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ABSTRACT 

 

THE IMPLEMENTATION OF  

ENGLISH AS SECOND LANGUAGE MANAGEMENT  

IN SEKOLAH TUNAS MEKAR INDONESIA 

BANDAR LAMPUNG 

 

 

By 

Aries Pratama 

 

The aim of the research was to describe the implementation of English as 

Second Language (ESL) Management in Sekolah Tunas Mekar Indonesia. This 

reasearch focused on some points, which were: 1) The Planning of ESL 

Management, 2) The Implementastion of ESL Management, and 3) The 

Controlling of ESL Management. 

Qualitative research method which involved data collection techniques 

through observation, documentation and interviews. The data sources were the 

leader of ESL Division, the leader of PT Tunas Mekar Indonesia (TMI), 

Principals of TMI, Human Resources Department (HRD), Public Relations (PR) 

Divisions, teachers, students, and parents. Data analysis is done by interactive 

method. 

The results of research were: 1) The Planning of ESL Management was 

involving all leaders of divisions who have certain needs on the implementation of 

ESL management toward their division. The planning was also held base on the 

vision & mission of ESL Division, Internal & External Conditon of the school, 

Existing Resources, and The Formulated Strategies 2) The Implementation of 

ESL Management ran based on the plan formulated before. The organization of 

leaders and teachers who involved in ESL Management was stucturally developed 

but showed some errors due to the lack of resources, in quantity. The actuating 

process performed thoroughly in all divisions, as expected in Kindergarten and 

Elementary School Level. Other level such Junior High School would need some 

improvement especially on the number of teacher involved in ESL Management. 

3) The Controlling of ESL Management in Sekolah TMI involved all layers of 

school in supervising, assessing, and giving feedback to the school. All the three 

stages occured on daily basis giving the school a simulteaneous feed back to 

control the implementation of ESL Management.  
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ABSTRAK 

 

IMPLEMENTASI MANAJEMEN ENGLISH AS SECOND LANGUAGE 

DI SEKOLAH TUNAS MEKAR INDONESIA BANDAR LAMPUNG 

 

Oleh 

Aries Pratama 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pelaksanaan 

Manajemen English as Second Language (ESL) di Sekolah Tunas Mekar 

Indonesia. Fokus penelitian ini adalah Perencanaan Manajemen ESL, 

Implementasi Manajemen ESL, dan Pengendalian Manajemen ESL. 

Metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui 

observasi, dokumentasi dan wawancara. Sumber data adalah Kepala Divisi ESL, 

Pimpinan PT Tunas Mekar Indonesia, Kepala Sekolah, Human Resources 

Department (HRD), Public Relation (PR), guru, murid, dan orang tua. Analisis 

data dilakukan secara interaktif. 

Hasil Penelitian adalah : 1) Perencanaan Manajemen ESL melibatkan 

seluruh pimpinan divisi di Sekolah TMI yang memiliki kebutuhan atas penerapan 

Manajemen ESL di divisinya masing-masing. Proses perencanaan manajemen 

ESL dilakukan berdasarkan visi & misi Divisi ESL, Kondisi Internal dan 

Eksternal sekolah, Kondisi Sumber Daya, dan juga strategi yang telah 

dirumuskan, 2) Implementasi Manajemen ESL berjalan sesuai dengan formulasi 

perencanaan sebelumnya disetiap level pendidikan di Sekolah TMI. 

Pengorganisasian pimpinan dan guru yang terlibat dalam manajemen ESL 

dibangun secara terstruktur untuk memastikan pembagian wewenang yang sesuai 

bagi efektifitas implementasi manajemen ESL. Hanya saja terdapat kekurangan 

yang perlu diperbaiki khususnya dalam hal kuantitas guru yang dirasakan  masih 

kurang dalam proses Manajemen ESL ini. Proses pelaksanaan berjalan berjalan 

secara menyeluruh dan sesuai dengan harapan pada Divisi TK dan SD. Tingkat 

pendidikan lain seperti SMP dan SMA membutuhkan peningkatan dalam hal 

kuantitas guru yang terlibat dalam manajemen ESL. 3) Pengendalian manajemen 

ESL di Sekolah TMI melibatkan seluruh unsur Sekolah TMI dalam proses 

pengawasan, penilaian dan penciptaan umpan balik. Ketiga tahapan tersebut 

terjadi dalam basis harian sehingga memberikan umpan balik secara terus 

menerus dan memudahkan sekolah untuk mengendalikan implementasi 

Manajemen ESL tersebut. 

. 

 

Kata Kunci : manajemen english as second language 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang dan Masalah 

Pendidikan adalah salah satu hal yang penting dalam kehidupan, terkadang 

keberadaannya dianggap sama esensialnya dengan kebutuhan primer manusia 

pada umumnya. Berkenaan dengan hal itu, masyarakat mulai memperhatikan 

pendidikan dengan lebih teliti, kebutuhan akan pendidikan yang bermutu mulai 

merasuki setiap individu didalam masyarakat. Bagai gayung bersambut, hal ini 

direspon dengan baik oleh para penyelenggara pendidikan. Berbagai usaha 

dilakukan oleh penyelenggara pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan 

yang mereka tawarkan, dimulai dari mengadaptasi kurikulum dari Negara lain, 

peningkatan SDM, sampai dengan memperbaiki kinerja manajemen. Usaha 

terakhir, yaitu memperbaiki kinerja manajemen merupakan poin yang sangat 

krusial di mata peneliti. 

 

Menurut Arikunto dan Yuliana (2009:4) manajemen pendidikan adalah suatu 

kegiatan atau rangkaian kegiatan yang berupa proses pengelolaan usaha kerja 

sama sekelompok manusia yang tergabung dalam organisasi pendidikan, untuk 

mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya agar efektif dan 

efisien. Adapun yang menjadi bahasan dalam manajemen pendidikan adalah: 1) 

Manajemen siswa, 2) Manajemen personil sekolah, 3) Manajemen kurikulum, 4) 
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Manajemen sarana dan meteril, 5) Manajemen tata laksana pendidikan atau 

ketatausahaan sekolah, 6) Manajemen pembiayaan atau manajemen anggaran, 7) 

Manajemen lembaga-lembaga pendidikan dan atau komunikasi pendidikan. 

Dengan titik tolak pada kegiatan ini yaitu kegiatan belajar mengajar dikelas. 

 

Fungsi manajemen adalah planning, organizing, actuating, dan controlling yang 

dilakukan untuk melakukan sebuah sistem disuatu lembaga, perusahaan ataupun 

instansi. Sistem dari suatu organisasi dengan organisasi lain berbeda tetapi 

tujuannya sama, yaitu untuk mencapai tujuan organisasi. Apa yang dilakukan 

suatu manajemen adalah untuk mencapai suatu standar tertentu sehingga tujuan 

yang hendak dicapai mampu diraih dengan tepat, efektif dan efisien. 

 

Sekolah Tunas Mekar Indonesia adalah sebuah sekolah yang berusaha 

memberikan yang terbaik bagi para pelanggan, baik itu pelanggan internal (guru 

dan pegawai) maupun pelanggan eksternal (siswa dan orang tua) dari segi kualitas 

manajemennya. Sekolah Tunas Mekar Indonesia memiliki empat divisi, yaitu: 

Early Childhood Center (KB dan TK), Elementary School (SD), Junior High 

School (SMP), dan Senior High School (SMA). Sekolah Tunas Mekar Indonesia 

juga memiliki beberapa divisi tambahan yang berguna untuk melancarkan proses 

pembelajaran dan menjaga kualitas Sekolah TMI secara keseluruhan, yaitu 

Human Resource Department (Bagian perekrutan dan pengadaan pelatihan), 

Marketing (bagian promosi), dan English as Second Language Division 

(meningkatkan kualitas penggunaan bahasa Inggris di Sekolah Tunas Mekar 

Indonesia). Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dilaksanakan di Divisi 

ESL, hal ini ditujukan untuk mengetahui penerapan manajemen di divisi ESL dan 
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peranannya dalam meningkatkan kemampuan bahasa Inggris siswa dan guru. 

Staff Divisi ESL ini adalah guru-guru bahasa Inggris yang mengajar di SD, SMP, 

dan SMA Sekolah Tunas Mekar Indonesia dipimpin oleh seorang kepala divisi 

yang kompeten di bidangnya. 

 

Sebagai salah satu sekolah national plus, Sekolah Tunas Mekar Indonesia dituntut 

untuk memiliki sumber daya manusia, baik guru maupun staff, yang mumpuni 

yang memiliki kemampuan bahasa Inggris aktif, selanjutnya juga dapat 

meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris para siswa. Hal ini melatarbelakangi 

berdirinya Divisi ESL (English as Second Language) pada tahun 2010. Divisi 

ESL bekerja sama langsung dengan divisi-divisi terkait seperti TK TMI, SD TMI, 

SMP TMI, SMA, TMI, Divisi HRD, dan Divisi Marketing.  

 

Setelah setahun berjalan Divisi ESL mampu meningkatkan kemampuan berbahasa 

Inggris guru dan murid, hal ini ditunjukkan oleh keadaan tes TOEFL dan asesmen 

kepala sekolah pada tahun 2013 berikut. 

Tabel 1.1. Asesmen nilai TOEFL Guru dan Staf Sekolah TMI Tahun 2012 

Divisi 
Elementary Level 

(Score: 378 – 502) 
Intermediate Level 

(Score: 503 - 536) 
Advanced Level 

(Score: 537 – 626) 

KB dan TK 75% 18,75% 6,25% 

SD 35% 32,25% 67,25% 

SMP 50% 12,5% 37,5% 

SMA 50% 18,75% 32,25% 

 

Pada divisi KB/TK jumlah guru yang dinilai memiliki kemampuan berbahasa 

Inggris tingkat advance hanya sejumlah 6,25% dari jumlah keseluruhan, sebagian 

besar (75%) masih berada pada elementary level. Kemampuan berbahasa Inggris 

terlihat lebih baik pada divisi SD dimana 67,5% guru memiliki kemampuan 
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tingkat advance, 32,25% pada tingkat Intermediate, dan hanya 35% pada tingkat 

elementary. Sementara itu, pada divisi SMP, 50% populasi guru berada pada 

tingkat elementary, 12,5% pada tingkat intermediate, dan 37,5% pada level 

advance. Pada divisi SMA, 32,25% guru berada pada tingkat advance, 18,75 pada 

tingkat intermediate, dan 50% pada tingkat elementary. 

 

Pengklasifikasian tingkatan kemampuan berbahasa Inggris ini disusun 

berdasarkan hasil tes TOEFL berbasis internet yang disesuaikan dengan standar 

penilaian Divisi ESL. Dimana para guru yang mendapatkan rentang skor 378-502 

disebut berkemampuan dasar (Elementary Level), para guru dengan rentang skor 

503-536 disebut berkemampuan menengah (Intermediate Level), dan guru yang 

memiliki skor diatas 537 disebut berkemampuan tinggi (Advanced Level). 

 

Observasi juga dilakukan untuk melihat frekuensi para guru dalam menggunakan 

bahasa Inggris, observasi terstruktur biasanya dilakukan para kepala sekolah dan 

kepala divisi untuk dimasukkan kedalam asesmen guru setiap semesternya. 

 

Berdasarkan latar belakang di atas penulis ingin mengkaji implementasi 

manajemen ESL di Sekolah Tunas Mekar Indonesia. Peneliti akan 

mendeskripsikan dan mengkaji bagaimana Divisi ESL melaksanakan proses 

manajemen untuk mencapai visi dan misi sekolah dan berhasil memuaskan 

pelanggan. 
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1.2 Fokus & Sub-fokus Penelitian 

 

Merujuk pada latar belakang masalah di atas, maka fokus penelitian adalah  

1. Bagaimana proses perencanaan Manajemen ESL di Sekolah Tunas Mekar 

Indonesia. 

a. Bagaimana visi & misi manajemen ESL di Sekolah Tunas Mekar 

Indonesia 

b. Bagaimana kondisi internal & eksternal pada manajemen ESL di Sekolah 

Tunas Mekar Indonesia 

c. Bagaimana sumber daya pada manajemen ESL Sekolah Tunas Mekar 

Indonesia 

d. Bagaimana perumusan strategi manajemen ESL di Sekolah Tunas Mekar 

Indonesia 

2. Bagaimana proses implementasi Manajemen ESL di Sekolah Tunas Mekar 

Indonesia 

a. Bagaimana proses pengorganisasian Manajemen ESL di Sekolah Tunas 

Mekar Indonesia 

b. Bagaimana proses pelaksanaan Manajemen ESL di Sekolah Tunas Mekar 

Indonesia 

3. Bagaimana proses pengendalian Manajemen ESL di Sekolah Tunas Mekar 

Indonesia 

a. Bagaimana proses pengawasan Manajemen ESL di Sekolah Tunas Mekar 

Indonesia. 

b. Bagaimana proses penilai Manajemen ESL di Sekolah Tunas Mekar 

Indonesia 
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c. Bagaimana proses penciptaan umpan balik Manajemen ESL di Sekolah 

Tunas Mekar Indonesia 

 

1.3 Pertanyaan Penelitian 

Setelah mengembangkan fokus penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti maka 

peneliti mendapatkan beberapa pertanyaan penelitian yang akan memandu peneliti 

untuk menjelajah objek yang diteliti sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah proses perencanaan Manajemen ESL di Sekolah Tunas Mekar 

Indonesia? 

a. Bagaimana visi & misi manajemen ESL di Sekolah Tunas Mekar 

Indonesia 

b. Bagaimana kondisi internal & eksternal pada manajemen ESL di Sekolah 

Tunas Mekar Indonesia 

c. Bagaimana sumber daya pada manajemen ESL Sekolah Tunas Mekar 

Indonesia 

d. Bagaimana perumusan strategi manajemen ESL di Sekolah Tunas Mekar 

Indonesia 

 

2. Bagaimanakah proses implementasi Manajemen ESL di Sekolah Tunas Mekar 

Indonesia? 

a. Bagaimana proses pengorganisasian Manajemen ESL di Sekolah Tunas 

Mekar Indonesia 

b. Bagaimana proses pelaksanaan Manajemen ESL di Sekolah Tunas Mekar 

Indonesia 
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3. Bagaimanakah proses pengendalian Manajemen ESL  di Sekolah Tunas 

Mekar Indonesia? 

a. Bagaimana proses pengawasan Manajemen ESL di Sekolah Tunas Mekar 

Indonesia. 

b. Bagaimana proses penilai Manajemen ESL di Sekolah Tunas Mekar 

Indonesia 

c. Bagaimana proses penciptaan umpan balik Manajemen ESL di Sekolah 

Tunas Mekar Indonesia 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Merujuk kepada fakta output atau hasil yang diinginkan bahwa Manajemen ESL 

belum mencapai target yang diinginkan dan perlu dilakukannya peningkatan di 

sisi manajemen divisi, maka peneliti merumuskan tujuan penelitian ini. 

1. Proses perecanaan Manajemen ESL di Sekolah Tunas Mekar Indonesia. 

a. Bagaimana visi & misi manajemen ESL di Sekolah Tunas Mekar 

Indonesia 

b. Bagaimana kondisi internal & eksternal pada manajemen ESL di Sekolah 

Tunas Mekar Indonesia 

c. Bagaimana sumber daya pada manajemen ESL Sekolah Tunas Mekar 

Indonesia 

d. Bagaimana perumusan strategi manajemen ESL di Sekolah Tunas Mekar 

Indonesia 
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2. Proses Implementasi Manajemen ESL di Sekolah Tunas Mekar Indonesia. 

a. Bagaimana proses pengorganisasian Manajemen ESL di Sekolah Tunas 

Mekar Indonesia 

b. Bagaimana proses pelaksanaan Manajemen ESL di Sekolah Tunas Mekar 

Indonesia 

3. Proses pengendalian Manajemen ESL Sekolah Tunas Mekar Indonesia. 

a. Bagaimana proses pengawasan Manajemen ESL di Sekolah Tunas Mekar 

Indonesia. 

b. Bagaimana proses penilai Manajemen ESL di Sekolah Tunas Mekar 

Indonesia 

c. Bagaimana proses penciptaan umpan balik Manajemen ESL di Sekolah 

Tunas Mekar Indonesia 

 

1.5 Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian dapat dibedakan menjadi kegunaan secara teoritis dan 

kegunaan secara praktis bagi penyusun, Sekolah Tunas Mekar Indonesia dan 

sekolah-sekolah lainnya di Bandarlampung pada khususnya. 

1. Kegunaan secara teoritis 

Sebagai referensi ilmiah perencanaan, implementasi dan pengendalian 

manajemen di sebuah institusi pendidikan. Penelitian ini juga diharapkan 

dapat memberikan kontribusi bagi sekolah-sekolah lain yang ingin 

meningkatkan kualitas manajemennya. 
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2. Kegunaan secara praktis 

Bagi penyusun, untuk memperoleh inspirasi, persepsi dan kreatifitas dalam 

menggali dan mengekspresikan pengetahuan melalui penulisan ilmiah, 

memberi dorongan dan motivasi untuk belajar lebih banyak serta 

mendapatkan pengalaman yang intensif berkaitan dengan sumber daya 

manusia. Disamping itu untuk memberikan masukan kepada: 

a. Sekolah Tunas Mekar Indonesia mengenai perencanaan, 

pengimplementasian dan pengendalian manajemen ESL yang efektif 

untuk meningkatkan kualitas sekolah. 

b. Peneliti lain, sebagai acuan untuk mengadakan penelitian yang berkaitan 

dengan perencanaan, pengimplementasian, dan pengendalian manajemen 

ESL. 

 

1.6 Definisi Istilah 

Untuk memberikan kejelasan pengertian yang digunakan dalam penelitian ini, 

maka dikemukan beberapa pengertian istilah yang terkandung dalam kalimat 

judul.  

1. Manajemen ESL adalah proses untuk mencapai tujuan yang meliputi 

perencanaan, pengimplementasian, dan pengendalian yang meliputi 

pengawasan, penilaian dan penciptaan umpan balik  

2. Divisi adalah sebuah istilah untuk menyebut sub-organisasi di dalam Sekolah 

Tunas Mekar Indonesia (Divisi HRD, Divisi PR/Marketing, Divisi ESL) 

sebagaimana juga digunakan untuk menyebut tingkat pendidikan seperti 
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Divisi ES (tingkat Sekolah Dasar), Divisi JHS (tingkat Sekolah Menegah 

Pertama, dan Divisi SHS (tingkat Sekolah Menengah Atas). 

3. English coordinator adalah seorang guru bahasa Inggris yang diberikan 

tanggung jawab tambahan sebagai coordinator guru-guru bahasa Inggris 

lainnya didalam sebuah level pendidikan tertentu 

4. Executive meeting adalah pertemuan antara para kepala divisi beserta 

pimpinan PT. TMI untuk mendiskusikan isu-isu yang timbul dalam sekolah. 

5. Perencanaan manajemen ESL adalah proses memformulasikan visi & misi, 

menganalisa kondisi internal & eksternal, memperhitungkan kondisi sumber 

daya dan merancang strategi. 

6. Implementasi manajemen ESL adalah proses merubah strategi perencanaan 

kedalam sebuah tidakan dan program-program yang telah dirancang dan 

dibagi menjadi dua tahapan pengorganisasian dan pelaksanaan. 

7. Pengendalian manajemen ESL adalah tahap akhir dalam manajemen ESL 

untuk mengawasi, menilai dan memberikan umpan balik pelaksanaan untuk 

mengetahui berhasil atau tidaknya perencanaa dan strategi yang telah 

diimplementasikan serta mengambil tindakan lanjut apakah strategi yang 

telah diimplementasikan akan dipertahankan atau harus direvisi lagi. 



11 

 

 

 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR 

 

 

2.1 Manajemen  

 

2.1.1 Manajemen Pendidikan 

Manajemen adalah usaha orang-orang di dalam suatu organisasi untuk mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan. Ada berbagai macam cara yang ditempuh agar 

tujuan tersebut dapat dicapai dengan tepat, efektif dan efesien. Terry (1991:1) 

menyatakan bahwa manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja, yang 

melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah 

tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata. Terry 

menambahkan bahwa manajemen adalah suatu kegiatan, pelaksanaannya adalah 

―managing‖-pengelolaan-, sedang pelaksananya disebut manajer atau pengelola. 

 

Terry (1991:2) menyebutkan bahwa manajemen mempunyai tujuan tertentu dan 

tidak dapat diraba. Manajemen berusaha dengan istilah-istilah ―objectives‖ atau 

hal-hal yang nyata. Usaha-usaha kelompok itu memberi sumbangannya kepada 

pencapaian-pencapaian khusus. Manajemen dapat digambarkan sebagai tidak 

nyata, karena ia tidak dapat dilihat, tetapi hanya terbukti oleh hasil-hasil yang 

ditimbulkannya ―output‖ atau hasil kerja yang memadai, kepuasan manusiawi dan 

hasil-hasil produksi serta jasa yang lebih baik. 
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Haimann dalam Manullang (1996:2) menyatakan bahwa manajemen adalah fungsi 

untuk mencapai sesuatu melalui kegiatan orang lain dan mengawasi usaha-usaha 

individu untuk mencapai tujuan bersama. Lee dalam Manullang (1996:15) 

menyatakan bahwa manajemen adalah seni dan ilmu perencanaan, 

pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan sumber daya untuk 

mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. 

 

Manajemen dapat diartikan sebagai suatu cara atau tindakan sekelompok orang 

untuk melaksanakan apa yang telah direncanakan guna mencapai tujuan 

organisasi atau memuaskan pihak-pihak yang berhubungan dengan organisasi 

tersebut. 

 

Siagian dalam Manullang (1996:14) menyimpulkan bahwa hal pokok dalam 

manajemen adalah tujuan yang hendak dicapai, tujuan yang dicapai melalui 

kegiatan orang lain dan kegiatan-kegiatan orang lain harus dibimbing dan diawasi. 

Manajemen bisa disebut sebagai usaha sekelompok orang di dalam organisasi 

dengan berbagai kegiatan di dalamnya, memiliki komitmen yang sama untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. 

 

Jika pengertian ini diterapkan dalam dunia pendidikan maka sudah termuat yang 

menjadi hal-hal pokok dalam pengelolaan atau pengaturan. Menurut Arikunto dan 

Yuliana (2009:4) manajemen pendidikan adalah suatu kegiatan atau rangkaian 

kegiatan yang berupa proses pengelolaan usaha kerjasama sekelompok manusia 

yang tergabung dalam organisasi pendidikan, untuk mencapai tujuan pendidikan 

yang telah ditetapkan sebelumnya, agar efektif dan efesien.  
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Menurut Arikunto dan Yuliana (2009:6) Ruang lingkup manajemen pendidikan 

jika ditinjau dari obyek garapannya, maka terdiri dari: 1) manajemen siswa, 2) 

manajemen personil sekolah (baik tenaga kependidikan maupun tenaga 

manajemen), 3) manajemen kurikulum, 4) manajemen sarana atau material, 5) 

manajemen tatalaksana pendidikan atau ketatusahaan sekolah, 6) manajemen 

pembiayaan atau manajemen anggaran, 7) manajemen lembaga-lembaga 

pendidikan dan organisasi pendidikan, 7) manajemen hubungan masyarakat atau 

komunikasi pendidikan. 

 

Fungsi manajemen menurut Terry dalam Manullang (1996:17) adalah, 

Perencanaan (Planning), Pengorganisasian (Organizing), Pelaksanaan 

(Actuating), Pengawasan (Controlling). Perencanaan (Planning) adalah penentuan 

serangkaian tindakan untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan. Perencanaan 

adalah perumusan penetapan jawaban dari pertanyaan sebagai berikut: 1) 

Tindakan apa yang harus dikerjakan?, 2) Apakah sebabnya tindakan itu harus 

dikerjakan? 3) Dimanakah tindakan itu harus dikerjakan? 4) Kapankah tindakan 

itu dilaksanakan. 5) Siapakah yang akan mengerjakan tindakan itu? 6) 

Bagaimanakah caranya melaksanakan tindakan itu?. Sebenarnya fungsi 

perencanaan bukan saja menetapkan hal-hal tersebut di atas, tetapi fungsi 

perencanaan sudah termasuk di dalamnya penetapan budget.  

 

Terry (1991:15-17) menyatakan bahwa perencanaan (planning) adalah 

menetapkan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh kelompok untuk mencapai 

tujuan yang digariskan, planning mencakup kegiatan pengambilan keputusan 

karena termasuk pemilihan alternatif-alternatif keputusan. Diperlukan kemampuan 
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untuk mengadakan visualisasi dan melihat ke depan guna merumuskan suatu pola 

dari himpunan tindakan untuk masa mendatang. 

 

Organizing menurut Tery mencakup membagi komponen-komponen kegiatan 

yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan ke dalam kelompok-kelompok, membagi 

tugas kepada seorang manajer untuk mengadakan pengelompokan tersebut dan 

menetapkan wewenang di antara kelompok atau unit-unit organisasi. 

Pengorganisasian berhubugnan erat dengan manusia sehingga pencarian dan 

penugasannya ke dalam unit organisasi dimasukkan sebagai bagian dari unsur 

organizing. 

 

Terry juga menerangkan bahwa Actuating atau gerakan aksi mencakup kegiatan 

yang dilakukan seorang pemimpin untuk mengawali dan melanjutkan kegiatan 

yang ditetapkan oleh unsur perencanaan dan pengorganisasian agar tujuan dapat 

dicapai. Actuating mencakup penetapan dan pemuasan kebutuhan pengawai 

dengan cara memberi penghargaan, memimpin, mengembangkan dan memberi 

kompensasi kepada mereka. Motivating merupakan kata yang lebih disukai 

daripada kata actuating. 

 

Lebih lanjut Terry menjelaskan bahwa Controlling merupakan kelanjutan tugas 

untuk melihat apakah kegiatan dilaksanakan sesusai rencana, pelaksanaan 

kegiatan dievaluasi dan penyimpangan-penyimpangan yang tidak diinginkan 

diperbaiki supaya tujuan dapat tercapai dengan baik. 

 

Fungsi manajemen di atas jika dapat dilaksanakan dengan baik oleh segenap 

orang-orang dalam suatu organisasi, diharapkan mampu memenuhi harapan 
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pencapaian tujuan yang telah disepakati sebelumnya. Fungsi manajemen juga 

membuat proses di dalam suatu organisasi mampu berjalan dengan baik dan 

membuat semua pihak merasa nyaman jika mampu dipahami dan diaplikasikan 

dengan komitmen yang baik dari semua pihak.  

 

Rivai dan Murni (2009: 103-104) menyebutkan bahwa sebagaimana manajemen 

umum, dalam manajemen pendidikan terdapat empat hal pokok yaitu: 1) 

perencanaan pendidikan, 2) pengorganisasian pendidikan, 3) penggiatan 

pendidikan, dan 4) pengawasan pendidikan. Terdapat sepuluh komponen utama 

pendidikan yaitu : 1) peserta didik, 2) tenaga pendidik, 3) tenaga kependidikan, 4) 

paket instruksi kependidikan, 5) metode pengajaran, 6) kurikulum pendidikan, 7) 

alat instruksi dan alat penolong instruksi, 8) fasilitas pendidikan, 9) anggaran 

pendidikan, dan 10) evaluasi pendidikan. 

 

Perencanaan pendidikan menurut Rivai dan Murni dimaksudkan uuntuk 

mempersiapkan semua komponen pendidikan, agar dapat terlaksana proses belajar 

mengajar yang baik dalam penyelenggaraan pendidikan dalam mencapai sasaran 

pendidikan seperti yang diharapkan. Pengorganisasian pendidikan ditujukan untuk 

menghimpun semua potensi komponen pendidikan dalam suatu organisasi yang 

sinergis untuk dapat menyelenggarakan pendidikan dengan sebaik-baiknya. 

 

Penggiatan pendidikan masih dalam Rivai dan Murni adalah pelaksanaan dari 

penyelenggaraan pendidikan yang telah direncanakan dan diawaki oleh organisasi 

penyelenggara pendidikan dengan memerhatikan rambu-rambu yang telah 

ditetapkan dalam perencanaan dalam rangka mencapai hasil pendidikan yang 

optimal. Pengendalian pendidikan dimaksudkan untuk menjaga penyelenggaraan 
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pendidikan dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan dan semua komponen 

pendidikan digerakkan secara sinergis dalam proses yang mengarah kepada 

pencapaian tujuan pendidikan yang telah dijabarkan dalam sasaran-sasaran yang 

menghasilkan output secara optimal seperti yang telah ditetapkan dalam 

perencanaan pendidikan.  

 

Setiap manajemen pasti memiliki strategi guna mencapai tujuan yang diharapkan. 

Terry (1991: 58) menyatakan bahwa strategi mengandung arti sebagai memilih 

cara yang paling efektif untuk menggunakan sumber-sumber perusahaan guna 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Strategi direncanakan untuk menyesuaikan 

diri dengan lingkungan dalam dan luar perusahaan, artinya, strategi menunjukkan 

faktor-faktor mana yang harus mendapatkan perhatian utama untuk mencapai 

tujuan yang diinginkan. 

 

Manajemen mencakup kegiatan untuk mencapai tujuan, dilakukan oleh individu-

individu yang menyumbangkan upayanya yang terbaik melalui tindakan-tindakan 

yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal tersebut meliputi pengetahuan tentang apa 

yang harus mereka lakukan, menetapkan cara bagaimana melakukannya, 

memahami bagaimana mereka harus melakukannya dan mengukur efektivitas dari 

usaha-usaha mereka. Selanjutnya perlu menetapkan dan memelihatra kondisi 

lingkungan yang memberikan respon ekonomis, psikologis, sosial, politis dan 

sumbangan-sumbangan tekhnis serta pengendaliannya. 
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2.1.2 Manajemen Berbasis Sekolah 

Akhir-akhir ini dengan giat-giatnya diperkenalkan manajemen peningkatan mutu 

berbasis sekolah, yang dapat diartikan sebagai model manajemen yang 

memberikan otonomi yang lebih besar kepada sekolah dan mendorong 

pengambilan keputusan partisipatif yang melibatkan secara langsung semua warga 

sekolah, termasuk didalamnya adalah guru, murid, pimpinan sekolah, karyawan, 

orang tua murid, masyarakat atau siapa saja yang memiliki perhatian pada 

pendidikan, dengan satu tujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Dengan 

diberinya otonomi yang lebih besar, sekolah memiliki kewenangan yang lebih 

besar dalam mengelola sekolahnya, sehingga sekolah akan lebih mandiri. Dengan 

mandirinya sekolah, sekolah lebih dituntut untuk mengembangkan program-

program yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki. 

 

Rivai dan Murni (2009; 140) mengatakan bahwa mutu pendidikan dapat 

ditingkatkan dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yang 

merupakan sebuah stragei untuk meningkatkan pendidikan dengan 

mendelegasikan kewenangan pengambilan keputusan penting dari pusat ke 

daerah. Dengan demikian, MBS pada dasarnya merupakan sistem manajemen 

dimana sekolah merupakan unit pengambilan keputusan penting tentang 

penyelenggaraan pendidikan secara mandiri. 

 

Dalam MBS, pengambilan keputusan mengenai hal-hal penting dalam sebuah 

manajemen sekolah ditentukan oleh sekolah itu sendiri tanpa campur tangan pihak 

daerah ataupun pusat, termasuk didalamnya manajemen biaya, kepegawaian dan 
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kurikulum. Rivai dan Murni (2009:141) mengatakan bahwa penerapan MBS akan 

memberikan manfaat spesifik sebagai berikut. 

a. Memungkinkan orang-orang yang kompeten di sekolah untuk mengambil 

keputusan yang akan meningkatkan mutu pendidikan. 

b. Memberi peluang bagi seluruh anggota sekolah untuk terlibat dalam 

pengambilan keputusan penting. 

c. Mendorong munculnya kreativitas dalam merancang bangun program 

pembelajaran. 

d. Mengarahkan kembali sumber daya yang tersedia untuk mendukung tujuan 

yang dikembangkan di setiap sekolah. 

e. Menghasilkan rencana anggaran yang lebih realistis ketika orang tua dan guru 

menyadari keadan keuangan sekolah, batasan pengeluaran, dan biaya 

program-program sekolah. 

f. Meningkatkan motivasi guru dan mengembangkan kepemimpinan baru di 

semua level 

 

Masih dalam bukunya Eucation Managemenet, Rivai dan Murni (2009; 149) 

mengatakan bahwa dalam mengimplementasikan MBS terdapat empat prinsip 

yang harus dipahami yaitu: kekuasaaan, pengetahuan, sistem informasi, dan 

sistem penghargaan. 

a. Kekuasaan 

Kepala sekolah memiliki kekuasaan yang lebih besar untuk mengambil 

keputusan berkaitan dengan kebijakan pengelolaan sekolah dibandingkan 

dengan sistem pendidikan sebelumnya. Kekuasaan ini dimaksudkan untuk 

memungkinkan sekolah berjalan dengan efektif dan efisien. Kekuasaan yang 
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dimiliki kepala sekolah akan efektif apabila mendapat dukungan partisipasi 

dari berbagai pihak, terutama guru dan orang tua murid. Seberap besar 

kekuasaan sekolah tergantung dari seberapa jauh MBS dapat 

diimplementasikan. Pemberian kekuasaan secara utuh sebagaimana dalam 

teori MBS tidak mungkin dilaksanakan dalam seketika, melainkan ada proses 

transisi dari manajemen yang dikontrol pusat ke MBS. Kekuasaan yang besar 

yang dimiliki kepala sekolah dalam pengambilan keputusan perlu 

dilaksanakan dengan demokratis antara lain dengan cara-cara sebagai berikut. 

1) Melibatkan semua pihak, khususnya guru dan orang tua murid, 

2) Membentuk tim-tim kecil di level sekolah yang diberi kewenangan untuk 

mengambil keputusan yang relevan dalam tugasnya, 

3) Menjalin kerja sama dengan organisasi di luar sekolah. 

 

b. Pengetahuan 

Kepala sekolah dan seluruh warga sekolah harus menjadi seseorang yang 

berusaha secara terus-menerus menambah pengetahuan dan ketrampilan dalam 

rangka meningkatkan mutu sekolah. Untuk itu, sekolah harus memiliki sistem 

pengembangan sumber daya manusia (SDM) melalui berbagai pelatihan atau 

work shop guna membekali guru dengan berbagai kemampuan yang berkaitan 

dengan proses belajar mengajar. Pengetahuan yang penting harus dimiliki 

semua staf adalah sebagai berikut. 

1) Pengetahuan untuk meningkatkan kinerja sekolah; 

2) Memahami dan dapat melaksanaan berbagai aspek yang berkaitan dengan 

pelaksanaan kegiatan quality assurance, quality control, self assessment, 

school review, benchmarking, SWOT, dan lain lain. 
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c. Sistem Informasi 

Sekolah yang melakukan MBS perlu memiliki informasi yang jelas berkaitan 

dengan program sekolah. Informasi ini diperlukan agar semua warga sekolah 

serta masyarakat sekitar bisa dengan mudah memperoleh gambaran kondisi 

sekolah. Dengan informasi tersebut warga sekolah dapat mengambil peran dan 

partisipasi. Di samping itu, ketersediaan informasi sekolah akan memudahkan 

pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan akuntabilitas sekolah. Informasi yang 

amat penting untuk dimiliki sekolah antara lain yang berkaitan dengan 

kemampuan guru dan prestasi murid. 

d. Sistem Penghargaan 

Sekolah yang melakukan MBS perlu menyusun sistem penghargaan untuk 

memberikan penghargaan kepada warga sekolah yang berprestasi. Sistem 

penghargaan ini diperlukan untuk mendorong karir warga sekolah, yaitu guru, 

karyawan dan murid. Dengan sistem ini diharapkan akan muncul motivasi dan 

etos kerjadari kalangan sekolah. Sistem penghargaan yang dikembangkan 

harus bersifat adil dan merata. 

 

Menurut penjelasan diatas, MBS merupakan paradigma baru pendidikan yang 

memberikan otonomi luas pada tingkat sekolah dengan maksud agar sekolah 

leluasa mengelola sumber daya dan sumber dana dengan megalokasikannya sesuai 

dengan prioritas kebutuhan. Pada sistem MBS sekolah dituntut secara mandiri 

menggali, mengalokasikan, menentukan prioritas, mengandalikan, dan 

mempertanggungjawabkan pemberdayaan sumber-sumber, baik kepada 

masyarakat maupun pemerintah. MBS juga merupakan salah satu wujud dari 

reformasi pendidikan yang menawarkan kepada sekolah untuk menyediakan 
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pendidikan yang lebih baik dan memadai bagi murid. Hal ini juga berpotensi 

untuk meningkatkan kinerja staf, menawarkan partisipasi langsung kepada 

kelompok-kelompok terkait, dan meningkatkan pemahaman kepada masyarakat 

terhadap pendidikan. 

 

2.1.3 Faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen 

Berdasarkan karakteristik dan komponen Manajemen sebagai sistem, terlihat 

banyak faktor yang mempengaruhi tingkat intensitas dan 

formalitaspengimplementasiannya di lingkungan organisasi non profit 

(pendidikan).Beberapa faktor tersebut antara lain adalah ukuran besarnya 

organisasi, gaya manajemen dari pimpinan, kompleksitas lingkungan ideologi, 

sosial politik, sosial ekonomi, sosial budaya termasuk kependudukan, peraturan 

pemerintah dsb sebagai tantangan eksternal. Tingkat intensitas dan formalitas itu 

dipengaruhi juga oleh tantangan internal, antara lain berupa kemampuan 

menterjemahkan strategi menjadi proses atau rangkaian kegiatan pelaksanaan 

pekerjaan sebagai pelayanan umum yang efektif, efisien dan berkualitas (dalam 

bidang pendidikan misalnya menetapkan model/sistem instruksional, sumber – 

sumber belajar,media pembelajaran dll).  

 

Selanjutnya dalam Sagala (2011; 144) dibahas tahapan-tahapan dalam sebuah 

proses manajemen sehingga menghasilkan tingkat keefektifan dan keefisienan 

yang tinggi diantara lain. 

1. Perumusan Misi Organisasi. 

Bagi suatu organisasi perumusan dan penentuan misi sangat penting karena 

misi itu bukan hanya sangat mendasar sifatnya, akan tetapi membuat 
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organisasi memiliki jati diri yang bersifat khas. Dengan kata lain, misilah 

yang membedakan organisasi atu dengan organisasi lainnya. Beberapa ciri 

yang harus tergambar jelas dalam suatu misi adalah sebagai berikut. 

a. Ia merupakan suatu pernyataan yang bersifat umum dan berlaku untuk 

kurun waktu yang panjang tentang ―niat‖ organisasi yang bersangkutan; 

b. Ia mencakup filsafah yang dianut dan akan digunakan oleh pengambil 

keputusan stratejik dalam organisasi; 

c. Secara implisit menggambarkan citra yang hendak diproyeksikan ke 

masyarakat luas; 

d. Merupakan pencerminan jati diri yang ingin diciptakan, ditumbuhkan dan 

dipelihara; 

e. Menunjukkan produksi barang atau jasa apa yang menjadi andalannya; 

f. Menggambarkan dengan jelas kebutuhan apa dikalangan pelanggan atau 

pengguna jasa yang akan diupayakan untuk dipuaskan. 

 

Singkatnya, dalam misi harus jelas produk andalan apa yang akan dihasilka, 

pasaran konsumen apa yang akan direbut, cara pemanfaatan teknologi seperti 

apa yang akan digunakan yang kesemuanya menggambarkan sistem nilai dan 

skala prioritas yang dianut oleh para pengambil keputusan stratejik dalam 

organisasi. 

 

2. Peranan Profil Organisasi 

Setiap organisasi menghadapi keterbatasan kemampuan menyediakan dan 

memperoleh sumber-sumber yang diperlukannya, baik dalam arti dana, 

sarana, prasarana, waktu, dan tenaga kerja. Berdasarkah hal tersebut, 
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pemimpin puncak harus dapat menganalisa kemampuan organisasi ditinjau 

dari sumber daya yang mereka miliki atau yang mungkin mereka miliki 

secara objektif. Berdasarkan analisis tersebut profil organisasi ditentukan. 

Profil organisasi dimaksukdakan untuk menggambarkan kuantitas dan 

kualitas berbagai sumber daya yang dimiliki atau yang mungkin didapat 

untuk dimanfaatkan dalam rangka pelaksanaan strategi yang telah ditentukan. 

Hasil analisis dilakukan demikian sehingga menggambarkan faktor-faktor 

kekuatan dan kelemahan organisasi yang bersangkutan. Profil organisasi 

menjadi sangat penting untuk dalam melihat apa yang mungkin dapat 

dilakukan organisasi dana apa yang tidak mungkin dilakukan organisasi. 

Tidak kalah pentingnya, profil organisasi juga digunakan untuk melihat 

sejarah organisasi dimasa lalu untuk dikaitkan dengan nilai dan kultur 

organisasi yang dianut dibandingkan dengan kondisi yang sekarang untuk 

digunakan sebagai dasar meramalkan kemampuan organisasi dimasa 

mendatang. Dengan semikian sangatlah jelas bhawa profil organisai 

memperkuat identitas yang telah dinyatakan dalam misi. 

 

3. Lingkungan Eksternal 

Perjalanan organisasi juga dipengaruhi oleh kondisi lingkungan disekitarnya, 

sehingga faktor ini mau tidak mau harus diperhatikan dan diperhitungkan 

betapapun sulitnya melakukan perhitungan tersebut. Dikatakan sulit karena 

faktor tersebut berada diluar kendali organisasi. Lingkungan eksternal dapat 

dibedakan menjadi dua jenis yang saling berhubungan dan saling 

mempengaruhi, yaitu lingkungan dekat dan lingkungan jauh. 
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a. Lingkungan eksternal dekat. 

Yang dimaksud dengan lingkungan dekat ialah lingkungan eksternal 

yang mempunyai dampak pada kegiatan-kegiatan operasional organisasi, 

seperti berbagai kekuatan dan kondisi dalam lingkup industri dimana 

organisasi bergerak, situasi persaingan, situasi pasar, kondisi lapangan 

kerja yang spesifik yang spesialistik tetapi diperlukan oleh organisasi 

yang kesemuanya berpengaruh pada pemilihan alternatif strategi yang 

diperkirakan mendukung upaya organisasi mencapai tujuan yang telah 

ditentukan sebelumnya. Berbagai faktor lingkungan dekat dapat timbul 

karena tindakan organisasi yang bersangkutan sendiri, akan tetapi 

mungkin pula karena tindakan dan perilaku berbagai pihak lain dalam 

lingkungan eksternal sebagai pesaing, konsumen, pengguna produk, 

pemmasok atau penyandang dana. Merupakan kenyataan dalam sebuah 

dunia industri bahwa ada kemungkinan lahirnya dan tumbuhnya pesaing 

baru. Kegiata-kegiatan penelitian dan pengembangan dapat berakibat 

pada terjadinya terobosan baru sehingga produk substitusi ditemukan dan 

dipasarkan. Karena itu, manajemen memerlukan kejelian melihat dampat 

berbagai kondisi dan perkembangan lingkungan eksternal tersebut, baik 

yang sifatnya positif maupun negatif. 

b. Lingkungan Eksternal Jauh. 

Lingkungan eksternal yang jauh adalah berbagai kekuatan dan kondisi 

yang timbul terlepas dari apa yang terjadi di lingkungan eksternal dekat, 

tetapi sudah dikenali dan dimanfaatkan oleh para pesaing. Kekuatan dan 

kondisi demikian bisa bersifat politik, ekonomi, hukum, sosial budaya, 
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teknologi, keamanan, pendidikan dan kultur masyarakat luas. Misalnya 

dibidang politik terdapat perubahan dalam pemerintah yang 

menyebabkan munculnya kebijakan dan peraturan baru atau tidak 

berlakunya kebijakan lama. Di bidang ekonomi terjadi inflasi dan suku 

bunga yang tinggi dengan segala dampaknya pada roda perekonomian. 

Terobosan yang terjadi di bidang teknologi biasanya membuat para 

pelaku industri berusaha untuk memanfaatkan terobosan baru tersebut 

agar tidak ketinggalan zaman. Keamanan dan ketertiban masyarakat bisa 

saja berubah menjadi lebih baik atau lebih buruk dan berimbas pada 

operasional industri yang berkaitan. 

Agar misi yang diemban dapat tercapai dan agar profil yang telah 

ditetapkan terus dipelihara, tidak ada pilihan bagi manajemen kecuali 

mengenali, memperhitungkan dan, sejauh mungkin, memanfaatkan 

faktor-faktor lingkungan eksternal tersebut. 

c. Analisis dan Pilihan Stratejik. 

Penilaian yang simultan terhadap lingkungan eksternal dan profil 

perusahaan memungkinkan manajemen mengidentifikasikan berbagai 

jenis peluang yang mungkin timbul dan dapat dimanfaatkan. Berbagai 

peluang tersebut berupa kemungkinan yang wajar untuk 

dipertimbangkan. Dalam melakukan analisis, manajemen harus cermat 

dan teliti sehingga terlihat perbedaan nyata antara kemungkinan peluang 

dan kemungkinan yang diinginkan. Jika hasilnya tepat maka hasilnya 

akan menjadi sebuah pilihan yang sifatnya stratejik. Suatu pilihan 

stratejik harus bermuara pada penggabungan antara sasaran jangka 
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panjang dan strategi dasar organisasi yang pada gilirannya menempatkan 

perusahaan pada posisi yang optimal dalam menghadapi lingkungannya 

dalam rangka mengemban misi yang telah ditetapkan sebelumnya.  

Pada umumnya disadari bahwa menentukan pilihan yang sifatnya 

stratejik bukanlah hal yang mudah karena diperlukan terlebih dahulu 

suatu analisis stratejik yang dimaksudkan untuk menyetarakan setiap 

peluang yang diperkirakan akan timbul dengan tujuan atau sasaran 

jangka panjang tertentu. Berbagai kriteria yang biasanya digunakan 

adalah sikap manajemen puncak mengenai pengambilan resiko, 

fleksibilitas, stabilitas, pertumbuhan, tingkat keuntungan, dan 

diversifikasi produk. Juga tidak kalah pentingnya analisa lingkungan 

eksternal. 

 

4. Penetapan Sasaran Jangka Panjang 

Agar memiliki makna operasional yang dipahami oleh semua orang dalam 

organisasi, manajemen puncak harus menyatakan dengan jelas apa yang ingin 

dicapai oleh perusahaan dalam kurun waktu tertentu, karena itu maka disebut 

sasaran. Pada umumnya pencapaian sasaran melibatkan berbagai unsur 

perusahaan seperti tingkat keuntungan, dividen bagi para pemilik modal, 

keunggulan kompetitif, kepemimpinan dan pemanfaatan teknologi yang 

berkembang pesat, tingginya produktivitas, hubungan yang serasi dengan 

para karyawan, pengembangan para karyawan dan tanggung jawab sosial 

perusahaan. Penting untuk memperhatikan bahwa berbagai sasaran yang ingin 

dicapai tidak selalu menyangkut produk, yang sedapat mungkin didasarkan 

pada keunggulan kompetitif, dan juga tidak hanya penguasaan pangsa pasar 
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yang lebih besar, akan tetapi menyangkut berbagai aspek kehidupan 

kekaryaan anggota organisasi, seperti pengurangan tingkat kemangkiran, 

peningkatan kepuasan kerja dan pengurangan perpindahan pegawai ke 

organisasi lain. Sejauh mungkin, berbagai sasaran tersebut dinyatakan secara 

spesifik, dapat diukur, dapat dicapai dan konsisten dengan berbagai sasaran 

lain yang ingin dicapai oleh perusahaan. 

 

5. Penentuan Strategi Induk. 

Untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan, setiap organisasi memerlukan 

strategi induk. Yang dimaksud dengan strategi induk adalah suatu rencana 

umum yang bersifat menyeluruh atau komprehensif yang mengandung arahan 

tentang tindakan-tindakan utama yang apabila terlaksana dengan baik akan 

berakibat pada tercapaianya berbagai sasaran jangka panjang dalam 

lingkungan eksternal yang bergerak dinamis. Dengan kata lain, strategi induk 

adalah suatu pernyataan oleh manajemen puncang tentang cara-cara yang 

akan digunakan dimasa depan untuk mencapai berbagai sasaran yang telah 

ditetapkan tersebut. Cara-cara yang dimaksud dapat juga berupa pendekatan 

yang akan digunakan dalam menggerakan roda-roda organisasi tersebut, 

seperti: 

a. konsentrasi usaha pada satu produk tertentu karena organisasai memiliki 

keunggulan kompetitif, 

b. pengembangan pasar yang baru, 

c. pengembangan produk, baik merupakan perbaikan mutu produk dan sudah 

ada atau pembuatan produk baru, 
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d. inovasi, suatu hal yang dianggap sebagai kebutuhan mutlak organisasi 

dimasa mendatang, 

e. integrasi yang bersifat horizontal, 

f. integrasi yang bersifat vertical, 

g. usaha patungan dengan organisasi lain, 

h. pengalihan usaha pada bidang baru, 

i. likuidasi. 

Berbagai pendekatan tersebut dinilai cocok atau tidak cocok ditentukan oleh 

berbagai faktor seperti misi perusahaan, dan berbagai sasarannya. 

 

6. Penentuan Sasaran Jangka Pendek. 

Sasaran jangka panjang sebuah perusahan memerlukan sebuah kongkretisasi, 

yaitu dengan melakukan periodesisasi, amatara lain denganmenetapkan 

sasaran tahunan. Dengan kata lain, sasaran jangka panjang perlu dirinci dalam 

sasaran jangka pendek, dalam hal ini sasaran tahunan. Karena sifatnya rincian 

sasaran jangka panjang, berarti bidang-bidang sasaran jangaka panjang juga 

menjadi bidang-bidang sasaran jangka pendek. Hanya saja karena jangkauan 

waktunyya sangat dekat, rincian tersebut harus semakin jelas, konkret, 

mengandung hal-hal yang sifatnya mendetail dan semakin bersifat kuantitatif. 

 

7. Penentuan Strategi Operasional. 

Telah umum diketahui bahwa setiap organisasi terbagi menjadi beberapa 

bagian atau satuan kerja, dikenal sebagai nomenklatur seperti departemen, 

divisi, bagian, seksi dan lain sebagainya, yang bertanggung jawab untuk 

menyelenggarakan berbagai kegiatan fungsional seperti produksi, pemasaran, 
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keuangan, akunting, sumber daya manusia dan berbagai fungsi organisasional 

lainnya. bagi mereka inilah strategi operasional dibuat dan dilaksanakan dan 

atas dasar itu pulalah mereka bekerja tahun berikutnya. Satu hal yang 

menonjol dalam strategi operasional ialah rencana dan program kerja yang 

dinyatakan dalam bentuk anggaran. 

 

8. Perumusan Kebijaksanaan. 

Setelah tahap di atas, selanjutnya yang dibutuhkan adalah perumusan 

kebijaksanaan dalam arti penentuan berbagai petunjuk untuk memandu cara 

berfikir, cara pengambilan keputusan dan cara bertindak bagi para manajer 

dan bawahannya yang kesemuanya diarahkan pada implementasi dan 

operasionalisasi strategi organisasi yang bersangkutan. Kebijaksanaan dalam 

hal ini diartikan sebagai penyataan formal seorang pimpinan puncak yang 

digunakan oleh berbagai pihak dalam organisasi dalam menunaikan tanggung 

jawabnya masing-masing.  

Sebagai salah satu langakah manajemen stratejik adalah perumusan 

kebijaksanaan. Yang dimaksud dengan kebijaksanaan disini adalah suatu 

prosedur operasional yang baku, dalam Bahasa Inggris disebut Standard 

Operating Procedure(SOP). Maksud ditetapkannya porsedur yang baku 

tersebut adalah untuk meningkatkan evektivitas kerja para manajer yang 

diharapkan memusatkan perhatian pada operasionalisasi misi dan strategi 

jangka panjang maupun jangka pendek.  
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9. Pelembagaan Strategi. 

Agar dalam suatu organisasi tercipta suatu persepsi tentang gerak langkah 

dari semua komponen organisasi dalam rangka implementasi strategi induk 

dan strategi operasional, tujuan dan berbagai sasaran yang telah dibuat untuk 

dicapai, misi yang harus diemband, pilihan strategi yang telah dibuat, strategi 

dasar yang telah ditetapkan, bidang kegiatan fungsional yang telah 

dirumuskan kesemuanya harus menjadi milik setiap orang dalam organisasi. 

Itulah yang disebut dengan pelemkabagaan dalam sebuah organisasi.  

Sudah barang tentu pelembagaan tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan 

harus dilakukan secara terprogram dan berkelanjutan. Dalam pelembagaan 

tersebut, tiga unsur yang mutlak menjadi perhatian yaitu: struktur organisasi, 

gaya kepemimpinan dan kultur organisasi. Pentingnya perhatian tertuju pada 

struktur terletak pada kenyataan bahwa: 

a. dalam struktur tergambar hierarki kekuasaan dan kewenangan, meskipun 

dewasa ini para pakar lebih menonjolkan struktur yang datar dan buka 

piramidal. 

b. salam struktur tegambar hubungan antara satuan kerja dengan satuan kerja 

lainnya, sekraligus bentuk dan jenis interaksi dan interdependensi yang 

terjadi. 

c. struktur organisasi memaparkan jaringan informasi yang ada dan dapat 

dimanfaatkan. 

d. dalam struktuur organisasi terlihat berbagai saluran komunikasi yang 

tersedia. 
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e. struktur organsasi menggambarkan cara yang digunakan oleh manajemen 

puncak membagi tugas dan tanggung jawab satuan-satuan kerja yang ada 

dalam organisasi tersebut. 

 

Tentang gaya kepemimpinan berbagai hal berikut ini kiranya relevan untuk 

diungkapkan: 

a. pada tingkat yang dominan keberhasilan organisasi mencapai berbagai 

tujuan dan sasarannya ditentukan oleh ada tidaknya kepemimpinan yang 

efektif dalam organisasi. 

b. kepemimpinan yang efektif adalah kepemimpinan yang situasional, 

tergantung antara lain pada cara pimpinan yang bersangkutan membaca 

situasi dimana organisasi berada, kondisi lingkungan eksternal yang 

dihadapi, persepsinya tentang kematangan dan kedewasaan para 

bawahannya serta jenis teknologi yang akan dimanfaatkan.  

c. secara universal, yang paling didambakan oleh para bawahan adalah gaya 

yang demokratik dalam suasana dimana harkat dan martabat manusia 

memperoleh pengakuan dan penghargaan. 

 

Pentingnya kultur organisasi terlihat dengan lebih jelas lagi apabila diingat 

bahwa kultur memiliki fungsi-fungsi yang sangat penting dalam kehidupan 

organisasi seperti: 

a. penentu batas-batas berperilaku; 

b. penjamin stabilitas sosial dalam berorganisasi; 

c. pengendali emosi; 

d. penyalur informasi; 
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e. penentu mekanisme pengawasan. 

Para pakar menekankan bahwa seluruh fungsi kultur tersebut mengejewantah 

dalam pandangan ―bagaimana saya harus berperilaku dalam organisasi ini.‖ 

 

10. Penciptaan Sistem Pengawasan. 

Merupakan sebuah kenyataan yang tidak bisa dipungkiri bahwa sebuah 

operasionalisasi membutuhkan pengawasan. Mengawasi berarti mengamati 

dan memenatau, dengan berbagai cara seperti pengamatan langsung kegiatan-

kegitan operasional dilapangan, membaca laporan dan berbagai cara lainnya, 

sementara berbagai kegiatan operasional sedang berlangsung. Maksudnya 

agar mengetahui apakah didalam pelaksanaan terdapat penyimpangan, 

disengaja atau tidak, dari rencana dan program yang telah ditentukan 

sebelumnya. Para pakar sering menerangkan bahwa pengawasan bukanlah 

sebagai bentuk rasa tidak percaya pada bawahan, tetapi lebih karena bahwa 

manusia tidak sempurna dan pasti melakukan kesalahan. Filosofi pengawasan 

yang tepat adalah yang bersifat preventif dan menemukan ―apa yang tidak 

beres dalam sistem yang berlaku‖ dan bukan upaya untuk menjawab 

pertanyaan ―siapa yang salah,‖ meskipun benar bahwa pada akhirnya kita 

harus menemukan siapa yang melakukan penyimpangan karena sistem yang 

bersangkutan pada dirinya tidak mampu melakukan penyimpangan tersebut. 

 

11. Penciptaan Sistem Penilaian 

Penilaian adalah upaya sadar untuk membandingkan hasil yang seharusnya 

dicapai dengan hasil nyatanya dicapai dalam rangka pencapaian tujuan suatu 

organisasi. Dari definisi diatas dapat diambil beberapa kesimpulan. 
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a. Penilaian merupakan salah satu fungsi manajerial yang sangat penting dan 

oleh karena itu mutlak perlu dilakukan oleh manajemen. 

b. Karena manajemen merupakan suatu proses, penilaian dilakukan apabila 

satu tahap implementasi—misalnya tahap jangka pendek—telah selesai 

dikerjakan. Disini terlihat perbedaan penilaian dengan pengawasan.  

c. Penilaian merupakan suatu teknik perbandingan, yaitu antara hasil 

nyatanya yang dicapai—yang diukur dengan berbagai kriteria tertentu 

seperti waktu, dana yang digunakan, mutu dan jumlah produk yang 

dihasilkan serta tenaga yang digunakan—dengan hasil yang seharusnya 

dicapai, berdasarkan rencana dan program yang telah ditetapkan 

sebelumnya. 

 

12. Penciptaan Sistem Umpan Balik. 

Dalam setiap jenis kegiatan yang berlangsung dalam organisasi diperlukan 

umpan balik. Manajemen puncak perlu mendapatkan umpan balik tentang 

bagaimana strategi yang telah diimplementasikan. Dengan umpan balik yang 

factual, tepat waktu, dan objektif, manajemen puncak memperoleh 

pengetahuan tentang segi-segi keberhasilan organisasi maupun 

kekurangberhasilannya, atau bahkan kegagalannya. Sekaligus dapat diketahui 

faktor-faktor penyebabnya yang pada gilirannya dimanfaatkan untuk 

menerapkan proses manajemen stratejik selanjutnya. Manajemen pada tingkat 

yang lebih rendah juga perlu mengetahui umpan baliknya agar dapat 

memahami dan mengetahui apa yang bisa dilakukan pada proses operasional 

tahun selanjutnya. Bahkan para pelaksana kegiatan teknis operasionalpun 
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memerlukan umpan balik agar dapat meningkatkan kinerjanya agar sesuai 

dengan tuntutan organisasi. 

Manajemen dalam hal ini Manajemen Pendidikan merupakan sebuah usaha untuk 

meningkatkan fungsi dari manajemen sekolah agar dapat mencapai tujuannya 

dengan lebih efektif dan efisien. Proses manajemen terdiri dari proses 

perencanaan, implementasi yang didalamnya terdapat tahapan pengorganisasian 

dan pelaksanaan, dan pengendalian manajemen itu sendiri. 

 

2.2. English as Second Language (ESL) 

 

Di Indonesia, Bahasa Inggris teah menjadi pelajaran pokok yang diajarkan dari 

tingkat TK sampai dengan universitas. Hal ini menunjukkan bahwa Bahasa 

Inggris sangatlah penting dan esensial untuk di pelajari dibandingkan dengan 

bahasa asing lainnya, sehingga dinilai lebih tepat untuk di tetapkan sebagai bahasa 

kedua atau second language. Dari sinilah mulai dikenal jargon English as Second 

Language (ESL) yang kemudian menjadi popular di dunia pendidikan pada saat 

ini khususnya bidang pendidikan bahasa Inggris. ESL mulai dipelajari oleh para 

peneliti melalui beragam riset yang melibatkan pengalaman peserta didik, 

ketersediaan akses sumber daya dan proses kognitif yang dialami. SDM juga 

dinilai sebagai faktor penting dalam usaha penguasaan ESL baik itu individu 

terkait ataupun faktor. 

 

Aqli (2013) dalam jurnalnya mengatakan bahwa guru harus memberikan perhatian 

besar dalam kegiatan pembelajaran yang mendorong perkembangan kurikulum, 

materi ajar, kegiatan kelas, dan asesmen pembelajaran. Seorang guru tidak hanya 
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fokus kepada apa yang mereka ajarkan tetapi harus juga memahami secara 

komprehensif sehingga dapat meningkatkan kompetensi Bahasa Inggris mereka di 

semua kemampuan berbahasa inggirs, seperti mendengarkan, berbicara, membaca, 

dan menulis. 

Cummins dalam Himadara (2013), menyatakan bahwa terdapat anggapan luas 

yang mengatakan pembelajaran Bahasa Inggris lebih baik dilakukan sejak usia 

dini. Hasil penelitian terkini mengindikasikan bahwa pemberian akses dua bahasa 

pada usia dini dapat meningkatkan perkembangan kemampuan verbal dan non-

verbal.  

 

It is widely believed that acquiringforeign language is better to be startedfrom the 

veryyoung age. Recent researchfindings indicate that access to twolanguages in 

early childhood canaccelerate the development of both verbaland nonverbal 

abilities. There is alsoevidence of a positive associationbetween bilingualism and 

both cognitiveflexibility and divergent thinking(Cummins, 2001 in Mckay 2006).  

Cummins berpendapat bahwa usaha untuk menguasai bahasa asing lebih baik 

dilakukan semenjak dini. Bahkan hal tersebut dapat meningkatkan perkembangan 

verbal maupun non-verbal sang anak, sehingga para orang tua mendapatkan 

keuntungan perkembangan yang maksimal dari anak mereka. Sementara itu 

peneliti lain mengungkapakan bahwa terdapat beberapa kognitif proses dalam 

pembelajaran Bahasa Inggris seperti perhatian dan kesadaran yang mempengaruhi 

kemampuan penyerapan bilingual.  

 

In amore recent account, Bialystok (2001)finds that there are some 

cognitiveprocesses, namely attention and inhibition that develop earlier and 



36 

 

 

possibly morestrongly in bilinguals, contributing tometalinguistic awareness and 

languagelearning. 

 

Hal ini diperjuat oleh Piaget dalam Aqli yang mengatakan bahwa perkembangan 

kogitif adalah pengorganisasian proses mental sebagai hasil dari kematangan 

biologi dan pengalaman dalam sebuah lingkungan. Bahwa anak berkembang 

dalam memahami dunia disekitar mereka, lalu mengalami konflik tentang apa 

yang telah mereka ketahui dan apa yang mereka temui di dunia. Hal ini 

menjelaskan bahwa anak lebih berkembang melalui pengalaman daripada melalui 

sebuah proses kognitif.  

 

 To Piaget, cognitivedevelopment was a progressivereorganization of mental 

processes as aresult of biological maturation andenvironmental experience. 

Childrenconstruct an understanding of the worldaround them, then 

experiencediscrepancies between what they alreadyknow and what they discover 

in theirenvironment. The two findings show thatat their young age, children 

learnsomething cognitively in which they do notonly learn based on the theory, 

but alsolearn more through their experiences. 

 

Teori diatas menyebabkan sebuah tren dalam mengajarkan ESL pada anak diusia 

dini melalui beragam aktivitas dan tehnik yang melibatkan pengalaman anak 

dengan anggapan bahwa anak usia dini berada pada masa keemasan dalam hal 

memperoleh dan memproses pengetahuan baru. Para orang tua berusaha 

memperkenalkan ESL baik secara formal maupun informal dan hal ini didukung 

dengan menjamurnya sekolah-sekolah bilingual dan internasional juga kursus 
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yang menargetkan anak sebagai konsumennya dimana Bahasa Inggris digunakan 

sebagai bahasa pengantar dalam mengajar dan dalam bersosialisasi di lingkungan 

sekolah seperti apa yang dikatakan oleh Rojab Siti dalam Aqli (2013). 

As what has been stated above thatteaching English from the very young ageis 

now such a trend. In an article of TEYLwritten by Rojab Siti, a graduated 

studentof UPI Bandung, it is stated that There isnow a growing tendency 

amongIndonesian people to introduce English tochildren starting from the early 

age,through either formal or informaleducation. This can be seen from 

themushrooming of bilingual and internationalschools where English is used as 

thelanguage of instruction as well as theincreasing number of English 

coursesaimed especially for children.  

 

Novalita F. Tungka (2010) dalamjurnalnya mengatakan bahwaBahasa Inggris 

sudah merupakan suatu kebutuhan primer dalam berkomunikasi dewasa ini. 

Seluruh aspek kehidupan sosial ekonomi menuntut kita untuk menggunakan 

bahasa Inggris untuk dapat berkomunikasi dengan siapa saja. Tuntutan untuk 

dapat berbahasa Inggris baik secara aktif maupun secara pasif telah diantisipasi 

oleh Negara Indonesia dengan memasukkan bahasa Inggris sebagai mata pelajaran 

lokal di TK dan SD, dan menjadi mata pelajaran wajib di SMP dan SMA. Bahkan 

beberapa sekolah swasta maupun sekolah internasional di Indonesia menggunakan 

bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar pelajaran di sekolah mereka. Di tingkat 

perguruan tinggi, berbagai jurusan telah memasukkan bahasa Inggris ke dalam 

kurikulum mereka sebagai mata kuliah wajib yang harus diprogramkan para 

siswa, dan jurusan-jurusan pendidikan dan bahasa dibuka untuk mempersiapkan 

para sumber daya manusia yang akanberkecimpung di dunia pengajaran bahasa 
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Inggris. Jumlah siswa yang masuk ke Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris 

pun meningkat dari tahun ke tahun. Ini menandakan bahwa masyarakat semakin 

sadar akan pentingnya berbahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari, dan dalam 

kehidupan mereka nantinya di dunia kerja.  

 

Syarat utama mempelajari kosakata baru adalah dengan mencari daftar kosakata 

yang akan dipelajari dari bahan-bahan literatur Inggris, termasuk film dan artikel- 

artikel. Syarat ini haruslah diutamakan oleh seorang tenaga pengajar ketika ingin 

mengajarkan kosakata baru kepada para peserta didiknya.  

 

Beberapa hal dapat memengaruhi proses pembelajaran bahasa Inggris yang 

dinyatakan oleh beberapa pengamat yaitu: Mar‘at (2005), Cahyono (1991), dan 

Chaer (2009) dalam Anwar (2013) yaitu, (a) waktu yang digunakan, (b) peranan 

guru, (c) materi dan metode pengajaran yang baik yangmendukung kerja sama 

antara pengajar dan peserta didik, (d) motivasi, (e) fungsi kognitif, (g) keurutan 

pemerolehan, (h) kepercayaan diri, (i) interferensi bahasa, (j) usia. 

 

Selain pengaruh-pengaruh yang dipaparkan tersebut, Cahyono (1991) dan juga 

Stern (1991) dalam Anwar (2013) juga menyatakan terdapat beberapa metode 

pengajaran bahasa yang telah berkembangdan dipergunakan yaitu: metode 

penerjemahan tata bahasa (grammar translation), metode langsung (direct 

method), metode audiolingual, metode guru diam (silent method), 

metodesugestopedia (suggestopedia), metode respon psikomotorik total. Selain itu 

juga dikembangkanmetode audiovisual (Audiovisual method) yang berkembang 

sekitar tahun 1950-1960 di Prancisdan Inggris, Stern (1991). 
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Lewis (2005:31) mengatakan bahwa mendengarkan, berbicara, membaca lalu 

menulis adalah urutan yang terbaik dalam mempelajari Bahasa Inggris sebagai 

bahasa kedua. Tentu saja tidak ada peraturan baku tentang urutan terbaik dalam 

mempelajari kemampuan ini, namun dalam Bahasa Inggris dimana ejaan 

seringkali menjadi masalah, maka urutan diatas adalah urutan terbaik dalam 

mempelajari Bahasa Inggris. 

 

2.2.1. Kemampuan Mendengar 

Lewis (2005: 62) mengatakan bahwa para guru mengetahui bahwa kemampuan 

berbicara merupakan kemampuan yang kompleks sehingga seringkali melakukan 

koreksi atas kesalahan yang dilakukan siswa di beberapa area seperi, pelafalan, 

struktur, penekanan, dan intonasi. Begitu pula ketika para siswa menulis, 

kesalahan yang bervariasi dan spesifik dicatat dan dikoreksi. Tetapi pada 

kemampuan mendengarkan dan membaca terdapat sebuah kecenderungan untuk 

menggunakan pertanyaan yang bersifat lebih luas. Seperti kemampuan lainnya, 

kemampuan mendengar dapat dibagi menjadi beberapa sub-divisi seperti: 

1. kemampuan untuk mengikuti topik umum yang sedang didengarkan, 

2. kemampuan untuk memahami detail spesifik, 

3. kemampuan untuk memahami maksud si pembicara, 

4. kemampuan untuk memahami sikap si pembicara. 

 

Ketika menggunakan bahasa diluar kelas, siswa memiliki banyak petunjuk untuk 

mengantisipasi apa yang akan dikatakan lawan bicaranya, konteks apa yang baru 

saja dibicarakan, pengetahuan lawan bicara, dll. Dalam sebuah kelas, akan sangat 

sulit untuk meminta siswa mempelajari kemampuan mendengarkan tanpa 
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memperbolehkan mereka untuk mempersiapkan antisipasi dari pelajaran yang 

akan dipelajari, sehingga sangatlah penting untuk menyediakan waktu bagi para 

siswa untuk mempersiapkan diri dalam sebuah kelas listening. Waktu yang 

dibutuhkan juga bervariasi tergantung dari tingkat kesulitan materi dan 

kemampuan rata-rata siswa di kelas tersebut.  

 

Lebih lanjut, Lewis mengatakan bahwa dalam mempelajari kemampuan 

mendengarkan akan lebih baik untuk menyediakan lawan bicara langsung 

daripada mempersiapkan rekaman. Mendengarkan kaset rekaman akan 

menyulitkan siswa karena mereka tidak dapat melihak mimic wajah si pembicara, 

gerakan bibir, dan memotong atau bertanya di sela-sela pembicaraan tersebut. 

Kualitas dari kaset rekaman juga akan mempengaruhi kemampuan siswa untuk 

mendengarkan. Sementara, dengan mempersiapkan lawan bicara, kondisi kelas 

akan lebih interaktif dan menyenangkan. Para siswa dapat melihat emosi si 

pembicara sehingga dapat mengantisipasi pembicaraan dengan lebih baik atau 

bahkan dapat mengarahkan pembicaraan tersebut menuju arah tertentu yang lebih 

menarik bagi siswa. 

 

Dalam pembelajaran kemampuan mendengarkan, siswa merupakan pusat dari 

proses ini sehingga mereka perlu memiliki kebebasan dalam menentukan arah 

aktivitas yang akan dialami. Lewis (2005, 63), mengatakan bahwa ada 3 hal yang 

perlu guru lakukan terhadap para siswa agar dapat menguasai kemampuan 

mendengarkan dengan baik: 

1. biarkan para siswa mendengarkan ―hal yang sebenarnya‖ dari awal 

pembelajaran. Mendengarkan bahasa asing adalah sesuatu yang sangat 
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berbeda dari mempelajari bahasa ibu. Pembelajaran kemampuan ini akan 

efektif apabila para siswa langsung diperkenalkan dengan materi yang lebih 

alami dan apa adanya dari awal. Para murid perlu tahu bahwa mereka tidak 

akan memahami seluruh pembicaraan dari lawan bicara atau kaset rekaman 

yang mereka dengar. Bahkan mereka tidak perlu mengetahui arti keseluruhan 

dari apa yang mereka dengar. Karena salah satu poin penting dalam 

kemampuan mendengar adalah menyisihkan informasi-informasi yang tidak 

penting untuk kemudian mengambil dan memahami inti sari atau maksud dari 

pembicaraan.  

2. pastikan para siswa dapat mendengar perbedaan antara beberapa kata yang 

mirip. Bahasa ibu para siswa mungkin akan menjadi penghalang untuk 

melaflakan dua kata yang sama, maka dari itu patikan bahwa mereka benar-

benar mendengar perbedaan dari dua kata tersebut pada proses pembelajaran. 

3. gunakan beragam aktivitas mendengarkan dan merespon. Dalam kehidupan 

nyata, kita mendengarkan hanya untuk satu tujuan yaitu untuk memahami 

pesan dari percakapan tersebut. Selanjutnya, akan sangat membantu apabila 

siswa diberikan kesempatan untuk dapat merespon apa yang mereka dengar. 

 

2.2.2. Kemampuan Berbicara 

Ernati (2009) dalam jurnalnya mengatakan bahwa kemampuan menggunakan 

bahasa secara lisan (speaking), baik bahasa ibu maupun bahasa target, merupakan 

kegiatan pembiasaan . Hal ini dapat ter- lihat dari fakta yang ditemukan dalam 

kehidupan sehari-hari. Seseorang mampu menggunakan bahasa ibu dengan baik 

bukan melalui proses pembelajaran tetapi hanya melalui proses pemerolehan dan 

pembiasaan. Artinya secara otomatis tanpa disadari seseorang memperoleh 
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pajanan dari lingkungan pengguna bahasa dan berdasarkan pajanan tersebut 

mereka membiasakan penggunaan bahasa yang merekaperoleh (acquire). Begitu 

juga proses pembelajaran yang seharus- nya dapat dianalogikan sebagai seseorang 

yang baru lahir dan masih dalam rangka memperoleh bahasa ibu (pertama). 

Pembelajar bahasa seharusnya diberi banyak kesempatan dan peluang untuk 

membiasakan diri menggunakanbahasa tersebut, bukan mempelajari tentang 

bahasa itu. 

 

Dari beberapa keterampilan bahasa target, keterampilan speaking merupakan 

keterampilan yang penting karena dalam kehidupan sehari-hari seseorang lebih 

banyak menghabiskan waktu untuk berbicara (komunikasi lisan) ketimbang 

komunikasi tulis. Di samping itu seseorang yang mampu mengungkapkan 

gagasannya dalambahasa lisan dengan baik dengan sendirinya orang tersebut juga 

mampu mengungkapkan gagasan mereka dalam bahasa tulis. Fakta yang 

ditemukan dalam pelaksanaan pembelajaran speaking saat ini adalah pembelajar 

memiliki semangat yang belum optimal untuk menggunakan bahasa target dalam 

komunikasi sehari- hari baik dengan teman, pengajar/guru dan dengan 

lingkungan. Bahkan beberapa diantara pembelajar merasa enggan untuk berbicara 

bahasa Inggris meskipun sudah disuruh oleh pengajar (guru/ pengajar). 

Pembelajar tersebut lebih cende- rung menggunakan bahasa ibu dalam 

komunikasi di dalam kelas walaupun kelas speaking. Hal ini merupakan 

kesenjangan yang ditemukan dalam pelaksanaan pembelajaran speaking. Sudah 

menjadi kewajiban bagi pengajar (pengajar/ guru) mencari model pembelajaran 

speaking yang proporsional untuk meningkatkan kreatifitas pembelajar dalam 

menggunakan bahasa target (bahasa Inggris). 
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Harmer (2004) dalam Ernati (2009) menjelaskan sebuah metode yang ia sebut 

model triple Pyang merupakan modifikasi dari metode audiolingualism, dimana 

model ini bukan memberi fokus pada pengulangan bahasa lepas konteks akan 

tetapi Harmer memberi fokus pada production berupa penggunaan bahasa target 

sesuai dengan konteks, Pembelajar bahasa (siswa) menggunakan bahasa melalui 

teknik reproduksi yang tepat. Disamping itu pembelajar juga dapat merespon 

pertanyaan pengajar dengan menggunakan kata-kata, prasa, atau kalimat yang 

diajarkan. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa model triple P ini mirip 

dengan metode audiolingual klasik namun untuk metode triple P, pengulangan 

kata-kata atau prasa lebih bermakna dan berdasarkan konteks. Pada akhirnya 

pembelajar, dengan menggunakan kata-kata atau prasa baru yang dipelajari, akan 

mampu merangkai kata-kata tersebut menjadi kalimat dalam berbicara (speaking) 

dan semua itu mengacu kepada kegiatan production. Implementasi model triple P 

ini mengacu kepada tiga tahap utama yaitu tahap presentation, practice dan 

tahapproduction.  

1. Tahap presentation. Pada tahap ini pengajar memperkenalkan topik 

pembelajaran yang akan dipelajari sesuai dengan silabus yang sudah disusun. 

Kegiatan presentasi kadangkala dibantu oleh media baik berupa gambar atau 

media berbasis teknologi seperti menggunakan power point. Hal yang perlu 

menjadi perhatian pada tahap presentasi adalah media yang digunakan harus 

sesuai dengan topik yang dipelajari. Disamping itu pengajar memperkenalkan 

kata-kata baru (vocabulary) yang berhubungan dengan topik.  

2. Tahap practice (praktek). Maksudnya tahap ini merupakan tahap/kegiatan 

untuk melatih keterampilan pembelajar/ siswa menggunakan bahasa secara 
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lisan (speaking). Latihan ini bertujuan untuk membentuk kebiasaan siswa 

menggunakan bahasa. Dengan latihan yang berulang-ulang akan dapat 

membentuk kebiasaan pembelajar. Latihan pengulangan dapat dilakukan 

berupa pengulangan (repetation), atau berupa respon/ tanggapan siswa 

terhadap pertanyaan pengajar. Contoh pertanyaan tersebut adalah ―what do 

you do every morning, evening and every night?. Namun latihan tertulis juga 

dapat dilakukan.  

3. Tahap production. Tahap yang terakhir dari metode triple P adalah 

production dimana sebagian besar para ahli menamakan immediate creativity 

atau kreatifitas langsung. Pada tahap ini pengajar akan menyarankan siswa 

untuk melakukan bermacam- macam kegiatan seperti kegiatan main peran 

(role play), bercerita sesuatu yang berkaitan dengan topik, mendeskripsikan 

gambar, interview, game dan kegiatan yang bermakna lainnya sebagai wujud 

dari production (penggunaan bahasa) tentang suatu topik pembelajaran. Topik 

cerita yang akan diceritakan tentunya sangat berkaitan erat dengan materi 

pembelajaran yang dipelajari, sehingga materi pembelajaran yang dipelajari 

dapat diaplikasikan langsung dalam menyampaikan gagasan atau komunikasi 

secara lisan.  

 

Menurut Richard dan Renandya (2002) dalam Ernati (20090 sejumlah besar 

pembelajar bahasa di dunia mempelajari bahasa untuk mengembangkan dan 

meningkat- kan keterampilan pembelajar dalam berbicara (speaking) bahasa target 

khususnya bahasa Inggris. Dengan kata lain pembelajar bahasa Inggris ingin men- 

jadikan dirinya mahir dalam menggunakan bahasa Inggris untuk berkomunikasi 

lisan agar mereka dapat berkomunikasi dengan siapa saja yang ada di belahan 
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dunia karena bahasa Inggris digunakan di seluruh pelosok dunia. Richard dan 

Rodgers (2001) mengemukakan bahwa pembelajaran komponen bahasa berfungsi 

sebagai media atau alat untuk menguasai keterampilan berbicara dalam bahasa 

Inggris (speaking). Untuk itu muara dari mempelajari komponen bahasa Inggris 

(vocabulary, pronunciation dan grammar) adalah penguasaan keterampilan 

berbicara. 

 

2.2.3. Kemampuan Membaca 

Membaca adalah salah satu faktor penentu dalam upaya memperkaya pengetahuan 

kita dan dengan demikian memperkaya perbendaharaan kosakata bahasa Inggris 

yang kita perlukan untuk dapat menggunakan bahasa Inggris baik secara aktif 

maupun secara pasif (Cohen, 2003). Ada beberapa teknik yang dapat diterapkan di 

dalam kelas-kelas berbahasa Inggris dengan tujuan untuk mengembangkan 

penguasaan kosakata para siswa.  

1. Teknik pertama: membuat dan mempelajari daftar kosakata dengan membuat 

profil kosakata. Teknik ini diperkenalkan oleh Laura Cohen dalam artikel 

berjudul Teaching Vocabulary for English Teacher Trainees dalam English 

Teaching Forum, 1996. Teknik ini diperuntukkan bagi calon guru bahasa 

Inggris dan sesuai diterapkan untuk berbagai tingkatan pembelajar seperti 

Beginner, Advanced dan Intermediate. Langkah-langkah dalam teknik ini 

adalah sebagai berikut: 

a. langkah satu: membuat daftar kosakata bahasa Inggris untuk setiap siswa. 

Hal ini dapat dilakukan olehpengajar dan siswa, atau bersama-sama. 

Langkah pertama yang dilakukan adalah membuat daftar kosakata bahasa 
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Inggris dengan jumlah yang sama dengan jumlah siswa di kelas tertentu. 

Daftar kata-kata haruslah diambil dari berbagai bahan pustaka berbahasa 

Inggris dan buku-buku teks pembelajaran yang harus dibaca siswa. 

Daftar kata-kata tersebut harus diberikan di dalam suatu wacana seperti 

dalam bentuk kalimat atau teks pendek.  

 

Kriteria kata yang akan dipelajari adalah (1) kegunaan praktisnya baik 

dalam konteks nonprofessional maupun dalam konteks professional, dan 

(2) seringnya kata itu digunakan baik dalam bahasa lisan maupun dalam 

bahasa tulisan.  

b. langkah kedua: mempersiapkan panduan untuk membuat profil kosakata. 

Profil kosakata perlu dipersiapkan untuk mempelajari kegunaan kosakata 

tersebut. Beberapa item yang dapat digunakan untuk membuat profil 

kosakata adalah sebagai berikut: - Definition; mencari dan menjelaskan 

makna dari kata yang dipelajari.  

1) Part of speech; menentukan klasifikasi kata dari kata tersebut, 

sehingga dapat diidentifikasi dengan mudah penggunaannya di 

dalam kalimat. Contoh; noun, verb, adjective, dan adverb.  

2) Pronunciation; cara menyebutkan kata yang dipelajari sesuai dengan 

lafalnya.  

3) Synonyms and/or antonyms; untuk lebih memperjelas makna dari 

kata tersebut.  

4) Scale of word, for example: more beautiful than, as beautiful as, less 

beautiful than; untuk dapat menentukan bagaimana kata tersebut 

dapat digunakan dalam perbandingan.  
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5) Chunking; untuk dapat menempatkan kata ke dalam frasa yang 

pendek tapi memiliki arti.  

6) Personal associations; untuk melihat makna asosiatif dari kata 

tersebut.  

7) A defining sentence; untuk menggunakan kata yang dipelajari ke 

dalam kalimat.  

8) Derivative (different forms of the word); mencoba mengubah bentuk 

kata tersebut.  

9) Connotation; mencari makna terdekat kata yang dipelajari sesuai 

dengan kultur budaya setempat, agar siswa lebih mudah memahami 

makna dari kata tersebut, bagaimana menggunakan kata tersebut 

dalam percakapan, dan apa padanan kata tersebut dengan L1 siswa.  

c. langkah ketiga: mempersiapkan daftar kosakata yang telah dipelajari 

dalam bentuk proyek pribadi. Setelah mempelajari daftar kosakata, siswa 

harus mempersiapkan satu proyek khusus dimana mereka harus 

menggunakan seluruh profil kosakata yang telah mereka pelajari. Bentuk 

proyek pribadi mereka bisa beragam; makalah, presentasi dengan 

menggunakan media audiovisual, pidato, atau pengajaran singkat. 

Tujuannya adalah untuk melihat sejauh mana siswa dapat menggunakan 

kosakata yang telah dipelajari tersebut dalam bentuk komunikasi lisan 

dan tulisan, dan sejauh mana daftar kosakata tersebut membantu siswa 

dalam mengekspresikan buah pikiran mereka dengan menggunakan 

bahasa Inggris. Ini juga dapat digunakan sebagai simulasi untuk 

mengajarkan kosakata kepada calon peserta didik mereka nantinya.  
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d. langkah keempat: Menilai hasil kerja siswa. Setiap beberapa minggu, 

siswa dan guru harus bersama-sama melakukan tinjau ulang terhadap 

kosakata yang telah dipelajari sebelumnya. Ada beberapa cara untuk 

meninjau ulang kosakata yang telah dipelajari siswa.  

1) Sediakan satu lembar kerja siswa berisi kalimat dimana ada beberapa 

kosakata yang hilang (cloze sentences), lalu tugaskan siswa untuk 

mencari kosakata apa yang hilang dari daftar kosakata yang tersedia 

di lembar kerja tersebut. Ini adalah cara termudah untuk menilai 

pencapaian siswa dalam mempelajari kosakata dan cocok diterapkan 

pada tingkat Beginner.  

2) Sediakan satu lembar kerja siswa berisi teks pendek dengan bagian-

bagian kosakata yang hilang. Dalam teks itu, bagian- bagian profil 

kosakata yang harus diisi oleh siswa sudah dipersiapkan, sebagai 

contoh, definisi. Siswa harus melengkapi teks tersebut dengan profil 

kosakata yang sudah dipelajari sebelumnya (daftar kosakata yang 

hilang disiapkan oleh guru di lembar kerja tersebut). Kegiatan ini 

cocok diterapkan pada tingkat Intermediate.  

3) Arahkan siswa untuk membuat suatu tulisan atau berkomunikasi 

dengan menggunakan kosakata yang sudah dipelajari sebelumnya, 

untuk melihat apakah siswa sudah mampu menggunakan kosakata 

tersebut dalam mengkomunikasikan buah pikiran mereka. Tidak ada 

sistem penilaian disini, karena yang ditekankan adalah berbagi buah 

pikiran dan pendapat dalam bentuk lisan dan tulisan. Kegiatan ini 

cocok diterapkan pada tingkat Advanced. 
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2. Teknik kedua; Mendesain permainan kosakata dalam bentuk visual. Kosakata 

yang akan dipelajari haruslah yang berada di dalam buku teks atau materi 

yang akan dipelajari oleh siswa. Tetapi kata-kata baru juga dapat digunakan 

untuk mengembangkan kemampuan menggunakan kata-kata baru tersebut 

untuk berkomunikasi. Permainan-permainan ini bertujuan untuk memperkuat 

memori pendek siswa untuk menghapal dan menggunakan kata-kata baru di 

dalam percakapan (Decure, 2003). 

3. Teknik ketiga: bermain kosakata didalam kelompok. Berbagai permainan 

dalam teknik kelompok ini adalah sebagai berikut: - Pengajar dapat membagi 

siswa dalam lima kelompok (untuk kelas dengan jumlah kurang lebih 25 

orang). Setiap kelompok memilih ambassador atau duta besar kelompok, 

kemudian menugaskannya untuk meminta kata baru yang akan dipelajari oleh 

mereka. Setelah itu, ambassador kembali ke kelompok dan berusaha 

menjelaskan kata tersebut dengan menggunakan mimik wajah dan gerak 

tubuh. Mereka tidak boleh berbicara, tetapi anggota kelompok dapat 

menggunakan kamus untuk menerka kata tersebut. Ketika kata tersebut 

berhasil ditemukan, seorang ambassador lainnya dikirim untuk mempelajari 

kata baru lagi. Kelompok pertama yang berhasil menerka seluruh daftar kata 

adalah pemenangnya. Kata yang akan dipelajari dapat bervariasi, tergantung 

dari jenis kesulitannya.  

 

Pengajar dapat memberikan 4-5 jenis kata benda konkrit kepada satu 

kelompok. Kelompok tersebut harus membuat definisi kata tersebut dalam 

bentuk teka- teki dan mereka juga dapat memberikan petunjuk seperti alfabet 

pertama dan terakhir dari kata tersebut, lalu biarkan kelompok lainnya 
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menerka kata apa yang menjadi jawabannya. Setiap kelompok mendapatkan 

gilirannya masing-masing. Kelompok yang berhasil menebak seluruh kata 

yang terdapat dalam teka-teki akan menjadi pemenangnya. 

 

2.2.4. Kemampuan Menulis 

Lewis (2002, 82) mengatakan bahwa terdapat sebuah hubungan antara 

kemampuan berbicara dan kemampuan menulis. Metode pembelajaran tradisional 

menekankan pemberian tugas menulis teks panjang untuk siswa untuk 

memperkenalkan struktur kalimat tertentu. Padahal, pembelajaran bahasa 

menitikberatkan pada prakter percakapan ayng terbukti lebih alami dan bervariasi 

sehingga memungkinkan munculnya struktur kalimat yang lebih luas. Dalam 

pembelajaran bahasa Inggris yang efektif, keterlibatan dua kemampuan tersebut 

dalam pembelajran sangat ditekankan. Secara umum, akan lebih baik untuk 

membiarkan siswa melakukan kegiatan lisan terlebih dahulu, kemudian 

melakukan kegiatan menulis tentang apa yang dibicarakannya. Biasanya kualitas 

tulisan akan lebih baik karena para siswa telah memahami gambaran besar dari 

topik tersebut dalam kegiatan lisan sebelumnya.  

 

Perkembangan kemampuan bahasa bisa dimulai dengan pemahaman terhadap 

media atau benda yang ada di sekitarnya, dan itu akan sangat membantu sesorang 

secara cepat dalam mengenal kata-kata baru. Bahkan, menurut (Crain, 2005:356), 

termasuk menulis. Vygotsky dalam (Bodrova&Leong, 1996:102) beragumentasi 

bahwa, “written speech is not just oral speech on paper but represents a higher 

level of thinking”.  
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Dalam konteks mengenal kata-kata baru, Bloodgood (1999) dalam Mustadi 

(2009) menegaskan bahwa...―found that names serve an ongoing role, helping 

children make connections to letters, words, sound, reading, and writing 

concepts”. Oleh karena itu, melatih memperkenalkan kosa-kata tentang benda-

benda dan media tertentu akan menjadi bagian penting dalam membangun 

kemampuan bahasa dan kemampuan latihan menulis. Cara tersebut akan 

membangun kemampuan pengayaan vocabulary secara cepat, sehingga anak pada 

usia 2 tahun sudah menguasai 200 kata, bahkan pada usia 6 tahun telah 

mengakuisisi sekitar 10.000 kata, dan usia 20 menguasai sekitar 20.000 kata Berk 

dalam Mustadi (2009) 

 

Mengenal potensi alam dan kondisi lingkungan sekitarnya akan membantu 

seseorang dalam belajar menulis yaitu dengan menghubungkan antara konsep 

dalam pikiran dengan dunia nyata. Proses tersebut dalam penelitian Maechman 

(2006) dalam Berk (2008:356) disebut fast mapping. Hal ini merupakan kegiatan 

yang sangat penting bagi dosen dalam meningkatkan keterampilan literasi dan 

mempertahankan perkembangan bahasa seseorang (Clark, 2005). Bahkan, Arthur 

Neamon dalam Mustadi (2009) menegaskan bahwa cara ini akan berkembang 

sangat baik bagi apresiasi bahasa, sebab ketika mereka melihat suatu hal/benda 

maka akan merangsangdaya pikir mereka untuk menemukan suatu vocab baru.  

 

Agar taraf kemampuan berbahasa pada siswadapat berkembang dengan baik dan 

optimal, maka melatih mereka dengan diversifikasi bahasa secara berulang kali 

menjadi penting. Hal ini akan sangat membantu memperkaya perbendaharaan 

kosa kata, dan menyususnya kedalam kalimat secara benar. Bertalian dengan 
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kemampuan writing, sama pentingnya memberikan kesempatan yang seluas-

luasnya secara bebas tentang aktivitas sehari-hari terutama yang berhubungan 

dengan lingkungan sekitar karena itu akan mampu meningkatkan kemampuan 

bahasa dan memperluas kosa kata serta perbendaharaan kosa kata mereka. 

Kesemuanya itu akan berdampak pada perkembangan gagasan atau pikiran dan 

penguasaan bahasa, bahkan akan membantu membangun struktur dan ide baru 

secara jelas. Strategi tersebut lebih disukai dan membantu mereka memungkinkan 

terjadinya perluasan pemaknaan suatu konsep dalam tingkatan yang lebih tinggi 

dan lebih luas (Berk, 2008:329; Waxman & Lidz, 2006) dalam Mustadi (2009). 

 

Bertalian dengan perkembangan gagasan dan bahasa anak, seperti yang dikutip 

Mustadi (2009) dari Vygotsky (dalam Bodrova&Leong, 1996:103) menyimpulkan 

tiga hal yang menentukan perkembangan bahasa seseorang. Tiga hal itu ialah 

perkembangan gagasan konsep, perkembangan kemampuan bicara dan menulis, 

dan keterkaitan antara konsep gagasan dengan kemampuan bahasa (Thomas, 

2005: 238). Kemajuan gagasan dan kemajuan berbahasa tidak selamanya berjalan 

secara paralel. Keduanya saling melengkapi satu sama lain, bahkan bisa saling 

berseberangan. Terkadang mereka memiliki gagasan yang sangat banyak, akan 

tetapi ia belum mampu mengungkapkan atau menuangkannya dalam bentuk teks 

tulis. Hal ini terjadi karena kemampuan menulis masih sangat terbatas dan jumlah 

kosa kata yang dimiliki juga masih terbatas. Namun Vygotsky percaya bahwa 

pendidikan formal berfungsi sebagai medium yang mempengaruhi tingkat 

kekuatan konsep dan gagasan berpikir (Thomas, 2005:240) dalam Mustadi 

(2009). Oleh karenanya, memperbanyak pengenalan kosa kata dan kalimat-

kalimat sederhana menjadi suatu yang sangat penting dalam memperkaya gagasan 
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berpikir dan akan meningkatkan kemampuan bahasa. Dalam hal ini Vygotsky 

menyarankan sebelas strategi dalam memperkaya kemampuan bahasa di kelas 

(Bodrova& Leong, 1996:105-107) ialah:  

a) make your actions and the students’ actions verbally exlpicit,  

b) model your thinking and the strategies you are using aloud,  

c) when introducing a new concept be sure to tie it to actions,  

d) use thinking while talking to check tudents’ understanding of concepts and 

strategies, 

e) use different contexts and different task as you check whether or not 

students undertand a concept or strategy,  

f) encourage the use of private speech,  

g) use mediators to facilitate private speech,  

h) encourage thinking while talking,  

i) encourage students to write to communicate even if it is scibbling,  

j) encourage the use of written speech in a variety of contexts, 

k)  k) revisit the students’ writing and reprocess their ideas, and  

l) incorporate writing into play.   

Oleh karenanya usaha memperkaya kosa kata, kalimat-kalimat sederhana dan 

pengenalan benda di sekitar mereka melalui pengembangan model assessment 

untuk mendeteksi kemampuan penguasaan bahasa mesti dilakukan guna 

meningkatkan kemampuan bahasa mereka. Bersamaan dengan itu pula, 

pengembangan assessment guna mengukur dan menilai tingkat perkembangan 

kemampuan bahasa mereka menjadi penting.  
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Masih bertalian dengan perkembangan bahasa dan gagasan berpikir, tidak terlepas 

dari memperkenalkan dan mengajarkan kata-kata baru secara tepat. Kekayaan 

gagasan berpikir pada siswa merupakan implikasi dari usaha mengenalkan 

konsep/benda yang ada di alam dan lingkungan sekitarnya. Gagasan berpikir yang 

telah tumbuh dan berkembang dangan baik itu, menurut Marling et. al. (2003) 

dapat mendukung mereka dalam mengembangkan kemampuan menulis. Bertalian 

dengan hal tersebut, penelitian (Schilisselberg, 2004; Neoman, 2006; Leonard, 

1976) menemukan bahwa identifikasi vocab berkorelasi dengan proses 

penguasaan merangkai dan menyusun beberapa vocab yang bertalian kedalam 

tulisan. 

Manajemen English as Second Language (ESL) adalah sebuah tipe manajemen 

yang dikembangkan oleh Divisi English as Second Language di Sekolah Tunas 

Mekar Indonesia. Manajemen ESL ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan 

berbahasa Inggris para guru, staf dan murid Sekolah TMI disetiap aspek termasuk 

kemampuan berbicara, mendengar, membaca, menulis dan juga TOEFL/IELTS. 

English as Second Language menerapkan sistem yang mencakup keseluruhan 

kemampuan diatas namun berfokus kepada kemampuan berbicara. Hal ini 

dikarenakan kemampuan berbicara adalah intisari dari pembelajaran bahasa itu 

sendiri, ketika seseorang mampu berkomunikasi dengan menggunakan bahasa 

tertentu, maka pemahaman akan bahasa tersebut dinilai sudah baik. 

 

2.3 Perencanaan Dalam Manajemen ESL 

 

Perencaanaan merupakan sebuah aspek yang sangat penting dari sebuah kegiatan 

manajemen yang berfungsi sebagai fondasi atau blueprint langkah-langkah yang 
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akan dilakukan selanjutnya. Perencanaan akan menentukan lancar atau tidaknya 

sebuah implementasi, efektif atau tidak sebuah pengambilan keputusan, baik atau 

tidaknya proses pengendalian sehingga secara tidak langsung menetukan kualitas 

dari hasil kegiatan manajemen tersebut.  

 

Cunningham dalam Rivai dan Murni (2009; 106) mengemukakan bahwa 

perencanaan ialah menyeleksi dan menghubungkan pengetahuan, fakta, imajinasi, 

dan asumsi, untuk masa yang akan datang dengan tujuan memvisualisasi dan 

memformulasi hasil yang diinginkan, urutan kegiatan yang diperlukan, dan 

perilaku dalam batas-batas yang dapat diterima yang akan digunakan dalam 

penyelesaian. 

Perencanaan disinimenekankan pada usaha menyeleksi dan menghubungkan 

sesuatu dengan kepentingan masa yang akan datang disesuaikan serta usaha untuk 

mencapainya. Apawujud yang akan datang itu dan bagaimana usaha untuk 

mencapainya. Bagaimana cara dan bentuk menyeleksi dan menghubungkan 

sesuatu itu tergantung dari kemampuan dan kreativitas lembaga pendidikan 

tersebut. Bagaimana usaha dan strategi untuk mencapainya juga merupakan buah 

karya suatu manajemen pendidikan didalam lembaga terkait sehingga dapat 

disebut sebuah perencanaan yang stratejik. 

 

Ansoff dalam Sagala (2011;129) menjelaskan bahwa pendekatan manajemen 

strategi adalah menganalisis bagian-bagian yang dinamai ‗formulasi strategi‘, dan 

proses formulasi itu oleh para manajer adalah merumuskan strategi bersama-sama 

yang diberi nama perencanaan strategis. Pendekatan strategi itu terdiri dari:  
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1) sekolah menyusun perencanaan menyesuakan diri sesuai kemampuan dan 

potensi yang dimilikinya, yaitu mengoptimalisasikan seluruh sumber daya 

sekolah yang tersedia untuk mencapai tujuan sekolah.  

2) mampu merespon isu-isu strategis seperti manajemen berbasis sekolah, 

kurikulum berbasis kompetensi, pengajaran kontekstual, dan sebagainya 

dalam pengelolaan sekolah untuk peningkatan mutut,  

3) menekankan objektifitas, ilmiah, dan sistematis selama implementasi 

strategis, strategi sekolah disusun berdasarkan prinsip-prinsip objektifitas 

ilmiah, dan sistematis, bukan atas kehendak pribadi kepala sekolah, tetapi 

merupakan kehendak bersama mengakomodasi kebutuhan publik. 

 

Agar sebuah perencanaan dapat dilakukan secara maksimal, maka perlu dipahami 

seacara mendalam dimensi-dimensi manajemen stratejik dan faktor-faktor yang 

berpengaruh dalam rancang bangun manajemen stratejik sebagai acuan untuk 

membuat perencanaan yang baik.  

 

2.3.1 Konsep Manajemen Dalam Perencanaan Pendidikan 

Bervariasinya kebutuhan murid akan belajar, beragamnya kebutuhan guru dan staf 

lain dalam pengembangan profesionalnya, berbedanya lingkungan sekolah satu 

dengan lainnya, dan ditambah dengan harapan orang tua/masyarakat akan 

pendidikan yang bermutu bagi anak dan tuntutan dunia usaha untuk memperoleh 

tenaga bermutu, berdampak pada keharusan setiap individu terutam pimpinan 

kelompok harus mampu merespon dan mengapresiasi kebutuhan tersebut didalam 

proses pengambilan keputusan. Hal tersebut member keyakinan bahwa didalam 

proses pengambilan keputusan untuk peningkatan mutu pendidikan mungkin 
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dapat dipergunakan berbagai teori, perspektif, dan kerangka acuan (framework) 

dengan melibatkan berbagai kelompok masyarakat terutama yang memiliki 

kepedulian terhadap pendidikan. Hal inilah yang memicu munculnya konsep 

manajemen baru seperi manajemen mutu berbasis sekolah dan bentuk manajemen 

khusus lainnya. 

 

Edmond dalam Rivai dan Murni (2009; 110) mengatakan bahwa manajemen 

peningkatan mutu berbasis sekolah merupakan alternatif baru dalam pengelolaan 

pendidikan yang lebih menekankan kepada kemandirian dan kreativitas sekolah. 

Konsep ini diperkenalkan oleh teori effective school yang lebih memfokuskan diri 

pada perbaikan proses pendidikan 

 

Lebih lanjut Rivai dan Murni (2009;110) merincikan 7 indikator yang 

menunjukkan karakter konsep manajemen sebagai berikut: 

1. lingkungan sekolah yang aman dan tertib 

2. sekolah memiliki misi dan target mutu yang ingin dicapai 

3. sekolah memiliki kepemimpinan yang kuat 

4. adanya harapan tinggi dari personel sekolah (kepala sekolah, guru, dan staf 

lainnya termasuk murid) untuk berprestasi 

5. adanya pengembangan staf sekolah yang terus-menerus sesuai tuntutan 

IPTEK 

6. adanya pelaksanaan evaluasi yang terus-menerus terhadap berbagai aspek 

akademik dan administrative, dan pemanfaatan hasilnya untuk 

penyempurnaan/ perbaikan mutu 

7. adanya komunikasi dan dukungan insentif dari orang tua murid/masyarakat. 



58 

 

 

 

Dalam pengimplementasian konsep ini, sekolah memiliki tanggung jawab untuk 

mengelola dirinya berkaitan dengan permasalahan administrasi, keuangan dan 

fungsi setiap personel sekolah didalam kerangka arah dan kebijakan yang telah 

dirumuskan oleh pemerintah. Bersama-sama dengan orang tua dan masyarakat, 

sekolah harus membuat keputusan, mengatur skala prioritas disamping harus 

menyediakan lingkungan kerja yang lebih professional bagi guru, dan 

meningkatkan kemampuan dan pengetahuan serta keyakinan masyarakat tentang 

sekolah/pendidikan. Kepala sekolah harus tampil sebagai coordinator dari 

sejumlah orang yang mewakili berbagai kelompok yang berbeda didalam 

masyarakat sekolah dan secara professional harus terlibat dalam setiap proses 

perubahan di sekolah melalui penerapan prinsip-prinsip pengelolaan mutu total 

dengan meniptakan kompetisi dan penghargaan didalam sekolah itu sendiri 

maupun sekolah lain. 

 

Seiring dengan indikator-indikator konsep manajemen dalam perencanaan diatas, 

maka perlu diketahui dimensi-dimensi yang harus ditaklukan dalam menyusun 

sebuah perencanaan manajemen yang berujung pada tercapainya tujuan-tujuan 

strategis lembaga pendidikan/sekolah tersebut. 

a. Dimensi Waktu dan Orientasi Masa Depan  

Menurut Hadari Nawawi (2005 : 155), Visi dapatdiartikan sebagai ―kondisi 

ideal yang ingin dicapai dalam eksistensi organisasi di masadepan‖. 

Sehubungan dengan itu Lonnie Helgerson yang dikutip oleh J. Salusu 

dalambukunnya Hadari Nawawi (2005) mengatakan bahwa : ―Visi adalah 

gambaran kondisi masadepan dari suatu organisasi yang belum tampak 
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sekarang tetapi merupakan konsepsiyang dapat dibaca oleh setiap orang 

(anggota organisasi). Visi memiliki kekuatan yangmampu mengundang, 

memanggil, dan menyerukan pada setiap orang untuk memasukimasa depan. 

Visi organisasi harus dirumuskan oleh manajemen puncak organisasi‖. 

 

Masih menurut J. Salusu yang mengutip pendapat Naisibit: ―Visi 

merupakangambaran yang jelas tentang apa yang akan dicapai berikut rincian 

dan instruksisetiap langkah untuk mencapai tujuan. Suatu visi dikatakan 

efektif jika sangatdiperlukan dan memberikan kepuasan, menghargai masa 

lalu sebagai pengantarmassa depan‖. Masih dalam Hadari Nawawi, menurut 

Kotler yang juga dikutip oleh J.Salusu dikatakan bahwa : ―Visi adalah 

pernyataan tentang tujuan organisasi yangdiekspresikan dalam produk dan 

pelayanan yang ditawarkan, kebutuhan yang dapatditanggulangi, kelompok 

masyarakat yang dilayani, nilai-nilai yang diperoleh, sertaaspirasi dan cita – 

cita masa depan. Sehingga secara sederhana Visi organisasi dapatdiartikan 

sebagai sudut pandang ke masa depan dalam mewujudkan tujuan 

strategikorganisasi, yang berpengaruh langsung pada misinya sekarang dan di 

masa depan.Sehubungan dengan itu Misi organisasi pada dasarnya berarti 

keseluruhan tugas pokokyang dijabarkan dari tujuan strategik untuk 

mewujudkan visi organisasi.  

 

b. Dimensi Internal dan Eksternal  

Dimensi Internal adalah kondisi organisasi non profit (pendidikan) pada saat 

sekarang,berupa kekuatan, kelemahan, peluang dan hambatan yang harus 

diketahui secara tepat.Untuk itu perlu dilakukan kegiatan evaluasi diri antara 
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lain dengan menggunakanAnalisis Kuantitatif dengan menggunakan 

perhitungan-perhitungan statistik,menggunakan data kuantitatif yang tersedia 

di dalam Sistem Informasi Manajemen(SIM). Namun kerap kali data 

kuantitatif tidak memadai, karena lemahnya SIM dalammencatat, mencari, 

melakukan penelitian dan mengembangkan data pada masa lalu. Oleh karena 

itu Evaluasi Diri tidak boleh tergantung sepenuhnya pada data 

kuantitatif,karena dapat juga dilakukan dengan Analisis Kualitatif dengan 

menggunakan berbagaiinformasi kualitatif atau sebagian data kuantitatif dan 

sebagian lagi data kualitatif.Untuk Analisis Kualitatif dapat dilakukan dengan 

menggunakan Analisis SWOT.Sagala (2011; 140) mengatakan bahwa analisis 

SWOT dapat dilakukan dengan membuat matriks SWOT. Matrik ini terdiri 

dari sel-sel daftar kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam 

penyelenggaraan program sekolah, untuk memperoleh mutu sekolah dapat 

menggunakan strategi SO (menggunakan kekuatan dan memanfaatkan 

peluang), strategi WO (memperbaiki kelemahan dan mengambil manfaat dari 

peluang), strategi ST (menggunakan kekuatan dan menghindari ancaman), 

strategi WT (mengatasi kelemahan dan menghindari ancaman) 

 

Dimensi lingkungan eksternal pada dasarnya merupakan analisis terhadap 

lingkungansekitar organisasi (sekolah), yang terdiri dari Lingkungan 

Operasional, LingkunganNasional dan Lingkungan Global, yang mencakup 

berbagai aspek atau kondisi, antaralain kondisi sosial politik, sosial ekonomi, 

sosial budaya, kemajuan dan perkembanganilmu dan teknologi, adat istiadat, 

agama, dll. Pengimplementasian Manajemen Strategikperlu mengidentifikasi 
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dan mendayagunakan kelebihan atau kekuatan dan mengatasihambatan atau 

kelemahan organisasi.  

 

c. Dimensi Pendayagunaan Sumber-Sumber.  

Manajemen strategik sebagai kegiatan manajemen tidak dapat melepaskan diri 

darikemampuan mendayagunakan berbagai sumber daya yang dimiliki, agar 

secaraterintegrasi terimplementasikan dalam fungsi-fungsimanajemen ke arah 

tercapainyasasaran yang telah ditetapkan di dalam setiap Renop, dalam rangka 

mencapai TujuanStrategik melalui pelaksanaan Misi untuk mewujudkan Visi 

Organisasi (sekolah).Sumber daya yang ada terdiri dari Sumber Daya Material 

khususnya berupa sara danprasarana, Sumber Daya finansial dalam bentuk 

alokasi dana untuk setiap program,Sumber Daya Manusia, Sumber Daya 

Teknologi dan Sumber Daya Informasi. Semuasumberdaya ini dikategorikan 

dalam sumber daya internal, yang dalam rangka evaluasidiri (Analisis 

Internal) harus diketahui dengan tepat kondisinya.  

 

d. Dimensi Keikutsertaan Manajemen Puncak (Pimpinan)  

Manajemen strategik yang dimulai dengan menyusun Rencana Strategik 

merupakanpengendalian masa depan organisasi, agar eksistensi sesuai dengan 

visinya dapatdiwujudkan. Rencana Strategik harus mampu mengakomodasi 

seluruh aspek kehidupanorganisasi yang berpengaruh pada eksistensinya di 

masa depan merupakan wewenangdan tanggung jawab manajemen puncak. 

Rencana Strategik sebagai keputusan utamayang prinsipil, tidak saja 

ditetapkan dengan mengikutsertakan, tetapi harus dilakukansecara proaktif 
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oleh manajemen puncak, karena seluruh kegiatan untukmerealisasikannya 

merupakan tanggung jawabnya.  

 

e. Dimensi Multi Bidang  

Manajemen Strategik sebagai sistem, pengimplementasiannya harus didasari 

denganmenempatkan organisasi sebagai suatu sistem. Dengan demikian 

berarti sebuahorganisasi akan dapat menyusun Renstra dan Renop jika tidak 

memilikiketerikatan atau ketergantungan sebagai bawahan pada organisasi 

lain sebagai atasan.Dalam kondisi sebagai bawahan (sekolah merupakan 

bawahan Dinas P & K) berartitidak memiliki kewenangan penuh dalam 

memilih dan menetapkan visi, misi, tujuandan strategi. Sekolah hanya 

berperan sebagai penyusun Renop dan program tahunan.Dari uraian tersebut 

jelas bahwa Renstra dan Renop bersifat multi dimensi,terutama jika 

perumusan Renstra hanya dilakukan pada banyak organisasi nonprofit 

termasuk pendidikan yang tertinggi. Dengan dimensi yang banyak tersebut, 

makamudah terjadi tidak seluruh dimensi dapat diakomodasi.  

 

Hal ini disempurnakan dengan pernyataan Arikunto dan Yuliana (2009;9) tentang 

persyaratan-persyaratan yang harus dimiliki oleh sebuah perencanaan, yaitu: 

1. perencanaan harus dijabarkan dari tujuan yang telah ditetapkan dan 

dirumuskan secara jelas 

2. perencanaan tidak perlu muluk-muluk, tetapi sederhana saja, realistis, praktis 

hingga dapat dilaksanakan 

3. dijabarkan secara terperinci, memuat uraian kegiatan dan urutan atas 

rangkaian tindakan. 
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4. diupayakan agar memiliki fleksibilitas, sehingga memungkinkan untuk 

dimodifikasikan. 

5. ada petunjuk mengenai urgensi dan atau tingkat kepentingan untuk bagian 

bidang atau kegiatan. 

6. disusun sedemikian rupa sehingga memungkinkan terjadinya pemanfaatan 

segala sumber yang ada sehingga efisien dalam tenaga, biaya dan waktu. 

7. diusahakan agar tidak terdapat duplikasi pelaksanaan. 

 

2.3.2 Manajemen Berbasis Sekolah Dalam Perencanaan Manajemen 

Pendidikan 

 

Dalam MBS diharapkan sekolah dapat bekerja dalam koridor-koridor tertentu 

setelah mendapatkan kewenangan yang dilimpahkan dari pusat. Koridor-koridor 

tersebut menurut Rivai dan Murni (2009; 157) adalah: 

1. perencanaan dan evaluasi program sekolah. Sekolah diberi kewenangan untuk 

melakukan perencanaan sesuai dengan kebutuhan, misalnya kebutuhan untuk 

meningkatkan mutu sekolah. Sekolah juga diberi wewenang untuk melakukan 

evaluasi, khususnya evaluasi internal atau evaluasi diri. 

2. pengelolaan kurikulum. Sekolah dapat mengembangkan, namun tidak boleh 

mengurangi isi kurikulum yang berlaku secara nasional yang dikembangkan 

oleh pemerintah pusat. Sekolah juga diberi kebebasan untuk mengembangkan 

kurikulum muatan local. 

3. pengelolaan proses belajar mengajar. Sekolah diberi kebebasan untuk 

memilih strategi, metode dan tehnik pembelajaran dan pengajaran yang 
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paling efektif sesuai dengan karakteristik mata pelajaran, karakteristik murid, 

karakteristik guru, dan kondisi nyata sumber daya yang tersedia di sekolah. 

4. pengelolaan ketenagaan. Pengelolaan ketenagaan mulai dari analisis 

kebutuhan perencanaan, rekrutmen, pengembangan, penghargaan dan sanksi, 

hubungan kerja hingga evaluasi kinerja tenaga kerja sekolah dapat dilakukan 

oleh sekolah kecuali guru pegawai negeri yang sampai saat ini masih 

ditangani oleh birokrasi di atasnya. 

5. pengelolaan peralatan dan perlengkapan. Pengelolaan fasilitas seharusnya 

dilakukan oleh sekolah mulai dari pengadaan, pemeliharaan dan perbaikan 

hingga pengembangannya. Hal ini didasari oleh kenyataan bahwa sekolahlah 

yang paling mengetahui kebutuhan fasilitas baik kecukupan, kesesuaian dan 

kemutakhirannya terutama fasilitas yang sangat erat kaitannya secara 

langsung dengan proses belajar mengajar. 

6. pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan, terutama pengalokasian atau 

penggunaan uang sudah sepantasnya dilakukan oleh sekolah. Sekolah juga 

harus diberi kebebasan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang 

mendatangkan penghasilan, sehingga sumber keuangan tidak semata-mata 

tergantung dengan pemerintah. 

7. pelayanan murid. Pelayanan murid mulai dari penerimaan murid baru, 

pengembangan, pembinaan, pembimbingan, penempatan untuk melanjutkan 

sekolah atau untuk memasuki dunia kerja hingga pengurusan alumnio dari 

dulu telah didesentralisasikan. Yang diperlukan adalah peningkatan intensitas 

dan eksensitasnya. 
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8. hubungan sekolah dan masyarakat. Esensi hubungan sekolah dan masyarakat 

adalah untuk meningkatkan keterlibatam, kepedulian, kepemilikan dan 

dukungan dari masyarakat, terutama dukungan moral dan anggaran yang dari 

dulu telah didesentralisasikan. Yang diperlukan adalah peningkatan intensitas 

dan ekstensitasnya. 

9. pengelolaan iklim sekolah. Iklim sekolah yang kondusif akademik merupakan 

prasyarat bagi terselenggaranya proses belajar mengajar yang efektif. 

Lingkungan sekolah yang aman dan tertib, optimisme dan harpan yang tinggi 

dari warga sekolah, kesehatan sekolah, dan kegiatan-kegiatan yang terpusat 

pada murid adalah contoh iklim sekolah yang dapat menumbuhkan semangat 

belajar murid. Iklim sekolah sudah merupakan kewenangan sekolah dan yang 

diperlukan adalah peningkatan intensitas dan ekstensitasnya. 

 

Perencanaan dalam manajemen ESL merupakan sebuah perencanaan berbasis 

sekolah yang terfokus pada tujuan peningkatan kemampuan berbahasa Inggris 

perlu memperhatikan prinsip-prinsip dasar perencanaan yang dijelaskan diatas 

agar dapat mencapai tujuan peningkatan mutu secara umum. Perencanaan dalam 

koridor-koridor siswa, kurikulum, SDM, sarana dan prasarana, pembiayaan, 

kondisi iklim/lingkungan sekolah, dan warga sekolah lainnya seperti orang tua 

murid menjadi perhatian agar terlaksananya perencanaan yang bermutu. 

 

2.4 Pengimplementasian Dalam Manajemen Pendidikan 

 

Dalam penjelasan diatas bahwa rangkaian manajemen terdiri dari Planning, 

organizing, actuating dan controlling (POAC). Tahapan organizing danactuating 
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disini kemudian diterjemahkan kedalam sebuah tahapan yang disebut dengan 

implementing. Implementasi manajemen merupakan sebuah istilah dari rangkaian 

kegiatan yang disebut sebelumnya untuk menyederhanakan penelitian yang 

dilakukan tanpa mengurangi rincian tahapan yang dilalui suatu manajemen.  

 

2.4.1 Pengorganisasian Dalam Manajemen Pendidikan 

Arikunto dan Yuliana (2009; 10) mengtakan bahwa dalam definisi manajemen 

disebutkan adanya usaha bersama sebuah kelompok untuk mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan sebelumnya, dengan mendayagunakan sumber-sumber yang ada 

agar dicapai hasil yang efektif dan efisien. Pendayagunaan sumberdaya inilah 

yang disebut manajemen, sedangkan usaha untuk mewujudkan kerjasama 

sekelompok orang adalah pengorganisasian.  

Agar pencapaian tujuan dapat tuntas dan pendayagunaan sumber-sumber dapat 

maksimal maka uraian kegiatan yang telah dijabarkan dalam perencanaan, dalam 

langkah pertama diwujudkan dalam bidang-bidang yang ada didalam organisasi 

usaha merupakan unit-unit yang ditangani secara khusus oleh orang-orang yang 

menguasasi masalahnya. Pembidangan, pengunitan, dan pembagian tugas inilah 

yang akhirnya melahirkan sebuah susunan kesatuan-kesatuan yang kecil yang 

membentuk kesatuan yang besar yang dikenal dengan nama struktur organisasi. 

 

Lebih lanjut Arikunto dan Yuliana (2009;11) menjabarkan manfaat dari 

pengorganisasian adalah; 

1. antara bidang yang satu dengan bidang yang lain dapat diketahui batas-

batasnya, serta dapat dirancang bagaimana antar bagian dapat melakukan 

kerjasama sehingga mendapatkan singkronisasi yang tinggi. 
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2. dengan penugasan yang jelas terhadap orang-orangnya, masing-masing 

mengetahui wewenang dan kewajibannya. 

3. dengan digambarkannya unit-unit kegiatan dalam sebuah struktur organisasi 

dapat diketahui hubungan vertical dan horizontal, baik dalam jalur structural 

maupun fungsional. 

 

Hal selanjutnya yang perlu diketahui dalam pengimplementasian Manajemen 

adalah bagaimana caranya untuk melembagakan sebuah perencanaan agak dalam 

pelaksanaannya dapat berjalan dengan terstruktur. Pelembagaan ini juga perlu 

dilakukan untuk meningkatkan tingkat kefektifan pengimplementasian 

manajemen itu sendiri sehingga dapat memperoleh hasil yang diinginkan. 

Tepat atau tidaknya sebuah perencanaan tidak terlihat pada waktu perumusan atau 

penetapan akan tetapi ketika diimplementasikan atau dioperasionalkan. Sondang 

(2007; 229) menjelaskan bahwa operasionalisasi suatu strategi harus 

dilembagakan agar dengan demikian berbagai upaya menerapkan strategi yang 

telah ditetapkan itu:  

(a) tidak merupakan pencerminan dari pandangan atau preferensi seorang 

atau sekelompok manajer tertentu—seperti manajemen puncak—yang sangat 

mungkin ―mengibarkan panji-panji pribadi‖ dalam memimpin perusahaan;  

(b) juga tidak diwarnai oleh interpretasi yang subjectif dari para manajer 

operasional;  

(c) lebih dari itu, pelembagaan strategi sangat penting artinya dalam 

menumbuhkan pemahaman yang seragam dikalangan para pelaksana 

kegiatan yang operasional yang, meskipun tanggung jawabnya bersifat 

spesialistik, teknis dan operasional, berdasarkan prinsip sinergi menyatukan 
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gerak langkah masing-masing dengan gerak langkah orang lain dalam 

perusahaan sebagai keseluruhan atau pada satuan bisnis yang ditangani atau 

pada berbagai bidang fungsional yang terdapat dalam organisasi yang 

bersangkutan. 

 

Pelembagaan strategi akanlebih menjamin operasionalisasi dengan tingkat 

efisiensi dan efektivitas yang lebih tinggi. Pelembagaan ini dapat dilakukan dalam 

tiga sifat yang mendasar yaitu struktur organisasi, kepemimpinan dalam 

organisasi dan kultur yang dianiut dalam organisasi. 

1. Struktur Organisasi 

Telah umum diketahui bahwa organisasi merupakan wahana yang digunakan 

untuk mencapai tujuan dan berbagai sasaran, mengemban misi dan 

mewujudkan suatu strategi melalui berbagai kegiatan operasional oleh 

sekelompok orang yang terikat secara formal dalam suatu hubungan antara 

orang-orang yang menduduki jabatan manajerial atau pimpinan dengan 

sekelompok lain yang dikenal dengan istilah bawahan, yaitu mereka yang 

dalam hierarki organisasi tidak mempunyai anak buah dan bertanggung jawab 

untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan yang ―murni‖ operasional. 

 

Arikunto & Yuliana (2009; 11) mengatakan bahwa, agar tujuan usaha 

bersama dapat tercapai dalam tata kerja yang baik, maka sebuah organisasi 

harus memiliki struktur organisasi yang: 

a. menggambarkan adanya satu perintah, adanya keseimbangan tugas, 

wewenang dan tanggung jawab. 
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b. sederhana agar mempermudah jalur dan tidak terlalu banyak orang yang 

terlibat dalam tanggung jawab. 

c. semua kegiatan terbagi habis sehingga tidak satupun kegiatan yang tidak 

tertangani, sebaliknya tidak ada satu kegiatan yang mendapat penanganan 

rangkap. 

 

2. Peranan Kepemimpinan dalam Pelembagaan Strategi 

Don dan Glocum dalam Wahjosumidjo (2010:39) menyatakan bahwa 

pemimpin adalah orang yang mampu membuat orang lain mau mengikutinya. 

Para pemimpin adalah yang memerintahkan amanah dan kesetiaan dari 

pengikut orang hebat yang menangkap imajinasi dan kekaguman dengan 

siapa sosok ideal mereka.  

 

Cattell dalam Wahjosumidjo (2010:40) berpendapat bahwa ―Pemimpin 

adalah orang yang mengkreasikan perubahan yang paling efektif di dalam 

kelompok kinerja.‖ Sementara Rivai dan Murni (2009:745) menyatakan 

bahwa terdapat dua peranan yang berbeda dalam kepemimpinan sekolah. 

Peran pertama adalah yang disebut peran kepemimpinan mengerjakan hal 

yang benar. Hal ini ada hubungannya dengan visi dan arah. Peran kedua 

adalah peranan manajemen mengerjakan hal secara benar atau pelaksanaan.  

 

Dalam suatu organisasi sekolah, peran kepemimpinan tidak terlepas dari 

pembagian dan keterkaitan dengan aspek pengambilan keputusan, mengelola 

konflik dan membangun tim. Peran kepemimpinan diartikan sebagai 

kemampuan dan keterampilan seseorang yang menduduki jabatan sebagai 

pemimpin satuan kerja untuk mempengaruhi perilaku orang lain, terutama 
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bawahannya, untuk berpikir dan bertindak sedemikian rupa sehingga perilaku 

yang positif memberikan sumbangan nyata dalam pencapaian tujuan sekolah. 

Peran dapat diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan dari 

seseorang dalam posisi tertentu. 

 

Covey dalam Rivai dan Murni (2009:746) menyatakan bahwa peran 

pemimpin dibagi menjadi tiga yaitu: 

1. pathfinding (pencairan alur); peran untuk menentukan visi dan misi yang 

pasti 

2. aligning (penyelaras); peran untuk memastikan bahwa struktur, sistem dan 

proses operasional organisasi memberikan dukungan pada pencapaian 

visi dan misi. 

3. empowering (pemberdaya); peran untuk menggerakkan semangat dalam 

diri orang-orang dalam mengungkapkan bakat, kecerdasan dan 

kreativitas untuk mengerjakan apa pun dan konsisten dengan prinsip 

yang disepakati. 

Perencanaan manajemen E.SL merupakain sebuah rangkaian penciptaan visi & 

misi, analisa kondisi internal dan eksternal dari sekolah, memahami kondisi 

sumber daya yang ada untuk efektivitas implementasi dan juga perumusan strategi 

yang menajdi patokan dan tolak ukur pengimplementasian manajemen ESL di 

Sekolah Tunas Mekar Indonesia 

 

2.4.2 Pelaksanaan Dalam Manajemen Pendidikan 

Kejelasan pembagian dalam sebuah organisasi merupakan tugas penting tetapi 

tidaklah cukup. Pembentukan berbagai kelompok, baik yang sifatnya formal 
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maupun informal, dapat memberikan sumbangan penting tetapi pada dirinya tidak 

menjamin keberhasilan. Kesemuanya itu memerlukan unsur lain yang 

peranananya sangat pementukan, yaitu kepemimpinan dalam organisasi yang 

bersangkutan. 

 

Menurut Sondang P Siagian (2007; 240), terdapat beberapa peranan para anggota 

kelompok pimpinan, mulai dari yang bersifat interpersonal, informasional, dll. 

1. Peranan yang sifatnya interpersonal yang terwujud dalam keberadaannya 

sebagai symbol organisasi dalam hal mana ia melaksanakan berbagai kegiatan 

sosial, seremonial dan legal didalam dan di luar organisasi. Hal lainnya dalam 

aktivitasnya sebagai penghubung dengan berbagai pihak yang 

berkepentingan, baik yang sifatnya internal maupun eksternal. 

2. Peranan yang sifatnya informasional melalui mana ia: memantau berbagai 

informasi yang diterima oleh organisasi dari dalam organisasi sendiri dan dari 

luar sepanjang informasi tersebut ada kaitannya dengan berbagai upaya 

pencapaian tujuan dan berbagai sasaran; menyalurkan berbagai informasi 

yang diterimanya kepada berbagai pihak yang memerlukannya untuk 

digunakan bagi berbagai kepentingan terutama dalam pengambilan 

keputusan; dan menyampaikan informasi kepada berbagai pihak di luar 

organisasi karena seorang pimpinan juga memainkan peranan sebagai ―juru 

bicara‖ organisasi yang dipimpinya. 

3. Peranan sebagai pengambil keputusan. Empat wujud peranan ini dalam 

praktek sehari-hari menyangkut: kewirausahaan, dalam arti pimpinan yang 

bersangkutanlah yang bertanggung jawab untuk mencari dan memanfaatkan 

peluang yang mungkin timbul yang belum tentu dapat dikenali dengan segera 
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oleh orang-orang lain yang tidak menduduki jabatan pimpinan; ―pemadam 

kebakaran‖ dalam arti peranan pimpinan dalam mengatasi berbagai gangguan 

yang timbul, terutama gangguan yang ditimbulkan oleh perubahan yang 

terjadi di lingkungan yang bergejolak; penentu alokasi sarana, prasarana dan 

daya untuk digunakan oleh semua satuan kerja yang terdapat dalam 

organisasi berdasarkan suatu skala yang dituntut oleh strategi yang telah 

ditetapkan sebelumnya; perunding denga pihak luar dengan wewenang 

mengikat organisasi dalam berbagai segi kehidupan organisasional. 

4. Peranan Kultur Organisasi 

Setiap organisasi merupakan suatu satuan kerja yang mempunyai cirri-ciri, 

kondisi, kepribadian, sistem nilai, keyakinan, etos kerja, dan masalah yang 

sifatnya khas. Setiap organisasi bersfat unik. Salah satu keunikan organisasi 

adalah kultur yang dianut dan berlaku bagi semua orang yang berada didalam 

organisasi. Kultur adalah yang membedakan organisasi satu dengan lainnya, 

meskipun bergerak pada bidang yang serupa. Yang dimaksud dengan kultur 

organisasi ialah makna kehidupan bersama yang tercermin pada berbagai 

asumsi penting yang, meskipun ada kalanya tidak dinyatakan secara tertulis, 

diakui dan diterima oleh semua pihak dalam organisasi tersebut.  

 

Pemahaman kultur organisasi mutlak sifatnya karena melalui pemahaman 

itulah setiap orang dalam organisasi tersebut melakukan berbagai bentuk dan 

jenis penyesuaian sehingga yang bersangkutan menampilkan perilaku yang 

menggambarkan sistem niali, keyakinan dan etos kerja yang dianut oleh 

organisasi.  
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Kultur organisasi dapat dikatakan ―kuat‖ atau ―lemah‖ tergantung pada 

bagaimana berbagai esensialia kultur organisasi ditumbuhkan dan dipelihara. 

Menurut Sondang (2007; 248) esensia kultur ialah: 

a. kultur organisasi mendorong para anggotanya mengidentifikasikan diri 

dengan organisasi sebagai keseluruhan, bukan dengan satuan kerja 

dimana seseorang bertugas dan juga tidak dengan bidang professional 

dimana seseorang terlibat. 

b. kultur organisasi mendorong tumbuhnya semangat kerja tim dan bukan 

penonjolan kemampuan individual. 

c. meskipun organisasi yang dikelola dengan baik berorientasi pada hasil, 

kultur menekankan keterkaitan antara hasil yang dicapai dengan manusia 

dalam organisasi yang harkat dan martabatnya diakui dan dihargai. 

d. kultur yang kuat menumbuhsuburkan pendekatan kesisteman dalam 

mengelola organisasi dalam mana ditekankan pentingnya interaksi, 

interrelasi yang serasi dan interpendensi antara satuan-satuan kerja yang 

terdapat dalam organisasi. 

e. dalam kultur organisasi terlihat jelas bentuk dan sifat pengendalian yang 

digunakan oleh manajemen puncak untuk mengarahkan dan mengawasi 

tindak tanduk para bawahannya melalui berbagai ketentuan dan peraturan 

yang sifatnya normatif.  

f. kultur organisasi juga mencerminkan filsafat manajemen tentang 

pengambilan resiko oleh para bawahannya. Jika manajemen mendorong 

bawahan untuk bersifat agresif, inovatif dan berani mengambil resiko, 

berarti kultur organisasi dapat dikatakan kuat. 
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g. dalam kultur organisasi tergambar jelas pandangan manajemen tentang 

sistem imbalan dan penghargaan yang berlaku. Kultur yang ―baik‖ 

menekankan penerapan sistem imbalan dan penghargaan—antara lain 

dalam arti upah, gaji, promosi dan berbagai bentuk penghargaan 

lainnya—atas dasar kinerja para karyawan dan bukan atas dasar 

senioritas, primordialisme, favoritisme, nepotisme, atau pertimbangan-

pertimbangan lainnya yang tidak ada kaitannya dengan kinerja orang 

yang bersangkutan. 

h. karena pentingnya kerjasama tim dalam pembagian tugas, termasuk dalam 

implementasi strategi, dalam kultur organisasi harus tergambar 

pandangan manajemen tentang penyelesaian konflik secara fungsional. 

i. kultur yang ―baik‖ dan kuat harus didasarkan pada nilai-nilai moral dan 

etika dalam arti bahwa dalam mengelola organisasi, baik tujuan maupun 

cara yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut harus bias 

dipertanggungjawabkan secara moral dan etika serta aksptabel bagi 

masyarakat yang dilayani oleh organisasi yang bersangkutan. 

j. dalam kultur organisasi perlu ditekankan bahwa organisasi merupakan 

suatu ―sistem yang terbuka‖ yang berarti bahwa di satu pihak ada sistem 

nilai yang perlu dilestarikan—misalnya karena sifatnya yang sangat 

mendasar bagi kelangsungan hidup organisasi—tetapi dilain pihak ada 

segi-segi tertentu yang harus dapat diubah agar sesuai dengan ―tunutan 

zaman‖ atau tuntutan lingkungan eksternal yang dihadapi oleh organisasi 

yang bersangkutan. 
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Faktor kepemimpinan ini sangatlah krusial bagi perkembangan suatu 

organisasi yang nantinya berpengaruh pada pencapaian visi dan misis 

organisasi tersebut. Hal ini juga berpengaruh pada kinerja guru atau staf yang 

ada di dalam organisasi tersebut dan akhirnya berujung pada kualitas mutu 

yang ditawarkan suatu institusi. Menurut Sallis (2006:79) ada dua hal penting 

yang diperlukan staf untuk menghasilkan mutu, yaitu: 

a. staf membutuhkan sebuah lingkungan yang cocok untuk bekerja. Alat-alat 

keterampilan, sistem dan prosedur yang sederhana yang mampu 

mendukung dan membantu pekerjaan mereka. Lingkungan diharapkan 

mampu memotivasi dan meningkatkan kerja staf. 

b. lingkungan yang mendukung dan menghargai kesuksesan dan prestasi 

yang telah diraih. Pemimpin mampu menghargai prestasi staf dan 

membimbing untuk meraih kesuksesan yang lebih besar lagi. Motivasi 

untuk melakukan pekerjaan dengan baik adalah hasil dari gaya 

kepemimpinan dan atmosfer kerja yang mampu meningkatkan 

kepercayaan diri serta memberdayakan setiap individu yang ada didalam 

lingkungan kerja tersebut. 

 

Arikunto dan Yuliana (2009, 12-13) juga menekankan pentinganya 

pengkoordinasian dan pengkomunikasian. Pengkoordinasian adalah suatu 

usaha yang dilakukan pimpinan untuk mengatur, menyatukan, menserasikan, 

mengintegrasikan semua kegiatan yang dilakukan oleh bawahan. Sementara 

pengkomunikasian adalah suatu usaha yang dilakukan oleh pimpinan 

lembaga untuk menyebarluaskan informasi yang terjadi didalam maupun 
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diluar lembaga yang ada kaitannya dengan kelancaran tugas mencapai tujuan 

bersama. 

 

Kegiatan pengkoordinasian perlu dilakukan pimpinan agar: 

1. diperoleh kekuatan yang menyatu dan integral sehingga gerak organisasi 

bisa harmonis dan saling enunjang dan tercapai hasil secara efektif dan 

efisien. 

2. tidak terdapat kesimpang-siuran kegiatan baik dalam bentuk, arah dan 

eaktu pelaksanaan kegiatan. 

3. tidak terdapat konkurensi antar bagian dan sebaliknya terjalin hubungan 

yang sehat dan saling membantu. 

 

Pimpinandapat melakukan pengkoordinasian dengan berbagai cara, antara 

lain: 

1. menciptakan kondisi rukun antar pegawai (lebih baik lagi disertai 

keluarga) agar dalam lembaga kerja para pegawai merasa seperti dengan 

family atau kerabat. 

2. membiasakan adanya kerja saling membantu. 

3. mengadakan pertemuan berkala untuk membicarakan kemajuan kerja, 

kesulitan, pengajuan idea tau gagasan dan sebagainya. 

4. memberikan contoh kerjasama dengan pimpinan sekolah lain atau dengan 

lembaga-lemnbaga lain sedemikian rupa rukun dan tampak adanya nilai 

keuntungan sehingga staf sekolah yang lain merasa ingin meniru. 
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Cara-cara yang digunakan untuk media komunikasi dalam suatu lembaga 

dapat bersifat lisan maupun tertulis. Wujudnya antara lain: 

1. memberi pengumuman yang ditempel di papan pengumuman atau secara 

lisan pada waktu rapat atau upacara bendera. 

2. dengan menerbitkan bulletin yang memuat informasi baik yang bersifat 

―berita keluarga‖ maupun kedinasan. Bulletin ini dapat dimanfaatkan 

untuk saran mengemukakan ide-ide baru bagi para karyawan maupun 

berita-berita penting untuk memajukan usaha. 

 

Dengan pertemuan rutin yang bersifat kekeluargaan maupun kedinasan 

Pengorganisasian dan pelaksanaan merupakan sebuah kegiatan untuk 

menjalankan apa yang telah direncanakan. Agar mendapatkan hasil yang 

efektif dan efisien sehingga memberikan peningkatan mutu maka proses 

manajemen tersebut perlu diperhatikan dengan seksama. Peran pemimpin 

atau pembuat kebijakan disini sangatlah strategis sebagai seorang rolemodel 

dan juga leader dalam pengimplementasian rencana stratejik yang telah 

ditetapkan sebelumnya. 

Dapat dipahami dari materi diatas bahwa proses implementasi manajemen 

ESL merupakan sebuah rangkaian kegiatan pengorganisasian dan 

pelaksanaan. Dalam proses-proses tersebut peranan pemimpin sangatlah vital 

dalam mengarahkan implementasi tersebut. Bentuk organisasi dan jalur 

wewenang yang jelas juga akan meningkatkat efektivitas da efisiensi tahapan 

ini. 
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2.2.5. Pengendalian Dalam Manajemen ESL 

Pengendalian adalah salah satu elemen penting dalam sebuah sistem, tanpa adanya 

pengendalian maka dapat dipastikan bahwa sebuah strategi akan berjalan monoton 

tanpa adanya perkembangan atau malah akan mengalami penurunan kualitas 

karena tidak mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. 

 

Telah ditekankan dimuka bahwa efektif tidaknya sebuah strategi sebagai suatu 

instrument untuk mencapai tujuan dan berbagai sasaran suatu organisasi, tidak 

terlihat pada proses perumusan dan penentuannya sebagai akibat dari analisis 

stratejik yang dilakukan terhadap berbagai alternatif yang layak dipertimbangkan, 

melainkan pada implementasinya. Untk menentukan apakah implementasi 

berjalan sebagaimanamestinya atau tidak, manajemen puncak perlu melakukan 

tindakan pengendalian yang terdiri dari tiga jenis tindakan.  

 

Sondang (2007;257) mengatakan bahwa tiga tindakan yang harus dilakukan 

adalah; melakukan pengawasan, membuat penilaian dan menciptakan suatu sistem 

umpan balik. 

 

2.5.1. Pengawasan 

Arikunto dan Yulian (2009: 13-14) mengatakan bahwa pengawasan adalah usah 

pimpinan untuk mengetahui semua hal yang menyangkut pelaksanaan kerja, 

khususnya untuk mengetahui kelancaran kerja para pegawai dalam melakukan 

tugas mencapai tujuan. Tujuan utama pengawasan adalah agar dapat diketahui 

tingkat pencapaian tujan dan menghidarkan terjadinya penyelewengan. 
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Tidak sedikit pakar yang mengatakan bahwa ―perencanaan‖ dan ―pengawasan‖ 

adalah dua sisi mata koin yang sama. Artinya, pengawasan dimaksudkan untuk 

lebih menjamin bahwa semua kegiatan yang diselenggarakan dalam suatu 

organisasi didasarkan pada suatu rencana—termasuk suatu strategi—yang telah 

ditetapkan sebelumnya tanpa perlu mempersoalkan pada tingkat manajerial mana 

rencana tersebut disusun dan ditetapkan. Pengawasan dilakukan untuk mencegah 

terjadinya deviasi dalam operasionalisasi suatu rencana sehingga berbagai 

kegiatan operasional yang sedang berllangsung telaksana dengan baik dalam arti 

bukan hanya berjalan sesuai dengan rencana, tetapi juga dengan tingkat efisiensi 

dan efektivitas yang setinggi mungkin. 

 

Menurut Sondang (2007;259) terdapat berbagai teknik pengawasan yang efektif 

dan efisien untuk mengetahui dengan jelas apakah penyelenggaraan berbagai 

kegiatan operasional sesuai rencana atau tidak, sebagai berikut. 

1. Pengamatan langsung atau observasi oleh manajemen untuk melihat sendiri 

bagaimana caranya para petugas operasional menyelenggarakan kegiatan dan 

menyelesaikan tugasnya. Teknik ini dapat berakibat sangat positif dalam 

implementasi strategi dengan efisien dan efektif. Dikatakan demikian karena 

dengan pengamatan langsung berbagai manfaat dapat di petik, seperti 

perolehan informasi “on the spot” bukan hanya tentang jalannya berbagai 

kegiatan operasional, akan tetapi juga dengan demikian manajemen dapat 

segera ―meluruskan‖ tindakan para pelaksana apabila diperlukan dan 

manajemen langsung dapat memberikan pengarahan tentang cara pengerjaan 

yang benar. Disamping itu dengan pengamatan langsung, para bahawan akan 

merasa ―diperhatikan‖ oleh pimpinannya sehingga dalam diri para bawahan 
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tidak timbul kesan bahwa pimpinan ―jauh‖ dan ―tidak terjangkau‖ oleh para 

bawahan tersebut. Kelemahan penggunaan tehnik ini terutama terletak pada 

kenyataan bahwa waktu manajemen yang berharga itu sebagia tersita untuk 

melakukan kegiatan pengawasan dalam bentuk ini. 

 

2. Melalui laopran—baik lisan maupun tulisan—dari para penyeliayang sehari-

hari mengawasi secara langsung kegiatan para bawahannya. Dalam semua 

organisasi, penyampaian laporan dari seorang bawahan kepada atasannya 

merupakan hal yang bukan hanya biasa terjadi, akan tetapi merupakan 

keharusan. Dalam rangka pelaksanaan suatu strategi, laporan yang 

disampaikan oleh seorang bawahan kepada atasannya harus memenuhi 

berbagai persyaratan, seperti: penyampaian secara berkala yang frekuensinya 

bergantung pada ―kebiasaan‖ yang berlaku pada organisasi, dalam format 

yang sudah ditentukan, mengandung informasi yang sifatnya kritikal yang 

berarti tidak hanya menyajikan segi-segi positif dari pelaksanaan kegiatan 

operasional akan tetapi juga situasi negatif yang perlu segera mendapat 

perhatian manajemen. 

 

3. Melalui penggunaan kuesioner yang respondennya dala para pelaksana 

kegiatan operasional. Penggunaan kuesioner sangat bermanfaat apabila 

maksudnya adalah untuk menggali informasi tentang situasi nyata yang 

dihadapi dilapangan dari sejumlah besar tenaga pelaksana kegiatan 

operasional. Kiranya relevan untuk menambahkan bahwa ada kalanya 

manajemen ―segan‖ menggunakan instrument ini dalam melakukan 

pengawasan karena, disamping memerlukan waktu yang tidak sedikit untuk 
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menyususn berbagai pertanyaan yang dipandang relevan untuk ditanyakan, 

juga tidak jarang terjadi bahwa jumlah responden yang mengembalikan 

kuesioner tidak cukup banyak sehingga informasi yang diperolehpun hanya 

bersifat parsial yang ada kalanya kurang bermanfaat sebagai dasar untuk 

menarik kesimpulan tentang apakah strategi diimplementasikan dengan baik 

atau tidak. 

 

4. Wawancara. Apabila diperlukan wawancara dengan para penyelenggara 

berbagai kegiatan operasionalpun dapat dilakukan dalam rangka pengawasan. 

Telah umum diketahui bahwa terdapat tiga bentuk wawancara, yaitu yang 

tidak terstruktur. Yang terstruktur atau kombinasi keduanya. Jika manajemen 

ingin menggunakan teknik ini sebagai instrument pengawasan dala rangka 

implementasi strategi organisasi, manajemen yang bersangkutan harus 

memutuskan bentuk mana yang akan digunakan. Bentuk apapun yang akan 

digunakan, penting untuk memperhatikan bahwa manajer hendaknya tidak 

terjerumus pada bias-bias tertentu, baik yang sifatnya pribadi, kultural 

maupun keperilakuan. Tegasnya dalam wawancara harus terjamin kebebasan 

pihak-pihak yang diwawancarai untuk menyampaikan informasi, terutama 

informasi yang menyangkut masalah dan segi-segi negatif penyelenggaraan 

berbagai kegiatan operasional tanpa ―dihantui‖ oleh ketakutan akan menerima 

―ganjaran.‖ 

Masih menurut Sondang (2007;260), teknik manapun yang dianggap paling 

efektif tergantung pada banyak faktor seperti: (a) kejelasan rencana, (b) target 

waktu yang menentukan batas penyelesaian tugas, (c) dukungan dana, (d) 

dukungan sarana dan prasarana kerja, (e)sifat dan bentuk penyeliaan dari para 
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atasan langsung, (f) standar mutu hasil pekerjaan, dan (g) tingkat toleransi 

terhadap deviasi yang masih dapat diterima. 

 

Terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan pengawasan demi 

tercapainya tujuan dan fungsi dari pengawasan itu sendiri. Arikunto dan Yuliana 

(2009; 14) mengatakan bahwa: 

1. pekerjaan pengawasan tidak boleh dilakukan sebagai pekerjaan semata-mata 

tetapi harus terbuka, terang-terangan. 

2. dilakukan terhadap semua bawahan, tidak pilih-pilih. 

3. harus objektif, tidak disertai rasa sentiment pribadi. 

4. dilakukan bukan hanya dengan pengamatn melalui mata, tetapi juga dengan 

indra-indra yang lain. 

5. dilakukan disegala temapt dan setiap waktu. 

6. menggunakan catatan secermat mungkin agar data yang terkumpul dapat 

lengkap, hal ini penting untuk menghindari subjektivitas. 

7. jika ternyata diketemukan adanya penyimpangan, harus segera ditangani. 

 

2.5.2 Penilaian 

Seperti kita ketahui bersama bahwa fungsi dari sebuah manajemen adalah untuk 

mencapai tujuan dari organisasi seefektif dan seefesien mungkin baik itu tujuan 

jangka pendek maupun tujuan jangka panjang. Usaha untuk mencapai tujuan 

tersebut disebut sebuah proses manajemen, hasil-hasil dari proses tersebut adalah 

objek yang akan dilakukan penilaian.  

 

Sondang (2007; 262) mengatakan bahwa instrument yang dapat digunakan untuk 

melakukan penilaian bisa saja serupa dengan instrument yang dipakai dalam 
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melakukan pengawasan. Perbedaannya hasil temuan pengawasan digunakan 

terutama untuk tindakan yang bersifat preventif dan kalaupun ada unsur 

korektifnya, terbatas pada peningkatan penyelenggaraan kegiatan operasional 

pada tahap sekarang. Sebaliknya, hasil temuan penilaian dimanfaatkan untuk 

menentukan sikap dan tindakan yang sifatnya proaktif, yaitu untuk peningkatan 

deviasi, efektivitas dan produktivitas kerja pada tahap berikut. Para manajer yang 

melakuka penilaian akan menemukan satu dari tiga temuan, yaitu: (a) hasil yang 

dicapai melebihi harapan dan target, (b) hasil yang dicapai sama dengan harapan 

dan target, (c) hasil yang dicapai kurang dari harapan dan target. 

 

Setelah hasil temuan diperoleh, mash perlu dilakukan analisa apakan pencapaian 

dari temuan tersebut benar benar hasil yang objektif dari tujuan organisasi. 

Manajemen perlu waspada, tidak cepat puas apabila hasil menunjukkan lebih 

tinggi dari harapan dan target ataupun sama, dan juga tetap proaktif ketika hasil 

yang diperoleh dibawah harapan dan target. 

 

2.5.3 Sasaran Penilaian 

Sondang (2007;264) mengatakan bahwa sasaran dari penilaian adalah seluruh 

faktor organisasional yang hasilnya dapat berbentuk: (a) mempertahankan yang 

sudah ada, (b) mengubah seluruh faktor organisasional tersebut, (c)mengubah 

hanya sebagian dari faktor-faktor organisasional itu, atau (d) ―menghilangkan‖ 

faktor tertentu karena tidak relevan untuk dipertahankan.  

1. Tujuan.  

Kiranya merupakan pandangan yang tepat apabila dikatakan bahwa tujuan 

akhir suatu organisasi, yang bagi organisasi bisnis biasanya merupakan 
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pertanyaan umum tentang hal-hal yang ingin dicapai jauh dimasa depan 

seperti pelestarian keberadaan organisasi berkat ketahanannya yang tangguh 

dalam menghadapi lingkungan eksternal yang sangat bergejolak sekalipun 

dan karena ditetapkan berdasarkan filsafat para pendiri perusahaan dan 

keinginan berbagai pihak yang berkepentingan, tidak perlu mengalami 

perubahan. Akan tetapi karena tujuan akhir itu sifatnya idealistic dan faktor-

faktor lingkungan internal dan eksternal mungkin saja berakibat pada tidak 

mungkinnya tujuan tersebut tercapai, tidak seharusnya tertutup kemungkinan 

untuk meninjau kembali tujuan tersebut. 

 

2. Misi.  

Seperti diketahui misi merupakan serangkaian tugas utama yang harus 

terselenggara dengan baik sebagai langkah pertama dalam rangka pencapaian 

tujuan. Manajemen puncak menetapkan bentuk dan jenis berbagai langkah 

utama tersebut denga memperhitungkan: (1) situasi lingkungan eksternal baik 

yang ―jauh‖ seperti bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, perkembangan 

ilmu pengetahuan, berbagai terobosan dibidang teknologi, termasuk teknologi 

informasi dan teknologi dibidang produksi dan kebijaksanaan pemerintah 

serta bidang perundang-undangan, (2) situasi lingkungan yang ―dekat‖ 

terutama perkembangan industri dalam mana organisasi bergerak, termasuk 

hubungandengan pemasok, sikap, tindakan dan perilaku pesaing, situasi pasar 

jenuh atau tidak daya beli, perilaku dan prefensi pengguna produk perusahaan 

serta perkiraan manajemen tentang kemampuan produk yang dihasilkan dan 

dipasarkan untuk member manfaat bagi para pemakainya. Kesemuanya itu 

menjadi sasaran penilaian yang akibatnya dapat merupaka keputusan untuk 
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mempertahankan misi, melanjutkan dengan modifikasi, atau bahkan merubah 

misis tersebut. 

 

3. Berbagai Sasaran jangka Panjang.  

Merupakan rincian misi dimana tergambar bukan hanya kurun waktu yang 

dicakupnya, melainkan juga berbagai faktor organisasional lainny aseperti 

alokasi dana—termasuk investasi dan modal kerja, alokasi sarana dan 

prasarana kerja, penempatan dan penugasan sumber daya manusia, standar 

mutu produk yang dihasilkan dan tolak ukur kinerja organisasi sebagai 

keseluruhan, berbagai satuan bisnis dalam organisasi serta berbagai bidang 

fungsional. 

 

4. Strategi Induk.  

Strategi induk merupakan sumber bagi berbagai bentuk dan jenis strategi 

lainnya dalam organisasi. Karena peranannya sebagai induk itulah perumusan 

dan penentuannya yang tepat selalu mendapat penekanan yang kuat. Akan 

tetapi karena keterbatasan kemampuan manusia, tidak semua 

faktorlingkungan baik eksternal maupun internal yang dapat diperkirakan 

atau diperhitungkan sebelumnya. Oleh karena itu bukanlah hal yang mustahil 

apabila dalam perjalanan organisasi, substansi suatu strategi induk yang 

dipandang tepat dalam rangka pencapaian tujuan dan mengemban misi 

organisasi pada waktu dirumuskan, menghadapi berbagai kendala dan 

tantangan pada waktu dilaksanakan.  
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5. Struktur Organisasi.  

Penggunaan dan pemilihan struktur yang tepat akan sangat mendukung segala 

upaya organisasi meraih keberhasilan. Sangatlah penting mempertimbangkan 

berbagai faktor yang mempengaruhi terpilihnya suatu struktur tertentu untuk 

digunakan seperti strategi induk organisasi, besaran organisasi, sifat dan tugas 

pokok yang harus dikerjakan, jenis teknologi yang digunakan, tuntutan 

lingkungan, dan percaturan kekuatan dalam organisasi.  

 

6. Komposisi Manajerial.  

Berbagai hal yang mendorong terwujudnya keberhasilan kelompok 

manajerial memainkan berbagai peranan dan melaksanakan berbagai fungsi 

manajerialnya antara lain adalah: 

a. visi yang jelas tentang masa depan organisasi yang diinginkan 

b. wawasan yang luas  

c. human skill yang tinggi 

d. pengetahuan dan keterampilan yang mutakhir 

e. kemampuan bekerja secara kolaboratif dengan rekan-rekan setingkat 

f. kewirausahaan yang tinggi 

g. kepemimpinan yang tangguh dan dapat diandalkan 

h. sikap yang antisipatif dan proaktif 

i. keberanian mengambil resiko 

j. komitmen besar terhadap organisasi 
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7. Proses dan Gaya Manajerial.  

Yang menjadi sorotan utama dalam aspek ini ialah apakah dalam proses 

manajerial dan dalam penggunaan gaya manajerialnya, para manajer mampu 

berpikir dan bertindak situasional atau tidak. Dikatakan demikian karena dari 

teori kepemimpinan diketahui kepemimpinan yang efektif adalah 

kepemimpinan dengan pendekatan kontinjensi. Dinyatakan dengan cara lain, 

pemimpin yang efektif adalah seseorang yang menduduki jabatan manajerial 

yang ―pintar membaca‖ situasi dan tantangan yang dihadapi oleh organisasi 

yang dipimpinnya sehingga yang bersangkutan dapat mencari keseimbangan 

antara ―orientasi tugas‖ dan ―orientasi manusia‖.  

 

8. Manajemen Sumber Daya Manusia.  

Sasaran dalam manajemen ini adalah seluruh proses manajemen SDM untuk 

menemukan informasi tentang tepat tidaknya langkah-langkah dalam proses 

tersebut diambil, masalah, kendala, dan cara-cara untuk mengatasinya 

termasuk: 

a. ada tidaknya sistem informasi SDM yang handal 

b. lengkap tidaknya klasifikasi jabatan 

c. terlaksana tidaknya analisis pekerjaan 

d. lengkap tidaknya deskripsi tugas 

e. ada tidaknya standar mutu pekerjaan dan alat pengukurnya 

f. tepat tidaknya perencanaan ketenagakerjaan  

g. proses rekrutmen yang terjadi 

h. bagaimana seleksi diselenggarakan 
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i. bentuk dan program sosialisasi bagi karyawan baru melalui orientasi 

j. penempatan dan penugasan pegawai 

k. kegiatan pendidikan dan pelatihan 

l. sistem penilaian kerja 

m. sistem imbalan yang berlaku 

n. pemeliharaan hubungan dengan karyawan 

o. berbagai alas an dan teknis PHK 

p. langkah-langkah pemensiunan karyawan yang sudah mencapai usia 

pension 

q. kebijaksanaan dan kegiatan pemeliharaan hubungan industrial 

 

9. Pengambilan Keputusan.  

Tergantung pada banyak faktorgaya manajerial dalam pengambilan keputusan 

dapat bersifat: 

a. memberitahukan keputusan yang telah diambil oleh manajemen sendiri 

dan para bawahan tinggal melaksanakan 

b. ―menjual‖ keputusan yang telah diambil kepada para bawahan agar tidak 

terjadi penolakan sehingga menghambat pelaksanaan  

c. menginformasikan terlebih dahulu bahwa akan ada keputusan untuk 

dilaksanakan sehingga para pelaksana siap secara mental 

d. mengkonsultasikannya terlebih dahulu sebelum keputusan diambil 

e. melibatkan para bawahan dalam proses pengambilan keputusan 

f. mendelegasikan pengambilan keputusan kepada para bawahan 
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10. Sasaran Berbagai Bidang Fungsional.  

Pelaksanaan berbagai kegiatan bidang fungsional—seperti bidang produksi, 

pemasaran dan penjualan, keuangan, dan logisitik—harus pula dinilai. Di bidang 

produksi perlu dinilai bukan hanya tercapai tidaknya jumlah dan mutu produk 

yang telah ditentukan, akan tetapi juga efisien tidaknya proses produksi 

berlangsung. Di bidang pemasaran perlu dinilai apakah target pangsa pasar 

tercapai atau tidak. Di bidang keuangan, penilaian di bidang ini akan member 

petunjuk apakah perusahaan berada pada kondisi ―liquid‖ atau tidak, yang pada 

gilirannya memberi arah tentang langkah-langkah yang perlu diambil di masa 

depan sehingga bonafiditas perusahaan semakin terjamin. Di bidang logistik 

perlu dinilai proses pengadaan, teknik-teknik penyimpanan, sistem distribusi, 

efisien tidaknya pemanfaatan logistic, sistem pemeliharaan, dan sistem 

penghapusan sarana dan prasarana kerja yang masa manfaatnya telah habis.  

 

11. Strategi Manajemen Operasional.  

Efisien tidaknya organisasi terlihat pada penyelenggaraan berbagai kegiatan 

operasional. Efektifitas organisasi diukur pada tahap ini. Produktivitas 

organisasi dengan seluruh komponennya hanya tampak pada operasionalisasi 

strategi induk, strategi dasar, dan strategi fungsional. Tidak dapat diragukan 

lagi bahwa agar suatu organisasi berada kondisi siap mempertahankan 

eksistensinya serta mampu bertumbuh dan berkembang di masa depan dengan 

segala tantangan yang harus dihadapi, ancaman yang harus disingkirkan, 

masalah yang harus diselesaikan, tuntutan lingkungan eksternal dan internal 

yang harus dipenuhi, serta peluang yang harus dimanfaatkan, kelompok 

manajemen dalam organisasi harus berani melakukan penilaian.  
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2.5.4 Peranan Umpan Balik 

Data data yang diperoleh dari suatu proses manajemen, termasuk hasil 

pengawasan dan penilaian—mutlak perlu dijadikan bahan umpan balik. 

Diharapkan umpan balik yang perlu diciptakan adalah umpan balik yang 

mengandung informasi yang aktual, faktual, mutakhir, lengkap, dan dapat 

dipercaya. 

 

Sondang (2007; 271) mengatakan bahwa pengguna informasi yang terkandung 

dalam suatu sistem umpan balik tersebut adalah semua pihak yang berkepentingan 

bagi keberhasilan organisasi, bukan hanya pihak yang berkepentingan secara 

eksternal (external stakeholder), akan tetapi semua pihak yang berkepentingan 

secara internal (internal stakeholder) meskipun dalam jumlah dan jenis yang 

berbeda-beda dan pemanfaatan yang beraneka ragam. 

 

Seperti yang diketahui berbagai pihak berkepentingan secara eksternal terdiri dari 

pihak pemerintah, pemasok, distributor, agen, pengecer, pengguna produk atau 

pelanggan, dan, bagi perusahaan yang sudah ―go public‖ juga para pemegang 

saham serta, pada analisis terakhir, juga masyarakat luas. 

 

Dapat disimpulka dari bahasan diatas bahwa pengendalian merupakan sebuah 

tahapan untuk menjamin peningkatan mutu yang berkelanjutan. Ketiga unsurnya, 

pengawasan, penilaian dan penciptaan umpan balik adalah komponen penting 

dalam tercapainya tujuan dari implementasi manajemen yang diinginkan. 

2.6 Penelitian Yang Relevan 

Beberapa penelitian sebelumnya juga membahas tentang pentingnya penciptaan 

English environment di sekolah baik itu yang berdasarkan program pemerintah 
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seperti English School Based Curriculum (ESBC) ataupun program kreatif 

sekolah tersebut yang dilaksanakan di SMAN 5 Denpasar. Pentingnya 

pembelajaran bahasa Inggris dari usia dini juga ditekankan dalam beberapa 

penelitian yang dilakukan di beberapa universitas di Indonesia. 

Puskur (2008) dalam Widiastuti (2; 2013) menjelaskan bahwa ―SBC development 

is a process in which all of the members of a school community plan, implement, 

and/ or evaluate an aspect or aspects of the curriculum offering of the school. 

This may involve adapting an existing curriculum, adopting it, or creating a new 

curriculum. SBC is a collaborative effort which should not be confused with the 

individual efforts of teachers or administrators operating outside the boundaries 

of a collaboratively accepted framework”. 

 

Perkembangan kurukulum berbasis sekolah adalah sebuah proses dimana seluruh 

anggota komunitas sekolah ikut mengimplementasikan dan atau mengevaluasi 

aspek-aspek yang ditawarkan kurikulum sekolah. Hal ini dapat dilakukan dengan 

mengadaptasikan kurikulum yang ada, mengadopsi kurikulum lain, atau 

menciptakan kurikulum yang baru. 

Widastuti (6;2013) dalam jurnalnya mengatakan bahwa “The researcher found 

the subjects under study still need to improve their understanding on English 

school based curriculum. They need to comprehend comprehensively the main 

principles of ESBC that is used as operational curriculum created by all elements 

of education sistem that really focuses on the implementation of school programs. 

The teachers under study also need to improve their ability to implement 

curriculum guide properly especially in developing creative learning conditions, 

designing appropriate lesson plans, how to evaluate the students’ learning 

competences and determine the minimum criteria of students’ mastery”.   

 

Penerapan English School Based Curruculum di SMAN 5 Denpasar 

memperlihatkan bahwa guru-guru dan anggota komunitas sekolah masih perlu 

meningkatkan pemahamannya terhadap bahasa Inggris dan memahami 

sepenuhnya prinsip dari kurikulum berbasis sekolah. Para guru yang 

mengimplementasikan ESBC harus meningkatkan kompetensi, khususnya 

kemampuan untuk mengembangkan kondisi pembelajaran kreatif, mendesain 
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rencana pembelajaran yang layak, cara mengevaluasi kompetensi murid, dan 

menentukan kriteria minimal kompetensi murid. 

Penelitian lainnya mengenai pengembangan materi untuk menyediakan 

lingkungan yang mendukung bagi pembelajaran bahasa yang dilakukan pada 

murid kelas 5 Sekolah Dasar.  

Mckay dalam Himadara (2013) mengatakan bahwa “It is widely believed that 

acquiring foreign language is better to be started from the very young age. Recent 

research findings indicate that access to two languages in early childhood can 

accelerate the development of both verbal and nonverbal abilities. There is also 

evidence of a positive association between bilingualism and both cognitive 

flexibility and divergent thinking”. 

Proses pemahaman bahasa Inggris dinilai lebih baik dilakukan semenjak dini. 

Beberapa penemuan penelitian mengungkap bahwa akses menuju pemahaman dua 

bahasa/ bilingual pada usia dini dapat memicu perkembangan kemampuan verbal 

dan non verbal.  

Sebagian besar peneliti yang menaruh minat pada bidang ini juga menemukan 

bahwa pemahaman bahasa Inggris di sekolah dasar masih terfokus pada 

penggunaan metode-metode inovatif untuk mengembangkan kemampuan siswa. 

Dalam kata lain, kebanyakan peneliti hanya menekankan kualitas pembelajaran 

secara pedagogi, sementara hal itu hanya dapat diaplikasikan pada kelas formal. 

Hal itu akan menghambat kemampuan berbahasa Inggris murid karena 

keterbatasan waktu pendidikan formal tersebut. Para murid lebih membutuhkan 

pemebelajaran berkelanjutan yang dapat diterapkan juga diluar sekolah seperti 

pembiasaan lingkungan berbahasa Inggris. 
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Himadara (2013) mengatakan bahwa “Most researches about English acquisition 

in primary schools are still focused on the use of innovative 

methods/strategies/techniques to improve students’ achievement in any skills, on 

the steps included in experimental researches or classroom based researches. In 

other words, most researches only aim at recovering the qualities of teaching and 

learning process pedagogically.  It is good to have a variety of innovative 

methods to improve students’ achievement in any skills of English. However, 

based on the phenomenon which has been stated above, the limitation of time will 

not allow students to dig up more knowledge of English because the techniques 

recommended are only applied in the formal class.” 

Selanjutanya Himadara (2013) menjelaskan bahwa dalam sebuah lingkungan 

pembelajaran bahasa, guru merupakan pusat dari kreativitas yang mampu 

berinteraksi dengan murid dalam mengeksplorasi ide dan isu, melawan asumsi 

tradisional dalam pembelajaran, menyelesaikan masalah rumit, dan 

mengkonstruski pengetahuan dan bukannya sekedar menghafal. Guru bahasa yang 

berkemampuan tinggi dapat menciptakan atmosfir dimana para murid merasa 

bebas mengambil keputusan beserta resikonya dan mengeksplorasi fikiran dan 

ide-ide mereka. 

In a language learning environment, teachers recognize the central role of 

creativity and engage students in exploring ideas and issues, challenging 

traditional assumptions, solving complex problems, and constructing knowledge 

rather than just memorizing it. Skillful arts teachers create an atmosphere of 

mutual trust where students feel free to take risks and explore their own thoughts 

and feelings.  Constructive criticism is the norm, and students benefit from the 
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responses of others. In a safe and creative learning environment, teachers instill 

personal confidence and respect for others, model and encourage constructive 

constructivism, value artistic expression and individual opinions, provide 

opportunities for self-direction and leadership. 

Usaha pemahaman bahasa haruslah dilakukan di dalam lingkungan yang kaya 

akan materi pembelajaran bahasa terkait, jadi para murid bias mendapatkan 

pembelajaran bahasa tersebut dalam konteks sesungguhnya. Selain itu, proses 

pembelajaran tidak hanya dilakukan didalam ruang kelas. Dengan alokasi waktu 

yang terbatas, 2x35 menit setiap minggunya, sangatlah jelas bahkan untuk 

memberikan teori dasar bahasa Inggris untuk sekolah dasar. Inilah alasan utama 

mengapa lingkungan yang kaya akan materi pembelajaran sangatlah penting 

sebagai media bagi murid untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Inggrisnya. 

Lingkungan berbahasa Inggris memberikan para murid kesempatan untuk 

menghabiskan waktu luang mereka untuk berbahasa Inggris dalam konteks 

sesungguhnya dengan cara yang menyenangkan dan tantangan yang lebih besar.  

Dalam penguasaan bahasa Inggris dikenal beberapa kemampuan seperti 

pembelajaran bahasa pada umumnya seperti; berbicara/speaking, 

mendengar/listening, membaca/reading, dan menulis/writing. Terdapat juga 

beberapa kemampuan yang dianggap tak kalah penting yaitu kosakata/vocabulary 

dan TOEFL/IELTS. 

Tungka (2010) di dalam jurnalnya mengatakan bahwa Bahasa Inggris sudah 

merupakan suatu kebutuhan primer dalam berkomunikasi dewasa ini. Seluruh 

aspek kehidupan sosial ekonomi menuntut kita untuk menggunakan bahasa 

Inggris untuk dapat berkomunikasi dengan siapa saja. Tuntutan untuk dapat 
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berbahasa Inggris baik secara aktif maupun secara pasif telah diantisipasi oleh 

Negara Indonesia dengan memasukkan bahasa Inggris sebagai mata pelajaran 

lokal di TK dan SD, dan menjadi mata pelajaran wajib di SMP dan SMA. Bahkan 

beberapa sekolah swasta maupun sekolah internasional di Indonesia menggunakan 

bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar pelajaran di sekolah mereka. 

Sementara itu Coheen dalam Tungka (2010) berpendapat bahwa Syarat utama 

mempelajari kosakata baru adalah dengan mencari daftar kosakata yang akan 

dipelajari dari bahan-bahan literatur Inggris, termasuk film dan artikelartikel. 

Syarat ini haruslah diutamakan oleh seorang tenaga pengajar ketika ingin 

mengajarkan kosakata baru kepada para peserta didiknya. Membaca adalah salah 

satu faktor penentu dalam upaya memperkaya pengetahuan kita dan dengan 

demikian memperkaya perbendaharaan kosakata bahasa Inggris yang kita 

perlukan untuk dapat menggunakan bahasa Inggris baik secara aktif maupun 

secara pasif. 

Hal ini membuktikan bahwa pemahaman kosakata atau vocabulary merupakan 

dasar dari pembelajaran bahasa Inggris terlebih bagi mereka yang tidak terekspos 

atau aktif di dalam English environment. Walaupun demikian banyak peneliti dan 

ahli berpendapat bahwa kemampuan berbicara/speaking yang merupakan akar 

dari kemampuan berbahasa Inggris karena inti dari penguasaan bahasa adalah 

dapat berkomunikasi dengan lancer dengan menggunakan bahasa tersebut, dengan 

kata lain menguasai kemampuan berbicara. 

Celce-Murcia dalam Menggo (2010) berpendapat bahwa ―Speaking is considered 

as a major skill to be mastered by students in terms of communication need. This 

is because the ability to speak a language is synonymous with knowing that 
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language since speech is the most basic means of human communication. 

However, learning toward a good speaking competency is not an easy task for 

students. Students mostly find it difficult to communicate in English. Speaking 

ability has been considered difficult for them. The students are not ready for real 

communication and cannot cope with all of the simultaneous demands in learning 

activity.” 

Menggo (2010) juga membuktikan dalam penelitiannya bahwa kemampuan 

berbicara dapat memberikan pemahaman yang menyeluruh dalam berbahasa 

Inggris. Ketika pembelajaran kemampuan berbicara bahasa Inggris menggunakan 

metode yang tepat seperti dengan diskusi, kemampuan murid akan berkembang 

dengan pesat. Hal ini karena dengan penggunaan metode diskusi maka para murid 

dapat mengembangkan intuisinya terhadap topic yang ada, bagaimana cara 

meresponnya dan membandingkan dengan realita atau pengalaman hidupnya 

sendiri sehingga pemahaman akan topic tersebut menjadi lebih baik.  

Speaking activities done by the students in the class were not only focused on 

what the students could get from the speaking topics but also their initiative 

toward the topics. In responding to the topics given, the students had to be able to 

relate the speaking topics with their own life as to get the self-reflection, so that 

their understanding was better. 

Dari uraian diatas dapat disintesakan bahwa pembelajaran bahasa Inggris perlu 

dilakukan semenjak dini karena perkembangan kemampuan verbal anak dalam 

memproses bahasa bilingual sangatlah baik pada usia tersebut. Penggunaan 

lingkungan berbahasa Inggris juga dapat memberikan nilai tambahan terhada 

peningkatan kemampuan para murid dibandingkan dengan metode tradisional 
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yang hanya dilakukan di dalam kelas. Kemampuan berbahasa Inggris meliputi 

kemampuan kosakata, berbicara, mendengarkan, membaca, menulis dan juga 

penguasaan TOEFL. 

 

2.7 Kerangka Pikir 

 

Berdasarkan teori-teori diatas, peneliti menyimpulkan bahwa implementasi 

manajemen ESL merupakan sebuah bentuk dari manajemen berbasis sekolah 

dimana semua perencanaan dan pembuatan kebijakan berada pada kewenangan 

pemimpin sekolah dalam hal ini kepala yayasan, kepala sekolah dan kepala divisi. 

Pengimplementasian manajemen ini adalaha sebuah upaya untuk meningkatkan 

mutu dari sebuah organisasi, dalam hal ini adalah Divisi ESL di Sekolah Tunas 

Mekar Indonesia. Peningkatan mutu yang dimaksud melalui sebuah proses 

perencanaan, pengendalian, dan pengawasan ditujukan untuk meningkatkan 

kualitas dari proses manajemen tersebut sehingga dapat mencapai tujuan dari 

organisasi secara efektif dan efisien seperti yang ditunjukkan diagram di bawah 

ini. 
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Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian 

 

Gambar diatas berisi tentang tahapan proses manajemen ESL, mulai dari; 

perencanaan yang meliputi perumusan visi &misi, manajemen siswa, manajemen 

kurikulum, manajemen SDM, dan manajemen sarana & prasarana, 

pemgimplementasian yang berisikan pengorganisasian dan pelaksanaan; sampai 

pada pengendalian yang berisikan pengawasan, penilaian, dan umpan balik. 

Proses manajemen ESL ini diharapkan mampu meningkatkan mutu pendidikan 

khususnya peningkatan kemampuan berbahasa Inggris di Sekolah Tunas Mekar 

Indonesia sehingga dapat memperoleh hasil yang baik. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Pendekatan Penelitian 

 

Untuk melaksanakan penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif 

dengan rancangan studi kasus. Yin, Robert K (2011:1) mengatakan bahwa studi 

kasus adalah salah satu metode penelitian ilmu-ilmu sosial yang merupakan 

strategi yang lebih cocok jika pertanyaan suatu penelitiannya bagaimana dan 

mengapa. Pendekatan ini digunakan karena ingin mengetahui secara detail dan 

lengakp tentang implementasi manajemen ESL di Sekolah Tunas Mekar 

Indonesia.  

 

Pemilihan pendekatan ini juga dilakukan untuk menjawab pertanyaan bagaimana 

cara Divisi ESL Sekolah Tunas Mekar Indonesia mengimplementasikan 

manajemen ESL untuk mencapai semua sasaran yang telah di tentukan 

sebelumnya. 

 

3.2 Lokasi Penelitian 

 

Penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Tunas Mekar Indonesia, di Jl. Arief 

Rahman Hakim No.36 Sukabumi Bandar Lampung dan Jl. KH. Ahmad Dahlan 

No. 4 Pahoman Bandar Lampung. Pemilihan ini dilakukan berdasarkan 
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pertimbangan bahwa Sekolah Tunas Mekar Indonesia merupakan salah satu 

sekolah swasta yang menggunakan Bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar 

disekolah dan memiliki wewenang penuh dalam pengaturan manajemen 

sekolahnya.  

 

3.3 Kehadiran Peneliti 

 

Kehadiran peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai instrumen utama, seperti 

yang dikatakan oleh Sugiyono (2010:307) bahwa instrumen utama dalam sebuah 

penelitian kualitatif adalah peneliti sendiri, akan tetapi apabila fokus penelitian 

menjadi lebih jelas, maka akan dikembangan instrumen penelitian sederhana, 

yang diharapkan melengkapi data dan membandingkan dengan data yang telah 

ditemukan melalui observasi dan wawancara. Peneliti akan masuk kedalam 

penelitian dan terjun ke lapangan pada tahapan-tahapan grand tour question, 

focused, and selection, melakukan pengumpulan data, analisis dan membuat 

kesimpulan.  

 

Pilihan instrumen yang paling natural adalah manusia. Kita akan melihat bahwa 

bentuk lain dari instrumeni mungkin dipergunakan di tahapan yang berikutnya, 

tapi manusia adalah instrumen awal dan seterusnya. Tetapi kalau instrumen 

manusia telah dipergunakan secara ekstensif dilangkah awal dari pemeriksaan, 

maka suatu instrumenbaru dapat dirumuskanberdasarkan pada data instrumen 

yang telah ditemukan oleh manusia tersebut. Seperti apa yang telah dipaparkan 

oleh Linchon and Guba dalam Sugiyono (2010:306): “The instrument of choice in 

naturalistic inquiry is the human. We shall see that other forms of instrumentation 

may be used in later phases of the inquiry, but the human is initial and continuing 
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mainstay. But if the human instrument has been used extensively in earlier stages 

of inquiry, so that an instrument can be constructed that is grounded in the data 

that the human instrument has product” 

 

Kehadiran peneliti di lapangan diharapkan dapat bekerjasama dengan subjek 

penelitian. Peneliti diharapkan dapat berinteraksi secara wajar dengan subjek 

penelitian di lapangan, menyesuaikan diri dengan kondisi dan situasi dilapangan. 

Hubungan baik antara peneliti dan subjek penelitian dilapangan baik sebelum, 

selama, dan sesudahnya merupakan kunci utama keberhasilan dalam 

pengumpulan data. 

 

Menurut Arikunto (2006:17) keuntungan peneliti sebagai instrumen adalah 

sebagai berikut: 

a. peneliti memiliki daya responsive yang tinggi, mampu merespon sambil 

memberikan interpretasi terus menerus pada gejala yang dihadapi. 

b. memiliki sifat adaptable, yaitu mampu menyesuaikan diri mengubah taktik 

atau strategi mengikuti kondisi lapangan yang dihadapi. 

c. memiliki kemampuan untuk memandang objek penelitiannya secara holistic, 

mengaitkan gejala dengan konteks saat itu, mengaitkan dengan masa lalu dan 

dengan gejala kondisi yang relevan. 

d. sanggup terus-menerus menambah pengetahuan untuk bekal dalam 

melakukan inteprestasi terhadap gejala. 

e. memiliki kemampuan untuk melakukan klarifikasi agar dengan cepat 

memiliki kemampuan menarik kesimpulan mengarah pada perolehan hasil. 
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f. memiliki kemampuan untuk mengekspor dan merumuskan informasi 

sehingga menajadi bahan masukan bagi pengayaan konsep ilmu. 

 

Hal tersebut juga diperkuat oleh Nasution dalam Sugiyono (2010:307) yang 

mengatakan bahwa peneiti sebagai instrumen penelitian serasi unutk penelitian 

serupa karena ciri-ciri sebagai berikut: 

a. peneliti sebagai alat peka dan dapat bereaksi terhadap segala stimulus dari 

lingkungan yang harus diperkirakannya bermakna atau tidak bagi penelitian. 

b. peneliti sebagai alat dapat menyesuaikan diri terhadap semua aspek keadaan 

dan dapat mengumpulkan aneka ragam data sekaligus. 

c. tiap situasi merupakan keseluruhan. Tidak ada suatu instrumen berupa tes 

atau angket yang dapat menangkap keseluruhan situasi kecuali manusia. 

d. suatu situasi yang melibatkan interaksi manusia, tidak dapat dipahami 

pengetahuan semata. Untuk memahaminya kita perlu sering merasakannya, 

menyelaminya berdasarkan pengetahuan kita. 

e. peneliti sebagai instrumen dapat segera menganalisis data yang diperoleh. Ia 

dapat menafsirkannya, melahirkan hipotesis dengan segera untuk menentukan 

arah pengamatan, untuk mentest hipotesis yang timbul seketika. 

f. hanya manusia sebagai instrumendapat mengambil kesimpulan berdasarkan 

data yang dikumpulkan pada duatu saat dan menggunakan segera sebagai 

balikan untuk memperoleh penegasan, perubahan, perbaikan atau pelakan. 

g. dalam penelitian menggunakan test atau angket yang bersifat kuantitatif ayng 

diutamakan adalah respon yang dapat dikuantifikasi agar dapat diperoleh 

secara statistic, sedangkan yang menyimpang dari itu tidak dihiraukan. 

Dengan manusia sebagai instrumen, respon yang aneh, yang menyimpang 
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justru diberi perhatian. Respon yang lain daripada yang lain, bahkan yang 

bertentangan dipakai untuk mempertinggi tingak kepercayaan dan tingkat 

pemahaman mengenai aspek yang diteliti. 

 

3.4 Sumber Data Penelitian 

 

Miles da Huberman menyatakan bahwa (2014:2) sumber data dalam penelitian ini 

adalah manusia dan bukan manusia. Manusia sebagai sumber data merupakan 

informan, yaitu pelaku utama dan bukan pelaku utama.  

 

Pelaku utama dalam penelitian ini adalah: (1) Divisi English as Second Language 

(ESL), (2) Kepala Sekolah TK, SD, SMP, dan SMA Tunas Mekar Indonesia, 

(3)Human Resource Department (HRD), (4) Public Relation (PR),(5) Guru, (6) 

Staf, dan (7) Orang tua. Selain itu terdapat juga informan yang bukan merupakan 

pelaku utama, yaitu; (1) Pimpinan Yayasan PT Tunas Mekar Indonesia sebagai 

pemegang tanggung jawab tertinggi di sekolah, (2) Kepala Sekolah TK, SD, SMP, 

SMA TMI yang selalu berkomitmen untuk menjalan setiap program dari 

DivisiESL, HRD, PR, dan Stakeholder. Sumber data yang berupa bukan manusia 

adalah dokumentasi gambar kegiatan dan rekaman kegiatan yang menunjang 

kelengkapan data dilapangan. 

 

Pengambilan data dari para narasumber penelitian yang disebutkan diatas 

dilakukan dengan teknik wawancara, tantangan yang ada bagi peneliti adalah 

ketersediaan waktu yang dimiliki olah para narasumber. Dikarenakan oleh 

padatnya jadwal pembelajaran di TMI dan jarak masing-masing gedung yang 

jauh, peneliti harus membuat janji terlebih dahulu untuk mewawancarai para 
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narasumber disela-sela jadwal padat mereka. Pengumpulan data yang berupa 

dokumentasi dan rekaman kegiatan berlangsung lebih mudah karena setiap divisi 

memiliki sekretaris yang memiliki rekaman data yang lengkap dan akurat. Proses 

pengamatan juga terbilang lancar karena peneliti cukup mengikuti alur kegiatan 

sekolah sehari-hari sehingga proses penelitian juga dapat berlangsung secara 

natural terkait dengan interaksi peneliti dan subjek penelitian. 

 

Kriteria informan kunci dari guru: 

1. guru dengan masa kerja kurang dari 1 tahun, guru dengan kriteria seperti ini 

merupakan peserta wajib dari kelas ESL sehingga dapat member gambaran 

awal terhadap implementasi manajemen ESL. 

2. guru dengan masa kerja 2-3 dan pernah menjadi peserta wajib kelas ESL, 

untuk melihat apa yang mereka telah laksanakan dan rasakan selama mereka 

berada di kelas ESL. 

3. guru bahasa inggris yang terlibat secara langsung pada ketiga tahapan 

implementasi manajemen ESL di Sekolah Tunas Mekar Indonesia, agar dapat 

memberikan informasi tentang implementasi tersebut. 

 

 

Kriteria informan kunci dari orang tua: 

1. orang tua dengan latar belakang bisnis atau akademisi yang mampu menilai 

kemampuan manajemen SD TMI. 

2. orang tua dengan latar belakang sipil atau ibu rumah tangga dengan pola pikir 

yang lebih praktis terhadap apa yang dirasa dan dilihat. 
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3.5 Teknik Pengumpulan Data 

 

Sugiyono (2010:309) menyatakan bahwa penelitian kualitatif secara umum 

terdapat empat macam teknik pengumpulan data, yaitu data dapat dikumpulkan 

melalui teknik: (1) pengamatan atau observasi, (2) wawancara, dan (3) 

dokumentasi, (4) gabungan/triangulasi  

 

Peneliti memilih teknik pengumpulan data triangulasi agar mendapatkan data 

yang legkap dan akurat. Pengumpulan data dilakukan pada kondisi yang natural, 

sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi 

berperanserta, wawancara mendalam, dan dokumentasi seperti yang dikatakan 

oleh Catherine Marshall, Gretchen B. Rossman dalam Sugiyono (2010:309), 

bahwa “thefundamental methods rely on by qualitative researchers for gathering 

information are, participation in the setting, direct observation, in-depth 

interviewing, document review.” 

 

Triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang sifatnya menggabungkan 

beberapa teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti 

melakukan pengumpulan data dengan triangulasi sebenarnya peneliti 

mengumpulkan data sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek 

kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai saumber 

data. Sugiyono (2010, 330). 

 

Susan Stainback (1988) dalam Sugiyono menyatakan bahwa “The aim is not to 

determine the truth about some sosial phenomenon, rather the purpose of 

triangulation is to increase one’s understanding of whatever is being 
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investigated”. Tujuan dari triangulasi bukan untuk mencari kebenaran dari 

beberapa fenomena, tetapi lebih pada peningkatan pemahaman peneliti terhadap 

apa yang telah ditemukan. Selanjutnya Bogdan dalam Sugiyono (2010) 

menyatakan, “What the qualitataive researcher interested in is not truth per se, 

but rather perspectives. Thus rather than trying to determine the “truth” of 

people’s perceptions, the purpose of corroboration is to help researcher increase 

their understanding and the probability that their finding will be seen as credible 

or worthy of consideration by others.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Skema Tehnik Triangulasi 
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Selanjutnya Mathinson (1988) dalam Sugiyono mengemukakan bahwa “the value 

of triangulation lies in providing evidence—whether covergent, inconsistent, or 

contractidory”. Nilai dari teknik pengumpulan data dengan triangulasi adalah 

untuk mengtahui data yang diperoleh konvergen (meluas), tidak konsisten atau 

kontradiksi. Oleh karena itu dengan menggunakan teknik trianggulasi dalam 

pengumpulan data, maka data yang diperoleh akan lebih konsisten, tuntas dan 

pasti.  

 

Patton (1980) dalam Sugiyono juga mengatakan bahwa “triangulation can build 

on the strengths of each type of data collection while minimizing the weakness in 

any single approach.” Melalui triangulasi akan lebih meningkatkan kekuatan 

data, apabila dibandingkan dengan satu pendekatan. 

Triangulasi digunakan oleh peneliti untuk membandingkan keakuratan data yang 

didapatkan secara wawancara mendalam, observasi partisipatif dan juga 

dokumen-dokumen yang ada. Hal ini dirasakan perlu untuk mempertajam kualitas 

penelitian yang dilakukan. 

 

Observasi yang dilakukan peneliti merupakan observasi partisipatif, dimana dalam 

observasi ini, peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang diamati atau 

yang digunakan dalam sumber data penelitian. Sambil melakukan pengamatan, 

peneliti ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data, dan ikut 

merasakan suka dukanya. Dengan observasi partisipan ini, maka data yang 

diperoleh akan lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat maknsa 

dari setiap perilaku yang tampak. Susan Staiback dalam Sugiyono (2010:311) 
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menyatakan “In participant observation, the researcher observes what people do, 

listen to what they say, and participates in their activities.” 

 

Objek penelitian dalam penelitian kualitatif yang diobservasi menurut Spradley 

dalam Sugiyono (2010: 314) dinamakan situasi sosial, yang terdiri atas tiga 

komponen yaitu; (1) place, tempat dimana interaksi dalam situasi sosial sedang 

berlangsung, (2) actor, pelaku atau orang –orang yang sedang memainkan peran 

tertentu, seperti guru, kepala sekolah, pengawas, orang tua murid, dan (3) 

activities atau kegiatan yang dilakukan oleh actor dalam situasi sosial yang sedang 

berlangsung, seperti kegiatan belajar mengajar. 

 

Peneliti juga melakukan wawancara untuk mendapatkan data yang akurat 

berkenaan dengan penelitian. Esterber dalam Sugiyono (2010:317) 

mendefinisikan interview sebagai berikut: “a meeting of two persons to exchange 

information and idea through question and responses, resulting in communication 

and joint construction of meaning about particular topic.” Wawancara adalah 

pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, 

sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topic tertentu. 

 

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin 

melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, 

tetapi apabila peneliti juga ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih 

mendalam. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang 

diri sendiri atau self-report, atau setidak-tidaknya pada pengetahuan dan atau 

keyakinan pribadi. 
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Esteberg dalam Sugiyono (2010: 319) menyatakan bahwa wawancara 

Semiterstruktur merupaka jenis wawancara yang sudah masuk dalam kategori in-

depth interview, dimana dala pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan 

dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah unutk 

menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak 

wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara 

peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan 

informan. 

 

Lincoln dan Guba dalam Sugiyono (2010:322) mengemukakan ada tujuh langkah 

dalam penggunaan wawancara untuk mengumpulkan data dalam penelitian 

kualitatif, yaitu: 

1. menetapkan kepada siapa wawancara itu akan dilakukan 

2. menyiapkan pokok-pokok masalah yang akan menjadi bahan pembicaraan 

3. mengawali atau membuka alur wawancara 

4. melangsungkan alur wawancara 

5. mengkonfirmasikan ikhtisar hasil wawancara dan mengakhirinya 

6. menuliskan hasil wawancara ke dalam catatan lapangan 

7. mengidentifikasi tindak lanjut hasil wawancara yang telah diperoleh 

 

Selanjutnya Lincoln dan Guba dalam Moleong (2002:) mengklasifikasikan jenis-

jenis pertanyaan dalam wawancara sebagai berikut: 

1. pertanyaan hipotesis. 

2. pertanyaan yang mempersoalkan sesuatu yang ideal dan informan diminta 

untuk memberikan respon. 
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3. pertanyaan yang menantang informan untuk merespon dengan memberikan 

hipotesis alternative. 

4. pertanyaan interpretatif, yaitu pertanyaan yang menyarankan kepada 

informan untuk memberikan interpretasinya tentang suatu kejadian. 

5. pertanyaan yang memberikan saran. 

6. pertanyaan untuk mendapatkan suatu alasan. 

7. pertanyaan untuk mendapatkan argumentasi. 

8. pertanyaan untuk mengungkap sumber data tambahan. 

9. pertanyaan yang mengungkapakan kepercayaan terhadap sesuatu. 

10. pertanyaan yang mengarahkan, dalam hal ini informan diminta untuk 

memberikan informasi tambahan. 

Peneliti menggunakan metode wawancara tidak terstruktur pada awal penelitian 

untuk mendapatkan gambaran secara umum dan kasar tentang manajemen dari 

Divisi ESL, dan juga gambaran dari lingkungan eksternal dekat dan jauh yaitu 

para karyawan dan murid. Selanjutnya, peneliti menggunakan wawancara 

terstruktur dan semi-terstruktur dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah 

terfokus pada subjek penelitian.  

 

Wawancara lebih banyak dilakukan dengan Kepala Divisi ESL karena beliau 

merupakan informan utama untuk mendapatkan data-data penting seputar 

implementasi manajemen ESL di Sekolah Tunas Mekar Indonesia. Selanjutnya 

beberapa wawancara juga dilakukan dengan para Kepala Sekolah masing-masing 

institusi dari TK, SD, SMP, sampai SMA untuk mendapatkan gambaran pengaruh 

hasil dari implementasi manajemen ESL di Sekolah Tunas Mekar Indonesia, 

bagaimana implementasi manajemen ESL berperan dalam peningkatan 
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kemampuan berbahasa inggris para murid, guru, staff, dan kepala sekolah di 

Sekolah Tunas Mekar Indonesia. 

 

Dokumentasi juga merupakan teknik pengumpulan data yangdilakukan oleh 

penelitiuntukmelengkapi teknik triangulasi yang dipilih Sugiyono (2010: 329) 

mengatakan bahwa dokumen adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. 

Dokumen bisa berupa tulisan-tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari 

seseorang. Hal ini juga dikuatkan oleh Bogdan dalam Sugiyono (2010: 329) 

bahwa “ In most tradition of qualitative research, the phrase personal document 

is used broadly to refer any first person narrative produced by an individual 

which describes his or her own actions, experience and belief.” Umumnya pada 

penelitian kualitatif, frasa ―dokumen pribadi‖ digunakan untuk menyebut narasi 

orang pertama yang ditulis oleh individu tertentu untuk menjelaskan perbuatan, 

pengalaman, dan kepercayaan mereka masing-masing.  

 

Hasil penelitian dari observasi atau wawancara, akna lebih kredibel dan dapat 

dipercaya kalau didukung oleh sejarah pribadi kehiduupan dimasa kecil, di 

sekolah, di tempat kerja, di masyarakat, dan autobiografi. Publish 

autobiographies provide a readily available source of data for the discerning 

qualitative research. Hasil penelitian juga akan lebih kredibel apabila didukung 

oleh foto-foto atau karya tulis akademik dan seni yang telah ada. Photographs 

provide strikingly descriptive data, are often used to understand the subjective 

and is product are frequently analyzed inductive. 

 

Dokumentasi ini perlu didalam penelitian untuk mempertajam dan pelengkap data 

tentang manajemen ESL di Sekolah Tunas Mekar Indonesia. Dokumen-dokumen 
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yang diperlukan oleh peneliti adalah: a) jumlah tenaga kerja, b) portofolio 

kegiatan, c) program satu tahun, d) sarana dan prasarana divisi e)hasil tes TOEFL 

tahunan karyawan. 

 

3.6. Analisis Data 

 

Setelah dilakukannya pengumpulan data baik secara observasi maupun 

wawancara terhadap para pihak yang berkaitan, penulis melakukan analisis 

terhadap data-data yang diperoleh dari hasil tersebut dalam kaitannya dengan 

penerapan manajemen ESL di Sekolah Tunas Mekar Indonesia. 

Sugiyono (2010:337) menyatakan bahwa analisis data dalam penelitian kualitatif 

dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah pengumpulan 

data selesai dalam periode tertentu. Pada saat wawancara peneliti sudah 

melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Peneliti bisa 

melanjutkan pertanyaan lagi jika peneliti merasa belum merasa mendapatkan 

jawaban dari narasumber yang diwawancarai, hal ini bisa dilakukan sampai data 

yang diperoleh dianggap kredibel.  

 

Untuk memperoleh hasil analisa yang memuaskan dan dianggap cukup untuk 

menjawab pertanyaan yang muncul di Bab I, peneliti akan mewawancarai 

berbagai pihak yang memiliki peranan penting dalam implementasi manajemen 

ESL di Sekolah Tunas Mekar Indonesia. 

 

Miles dan Huberman (2014:15) menyatakan data kualitatif terdiri dari banyak 

kata-kata bukan angka-angka, yang deskripsinya memerluka intepretasi sehingga 

dapat diketahui makna dari kata-kata tersebut, sehingga dalam analisis data harus 
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dilakukan selama dan setelah proses pengumpulan data. Dengan demikian peneliti 

dituntut untuk mengumpulkan data yang akurat selama proses penelitian 

berlangsung sehingga apa yang terjadi dilapangan mampu disampaikan dengan 

baik.  

 

Lebih lanjut, Milles dan Huberman dalam Sugiyono (2010:337) mengemukakan 

bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan 

berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.  

 

Pada penelitian kualitatif, analisis data dapat dilakukan secara interaktif melalui 

proses reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), penarikan 

kesimpulan serta verifikasi (conclusion drawing and verification), yang dilakukan 

selama dan setelah pengumpulan data, seperti yang terlihat dalam gambar 

dibawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Diagram Komponen Dalam Analisis Data (Milles dan 

Huberman dalam Sugiyono 2010:338) 
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Berdasarkan diagram diatas, maka langkah-langkah analisis data dalam penelitian 

ini dilakukan selama dan setelah pengumpulan data, yakni proses reduksi data, 

penyajian data, dan penarikan kesimpulan sementara dilakukan selama 

pengumpulan data masih berlangsung, sedangkan verifikasi dan penarikan 

kesimpulan akhir dilakukan setelah pengumpulan data selesai. 

 

Pada proses penyajian data, peneliti menyajikan data dalam bentuk hasil 

wawancara dengan pihak yang berhubungan dengan implementasi manajemen 

ESL di Sekolah Tunas Mekar Indonesia. Selanjutnya data direduksi dalam 

tahapan reduksi data dengan melakukan menyeleksian, penajaman, penggolongan 

dan pengorganisasian data sehingga diperoleh data yang tajam, ringkas, tersusun 

dan bermakna. 

 

Penyusunan data dilakukan secara sistematis sesuai dengan kegiatan yang telah 

rencanakan sebelumnya dan ditulis dalam bentuk narasi. Penyusunan dimulai 

dengan memasukkan hasil analisis ke dalam daftar cek data yang kemudian dibuat 

dalam kalimat-kalimat yang menjelaskan hasil temuan peneliti, baik itu dari 

observasi, wawancara maupun pengumpulan dokumentasi di lapangan. Data-data 

tersebut disusun berdasarkan fokus penelitian. 

 

Dalam penyajian data, peneliti berusaha menggambarkan data-data se-deskriptif 

mungkin sehingga mudah dicerna oleh pembaca. Data-data yang diperoleh selama 

proses pengumpulan data dijabarkan secara naratif dengan sistematis, rinci dalam 

bentuk penjelasan, matrik, dan diagram. 
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Proses selanjutnya adalah penarikan kesimpulan sementara dari informasi yang 

berhasil didapatkan dilapangan, dilanjutkan dengan verifikasi hasil penelitian. 

Penarikan kesimpulan sementara dilakukan pada saat berlangsungnya proses 

pengumpulan data dilapangan dan pada saat yang bersamaan peneliti melakukan 

verifikasi jika data yang diperoleh belum sempurna. Selanjutnya dari data yang 

telah diverifikasi tersebut dilakukan proses pengumpulan data dan penyajian data 

ulang. 

 

Pada saat pengumpulan data telah selesai dan telah dilakukan verifikasi, peneliti 

melakukan pembahasan hasil temuan di lapangan. Hasil temuan tersebut 

disesuaikan dengan teori yang ada untuk mendapatkan kesesuaian dan 

mendapatkan kesimpulan akhir. 

 

3.7 Pengecekan Keabsahan Data 

 

Sugiyono (2010:402) dalam bukunya menyatakan bahwa pengecekan keabsahan 

data (transworthiness) merupakan bagian yang penting dan tak terpisahkan dalam 

penelitian kualitatif. Pengecekan keabsahan data penelitian, melalui uji 

kredibilitas data (validitas internal), uji dependibilitas (realialibilitas) data, uji 

transferabilitas (validitas eksternal/ generalisasi), dan uji konfirmabilitas 

(obyektifitas). Namun yang utama adalah uji kredibilitas data yakni dengan 

melakukan perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, 

diskusi dengan teman sejawat, member check, dan analisis kasus negatif. 

 

Pengecekan kredibilitas data menggunakan teknik triangulasi, yakni triangulasi 

teknik pengumpulan data, triangulasi sumber data, pengecekan anggota (member 
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check), dan diskusi teman sejawat. Triangulasi teknik pengumpulan data, 

dilakukan dengan membandingkan data yang dikumpulkan melalui wawancara 

dengan data yang diperoleh melalui teknik observasi atau informasi yang 

diperoleh melalui studi dokumentasi. Triangulasi sumber data dilakukan dengan 

cara menyatakan kebenaran suatu data atau informasi yang diperoleh dari seorang 

informan kepada informan lainnya. Teman sejawat untuk membaca hasil 

wawancara dan mengecek keabsahannya. 

 

Triangulasi menurut data Sugiyono (2010:330) berarti peneliti menggunakan 

teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data darisumber 

yang sama, yakni peneliti menggunakan teknik observasi partisipatif, wawancara 

mendalam dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak. 

 

Sementara menurut Suharsimi (2006:18), triangulasi adalah penyilangan 

informasi yang diperoleh dari sumber sehingga pada akhirnya hanya ada data 

absah saja yang digunakan untuk mencapai hasil penelitian, ada 4 macam 

triangulasi dalam penelitian kualitatif:  

a. triangulasi data, menambah atau memperkaya data sampai maksimal  

b. triangulasi peneliti, mengadakan pengecekan dengan peneliti lain  

c. triangulasi teori, mencocokkan dengan teori terlebih dahulu dan  

d. triangulasi metodologi, mengumpulkan data dengan metode lain. 

 

Pengecekan anggota (member check), dilakukan agar mendapatkan komentar 

apakah setuju atau tidak untuk melengkapi informasi yang perlu dilengkapi. 

Komentar dan tambahan informasi digunakan untuk memperbaiki data yang telah 

dikumpulkan oleh peneliti selama ini.  
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3.8 Tahapan Penelitian 

 

Untuk mendapatkan hasil yang memuaskan mengenai manajemen ESL di Sekolah 

Tunas Mekar Indonesia, peneliti melakukan penelitian dengan cara yang 

tersistematis, dengan beberapa tahapan penelitian. 

 

Menurut Moloeng (2007:85), terdapat empat tahapan penelitian didalam sebuah 

penelitian kualitatif, yaitu tahapan pralapangan, tahapan pekerjaan lapangan, 

tahapan analisis data, dan tahapan pelaporan hasil penelitiaN. 

1. Tahap pralapangan 

Tahap pralapangan dilakukan oleh peneliti pada bulan Januari 2014 dengan 

melakukan beberapa kegiatan yang harus dilakukan oleh seorang peneliti 

dalam tahapan ini, yaitu etika penelitian lapangan:  

a. menyusun rancangan penelitian. Peneliti mulai membuat konsep tentang 

bagaimana penelitian akan dijalankan. Bagaiman proses wawancara akan 

dilakukan dan kemungkinan hambatan yang akan dihadapi peneliti di 

lampangan. 

b. memilih lapangan penelitian. Pada tahapan ini peneliti mulai menimbang 

divisi apa sajakah yang akan menjadi lapangan penelitian untu Implementasi 

Manajemen ESL di Sekolah TMI. Peneliti memperkirakan data yang 

dibutuhkan apabila seluruh Divisi dilibatkan atau keabsahan penelitian 

apabila hanya satu Divisi dilibatkan. 

c. mengurus perizinan. Perizinan penelitian tidak menemui kendala yang berat 

karena peneliti merupakan salah satu karyawan/guru di Sekolah TMI. Bahkan 
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pihak sekolah khususnya Divisi ESL mendukung penelitian ini demi 

perkembangan Manajemen ESL itu sendiri. 

d. menjajaki dan menilai keadaan lapangan. Keadaan lapangan mulai dari Divisi 

TK sampai dengan SMA dan beberapa Divisi terkait, selain Divisi ESL 

sendiri sebagai lapangan penelitian utama, di jajaki oleh peneliti. Peneliti 

menilai keadaan di Divisi tersebut untuk menetukan cara penelitian yang 

tepat dan efektif. 

e. memilih dan memanfaatkan informan. Sesuai dengan penjelasan diatas bahwa 

para informan untuk penelitian Implementasi Manajemen ESL dipilih untuk 

menentukan yang mana infoeman utama dan informan sekunder. 

f.  menyiapkan perlengkapan penelitian. Pada tahapan ini, peneliti 

mempersiapkan instrument-instrumen yang diperlukan pada proses penelitian 

seperti; tape recorder, kamera, kuesioner, dll. 

g. persoalan etika penelitian. 

Pada tahapan pra lapangan, peneliti melihat bagaimana sistem manajemen di 

divisi ESL Sekolah Tunas Mekar Indonesia, mengobservasi keadaan 

lingkungan dan mencari permasalahan yang akan diangkat menjadi 

penelitian. Setelah itu, peneliti berdiskusi dengan kepala sekolah dan kepala 

Divisi ESL untuk meruncingkan fokus penelitian yang akan dibahas 

selanjutnya. Setelah beberapa kegiatan diatas, akhirnya peneliti memutuskan 

untuk meneliti implementasi manajemen ESL di Sekolah Tunas Mekar 

Indonesia. 
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2. Tahap pekerjaan lapangan 

Tahap pekerjaan lapangan, tahapan ini peneliti mulai dari bulan Maret 2014 

dan berlangsung selama data-data penelitian belum lengkap. Seringkali juga 

peneliti kembali ke lapangan untuk melakukan wawancara, dokumentasi dan 

observasi tambahan untuk menyempurnakan data penelitian yang ada. 

Tahapan ini terdiri dari:  

a. memahami latar belakang penelitian dan persiapan diri,  

b. memasuki lapangan penelitian,  

c. berperan serta dalam mengumpulkan data. 

Dalam tahapan ini, peneliti mulai melakukan wawancara, observasi dan 

triangulasi data guna mendapatkan informasi yang tepat dan mendalam. 

Peneliti adalah pengumpul data sekaligus terlibat dalam implementasi 

manajemen ESL di Sekolah Tunas Mekar Indonesia. Peneliti melakukan 

wawancara kepada kepala divisi ESL, kepala sekolah TK-SMA, Human 

Resource Department, dan Public Relation. Hasil wawancara ini juga peneliti 

bandingkan dengan hasil observasi yang dilaksanakan oleh peneliti, 

selanjutnya dilakukan proses verifikasi dan lanjutan wawancara untuk 

memastikan hasil temuan. Peneliti mulai mendeskripsikan apa yang peneliti 

peroleh dilapangan berdasarkan hasil wawancara, observasi, dokumen yang 

didapat sehingga triangulasi dilakukan untuk mendaptkan data yang lebih 

akurat. 
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3. Tahap analisis data 

Tahapan ini dilakukan pada bulan November 2014 dan melibatkan 

membercheck untuk memeriksa keabsahan data yang peneliti dapatkan di 

lapangan. 

Tahapan ini terdiri dari:  

a. konsep analisis data,  

b. menemukan tema dan merumuskan hipotesis,  

c. menganalisis berdasarkan hipotesis. 

 

Proses berikutnya adalah menganalisa data untuk membuat kesimpulan 

sementara danmereduksi data hingga akhirnya peneliti mampu membuat 

kesimpulan akhir dari proses penelitian di lapangan. Reduksi data dilakukan 

melalui penyeleksian, penggolongan dan pengorganisasian data. 

 

4. Tahap pelaporan hasil penelitian 

Tahapan ini adalah tahapan yang terakhir, dimulai dari penulisan draf 

penelitian dan menjabarkan menjadi format yan lebih tersistematis sehingga 

mudah dipahami dan mampu menggambarkan fakta dilapangan. Setelah 

semua proses dilakukan, maka peneliti menuju tahap berikutnya yakni 

seminar hasil pada bulan Januari 2016 yang berguna untuk memaparkan hasil 

penelitian selama berada dilapangan dan akhirnya menempuh tahap akhir dari 

rangkaian penelitian ini adalah ujian tesis sebagai pemaparan atau presentasi 

akhir yang dilakukan pada tanggal 24 Juni 2016. 



 

 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

 

5.1. Kesimpulan 

 

Berdasarkan temuan data dilapangan dan analisa peneliti, maka dapat disimpulkan 

bahwa : 

5.1.1 Perencanaan Manajemen ESL di Sekolah TMI 

Peneliti melihat bahwa perencanaan manajemen ESL dilakukan dengan 

mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal Sekolah TMI. Kepala ESL 

melihat sumberdaya yang ada dan mampu memaksimalkannya untuk menjawab 

kebutuhan dan tantangan yang muncul dari analisa lingkungan eksternal. Kondisi 

internal Sekolah TMI yang terdiri dari beberapa divisi memberikan dukungan 

penuh untuk keberhasilan perencanaan manajemen ESL.  

 

5.1.2 Implementasi Manajemen ESL 

Pengorganisasian dalam Divisi ESl melibatkan seluruh unsur sekolah TMI. Alur 

wewenang sudah sangat jelas dalam Divisi ESL, Kepala ESL bertanggung jawab 

langsung atas jalannya seluruh strategi. Untuk penerapan ke setiap level 

pendidikannya ia dibantu oleh seorang koordinator bahasa inggris yang 

membawahi guru-guru bahasa inggris. Proses pelaksanaan dilakukan sesuai 
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dengan kebutuhan masing-masing divisi dengan sumberdaya seefektif dan 

sefesien mungkin.  

 

5.1.3 Pengendalian Manajemen ESL 

Pengendalian yang berupa pengawasan, penilaian, dan penciptaan umpan balik 

sudah terjadi pada Divisi ESL bahkan dalam basis mingguan atau bulanan. Ketiga 

proses ini juga dilakukan secara terintegrasi melibatkan semua divisi di Sekolah 

TMI. 

 

5.2 Implikasi 

 

Melihat kondisi yang terjadi dilapangan, peneliti melihat bahwa terdapat beberapa 

konsekuensi yang harus dilakukan untuk mecapai kondisi ideal dalam 

implementasi Manajemen ESL di Divisi ESL Sekolah Tunas Mekar Indonesia.  

5.2.1 Perencanaan Manajemen ESL 

Agar mendapatkan hasil yang lebih efektif lagi, orang tua murid yang diwakilkan 

oleh Parents Association dapat dilibatkan pada proses perencanaan atau evalusi 

strategi yang telah ditentukan. Hal ini akan sangat berguna dalam menelaah 

kebutuhan atau permintaan konsumen, walaupun tetap harus diperhatikan 

idealisme sekolah TMI dan juga wewenang Kepala ESL untuk menentukan 

strategi ke depannya.  

 

5.2.2 Implementasi Manajemen ESL 

Euforia program yang dilaksanakan terlihat pada Divisi TK dan SD saja. Pada 

Divisi SMP dan SMA terlihat kurang efektif sehingga perlu dicari cara yang lebih 

kreatif untuk merangsang murid SMP dan SMA berbahasa inggris dan 
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menciptakan english environment disanaDalam pelembagaan organisasi pula 

perlu diberi kewenangan penuh pada Kepala ESL untuk memilih SDM yang ia 

butuhkan dan tidak hanya guru bahasa inggris.  

 

5.2.3 Pengendalian Manajemen ESL 

Pengawasan yang dilakukan secara peers memang memudahkan sistem 

penciptaan umpan balik yang langsung diberikan kepada Kepala Divisi ESL, 

tetapi juga mengurangi tingkat ketegasan kepada divisi tersebut sebagai objek 

yang harus diawasi, dibenahi dan ditingkatkan. Untuk memunculkan nilai ini, 

segala bentuk umpan balik langsung pada proses pengawasan peers harus 

didokumentasikan dan diberikan kepada Pimpinan PT TMI sebagai bahan 

evaluasi.  

 

5.3 Saran 

 

5.3.1 Bagi Peneliti  

Impelementasi manajemen ESL Sekolah TMI melalui peningkatan kompetensi 

bahasa inggris merupakan sebuah penelitian yang masih memiliki kekurangan. 

Untuk meningkatkan efektivitas dari penelitian diharapkan peneliti dapat 

meluangkan waktu lebih banyak untuk melakukan observasi lapangan dengan 

dibantu oleh struktur observasi yang lebih baik. 

 

5.3.2 Bagi Sekolah TMI 

Pimpinan TMI diharapkan mampu menjalin hubungan yang lebih erat dengan 

guru dan staf yang terlibat dalam Divisi ESL agar dapat mengetahui dengan jelas 

apa yang terjadi pada level operasional. SDM agar dapat bekerja dengan lebih 
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baikKepala divisi diharapkan dapat merangkul seluruh unsur sekolah yang dapat 

meningkatkan efektivitas strategi dan program divisi ESL dan menjaga 

konsistensinya sebagai teladan dalam penciptaan english environment di Sekolah 

TMI. Pengawasan secara peers juga diharapkan secara konsisten tetap 

dilaksanakan. Selanjutnya adalah memfasilitasi setiap program atau kegiatan yang 

direncanakan oleh Divisi ESL, karena suksesnya Divisi ESL merupakan 

suksesnya sekolah TMI secara keseluruhan. 
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