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BAB II 

TINJAUAN  PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR 

 

Pada bab ini dijabarkan secara berurut adalah tentang manajemen yang meliputi: 

1) Manajemen kurikulum dan pembelajaran, 2) Manajemen peserta didik, 3) 

Manajemen pendidik dan tenaga kependidikan, 4) Manajemen sarana dan 

prasarana, 5) Manajemen pembiayaan, 6) Manajemen Humas dan 7) Manajemen 

budaya dan lingkungan di SD Negeri 1 Gisting Bawah. 

2.1 Manajemen Pendidikan di Sekolah 

Pengertian tentang manajemen menurut Barton dan Martin (2013:17) bahwa 

manajemen adalah “proses mencapai tujuan organisasi dengan melakukan 

kegiatan dari empat fungsi organisasi utama yaitu merencanakan (planning), 

mengorganisasikan (organizing), memimpin (leading), dan mengendalikan 

(controlling)” dengan demikian manajemen adalah sebuah kegiatan yang 

berkesinambungan dimana setiap kegiatan memiliki fungsi yang tidak terputus. 

Sedangkan menurut Stoner dalam Ambarita (2013:17) manajemen adalah proses 

perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para 

anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi yang telah ditetapkan. 

Manajemen secara umum diartikan untuk  pengelolaan, penataan atau pengaturan. 

Dapat juga diartikan memberdayakan sumber daya manusia yang ada untuk 

menyusun program, melaksanakan program, memanfaatkan  sumber daya yang 
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ada, mempertanggung jawabkan kepada pihak yang berwenang untuk membuat 

justifikasi dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan suatu 

organisasi. Pendidikan diartikan sebagai proses pengembangan individu secara 

utuh yang mencangkup aspek kognitif, afektif, dan psikomotor sehingga terbentuk 

pribadi yang berpengetahuan, berkarakter, dan terampil.  

Pendidikan juga dapat diartikan sebagai usaha sadar yang terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 

aktif mengembangkan pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, 

serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. 

Apabila kedua kata tersebut digabungkan menjadi manajemen pendidikan maka 

dapat diartikan sebagai pengelolaan, penataan dan pengaturan pendidikan. 

Dimana manajemen pendidikan merupakan suatu ilmu yang mempelajari sumber 

daya manusia, kurikulum, sarana prasarana untuk mencapai tujuan yang sudah 

disepakati secara efektif dan efisien. 

Sedangkan menurut pendapat Abidin Nata (2008:24) bahwa manajemen 

pendidikan adalah proses keseluruhan kegiatan bersama dalam bidang pendidikan 

yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pelaporan, 

pengkoordinasian, pengawasan dan evaluasi dengan menggunakan sarana 

prasarana yang tersedia baik personil, materil maupun spiritual untuk mencapai 

tujuan pendidikan secara efektif dn efisien. 

Secara khusus dalam konteks pendidikan, djam‟an Satori dalam Ambarita 

(2013:18) memberikan pengertian manajemen pendidikan dengan menggunakan 

istilah administrasi pendidikan yang diartikan sebagai “keseluruhan proses 
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kerjasama dengan memanfaatkan semua sumber personil dan material yang 

tersedia dan sesuai untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan 

secara efektif dan efisien”. 

Sekolah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2004:345) ada tiga pengertian 

tentang yaitu: 1) Bangunan atau lembaga untuk belajar daan mengajar serta 

tempat menerima dan memberi pelajaran, 2) Waktu pertemuan ketika murid diberi 

pelajaran dan 3) Usaha menuntut kepandaian ( Ilmu Pengetahuan) pelajaran dan 

pengajaran. 

Sedangkan menurut Engkoswara (2002:55) memberikan definisi adalah lembaga 

pendidikan yang diselenggarakan dalam waktu yang sangat teratur, terprogram 

dan sistematis, dilakukan oleh tenaga kependidikan yang profesional dalam 

bidangnya dan dilengkapi fasilitas yang memadai.  

Menurut Bafadal (2003:67) untuk menjalankan kegiatan guna mencapai tujuan 

yang diharapkan masyarakat maka mengfungsikan manajemen, baik dalam proses 

perencanaan, pengorganisasian, palaksanaan dan pengawasan bagi terjaminnya 

kelancaran tugas, kinerja tinggi, pelayanan siswa dan orang tua secara baik 

sehingga mengeluarkan lulusan sebagaimana diharapkan masyarakat. 

Berdasarkan beberapa pendapat diatas bahwa manajemen pendidikan di adalah 

fakor terpenting sebagai acuan dalam menyelenggarakan pendidikan dan 

pengajaran disekolah untuk mencapai tujuan pendidikan. 

 

2.2 Manajemen Berbasi Sekolah (MBS) 

Sesuai dengan konsep Depdiknas (2001:3) menyebutkan bahwa manajemen 

berbasis sekolah merupakan suatu model manajemenyang memberikan otonomi 

lebih besar kepada sekolah dan mendorong pengambilan keputusan partisipatif 
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yang melibatkan secara langsung semua warga sekolah diantaranya kepala 

sekolah, guru, siswa,  karyawan, orang tua dan masyarakat (komite) untuk 

meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional. Jadi 

MBS merupakan sebuah strategi untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui 

pelimpahan kewenangan dalam membuat keputusan dari pemerintah pusat kepada 

pihak sekolah. MBS memungkinkan kepala sekolah, guru, siswa orangtua 

(komite) untuk dapat memberikan kontrol terhadap proses pendidikan yang lebih 

optimal karena mereka diberikan tanggung jawab untuk membuat keputusan 

tentang anggaran, ketenagaan, dan kurikulum. Melalui pelibatan semua pihak 

dalam membuat keputusan diharapkan dapat menciptakan program sekolah yang 

lebih baik dan efektif. 

2.3 Peran dan Fungsi Manajemen Pendidikan  

Perkembangan SD Negeri 1 Gisting Bawah semakin tahun semakin berkembang 

maju baik dari prestasi akademik maupun non akademik semua tidak terlepas dari 

bagaimana memegang sebuah sekolah sehingga itu menjadi maju dan diminati 

masyarakat. Manajemen merupakan faktor terpenting dalam menyelenggarakan 

pendidikan dan pengajaran disekolah. 

Semua menjadi penting ketika prestasi menjadi tolak ukur sebuah keberhasilan. 

Bagaimana kepala sekolah berperan dalam memanage dan menjalankan 

fungsinya. Manajemen pendidikan merupakan suatu kegiatan atau tindakan yang 

mengacu pada funsi-fungsi manajemen. Manajemen menurut Terry dalam 

Ambarita (2013:18) terdapat empat fungsi manajemen yaitu 1) Planning 

(perencanaan), 2) Organizing (Pengorganisasian), 3) Actuating (pelaksanaan), 4) 

Controling (Pengawasan). Menurut henry fayol terdapat lima fungsi manajemen 
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yakni 1) Planning (perencanaan), 2) Organizing (Pengorganisasian), 3) 

Comanding (pengaturan), 4) Coordinating (pengordinasian), 5) Controling 

(pengawasan). Demikian menurut beberapa ahli namun demikian pada dasarnya 

kegiatan manajemen adalah Planning, Organizing, Actuating, Controling. 

 

2.2.1 Perencanaan (Planning) 

       Perencanaan, meliputi kegiatan menetapkan tujuan yang ingin dicapai, 

berapa lama, berapa orang yang diperlukan, dan berapa banyak 

biayanya.Perencanaan penting karena banyak berperan dalam 

menggerakkan fungsi manajemen yang lain. Ada 9 manfaat perencanaan 

menurut Handoko yaitu: a) Membantu manajemen untuk menyesuaikan diri 

dengan perubahan-perubahan lingkungan, b) Membantu dalam penyesuaian 

masalah-masalah utama, c) Memungkinkan manajer memahami keseluruhan 

gambaran, d) Membantu menetapkan tanggung jawab, e) Memberikan cara 

pemberian perintah untuk beroperasi, f) memudahkan dalam melakukan 

koordinasi diantara berbagai bagian organisasi, g) Membuat tujuan lebih 

khusus terperinci dan lebih mudah dipahami, h) Meminimumkan pekerjaan 

yang tidak pasti, i) Menghemat waktu, usaha dan dana. 

 

2.2.2 Pengorganisasian (Organizing)  

       Pengorganisasian diartikan sebagai kegiatan membagi tugas-tugas kepada 

orang yang terlibat dalam kerjasama dalam pendidikan, dan tugas-tugas 

dibagi untuk dikerjakan masing-masing anggota organisasi. Terry dalam 

Ambarita (2013:21) mengemukakan bahwa “pengorganisasian adalah 
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tindakan mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang efektif anatara 

orang-orang sehingga mereka dapat bekerja sama secara efisien dan 

memperoleh kepuasan pribadi dalam melaksanakan tugas-tugas tertentu 

dalam kondisi lingkungan tertentu guna mencapai tujuan atau sasaran 

tertentu”. 

 

2.2.3 Pelaksanaan (Actuating) 

       Dari seluruh rangkaian proses manajemen, pelaksanaan (actuating) 

merupakan fungsi manajemen yang paling utama. Dalam fungsi 

perencanaan dan pengorganisasian lebih banyak berhubungan dengan 

aspek-aspek abstrak proses manajemen. Sedangkan fungsi actuating justru 

lebih menekankan pada kegiatan yang berhubungan langsung dengan orang-

orang dan sumber daya lainnya dalam organisasi, dalam rangka pencapaian 

tujuan. Berdasarkan pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

pelaksanaan adalah upaya untuk menjadikan perencanaan menjadi 

kenyataan dengan melalui berbagai pengarahan dan pemotivasian agar 

setiap karyawan dapat melaksanakan tugas secara optimal sesuai dengan 

peran, tugas dan tanggung jawab. 

 

2.2.4 Pengawasan (Controling) 

        Pemantauan yaitu memastikan bahwa kinerja sesuai dengan rencana. 

Pemantauan dapat juga diartikan sebagai kegiatan untuk mengumpulkan 

data dalam usaha mengetahui sudah sampai seberapa jauh kegiatan 

pendidikan telah mencapai tujuannya. 
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Manajemen pendidikan menurut Nawawi Manajemen Pendidikan (2003:7) 

meliputi: 1) Manajemen kurikulum dan pembelajaran, 2) Manajemen Peserta 

Didik, 3) Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan, 4) Manajemen Saran 

Prasarana, 5) Manajemen Pembiayaan, 6) Manajemen Humas dan 7) Manajemen 

Budaya dan lingkungan. 

Substansi manajemen pendidikan menurut Nawawi manajemen pendidikan 

(2003:7) meliputi: 1) Manajemen kurikulum dan pembelajaran, 2) Manajemen 

peserta didik, 3) Manajemen tenaga pendidik, 4) Manajemen sarana prasaran, 5) 

Manajemen keuangan, 6) Manajemen humas, 7) Manajemen Budaya dan 

lingkungan. 

Hal senada diungkapkan Burhanuddin dkk (2013:12) yang menjadi substansi 

manajemen pendidikan adalah 1) Manajemen kurikulum dan pembelajaran, 2) 

Manajemen peserta didik, 3) Manajemen pendidik dan tenaga kependidikan, 4) 

Manajemen sarana prasarana, 5) Manajemen Keuangan, 6) Manajemen hubungan 

masyarakat, 7) Manajemen budaya dan lingkungan. 

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa manajemen pendidikan di 

sangat penting digunakan secara optimal dan jika tidak ada manajemen disuatu 

maka tidak akan tercapai tujuan pendidikan yang efektif, efisien dan optimal. 

 

1. Manajemen Kurikulum dan pembelajaran 

Pengertian Kurikulum Menurut UU No. 20 Tahun 2003: Kurikulum adalah 

seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran 

serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan 

pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. 
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Manajemen kurikulum adalah sebagai suatu sistem pengelolaan kurikulum yang 

kooperatif, komprehensif, sistemik dan sistematik dalam rangka mewujudkan 

ketercapaian tujuan kurikulum. Dalam pelaksanaannya, manajemen kurikulum 

harus dikembangkan sesuai dengan konteks Manajemen Berbasis (MBS) dan 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Oleh karena itu, otonomi yang 

diberikan pada lembaga pendidikan atau dalam mengelola kurikulum secara 

mandiri dengan memprioritaskan kebutuhan dan ketercapaian sasaran dalam visi 

dan misi lembaga pendidikan atau tidak mengabaikan kebijaksanaan nasional 

yang telah ditetapkan. Prinsip dasar manajemen kurikulum ini berusaha agar 

proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik, dengan tolak ukur pencapaian 

tujuan oleh siswa dan mendorong guru untuk menyusun dan terus menerus 

menyempurnakan strategi pembelajaran. Tahapan manajemen kurikulum 

disekolah ada empat tahap yaitu melalui; a) perencanaan, b) pengorganisasian, c) 

pelaksanaan, d) pengendalian dalam konteks Kurikulum Tingkat Satuan 

pendidikan (KTSP). Tita Lestari dalam Ambarita (2013:27) mengemukakan 

tentang siklus manajemen kurikulum yang terdiri dari empat tahap yaitu: 

a). Tahap Perencanaan 

Tahap perencanaan yang meliputi langkah-langkah sebagai: 1) analisis 

kebutuhan, 2) merumuskan dan menjawab pertanyaan filosofis, 3) menentukan 

desain kurikulum, 4) membuat rencana induk (master plan), 5) pengembangan, 

6) pelaksanaan, 7) penilaian. 

b). Tahap Pengembangan  

Tahap pengembangan yang meliputi langkah-langkah: 1) perumusan rasional 

atau dasar pemikiran, 2) perumusan visi, misi dan tujuan, 3) penentuan struktur 
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dan isi program, 4) pemilihan dan pengorganisasian, 5) pengorganisasian 

kegiatan pembelajaran, 6) pemilihan sumber materi, alat dan sarana belajar, 7) 

penentuan cara mengukur hasil belajar. 

c). Tahap Implementasi atau Pelaksanaan 

Tahap ini meliputi langkah-langkah: 1) penyusunan rencana dan program 

pembelajaran, 2) penjabaran materi, 3) penentuan strategi dan metode 

pembelajaran, 4) penyediaan sumber, alat dan sarana belajar, 5) penentuan cara 

dan alat penilaian proses dan hasil belajar, 6) Setting lingkungan pembelajaran. 

d). Tahap Penilaian  

Tahap penilaian ini terutama dilakukan untuk melihat sejauh mana kekuatan 

dan kelemahan dari kurikulum yang dikembangkan, baik bentuk penilaian 

formatif maupun sumatif. Penilaian kurikulum dapat mencangkup Conteks, 

Input, Proses, Produk (CIPP). Penilaian konteks memfokuskan pada 

pendekatan pada sistem dan tujuan kondisi aktual, masalah-masalah dan 

peluang. Penilaian input memfokuskan pada kemampuan sistem, strategi 

pencapaian tujuan, implementasi desain dan cos benefit dari rancangan 

penilaian proses memiliki fokus yaitu pada penyediaan informasi untuk 

pembuatan keputusan dalam pelaksanaan program penilaian produk terfokus 

pada mengukur pencapaian proses dan pada akhir program (identik dengan 

evaluasi sumatif). 

Penyusunan kurikulum di mulai dari suatu tinjauan terhadap model-model 

kurikulum. Menurut Sukmadinata, (2008:36) ada empat model kurikulum yakni: 
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1)  Kurikulum subyek akademis adalah yang mengutamakan isi yang berisikan 

bahan ajar dan rencana pembelajaran, target utama dari kurikulum adalah 

penguasaan materi yang sebanyak-banyaknya. 

2) Kurikulum humanistik, merupakan kurikulum yang mengutamakan proses 

belajar mengajar dan dikembangkan berdasarkan kebutuhan peserta didik serta 

peran guru yang sangat besar dalam memberikan suasana belajar yang nyaman 

kepada peserta didiknya. Tujuan kurikulum ini adalah mengembangkan peserta 

didik menjadi pribadi yang mandiri. 

3) Kurikulum rekrontuksi sosial merupakan kurikulum yang bertujuan 

mempersiapkan peserta didik agar dapat menghadapi tantangan dunia kerja dan 

menuntut agar dapat mengembangkan kehidupan sosial siswa dan bagaimana 

siswa dapat bergabung dan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. 

4) Kurikulum teknologi merupakan kurikulum yang menggabungkan antara ilmu 

pengetahuan dan teknologi agar proses pembelajaran di peroleh lebih efektif 

dan efisien dengan dukungan teknologi. 

 

2.  Manajemen Peserta Didik 

Berdasarkan asal kata, manajemen peserta didik merupakan penggabungan dari 

kata Manajemen dan Peserta Didik. Menurut Imron (2003:93) mengartikan 

manajemen peserta didik atau kesiswaan sebagai suatu layanan yang memusatkan 

perhatian pada pengaturan, pengawasan dan layanan siswa dikelas dan diluar 

kalas seperti: pengenalan, pendaftaran, layanan individual seperti pengembangan 

keseluruhan kemampuan, minat, kebutuhan sampai ia matang disekolah. 

Peseta didik atau pelajar menurut Rohman (2011:123) adalah seseorang yang 

sedang menuntut ilmu di dalam lembaga pendidikaan dasar dan menengah yang 
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sering diartikan sebagai anak yang menuntut ilmu di. Penggunaan peserta didik 

lebih ditekankan kepada pentingnya murid atau siswa untuk berperan secara aktif 

dalam proses pembelajaran. 

Pengertian Peserta didik menurut ketentuan umum Undang-undang RI No. 20 

tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional adalah anggota masyarakat yang 

berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia 

pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Peserta didik adalah orang yang 

mempunyai pilihan untuk menempuh ilmu sesuai dengan cita-cita dan harapan 

masa depan. 

Menurut Ambarita (2013:28) dalam manajemen kesiswaan terdapat empat prinsip 

dasar yaitu: a) siswa harus diperlakukan sebagai subyek dan bukan obyek 

sehingga harus didorong untuk berperan serta dalam setiap perencanaan dan 

pengambilan keputusan yang terkait dengan kegiatan mereka, b) kondisi siswa 

sangat beragam, ditinjau dari kondisi fisik, kemampuan intelektual, sosial 

ekonomi, minat dan seterusnya oleh karena itu deperlukan wahana kegiatan yang 

beragam, sehingga setiap siswa memiliki wahan untuk berkembang secara 

optimal, c) siswa hanya termotivasi belajar, jika mereka menyenangi apa yang 

diajarkan, d) pengembangan potensi siswa tidak hanya menyangkut ranah kognitif 

tetapi juga ranah afektif dan psikomotor. 

Dari pengertian-pengertian di atas, dikatakan bahwa peserta didik adalah orang 

atau individu yang mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat 

dan kemampuannya agar tumbuh dan berkembang dengan baik serta mempunyai 

kepuasan dalam menerima pelajaran yang diberikan oleh pendidiknya. 
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Adanya manajemen Peserta didik merupakan upaya untuk memberikan layanan 

pendidikan dengan sebaik mungkin kepada peserta didik mulai dari proses 

penerimaan sampai saat peserta didik meninggalkan karena sudah lulus mengikuti 

pendidikan pada lembaga pendidikan tersebut. Dalam manajemen peserta didik 

dapat diambil poin-poin penting yaitu: a) Peserta didik mempunyai hak 

mendapatkan pendidikan dan perlakuan sesuai bakat, minat dan kemampuannya, 

b) Mengikuti program pendidikan atas dasar pendidikan berkelanjutan, baik untuk 

mengembangkan kemampuan diri maupun untuk memperoleh pengakuan tingkat 

pendidikan tertentu yang telah dibakukan, c) Mendapatkan bantuan fasilitas 

belajar, beasiswa, atau bantuan lain sesuai dengan persyaratan yang berlaku, d) 

Pindah yang sejajar atau tingkatannya lebih tinggi sesuai dengan persyaratan 

penerimaan siswa pada sekolah yang dihendaki, e) Memperoleh penilaian hasil 

belajarnya, g) Mendapatkan pelayanan khusus apabila menyandang kecacatan. 

Fungsi manajemen Peserta didik adalah sebagai wahana bagi siswa untuk 

mengembangkan 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 dapat tercapai, 

ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaannya. Prinsip 

tersebut adalah  : 

a)  Mengembangkan program Manajemen peserta didik, dalam penyelenggaraan 

nya harus mengacu pada peraturan yang berlaku pada saat program 

dilaksanakan. 
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b)  Manajemen peserta didik dipandang sebagai bagian keseluruhan manajemen. 

Oleh karena itu harus mempunyai tujuan yang sama atau mendukung tujuan 

manajemen secara keseluruhan. 

c)  Segala bentuk kegiatan manajemen peserta didik haruslah mengemban misi 

pendidikan dan dalam rangka mendidik peserta didik. 

d)  Kegiatan-kegiatan manajemen peserta didik haruslah diupayakan untuk 

mempersatukan peserta didik yang mempunyai keragaman latar belakang dan 

punya banyak perbedaan. Perbedaan itu tidak diarahkan bagi munculnya 

konflik diantara peserta didik justru untuk mempersatukan, saling memahami, 

dan saling menghargai sehingga setiap peserta didik memiliki wahana untuk 

berkembang secara optimal. 

e)  Kegiatan manajemen peserta didik harus dipandang sebagai upaya pengaturan 

terhadap pembimbingan peserta didik. 

f)  Kegiatan manajemen peserta didik harus mendorong dan memacu kemandirian 

peserta didik. Prinsip kemandirian akan bermanfaat tidak hanya ketika di 

melainkan juga ketika sudah terjun ke masyarakat. 

g)  Kegiatan manajemen peserta didik haruslah fungsional bagi kehidupan peserta 

didik, baik di lebih-lebih dimasa depan. 

Ruang lingkup manajemen peserta didik menurut Burhanuddin dkk (2003:55) 

yaitu semua kegiatan di yang ditujukan untuk membantu peserta didik 

mengembangkan dirinya. Upaya itu akan optimal jika peserta didik itu secara 

sendiri berupaya aktif mengembangkan diri sesuai dengan program-program yang 

dilakukan. Oleh karena itu sangat penting untuk menciptakan kondisi agar peserta 
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didik dapat mengembangkan diri secara optimal. Tahapan manajemen peserta 

didik yaitu:  

1). Perencanaan, analisis kebutuhan peserta didik yaitu merencanakan jumlah 

peserta didik yang akan diterima dan menyusun program kegiatan kesiswaan. 

2). Pengorganisasian, rekrutmen peserta didik (pembentukan panitia penerimaan 

siswa baru, pembuatan dan pemasangan pengumuman penerimaan peserta 

didik baru yang dilakukan secara terbuka). 

3). Pelaksanaan, meliputi: Seleksi peserta didik, orientasi, penempatan peserta 

didik (pembagian kelas), pembinaan dan pengembangan peserta didik. 

4).  Pengawasan, meliputi: pencatatan dan pelaporan kelulusan dan alumni. 

 

3.  Manajemen dan Tenaga Kependidikan 

Tenaga pendidik dan kependidikan dalam proses pendidikan memegang peranan 

strategis terutama dalam upaya membentuk watak bangsa melalui pengembangan 

kepribadian dan nilai-nilai yang diinginkan. Dipandang dari dimensi 

pembelajaran, peranan pendidik dalam masyarakat Indonesia tetap dominan 

sekalipun teknologi yang dapat dimanfaatkan dalam proses pembelajaran 

berkembang amat cepat. Untuk memahami konsep manajemen tenaga pendidik 

dan kependidikan, kita terlebih dahulu harus mengerti arti manajemen dan tenaga 

pendidik dan kependidikan. 

Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) menurut Ambarita (2013:28) terdapat 

empat prinsip dasar manajemen sumber daya manusia yakni 1) Manusia sebagai 

komponen yang paling berharga, 2) SDM akan berfungsi secara optimal jika 

dikelola dengan baik, 3) Kultur dan suasana organisasi sangat berpengaruh 
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terhadap pencapaian tujuan pengembangan, 4) kerja sama tim yang kompak 

merupakan kunci keberhasilan. 

Sumber Daya Manusia menurut Nawawi (2003) ada tiga yaitu a) SDM adalah 

manusia yang bekerja dilingkungan suatu organisasi, b) SDM adalah potensi 

manusiawi sebagai penggerak organisasi dalam mewujudkan eksistensinya, c) 

SDM berfungsi sebagai model di dalam organisasi bisnis yang dapat diwujudkan 

menjadi potensi nyata (riil) secara fisik dan non fisik dalam mewujudkan 

eksistensi organisasi. 

Manajemen sumber daya manusia secara garis besar memiliki fungsi dan aktivitas 

pokok yang diterapkan oleh kebanyakan Departemen Personalia di segenap 

organisasi  Imron (2003: 82) sebagai berikut: a) Perencanaan kebutuhan sumber 

daya manusia; b) Pengadaan sumber daya manusia atau staf; c) Penilaian dan 

kompensasi; d) Pelatihan dan pengembangan; e) Penciptaan dan pembinaan 

hubungan kerja yang efektif. 

Dari beberapa pendapat para ahli dapat ditarik kesimpulan bahwa manajemen 

sumber daya manusia adalah manajemen secara menyeluruh yang efektif terhadap 

orang-orang yang bekerja dalam organisasi dalam rangka memberikan kontribusi 

untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan.  

Tujuan manajemen tenaga pendidik dan kependidikan secara umum adalah:1) 

Memungkinkan organisasi mendapatkan dan mempertahankan tenaga kerja yang 

cakap, dapat dipercaya, dan memiliki motivasi tinggi; 2) Meningkatkan dan 

memperbaiki kapasitas yang dimiliki oleh karyawan; 3) Mengembangkan sistem 

kerja dengan kinerja tinggi yang meliputi prosedur perekrutan dan seleksi yang 

ketat, sistem kompensasi dan insentif yang disesuaikan dengan kinerja, 
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pengembangan manajemen serta aktivitas pelatihan yang terkait dengan 

kebutuhan organisasi dan individu; 4). Mengembangkan praktik manajemen 

dengan komitmen tinggi yang menyadari bahwa tenaga pendidik dan 

kependidikan merupakan stakeholder internal yang berharga serta membantu 

mengembangkan iklim kerja sama dan kepercyaan yang harmonis. 

Berdasarkan Undang-Undang No 20 Tahun 2003 Pasal 39: 1) Tenaga 

kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, 

pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada 

satuan pendidikan, 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. Secara khusus tugas dan fungsi tenaga pendidik (guru dan 

dosen) didasarkan pada Undang-Undang No 14 Tahun 2007, yaitu sebagai agen 

pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, pengembang ilmu 

pengetahuan, teknologi, dan seni, serta pengabdian kepada masyarakat. Dalam 

pasal 6 disebutkan bahwa kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional 

bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan 

tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar 

menjadi manusia yang sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga 

negara yang demokratis dan bertanggung jawab. 

Pengadaan pegawai terjadi bukan saja pada saat pendirian suatu lembaga atau 

instansi, tetapi juga terjadi pada lembaga atau instansi yang sudah lama berdiri. 

Pengadaan pegawai terjadi jika: a) Ada perluasan pekerjaan yang harus dicapai 
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yang disebabkan oleh karena tujuan lembaga atau karena tambahan besarnya 

beban tugas sehingga tidak terpikul oleh tenaga-tenaga yang sudah ada. b) Ada 

salah satu atau lebih pegawai yang keluar atau mutasi ke kantor lain, atau karena 

meninggal sehingga ada lowongan formasi baru. 

Dari beberapa pengertian tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa 

manajemen tenaga pendidik dan kependidikan adalah aktivitas yang harus 

dilakukan mulai dari tenaga pendidik dan kependidikan itu masuk kedalam 

organisasi pendidikan sampai akhirnya berhenti melalui proses perencanaan 

SDM, perekrutan, seleksi, penempatan, pemberian kompensasi, penghargaan, 

pendidikan dan latihan atau pengembangan dan pemberhentian. 

4. Manajemen Sarana Prasarana 

Manajemen sarana dan prasarana dapat didefinisikan sebagai proses kerjasama 

pendayagunaan semua sarana dan prasarana pendidikan secara efektif dan efisien. 

Keberadaan sarana dan prasaran merupakan unsur penting dalam  pendidikan, 

baik dari bangunan fisik, ruang kelas, taman, perpustakaan, laboratorium, sarana 

olahraga dan kesenian, arena bermain, UKS, kantin, perlengkapan kelas sampai 

peralatan praktik yang dimiliki yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum  

(SPM) yang ditetapkan oleh pemerintah. 

Menurut Mulyasa (2006:49) menyatakan bahwa sarana pendidikan adalah 

peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dapat digunakan dan menunjang 

proses pendidikan, khususnya proses belajar mengajar, seperti gedung, ruang 

kelas, meja kursi, serta alat-alat media pelajaran. Sedangkan prasarana pendidikan 

adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan 

atau pengajaran seperti halaman, kebun, taman. 
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Prasarana pendidikan adalah semua kelengkapan dasar yang secara tidak langsung 

menunjang pelaksanaan proses pendidikan disekolah. Prasarana pendidikan di 

bisa di klasifikasikan menjadi dua macam prasarana pendidikan. Pertama, 

prasarana pendidikan yang secara langsung digunakan untuk proses belajar 

mengajar, seperti ruang teori, ruang perpustakaan, ruang praktik keterampilan, 

ruang laboratorium, kedua, prasarana pendidikan yang keberadaannya tidak 

digunakan untuk proses belajar mengajar, tetapi sangat menunjang pelaksanaan 

proses belajar mengajar, seperti ruang kantor dan lain-lain. 

Menurut Arikunto (2006:56) menyatakan manajemen sarana disebut manajemen 

materiil, yaitu segenap proses penataan yang bersangkut paut dengan pengadaan 

dan sarana pendidikan merupakan sarana penunjang bagi proses belajar mengajar. 

Manajemen sarana dan prasarana pendidikan di sekolah adalah untuk memberikan 

layanan secara profesional di bidang sarana dan prasarana pendidikan dalam 

rangka terselenggaranya proses pendidikan secara efektif dan efisien. Agar tujuan 

dapat tercapai ada beberapa prinsip yang perlu di perhatikan, yaitu pertama, 

prinsip pencapaian tujuan, yaitu bahwa sarana dan prasarana pendidikan di harus 

selalu dalam kondisi siap pakai oleh personel dalam rangka pencapaian tujuan 

proses belajar mengajar. Kedua, prinsip efisiensi, yaitu bahwa pengadaan sarana 

dan prasarana pendidikan di harus di lakukan melalui perencanaan yang seksama, 

sehingga dapat diadakan sarana dan prasarana pendidikan yang baik dengan harga 

yang murah. Ketiga, prinsip administratif, yaitu bahwa manajemen sarana dan 

prasarana pendidikan di sekolah harus selalu memperhatikan undang-undang 

peraturan, instruksi, dan petunjuk teknis yang diberlakukan oleh pihak yang 

berwenang. Keempat, prinsip kejelasan tanggung jawab, bahwa manajemen 
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sarana dan prasarana pendidikan di sekolah harus diselenggarakan oleh personel 

yang mampu bertanggung jawab. Kelima, prinsip kekohesifan, bahwa manajemen 

sarana dan prasarana pendidikan di sekolah  harus di realisasikan dalam bentuk 

proses kerja yang sangat kompak. 

Jadi manajemen sarana dan prasarana yang baik diharapkan dapat menciptakan 

yang bersih, rapi, indah sehingga menciptakan kondisi yang menyenangkan baik 

bagi guru maupun bagi murid untuk berada di sekolah. Di samping itu juga 

diharapkan tersedianya alat-alat atau fasilitas belajar yang memadai dan relevan 

dengan kebutuhan serta dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan 

proses pendidikan dan pengajaran, baik oleh guru sebagai pengajar maupun 

murid-murid sebagai pelajar. 

5. Manajemen Pembiayaan 

Manajemen pembiayaan merupakan salah satu substansi manajamen yang akan 

turut menentukan berjalannya kegiatan pendidikan di sekolah. Sebagaimana yang 

terjadi di substansi manajemen pendidikan pada umumnya, kegiatan manajemen 

pembiayaan dilakukan melalui proses perencanaan, pengorganisasian, 

pengarahan, pengkoordinasian, pengawasan atau pengendalian. Pengelolaan 

keuangan menurut Mulyasa (2006:42) adalah sebagai berikut: 

Pertama, Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya inventaris, biaya operasional 

dan biaya personal. Kedua, Biaya inventaris meliputi biaya pembelian sarana dan 

prasarana, pengembangan sumber daya manusia dan modal kerja tetap. Ketiga, 

Biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta 

didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. 

Keempat, Biaya operasional satuan pendidikan meliputi: gaji pendidik dan tenaga 

kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji, bahan atau peralatan 

habis pakai, dan biaya operasional pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa 
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telekomunikasi, pajak, dan sebagainya. Kelima, standar biaya operasional satuan 

pendidikan ditetapkan dengan peraturan menteri berdasarkan ususlan BSNP. 

Berdasarakan standar pembiayaan tersebut ada tiga pokok kegiatan yang harus 

dilakukan yaitu: a) Perencanaan dalam pembuatan RKAS, b) Pelaksanaan dalam 

penerimaan dan pengeluaran, c) Evaluasi dan pertanggung jawaban kepada pihak-

pihak yang berkepentingan. Segala kegiatan yang dilakukan perlu dana.  

Manajemen keuangan menurut Ambarita (2013:29) yaitu yang berkenaan dengan 

kiat dalam menggali dana, kiat dalam mengelola dan pengelolaan keuangan 

dikaitkan dengan program tahunan, cara mengadministrasikan dana, dan cara 

melakukan pengawasan, pengendalian serta pemeriksaan. 

Inti dari manajemen keuangan adalah pencapaian efisiensi dan efektifitas. 

Disamping mengupayakan ketersediaan dana yang memadai untuk kebutuhan 

pembangunan maaupun kegiatan rutin operasional pendidikan juga perlu 

diperhatikan fakror akuntabilitas dan transparansi setiap penggunaan dana baik 

yang bersumber dari pemerintah, masyarakat dan sumber-sumber yang lain. Suatu 

sekolah jika pengelolaan keuangannya baik tranparans dan akuntabilitas 

penggunaan keuangannya jelas maka tersebut dapat dikatakan sehat, maju dalam 

segala bidang.  

Melalui kegiatan manajemen pembiayaan maka kebutuhan pendanaan kegiatan 

dapat direncanakan, diupayakan pengadaannya, dibukukan secara transparan, dan 

digunakan untuk membiayai pelaksanaan program secara efektif dan efisien. 

Untuk itu tujuan manajemen pembiayaan adalah: 1) Meningkatkan efektivitas dan 
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efisiensi penggunaan biaya 2) Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi biaya, 

3) Meminimalkan penyalahgunaan anggaran. 

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dibutuhkan kreativitas kepala sekolah 

dalam menggali sumber-sumber dana, menempatkan bendaharawan yang 

menguasai dalam pembukuan dan pertanggung-jawaban pembiayaan serta 

memanfaatkannya secara benar sesuai peraturan perundangan yang berlaku. 

Manajemen pembiayaan perlu memperhatikan sejumlah prinsip. Undang-undang 

No. 20 Tahun 2003 pasal 48 menyatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan 

berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas  

publik. Disamping itu prinsip efektivitas juga perlu mendapat penekanan. Berikut 

ini dibahas masing-masing prinsip tersebut, yaitu transparansi, akuntabilitas, 

efektivitas, dan efisiensi. 

a. Transparansi 

Transparan berarti adanya keterbukaan. Transparan di bidang manajemen berarti 

adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Di lembaga pendidikan, 

bidang manajemen pembiayaan yang transparan berarti adanya keterbukaan dalam 

manajemen pembiayaan lembaga pendidikan, yaitu keterbukaan sumber biaya dan 

jumlahnya, rincian penggunaan, dan pertanggung jawabannya harus jelas 

sehingga bisa memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk 

mengetahuinya. Transparansi biaya sangat diperlukan dalam rangka 

meningkatkan dukungan orangtua, masyarakat dan pemerintah dalam 

penyelenggaraan seluruh program pendidikan di sekolah. Disamping itu 

transparansi dapat menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah, 
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masyarakat, orang tua siswa dan warga melalui penyediaan informasi dan 

menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 

Beberapa informasi keuangan yang bebas diketahui oleh semua warga dan orang 

tua siswa misalnya rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPBS) bisa 

ditempel di papan pengumuman di ruang guru atau di depan ruang tata usaha 

sehingga bagi siapa saja yang membutuhkan informasi itu dapat dengan mudah 

mendapatkannya. Orang tua siswa bisa mengetahui berapa jumlah uang yang 

diterima dari orang tua siswa dan digunakan untuk apa saja uang itu. Perolehan 

informasi ini menambah kepercayaan orang tua siswa terhadap. 

b. Akuntabilitas 

Akuntabilitas adalah kondisi seseorang yang dinilai oleh orang lain karena 

kualitas performasinya dalam menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan yang 

menjadi tanggung jawabnya. Akuntabilitas di dalam manajemen pembiayaan  

berarti penggunaan dana dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan 

perencanaan yang telah ditetapkan. Berdasarkan perencanaan yang telah 

ditetapkan dan peraturan yang berlaku maka pihak membelanjakan dana secara 

hemat, tepat dan bertanggung jawab. Pertanggung jawaban dapat dilakukan 

kepada orang tua, masyarakat dan pemerintah. Ada tiga pilar utama yang menjadi 

prasyarat terbangunnya akuntabilitas, yaitu  

(1) Adanya transparansi para penyelenggara dengan menerima masukan dan 

mengikut sertakan berbagai komponen dalam pengelolaan. 

(2) Adanya standar kinerja di setiap institusi yang dapat diukur dalam 

melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya. 
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(3) Adanya partisipasi untuk saling menciptakan suasana kondusif dalam 

menciptakan pelayanan masyarakat dengan prosedur yang mudah, biaya yang 

murah dan pelayanan yang cepat. 

 

c. Efektivitas  

Efektif seringkali diartikan sebagai pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. 

Garner (2004 : 11) mendefinisikan efektivitas lebih dalam lagi, karena sebenarnya 

efektivitas tidak berhenti sampai tujuan tercapai tetapi sampai pada kualitatif hasil 

yang dikaitkan dengan pencapaian visi lembaga. Effectiveness ”characterized by 

qualitative outcomes”. Efektivitas lebih menekankan pada kualitatif outcomes. 

Manajemen keuangan dikatakan memenuhi prinsip efektivitas kalau kegiatan 

yang dilakukan dapat mengatur keuangan untuk membiayai aktivitas dalam 

rangka mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan dan kualitatif outcomes nya 

sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. 

 

d.  Efisiensi 

Efisiensi berkaitan dengan kuantitas hasil suatu kegiatan “Efficiency characterized 

by quantitative outputs” (Garner, 2004:16). Efisiensi adalah perbandingan yang 

terbaik antara masukan (input) dan keluaran (out put) atau antara daya dan hasil 

Daya yang dimaksud meliputi tenaga, pikiran, waktu dan biaya. 

Kepala sekolah perlu memahami praktik-praktik pemanfaatan jasa perbankan dan 

jenis-jenis rekeningnya serta perlu memahami cara untuk pengamanan dana 

selama bertransaksi dengan baik, dan penarikan dana dan cara mencegah 

pemalsuan. 



32 
    

Kepala sekolah hendaknya benar-benar memahami dan dapat menjelaskan fungsi 

dan tujuan manfaat pembukuan kepada staf keuangan atau bedahara. Hal-hal yang 

berkaitan dengan ini antara lai: a) Buku Pos, pada hakikatnya memuat informasi 

beberapa dana yang masih tersisa untuk tiap pos anggaran. Buku pos mencatat 

peristiwa-peristiwa pembelanjaan uang harian. Dengan adanya buku pos kepala 

dengan mudah dapat melihat apakah telah berhasil membelanjakan uang, b) 

Faktur, dapat berupa buku atau lembaran lepas yang dapat diarsipkan, c) buku 

kas, guna mencatat rincian tentang penerimaan dan pengeluaran uang serta sisa 

saldo secara harian dan pada hari yang sama, d)  Lembar cek, merupakan alat 

bukti bahwa pembayaran yang dikeluarkan adalah sah. Lembar cek dikeluarkan 

bila menyangkut  tagihan atas pelaksanaan suatu transaksi, e) Jurnal, adalah 

sebagai pengawas keuangan kepala sekolah harus membuka buku jurnal dimana 

seluruh transaksi keuangan setiap hari dicatat, f) Buku besar, digunakan untuk 

mencatat informasi dan jurnal yang dipindahkan kebuku besar atau buku kas 

induk pada setiap akhir bulan. Buku besar mencatat transaksi pembelanjaan, 

keluar masuknya uang saat itu, dan neraca saldonya. 

Menurut Burhanuddin, dkk (2003:97) manajemen keuangan berarti suatu proses 

melakukan kegiatan mengatur keuangan dengan menggerakkan tenaga orang lain. 

Kegiatan tersebut dimulai dari: 

a. Perencanaan anggaran: Kepala sekolah diharapkan menyusun Rancangan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPBS) untuk itu kepala sekolah 

hendaknya mengetahui sumber-sumber dana yang merupakan sumber 

dana. Sumber dana tersebut meliputi anggaran rutin Dana Penunjang 

Pendidikan (DPP), Subsidi Bantuan Penyelenggaraan Pemerintah (SBPP), 

Bantuan Operasional dan Perawatan (BOP), Badan Pembantu 

Penyelenggaraan Pendidikan (BP3), donatur, Badan usaha serta 

sumbangan lain-lain. Untuk sekolah swasta sumber dana berasal dari SPP, 

subsidi pemerintah, donatur, yayasan, dan masyarakat secara luas. 
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b. Pelaksanaan anggaran belanja. UU Perbendaharaan Negara pasal 28, 34, 

30 yaitu pengeluaran yang melampaui kredit anggaran atau tidak tersedia 

anggarannya, tidak boleh terjadi. Kredit-kredit yang tersedia ditambah 

baik langsung maupun tidak langsung karena adanya keuntungan bagi 

negara. 

c. Pengawasan pelaksanaan anggaran. Didasarkan pada buku kas umum yang 

dipergunakan oleh bendaharawan untuk mencatat transaksi kas yang 

menjadi tanggung jawab kepala sekolah. 

d. Pertanggung jawaban keuangan. 

 

 

6. Manajemen Hubungan Masyarakat 

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 menekankan pada pemberdayaan 

masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah. Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP3) merupakan salah 

satu organisasi yang dapat menjembatani kerjasama dan tanggung jawab bersama 

antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah untuk menyempurnakan kegiatan 

pendidikan (Instruksi Mendikbud & Mendagri, 1974). 

Parisipasi masyarakat atau peran serta masyarakat dalam meningkatkan mutu 

pendidikan. Menurut Suparlan (2013: 88) pemerintah telah memberikan rambu-

rambu standar pengelolaan sebagai berikut: 

a. Sekolah melibatkan warga dan masyarakat pendukung dalam mengelola 

pendidikan. 

b. Warga sekolah dilibatkan dalam pengelolaan akademik. 

c. Masyarakat pendukung dilibatkan dalam pengelolaan non akademik. 

d. Keterlibatan peran serta warga dan masyarakat dalam pengelolaan, 

dibatasi pada kegiatan tertentu yang ditetapkan. 

e. Setiap menjalin kemitraan dengan lembaga lain yang relevan, berkaitan 

dengan input, proses, output dan pemanfaatan lulusan. 

f. Kemitraan sekolah dilakukan dengan lembaga pemerintah atau non 

pemerintah. 

g. Kemitraan SD/ MI/ SDLB atau yang setara dilakukan minimal dengan 

SMP/ MTS/ SMPLB atau yang setara, serta dengan TK/ RA/ BA atau 

yang setara dilingkungannya. 

h. Sistem kemitraan sekolah ditetapkan dengan perjanjian secara tertulis. 



34 
    

Hubungan sekolah dan masyarakat adalah suatu proses komunikasi antara sekolah 

dan masyarakat dengan tujuan meningkatkan pengertian anggota masyarakat 

tentang  kebutuhan  pendidikan serta mendorong  minat dan kerjasama para 

anggota masyarakat dalam rangka usaha memperbaiki sekolah. Sehingga Tujuan 

diselenggarakannya hubungan sekolah dan masyarakat adalah : a) Mengenalkan 

pentingnya sekolah bagi masyarakat, b) Mendapatkan dukungan dan bantuan 

moral maupun finansial yang diperlukan bagi pengembangan sekolah, c) 

Memberikan informasi kepada masyarakat tentang isi dan pelaksanaan program 

sekolah, d) Memperkaya atau memperluas program sekolah sesuai dengan 

perkembangan kebutuhan masyarakat, e) Mengembangkan kerjasama yang lebih 

erat antara keluarga dan sekolah dalam mendidik anak-anak. 

Menurut Buhanuddin, dkk (2003: 128) ada beberapa cara yang dapat digunakan 

untuk melakukan komunikasi yang efektif dengan masyarakat, antara lain: 

a. Warga sekolah bersifat terbuka terhadap saran dan kritik masyarakat 

b. Komunikasi dengan masyarakat perlu terus menerus dilakukan agar 

harapan dan kebutuhan masyarakat dan sekolah dapat sejalan. 

c. Pada saat yang tepat, pihak sekolah melibatkan masyarakat sekitar untuk 

berpartisipasi dalam kegiatan sekolah. Misalnya kegiatan olahraga, 

kesenian dan sebagainya. 

Dalam hal ini hubungan sekolah dan masyarakat atau komite yang diharapkan 

oleh pemerintah yakni meningkatkan penyelenggaraan pendidikan disekolah. 

SD/ART Pasal 8 Komite berperan sebagai: 

a. Pemberi pertimbangan (Advisory Agency) dalam penentuan dan 

pelaksanaan kebijakan di suatu pendidikan 
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b. Pendukung (Supporting Agencyz) baik yang berwujud finansial, 

pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di suatu 

pendidikan. 

c. Pengontrol (Controlling Agency) dalam rangka transparansi dan 

akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di suatu 

pendidikan. 

d. Peran komite sebagai monitor yaitu penghubung antara sekolah, 

masyarakat dan pemerintah dalam merencanakan kebijakan pendidikan. 

 

Komite sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat 

dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan 

pendidikan di satuan pendidikan, baik pada pendidikan pra sekolah, jalur 

pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan di luar sekolah (Kepemendiknas 

Nomor: 044/U/2002). 

7. Manajemen Budaya dan Lingkungan Sekolah 

Menurut Mulyasa (2006:92) “manajemen budaya sekolah merupakan salah satu 

kebijakan yang harus diperhatikan Depdiknas dalam rangka peningakatan mutu 

pendidkan. Budaya sekolah yang kondusif diharapkan dapat menunjang proses 

pembelajaran yang efektif, sehingga semua pihak yang terlibat didalamnnya, 

khususnya peserta didik merasa nyaman belajar. Dengan demikian , akan tercipta 

pembelajran yang efektif dan menyenangkan. Budaya sekolah yang kondusif juga 

akan mebangkitakan semangat belajar, dan akan mebangkitkan potensi-potensi 

peserta didik sehingga dapat berkembang secara optimal”. 
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Perlunya perubahan cara pandang kepala sekolah, guru, administrator, murid, 

orangtua, dan masyarakat sebagai langkah untuk merubah sistem, baik tindakan 

maupun proses pencapaian tujuan sekolah. Budaya sekolah yang baik akan 

mendorong seluruh anggota masyarakat sekolah untuk meningkatkan kinerjanya 

agar tujuan sekolah dapat tercapai. Karena Nilai, moral, sikap dan perilaku siswa 

selama di sekolah dipengaruhi oleh struktur dan kultur sekolah, serta interaksi 

mereka dengan aspek-aspek dan komponen yang ada di dalamnya, seperti kepala 

sekolah, guru, materi pelajaran dan hubungan antarsiswa sendiri. Budaya sekolah 

sebagai kualitas kehidupan sekolah yang tumbuh dan berkembang berdasarkan 

spirit dan nilai yang dianut sekolah, yakni dalam bentuk bagaimana warga sekolah 

seperti komite sekolah, yayasan (untuk swasta), kepala sekolah, guru, karyawan, 

dan siswa bekerja, belajar, dan berhubungan satu sama lain. Budaya sekolah 

merupakan faktor yang esensial dalam membantuk siswa menjadi manusia yang 

optimis, berani tampil, berprilaku kooperatif serta memiliki kecakapan personal 

dan akdemik. 

Menurut Mulyasa (2006:90) upaya pengembangan budaya sekolah seyogyanya 

mengacu kepada beberapa prinsip berikut ini: a) Berfokus pada Visi, Misi, dan 

Tujuan sekolah, b) Penciptaan komunikasi Formal dan Informal. c) Inovatif dan 

bersedia mengambil resiko, d) Memiliki strategi yang jelas, e) Berorientasi 

kinerja, f) Sistem evaluasi yang jelas, g) Memiliki komitmen yang kuat, h)  

Keputusan berdasarkan consensus, i) Sistem imbalan yang jelas, j) Evaluasi diri,  

Menurut Mulyasa (2006:92) sasaran budaya dapat dianalisis dari hal-hal sebagai 

berikut : 
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 1). Dewasa ini perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berlangsung 

setiap saat, begitu cepatnnya perkembangan tersbut sehingga sulit diikuti oleh 

mata telanjang. 

2).      Perkembangan penduduk yang cepat membutuhkan pelayanan pendidikan 

yang besar 

3).      Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan modal dasar sekaligus 

menjadi kunci keberhasilan pembangunan nasional jika sumber daya 

manusia atau tenaga kerja Indonesia dalam jumlah yang besar dapat 

ditingkatkan mutu dan pendayagunaanya. 

Manfaat lain bagi individu dan kelompok adalah : (1) meningkatkan kepuasan 

kerja; (2) dalam pergaulan lebih akrab; (3) disiplin meningkat; (4) pengawasan 

fungsional bisa lebih ringan; (5) munculnya keinginan untuk selalu ingin berbuat 

proaktif; (6) belajar dan berprestasi terus serta; dan (7) selalu ingin memberikan 

yang terbaik bagi sekolah, keluarga, orang lain dan diri sendiri. 

2.8 Kerangka Pikir Penelitian 

Implementasi manajemen pendidikan di sekolah berperan dalam membantu tugas-

tugas manajemen sekolah, mulai dari proses planning (perencanaan), organizing 

(pengorganisasian), actuating (penggerakkan), hingga controlling (pengawasan). 

berguna dan mempunyai nilai nyata yang dapat dirasakan manfaatnya baik pada 

saat itu juga maupun dimasa mendatang, mendukung kegiatan oprasional, 

manajerial, dan strategis organisasi dengan memanfaatkan berbagai sumber daya 

yang ada dan tersedianya berbagi fungsi guna mencapai tujuan yang diinginkan. 

Implementasi manajemen pendidikan SD Negeri 1 Gisting Bawah. Diharapkan 

dapat memberikan layanan yang baik bagi stakeholder yang pada akhirnya 
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berdampak pada peningkatan hasil atau prestasi pelaksanaan pembelajaran dan 

lulusannya. 

Input nya adalah manajemen pendidikan disekolah. Dimana manajemen 

pendidikan disekolah yaitu manajemen kurikulum dan pembelajaran, manajemen 

peserta didik, manajemen pendidik dan tenaga kependidikan, maanajemen sarana 

dan prasarana, manajemen pembiayaan, manajemen humas, manajemen budaya 

dan lingkungan, dimana pelaksanaan manajemen-manajemen tersebut dengan 

menggunakan  fungsi manajemen POAC sehingga menghasilkan Output yang 

baik dan berkualitas di SD Negeri 1 Gisting Bawah. 

Dasar skema kerangka berpikir ini, peneliti menganalisis data penelitian sehingga 

akan memperoleh informasi yang diharapkan mengenai implementasi manajemen 

pendidikan di SD Negeri 1 Gisting Bawah sehingga yang berdampak terhadap 

peningkatan kualitas pendidikan di SD Negeri 1 Gisting Bawah dan menjadi 

favorit yang diminati oleh masyarakat untuk membantu mendidik putra-putrinya.  
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Berikut gambar kerangka berpikir penelitian mengenai manajemen pendidikan di 

di SD Negeri 1 Gisting Bawah adalah sebagai berikut  

 

                                                                 

                                                                                                         

                                                                                                                         

                                                                                                                         

                                                                                                                         

                                                                                                                         

                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian 
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