar individu warga masyarakat. 

b. Keterbatasan kemampuan keuangan daerah dan masyarakat (orang tua) 

menjadikan jumlah anggaran belanja sekolah akan menurundari waktu 

sebelumnya,sehingga akan menurunkan motivasi dan kreatifitas tenaga 

kependidikan di sekolahuntuk melakukan pembaruan. 

c. Biaya administrasi di sekolah meningkat karena prioritas anggarandi 

alokasikan untuk menutup biaya administrasi, dan sisanya baru 

didistribusikan ke sekolah. 

d. Kebijakan pemerintah daerah yang tidak memperioritaskan pendidikan, 

secara kumulatif berpotensi akan menurunkan pendidikan. 
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e. Penggunaan otoritas masyarakat yang belum tentu 

memahamisepenuhnya permasalahandan pengelolaan pendidikan yang 

pada akhirnya akan menurunkan mutu pendidikan. 

f. Kesenjangan sumber daya pendidikan yang tajam di karenakan 

perbedaan potensi daerah yang berbeda-beda. Mengakibatkan 

kesenjangan mutu pendidikan serta melahirkan kecemburuan sosial. 

g. Terjadinya pemindahan borok-borok pengelolaan pendidikan dari pusat 

ke daerah. 

 

Selain dampak negatif tentu saja desentralisasi pendidikan juga telah 

membuktikan keberhasilan antara lain : 

a. Mampu memenuhi tujuan politis, yaitu melaksanakan demokratisasi 

dalam pengelolaan pendidikan. 

b. Mampu membangun partisifasi masyarakat sehingga melahirkan 

pendidikan yang relevan, karena pendidikan benar0benar dari oleh dan 

untuk masyarakat. 

c. Mampu  menyelenggarakan pendidikan secara menfasilitasi proses 

belajar mengajar yang kondusif, yang pada gilirannya akan 

meningkatkan kualitas belajar siswa. 
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A. Pengertian Manajemen Peserta Didik 

Manajemen peserta didik atau pupil personnel administration 

diartikan sebagai suatu layanan yang memusatkan perhatian pada pengaturan, 

pengawasan dan layanan siswa di kelas dan di luar kelas seperti: pengenalan, 

pendaftaran, layanan individual seperti pengembangan keseluruhan 

kemampuan, minat, kebutuhan sampai ia matang di sekolah (Knezevich, 1984). 

Manajemen peserta didik juga dapat diartikan sebagai suatu proses 

pengurusan segala hal yang berkaitan dengan siswa di suatu sekolah mulai dari 

perencanaan, penerimaan siswa, pembinaan yang dilakukan selama siswa 

berada di sekolah, sampai dengan siswa menyelesaikan pendidikannya di 

sekolah. Dengan kata lain manajemen kesiswaan merupakan keseluruhan proses 

penyelenggaraan usaha kerjasama dalam bidang kesiswaan dalam rangka 

pencapaian tujuan pembelajaran di sekolah. 

 

B. Tujuan, Fungsi, dan Prinsip Manajemen Peserta Didik 

Tujuan manajemen peserta didik adalah mengatur kegiatan-kegiatan 

peserta didik agar kegiatan-kegiatan tersebut menunjang proses pembelajaran di 

lembaga pendidikan (sekolah); proses pembelajaran di lembaga tersebut 

(sekolah) dapat berjalan lancar, tertib dan teratur sehingga dapat memberikan 

kontribusi bagi pencapaian tujuan sekolah dan tujuan pendidikan secara 

keseluruhan.  

Tujuan manajemen peserta didik adalah menata proses kesiswaan mulai 

dari perekrutan, mengikuti pembelajaran sampai dengan lulus sesuai dengan 

tujuan institusional yang berlangsung secara efektif dan efisien. 

Fungsi manajemen peserta didik adalah sebagai wahana bagi peserta didik 

untuk mengembangakan diri seoptimal mungkin, baik yang berkenaan dengan 

segi-segi individualitasnya, segi sosial, aspirasi, kebutuhan dan segi-segi 

potensi peserta didik lainnya. Agar tujuan dan fungsi manajemen peserta didik 
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dapat tercapai, ada beberapa prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam 

pelaksanaannya.  

Prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut :  

1. Penyelenggara harus mengacu pada peraturan yang berlaku pada saat 

program dilaksanakan. 

2. Manajemen peserta didik harus mempunyai tujuan yang sama dan atau 

mendukung terhadap tujuan manajemen sekolah secara keseluruhan. 

3. Segala bentuk kegiatan manajemen peserta didik haruslah mengemban misi 

pendidikan dan dalam rangka mendidik peserta didik. 

4. Kegiatan-kegiatan manajemen peserta didik haruslah diupayakan untuk 

mempersatukan peserta yang mempunyai keragaman latar belakang dan 

punya banyak perbedaan. 

5. Kegiatan manajemen peserta didik haruslah dipandang sebagai upaya 

pengaturan terhadap pembimbingan peserta didik. 

6. Kegiatan manajemen peserta didik haruslah mendorong dan memacu 

kemandirian peserta didik. 

7. Kegiatan manajemen peserta didik haruslah fungsional bagi kehidupan 

peserta didik, baik di sekolah lebih-lebih di masa depan. 

 

C. Ruang Lingkup Manajemen Peserta Didik 

Ruang lingkup manajemen peserta didik meliputi beberapa kegiatan yaitu : 

1. Perencanaan terhadap peserta didik 

2. Pembinaan peserta didik 

3. Evaluasi peserta didik 

4. Mutasi peserta didik 

 

Berikut adalah penjelasan dari masing-masing kegiatan di atas : 

1. Perencanaan Peserta Didik 

Perencanaan terhadap peserta didik menyangkut perencanaan 

penerimaan siswa baru, kelulusan, jumlah putus sekolah dan kepindahan. 

Khusus mengenai perencanaan pesertadidik akan langsung berhubungan 

dengan kegiatan penerimaan dan proses pencatatan atau dokumentasi data 

pribadi siswa, yang kemudian tidak dapat dilepaskan kaitannyadengan 

pencatatan atau dokumentasi data hasil belajar dan aspek-aspek lain yang 

diperlukan dalam kegiatan kurikuler dan ko-kurikuler. 
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Langkah yang pertama yaitu perencanaan terhadap peserta didik, yang 

meliputi kegiatan : 

a. Analisis kebutuhan peserta didik 

b. Rekruitmen peserta didik 

c. Seleksi peserta didik 

d. Orientasi 

e. Penempatan peserta didik 

f. Pencatatan dan pelaporan 

 

Lebih lanjut akan dibahas satu persatu dari langkah-langkah tersebut 

yaitu: 

a. Analisis kebutuhan peserta didik yaitu penetapan siswa yang dibutuhkan 

oleh lembaga pendidikan yang meliputi; (1) merencanakan jumlah 

peserta didik yang akan diterima dengan pertimbangan daya tampung 

kelas/ jumlah kelas yang tersedia, serta pertimbangan rasio murid dan 

guru. Secara ideal rasio murid dan guru adalah 1:30; (2) menyusun 

program kegiatan kesiswaan yaitu visi dan misi sekolah, minat dan 

bakat siswa, sarana dan prasarana yang ada, anggaran yang tersedia dan 

tenaga kependidikan yang tersedia. 

b. Rekruitmen peserta didik pada hakikatnya proses pencarian, 

menentukan peserta didik yang nantinya akan menjadi peserta didik di 

lembaga sekolah yang bersangkutan. Langkah-langkah dalam kegiatan 

ini adalah (1) membentuk panitia penerimaan peserta didik baru yang 

meliputi dari semua unsur guru, tenaga TU dan dewan sekolah/ komite 

sekolah; (2) pembuatan dan pemasangan pengumuman penerimaan 

peserta didik baru yang dilakukan secara terbuka. Informasi yang 

harusada dalam pengumuman tersebut adalah gambaran singkat 

lembaga, persyaratan pendaftaran siswa baru (syarat umum dan syarat 

khusus), cara pendaftaran, waktu pendaftaran, tempat pendaftaran, biaya 

pendaftaran, waktu dan tempat seleksi dan pengumuman hasil seleksi. 

c. Seleksi peserta didik merupakan kegiatan pemilihan calon peserta didik 

untuk menentukan diterima atau tidaknya calon peserta didik menjadi 

peserta didik dilembaga pendidikan berdasarkan ketentuan yang berlaku. 

Adapun cara-cara seleksi yang dapat digunakan adalah (1) melalui tes 

atau ujian, yaitu tes psikotest, tesjasmani, tes kesehatan, tes akademik, 
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atau tes ketrampilan; (2) melalui penelusuran bakat kemampuan, 

biasanya berdasarkan pada prestasi yang diraih oleh calon peserta didik 

dalam bidang olahraga atau kesenian; (3) berdasarkan nilai STTB atau 

nilai UAN. 

d. Orientasi peserta didik baru merupakan kegiatan mengenalkan situasi 

dan kondisi lembaga pendidikan tempat peserta didik menempuh 

pendidikan. Lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan fisik sekolah 

dan lingkungan sosial sekolah. Tujuan dengan orientasi tersebut adalah 

agar siswa mengerti dan mentaati peraturan yang berlaku di sekolah, 

peserta didik dapat aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan sekolah, 

dan siap menghadapi lingkungan baru secara fisik, mental dan 

emosional. 

e. Penempatan peserta didik (Pembagian Kelas) yaitu kegiatan 

pengelompokan peserta didik yang dilakukan dengan sistem kelas, 

pengelompokan peserta didikbisa dilakukan berdasarkan kesamaan yang 

ada pada peserta didik yaitu jenis kelamin dan umur. Selain itu juga 

pengelompokan berdasar perbedaan yang adapada individu peserta didik 

seperti minat, bakat dan kemampuan. 

f. Pencatatan dan pelaporan peserta didik dimulai sejak peserta didik 

diterima disekolah sampai dengan tamat atau meninggalkan sekolah. 

Tujuan pencatatan tentang kondisi peserta didik dilakukan agar lembaga 

mampu melakukan bimbingan yang optimal pada peserta didik. 

Sedangkan pelaporan dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab 

lembaga dalam perkembangan peserta didik disebuah lembaga. Adapun 

pencatatan yang diperlukan untuk mendukung data mengenai siswa 

adalah (1) buku induk siswa, berisi catatan tentang peserta didikyang 

masuk di sekolah tersebut, pencatatan diserta dengan nomor induk 

siswa/ no pokok; (2) buku klapper, pencatatannya diambil dari buku 

induk dan penulisannya diurutkan berdasar abjad; (3) daftar presensi, 

digunakan untuk memeriksa kehadiran peserta didik pada kegiatan 

sekolah; (4) daftar catatan pribadi peserta didik berisi data setiap peserta 

didik beserta riwayat keluarga, pendidikan dan data psikologis. Biasanya 

buku ini mendukung program bimbingan dan penyuluhan disekolah. 
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2. Pembinaan Peserta Didik 

Langkah kedua dalam manajemen peserta didik adalah pembinaan 

terhadap peserta didik yang meliputi layanan-layanan khusus yang 

menunjang manajemen peserta didik. Layanan-layanan yang dibutuhkan 

peserta didik di sekolah meliputi : 

a. Layanan bimbingan dan konseling 

Layanan BK merupakan proses pemberian bantuan terhadap siswa agar 

perkembangannya optimal sehingga anak didik bisa mengarahkan 

dirinya dalam bertindak dan bersikap sesuai dengan tuntutan dan situasi 

lingkungan sekolah, keluarga dan masyarakat. Fungsi bimbingan disini 

adalah membantu peserta didik dalam memilih jenis sekolah 

lanjutannya, memilih program, lapangan pekerjaan sesuai bakat, minat, 

dan kemampuan. Selain itu bimbingan dan konseling juga membantu 

guru dalam menyesuaikan program pengajaran yang disesuaikan dengan 

bakat minat siswa, serta membantu siswa dalam menyesuaikan diri 

dengan bakat dan minat siswa untuk mencapai perkembangan yang 

optimal. 

b. Layanan perpustakaan 

Diperlukan untuk memberikan layanan dalam menunujang proses 

pembelajaran disekolah, melayani informasi yang dibutuhkan serta 

memberikan layanan rekreatif melalui koleksi bahan pustaka. 

Keberadaan perpustakaan sangatlah penting karena perpustakaan juga 

dipandang sebagai kunci dalam pembelajaran siswa di sekolah.Bagi 

siswa perpustakaan bisa menjadi penyedia bahan pustaka yang 

memperkaya dan memperluas cakrawala pengetahuan, meningkatkan 

ketrampilan, membantu siswa dalam mengadakan penelitian, 

memperdalam pengetahuannya berkaitan dengan subjek yang diminati, 

serta meningkatkan minat baca siswa dengan adanya bimbingan 

membaca, dan sebagainya. 

c. Layanan kantin 

Kantin diperlukan di tiap sekolah agar kebutuhan anak terhadap 

makanan yang bersih, bergizi dan higienis bagi anak sehingga kesehatan 

anak terjamin selama disekolah. Guru bisa mengontrol dan berkonsultasi 

dengan pengelola kantin dalam menyediakan makanan yang sehat dan 

bergizi. Peranan lain dengan adanya kantin di dalam sekolah anak didik 
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tidak berkeliaran mencari makanan dan tidak harus keluar dari 

lingkungan sekolah. 

d. Layanan kesehatan 

Layanan kesehatan di sekolah biasanya dibentuk dalam sebuah wadah 

yang bernama Usaha Kesehatan Sekolah (UKS). Sasaran utama UKS 

untuk meningkatkan atau membina kesehatan siswa dan lingkungan 

hidupnya. Program UKS sebagai berikut (1) mencapai lingkungan hidup 

yang sehat; (2) pendidikan kesehatan; (3) pemeliharaan kesehatan di 

sekolah 

e. Layanan transportasi 

Sarana transport bagi peserta didik sebagai penunjang untuk kelancaran 

proses belajar mengajar, biasanya layanan transport diperlukan bagi 

peserta didik ditingkat prasekolah dan pendidikan dasar. 

Penyelenggaraan transportasi sebaiknya dilaksanakan oleh sekolah yang 

bersangkutan atau pihak swasta. 

f. Layanan asrama 

Bagi siswa layanan asrama sangat berguna untuk mereka yang jauh dari 

keluarga sehingga membutuhkan tempat tinggal yang nyaman untuk 

mereka beristirahat. Biasanya yang mengadakan layanan asrama di 

tingkat sekolah menengah dan perguruan tinggi. 

 

3. Evaluasi Peserta Didik 

Menurut Wand dan Brown dalam bukunya “Essentials of Educational 

Evaluation”menjelaskan bahwa evaluasi adalah suatu tindakan atau suatu 

proses untuk menentukan nilai dari sesuatu. Evaluasi hasil belajar peserta 

didik berarti kegiatan menilai proses dan hasil belajar siswa baik yang 

berupa kegiatan kurikuler, ko-kurikuler, maupun ekstrakurikuler. Penilaian 

hasil belajar bertujuan untuk melihat kemajuan belajar peserta didik dalam 

hal penguasaan materi pengajaran yang telah dipelajarinya sesuai dengan 

tujuan yang telah ditetapkan. Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain 

menyatakan bahwa : 

a. Tujuan umum dari evaluasi peserta didik adalah : 

1) Mengumpulkan data-data yang membuktikan taraf kemajuan peserta 

didik dalam mencapai tujuan yang diharapkan. 
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2) Memungkinkan pendidik/guru menilai aktifitas/ pengalaman yang 

didapat. 

3) Menilai metode mengajar yang digunakan 

 

b. Tujuan khusus dari evaluasi peserta didik adalah : 

1) Merangsang kegiatan peserta didik 

2) Menemukan sebab-sebab kemajuan atau kegagalan belajar peserta 

didik 

3) Memberikan bimbingan yang sesuai dengan kebutuhan, 

perkembangan dan bakat siswa yang bersangkutan 

4) Untuk memperbaiki mutu pembelajaran/cara belajar dan metode 

mengajar 

 

Berdasarkan tujuan penilaian hasil belajar tersebut, ada beberapa fungsi 

penilaian yang dapat dikemukakan antara lain: 

a. Fungsi selektif 

Dengan mengadakan evaluasi, guru mempunyai cara untuk mengadakan 

seleksi atau penilaian terhadap peserta didiknya. Evaluasi dalam hal ini 

bertujuan untuk: memilih peserta didik yang dapat diterima di sekolah 

tertentu, memilih peserta didik yang dapat naik kelas atau tingkat 

berikutnya, memeilih siswa yang seharusnya mendapat beasiswa, 

memilih siswa yang sudah berhak meninggalkan sekolah, dan 

sebagainya. 

b. Fungsi diagnostik 

Apabila alat yang digunakan dalam evaluasi cukup memenuhi 

persyaratan, dengan melihat hasilnya guru akan dapat mengetahui 

kelemahan peserta didik, sehingga lebih mudah untuk mencari cara 

mengatasinya. 

c. Fungsi penempatan 

Pendekatan yang lebih bersifat melayani perbedaan kemampuan peserta 

didik adalah pengajaran secara kelompok. Untuk dapat menentukan 

dengan pasti dikelompok mana seorang peserta didik harus ditempatkan. 

d. Fungsi pengukur keberhasilan program 

Evaluasi ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana sustu program 

berhasil diterapkan. Secara garis besar ada dua macam alat evaluasi, 
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yaitu tes dan non tes. Dalam penggunaan alat evaluasi yang berupa tes, 

hendaknya guru membiasakan diri tidakhanya menggunakan tes 

obyektif saja tetapi juga diimbangi dengan tes uraian. Tes adalah 

penilaian yang komprehensif terhadap seorang individu atau 

keseluruhan usaha evaluasi program. Dalam suatu kelas, tes mempunyai 

fungsi ganda, yaitu untuk mengukur keberhasilan peserta didik dan 

untuk mengukur keberhasilan program pengajaran. Ditinjau dari segi 

kegunaan untuk mengukur keberhasilan peserta didik, ada tiga jenis tes, 

yaitu : 

1) Tes diagnostik 

Tes diagnostik adalah tes yang digunakan untuk mengetahui 

kelemahan-kelemahan peserta didik sehingga berdasarkan kelemahan 

tersebut dapat dilakukan pemberian perlakuan yang tepat. Kedudukan 

diagnosis adalah dalam menemukan letak kesulitan belajar peserta 

didik dan menentukan kemungkinan cara mengatasinya dengan 

memperhitungkan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan belajar. 

2) Tes formatif 

Tes formatif atau evaluasi formatif dimaksudkan untuk mengetahui 

sejauh mana peserta didik telah terbentuk setelah mengikuti suatu 

program tertentu. Jenispenilaian ini juga berfungsi untuk 

memperbaiki proses belajar mengajar. 

3) Tes sumatif 

Tes sumatif atau evaluasi sumatif dilaksanakan setelah berakhir 

pemberian sekelompok program atau pokok bahasan. Jenis penilaian 

ini berfungsi untuk menentukan angka kemajuan hasil belajar peserta 

didik. 

 

Hasil evaluasi terhadap peserta didik tersebut selanjutnya ditindaklanjuti 

dengan memberikan umpan balik. Ada dua kegiatan dalam  

menindaklanjuti hasil penilaian peserta didik, antara lain : 

a. Program remedial 

Belajar tuntas merupakan kriteria keberhasilan kegaiatan belajar 

mengajar. Maksud utama konsep belajar tuntas adalah upaya agar 

dikuasainya bahan secara tuntas oleh sekelompok peserta didik yang 

sedang mempelajari bahan tertentu secara tuntas. Tingkat ketuntasan ini 
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bermacam-macam dan merupakan persyaratan (kriteria) minimum yang 

harus dikuasai peserta didik. Batas minimum ini kadang-kadang 

dijadikan dasar kelulusan bagi peserta didik yang menempuh bahan 

tersebut. Biasanya dipersyaratkan penguasaan bahan pelajaran bergerak 

antara 75% sampai 90%. Biasanya penanganan masalah kesulitan 

belajar, secara metodologis dapat dilakukan melalui pendekatan 

pengajaran remedial, bimbingan dan penyuluhan, psikoterapi atau 

dengan pendekatan lainnya. Dalam hal pengajaran remedial, kegiatan ini 

dilakukan dengan beberapa alasan, antara lain : 

1) Masih banyak peserta didik yang menunjukkan belum dapat 

mencapai prestasi belajar yang diharapkan. 

2) Guru bertanggung jawab atas keseluruhan proses pendidikan, yang 

berarti bertanggung jawab atas tercapainya tujuan pendidikan melalui 

pencapaian standar kompetensi yang diharapkan. 

3) Pengajaran remedial diperlukan dalam rangka melaksanakan proses 

belajar yang sebenarnya, yaitu sebagai proses perubahan tingkah laku 

secara keseluruhan. 

4) Pengajaran remedial merupakan salah satu bentuk pelayanan 

bimbingan dan penyuluhan melalui interaksi belajar mengajar. 

 

Pengajaran remedial mempunyai arti terapeutik, maksudnya dalam 

proses pengajaran remedial secara lansung maupun tidak langsung juga 

menyembuhkan beberapa gangguan atau hambatan yang berkaitan 

dengan kesulitan belajar. Pengajaran remedial adalah suatu bentuk 

khusus pengajaran yang ditujukan untuk menyembuhkan atau 

memperbaiki sebagian atau keseluruhan kesulitan belajar yang dihadapi 

oleh peserta didik. Perbaikan diarahkan kepada pencapaian hasil belajar 

yang optimal sesuai dengan kemampuan masing-masing melalui 

perbaikan keseluruhan proses belajar mengajar dan keseluruhan 

kepribadian peserta didik. Adapun tujuan pengajaran remedial adalah : 

1) Secara umum pengajaran remedial bertujuan agar peserta didik yang 

mengalami kesulitan belajar dapat mencapai prestasi belajar yang 

diharapkan melalui proses penyembuhan atau perbaikan, baik dalam 

segi kepribadian peserta didik maupun segi proses belajar mengajar. 
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2) Secara khusus pengajaran remedial bertujuan agar peserta didik : 

a) Memahami dirinya sendiri, hal ini menyangkut prestasi belajarnya 

dari segi kekuatan, kelemahan, jenis dan sifat kesulitannya 

b) Dapat mengubah/ memperbaiki cara-cara belajar kearah yang 

lebih sesuai dengan kesulitan yang dihadapinya 

c) Dapat memilih materi dan fasilitas belajar secara tepat 

d) Dapat mengatasi hambatan belajar yang menjadi latar belakang 

kesulitannya 

e) Dapat mengembangkan sikap-sikap dan kebiasaan yang baru yang 

dapat mendorong tercapainya hasil belajar yang lebih baik 

f) Dapat melaksanakan tugas-tugas belajar yang diberikan. 

 

Pengajaran  remedial merupakan salah  satu  tahapan kegiatan utama 

dalam keseluruhan kerangka pola layanan bimbingan belajar, serta 

merupakan rangkaian kegiatan lanjutan yang logis dari usaha diagnostik 

kesulitan belajar. Adapun langkah-langkah dalam pengajaran remedial, 

antara lain: 

1) Penelaahan kembali kasus dan permasalahannya 

2) Menentuakan alternative pilihan tindakan 

3) Melaksanakan layanan bimbingan dan penyuluhan/ psikoterapi 

4) Melaksanakan pengajaran remedial 

5) Mengadakan pengukuran prestasi belajar kembali 

6) Mengadakan re-evaluasi dan re-diagnostik 

 

Sasaran akhir kegiatan remedial identik dengan pengajaran biasa 

(pada umumnya) yaitu membantu setiap peserta didik dalam batas-batas 

normalitas tertentu agar dapat mengembangkan diri seoptimal mungkin 

sehingga dapat mencapai tingkat penguasaan atau ketuntasan tertentu, 

sekurang-kurangnya sesuai dengan batas kriteria keberhasilan yang 

dapat diterima. Secara empiric sasaran strategis tersebut tidak selamanya 

dapat dicapai dengan pendekatan sistem pengajaran secara 

konvensional, sehingga perlu dicari upaya pendekatan strategis lainnya.  
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Ada dua strategi yang bisa dilakukan dalam pengajaran remedial, 

yaitu : 

1) Strategi dan pendekatan pengajaran yang bersifat kuratif 

Tindakan ini dapat dikatakan kuratif apabila dilakukan setelah selesai 

program pembelajaran  utama diselenggarakan. Hal ini dilakukan atas 

dasar bahwa ada seseorang atau beberapa orang atau keseluruhan 

peserta didik dapat dipandang tidak mampu menyelesaikan program 

proses belajar mengajar yang bersangkutan secara sempurna sesuai 

dengan kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Pendekatan 

pengajaran yang dapat diterapkan, antara lain : 

a) Pengulangan 

Dilakukan pada setiap akhir jam pertemuan, pada setiap akhir 

unit (satuan bahan) pelajaran tertentu, dan pada akhir setiap satuan 

program studi (triwulan, semester, tahunan). Pelaksanaan layanan 

pengajaran remedial ini dapat diberikan dan diorganisasikan 

dengan cara : 

(1) Perorangan (individual), apabila peserta didik yang 

memerlukan bantuanjumlahnya terbatas 

(2) Kelompok (peer group), apabila terdapat sejumlah peserta 

didik yangmempunyai jenis/sifat kesalahan atau kesulitan 

bersama, bahkan bisa jugaterjadi dalam bidang studi tertentu 

dialami oleh peserta didik dalamsatu kelas secara 

keseluruhan.Waktu dan cara pelaksanaannya dapat diatur 

sedemikian rupa sesuai dengansituasi dan kondisi yang ada, 

seperti contoh di bawah ini: 

(a) Diadakan pada jam pertemuan kelas biasa, apabila 

sebagian atau seluruhanggota kelas mengalami kesulitan 

yang serupa, dengan cara : 

 Bahan pelajaran dipresentasikan kembali dengan 

penjelasannya 

 Diadakan latihan/penugasan/soal kembali yang 

bentuknya sejenis dengan tugas  soal terdahulu. 

 Diadakan pengukuran dan penilaian kembali untuk 

mendeteksi hasil peningkatannya kearah kriteria 

keberhasilan yang diharapkan. 
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(b) Diadakan di luar jam pertemuan biasa, dengan cara : 

 Diadakan jam pelajaran tambahan pada hari, jam, 

tempat tertentu apabila yang mengalami kesulitan 

hanya seseorang/ sejumlah peserta didik tertentu 

(misal sore hari, sehabis jam pelajaran biasa, waktu 

istirahat, dan sebagainya) 

 Diberikan kembali dalam bentuk pekerjaan rumah 

dengan diperiksa kembali oleh guru hasil pekerjaannya 

 

(c) Diadakan kelas remedial (khusus bagi peserta didik) yang 

mengalami kesulitan belajar tertentu, dengan cara : 

 Peserta didik laiun belajar dalam kelas biasa, 

sedangkan untuk peserta didik tertentu dengan 

mendapat bimbingan khusus dari guru yang sama atau 

guru yang telah ditunjuk sampai yang bersangkutan 

mencapai tingkat penguasaan tertentu sehingga dapat 

bersama-samalagi dengan teman sekelasnya. 

 Diadakan ulangan secara total, apabila peserta didik 

yang bersangkutan prestasinya sangat jauh dari batas 

criteria keberhasilan minimal dalam hamper 

keseluruhan program (bidang studi), secara 

konvensional disebut dengan tinggal kelas. 

b) Pengayaan dan pengukuhan 

Layanan pengayaan ditujukan kepada peserta didik yang 

mengalami kesulitan belajar ringan. Materi program pengayaan 

dalam hal ini dapat bersifat : 

(1) Ekuivalen (horizontal) dengan PBM utama, sehingga bobot 

nilainya dapat diperhitungkan oleh peserta didik yang 

bersangkutan 

(2) Suplementer saja terhadap program PBM utama, dengan tidak 

menambah bobot nilai tertentu yang penting dapat 

meningkatkan penguasaan pengetahuan atau keterampilan 

bagi peserta didik yang relative lemah, dan memberikan 

dorongan serta kesibukan bagi peserta didik yang cepat 

belajar untuk mengisi kelebihan waktunya dibanding dengan 
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teman sekelasnya. Teknik pelaksanaannya dapat dengan cara : 

(a) Berupa tugas/soal pekerjaan rumah bagi peserta didik 

yang lambat belajar 

(b) Berupa tugas/soal yang dikerjakan di kelas pada jam 

pelajaran tersebut juga (sementara peserta didik yang lain 

mengerjakan program PBM utama) bagi peserta didik 

yang cepat belajar. 

c) Percepatan 

Alternatif lain adalah memberikan layanan kepada kasus 

berbakat tetapi menunjukkan kesulitan psikososial atau ego 

emosional, dengan jalan mengadakan akselerasi atau promosi 

kepada program PBM utama berikutnya yang lebih tinggi. Ada 

dua kemungkinan pelaksanaannya, antara lain : 

(1) Promosi penuh status akademisnya ke tingkat yang lebih 

tinggi sebatas kemungkinannya, apabila peserta didik 

menunjukkan keunggulan yang menyeluruh dari bidang studi 

yang ditempuhnya dengan luar biasa (dilakukan dengan 

placement test dari tingkat yang akan ia masuki) 

(2) Maju berkelanjutan (continous progress) tidak diartikan 

sebagai promosi status akademisnya secara keseluruhan, 

tetapi pada beberapa bidang studi tertentu dimana kasusu 

sangat menonjol dapat diberikan layanan dengan program/ 

bahan pelajaran yang lebih tinggi sebatas kemampuannya, 

status akademisnya tetap sama dengan teman sekelasnya. 

 

D. Mutasi Peserta Didik 

Secara garis besar mutasi peserta didik diartikan sebagai proses 

perpindahan peserta didik dari sekolah satu ke sekolah yang lain atau 

perpindahan peserta didik yang berada dalam sekolah. Oleh karena itu, ada dua 

jenis mutasi peserta didik, yaitu : 

1. Mutasi Ekstern 

Mutasi ekstern adalah perpindahan peserta didik dari satu sekolah ke 

sekolah yang lain. Perpindahan ini hendaknya menguntungkan kedua belah 

pihak, artinya perpindahan tersebut harus dikaitkan dengan kondisi sekolah 

yang bersangkutan, kondisi peserta didik, dan latar belakang orang tuanya, 
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serta sekolah yang akan ditempati. Adapun tujuan mutasi ekstern adalah : 

a. Mutasi didasarkan pada kepentingan peserta didik untuk dapat 

mengikuti pendidikan di sekolah sesuai dengan keadaan dan 

kemampuan peserta didikserta lingkungan yang mempengaruhinya. 

b. Memberikan perlindungan kepada sekolah tertentu untuk dapat tumbuh 

dan berkembang secara wajar sesuai dengan keadaan, kemampuan 

sekolah sertalingkungan yang mempengaruhinya. 

 

Mutasi ekstern harus memenuhi beberapa ketentuan, antara lain : 

a. Permintaan mutasi peserta didik diajukan oleh orang tua/wali karena 

alasan yang dapat dibenarkan (keluarga, kesehatan, kejiwaan, ekonomi, 

dan lain-lain). 

b. Mutasi peserta didik berlaku dari : 

1) Sekolah negeri ke sekolah negeri, maupun ke sekolah swasta 

2) Sekolah swasta mandiri ke sekolah swasta mandiri, maupun ke 

sekolah swasta yang EBTAnya menggabung 

3) Sekolah swasta menggabung ke sekolah swasta yang juga 

menggabung EBTA-nya 

4) Hendaknya dihindarkan mutasi peserta didik di dalam satu 

kabupaten/ kota, kecuali dengan alasan yang sangat mendesak, 

makaperlu surat keterangan dari pengawas. 

5) Mutasi antar kanwil/propinsi pada dasarnya sama dengan mutasi di 

dalam satu kanwil/propinsi. Perbedaannya terletak pada adanya ijin 

dari kanwil/bidang pendidikan umum dari propinsi baik yang 

ditinggalkan maupun yang akan didatangi. Prosedur mutasinya 

adalah sebagai berikut : 

a) Kepala sekolah membuat surat keterangan pindah 

b) Surat keterangan pindah tersebut harus diketahui dan disahkan 

oleh kantor wilayah pendidikan nasional yang akan ditinggalkan 

maupun yang akan didatangi. 

6) Alasan-alasan mutasi ekstern, antara lain : 

a) Keluarga 

b) Ekonomi 

c) Social 

d) Agama 
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e) Kejiwaan 

f) Sebab-sebab lain 

7) Syarat-syarat mutasi ekstern, antara lain : 

a) Menyerahkan raport 

b) Menyerahkan surat keterangan pindah dari sekolah asal 

c) Terdapat formasi (daya tampungnya masih ada) 

d) Bagi sekolah swasta mungkin peserta didik dikenakan syarat 

untuk membayar sejumlah uang 

8) Penomeran di buku induk 

Peserta didik yang mutasi akan diberikan nomor induk yang baru di 

sekolah tersebut sehingga nomor induk dari sekolah asal tidak 

dipakai lagi. Kemungkinan yang terjadi dalam pemebrian nomor 

induk bagi peserta didik yang mutasi, adalah : 

a) Diberi nomor induk terakhir dari jumlah peserta didik yang ada 

b) Menempati nomor induk peserta didik lama yang pindah atau 

keluar 

c) Dengan cara menempatkan kembali pada nomor induk semula 

9) Penempatan peserta didik 

Peserta didik yang mutasi sebaiknya ditempatkan sesuai dengan 

jurusanyang pernah diambilnya di sekolah asal. Peserta didik yang 

mutasi karena tidak naik kelas, hendaknya juga tetap berada pada 

kelas dimana mereka tidak naik kelas. Hal ini dilakukan untuk selalu 

menjaga kualitas pendidikan. 

 

2. Mutasi Intern 

Mutasi intern adalah perpindahan peserta didik dalam suatu sekolah. 

Dalam hal ini akan dibahas khhsus mengenai kenaikan kelas. Maksud 

kenaikan kelas adalah peserta didik yang telah dapat menyelesaikan 

program pendidikan selama satu tahun, apabila telah memenuhi persyaratan 

untuk dinaikkan, maka kepadanya berhak untuk naik kelas berikutnya. 

Seorang peserta didik dinyatakan naik kela sapabila telah memenuhi 

persyaratan : 

a. Tidak terdapat nilai mati 

b. Program pendidikan umum rata-rata nilai sekurang-kurangnya 6,0. 

Boleh ada 2 nilai yang kurang dari 6,0 asal bukan pendidikan agama dan 
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pendidikan pancasila dan kewrganegaraan. 

c. Program pendidikan akademis rata-rata nilai sekurang-kurangnya 6,0. 

Boleh ada 2 nilai yang kurang dari 6,0 asal bukan bahasa Indonesia. 

d. Program pendidikan keterampilan rata-rata nilai sekurang-kurangnya 6,0 

dan boleh ada 1 nilai yang kurang dari 6,0. 

 

Mengingat betapa pentingnya kenaikan kelas ini, maka setiap akhir 

semester sekolah selalu mengadakan rapat kenaikan kelas yang dihadiri 

oleh kepala sekolah dan dewan guru. Dalam hal ini peran wali kelas sangat 

menentukan naik tidaknya peserta didik dalam kelas tertentu. Di samping 

nilai akhir mata pelajaran, ada beberapa faktor yang dapat menentukan 

seorang peserta didik berhasil atau tidak untuk naik kelas, antara lain : 

a. Kerajinan 

b. Kedisiplinan 

c. Tingkah laku 

 

Dalam rapat kenaikan kelas ini dibicarakan juga tentang peserta didik 

yang nyaris tidak naik kelas, sehingga perlu mendapat pertimbangan dari 

berbagai pihak dan juga peserta didik yang terpaksa tidak naik kelas. 

Kepada peserta didik ini masih diberi kesempatan untuk mengulang kelas 

atau pindah ke sekolah lain. Dispensasi bagi peserta didik yang mengulang 

diberikan untuk kepentingan peserta didik dan sekolah. 

Bagi peserta didik : 

a. Tidak membutuhkan waktu yang lama untuk menyesuaikan diri dengan 

sekolah yang baru 

b. Dapat belajar lebih intensif 

c. Karena malu, ia akan berusaha semaksimal mungkin untuk naik kelas 

Bagi sekolah : dispensasi bagi peserta didik yang mengulang akan 

memberikan nilai tambah minimal dari segi ekonomi. 

 

Ada beberapa ketentuan peserta didik yang dapat mengajukan 

dispensasi, antara lain: 

a. Pada kelas satu tidak naik kelas dua kali 

b. Pada kelas satu tidak naik kelas satu kali kemudian naik kelas, di kelas 

dua tidak naik kelas satu kali. 
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c. Pada kelas dua tidak naik kelas berturut-turut dua kali 

d. Peserta didik yang tidak naik kelas di kela II dan III masing-masing satu 

kali 

e. Peserta didik yang berturut-turut tidak lulus atau tamat di kelas III 

sebanyak dua kali. 

 

Untuk penempatan peserta didik yang naik kelas dapat dilakukan 

dengan dua cara,yaitu : 

a. Secara vertical, cara ini dilakukan apabila peserta didik selalu mengikuti 

kelasnya dari kelas I sampai kelas III 

b. Secara horizontal, pengelompokkan secara horizontal sebenarnya 

berdasarkan prestasi peserta didik di kelas, sehingga di dalam suatu 

kelas bervariasi prestasinya. Hal ini akan mendorong peserta didik untuk 

berkompetisi meningkatkan preatasinya. 
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A. Pengertian, Makna dan Jenis-Jenis Tenaga Kependidikan 

1. Pengertian 

Manajemen tenaga kependidikan didefinisikan sebagai kegiatan 

menggerakkan orang lain untuk mencapai tujuan pendidikan. Tenaga 

kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan 

diangkat untuk menunjang pelaksanaan pendidikan.  Sedangkan 

pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, 

dosen, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan 

kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan 

pendidikan. Adapun guru adalah pendidik professional dengan tugas 

utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, 

menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini 

jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. 

Menurut UUSPN No. 20 Tahun 2003 khususnya Bab I Pasal 1 ayat 

(5) menyebutkan bahwa tenaga kependidikan adalah anggota 

masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang 

penyelenggaraan pendidikan. Dimana tenaga kependidikan tersebut 

memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-uandang yang berlaku, 

diangkat oleh pejabat yang berwenang, diserahi tugas dalam suatu 

jabatan dan digaji pula menurut aturan yang berlaku. 

Tenaga kependidikan berbeda dengan tenaga personil (tenaga 

lembaga pendidikan). Lembaga pendidikan merupakan organisasi 

pelaksana pendidikan dan pengelola penyelenggara pendidikan. Tenaga 

pendidikan termasuk personil yang ada di dalam lembaga pendidikan, 

tetapi tidak semua personil yang ada di dalam lembaga pendidikan dapat 

disebut tenaga pendidikan. Tenaga kependidikan adalah tenaga- tenaga 

(personil) yang berkecimpung di dalam lembaga atau organisasi 

pendidikan yang memiliki wawasan pendidikan (memahami falsafah 
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dan ilmu pendidikan) dan melakukan kegiatan pelaksanaan pendidikan 

(mikro atau makro) atau penyelenggaraan pendidikan. 

Menurut UU No.20 Tahun 2003 pasal 39 ayat 2, pendidik merupakan 

tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan 

proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan 

pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan 

tinggi. 

 

2. Makna Manajemen Pendidikan 

Pertama, manajemen pendidikan mempunyai pengertian kerja sama 

untuk mencapai tujuan pendidikan. Seperti kita ketahui, tujuan 

pendidikan itu merentang dari tujuan yang sederhana sampai dengan 

tujuan yang kompleks, tergantung lingkup tingkat pengertian pendidikan 

mana yang dimaksud. Tujuan pendidikan dalam satu jam pelajaran di 

kelas satu sekolah lanjutan tingkat pertama, misalnya, lebih mudah 

dirumuskan dan dicapai dibandungkan dengan tujuan pendidikan 

nasional. Jika tujuan itu kompleks, maka cara mencapai tujuan itu juga 

kompleks, dan seringkali tujuan yang demikian itu tidak dapat dicapai 

oleh satu orang saja, tetapi harus melalui kerja sama dengan orang lain, 

dengan segala aspek kerumitannya. 

Pada tingkat sekolah, sebagai salah satu bentuk kerja sama dalam 

pendidikan misalnya, terdapat tujuan sekolah. Untuk mencapai tujuan 

pendidikan di sekolah itu diperlukan kerja sama di antara semua 

personel sekolah (guru, murid, kepala sekolah, staf tata usaha) dan orang 

di luar sekolah yang ada kaitannya dengan sekolah (orang tua, kepala 

kantor Departemen P dn K. dokter puskesmas, dan lain-lain). Kerja 

sama dalam menyelenggarakan sekolah itu harus dibina sehingga semua 

yang terlibat dalam urusan sekolah tersebut memberikan sumbangan 

secara maksimal. Kerja sama untuk mencapai tujuan pendidikan dengan 

berbagai aspeknya ini dapat dipandang sebagai manajemen pendidikan. 

Kedua, manajemen pendidikan mengandung pengertian proses untuk 

mencapai tujuan pendidikan. Proses itu dimulai dari perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan, pemantauan, dan penilaian. Perencanaan 

meliputi kegiatan menetapkan apa yang ingin dicapai, bagaimana 
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mencapai, berapa lama, berapa orang yang diperlukan, dan berapa 

banyak biayanya. Perencanaan itu dibuat sebelum suatu tindakan 

dilaksanakan. 

Pengorganisasian diartikan sebagai kegiatan membagi tugas-tugas 

kepada orang yang teribat dalam kerja sama pendidikan tadi. Karena 

tugas-tugas ini demikian banyak dan tidak dapat diselesaikan oleh satu 

orang saja, maka tugas-tugas ini dibagi untuk dikerjakan masing-masing 

anggota organisasi. 

Pengkoordinasian mengandung makna menjaga agar tugas-tugas 

yang telah dibagi itu dapat dikerjakan menurut kehendak yang 

mengerjakannya saja, tetapi menurut aturan sehingga menyumbang 

terhadap pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dan disepakati.Tiap-

tiap orang haru mengetahui tugas masing-masing sehingga tumpang 

tindih yang tidak perlu dapat dihindarkan.Di samping itu dalam 

menjalankan tugas pendidikan, pengaturan waktu merupakan hal yang 

penting.Ada kegiatan yang harus didahulukan, ada yang harus dilakukan 

kemudian, dan ada pula yang harus dikerjakan secara barengan. 

Pengarahan diperlukan agar kegiatan yang dilakukan bersama itu 

tetap melalui jalut yang telah ditetapkan, tidak terjadi penyimpangan 

yang dapat menimbulkan terjadinya pemborosan.Semua orang yang 

bekerja untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, harus 

tetap ingst dan secara konsisten menuju tujuan itu. Kadang-kadang 

karena beberapa faktor, perumusan itu tidak jelas, sehingga cara 

mencapainyapun tidak jelas. Dalam keadaan demikian diperlukan pula 

adanya pengarahan. Agar pengarahan ini sesuai dengan apa yang telah 

ditetapkan, diperlukan pengarahan yang mempunyai kemampuan, yaitu 

kemampuan untuk mempengaruhi orang lain agar mereka mau berkerja 

sebaik-baiknya dalam mencapai tujuan bersama. 

Di samping pengarahan, suatu kerja sama juga memerlukan proses 

pemantauan (monitoring), yaitu suatu kegiatan untuk mengumpulkan 

data dalam usaha mengetahui sudah sampai seberapa jauh kegiatan 

pendidikan telah mencapai tujuannya, dan kesulitan apa yang ditemui 

dalam pelaksanaan itu. Pemantauan dilakukan untuk mendapatkan 

bukti-bukti atas data dalam menetapkan apakah tujuan tercapai atau 

tidak. Dengan perkataan lain, kegiatan pemantauan atau monitoring 
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adalah kegiatan untuk mengumpulkan data tentang penyelenggaraan 

suatu proses pencapaian tujuan. Data itu dipakai untuk 

mengidentifikasikan apakah proses pencapaian tujuan berjalan dengan 

baik, apakah ada penyimpangan dalam kegiatan itu serta kelemahan apa 

yang didapatkan dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut. 

Ketiga, manajemen pendidikan dapat dilihat dengan kerangka 

berpikir sistem. Sistem adalah keseluruhan yang terdiri dari bagian-

bagian dan bagian-bagian itu berinteraksi dalam suatu proses untuk 

mengubah masukan menjadi keluaran. 

Pengertian ini kelihatannya sulit, tetapi sebenarnya tidak 

demikian.Ambilah contoh suatu sekolah dasar.Sekolah dasar itu 

merupakan suatu keseluruhan yang memproses murid menjadi lulusan. 

Dalam melihat sekolah itu sebagai suatu sistem kita harus melihat:  

(a) masukannya, yaitu bahan mentah yang berasal dari luar sistem 

(lingkungan) yang akan diolah oleh sistem, dalam sistem sekolah dasar 

masukan ini adalah anak-anak yang masuk sekolah dasar itu;  

(b) prosesnya, yaitu kegiatan sekolah beserta aparatnya untuk mengolah 

masukan menjadi keluaran. Contoh proses itu di sekolah dasar adalah 

proses belajar-mengajar, bimbingan kepada murid, kegiatan pramuka, 

palang merah remaja, dan sebagainya. Untuk melaksanakan proses ini 

harus ada sumber, baik tenaga, sarana dan prasarana, uang maupun 

waktu. Sumber ini seringkali dinakaman masukan instrumental; dan  

(c) keluaran, yaitu masukan yang telah diolah melalui proses tertentu. 

Dalam hal ini berupa lulusan. 

Mutu lulusan akan sangat tergantung kepada mutu masukan, 

masukan instrumental, dan proses itu sendiri. Dengan demikian 

kemampuan awal murid, latar belakang murid, keadaan orang tua murid 

sebagai masukan mentah. Mutu itu juga sangat tergantung kepada mutu 

guru, mutu sarana dan prasarana, mutu dan iklim kerja sama diantara 

gutu dengan murid, guru dengan guru, serta guru dengan kepala sekolah, 

sebagai masukan instrumentasl. Kesemuanya ini menentukan kualitas 

proses belajar-mengajar yang pada gilirannya sangat menentukan 

kualitas lulusan itu. Hal tersebut dapat diketahui dari berbagai hasil 

penelitian tentang unjuk kerja sekolah dan murid. 
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Jika kita melihat manajemen pendidikan sebagai sistem, maka kita 

berusaha melihat bagian-bagian sistem itu serta interaksinya satu sama 

lain. Bagian-bagian itu sering juga disebut dengan komponen. Dengan 

meninjau komponen-komponen tersebut serta hubungannya satu dengan 

lainnya, diharapkan kita dapat menetapkan apa yang sebaiknya 

dilakukan untuk memperbaiki komponen itu atau mengembangkannya. 

Di dalam manajemen modern waktu justru dianggap sebagai sumber 

yang amat penting, karena waktu tidak dapat diperbarui (unrenewable 

resources).Waktu berarti kesempatan. Jika kesempatan itu tidak 

dipergunakan sebaik-baiknya maka kita akan kehilangan waktu tersebut, 

dan dapat menjadi sebab kegagalan manajemen. Jadi unsut manajemen 

utama bukan hnaya manusia, uang dan sarana-prasarana. 

Keempat,manajemen pendidiakn juga dapat dilihat dari segi 

efektivitas pemanfaatan sumber. Jika manajemen dilihat dari sudut ini, 

perhatian tertuju kepada usaha untuk melihat apakah pemanfaatan 

sumber-sumber yang ada dalam mencapai tujuan pendidikan itu sudah 

mencapai sasaran yang ditetapkan dan apakah dalam pencapaian tujuan 

itu tidak terjadi pemborosan.Sumber yang dimaksud dapat berupa 

sumber manusia, uang, sarana dan prasarana maupun waktu. 

Kelima, manajemen pendidikan juga dapat dilihat dari segi 

kepemimpinan. Manajemen pendidikan dilihat dari kepemimpinan 

merupakan usaha untuk menjawab pertanyaan bagaimana dengan 

kemampuan yang dimiliki administrator pendidikan itu, ia dapat 

melaksanakan tut wurihandayani, ing madya mangun karso, dan ing 

ngarso sung tulodo dalam pencapaian tujuan pendidikan. 

Keenam, manajemen pendidikan juga dapat dilihat dari proses 

pengambilan keputusan. Kita tahu bahwa melakukan kerja sama dan 

memimpin kegiatan sekolompok orang bukanlah pekerjaan yang mudah. 

Ketujuh, manajemen pendidikan juga dapat dilihat dari segi 

komunikasi. Komunikasi dapat diartikan secara sederhana sebagai usaha 

untuk membuat orang lain mengerti apa yang kita maksudkan, dan kita 

juga mengerti apa yang dimaksudkan, dan kita juga mengerti apa yang 

dimaksudkan orang lain itu. 

Kedelapan, manajemen seringali diartikan dalam pengertian yang 

sempit yaitu kegiatan ketatausahaan yang intinya adalah kegiatan rutin 
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catat-mencatat, mendokumentasikan kegiatan, menyelenggarakan surat-

menyurat dengan segala aspeknya, serta mempersiapan laporan. 

Uraian diatas mencoba menjelaskan manajemen pendidikan itu, tanpa 

mengemukakan definisi dengan satu pengertian saja.Seperti telah 

disunggung di muka, satu definisi saja tidak dapat menjelaskan dengan 

gamblang mengenai manajemen pendidikan itu, karena manajemen 

pendidikan mempunyai banyak dimensi. 

Di bagian depan sudah diuraikan sedikit bahwa manajemen 

pendidikan dapat ditinjau dari sudut proses pencapaian tujuan 

pendidikan. Ptoses ini merupakan daur (siklus) yang dimulai dari; 

perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, 

pembiayaan, pemantauan, dan penilaian. 

 

3. Jenis-Jenis Tenaga Kependidikan 

Jika ditinjau dari statusnya, maka  pada lembaga negeri terdapat 

pegawai tetap, pada lembaga swasta terdapat pegawai yang 

diperbantukan, pegawai yayasan dan pegawai honorer. Jenis personil 

pendidikan ada beberapa bila ditinjau dari tugasnya yaitu (Suharsimi 

Arikunto, 2013): 

a. Tenaga pendidik 

Tenaga pendidik terdiri atas pengajar, pembimbing, penguji, dan 

pelatih. 

b. Tenaga Fungsional kependidikan  

Tenaga Fungsional kependidikan terdiri atas penilik, pengawas, 

peneliti, dan pengembang di bidang pendidikan dan pustakawan. 

c. Tenaga Teknis Kependidikan  

Tenaga Teknis Kependidikan terdiri atas laboran dan teknisi sumber 

belajar. 

d. Tenaga Pengelola Satuan Pendidikan 

Tenaga pengelola satuan pendidikan terdiri atas kepala sekolah, 

direktur, ketua, rektor, dan pimpinan satuan pendidikan luar sekolah. 

e. Tenaga Administratif 

f. Tenaga Administrati terdiri atas staf tata usaha 
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B. Pengadaan Tenaga Kependidikan 

Pengadaaan pegawai merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan 

pegawai pada suatu lembaga, baik jumlah maupun kualitasnya. Untuk 

mendapatkan pegawai yang sesuai dengan kebutuhan, dilakukan kegiatan 

recruitment, yaitu usaha untuk mencari dan mendapatkan calon-calon pegawai 

yang memenuhi syarat sebanyak mungkin, untuk kemudian dipilih calon terbaik 

dan tercakap. Untuk kepentingan tersebut perlu dilakukan seleksi, melalui ujian 

lisan, tulisan dan praktek. Namun adakalanya, pada suatu organisasi, pengadaan 

pegawai dapat didatangkan secara intern atau dari dalam organisasi saja, apakah 

melalui promosi atau mutasi  (Suharno, 2018). Pengadaan pegawai terjadi jika: 

1. Ada perluasan pekerjaan yang harus dicapai yang disebabkan oleh karena 

tujuan lembaga atau karena tambahan besarnya beban tugas sehingga tidak 

terpikul oleh tenaga-tenaga yang sudah ada. 

2. Ada salah satu atau lebih pegawai yang keluar atau mutasi ke kantor lain, 

atau karena meninggal sehingga ada lowongan formasi baru. 

 

Untuk mendapatkan pelamar yang jumlahnya sebanyak mungkin, 

perekrutan (recruitmen) harus dilakukan dengan cara yang baik. Sumber tenaga 

kerja, terbagi menjadi dua yaitu dari dalam ( Iinternal ) dan dari luar (eksternal) 

perusahaan. Sumber tenaga kerja dari dalam adalah tenaga kerja yang diambil 

dari dalam perusahaan dalam cara ini sangat diperlukan informasi kualifikasi 

pegawai (prestasi, latar belakang, dan pertimbangan lain). Rekruitmen seperti 

ini biasanya diperuntukan untuk pengembangan karir, promosi jabatan dalam 

lingkungan kerja yang sama, dan promosi mutasi kerja. Sumber tenaga kerja 

dari luar (external) yaitu mengambil tenaga kerja dari luar perusahaan. 

Perekrutan dengan cara ini dilakukan dengan menerima lamaran-lamaran dan 

berlaku umum bagi yang memenuhi persyaratan. Metode ini lebih cenderung 

positif karena tenaga kerja yang diterima adalah tenaga kerja dengan mutu 

terbaik dan memenuhi persyaratan secara maksimum. 

Pengadaan tenaga kependidikan sering kali melalui seleksi. Selection atau 

seleksi didefinisikan sebagai suatu proses pengambilan keputusan dimana 

individu dipilih untuk mengisi suatu jabatan berdasarkan pada penilainan 

terhadap seberapa besar karakteristik individu yang bersangkutan, sesuai 

dengan yang dipersyaratkan oleh jabatan tersebut. 
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Tujuan Utama seleksi yaitu : 

1. Mengisi kekesongan jabatan dengan personil yang memenuhi persyaratan 

yang ditentukan. 

2. Membantu meminimalisasi pemborosan waktu , usaha, dan biaya yang 

harus diiventariskan bagi pengembangan pendidikan para pegawai  

 

Dalam proses seleksi, para pelamar harus melewati tiga tahap, yaitu  

(1) Praseleksi, (2) seleksi, (3) Pasca seleksi, tahap dimana terjadi penolakkan 

dan penerimaan pelamar yang melibatkan daftar kemampuan pelamar, bagian 

personalia, pembuatan kontrak dan penempatan pegawai. 

1. Praseleksi adalah tahapan bahwa suatu sistem keputusan yang dijabarkan 

dalam bentuk prosedur dan kebijakan sistem dapat membantu 

memfokuskan upaya organisasi dalam mencapai tujuan seleksi. 

2. Seleksi adalah tahapan penting dimana dilakukan penyelidikan refrensi dan 

latar belakang mereka yang lolos proses penyaringan awal. Dalam konteks 

ini , ada dua aspek yang harus dicermati, yaitu penilaian data dan pelamar, 

serta implikasi tanggung jawab dari keputusan seleksi. 

3. Pasca seleksi adalah tahapan dimana para pelamar dievaluasi hasilnya 

berdasarkan data pelamar dan pertimbangan efektifitas pelamar untuk 

melakukan pekerjaannya.  

 

Pasal 2 PP No.13 Tahun 2002 Badan Kepegawaian Negara secara 

terperinci disebutkan bahwayang dapat diangkatsebagai pegawai negeri sipil 

adalah : 

1. Warga Negara Indonesia 

2. Berusia serendah-rendahnya 18 tahun dan setinggi-tingginya 35 tahun 

3. Tidak pernah dihukum atau dipenjara kurungan berdasarkan keputusan 

pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum 

4. Tidak pernah terlibat dalam suatu gerakan yang menentang Pancasila, 

UUD 1995, negara dan pemerintah 

5. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai suatu instansi, 

baik instansi pemerintah atau swasta 

6. SKKB 

7. Surat kesehatan 

8. Daftar riwayat hidup 
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9. Tidak berkedudukan sebagai pegawai negeri lain ataupun Calon Pegawai 

Negeri 

10. Mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian yang diperlukan 

11. Berkelakuan baik 

12. Berbadab sehat 

13. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia 

14. Mematuhu syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-

undangan 

 

C. Pengangkatan dan Penempatan Tenaga Kependidikan  

Setelah diperoleh dan ditentukan calon pegawai yang akan diterima, 

kegiatan selanjutnya adalah mengusahakan supaya calon pegawai tersebut 

menjadi anggota organisasi yang sah sehingga mempunyai hak dan kewajiban 

sebagai anggota organisasi atau lembaga.  

Di Indonesia, untuk pegawai negeri sipil, promosi atau pengangkatan 

pertama biasanya sebagai calon PNS dengan masa percobaan satu atau dua 

tahun, kemudian ia mengikuti latihan prajabat, dan setelah lulus diangkat 

menjadi pegawai negeri sipil penuh. Setelah pengangkatan pegawai, kegiatan 

berikutnya adalah penempatan atau penugasan. Dalam penempatan atau 

penugasan ini diusahakan adanya kongruensi yang tinggi antara tugas yang 

menjadi tanggung jawab pegawai dengan karakteristik pegawai. Untuk 

mencapai tingkat kongruensi yang tinggi dan membantu personil supaya benar-

benar siap secara fisik dan mental untuk melaksanakan tugas-tugasnya, perlu 

dilakukan fungsi orientasi, baik sebelum atau sesudah penempatan.  

1. Pengangkatan Tenaga Kependidikan 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Undang- Undang Nomor 

Tahun 1999 pokok-pokok Kepegawaian terdapat klasifikasi sebagai 

berikut:  

a. Pegawai negeri, yaitu mereka yang telah memenuhi syarat yang 

ditentukan, diangkat dengan gaji menurut peraturan pemerintah yang 

berlaku dan dipekerjakan dalam suatu jabatan negeri oleh pejabat negara 

atau badan negara yang berwenang. 

b. Pegawai Negara, yaitu pegawai atau pejabat-pejabat yang diangkat 

untuk menduduki jabatan  negara untuk satu periode tertentu, misalnya,  
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presiden, menteri, anggota DPR/MPR, kepala daerah, anggota DPA dan 

lain sebagainya. 

 

Pegawai Negeri Sipil merupakan salah satu contoh dari pegawai negeri. 

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan guru 

harus memenuhi syarat : 

a. Berijazah paling rendah Sarjana ( S1) atau Diploma IV (D-IV) dan 

bersertifikat pendidik. 

b. Pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a. 

c. Memiliki kinerja yang baik yang dinilai dalam masa program induksi, 

dan 

d. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian 

Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) paling kurang bernilai baik dalam satu 

tahun terakhir. 

 

Surat keputusan pengangkatan pertama kali dalam jabatan guru dibuat 

menurut contoh formulir yang sudah disediakan sesuai peraturan 

perundang-undangan. Pengangkatan PNS dari jabatan lain ke dalam jabatan 

guru dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut : 

a. Memenuhi syarat yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. 

b. Memiliki pengalaman sebagai guru paling singkat dua tahun, dan 

c. Usia paling tinggi 50 tahun. 

 

Pangkat yang ditetapkan bagi PNS adalah sama dengan pangkat yang 

dimilikinya, sedangkan jenjang jabatannya ditetapkan sesuai dengan 

jumlah angka kredit yang diperoleh setelah memulai penilaian dan 

penetapan angka kredit dari pejabat yang berwenang yang berasal dari 

unsur utama dan unsur penunjang.  

Di samping persyaratan sebagaimana dimaksud, pengangkatan PNS 

dalam jabatan fungsional guru dilaksanakan sesuai formasi jabatan 

fungsional, dengan ketentuan sebagai berikut : 

a. Pengangkatan PNS Pusat dalam jabatan fungsional guru dilaksanakan 

sesuai formasi jabatan fungsionalguru yang ditetapkan oleh Menteri 

yang bertanggungjawab dibidang pendayagunaan aparatur negara 

setelah mendapat pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara. 
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b. Pengangkatan PNS Daerah dalam jabatan fungsional guru dilaksanakan 

sesuai formasi  jabatan fungsional. Guru ditetapkan oleh Kepala Derah 

masingh-masing setelah mendapat persetujuan tertulis Menteri yang 

bertanggungjawab dibidang pendayagunaan aparatur negara dan setelah 

mendapat pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara.  

 

Sebelum melaksanakan tugas negara, seorang pegawai negeri sipil harus 

mengangkat sumpah/janji pegawai negeri sipil di atas atasan yang 

berwenang menurut agama atau kepercayaan terhadap tuhan yang maha 

esa. Hal ini dilakukan karena pegawai negeri sipil yang diberikan 

kepercayaan melaksanakan tugas negara ini harus melaksanakan tugas 

sebaik-baiknya dengan penuh keikhlasan, kejujuran dan tanggung jawab. 

Jadi seorang pegawai negeri sipil diharapkan tidak akan melakukan hal-hal 

yang menyimpang dan dapat menimbulkan efek negatif terhadap 

lembaganya. 

 

2. Penempatan Tenaga Kependidikan 

Penempatan seorang pegawai  negeri sipil dalam pangkat ini 

menunjukan wewenang dan tanggung jawab atas tugas yang diberikan 

kepadanya. Pegawai diserahi tugas dan digaji berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku dan diangkat dalam jabatan dan pangkat 

tertentu. Tahap penempatan dan penugasan merupakan tahap yang paling 

kritis dimana kesalahan pada penempatan dan penugasan karena 

mengakibatkan konflik pada suatu lembaga.  

Prinsip dasar penempatan dan penugasan pegawai adalah kesesuaian 

tugas dengan kemampuan yang dimiliki pegawai tersebut yaitu The Right 

Man On The Right Place dimana harus memperhatikan bidang keahlian 

yang dimiliki oleh tenaga kependidikan. Perwujudan penempatan yang 

tepat pada jabatan yang tepat, akan membawa hasil yang lebih baik bagi 

lembaga. 

Menurut PP No. 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai 

Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 13 Tahun 2002 

bahwa pengangkatan dan penempatan harus memiliki kualifikasi dan 

tingkat pendidikan yang ditentukan dimana akan mendukung pelaksanaan 

tugas dalam jabatannya secara profesional, khususnya dalam upaya 
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penerapan kerangka teori, analisis  maupun metodologi pelaksanaan tugas 

dalam jabatannya. 

 

Selain yang disebutkan di atas, pegawai negeri sipil juga harus memiliki 

kompetensi jabatan yang diperlukan. Kompetensi yang dimaksud yaitu 

kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seseorang berupa pengetahuan, 

keterampilan dan sikap perilaku yang sesuai dalam pelaksanaan tugas dalam 

jabatannya, sehingga dapat dapat melaksanakan tugasnya secara efisien dan 

efektif. Apabila hal tersebut terlaksana maka akan tercipta keselarasan dalam 

penempatan atau penugasan dengan hasil yang diperoleh. 

 

D. Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Kependidikan 

Teknologi dan informasi sekarang ini sudah berkembang dengan pesatnya 

sehingga diperlukan tenaga kependidikan yang bisa mengimbangi 

perkembangan teknologi saat ini agar tidak tertinggal. Sehubungan dengan hal 

tersebut perlu adanya pengembangan tenaga kependidikan. Pengembangan 

tenaga kependidikan sering juga di katakan sebagai peningkatan tenaga 

kependidikan atau peningkatan profesi. 

Pembinaan tenaga pendidik dan kependidikan merupakan strategi untuk 

memenuhi kebutuhan organisasi pendidikan di masa depan. Pembinaan tenaga 

kependidikan diadakan dalam upaya mengelola dan mengendalikan pegawai 

selama melaksanakan kerja di lembaga/sekolah. Dalam upaya pembinaan 

tenaga kependidikan, dilaksanakan pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan 

pelatihan merupakan upaya peningkatan pegawai agar lebih berkualitas dalam 

kenerjanya. 

Pembinaan dan pengembangan tenaga pendidik meliputi pembinaan dan 

pengembangan profesi dan karier. Pembinaan dan pengembangan profesi 

pendidik meliputi kompetensi pedagogic, kompetensi kepribadian, kompetensi 

social, dan kompetensi professional. Kebijakan strategis pembinan dan 

pengembangan profesi dan karier guru (pendidik) pada satuan pendidikan yang 

diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah daerah atau pemerintah 

ditetapkan oleh peraturan menteri. 

Menurut Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional pemerintah, pemerintah daerah dan penyelenggara pendidikan oleh 

masyarakat berkewajiban untuk membina dan mengembangkan tenaga 



Manajemen Pendidikan 

83 

kependidikan yang berlaku menurut Satuan Pendidikan yang diselenggarakan 

oleh pemerintah maupun yang diselenggarakan oleh penyelenggara pendidikan 

oleh masyarakat. Pernyataan tersebut terdapat dalam pasal 44 Bab XI tentang 

Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib 

memberikan anggaran untuk meningkatkan profesionalitas dan pengabdian 

(guru) pendidik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, 

pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. 

Dengan adanya pengembangan tenaga kependidikan ini, tenaga pendidik 

dan tenaga kependidikan dituntut untuk mengembangkan dirinya dalam 

berbagai aspek pendidikan. Upaya pengembangan yang dimaksud bisa 

dilaksanakan secara individual dan melalui organisasi profesi. 

Upaya pengembangan atau peningkatan profesi secara individual dapat 

dilakukan melalui berbagai cara sebagai berikut : 

1. Peningkatan melalui penataran 

2. Peningkatan profesi melalui belajar sendiri 

3. Peningkatan profesi melalui media massa 

 

Upaya peningkatan profesi melalui organisasi profesi dapat dilakukan 

dengan mengikuti perkumpulan yang memiliki ikatan-ikatan tertentu dari satu 

jenis keahlian. Bentuk-bentuk kegiatan dalam upaya peningkatan profesi 

melalui organisasi antara lain berupa :  

1. Diskusi kelompok 

2. Ceramah ilmiah 

3. Karyawisata 

4. Bulletin organisasi  

 

Salah satu usaha peningkatan dan pembinaan pegawai adalah dengan 

adanya promosi atau kenaikan pangkat. Sebagaimana telah disebutkan diatas, 

pembinaan pegawai didasarkan pada system karier dan system prestasi kerja. 

1. Sistem karier  

Sistem karier yaitu suatu system kepegawaian dimana untuk pengangkatan 

pertama dilakukan berdasarkan kecakapan yang bersangkutan. Dalam 

system ini dimungkinkan seorang pegawai mendapat kenaikan angkat 

tanpa ujian jabatan. System karier dibagi menjadi dua, yaitu system karier 

terbuka dan system karier tertutup. Pada system karier terbuka, semua 
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warga Negara berkesempatan menduduki jabatan dalam suatu unit 

organisasi. Sedangkan pada system karier tertutup, jabatan dalam suatu unit 

organisasi hanya dapat didudui oleh pegawai yang telah ada dalam suatu 

organisasi tersebut. 

2. Sistem prestasi kerja 

Sistem prestasi kerja adalah suatu system kepegawaian dimana untuk 

pengangkatan seseorang dalam suatu jabatan didasarkan pada kecakapan 

atau prestasi yang telah dicapai oleh orang tersebut. Dimana prestasi yang 

dimaksud adalah prestasi yang sudah dibuktikan secara nyata. 

3. Kenaikan pangkat 

Kenaikan pangkat bagi suatu pegawai suatu penghargaan bagi pegawai 

yang merupakan suatu bagian dari promosi. Kenaikan pangkat telah 

ditetapkan pada tanggal 1 April dan 1 Oktober (kecuali beberapa kenaikan 

pangkat yang ditetapkan berlakunya secara khusus). 

 

E. Pemberhentian Tenaga Kependidikan  

Pemberhentian pegawai merupakan fungsi personalia yang menyebabkan 

terlepasnya pihak organisasi dan personil dari hak dan kewajiban sebagai 

lembaga dan tempat bekerja dan sebagai pegawai. Untuk selanjutnya mungkin 

masing-masing pihak terikat dalam perjanjian dan ketentuan sebagai bekas 

pegawai dan bekas lembaga tempat kerja. Dalam kaitannya dengan tenaga 

kependidikan di sekolah, khususnya pegawai negeri sipil, sebab-sebab 

pemberhentian pegawai ini dapat dikelompokan ke dalam tiga jenis  

(1) Pemberhentian atas permohonan sendiri, (2) pemberhentian atas Dinas atau 

pemerintah, dan (3) pemberhentian sebab lain-lain.  

Pemberhentian atas permohonan pegawai sendiri, misalnya karena pindah 

lapangan pekerjaan yang bertujuan memperbaiki nasib. Pemberhentian oleh 

dinas atau pemerintah bisa dilakukan dengan beberapa alasan berikut : 

1. Pegawai yang bersangkutan tidak cakap dan tidak memiliki kemampuan 

untuk melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik. 

2. Perampingan atau penyaderhanaan organisasi. 

3. Peremajaan, biasanya pegawai yang telah berusia 50 tahun dan berhak 

pensiun harus diberhentikan dalam jangka waktu satu tahun. 

4. Tidak sehat jasmani dan rohani sehingga tidak dapat melaksanakan 

tugasnya dengan baik. 
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5. Melakukan pelanggaran tindak pidana sehingga dihukum penjara atau 

kurungan. 

6. Melanggar sumpah atau janji pegawai negeri sipil. 

 

Sementara pemberhentian karena alasan lain penyebabnya adalah pegawai 

yang bersangkutan meninggal dunia, hilang habis menjalani cuti di luar 

tanggungan negara dan tidak melaporkan diri kepada yang berwenang, serta 

telah mencapai batas usia pensiun.  

Pemberhentian atau pensiunan pegawai negara sipil diatur dalam Peraturan 

Pemerintah No. 32 Tahun 1979. Pemberhentian PNS dapat tejadi karena 

permintaan sendiri, mencapai batas usia pensiunan, adanya penyerdehanan 

organisasi, tidak cakap jasmani atau rohani, meninggalkan tugas, meninggal 

dunia atau hilang dan lain-lain. 

Dalam pemahaman secara umum pemberhentian dan pemensiunan 

merupakan konsep yang sama, yaitu sama-sama terjadi pemutusan 

kerja.Pemensiunan adalah pemberhentian karyawan ( Tenaga Kependidikan) 

atas keinginan lembaga, undang-undang, atau keinginan karyawan sendiri. 

Pemberhentian harus didasarkan UU No. 12 Tahun 1964 KUHP dan Seizin 

panitia perselisihan pegawai dan peusahaan daerah (P4D). 

Setelah mengalami pemensiunan, seseorang akan memperoleh hak-hak 

sesuai ketentuan. Hak pensiunan PNS diatur dalam Undang-undangan No. 11 

tahun 1969. Pensiunan maksudnya adalah berhentinya seseorang yang telah 

selesai menjalankan tugasnya sebagai pegawai negeri sipil karena telah 

mencapai batas yang telah ditentukan atau karena menjalankan hak atas 

pensiunannya.  

Batas usia seseorang ini dapat diperpanjang menjadi (1) 65 tahun bagi 

pegawai negeri sipil yang memangku jabatan ahli peneliti dan peneliti, guru 

besar, lektor kepala dan lektor, dan jabatan lain yang ditentukan oleh presiden, 

(2) 60 tahun bagi pegawai negeri sipil yang memangku jabatan eselon I dan 

eselon II, pegawai, guru sekolah menengah sampai dengan SMTA (Kepala 

sekolah dan pengawas), dan (3) 65 tahun bagi pegawai negeri sipil yang 

memangku jabatan sebagai hakim. 
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A. Manajemen 

Kata Manajemen berasal dari bahasa Perancis kuno ménagement, yang 

memiliki arti "seni melaksanakan dan mengatur." Manajemen belum memiliki 

definisi yang mapan dan diterima secara universal. Mary Parker Follet, 

mendefinisikan manajemen sebagai seni menyelesaikan pekerjaan melalui 

orang lain. Definisi ini berarti bahwa seorang manajer bertugas mengatur dan 

mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Ricky W. Griffin 

mendefinisikan manajemen sebagai sebuah proses perencanaan, 

pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk 

mencapai sasaran secara efektif dan efesien. Efektif berarti bahwa tujuan dapat 

dicapai sesuai dengan perencanaan, sementara efisien berarti bahwa tugas yang 

ada dilaksanakan secara benar, terorganisir, dan sesuai dengan jadwal. 

Apabila pengelolaan memiliki arti yang sepadan dengan manajemen maka 

menurut Griffin dalam bukunya menyebutkan pengertian managemen sebagai 

berikut:  

“Management is a set of activities, including planning and decision 

making, organizing, leading and controlling, directed at an organization’s 

human, financial, physical and information resources with the aim of 

achieving organizational goals in an efficient and effective manner”. 

 

Artinya manajemen adalah seperangkat aktivitas yang meliputi 

perencanaan dan pembuat keputusan, pengorganisasian, kepemimpinan dan 

pengawasan, yang diarahkan pada organisasi manusia, keuangan, fisik dan 

sumber-sumber informasi organisasi dengan maksud untuk mencapai tujuan-

tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Kemudian Terry dalam bukunya 

nyebutkan bahwa “management is a distinct process consisting of planning, 

organizing, actuating, and controlling, performed to determine and accomplish 

state objective by the use of human beings and other resources.” Manajemen 
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adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan 

pengendalian yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan-tujuan 

yang telah ditetapkan dengan menggunakan sumber daya manusia dan sumber 

daya lainya. 

 

B. Manajemen Fasilitas Pendidikan 

Manajemen sarana dan prasarana pendidikan dapat didefinisikan sebagai 

proses kerja sama pendayagunaan semua sarana dan prasarana pendidikan 

secara efektif dan efisien. Lain halnya Menurut Juhairiyah bahwa, manajemen 

sarana dan prasarana itu adalah semua komponen yang secara langsung maupun 

tidak langsung menunjang jalanya proses pendidikan untuk mencapai tujuan 

pendidikan itu sendiri. Pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen 

sarana prasarana adalah proses pendayagunaan semua komponen sarana dan 

prasarana yang ada di sekolah dalam menunjang proses pendidikan untuk 

mencapai tujuan dari pendidikan itu sendiri. 

 

Manajemen fasilitas pendidikan itu sendiri meliputi: 

1. Pengadaan 

Hartati Sukirman dalam bukunya menyebutkan bahwa di dalam langkah 

pengadaan ini mencakup pula langkah perencanaan sarana prasarana. 

Proses  perencanaan pengadaan perlengkapan tidak mudah, karena harus 

dilakukan secara sistematis, rinci dan teliti berdasarkan  informasi yang 

realistis tentang kondisi sekolah tersebut. Perencanaan yang baik tentunya 

berdasarkan analisis kebutuhan dan skala prioritas yang disesuaikan dengan 

dana dan tingkat kepentingannya. Penyesuaian perencanaan dengan analisis 

kebutuhan itu meliputi empat tahapan, antara lain: (1) identifikasi tujuan 

umum yang mungkin dapat dicapai, (2) menyusun tujuan berdasarkan 

kepentingannya, (3) identifikasi perbedaaan antara yang diinginkan dan apa 

yang sesungguhya dan (4) menentukan skala prioritas.  

Pengadaan sarana pendidikan sebaiknya sesuai kriteria pemilihan yang 

memberikan empat kriteria dalam pemilihan sarana, yaitu: 1) alat itu harus 

berguna atau akan digunakan dalam waktu dekat (mendesak), mudah 

digunakan, 3) bentuknya bagus atau menarik dan 4) aman atau tidak 

menimbulkan bahaya jika digunakan.  
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Pengadaan adalah menghadirkan  alat atau media dalam menunjang 

pelaksanaan proses pembelajaran. Pengadaan sarana pendidikan tersebut 

dapat dilakukan dengan beberapa cara. yaitu dengan dibuat oleh pabrik dan 

alat atau media yang dibuat sendiri. Hal lainnya disebutkan Ary H G 

tentang pengadaan sarana pendidikan dengan empat cara, yaitu: 1) 

pembelian tanpa lelang atau  dengan lelang, 2) membuat sendiri, 3) 

menerima bantuan atau hibah, dan 4) dengan cara menukar. Dalam kaitan  

pengadaan perlengkapan sekolah ada beberapa cara yang dapat ditempuh 

oleh pengelola untuk mendapatkan perlengkapan yang dibutuhkan antara 

lain dengan cara membeli, mendapatkan hadiah atau sumbangan, tukar-

menukar dan meminjam. 

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip: 

a. Efisien, berarti pengadaan yang diusahakan dengan menggunakan dana 

dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan. 

b. Efektif, berarti pengadaan yang harus sesuai dengan kebutuhan yang 

telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya. 

c. Terbuka dan bersaing, berarti pengadaan yang harus terbuka bagi 

penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan melalui 

persaingan yang sehat. 

d. Transparan, berarti semua ketentuan termasuk syarat teknis administrasi 

pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia 

barang/jasa serta bersifat terbuka bagi penyedia barang/jasa yang 

berminat serta bagi masyarakat luas.  

e. Adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan sama terhadap 

penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk mencari keuntungan 

pada pihak tertentu. 

f. Akuntabel, berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun 

kelancaran pelaksanaan tugas umum dalam pengadaan barang/jasa. 
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Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk kegiatan pengadaan 

sarana dan prasarana pendidikan. Beberapa cara yang dimaksud sebagai 

berikut: 

a. Pembelian 

Pembelian adalah pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana 

pendidikan dengan cara sekolah menyerahkan sejumlah uang kepada 

penjual untuk memperoleh sarana dan prasarana sesuai dengan 

kesepakatan kedua belah pihak. Pembelian melalui lelang (yakni lelang 

umum dan lelang terbatas) dilakukan untuk pengadaan barang yang 

nilainya diatas Rp100.000.000,-. Lelang umum yaitu metode pemilihan 

penyediaan barang/jasa dilakukan secara terbuka dengan pengumuman 

secara kurang-kurangnya di satu surat kabar nasional atau satu surat 

kabar provinsi. Sementara lelang terbatas adalah metode pemilihan 

penyediaan barang/jasa dilakukan secara terbuka dengan pengumuman 

secara kurang-kurangnya di satu surat kabar nasional dengan 

mencantumkan penyedia barang/jasa yang telah diyakini mampu. 

b. Pembuatan atau Produksi Sendiri 

Produksi sendiri merupakan cara pemenuhan kebutuhan sekolah melalui 

pembuatan sendiri baik oleh guru,siswa, ataupun karyawan. Kegiatan 

produksi sendiri dapat dilakukan secara massal sehingga bukan hanya 

untuk memenuhi kebutuhan sekolah sendiri, melainkan pula dapat dijual 

ke sekolah lain. Pemilihan cara ini mempertimbangkan tingkat 

keefektifan dan efisiensinya apabila dibandingkan dengan pengadaan 

sarana dan prasarana pendidikan yang lainnya. 

c. Penerimaan Hibah 

Penerimaan hibah merupakan cara pemenuhan kebutuhan sarana dan 

prasarana pendidikan dengan jalan menerima pemberian sukarela dari 

pihak lain. Penerimaan hibah dapat berasal dari pemerintah 

(pusat/daerah) dan pihak swasta. Misalnya, penerimaan hibah tanah. 

Proses penerimaan hibah harus melalui berita acara penyerahan atau 

akta serah terima hibah yang dibuat oleh Notaris/PPAT. 

d. Penyewaan 

Penyewaan adalah cara pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana 

pendidikan dengan jalan memanfaatkan sementara barang milik pihak 
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lain untuk kepentingan sekolah dan sekolah membayarnya berdasarkan 

perjanjian sewa-menyewa. 

e. Peminjaman 

Peminjaman adalah cara pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana 

pendidikan dengan jalan memanfaatkan barang pihak lain untuk 

kepentingan sekolah secara sukarela sesuai dengan perjanjian pinjam-

meminjam. Menurut Nurabadi (2014) menyarankan agar segala 

perlengkapan yang dipinjam sekolah, baik berupa buku, majalah, surat 

kabar, meja, kursi atau gedung, harus diinventariskan di dalam buku 

inventaris tersendiri. 

f. Pendaur Ulangan 

Pendaur ulangan adalah cara pemenuhan kebutuhan saran dan prasarana 

pendidikan dengan jalan memanfaatkan barang bekas agar dapat 

digunakan untuk kepentingan sekolah. 

g. Penukaran 

Penukaran adalah cara pemenuhan kebutuhan saran dan prasaran 

pendidikan dengan jalan menukarkan barang yang dimiliki sekolah 

dengan barang yang dimiliki oleh pihak lain. Menurut Nurabadi (2014) 

menyatakan bahwa untuk memperoleh perlengkapan sekolah, pengelola 

perlengkapan sekolah dapat menjalin kerja sama dengan pengelola 

perlengkapan sekolah lainnya. 

h. Perbaikan atau Rekondisi 

Rekondisi atau perbaikan adalah cara pemenuhan kebutuhan saran dan 

prasaran pendidikan yang telah mengalami kerusakan. Dalam pengadaan 

sarana dan prasarana harus mengacu pada Peraturan Pemerintah 

Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana 

dan Prasarana. Pada umumnya, pengadaan sarana dan prasarana 

pendidikan melewati prosedur berikut ini. 

1) Menganalisis kebutuhan sarana dan prasarana beserta fungsinya. 

2) Mengklasifikasi sarana dan prasarana yang dibutuhkan. 

3) Menyusun proposal pengadaan sarana dan prasarana. 

4) Menerima peninjauan dari pihak yang dituju untuk menilai kelayakan 

sekolah memperoleh sarana dan prasarana.  

5) Setelah ditinjau dan dikunjungi, sekolah akan menerima kiriman 

sarana dan prasarana yang diajukan. 
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Berdasarkan jenisnya, pengadaan sarana dan prasarana pendidikan dapat 

dilakukan sebagai berikut. 

a. Tanah, pengadaan tanah dapat dilakukan dengan cara membeli, 

menerima hibah, dan menukar. 

b. Bangunan, pengadaan bangunan dapat dilakukan dengan cara 

membangun bangunan baru, membeli bangunan, menyewa bangunan, 

menerima hibah bangunan, dan menukar bangunan. 

c. Perabot, perabot merupakan sarana pengisi ruangan, misalnya, meja, 

kursi, lemari, rak, filling karbinet, dan lain-lain. 

d. Buku, pengadaan buku dapat dilakukan dengan cara membeli, 

menerbitkan sendiri, menerima hibah, dan menukarnya. 

e. Alat, pengadaan alat-alat sekolah dapat dilakukan dengan cara membeli, 

membuat sendiri, dan menerima bantuan. 

 

2. Inventarisasi 

 Inventarisasi adalah penyatatan dan penyusunan daftar barang milik 

Negara secara sistematis, tertib dan teratur berdasarkan ketentuan-

ketentuan pedoman yang berlaku. Menurut keputusan menteri keuangan 

R.I No. Kep. 225/MK/ V/4/1971. Barang milik Negara adalah berupa 

semua barang yang berasal atau dibeli dengan dana yang bersumber, baik 

secara keseluruhan atau sebagiannya, dari APBN atau dana lainnya atau 

yang  barang-barangnya dibawah penguasaan pemerintah, baik pusat, 

provinsi, maupun daerah otonom, baik yang berada didalam maupaun yang 

berada diluar negeri. Melalui inventarisasi perlengkapan pendidikan 

diharapkan tercipta ketertiban, penghematan keuangan, mempermudah 

pemeliharaan dan pengawasan. Kegiatan inventarisasi perlengkapan 

pendidikan meliputi dua kegiatan yaitu:  

a. Kegiatan yang berhubungan dengan pencatatan dan pembuatan kode 

barang perlengkapan. 

b. Kegiatan yang berhubungan dengan pembuatan laporan.   

 

Hal-hal umum yang diperlukan pada inventarisasi mencakup:  

a. Kode alat/bahan  

b. Nama alat/bahan  

c. Spesifikasi alat/bahan (merek,tipe dan pabrik pembuat alat)  
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d. Sumber pemberi alat dan tahun pengadaannya  

e. Tahun penggunaan  

f. Jumlah atau kuantitas  

g. Kondisi alat, baik atau rusak. 

 

 Daftar alat inventarisasi yang harus  digunakan atau diisi adalah sebagai 

berikut:  

a. Buku induk barang inventaris  

b. Buku catatan inventaris  

c. Buku golongan inventaris  

d. Laporan triwulan mutasi barang  

e. Daftar isian barang  

f. Daftar rekspitulasi batang inventaris. 

 

 Barang-barang perlengkapan disekolah dapat diklasifikasikan menjadi 

dua macam yaitu barang inventaris dan barang bukan inventaris. Barang 

inventaris adalah keseluruhan perlengkapan sekolah yang dapat digunakan 

secara terus menerus dalam waktu yang relatif lama seperti, meja, bangku, 

papan tulis, buku perpustakaan sekolah dan  perabot-perabot lainnya. 

Sedangkan barang-barang yang bukan inventaris adalah semua barang 

habis pakai, seperti kapur tulis, kertas, dan barang-barang yang statusnya 

tidak jelas. Baik barang inventaris maupun barang bukan inventaris yang 

diterima sekolah harus dicatat didalam buku penerimaan. Setelah itu, 

khusus barang-barang inventaris dicatat didalam buku induk inventaris dan  

buku golongan inventaris. Sedangkan barang-barang bukan inventaris 

dicatat dalam buku induk bukan inventaris dan kartu stok barang. 

 Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa inventarisasi 

merupakan kegiatan pencatatan dan penyusunan daftar milik negara secara 

sistematis berdasarkan ketentuan pedoman yang berlaku. Inventarisasi 

dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu inventaris barang dan inventaris 

bukan barang. Inventaris barang maupun bukan barang yang diterima harus 

dicatat dalam buku penerimaan. 
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3. Distribusi 

 Pendistribusian atau penyaluran perlengkapan merupakan kegiatan 

pemindahan barang dan tanggung jawab dari seorang penanggung jawab 

penyimpanan kepada unit-unit atau orang-orang yang membutuhkan barang 

itu. Dalam prosesnya ada tiga hal yang harus diperhatikan yaitu: ketepatan 

barang yang disampaikan, (baik jumlah maupun jenisnya) ketepatan 

sasaran penyampainnya dan ketepatan kondisi barang yang disalurkan 

(Bafadal, Ibrahim 2014).  

 Menurut (Bafadal, Ibrahim 2014), ada dua sistem pendistribusian barang 

yang dapat ditempuh oleh pengelola perlengkapan sekolah yaitu, sistem 

langsung dan sistem tidak langsung. Sistem pendistribusian langsung 

berarti barang-barang yang sudah diterima dan di  inventarisasikan 

langsung disalurkan pada bagian-bagian yang membutuhkan tanpa melalui 

proses penyimpan terlebih dahulu. Kemudian sistem pendistribusian tidak 

langsung berarti barang-barang yang sudah diterima dan sudah 

diinventarisasikan tidak secara langsung disalurkan, melainkan harus di 

simpan  terlebih dahulu di gudang penyimpanan dengan teratur. 

 Dari uraian di atas dapat diambil garis besar bahwa dalam 

pendistibusian ada tiga hal yang perlu diperhatikan yaitu ketepatan barang 

yang disampaikan, ketepatan sasaran penyimpanan dan ketepatan kondisi 

barang yang disalurkan. Selain itu pendistribusian juga memiliki dua sistem 

yang dapat ditempuh oleh seorang pengelola, adapun sistem tersebut adalah 

sistem langsung dan sistem tidak langsung. 

 

4. Pemanfaatan 

 Menurut (Bafadal Ibrahim, 2014), ada dua prinsip yang harus 

diperhatikan dalam menggunakan perlengkapan sekolah yaitu prinsip 

efektifitas dan efisiensi. Efektif berarti pemakaian laboratorium 

ditunjukkan semata-mata untuk memperlancar proses pembelajaran. 

Kemudian efisien berarti pemakaian alat/bahan laboratorium harus 

dilakukan  secara hemat sesuai dengan kegunaan dan hati-hati. 

 Ada dua prinsip yang harus diperhatikan dalam pemakaian 

perlengkapan pendidikan yaitu prinsip efektivitas dan prinsip efisiensi. 

Prinsip efektifitas berarti semua pemakaian perlengkapan pendidikan 

disekolah harus ditunjukkan sematamata dalam rangka memperlancar 
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pencapaian tujuan pendidikan sekolah baik secara langsung maupun tidak 

langsung.  Sedangkan prinsip efisiensi berarti 5 pemakaian semua 

perlengkapan pendidikan disekolah secara hemat dan dengan hati-hati. 

 

5. Pemeliharaan 

 Berkaitan dengan pemeliharaan sarana dan prasana pendidikan, idealnya 

semua sarana dan prasarana pendidikan disekolah selalu dalam kondisi siap 

pakai jika setiap saat akan digunakan. Pemeliharaan perlengkapan adalah 

suatu kegiatan pemeliharaan yang terus menerus untuk mengusahakan agar 

setiap jenis barang tetap berada dalam keadaan baik dan siap pakai. 

 Menurut Depdikbud, pemeliharaan alat laboratorium sebaiknya 

dibedakan sesuai dengan jenis alatnya, seperti alat-alat dari gelas 

dikumpulkan menjadi satu ditempat yang sama, sama  halnya dengan alat 

yang terbuat dari kayu, besi, porselen dan sebagainya. Pastikan alat-alat 

tersebut berada dalam keadaan aman. Pemeliharaan pada zat kimia juga 

harus diperhatikan seperti pemisahan bahan-bahan yang sering dipakai, 

bahan yang berbahaya untuk siswa dan bahan yang jarang dipakai. 

 Menurut (Bafadal Ibrahim, 2014), ada beberapa macam pemeliharaan 

perlengkapan disekolah, yaitu: pemeliharaan  yang bersifat pengecekan, 6 

pemeliharaan yang bersifat pencegahan, pemeliharaan yang bersifat 

perbaikan ringan, pemeliharaan  yang bersifat perbaikan berat. Ditinjau dari 

perbaikan ada dua macam pemeliharaan perlengkapan sekolah yaitu 

pemeliharaan sehari-hari dan pemeliharaan berkala.   

 Dari uraian di atas dapat diambil  garis besar bahwa sarana prasarana 

pendidikan dalam pemelihraannya dapat dilakukan sebagai berikut:  

1) melakukan pencegahan kerusakan, 2) menyimpan, disimpan diruang/rak 

agar terhindar dari kerusakan, 3) membersihkan dari kotoran/debu atau uap 

air, 4) memeriksa atau mengecek kondisi sarana dan prasarana secara rutin, 

5) mengganti komponenkomponen yang rusak, 6) melakukan perbaikan 

jika terjadi kerusakan pada sarana atau prasarana pendidikan. 

 

6. Penghapusan 

 Penghapusan ialah proses kegiatan  yang bertujuan untuk menghapus 

barang-barang milik Negara/ kekeyaan Negara dari daftar inventarisasi 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sarana dan 
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prasarana yang sudah tidak sesuai lagi bagi pelaksanaan pembelajaran 

diganti atau disingkirkan. Tujuan penghapusan adalah:  

a. Mencegah atau sekurang-kurangnya membatasi kerugian atau 

pemborosan biaya untuk pemeliharaan/perbaikan, pengamaan barang-

barang yang semakin buruk kondisinya, barang-barang berlebih, dan 

atau barang-barang lainnya tidak dapat dipergunakan lagi.  

b. Meringankan beben kerja dan tanggung jawab pelaksana inventaris.  

c. Membebaskan ruang/pekarangan kantor dari barang-barang yang tidak 

dipergunakan lagi.  

d. Membebaskan barang dari pertanggungjawaban administrasi satuan 

organisasi yang mengurus. 

 

Langkah-langkah penghapusan perlengkapan pendidikan disekolah:  

a. Kepala sekolah (bisa dengan menunjuk seseorang) mengelompokan 

perlengkapan yang akan dihapus dan meletakan ditempat yang aman 

namun tetap berada dilokasi sekolah.  

b. Menginventarisasi perlengkapan yang akan dihapus dengan cara 

mencatat jenis, jumlah, dan tahun pembuatan perlengkapan tersebut.  

c. Kepala sekolah mengajukan usulan penghapusan barang dan 

pembentukan panitia penghapusan, yang dilampiri dengan data barang 

yang rusak (yang akan dihapusnya) ke kantor dinas pendidikan kota atau 

kabupaten.  

d. Setelah SK penghapusan dari kantor dinas pendidikan kota/kabupaten 

terbit, selanjutnya panitia pengahpusan segera bertugas yaitu memeriksa 

kembali barang yang rusak berat, biasanya dengan membuat berita acara 

pemeriksaan.  

e. Panitia mengusulkan penghapusan barang-barang yang terdaftar dalam 

berita acara pemeriksaan, biasanya perlu ada pengantar dari kepala 

sekolah kemudian usualan itu diteruskan ke kantor pusat.  

f. Begitu surat penghapusan dari Jakarta datang, bisa segera dilakukan 

penghapusan terhadap barang-barang tersebut. Ada dua kemungkinan 

penghapusan perlengkapan sekolah yaitu dimusnahkan dan dilelang. 

Apabila melalui lelang yang berhak melelang adalah kantor lelang 

setempat dan hasil lelang menjadi milik Negara. 
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Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penghapusan merupakan 

kegiatan menghapus barang-barang milik negara dari daftar inventaris 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan 

penghapusan dilakukan melalui langkah dan tujuan yang telah ditetapkan. 

 

C. Proses Manajemen Fasilitas Pendidikan 

Secara umum, proses kegiatan manajemen sarana prasarana pendidikan, 

meliputi perencanaan, pengadaan, pendistribusian, penggunaan, inventarisasi, 

dan pengawasan dan pemeliharaan, serta penghapusan. Proses-proses ini 

penting dilakukan agar pengadaan sarana prasarana tepat sasaran dan efektif 

dalam penggunaan. 

1. Perencanaan Sarana Dan Prasarana Pendidikan 

Perencanaan merupakan seperangkat keputusan yang diambil dalam 

menentukan kegiatan yang hendak dilakukan pada masa yang akan datang. 

Hal ini mengindikasikan bahwa perencanaan dalam kegiatan manajemen 

sarana dan prasarana merupakan rangkaian dari berbagai keputusan yang 

diambil dengan isi mengenai kegiatan atau prosedur yang akan dilakukan 

dalam manajemen sarana dan prasarana. Berkaitan dengan perencanaan ini, 

Jones dalam Sulistyorini menjelaskan bahwa perencanaan pengadaan 

perlengkapan pendidikan di sekolah harus diawali dengan analisis jenis 

pengalaman pendidikan yang diprogramkan sekolah.  

2. Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pendidikan 

Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan merupakan suatu upaya 

yang dilakukan dalam pemenuhan kebutuhan untuk kelancaran dalam 

proses pendidikan disekolah dengan mengacu pada apa yang telah 

direncanakan sebelumnya. Ada beberapa cara yang ditempuh untuk 

mendapatkan perlengkapan yang dibutuhkan di sekolah. Menurtut Bafadal 

sistem pengadaan sarana dan prasarana disekolah, dapat dilakukan berbagai 

cara antara lain: 

a. Dropping dari pemerintah hal ini meruoakan bantuan yang diberikan 

permerintah kepada sekolah. Bantuan ini sifatnya terbatas sehingga 

pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan disekolah tetap harus 

mengusahakan dengan cara lain. 

b. Mengadakan sarana dan prasarana sekolah dengan cara membeli baik 

secara langsung maupun melalui pemesanan terlebih dahulu. 
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c. Meminta sumbangan dari wali murid atau mengajukan proposal bantuan 

pengadaan sarana dan prasarana sekolah ke lembaga-lembaga sosial 

yang tidak mengikat. 

d. Mengadakan perlengkapan dengan cara menyewa atau meminjam 

ketempat lain. 

e. Mengadakan perlengkapan sekolah dengan cara tukar menukar barang 

yang dimiiki denga barang lainnya yang dibutuhkan sekolah. 

 

Memilih sarana dan prasarana pendidikan bukanlah berupa resep yang 

lengkap dengan petunjuk-petunjuknya, lalu pendidik menerima resep itu 

begitu saja, sarana pembelajaran hendaknya direncanakan, dipilih dan 

diadakan dengan teliti sesuai dengan kebutuhan sehingga penggunaan 

berjalan dengan wajar. Untuk itu pendidik hendaknya menyesuaikan 

dengan sarana pembelajaran dengan faktor-foktor yang dihadapi,yaitu 

tujuan apakah yang hendak dicapai.media apa yang tersedia, pendidik mana 

yang akan menggunakannya.dan peserta pendidik mana yang dihadapi. 

Faktor lain yang hendaknya dipertimbangkan dalam penelitian sarana 

pembelajaran adalah kesesuaian dengan ruang dan waktu. 

3. Pendistribusian 

Barang-barang perlengkapan sekolah (sarana dan prasarana) yang telah 

diadakan dapat didistribusikan. Pendistribusian atau penyaluran 

perlengkapan merupakan kegiatan pemindahan barang dan tanggungjawab 

dari seorang penanggungjawab penyimpanan kepada unit-unit atau 

orangorang yang membutuhkan barang itu. Dalam rangka itu, ada tiga 

langkah yang sebaiknya ditempuh oleh bagian penanggungjawab 

penyimpanan atau penyaluran, yaitu: (1) penyusunan alokasi barang; (2) 

pengiriman barang; (3) penyerahan barang 

4. Inventarisasi Sarana Dan Prasarana Pendidikan 

Inventarisasi merupakan aktifitas dalam mengelola sarana dan prasarana 

pendidikan. Inventarisasi dapat diartikan sebagai pencatatan dan 

penyusunan barang-barang milik negara secara sistimatis, tertib, dan teratur 

berdasarkan ketentuan-ketentuan atau pedoman-pedoman yang berlaku. 

Hal ini sesuai dengan keputusan mentri keuangan RI Nomor 

Kep,225/MK/V/4/1971 bahwa barang milik negara berupa semua barang 

yang berasal atau dibeli dengan dana yang bersumber baik secara 
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keseluruhan atau bagian sebagainya dari anggaran pendapatan dan belanja 

Negara (APBN) ataupun dana lainnya yang barang-barang di bawah 

penguasaan kantor Departemen dan Kebudayaan,baik yang berada di dalam 

maupun luar negeri. Kegiatan inventarisasi atau pencatatan sarana dan 

prasarana ini merupakan proses yang berkelanjutan. Dengan melakukan 

inventarisasi terhadap sarana dan prasarana pendidikan, dapat diketahui 

jumlah, jenis barang, kualitas, tahun pembuatan, merk, ukuran harga dan 

sebagainya. Kegiatan inventarisasi sarana dan prasarana pendidikan di 

sekolah menurut Bafadal Kegiatan inventarisasi, meliputi : 

a. Pencatatan sarana dan prasarana sekolah dapat dilakukan di dalam buku 

penerimaan barang,buku bukan inventaris,buku (kartu) stok barang. 

b. Pembuatan kode khusus untuk perlengkapan yang terolong barang 

Inventaris,caranya dengan membuat kode barang dan menempelkannya 

dan menuliskannnya. 

c. Semua perlengkapan pendidikan di sekolah yang tergolong barang 

inventaris harus dilaporkan. Untuk keperluan pengurusan dan pencatatan 

ini disediakan instrumen administrasi berupa: buku inventaris, buku 

pembelian, buku penghapusan, dan kartu barang. 

 

5. Penggunaan Sarana Dan Prasarana 

Proses manajemen sarana dan prasarana didalamnya mencangkup aspek 

penggunaan. suatu barang atau benda yang dimilki harus jelas kegunaannya 

sehingga barang atau benda tersebut dapat dimanfaatkan dengan efektif. 

Penggunaan alat dipengaruhi 4 Faktor yaitu: (1) Banyaknya alat untuk 

tiap macam, (2) Banyaknya kelas, (3) banyaknya siswa dalam tiap kelas, 

(4) banyaknya ruang. 

 

6. Pengawasan Dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendidikan 

Disekolah  

Pengawasan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah merupakan 

aktivitas yang harus dijalankan untuk menjaga atau memelihara dan 

memanfaatkan sarana dan prasarana sekolah demi keberhasilan proses 

pembelajaran di sekolah serta agar perlengkapan yang dibutuhkan oleh 

personel sekolah dalam kondisi siap pakai. Ada beberapa macam 



Amiruddin Tumanggor, James Ronald Tambunan & Pandapotan Simatupang 

100 

pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah ditinjau dari sifat 

maupun waktunya. 

a. Ditinjau dari sifatnya ada empat macam pemeliharaan sarana dan 

prasarana pendidikan di sekolah. Keempat macam pemeliharaan tersebut 

cocok untuk perawatan mesin. 

1) Pemeliharaan perlengkapan yang bersifat pengecekan. 

2) Pemeliharaan yang bersifat pencegahan. 

3) Pemeliharaan yang bersifat perbaikan ringan. 

4) Perbaikan berat. 

 

b. Ditinjau dari waktu pemeliharaannya ada dua macam pemeliharaan 

sarana dan prasarana. 

1) Pemeliharaan sehari-hari, seperti menyapu, mengepel lantai, 

membersihkan pintu. 

2) Pemeliharaan berkala, misalnya pengontrolan genting, pengapuran 

tembok. 

 

Sarana dan prasarana pendidikan yang dimiliki sekolah memerlukan 

pemeliharaan sehari-hari dan berkala. 

a. Pemeliharaan sehari-hari: 

1) Pemakaian aliran harus diperhatikan. Pada siang hari dalam ruang 

yang cukup terang lampu dipadamkan. Demikian pula pada malam 

hari lampu pada ruang-ruang yang tidak memerlukan penerangan 

lampu dimatikan. 

2) Panel/kotak sekring diperiksa. 

3) Bola-bola lampu diperiksa. Apabila ada yang putus segera diganti. 

 

b. Pemeliharaan berkala: 

1) Sekurang-kurangnya sebulan sekali instalasi harus dikontrol terutama 

pada meteran pemakaian apakah ada kelainan pada meteran. 

2) Instalasi jaringan kabel agar dikontrol dan apabila ada kerkusakan 

yang tidak dapat diatasi sendiri oleh petugas segera dilaporkan 

kepada PLN setempat. 
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7. Penghapusan 

Penghapusan sarana dan prasarana merupakan kegiatan pembebasan 

sarana dan prasarana dari pertanggungjawaban yang berlaku dengan alasan 

yang dapat dipertanggungjawabkan. Secara lebih operasional penghapusan 

sarana dan prasarana adalah proses kegiatan yang bertujuan untuk 

mengeluarkan/menghilangkan sarana dan prasarana dari daftar inventaris, 

kerena sarana dan prasarana tersebut sudah dianggap tidak berfungsi 

sebagaimana yang diharapkan terutama untuk kepentingan pelaksanaan 

pembelajaran di sekolah. Penghapusan sarana dan prasarana dilakukan 

berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Penghapusan 

sebagai salah satu fungsi manajemen sarana dan prasarana pendidikan 

persekolahan harus mempertimbangkan alasan-alasan normatif tertentu 

dalam pelaksanaannya. Oleh karena muara berbagai pertimbangan tersebut 

tidak lain adalah demi efektivitas dan efisiensi kegiatan persekolahan. 

Penghapusan sarana dan prasarana pada dasarnya bertujuan untuk: 

a. Mencegah atau sekurang-kurangnya membatasi kerugian/pemborosan 

biaya pemeliharaan sarana dan prasarana yang kondisinya semakin 

buruk, berlebihan atau rusak dan sudah tidak dapat digunakan lagi. 

b. Meringankan beban kerja pelaksanaan inventaris. 

c. Membebaskan ruangan dari penumpukan barang-barang yang tidak 

dipergunakan lagi. 

d. Membebaskan barang dari tanggung jawab pengurusan kerja. 

Penghapusan sarana dan prasarana merupakan kegiatan meniadakan 

atau menghapus barang-barang miliki Negara dari daftari inventaris 

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan pada Peraturan 

Perundang-undangan yang berlaku. Ada beberapa alasan yang harus 

diperhatikan untuk dapat menyingkirkan atau menghapus sarana dan 

prasarana. 

 

Beberapa alasan tersebut yang dapat dipertimbangkan untuk menghapus 

sesuatu sarana dan prasarana harus memenuhi sekurang- kurangnya salah 

satu syarat di bawah ini. 

a. Dalam keadaan rusuk berat yang sudah dipastikan tidak dapat diperbaiki 

lagi atau dipergunakan lagi. 
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b. Perbaikan akan menelan biaya yang sangat besar sekali sehingga 

merupakan pemborosan uang Negara. 

c. Secara teknis dan ekonomis kegunaan tidak seimbang dengan biaya 

pemeliharaan 

d. Penyusutan diluar kekuasaan pengurus barang 

e. Tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masa kini 

f. Barang-barang yang jika disimpan lebih lama akan rusak dan tidak dapat 

dipakai lagi. 

g. Ada penurunan efektivitas kerja 

h. Dicuri, diselewengkan, musnah akibat bencana alam dan lain 

sebagainya. 

 

D. Standar dan Tujuan Manajemen Fasilitas Pendidikan 

Untuk menjamin terwujudnya pemerataan dan peningkatan mutu 

pendidikan di tengah perubahan global diperlukan adanya sarana dan prasarana 

yang memadai. Sarana dan prasarana yang memadai tersebut harus memenuhi 

ketentuan minimum yang ditetapkan dalam standar sarana dan 

prasarana.Standar sarana dan prasarana ini untuk lingkup pendidikan formal, 

jenis pendidikan umum, jenjang pendidikan dasar dan menengah yaitu: Sekolah 

Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah 

Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah 

(SMA/MA). Standar sarana dan prasarana ini mencakup: 

1. Kriteria maksimum sarana yang terdiri dari perabot, peralatan pendidikan, 

media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, teknologi informasi 

dan komunikasi, serta perlengkapan lain yang wajib dimiliki oleh setiap 

sekolah/madrasah, 

2. Kriteria minimum prasarana yang terdiri dari lahan, bangunan, ruang- 

ruang, dan instalasi daya dan jasa yang wajib dimiliki oleh setiap 

sekolah/madrasah. 
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Sedangkan Tujuan dari pengelolaan sarana dan prasarana sekolah adalah 

untuk memberikan layanan secara professional berkaitan dengan sarana dan 

prasarana pendidikan agar proses pembelajaran bisa berlangsung secara efektif 

dan efisien. Berkaitan dengan hal ini. Bafadal menjelaskan secara rinci tentang 

tujuan manajemen sarana dan prasarana pendidikan sebagai berikut : 

1. Untuk mengupayakan pengadaan sarana dan prasarana sekolah melalui 

sistem perencanaan dan pengadaan yang hati-hati dan seksama, sehingga 

sekolah memiliki sarana dan prasana yang baik, sesuai dengan kebutuhan 

sekolah, dan dengan dana yang efisien. 

2. Untuk mengupayakan pemakaian sarana dan prasarana sekolah secara tepat 

dan efisien. 

3. Untuk mengupayakan pemeliharaan sarana dan prasana pendidikan, 

sehingga keberadaannya selalu dalam kondisi siap pakai dalam setiap 

dperlukan oleh semua pihak sekolah. 
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A. Teknik-Teknik Supervisi Pendidikan 

Salah satu aspek yang ikut mempengaruhi keberhasilan supervise adalah 

teknik supervise yang digunkan supervisor. Teknik dalam hal ini merupkan alat 

dalam mencapai tujuan. Sebagai alat hanya diperlukan jika dianggap efektif 

dalam mencapai tujuan. Bila tidak, maka supervisor yarus mampu memilih 

tekhnik lain untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi guru. 

Supervisor harus dapat memilih teknik yang paling baik dan tepat. 

Sehingga dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Pemilihan teknik ini 

dapat mempengaruhi oleh bebrapa hal, yaitu tujuan yang ingin dicapai, situasi 

dan kondisi, serta faaktor manusia yang menggunkannya. Berbeda tujuan yang 

ingin dicapai, tentu berbeda teknikyang digunakan. Misalnya bila tujuan 

supervise membina kemampuan satu orang guru, maka tekniknya berbeda 

dengan supervise yang tujuannya membina kemampuan berberapa orang guru 

sekaligus. 

Kemudian pemilihan teknik itu juga akan dipengaruhi oleh situasi dan 

kondisi dimana supervise itu berlangsung serta faktor manusia yang 

menggunkan teknik itu. Ada kalanya suatu teknik menurut seorang supervisor 

efektif digunakan, tetapi bagi supervisor yang lain mungkin tidak bermanfaat 

dan tidak dapt digunakan untuk mencapai tujuan. Hal ini dapat terjadi apabila 

supervisor itu tidak memahami fungsi dan cara-cara menggunakan teknik 

tersebut.  

Pengelompokan teknik supervise pendidikan menurut Asmani (2012) dapat 

dilakukan berdasarkan dua. Aspek yaitu dilihat dari jumlah orang yang di 

supervise dan dilihat dari langsung atau tidaknya supervisor menghadapi oarng 

yang disupervisi. Dilihat dari jumlah orang disuvervisi, teknik supervise dapat 

dibedakan atas dua yaitu teknik individual (individual technique) dan teknik 

kelompok (group technique). Sedangkan dilihat dari langsung tidaknya 
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supervisor menghadapi orang yang disupervisi, teknik supervise dapat 

dibedakan atas dua pula yaitu teknik langsung (direct technique) dan tidak 

langsung (direct technique). 

1. Teknik Individual (individual technique) 

Ada beberapa teknik supervise yang tergolong ke dalam kelompok 

teknik individual yaitu: 

a. Kunjungan Kelas 

Supervisi dating ke kelas dan memperhatikan guru yang sedang 

mengajar. Melalui kunjungan kelas, supervisor akan memperoleh 

banyak informasi mengenai pe laksanaan proses be lajar mengajar di 

kelas. Supervisor dapt mengetahui kelebihan dan kekurangan guru 

dengan mengetahui keberhasilan guru dalam mengaktifkan siswa dalam 

pembelajaran. Secara rinci tujuan kelas adalah sebagai berikut: 

1) Untuk mengetahui pelaksanaan dan penampilan guru dalam mengajar 

2) Untuk mengetahui kelebihan dan kemampuan khusus yang dimiliki 

masing-masing guru. 

3) Untuk mengetahui kebutuhan-kebutuhan para guru, terutama yang 

diperlukan untuk menunjang penampilanya dikelas. 

4) Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan supervisor 

dalam penyusunan rencana supervisinya. 

5) Untuk mendorong dan meransang guru agar mau berusaha bekerja 

lebih baik dalam meningkatkan kemampuannya. 

6) Untuk mengetahui usaha, guru dalam melaksanakan saran- saran 

yang telah diberikan supervisor.  

7) Untuk menimbulkan sikap percaya pada guru terhadap kunjungan 

kelas yang dilaksanakan supervisor. 

 

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan supervisor agar 

kehadirannya di kelas tidak mengganggu situasi belajar mengajar. 

Pertama supervisor hendaknya menghargai guru yang sedang mengajar 

di kelas tersebut. Supervisor harus berupaya menunjukkan sikap 

kolegial terhadap guru yang dikunjungi. Kedua supervisor masuk ke 

kelas dengan memperhatikan peraturan dan kebiasaan umum yang 

berlaku disekolah. Supervisor memasuki ruang kelas terang-terangan 

dan jangan mengganggu jalannya, proses belajar mengajar. Ketiga 
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supervisor sebaiknya memilih tempat yang tidak menarik perhatian 

siswa, namun dari tempat tersebut supervisor dapat mengamati guru 

dengan baik. Keempat supervisor membuat catatan tertentu, tetapi 

diusahakan agar proses pembuatan catatan tersebut tidak menggangu 

konsentrasi guru yang sedang mengajar. Kelima selama melakukan 

pengamatan supervisor tidak diperkenankan ikut berpartisipasi. Jika 

kepala sekolah akan meninggalkan kelas sebelum jam pelajaran 

berakhir. Maka supervisor cukup menunjukkan anggukkan dari jauh 

sebagai tiada “minta diri”. Secara garis besar kunjungan kelas dapat 

dikelompokkan menjadi dua, yaitu: 

1) Kunjungan kelas yang direncanakan/dipersiapakan terlebih dahulu. 

Kunjungan kelas yang dipersiapkan ini dapat dibedakan atas tiga 

yaitu: 

a) kunjungan kelas yang direncanakan oleh kepala sekolah dan 

diberitahukan kepada guru. 

b) kunjungan kelas yang direncanakan kepala sekolah tetapi tidak 

diberitahukan kepada guru. 

c) direncanakan oleh guru dan mengundang kapala sekolah untuk 

mengunjungi kelasnya. 

 

2) Kunjungan kelas tanpa perancana /persiapan.  

Tujuan kunjungan kelas seperti ini mungkin bermacam- macam 

misalnya hanya sekedar membina hubungan baik antara kepala 

sekolah dengan guru atau juga merupakan salah satu bentuk inpeksi 

mendadak (sidak)yang dilakukan kepala sekolah. Kunjungan kelas 

tanpa perancanaan ini kurang memberikan banyak man faat bagi 

pengembangan dan penigkatan kemampuan mengajar guru yang 

bersangkutan. 

 

b. Observasi Kelas 

Supervisor mengamati suasana kelas selama pelajaran berlangsung. 

Observasi kelas dapat dibedaakan aatas dua yaitu observasi langsung 

dan tidaak langsung. Obeservasi langsung dapat dilakukan dengan cara 

supervisor masuk kelas dan mengamati suasana kelas secara 

keseluruhan terutama prilaku guru yang sedang mengajar. Sedangkan 
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observasi tidak langsung, supervisor mengamati guru yang sedang 

mengajar dari suatu tempat, dimana siswa-siswa tidak mengetahui 

bahwa supervisor sedang melakukan observasi. 

Tujuan observasi kelas ini adalah untuk memperoleh data yang 

obyektif mengenai kelebihan dan kekurangan guru. Data tersebut dapat 

dijadikan bahan pertimbangan dalam memberikan pembinaan kepada, 

guru. 

Dalam melakukan observasi, supervisor dapat mempergunakan 

beberapa instrument berupa lembaran observasi dalam bentuk Check-

list. Dengan menggunakan instrumen pengamatan yang dilakukan akan 

lebih terarah. 

 

c. Percakapan Pribadi 

Percakapan pribadi maksudnya supervisor melakukan percakapan 

secara langsung dengan guru yang di supervisi. Isi dari percakapan 

tersebut adalah usaha-usaha yang mungkin dilakukan untuk mengatasi 

masalah yang dihadapi guru. 

Salah satu alat yang penting dalam supervise adalah percakapan 

pribadi. Melalui percakapan pribadi supervisor dapat membicarakan 

masalah-masalah mengajar yang sifatnya pribadi, sehingga bentuk yang 

diberikan lebih mempertimbangkan individual guru. Sahertian, 2016 

membedakan percaakapan pribadi atas 4 jenis yaitu: 

1) Class room conference, yaitu percakapan yang dilakukan di dalam 

kelas pada waktu siswa istirahat atau sudah pulang 

2) Office conference, yaitu percakapan pribadi yang dilakukan dikantor 

kepala sekolah atau di ruang guru. 

3) Causal conference, yaitu percaakapan yang dilakukan secara 

kebetulan 

4) Observational visitation yaitu percakapan setelah observasi kelas. 

 

d. Saling Mengunjungi Kelas 

Guru-guru saling mengunjungi antara satu dengan yang lain yang 

sedang mengajar. Saling mengunjungi kelas ini dapat dilakukan di 

sekolah sendiri atau, mengunjungi guru di sekolah yang lain. Guru yang 

berkunjung dapat belajar melalui penampilan teman yang diamatinya. 
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e. Menilai Diri-sendiri 

Dalam hal ini guru menilai dirinya sendiri dengan harapan dapat 

membantu guru dalam memperbaiki kemampuannya. 

 

2. Teknik Kelompok (Group technique) 

Teknik kelompok menurut Sahertian (2016) adalah teknik- teknik yang 

dugunakan atau dilaksanakan oleh supervisor dengan sejumlah guru dalam 

satu kelompok. Berarti permasalahan yang dialami oleh guru-guru yang 

ada dalam kelompok tersebut relative sama. Penggunaan teknik dalam 

kondisi seperti itu lebih efisien dibandingkan menggunakan teknik 

individual. Teknik-teknik yang bersifat kelompok adalah sebagai berikut. 

a. Pertemuan Orientasi Bagi Guru Baru 

Pertemuan orintasi guru baru dimaksudkan agar guru-guru dapat 

menyelesaikan diri dengan situasi dan kondisi di sekolah  yang baru, 

dimasukinya, pertemuan ini bukan hanya dihadiri oleh guru baru, tetapi 

juga dihadiri oleh semua, guru. Dalam pertemuan tersebut guru-guru 

akan mendengarkan penjelasan dari kepala sekolah, sekolah mengenai 

berbagai hal yang ada di sekolah termasuk program sekolah. (Sahertian, 

2016) mengemukakan bahwa pertemuan orientasi ini merupakan juga 

jumpa untuk merencanakan program sekolah. Karena itu dalam 

kesempatan itu dilakukan tanya jawab. 

b. Rapat Guru 

Rapat guru adalah suatu pertemuan antara semua guru untuk 

membicarakan penyelesaian masalah- masalah yang dihadapi guru 

khususnya, sekolah umumnya secara domokratis dan biasanya dipimpin 

oleh kepala sekolah. Rapat guru mempunyai beberapa tujuan antara lain: 

pertama, menyatakan pandangan guru-guru tentang tugas dan fungsi 

sekolah dalam mencapai tujuan pendidikan. Kedua mendorong guru-

guru agar ia menerima tujuan dan melaksanakan tugas dan tanggung 

jawabnya dengan baik, serta mau berusaha menemukan strategi dalam 

menciptakan situasi belajar mengajar yang lebih optimal. 

c. Studi Antar Kelompok Guru 

Guru-guru dalam mata pelajaran tertentu berkelompok membahas suatu 

masalah atau materi pelajaran. Dengan demikian anggota kelompok 

akan memperluas pengetahuan terutama berkaitan dengan materi 



Amiruddin Tumanggor, James Ronald Tambunan & Pandapotan Simatupang 

184 

tersebut. Selain itu kelompok merupakan suatu permasalahan yang 

dihadapi oleh masing-masing anggota kelompok. 

d. Diskusi 

Diskusi merupakan pertukaran pendapat tentang suatu masalah untuk 

dipecahkan bersama. Tujuan utmanya adalah mengembangkan 

keterampilan anggota dalam mengatsi masalah dengan jalan bertukar 

pikiran.  

e. Seminar 

Dalam seminar dibahas suatu masalah yang disampaikan oleh 

pemasaran dan diberikan pada partisipan untuk menanggapi masalah 

yang dibahas pemasaran. 

f. Diskusi Panel 

Diskusi panel merupakan suatu bentuk diskusi, yang dipentaskan 

dihadapan sejumlah partisipan dan dihadiri oleh beberapa orang panelis 

yang dianggap ahli dalam bidang yang didiskusikan. 

g. Buletin Supervisi 

Para pengajar mengeluarkan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan 

upaya meningkatkan situasi belajar mengajar. Dengan membaca tulisan 

tersebut pengetahuan dan kemampuan guru menjadi lebih baik. 

h. Demonstrasi Mengajar 

Melalui teknik ini supervisor memberikan penjelasan mengenai cara-

cara mengajar yang baik. Jika diperlukan supervisor langsung 

mempraktekkan bagaimana mengajar yang baik di depan sejumlah guru. 

i. Perpustakaan Jabatan 

Dalam suatu sekolah disediakan suatu ruangan khusus berisi buku-buku 

sumber, berupa buku-buku yang berkenaan dengan bidang studi, brosur, 

majalah dan bahan lainnya yang sudah diselaiksi. Dengan adanya 

perpustakaan ini dapat memperkaya pengetahuan dan pengalaman guru 

sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang dalam profesinya. 

j. Penjelasan Sekolah Untuk Anggota Staf (Field Trip) 

Guru-guru mengadakan perjalanan atau berkunjung kesekolah yang 

lebih maju dengan tujuan belajar dari sekolah tersebut. Dalam 

perjalanan ini guru-guru harus berperan aktif dalam mempelajari apa 

yang ditemukan disekolah tujuan. Dengan mengetahui teknik-teknik 

tersebut, diharapakan seorang supervisor dapat memilih teknik yang 
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saling efektif dalam melakukan supervise. Pemilih teknik yang tepat 

akan memudahkan supervisor dalam mencapai tujuan. 

 

B. Supervisi Pengajaran dengan Manajemen Emosi 

Tuntutan terhadap peningkatan kualitas pengajaran (instruction quality 

improvement) selalu muncul setiap saat seiiring dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang berlangsung begitu cepat. Reaksi terhadap 

tuntutan tersebut dapat direalisasikan melalui kegiatan supervise pengajaran 

(instruction supervision) yang dilakukan disekolah. Neagley & Evans dalam 

bukunya menyatakan “researchers in education theory agree that the primary 

purpose of supervision is improving instruction”. Kegiatan supervisi 

pengajaran di sekolah merupakan tugas dan fungsi dari supervisor. 

Supervisor yang dimaksudkan dalam hal ini adalah pengawas sekolah yaitu 

orang yang menjalankan tugas dan fungsi supervisi, mempunyai tugas dan 

tanggung jawab untuk meningkatkan kemampuan profesioanl guru dengan 

memberikan bimbingan sehingga kualitas pembelajaran yang dilakukan guru 

menjadi lebih baik.  

Bimbingan yang diberikan oleh pengawas sekolah kepada guru yang 

berkaitan dengan tugas pokok guru sebagai fasilitator pembelajaran. Hal ini 

diperlukan karena tidak semua guru mampu memecahkan permasalahan 

mengajar yang dihadapinya di kelas, sehingga ia membutuhkan bantuan  

(Sahertian, 2016). Selain itu, bantuan atau bimbingan yang diberikan kepada 

guru oleh orang  yang bukan ahli di bidangnya atau tidak di didik secara khusus 

untuk melaksanakan tugas tersebut. Disamping memerlukan bantuan dari orang 

lain, guru sendiri juga bertanggung jawab secara professional untuk 

meningkatkan kemampuannya secara terus menerus. Dalam kenyataannya, 

supervisi yang dilakukan pengawas sekolah terhadap guru masih memiliki 

kelemahan, antara lain: (1) pembinaan masih ditekankan pada aspek 

administratif yang mengabaikan aspek professional, (2) pengetahuan dan 

kemampuan tenaga Pembina yang masih kurang, dan (3) hubungan professional 

yang kaku dan kurang akrab antara Pembina dan guru yang disebabkan oleh 

sikap otoriter sehingga guru  merasa  ta kut  serta  kurang  terbuka  kepada  

Pembina (Depdikbut, 2019). 
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Supervisor merupakan sebuah profesi yang berorientasi kepada pelayanan, 

bantuan dan bimbingan. Pelayanan diberikan kepada guru-guru, baik sebagai 

individu, maupun kelompok. Agar pelayanan yang diberikan paripurna meliputi 

aspek psikologi, sosial dan spiritual diperlukan suatu keterampilan manajemen 

emosi. Keterampilan tersebut lebih dikenal dengan istilah kecerdasan 

emosional. Kecerdasan emosional (EQ) bukanlah mode atau kecenderungan. 

Bukan juga sesuatu yang baru yang digembar-gemborkan masyarakat melalui 

investasi penelitian. Kecerdasan emosional ini jelas sangat dibutuhkan oleh 

supervisor sebab supervisor selalu berhubungan dengan guru-guru. EQ juga 

dikaitkan dengan kesanggupan untuk mengendalikan dorongan hati dan emosi, 

mengatur suasana hati dan menjaga agar stres tidak melumpuhkan kemampuan 

berpikir, kemampuan untuk menyelesaikan konflik, begitu juga  dalam 

melaksanakan supervisi kepada guru-guru. Koordinasi suasana hati adalah inti 

dari hubungan sosial yang baik. Apabila seseorang pandai menyesuaikan diri 

dengan suasana hati individu lain atau dapat berempati, maka orang tersebut 

akan memiliki tingkat emosionalitas yang baik dan akan lebih mudah 

menyesuaikan diri dalam lingkungannya. Kecerdasan emosional  menyediakan 

pemahaman lebih mendalam tentang diri sendiri dan orang lain. Sikap seperti 

ini dituntut untuk ada dalam setiap supervisor. 

Goleman mengatakan bahwa kecerdasan emosional adalah kemampuan 

lebih yang dimiliki seseorang dalam memotivasi diri, ketahanan dalam 

menghadapi kegagalan, mengendalikan emosi, serta mengatur keadaan jiwa. 

Seandainya supervisor tidak mampu menguasai emosinya kemungkinan besar 

hal ini akan berdampak pada pelayanan atau bimbingan serta bantuan yang 

diberikannya. Komponen kecerdasan emosional menurut Golmen adalah, 

kesadaran diri, pengaturan diri, motivasi, empati dan keterampilan sosial. 

Kesadaran diri yaitu mengetahui apa yang dirasakan pada suatu kond isi, dan 

menggunakan perasaan tersebut dalam pengambilan keputusan diri sendiri. 

Indikatornya realistis atas kemampuan diri dan kepercayaan diri yang kuat. 

Pengaturan diri merupakan kemampuan menangani emosi sehingga berdampak 

positif kepada pelaksanaan tugas, peka terhadap kata hati dan sanggup menunda 

kepuasan sebelum tercapainya suatu sasaran, mampu pulih kembali dari 

tekanan emosi. 
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Motivasi  dalam  kecerdasan emosional ini merupakan penggunaan hasrat 

untuk menuju sasaran, menuntun dan membantu dalam mengambil inisiatif dan 

bertindak sangat efektif untuk bertahan menghadapi kegagalan dan frutasi. 

Empati merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, mampu memahami 

perspektif mereka, menumbuhkan hubungan saling percaya dan menyelaraskan 

diri dengan bermacam-macam orang. Keterampilan sosial, menjaga emosi 

ketika berhubungan dengan orang lain dan cermat membaca situasi, berinteraksi 

dengan lancar, dan menggunakan  ke terampi lan  ini  untuk  mempengaruhi  

dan memimpin, bermusyawarah dan menyelesaikan perselisihan, dan untuk 

bekerja sama dalam tim. Martin menyatakan para pekerja yang berhubungan 

dengan banyak orang dan menerapkan EQ dalam pekerjaan terbukti lebih 

sukses. Sebab mereka lebih berempati, komunikatif, lebih humoris, dan lebih 

peka akan kebutuhan orang lain. Demikian juga dengan supervisor yang 

berhadapan dengan guru-guru yang akan dicontoh dan diteladani oleh siswa-

siswinya serta masyarakat sekitarnya.  Beberapa hal tersebut, hendaknya 

dipahami dan dihayati oleh supervisor agar kinerja supervisor sebagai pelayan 

bagi guru dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Uraian berikut ini 

mencoba mengkaji kegiatan supervisi pengajaran berbasis kecerdasan 

emosional terutama supervisi yang dilakukan oleh pengawas sekolah. 

 

C. Problema Supervisi Pengajaran 

1. Layanan supervise lebih menonjolkan kekuasaan (power) daru pada 

keahlian (expert) 

Pengawas sekolah supervisor memandang dirinya sebagai seorang yang 

memiliki kekuasaan penuh (full powers) dengan mengabaikan peran 

sebagai seorang ahli (expert) sehingga dalam pelaksanaan supervisi guru 

merasa takut dan tertekan. Misalnya, observasi kelas dan wawancara yang 

dilakukan supervisor dapat menyebabkan berbagai bentuk kecemasan atau 

ketakutan  bagi  guru,  bahkan  dapat  membawa  dampak pengalaman 

traumatiK bagi beberapa guru. Hal ini disebabkan karena supervisor 

merasa memilki banyak kelebihan dari guru terutama dalam hal usia, masa 

kerja, dan pangkat. Pandangan ini menyeret pengawas sekolah untuk 

menjalankan “inspeksi”, yaitu kegiatan yang cendrung mencari-cari 

kesalahan guru tanpa memberikan bantuan untuk memperbaiki kelemahan 

yang ada.  
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2. Lemah dalam pengendalian diri 

Dalam melaksanakan kegiatan supervisi banyak permasalahan yang 

dijumpai oleh pengawas sekolah terutama berkaitan dengan sikap dan 

perilaku guru yang tidak menunjang pencapaian tujuan sekolah, misalnya; 

tidak membuat persiapan mengajar, datang sering terlambat, dan bersikap 

apatis. Sikap  dan prilaku guru tersebut memberikan tekanan terhadap 

emosi supervisor. 

Seseoarng yang lemah dalam pengendalian emosi, ketika menghadapi 

sikap dan prilaku guru yang dianggap ”menyakitkan”, pada dirinya akan 

mudah terjadi emotional hijacking. Misalnya, seoarang supervisor 

memarahi guru di depan guru lainnya dengan suasana emosi tinggi sambil 

melontarkan kata-kata yang kurang enak kepada guru. Ketidakmampuan 

pengawas sekolah untuk keluar dari kemelut jernih sehingga ia mengambil 

keputusan yang tidak baik bagaikan seseorang yang memiliki emotional 

illiteracy. 

 

3. Kritik Yang Tidak Membangun 

Untuk memperbaiki kualitas pembelajaran pengawas sekolah perlu 

memberikan saran-saran atau kritik kepada guru sehingga proses perubahan 

yang diharapkan dapat terjadi. Krtik merupakan hal yang sangat penting 

karena dapat memperbaiki kenerja institusi. Persoalannya adalah apakah 

seseorang mampu memberikan kritik membangun sehingga orang yang 

dikritik mau melakukan perubahan kearah lebih baik. 

Tidak jarang terjadi dalam melaksanakan tugas supervise, karena kurang 

memiliki seni mengkritik, pengawas sekolah memberikan kritik tajam yang 

tidak membangun kepada para guru .kritik tajam bersifat menyerang 

karakter, tertuju kepada keperibadian ,bukan perbuatan sehingga 

memberikan pengaruh emosional yang jauh lebih merusak dari pada kritik 

yang berdasarkan nalar,  Apabila ini terjadi dalam pelaksanan supervisi, 

maka jangan diharapkan guru akan bersedia melakukan perubahan bahkan 

sangat memungkinkan terjadi konflik berkepanjangan. 

 

4. Kurang Terampil Membangun Hubungan Sosial 

Adanya praktik provisi  yang dilakukan pengawas sekolah yang belum 

sesuai dengan apa yang diharapkan guru ,merupakan akibat dari kekurang 
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keterampilan pengawas sekolah membangun hubungan sosial dengan baik. 

Padahal keatifan pelaksananan tugas tugas pengawas sekolah sebagai 

supervisor antara lain dipengaruhi oleh kualitas hubungan sosial 

(komunikasi) yang dilakukan. Ini berarti bahwa untuk mencapai 

kesuksesan dalam melaksanakan tugas supervisi sekolah, di samping 

menguasi keterampilan konseptual dan teknis, seorang supervisor perlu 

memiliki keterampilan membangun hubungan sosial atau berinteraksi 

dengan orang lain. Salah satu unsur kecerdasan majemuk yang turut 

menentukan keberhasilan seseorang dalam mengatasi permasalahan 

berkomonikasi dengan orang lain adalah kecerdasan hubungan antar 

pribadi yang dimilikinya, di samping itu agar seseorang mampu 

membangun hubungan sosial yang efektif ia memerlukan kecakapan sosial 

yang mencangkup: empati, kesadaran terhadap perasaan, kebutuhan dan 

kepentingan orang lain. 

 

5. Iklim sekolah kurang kondusif 

Keefektifan supervise yang dilakukan pengawas sekolah dalam 

membina guru-guru sekolah dasar antara lain dapat diproses perubahan 

yang terjadi pada diri guru sehinga kemampuan profesional mereka 

menjadi lebih baik dalam kenyatannya, hal ini sulit diwujudkan karena 

iklim sekolah tidak mendukung pelaksanan inovasi yang ingin dilakukan 

guru. Kunci sukses manajemen termasuk bidang pendidikan adalah 

pencipaan lingkungan yang kondusif untuk memberdayakan potensi 

berpikir iklim sekolah yang kondusif mampu mengembangkan kemampuan 

berfikir guru yang pada giliranya dapat ditularkan kepada siswa. Beberapa 

indiksi dari keadaan tersebut yaitu (a) guru terisolasi dan posisinya menjadi 

objek yang paling lemah dalam birokrasi (b) kemampuan mengajar 

direduksi kedalam pormat dan langkah yang seragam (c) prestasi siswa 

kurang digunakan sebagai alat refleksi dan perbaikan dan (d) inovasi 

pendidikan kurang menyentuh guru, sementara praktik birokrasi itu sendiri 

tidak berubah. 
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D. Supervisi yang Efektif dan Prinsip-Prinsip Pokok 

Sepervisi  pengajaran  yang  efektif  dapat  dilihat  dari ketercapaian tujuan 

supervisi itu sendiri yaitu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran melalui 

pemberian bantuan dan bimbingan kepada guru sehingga tercipta  situasi belajar 

mengajar yang lebih baik. Dengan demikian, supervisi pengajaran yang efektif 

terutama di tunjukan untuk membantu, membimbing dan mengarahkan guru 

dalam proses pembelajaran serta mengatasi persoalan pendidkan lainnya. 

Ciri-ciri supervisi yang efektif berdasarkan kajian Neagley dan Evans 

yaitu: (a) harus didasarkan atas prinsip-prinsip yang sesuai dengan perubahan 

sosial dan dinamika kelompok, (b) para guru harus lebih menghargai dan 

menilai secara positif prilaku supervisor yang “hangat”, saling percaya, 

bersahabat, dan menghargai guru, (c) supervisor menunjukan sifat membantu da 

menyediakan model-model pengajaran yang efektif, (d) supervisor memberikan 

peran serta yang cukup tingi kepada guru untuk pengambilan keputusan 

keputusan dalam wawancara supervise, (e) supervisor seharusnya menciptakan 

iklim organisasional yang terbuka sehingga memungkinkan pemantapan 

hubungan yang saling menunjung (supportive) oleh karena itu, menurut 

Sahertian (2016) pelaksanaan supervisi perlu dilandasi prinsip: (1) berancana 

dan berkelanjutan (2) hubungan kemanusiaan yang akrab dengan menjunjung 

tinggi harga diri dan martabat guru, bukan berdasakan hubungan “atasan- 

bawahan“, tetapi berdasarkan prinsip “kesejawatan” (3) memotivasi guru untuk 

mengembangkan potensi secara kreatif dengan menciptakan suasana yang 

menyenangkan, bukan melalui cara-cara yang menakutkan.  

 

E. Supervisi Pengajaran Perspektif Kecerdasan Emosional 

Dalam melaksanakan kegiatan supervisi, pengawas sekolah sebagai 

supervisor akan berhubungan dengan para guru yang memiliki keberagaman 

oleh karena itu, agar supervisor berhasil melaksanakan tugas dengan baik, ia 

memerlukan kecerdasan emosional (emotional intelligence), menguasai 

keterampilan konseptual (conceptual intelligence), menguasai keterampilan 

konseptual (conceptual skill) dan keterampilan teknis (technical skill). 

Kecerdasan emosional, yang berperan sebagai meta ability, berkaitan 

dengan kecakapan pribadi yang meliputi kesadaran diri dan kendali dorongan 

hati, ketekunan, semangat dan motivasi diri, dan kecakapan sosial yang 

mencakup empati, kesadaran terhadap perasaan, kebutuhan, dan kebutuhan 
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orang lain. Hal ini dipandang oleh Garner sebagai suatu inteligensi personal 

(personal intelligences) yang meliputi: (a) intrapersonal intelligence, yang 

sangat dibutuhkan dalam memahami diri sendiri dan mempertajam kepekaan 

seseorang akan suasana hati dan keckapannya sendiri, dan (b) interpersonal 

intelligence, yang digunakan untuk memahami prilaku, perasaan, dan motivasi 

orang lain. 

1. Pengendalian diri dalam praktik supervisi 

Pengendalian diri memerlukan supervisor terutama pada saat 

menghadapi sikap dan prilaku yang tidak sesuai denagn apa yang 

diharapkan. Pengendalian diri merupakan kemampuan „berkata tidak” 

kepada dorongan perasaan yang terlalu menggelora yang terutama terwujud 

dalam ketiadaan api-api emosi yang lebih mencolok. Selanjudnya menurut 

Goleman pengendalian diri pada dasarnya merupakan kemampuan menjaga 

emosi dan impuls yang merusak tetap terkendali. Seseorang yang memiliki 

kecakapan pengendalian diri akan: (a) mengelola denagn baik perasaan-

perasaan impuls dan emosi yang menekan, (b) tetap teguh dan tidak goyah 

saat berada dalam situasi yang paling berat, dan (c) tetap berfikir jernih dan 

terfokus kendati berada dalam situasi tertekan.  

 

2. Kritik Yang Membangun 

Beberapa kelemahan berkenaan dengan pelaksanaan tugas guru yang 

ditemui dalam pelaksanaan supervisi perlu diperbaiki agar kualitas 

pembelajaran dapat ditingkatkan. Ini dilakukan dengan cara memberikan 

kritik yang membangun sehingga guru menjad i  termot ivasi  untuk  mela 

kukan  perubahan  yang disarankan.  Kritik juga merupakan ungkapan 

harapan supervisor kepada guru agar mereka mencapai hasil yang lebih 

baik. Oleh kerena itu, kritik harus diasmpiakn dengan memprhatikan hal-

hal: (a) hargai martabat bawahan, (b) tekankan pada kebutuhan masa 

dating, bukan pada masalah diwaktu lampau, (c) terfokus pada suatu topic, 

dan (d) dorong adnya prilaku yang mengarah pada tujuan. 

 

3. Mempengaruhi Emosi Guru 

Agar berhasil menjalankan tugas sebagai supervisor, pengawas sekolah 

memerlukan kemampuan seni mepengaruhi guru dengan baik. Ini 

mempengaruhi berkaiatan dengan penangaanan emosi secara efektif kepada 
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orang lain dengan menggunakan keterampilan mengirim sinyal-sinyal 

emosi sehingga seseorang memnjadi “Communicator” yang hebat. Seni 

mempengaruhi juga diperlukan supervisor dalam memimpin guru-guru. 

Sebab, keefektifan supervise berkaiatan denagn sifat kepamimpinan yang 

dimilki supervisor. 

Kepemimpinan dipandang sebagai asfek penting dari pekerjaan 

supervisor yang mempunyai tanggaung jawab atas kualitas kinerja dari 

guru-guru yang dipimpinnya “this lesdership is a corequesite of effective 

supervision” kepemimpinan merupakan upaya menyakinkan orang lain 

agar mereka bekrja keras untuk mencapai sasaran berasama yang telah 

ditetapkan. kecerdasan emosional seoarang pemimipin terhadap pencapaian 

puncak prestasi karirnya dapat berarti bahwa kemampuan supervisor untuk 

mempengaruhi guru-guru akan menjadi lebih baik bila menjalankan fungsi 

kepemimipinan ia mempunyai kecerdasan emosional yang baik pula. Di 

samping itu, seni mempengaruhi semakin diperlukan pada saat supervisor 

menginginkan adanya perubahan pada diri guru, dalam arti terjadi 

peningkatan kemampuan profesional kearah yang lebih baik. Dalam 

kondisi seperti itu, supervisor harus mampu berperan sebagai fasilitator 

perubahan dengan melkukan upaya : (1) menyadari perlunya perubahan 

dan berusaha menghilangkan hambatan, (2) menentang status quo, (3) 

menjadi pelopor perubahan dan mengajak orang lain melakukan perubahan 

itu, dan (4) membuat model perubahan. 

 

4. Berempati Dalam Membimbing Guru 

Empati merupakan salah satu wujud dari keceedasan social seseorang 

yang berfungsi sebagai radar sosial. Dengan empati, seseorang dapat 

mengendalikan emosi orang lain. Kemampuan empati telah dibuktikan oleh 

Robert Levenson dari Universitas Calipornia. Ternyata orang yang mampu 

membaca perasaaan orang lain dapat menaikkan peranan yang lebih besar 

dalam hubungan sosial. Inti empati terletak pada kemampuan mengindera 

perasaan seseoarang sebelum yang bersangkautan mengungkapkannya. 

Berdasarkan hal tersebut, supervisor yang memilki radar sosial tinggi akan 

peka terhadap perasaan guru yang di supervisinya sehingga kegiatan 

supervise yang dilakukan dapat disesuaikan dengan kebutuhan guru. 

Supervisi yang dilakukan dengan empati dapat mengatasi kecemasan yang 
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dialami guru misalnya pada saat melakukan observasi kelas, wawancara 

individual, dan pertemuan kelompok. Dalam interaksi tersebut, supervisor 

perlu memiliki kecakapan untuk memahamai guru yaitu kemampuan 

mengindera perasaan dan perspektif guru serta secara aktif menunjukkan 

minat terhadap kepentingan-kepentingan mereka. Kecakapan itu 

menyangkut kemampuan: (a) memperhatikan isarat emosi dan 

mendengarkan dengan baik (b) menunjukkkan kepekaan dan  memahami 

perspektif orang lain, (c) membantu berdasarkan pemahaman terhadap 

kebutuhan dan perasaan orang lain. 

 

Untuk mengujikan supervisi pengajaran berbasis kecerdasan emosional, 

perlu dilakukan pelatihan kecerdasan emosional bagi pengawas dan calaon 

pengawas sekolah yang telah lulus seleksi dengan materi yng ditekankan pada 

peningkatan kecakapan pribadi dan kecakapan sosial. Pelatihan kecerdasan 

emosional bagi pengawas sekolah ini harus dilakukan secara  profesional” 

sehingga target penguasaan percakapan tersebut dapt diiwujutkan dengan baik 

dan orientasi kepemilikan “sertifikat” pelatihan dapat diting- galkan. 

Selanjutnya, pelaksanaan pelatihan dapat menggunakan bola tatap muka, 

penerapan, monitoring, dan umpan balik. Hal ini memang meberikan 

kosekuensi terhadap alokasi dana pelatihan yang relative lebih beasr 

dibandingkan dengan biaya penataran yang lazim dilaksanakan selama ini. Ini 

bukan pilihan yang tidak efisien, karena pengguanaan pola diatas dipandang 

lebih efektif sehingga kelemahan penataran sebelumnya dapat diatasi. 
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