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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 
 

2.1 Manajemen Pendidikan 

         Manajemen pendidikan terbentuk dari dua kata manajemen dan 

pendidikan.  Manajemen sering diartikan sebagai ilmu, kiat, dan profesi. 

Dikatakan sebagai ilmu, menurut Luther Gulick (dalam Sagala, 2011: 50) 

karena manajemen dipandang sebagai suatu bidang pengetahuan yang secara 

sistematis berusaha memahami mengapa dan bagaimana orang bekerja sama. 

Dikatakan sebagai kiat menurut Foller (dalam Sagala, 2011: 51) karena 

manajemen mencapai sasaran melalui cara-cara dengan mengatur orang lain 

dalam menjalankan tugas. Sedangakan dikatakan sebagai profesi karena 

manajemen dilandasi oleh keahlian khusus untuk mencapai suatu prestasi 

manejer dan para profesionalnya dituntun oleh suatu kode etik (Sagala, 2006: 

13). 

         Hersey dan Blanchard  (dalam Sagala, 2006: 14)  mendefinisikan 

manajemen sebagai proses kerja sama melalui orang-orang atau kelompok 

untuk mencapai tujuan organisasi diterapkan pada semua bentuk dan jenis 

organisasi.  

          Secara umum dikatakan bahwa manajemen merupakan proses yang 

khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasisan, 

penggerakkan dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan 
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melalui pemanfaatan sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya 

Terry (dalam Rochaety, 2008: 4).  

          Management as the process of  working with and through individuals 

and groups and other resources (such as equipment, capital, and technology) 

to accomplish organizational goal (Hersey, 2008: 5). Berdasarkan uraian di 

atas, yang dimaksud manajemen  dalam penelitian ini adalah kiat yang 

dimiliki oleh seorang pemimpin untuk mengimplimentasikan kebijakan 

manajemen sekolah SSN dengan merencanakan, mengorganisasikan, 

menggerakkan dan mengawasi  sumber daya yang ada sehingga 

menghasilkan hasil yang optimal. 

          Pendidikan adalah proses secara sistematis untuk mengubah tingkah 

laku seseorang utnuk mencapai tujuan organisasi (Rivai, 2008: 2). Menurut 

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Bab 1 Pasal 1 ayat (1): Pendidkan 

adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan 

proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi 

dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. 

          Berdasarkan pengertian manajemen dan pendidikan dapat disimpulkan 

manajemen pendidikan adalah proses pengembangan potensi diri peserta 

didik untuk memiliki kemampuan yang diperlukan dengan proses 

perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan dan pengawasan, sejalan 

dengan definisi manajemen pendidikan menurut Rivai, (2008: 58) adalah 
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proses untuk mengoordinasikan berbagai sumber daya pendidikan, seperti 

guru, sarana dan prasarana pendidikan seperti perpustakaan, laboratorium, 

dan sebagainya untuk mencapai tujuan dan sasaran pendidikan. Dirjen 

PMPTK (2010: 117) mengemukakan dari sekian banyak pengertian 

manajemen pendidikan dapat ditarik benang merah bahwa: (1) manajemen 

pendidikan merupakan suatu kegiatan; (2) manajemen pendidikan 

memanfaatkan berbagai sumber daya; dan (3) manajemen pendidikan 

berupaya untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. 

          Selanjutnya Rivai, (2008: 59) mengatakan perencanaan pendidikan 

dimaksudkan utnuk mempersiapkan semua komponen pendidikan agar dapat 

telaksana proses belajar mengajar yang baik dalam penyelenggaraan 

pendidikan. Pengorganisasian pendidikan ditujukan untuk menghimpun 

semua potensi komponen pendidikan dalam suatu organisasi yang sinergis 

untuk dapat menyelenggarkan pendidikan dengan sebaik-baiknya. Penggiat 

pendidikan merupakan pelaksanaan dari penyelenggaraan pendidikan yang 

telah direncanakan dan dilaksanakan oleh organisasi penyelenggara 

pendidikan dengan memerhatikan rambu-rambu yang telah ditetapkan dalam 

perencanaan. Sedangkan pengendalian pendidikan dimaksudkan untuk 

menjaga agar penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan sesuai yang 

direncanakan dan semua komponen pendidikan digerakkan secara sinergis 

dalam proses yang mengarah kepada pencapaian tujuan pendidikan. 
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2.2 Manajemen Sekolah 

          Manajemen Sekolah mempunyai pengertian yang hampir sama dengan 

manajemen pendidikan, hanya saja lingkupnya jauh lebih kecil dari pada 

manajemen pendidikan. Manajemen sekolah terbatas pada satu sekolah saja 

sedangkan manajemen pendidikan meliputi seluruh komponen sistem 

pendidikan. Menurut Saudagar, (2011:141) manajemen sekolah adalah 

bagaimana substansi-substansi pendidikan di suatu sekolah dapat berjalan 

dengan tertib, lancar dan benar-benar terintegrasi dalam suatu sistem kerja 

sama untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. 

          Berkaitan dengan manajemen sekolah, ada tujuh komponen sekolah 

yang termasuk kedalam manajemen sekolah; (1) kurikulum dan program 

pengajaran; (2) tenaga kependidikan; (3) kesiswaan; (4) keuangan; (5) sarana 

dan prasarana pendidikan; (6) pengelolaan hubungan sekolah; (7) manajemen 

pelayanan khusus lembaga pendidikan (Saudagar, 2011: 141).     

          Manajemen SSN harus mampu memenuhi  delapan standar yang telah 

ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 yaitu:  (1) standar 

isi; (2) standar kompetensi lulusan; (3) standar proses; (4) standar pendidik 

dan tenaga kependidikan; (5) standar sarana dan prasarana; (6) standar 

pengelolaan; (7) standar penilaian; (8) standar pembiayaan pendidikan. 

Kedelapan standar diatas menjadi bahan kajian dalam melakukan analisa 

tentang manajemen sekolah standar nasional SMKN 1 Kotabumi. 
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2.2.1 Fungsi Manajemen Sekolah.  

          Fungsi manajemen sekolah sebenarnya merupkan penerapan fungsi-

fungsi manajemen yang diaplikasikan disekolah oleh kepala sekolah untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Fungsi-fungsi itu meliputi 

merencanakan, mengorganisasikan, menggerakan dan mengendalikan. 

Sejalan dengan fungsi manajemen yang dikemukakan oleh  Terry (dalam 

Komariah, 2009:92) adalah Planning, Organizing, Actuating and Controlling. 

2.2.1.1 Merencanakan adalah  membuat  suatu  target-target yang akan 

dicapai  dan  diraih   dimasa   depan   oleh  sekolah.  Perencanaan ini 

bisa dalam jangka  panjang,  menengah,  atau  pendek.  Dalam 

merencanakan perlu dikaji  sumber  daya  dan  metode,  tehnik 

pencapaian rencana tersebut. 

2.2.1.2 Mengorganisasikan adalah menentukan sumber daya yang dibutuhkan  

           untuk   mencapai   tujuan   yang  telah  direncanakan,  merancang  dan  

           mengembangkan    orang-orang    yang    akan    terlibat,    

menugaskan seorang/sekelompok  orang  dalam  suatu  tanggung  

jawab  atau  tugas   tertentu,  mendelagasikan  wewenang  kepada 

seseorang.  

2.2.1.3 Menggerakkan   adalah   untuk  dapat  menggerakkan  seluruh  

sumber daya  yang  ada  di  sekolah,  seorang  pemimpin  harus  

memiliki  sifat kepemimpinan    dan    kecerdasan,   dengan   sifat  

kepemimpinan  dan  kecerdasan  yang  dimiliki  seorang  pemimpin  
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akan  disegani,  dengan emikian  untuk  menggerakkan  sumber  daya  

yang  ada dapat dengan  mudah dilakukan. 

2.2.1.4 Mengontrol  adalah  agar  orang-orang  yang  telah  diberi  tugas   

akan menjalankan  tugasnya  dengan  baik  dan  benar (sesuai  dengan 

aturan yang  telah  disepakati),  perlu  dilakukan  pengontrolan secara  

berkala Agar  proses  pengontrolan  ini memiliki acuan, maka 

sebelumnya telah   dibuat standar kinerja.       

 

2.3 Konsep Sekolah Standar Nasional (SSN) 

          Peningkatan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan merupakan 

salah satu pilar pembangunan pendidikan yang secara simultan harus 

dilaksanakan dengan pilar  pendidikan lainnya. Peningkatan mutu merupakan 

suatu keharusan yang bagi seluruh lembaga pendidikan di NKRI ini, dengan 

pendidikan yang bermutu akan menghasilkan sumber daya manusia yang 

berkualitas, sehingga diharapkan dapat bersaing hingga tingkat internasional.    

          Berbagai upaya pemerintah dalam mewujudkan pendidikan bermutu, 

relevan dan berdaya saing telah banyak dilakukan melalui berbagai inovasi 

pendidikan dan pembelajaran, perubahan kurikulum, serta ditetapkannya 

perangkat-perangkat yang melandasinya. Salah satu diantaranya dengan 

melakukan pengkategorian sekolah yang berada di wilayah NKRI. 

Pengkategorian sekolah tersebut sebagai berikut: 
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Gambar 2.1 Pengkategorian SekolahSumber : Panduan Sekolah Standar 

Nasional (2010: 8) 

 

 

          Sekolah jenis pertama adalah sekolah formal standar atau sekolah 

potensial calon SSN, yaitu sekolah yang relatif masih banyak 

kekurangan/kelemahan untuk memenuhi kriteria sekolah yang sesuai dengan 

SNP. Sekolah jenis kedua adalah Sekolah Standar Nasional adalah sekolah 

yang hampir atau sudah memenuhi standar nasional pendidikan. Standar 

nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di 

seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (Dirjen 

Dikdasmen, 2008: 4). Sekolah jenis ketiga adalah sekolah formal mandiri dan 

atau memiliki keunggulan lokal. Sekolah kategori ini dapat dikategorikan dari 

pendidikan kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, 

kewarganegaraan dan kepribadian, IPTEK, estetika atau kelompok mata 

pelajaran pendidkan jasmani, olahraga dan kesehatan, Sekolah jenis keempat 

adalah Sekolah Bertaraf Internasional (SBI), seperti yang telah dijelaskan 
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pada bagian pendahuluan, nama SBI sudah harus dihapuskan dari seluruh 

satuan pendidikan yang mencantumkan predikat SBI. 

          Disamping keempat jenis sekolah di atas, terdapat jenis sekolah lain 

yang dapat diselenggarakan di Indonesia, adalah sekolah franchise asing atau 

sekolah yang diselenggarakanoleh perwakilan negara asing, yaitu merupakan 

pendidikan dasar dan menengah asing yang telah terakreditasi di negaranya. 

Jenis sekolah yang terakhir adalah sekolah asing; sekolah yang 

diselenggarakan oleh perwakilan negara asing yang peserta didiknya adalah 

warga negara asing.               

 

2.4 Profil Sekolah Standar Nasional  

          Profil SSN mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan yang terdiri 

dari delapan komponen yaitu ; (1) Standar  Isi (SI) dan Standar Kompetensi 

Lulusan (SKL), (2) standar proses, (3) standar pendidik dan tenaga 

kependidikan, (4) standar sarana dan prasarana, (5) standar pengelolaan, (6) 

standar pembiayaan, (7) standar penilaian (Dirjen Dikdasmen, 2008:7). Di 

dalam mengimplementasikan ke tujuh profil diatas kedalam satuan 

pendidikan maka akan dikenal dengan istilah ; (1) manajemen kurikulum, (2) 

manajemen proses pembelajaran, (3) manajemen sumber daya manusia, (4) 

manajemen sarana dan prasarana, (5) manajemen pengelolaan, (6) 

manajemen pembiayaan, (7) manajemen penilaian.  
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2.4.1 Manajemen Kurikulum 

          Membicarakan kurikulum, berarti berbicara mengenai   SI dan SKL, 

dikarenakan salah satu indikator SI dan SKL adalah satuan pendidikan 

memiliki dokumen Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang 

memuat visi, misi, tujuan satuan pendidikan dan startegi yang mencerminkan 

upaya untuk mencapai hasil belajar peserta didik, dan didukung dengan 

suasana belajar dan suasana sekolah yang memadai/kondusif/menyenangkan, 

(Ditjen Manajemen Dikdasmen, 2008: 7).  Kurikulum adalah seperangkat  

rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara 

yang digunakan sebagai pedoman menyelenggarakan kegiatan pembelajaran 

untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu (Peraturan Pemerintah Nomor 19 

Tahun, 2005: Bab 1 pasal 1 butir 13). Memperhatikan kedua batasan di atas  

dapat diketahui bahwa kurikulum merupakan panduan bagi satuan pendidikan 

dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya untuk mencapai tujuan. 

Komponen lain yang terdapat dalam KTSP adalah stuktur dan muatan KTSP, 

yang mencakup mata pelajaran dan alokasi waktu, muatan lokal, 

pengembangandiri, dan kalender pendidikan, . Demi tercapainya tujuan yang 

ada di dalam KTSP diperlukan  manajemen kurikulum yang tepat. 

           Manajemen kurikulum adalah segenap proses usaha bersama untuk 

memperlancar pencapaian tujuan pengajaran dengan titik berat pada usaha 

meningkatkan kualitas interaksi pembelajran. Dirjen PMPTK, (2010: 3) 

mendefinisikan manajemen kurikulum adalah sebagai suatu sistem 

pengelolaan kurikulum yang kooperatif, komprehensif, sistemik, dan 
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sistematik dalam rangka mewujudkan tujuan kurikulum. Dari dua definisi 

diatas diperoleh gambaran bahwa manajemen kurikulum merupakan suatu 

usaha bersama untuk mencapai tujuan pengajaran yang dikelola secara 

kooperatif, komprehensif, sistemik, dan sistematika.  

          Fungsi manajemen harus diterapkan  didalam  manjemen kurikulum  

yaitu: proses perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), 

penggerakkan (actuating) dan pengkoordinasian. (coordinating). 

Implementasinya didalam kurikulum sebagai berikut:  

 

 

2.4.1.1. Perencanaan 

          Perencanaan adalah proses memikirkan dan menetapkan kegiatan-

kegiatan atau program-program yang akan dilakukan pada masa yang akan 

datang untuk mencapai tujuan tertentu (Sagala, 2006:56). Perencanaan 

menurut  Gibson (dalam Sagala, 2006: 57) adalah kegiatan menentukan 

sasaran dan alat sesuai untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. 

Perencanaan dalam hal ini pengembangan  kurikulum harus mengacu pada 

Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan, serta berpedoman pada panduan 

penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, (UU RI NO:20, Tentang 

Sistem Pendidikan Nasional, Tahun 2003). Perencanaan dalam hal ini adalah; 

pembuatan silabus, program tahuanan, dan program semester. 

          Penyusunan/pengembangan silabus harus dilakukan secara mandiri 

dengan melibatkan seluruh guru dari sekolah yang bersangkutan, diawali 

dengan melakukan  analisa SKL dan SI, yang akhirnya terbentuklah silabus 
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satuan pendidikan, yang memuat SK, KD, indikator, materi pelajaran, 

kegiatan pembelajaran dan jenis penilaian. Didalam melakukan analisa SKL 

harus mengacu pada Permen No 23 Tahun 2006 Tentang StandarKompetensi 

Lulusan, sedangkan untuk melakukan analisa tentang SI harus mengacu pada 

Permen No 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi.  

 

2.4.1.2 Pengorganisasian 

        Pengorganisasian menurut   Gibson (dalam Sagala, 2006: 59) meliputi 

semua kegiatan manajerial yang dilakukan untuk mewujudkan kegiatan yang 

direncanakan menjadi struktur tugas, wewenang, dan menentukan siapa yang 

akan melaksanakan tugas. Dari keterangan  di atas dapat disimpulkan bahwa 

pengorganisasian dalam kurikulum adalah pembagian tugas mengajar, 

penyususnan jadwal pelajaran, penyusunan jadwal kegiatan perbaikan dan 

pengayaan, jadwal kegiatan ekstrakurikuler, jadwal pengajaran guru. Guru 

harus mampu mengimplementasikan apa yang telah direncanakan. Salah satu 

bentuk implementasi perencanaan adalah kegiatan pembelajaran yang 

dilakukan guru bersama siswa untuk mencapai tujuan kurikulum yang telah 

ditetapkan.   

 

2.4.1.3 Penggerakan 

          Menggerakkan menurut Terry (dalam Sagala, 2006: 60) berarti 

merangsang kelompok melaksanakan tugas-tugas dengan antusias dan 

kemauan yang baik. Tugas menggerakkan dilakukan oleh pemimpin. Davis 
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(dalam Sagala, 2011: 65) mengatakan, menggerakkan adalah kemampuan 

membujuk orang-orang mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dengan 

penuh semangat, supervisi adalah salah satu upaya yang bisa dilakukan. 

Setelah dilakukan perencanaan, dan diorganisir dengan baik, untuk hasil yang 

maksimal, guru-guru harus diberikan motivasi sehingga mereka dengan ikhlas 

menjalankan tugasnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.  

 

2.4.1.4 Pengkoordinasian 

          Pengkoordinasian mengandung makna menjaga agar tugas-tugas yang 

telah dibagi, tidak dikerjakan menurut kehendak yang mengerjakan saja, 

tetapi menurut aturan sehingga menyumbang pencapaian tujuan (Sagala, 

2006: 62). Dengan cara demikian semua yang sudah direncanakan dapat  

tercapai dengan cara yang benar dan  waktu  yang tepat. 

        

2.4.2 Manajemen Proses Pembelajaran 

         Berkaitan dengan standar proses, sekolah diharuskan memiliki 

perencanaan pembelajaran, melakukan penilaian dengan berbagai cara, 

melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap seluruh proses pendidikan 

yang terjadi di sekolah untuk mendukung pencapai SKL (Ditjen Manajemen 

Dikdasmen, 2008: 9). Sejalan dengan Peraturan Pemerintah No 41 Tahun 

2007 Tentang Standar Proses Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah 

mencantumkan standar proses untuk satuan pendidikan dasar  dan menengah 

mencakup perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses 



23 
 

pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran dan pengawasan proses 

pembelajaran. Keterangan di atas berbicara mengenai manajemen proses 

pembelajaran. Manajemen proses pembelajaran dapat dikelompokkan 

menjadi tiga kelompok besar yaitu: (1) manajemen sebelum proses 

pembelajaran. (2) manajemen selama proses pembelajaran, (3) manajemen 

sesudah selesai proses pembelajaran. 

          Manajemen sebelum proses pembelajaran meliputi: pembagian tugas 

mengajar, menyusun jadwal pembelajaran, menyusun program pengajaran, 

membuat persiapan mengajar (Suryosubroto, 2010:53). Penyiapan perangkat 

pembelajaran meliputi pembuatan RPP yang dikembangkan oleh setiap guru 

(paling luas mencakup satu kompetensi dasar yang terdiri atas satu atau 

beberapa indikator untuk satu kali pertemuan atau lebih, dan pengembangan 

bahan ajar (Ditjen Manajemen Dikdasmen, 2008: 9). RPP dijabarkan dari 

silabus untuk mengarahkan kegiatan belajar peserta didik dalam upaya 

mencapai KD. Setiap guru pada satuan pendidikan berkewajiban menysun 

RPP secara lengkap dan sistematis agar pembelajran berlangsung secara 

interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik 

untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, 

kreativitas dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan 

fisik, serta psikologis peserta didik (Permen No 41 Tentang Standar Proses, 

Tahun 2007). Dari kedua uraian  dapat disimpulkan manajemen sebelum 

proses pembelajaran adalah segala sesuatu yang harus dipersiapkan dan 

dimiliki pendidik sebelum pendidik berdiri di muka kelas. Perencanaan harus 
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dilakukan dengan seksama agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai. 

Pendidik harus mampu merencanakan  proses pembelajaran sehingga target 

minimal seperti pengembangan akhlak mulia, budi pekerti luhur, kepribadian 

unggul, kepemimpinan, jiwa enterpreneur, jiwa patriot dan jiwa inovator 

dapat  tercapai. Di dalam melakukan perencanaan harus mempertimbangakan 

kondisi satuan pendidkan (sumber daya yang ada), juga kondisi peserta didik. 

          Manajemen selama proses pembelajaran meliputi: mengisi daftar 

kemajuan kelas, mengelola organisasi kelas, menyelenggarakan evaluasi 

belajar (Suryosubroto, 2010: 53). Proses pembelajaran adalah pelaksanaan 

tatap muka dengan peserta yang dilakukan secra interaktif, inspiratif, 

menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi 

dan mendorong prakarsa, kreativitas dan kemandirian sesuai dengan minat 

dan bakat peserta didik (Ditjen Manajemen Dikdasmen, 2008: 9). Satu hal 

yang harus diperhatikan didalam melakukan proses pembelajaran adalah 

pengimplementasian dari segala sesuatu yang telah direncanakan sebelumnya, 

dengan kata lain pengimplementasian RPP. 

           Manajemen sesudah proses pembelajaran meliputi: menyusun laporan 

hasil pendidikan, remidial teaching (Suryosubroto, 2010: 53).                    

Pendidik harus mampu mengimplementasikan manajemen proses 

pembelajaran dengan tepat.  Untuk mengimplementasikan apa yang telah 

direncanakan, berdasarkan target indikator minimal, guru harus mampu 

menerapkan pembelajaran berbasis TIK.  

 



25 
 

2.4.3 Manajemen Penilaian 

          Pendidikan merupakan suatu investasi yang sangat berharga. Oleh 

karena itu hampir seluruh orang tua berkeinginan untuk menyekolahkan anak-

anak mereka di sekolah yang bermutu. Mutu dapat didefinisikan sebagai 

sesuatu yang memuaskan dan melampaui keinginan dan kebutuhan pelanggan 

( Sallis, 2011: 56).  

          Pendidikan yang berrmutu biasanya dimulai dari input yang bermutu, 

input disini adalah pendidik, peserta didik, kurikulum, fasilitas. Untuk suatu 

sekolah negeri, biasanya seorang pemimpin tidak dapat melakukan seleksi 

untuk kualitas pendidik, dikarenakan semuanya sudah disiapkan. Untuk 

mencapai kualitas pendidik bermutu yang dapat hanyalah dengan melakukan 

pelatihan atau bimbingan kepada pendidik yang telah tersedia. Peserta didik 

bisa dilakukan seleksi, dalam artian kita akan mencoba mencari yang terbaik 

diantara pendaftar yang ada, namun terkadang kegiatan seleksi ini belum 

dapat dioptimalkan dikarenakan budaya di suatu sekolah yang tidak 

mendukung. Sementara untuk fasilitas, ada upaya yang bisa dilakukan 

melalui kerja sama dengan masyarakat, namun baru hanya memenuhi standar 

minimal kebutuhan.  

          Proses  pendidikan yang bermutu adalah proses pembelajaran yang 

bermutu. sehingga akan menghasilkan output yang bermutu. Pendidk adalah 

orang yang memegang peranan penting dalam proses pembelajaran, oleh 

karena itu membahas tentang pembelajaran bermutu berarti kita 
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membicarakan pendidik yang memiliki kompetensi pedagogik, kompetensi 

akademik, kompetensi sosial dan kompetensi kepribadian yang bermutu.   

          Dari input yang bermutu, memperoleh proses yang bermutu, akan 

menghasilkan output yang bermutu. Output yang bermutu adalah lulusan 

yang memiliki kompetensi yang disyaratkan. Kompetensi yang disyaratkan 

dapat di katakan prestasi peserta didik. 

          Prestasi peserta didik diukur melalui proses penilaian (Dirjen PMPTK , 

2010: 427) mengemukakan penilaian merupakan serangkaian kegiatan untuk 

memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil 

belajar peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan 

sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan.  

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 pasal 63 bahwa 

penilaian hasil belajar dilakukan oleh pendidik, satuan pendidikan, dan oleh 

pemerintah. Penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan secara 

berkesinambungan untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil 

dalam bentuk ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir 

semester, dan ulangan kenaikan kelas. SSN harus melaksanakan penilaian 

pendidikan melalui proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk 

menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik. Dari  kutipan diatas dapat 

dikatakan bahwa penilaian merupakan suatu subsistem yang sangat 

menentukan. Hasil penilaian dapat memberikan gambaran tentang kinerja 

satuan pendidikan, pendidk  dan kompetensi peserta didik. 

          Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penilaian adalah: (1) penilaian 

diarahkan untuk mengukur pencapaian kompetensi; (2) penilaian 
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menggunakan acuan kriteria; (3) sistem yang dilaksanakan adalah sistem 

penilaian berkelanjutan; (4) hasil penilaian dianalisis untuk menentukan 

tindak lanjut; (5) sistem penilaian harus disesuaikan dengan pengalaman 

belajar yan ditempuh dalam proses pembelajaran (Dirjen PMPTK, 2010: 428)  

        

          Aspek dan indikator berkaitan dengan standar penilaian pendidikan 

bagi SSN adalah adanya perangkat penilaian berupa kisi-kisi, bank soal, 

lembar jawaban, format penilaian dan laporan hasil belajar, menyusun 

rancangan jadwal pelaksanaan penilaian, remidial dan pengayaan, 

menganalisis hasil belajar peserta didik, adanya upaya kerjasma dengan 

lembaga pendidikan lain untuk penerbitan sertifikat kelulusan.  

          Penilaian dilakukan oleh pendidik, satuan pendidikan dan pemerintah. 

Penilaian dari pendidik berguna untuk memantau proses, kemajuan peserta 

didik dalam bentuk ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan 

semester dan ulangan kenaikan kelas, Penilaian oleh satuan pendidikan 

bertujuan menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata 

pelajaran, untuk menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. 

Penilaian belajar oleh pemerintah bertujuan untuk menilai pencapaian 

kompetensi lulusan secara nasional untuk mata pelajaran tertentu dan 

dilakukan secara nasional.     

          Hasil penilaian peserta didik minimal mencapai batas KKM, rata-rata 

nilai UN tiga tahun terakhir minimum 7,00 dan presentase kelulusan UN > 

90% untuk tiga tahun terakhir. 
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2.4.4 Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

         Pendidik dan tenaga kependidikan adalah orang-orang yang sangat 

memegang peranan penting di dalam dunia pendidikan. Pendidik mempunyai 

tanggung jawab bukan hanya  mentransfer ilmu tetapi yang lebih penting lagi 

dalam membentuk karakter peserta didik. Peran ini tidak dapat tergantikan 

oleh alat secanggih apapun. Begitu pula halnya dengan tenaga kependidikan ( 

kepala sekolah, pengawas, tenaga laboran, tenaga perpustakaan) mereka 

memiliki tugas yang tidak kalah pentingnya dengan pendidk. Permendiknas 

Nomor 12, 13, 16,  Tentang Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan  

Tahun 2007 menjadi acuan mengenai manajemen pendidik dan tenaga 

kependidikan. Permen Nomor 12 Tentang Pengawas, Nomor 13 Tentang 

Kepala Sekolah, Nomor 16 Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi 

Guru.  

           Kepala sekolah selaku pengambil kebijakan sangat menentukan 

kualitas sekolah. Kondisi di atas sejalan dengan pengertian dari manajemen  

pendidikan 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/pengembangan 

dan pemberhentian (Herawan, 2010:231).  

          Keberhasilan pelaksanaan pendidikan di sekolah sangat ditentukan oleh 

kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia sekolah. Tenaga pendidik secara 

kualitas harus memenuhi kualifikasi akademik, sertifikasi profesi dan 
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kesesuaian pendidikan dengan mata pelajaran yang diajarkan. Sedangkan 

secara kuantitas harus memenuhi ketentuan rasio guru dan peserta didik 

(Ditjen Manajemen Dikdasmen, 2008:10). 

           Ada empat prinsip dasar yang harus dipegang oleh kepala sekolah 

dalam menerapkan manajemen personalia: (1) Sumber Daya Manusia (SDM) 

adalah komponen paling berharga; (2) SDM akan berperan secara optimal 

jika dikelola dengan baik; (3) kultur dan suasana organisasi sekolah, 

manajemen personalia di sekolah pada prinsipnya mengupayakan (guru, staf 

administrasi, siswa, orang tua siswa; (4) dapat bekerja sama dan saling 

mendukung untuk mencapai tujuan sekoah (Depdikbud, 1998:67). 

          Aspek dan indikator SSN berkaitan dengan standar pendidik dan tenaga 

kependidikan adalah; (1) kualifikasi akademik tenaga pendidik (D-IV) atau 

sarjana (S1); (2) kesesuain latar belakang pendidikan dengan mata pelajaran 

yang diajarkan; (3) bersertifikasi profesi guru; (4) tersedia konselor; (5) rasio 

guru dan murid sesuai ketentuan; (6) peningkatan kemampuan guru dalam 

mengembangkan bahan ajar; (7) tenaga kependidika: kepala sekolah, tenaga 

administrasi, pustakawan, tenaga laboraturium, tenaga kebersihan dengan 

kualifikasi dan jumlah terpenuhi; (8) kepala sekolah dibantu minimal tiga 

wakil kepala sekolah untuk bidang akademik, sarana prasarana, dan 

kesiswaan. 

         Kegiatan perencanaan dalam kaitannya dengan sumber daya manusia, 

pihak sekolah hanya mempunyai kewenangan untuk mendata berapa jumlah 

kekurangan  tenaga pendidik dan pendidik di sekolah tersebut, yang 
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kemudian diteruskan kepada dinas pendidikan setempat, dengan kata lain, 

sekolah tidak mempunyai kewenangan untuk menseleksi dan mengangkat 

pendidik dan tenaga kependidikan (PNS). Untuk mengatasi kekurangan 

dalam hal kuantitas, pihak sekolah dapat mengangkat tenaga honorer. Untuk 

mengatasi kekurangan dalam hal kualitas, kepala sekolah dapat melakuka 

sesuatu yang dapat meningkatkan kualitas. Walaupun demikian, sekolah tetap 

harus memiliki perencanaan kedepan tentang jumlah pendidik dan tenaga 

pendidik serta kualitas  yang dibutuhkan. 

          Pengorganisasian sumber daya manusia, dapat dilakukan dengan cara 

melakukan pembagian tugas kepada seluruh pendidik dan tenaga pendidik 

yang ada disekolah tersebut, selanjutnya diberikan rincian tanggung jawab 

dari tugas yang telah diberikan kepada pendidik dan tenaga pendidik. 

          Penggerakan pendidik dan tenaga pendidik dapat dilakukan dengan 

berbagai cara, ini sangat tergantung pada kepiawaian pemimpin yang ada 

disekolah tersebut, semuanya tidak terlepas dari ilmu, kiat dan kharisma yang 

dimiliki pemimpin.  

         Pengontrolan dapat dilakukan secara berkala. Pengontrolan dilakukan 

dengan maksud agar tidak terjadi kesalahan dari pendidik dan tenaga 

pendidik dalam menjalankan tugasnya.  

 

2.4.5 Manajemen Sarana dan Prasarana 

          Sarana pendidikan  adalah peralatan dan perlengkapan secara langsung 

dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar 
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mengajar, seperti gedung, ruang kelas, meja kursi, serta alat-alat dan media 

pengajaran. Prasarana pendidikan adalah fasilitas yang secara tidak langsung 

menunjang jalannya proses pendidikan atau pengajaran, seperti halaman, 

kebun, taman sekolah (Saudagar, 2011:56).  Standar minimal yang harus 

dimiliki oleh satuan pendidikan adalah lahan, ruang kelas, ruang pimpinan, 

ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboraturium, 

ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan 

jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, 

dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran 

yang teratur dan berkelanjutan (Depdiknas, 2010:34). Selain harus memnuhi 

standar diatas, lahan harus memenuhi kriteria kesehatan dan keselamatan, 

kemiringan, pencemaran air dan udara, kebisingan, peruntukkan lokasi, dan 

status tanah. Bangunan gedung memenuhi rasio minimum luas lantai, tata 

bangunan, keselamatan, kesehatan, fasilitas penyandang cacat, kenyamanan, 

keamanan. 

          Berdasarkan Permendiknas Nomor 40 tahun 2008 Tentang  Standar 

Sarana Prasarana, SSN harus memiliki; (1) ruang kelas (maksimum 32 siswa) 

, (2) ruang perpustakaan, (3) laboraturium komputer, (4) laboraturium bahasa, 

(5) laboraturium kejuruan (akuntasni, sekertaris, dsb), (6) ruang pimpinan, (7) 

ruang guru, (8) ruang tatausaha. (9) tempat beribadah, (10) ruang konseling, 

(11) ruang UKS, (12) ruang organisasi kesiswaan, (13) jamban, (14) gudang, 

(15) ruang sirkulasi, (16) ruang bermain/berolahraga. 

 

          Upaya yang dapat dilakukan untuk memenuhi sarana dan prasarana di 

atas adalah dengan , proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan 

dan pengkontrolan sarana prasarana pendidikan  dengan benar dalam satu 

sekolah. Apabila semua proses diatas sudah berjalan dengan baik, maka akan 
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tercipta sekolah dengan fasilitas yang memenuhi kebutuhan dan  sebanding 

dengan jumlah peserta didik, sekolah yang rapih dan bersih sehingga 

menciptakan kondisi yang menyenangkan baik bagi seluruh warga sekolah. 

 

2.4.6 Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) 

          Pengelolaan pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam 

penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh pemerintah, pemerintah 

provinsi, pemerintah kabupaten/ kota, penyelenggara pendidikan yang 

didirikan masyarakat, dan satuan pendidikan agar proses pendidikan dapat 

berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional (Depdiknas, 2010).    

          Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan 

menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan 

kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas 

(Depdiknas, 2010: 38). Sejalan dengan Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 

Tentang Standar Pengelolaan mencantumkan, kepala sekolah melibatkan 

guru, komite sekolah dalam pengambilan keputusan penting 

sekolah/madrasah.  

 

2.4.6.1 Pengertian Manajemen Berbasis Sekolah 

          Manajemen Berbasis Sekolah diartikan sebagai model manajemen yang 

memberikan otonomi atau kemandirian yang lebih besar kepada sekolah 

(Sagala, 2006: 133). Manajemen Berbasis Sekolah diartikan sebagai wujud 

reformasi pendidikan, yang menginginkan adanya perubahan dari kondisi 
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yang kurang baik menuju kondisi yang lebih baik dengan memberikan 

kewenangan kepala sekolah untuk memberdayakan dirinya (Yani, 2011: 17). 

Dari kedua pengertian diatas dipahami bahwa Manajemen Berbasis Sekolah 

adalah suatu manajemen yang memberikan peluang bagi sekolah untuk 

mengembangkan diri seoptimal mungkin dengan memperhatikan kekuatan 

dan kelemahan yang ada disekolah, sehingga dapat mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan. 

 

2.4.6.2 International Organization for Standarization (ISO) 

           ISO 9001 adalah salah satu tipe standar ISO yang diciptakan untuk 

mengendalikan kualitas suatu produk, sejak dari rancangan produk hingga 

pada pengetesan produk. Shoki dkk, (2004:34) mengatakan bahwa ISO 9001 

dapat diintegrasikan dengan TQM untuk pengembangan sistem mutu secara 

menyeluruh yang mana pengembangan mutu dapat dicapai dengan 

mendasarkan pengujian proses-proses organisasi yang berkaitan dengan 

definisi proses, pengembangan proses, dan desain proses. 

          ISO 9001:2008 merupakan perkembangan dari ISO 9001:2000. 

Djatmiko dan Jumaedy, (2011:7-9) mengatakan bahwa ISO 9001:2008 

memiliki beberapa prinsip dan kunci sukses agar penerapan sistem 

manajemen mutu berjalan efektif. Kedelapan prinsip tersebut adalah : (1) 

Berfokus pada pelanggan (2) Kepemimpinan (3) Keterlibatan karyawan/ 

semua orang dalam organisasi (4) Pendekatan proses (5) Pendekatan sistem 

pada manajemen (6) Peningkatan yang berkesinambungan (7) Pendekatan 
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faktual untuk pengambilan keputusan (8) Hubungan pelanggan yang 

bermanfaat bagi kedua pihak 

          Kemampuan telusur suatu keluaran lulusan dan pelayanan Manfaat 

penerapan SMM ISO  menurut Djatmiko dan Jumaedi, (2011:3-4) adalah (1) 

Meningkatkan daya saing keluaran/lulusan yang dihasilkan sehubungan 

dengan era global yang tidak mengenal batas wilayah, (2) merupakan 

jaminan kualitas output dan proses yang konsisten, (3) meningkatkan 

produktivitas, efisiensi, efektifitas, operasional, dan mengurangi biaya yang 

ditimbulkan karena layanan yang buruk/ cacat atau layanan bermutu rendah, 

(4) sistem kerja menjadi standar kerja yang terdokumentasikan, (5) 

meningkatkan motivasi, moral dan kinerja karyawan karena adnya kejelasan 

tugas dan wewenang, (6) sebagai alat analisis pesaing (7) meningkatkan 

hubungan saling menguntungkan dengan pengguna lulusan (8) meningkatkan 

komunikasi internal, (9) nilai kompetisi dan image positif institusi, (10) 

peningkatan terhadap pengendalian manjemen resiko, dengan konsistensi 

secara terus menerus.            

 

2.4.7 Manajemen Pembiayaan 

          Pembiayaan pendidikan adalah perencanaan masa depan 

pengembangan sumber daya manusia Indonesia (Sihombing, 2003:193). Di 

Indonesia pembiayaan pendidikan telah diataur dalam UUD 1945 pasal 31 

ayat (4), UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 Bab XIII pasal 46, PP No. 19 
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Tahun 2005 Bab IX pasal (62), dan PP No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan 

Pendidikan.  

         Berdasarkan  UUD 1945 pasal 31 ayat (4): Negara memproritaskan 

anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran 

pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan 

pendidikan nasional. UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 Bab XIII tentang 

pendanaan pendidikan, bagian ke satu tanggung jawab pendanaan pendidikan, 

pasal 46 disebutkan: (1) pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab 

bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat; (2) 

pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran 

pendidikan sebagaimana diatur dalam pasal 31 ayat (4) UUD 1945’ (3) 

ketentuan mengenai tanggung jawab pendidikan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. 

Pembiayaan pendidikan dapat bersumber dari pemerintah, masyarakat, orang 

tua atau peserta didik sendiri (Sihombing, 2003:194).  Implementsi dari UUD 

1945, UU Sisdiknas thun 2003 maka pemerintah menerbitkan PP No. 19 

Tahun 2005, bab IX tentang standar pembiayaan, disebutkan pembiayaan 

pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. 

Biaya investasi meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, 

pengembangu peralataan sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap, Biaya 

personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik 

untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. 

Biaya operasional meliputi gaji pendidik dan tenaga kependidikan, bahan atau 
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peralatan habis pakai, dan biaya operasi pendidikan tidak langsung berupa 

daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang 

lembur, transportasi, konsumsi, pajak, dan lain sebagainya (Depdiknas, 

2005:47). 

           Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan 

masyarakat sesuai dengan kewenangannya berkewajiban membiayai 

penyelenggaraan SSN, dan SSN dapat memungut biaya pendidikan untuk 

dapat menutupi kekurangan biaya yang didasarkan pada RPS/RKS dan 

RKAS. 

          Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa pembiayaan pendidikan  

adalah perencanan masa depan pengembangan sumberdaya manusia 

Indonesia yang dana bersumber dari pemerintah, masyarakat atau orang tua 

peserta didik itu sendiri yang dimanfaatkan untuk biaya investasi, biaya 

operasi dan biaya personal. 

          Perencanaan dalam pembaiayaan pendidikan harus dilakukan secara 

cermat. Informasi mengenai dari mana sumber dana berasal dan penggunaan 

dana tersebut harus jelas, semua tertuang dalam Rencana Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Sekolah  (RAPBS). Peran manajemen sangat penting 

disini. Untuk apa anggaran digunakan  dan siapa yang bertanggung jawab, ini 

bagian dari fungsi manajemen pengorganisasian. Agar anggaran yang tersedia 

dapat digunakan secara efektif dan efisien fungsi manajemen pengerakkan 

dan pengkontrolan harus dijalankan. Dirjen PMPTK (2010:125) 
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mengemukakan inti dari manajemen keuangan adalah pencapaian efisiensi 

dan efektivitas.   

 

2.8 Kerangka Pikir 

          Sekolah merupakan suatu sistem yang terdiri dari beberapa subsistem 

yang saling terkait satu sama lain. Subsistem tersebut dapat dikelompokkan 

ke dalam tiga kelompok besar yaitu: input, proses dan  output. Input dalam 

penelitian ini adalah kebijakan yang diimplementasikan pada manajemen 

sekolah, sedangkan proses terdiri dari: manajemen kurikulum, manajemen 

proses pembelajaran, manajemen penilaian, manajemen pendidik dan tenaga 

kependidikan, manajemen sarana dan prasarana, manajemen pengelolaan dan 

manajemen pembiayaan. Output dalam penelitian ini adalah lulusan yang 

memiliki kompetensi untuk bersaing dalam memperoleh pekerjaan di dalam 

maupun di luar negeri. 

          Kerangka pikir penelitian ini adalah: jika kebijakan yang efektif dan 

efisien   diimplementasikan di dalam manajemen  sekolah standar nasional 

dan diterjemahkan dengan tepat di dalam manajemen kurikulum, manajemen 

proses pembelajaran, manajemen penilaian, manajemen pendidik dan tenaga 

kependidikan, manajemen sarana dan prasarana, manajemen pengelolaan dan 

manajemen pembiayaan, dan memperoleh dukungan secara optimal dari 

pemerintah, masyarakat dan orang tua peserta didik maka akan menghasilkan 

lulusan yang berkualitas. 
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Gambar 2.2 Kerangka Pikir 
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