
 

 

 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR 

 

 

 

2.1  Manajemen Pendidikan  

 

Manajemen adalah salah satu titik krusial yang menentukan eksistensi dan prestasi 

sebuah lembaga pendidikan. Mescon, dkk dalam Stoner (1989 : 4) menyatakan 

bahwa : “ management is the process of planning, organizing, leading and 

controlling the efforts of organization members and of using all other 

organizational resources to achieve stated organizational goals”.  Senada dengan 

Terry (2013: 1) yang mendefinisikan manajemen sebagai suatu proses atau 

kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok 

orang-orang kearah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata.   

 

Berdasarkan uraian para  ahli tersebut disimpulkan bahwa manajemen adalah 

proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan,  dan pengendalian usaha-

usaha anggota organisasi, dengan menggunakan seluruh sumber-sumber 

organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.  

 

2.1.1 Pengertian Manajemen Pendidikan 

 

Manajemen pendidikan memiliki dasar manajemen yang sama  dengan 

manajemen pada umumnya,  hanya lebih ditekankan pada pengelolaan pada 

tingkat pendidikan. Bush, dkk dalam Usman (2009 : 12) memberikan definisi 
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tentang manajemen pendidikan yaitu : “Educational management is a field of 

study and practice concerned with the operation of educational organization”.  

Dari pengertian ini kita dapat mengetahui bahwa manajemen pendidikan adalah 

salah satu bidang studi yang berkaitan dengan praktik pengelolaan organisasi 

pendidikan. Sementara menurut Arikunto (2009:4) manajemen  pendidikan adalah 

rangkaian segala kegiatan yang berupa proses pengelolaan usaha kerjasama 

sekelompok manusia yang tergolong dalam organisasi pendidikan, untuk 

mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya, agar efektif dan 

efisien. 

 

Usman (2009:12) mengartikan  manajemen pendidikan sebagai  suatu proses 

perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan   pengendalian sumber daya 

pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan secara lebih efektif dan efisien.  

Sementara menurut Sagala (2009:55) manajemen pendidikan diartikan sebagai 

proses pendayagunaan sumberdaya sekolah melalui kegiatan fungsi-fungsi  

perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian secara lebih 

efektif dan efisien dengan segala aspeknya dengan menggunakan semua potensi 

vang tersedia agar tercapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien serta 

produktivitas sekolah yang bermutu. 

 

Berdasarkan definisi  para ahli terkait manajemen pendidikan secara umum, 

madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam juga mengadopsi nilai-nilai 

manajemen pendidikan yang diintegrasikan dengan nilai-nilai keislaman. 

Manajemen pendidikan islam  memerlukan dua aspek yang terpadu, yaitu 

menyatukan sikap manager dan leader yang berciri khas Islam atau yang dijiwai  
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oleh ajaran dan nilai-nilai Islam. Sehingga melahirkan etos kerja berupa memiliki 

niat yang lurus untuk selalu memperbaiki amal/kerja,  selalu berorientasi pada 

kerja dan meyakini bahwa setiap kerja yang dilakukan bukan hanya dimensi 

secara dunia tetapi lebih dari itu bernilai ibadah. 

 

2.1.2 Fungsi Manajemen 

 

Fungsi manajemen pendidikan  dalam perspektip persekolahan merujuk kepada 

pemikiran Terry  (2013 : 9) meliputi: planning, organizing, staffing, motivating 

dan controlling.  

1.  Perencanaan (Planning)  

 

Menurut Terry ( 2013 : 43 )  perencanaan diperlukan untuk menentukan tujuan-

tujuan yang hendak dicapai pada  masa yang akan datang dan apa yang harus 

diperbuat agar dapat mencapai tujuan-tujuan itu. Sementara menurut Arikunto,dkk 

(2008:9) perencanaan adalah suatu proses mempersiapkan serangkaian keputusan 

untuk mengambil tindakan di masa yang akan datang yang diarahkan kepada 

tercapainya tujuan-tujuan dengan sarana optimal.   

 

Usman (2009:15) menyimpulkan bahwa perencanaan mengandung unsur-unsur 

(1) sejumlah kegiatan yang ditetapkan sebelumnya, (2) adanya proses, (3) hasil 

yang ingin dicapai, dan (4) menyangkut masa depan dalam kurun waktu tertentu. 

Dalam perencanaan akan terlihat apa sebenarnya yang hendak dicapai oleh suatu 

organisasi sekolah. Perencanaan itu tidak terlepas dari penentuan tujuan, 

pelaksanaan dari perencanaan, dan cara pengendalian dari perencanaan dari suatu 

program.  
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Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa perencanaan merupakan hal 

yang sangat penting dalam mengelola suatu organisasi pendidikan. Perencanaan 

berarti mempersiapkan segala kebutuhan, memperhitungkan matang-matang apa 

saja yang menjadi kendala, dan merumuskan bentuk pelaksanaan kegiatan yang 

bermaksud untuk mencapai tujuan.  

2. Pengorganisasian (organizing)  

 

Menurut Terry (2013 : 82) pengorganisasian adalah mengelompokan dan 

menentukan berbagai kegiatan penting dan memberikan kekuasaan untuk 

melaksanakan kegiatan-kegiatan itu. Sementara menurut Arikunto,dkk (2008:10) 

pengorganisasian adalah usaha untuk mewujudkan kerjasama antar manusia yang 

terlibat kerjasama dalam mencapai tujuan organisasi. Usman (2009:146) 

menambahkan bahwa pengorganisasian merupakan penyusunan struktur 

organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya yang dimilikinya, 

dan lingkungan yang melingkupinya.  

 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pengorganisasian pada 

dasarnya merupakan upaya untuk melengkapi rencana-rencana yang telah dibuat 

dengan susunan organisasi pelaksananya. Hal yang penting untuk diperhatikan 

dalam pengorganisasian adalah bahwa setiap kegiatan harus jelas siapa yang 

mengerjakan, kapan dikerjakan, dan apa targetnya. 

3. Menempatkan SDM dan memotivasi (Staffing dan motivating) 

Terry (2013 : 83) mengemukakan bahwa staffing adalah menyebutkan, 

menentukan keperluan-keperluan sumber daya manusia, pengarahan, penyaringan, 

latihan dan pengembangan tenaga kerja sementara motivating adalah 

mengarahkan atau menyalurkan perilaku manusia kearah tujuan-tujuan. Kegiatan 
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dalam menempatkan mengarahkan, mengembangkan, dan menggerakkan sumber 

daya manusia dalam mencapai tujuan merupakan     fungsi manajemen yang 

paling utama.  

4. Pengawasan (controlling)  

Terry (2013 : 9) mengemukakan bahwa  pengawasan merupakan kegiatan untuk 

mengukur pelaksanaan tujuan, menentukan sebab-sebab penyimpangan-

penyimpangan dan mengambil tindakan-tindakan korektif bila perlu. Sementara 

menurut Arikunto, dkk (2008:13) pengawasan adalah usaha pimpinan untuk 

mengetahui semua hal yang menyangkut pelaksanaan kerja, khususnya untuk 

mengetahui kerja para pegawai dalam melakukan tugas mencapai tujuan. 

 

Berdasarkan uraian para ahli  disimpulkan bahwa pengawasan merupakan 

kelanjutan tugas untuk melihat apakah kegiatan dilaksanakan sesuai rencana atau 

belum. Serta mengawasi penggunaan sumber daya dalam organisasi agar bisa 

terpakai secara efektif dan efisien tanpa ada yang melenceng dari rencana.  

 

2.2  Manajemen Madrasah  

 

Manajemen madrasah dianggap sebagai suatu cara untuk mencapai tujuan yang 

diharapkan oleh instansi pendidikan/madrasah yang disesuaikan dengan prinsip-

prinsip manajemen yang diunggulkan oleh masyarakat. Penanganan manajemen 

khususnya manajemen madrasah perlu memperhatikan ketercapaian tujuan 

pendidikan. Tujuan pendidikan tersebut dapat diraih apabila penanganan 

manajemen madrasah efektif dan terarah.  
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Menurut Usman (2009:638) manajemen madrasah meliputi: (1) perencanaan 

program madrasah, (2) pelaksanaan rencana kerja madrasah, (3) kepemimpinan 

madrasah, (4) pengawasan dan evaluasi. Sebagai pelengkap ditambah dengan (5) 

sistem informasi manajemen madrasah. 

 

Adapun  hal-hal yang termasuk dalam manajemen madrasah di bidang pendidikan 

adalah :  

 

2.2.1 Manajemen Kurikulum  

 

Kurikulum merupakan salah satu substansi manajemen yang utama di sekolah. 

Menurut Saylor, dkk dalam Nasution (2006:6) “ the Curriculum is the sum total of 

school's efforts to influence learning, whether in the classroom, on the 

playground, or out of school”. Sementara Ragan dalam Nasution (2006:6), 

menjelaskan kurikulum sebagai:  

"The tendency in recent decades has been to use the term in a broader sense to 

refer to the whole life and program of the school. The term is used to include all 

the experiences of children for which the school accepts resposibility. It denotes 

the result of efforts on the part of the adults of the community, and the nation to 

bring to the children the dinest, most whole influences that exist in the culture." 

 

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa kurikulum meliputi seluruh program dan 

kehidupan dalam sekolah, yakni segala pengalaman anak di bawah tanggung 

jawab sekolah. Kurikulum tidak hanya meliputi bahan pelajaran tetapi meliputi 

seluruh kehidupan dalam kelas. Jadi hubungan sosial antara guru dan murid, 

metode mengajar, dan cara mengevaluasi termasuk kurikulum.  

 

UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 ayat 19 

menjelaskan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan 



 

17 

 

mengenai tujuan, isi, tambahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai 

pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan 

pendidikan tertentu. Sementara Hamalik (2006:3) mendefinisikan kurikulum 

sebagai semua sumber, kegiatan, dan pengalaman yang digunakan untuk 

mewujudkan tujuan pendidikan, baik dalam kelas maupun di luar kelas.  

Berdasarkan definisi beberapa ahli tersebut, penulis menyimpulkan bahwa 

kurikulum ialah semua aktivitas sekolah baik didalam kelas (progam 

pembelajaran dan proses belajar mengajar), maupun diluar kelas yang 

direncanakan dan di organisir oleh lembaga pendidikan  secara sistematis 

sehingga terjadi perubahan dan perkembangan tingkah laku siswa khususnya, dan 

umumnya membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan tujuan pendidikan yang 

telah ditetapkan dan dikembangkan mengikuti perkembangan sosial budaya dan 

iptek. 

Manajemen kurikulum harus dinamis, responsif, dan antisipatif terhadap 

tantangan zaman yang terus berubah. Arikunto, dkk (2008:131) mendefinisikan 

manajemen kurikulum sebagai segenap proses usaha bersama untuk 

memperlancar pencapaian tujuan pengajaran dengan titik berat pada usaha, 

meningkatkan kualitas interaksi belajar mengajar. Sementara menurut Rusman 

(2009:3) manajemen kurikulum adalah sebagai suatu sistem pengelolaan 

kurikulum yang kooperatif, komprehensif, sistemik, dan sistematik dalam rangka 

mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum. Prinsip dasar manajemen kurikulum 

ini adalah berusaha agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik, dengan 
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tolak ukur pencapaian tujuan oleh siswa dan mendorong guru untuk menyusun 

dan terus menerus menyempurnakan strategi pembelajarannya. 

 

Manajemen kurikulum dalam pelaksanaannya harus dikembangkan sesuai dengan 

konteks Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), dan Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP) dimana  suatu intitusi pendidikan diberi kebebasan untuk 

menentukan kebijakan dalam merancang dan mengelola kurikulum menurut 

kebutuhan peserta didik dan masyarakat. Pemerintah hanya menetapkan standar 

nasional dan untuk pengembanganya diserahkan sepenuhnya kepada lembaga 

sekolah terkait. Sekolah bertugas dan berwenang untuk mengembangkan 

kurikulum muatan lokal dan life skill sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan 

lingkungan setempat.   

 

Struktur kurikulum yang dikembangkan di dalam KTSP mencakup tiga komponen 

yaitu: (1) mata pelajaran; (2) muatan lokal; (3) pengembangan diri.  Menurut 

Rusman (2009:406) pengembangan muatan lokal sepenuhnya ditangani oleh 

sekolah dan komite sekolah yang membutuhkan penanganan secara profesional 

dalam merencanakan, mengelola, dan melaksanakannya. Pengembangan mata 

pelajaran muatan lokal oleh sekolah dan komite sekolah dapat dilakukan dengan 

langkah-langkah sebagai berikut : 

a. Mengidentifikasi keadaan dan kebutuhan daerah 

b. Menentukan fungsi dan susunan atau komposisi muatan lokal 

c. Menentukan bahan kajian muatan lokal sesuai dengan keadaan dan kebutuhan 

sekolah 

d. Menentukan mata pelajaran muatan lokal 
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e. Mengembangkan Standar Kompetensi dan Kompetensi dasar serta silabus, 

dengan mengacu pada Standar isi yang ditetapkan oleh BSNP 

 

Sekolah dan Komite mempunyai wewenang penuh dalam mengembangkan 

program muatan lokal. Bila dirasa tidak mempunyai SDM dalam 

mengembangkannya, sekolah dan komite dapat bekerja sama dengan unsur unsur 

Depdiknas seperti Tim Pengembang Kurikulum (TPK) di daerah. 

 

Rambu-rambu dalam pelaksanaan muatan lokal adalah : 

1. Sekolah yang mampu mengembangkan standar kompetensi dan kompetensi 

dasar beserta silabusnya dapat melaksanakan mata pelajaran muatan lokal. 

2. Bahan kajian hendaknya sesuai dengan tingkat perkembangan peserta diidk 

yang mencakup perkembangan pengetahuan dan cara berpikir, emosional, 

dan sosial peserta didik.   

3. Program pengajaran hendaknya dikembangkan dengan melihat kedekatan 

dengan peserta didik baik secara fisik dan psikis. 

4. Bahan kajian hendaknya memberikan keluwesan bagi guru dalam memilih 

metode mengajar dan sumber belajar seperti buku dan narasumber. 

5. Bahan kajian muatan lokal yang diajarkan harus bersifat utuh dalam arti 

mengacu kepada suatu tujuan pengajaran yang jelas dan memberi  makna 

kepada peserta didik. 

6. Alokasi waktu untuk bahan kajian perlu memperhatikan jumlah minggu 

efektif untuk mata pelajaran muatan lokal pada setiap semester.   

 

Berkaitan dengan pengembangan diri, secara konseptual dalam Peraturan Menteri 

Pendidikan Nasional Nomor  22 Tahun 2006 dinyatakan bahwa “Pengembangan 
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diri bukan merupakan mata pelajaran yang harus di asuh oleh guru. 

Pengembangan diri bertujuan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk 

mengembangkan  dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan , bakat, dan 

minat peserta didik sesuai dengan kondisi sekolah. Kegiatan pengembangan diri 

difasilitasi atau dibimbing oleh konselor, guru,  atau tenaga kependidikan dalam 

bentuk kegiatan ekstrakurikuler. 

 

Kepala madrasah diharapkan dapat membimbing dan mengarahkan 

pengembangan kurikulum dan program pembelajaran serta melakukan 

pengawasan dalam pelaksanaannya. Dalam proses pengembangan program 

sekolah, kepala madrasah hendaknya tidak membatasi diri pada pendidikan dalam 

arti sempit, ia harus menghubungkan program-program sekolah dengan seluruh 

kehidupan peserta didik dan kebutuhan lingkungan. Kurikulum ini dimaksudkan 

untuk dapat mengarahkan pendidikan menuju arah dan tujuan yang dimaksudkan 

dalam kegiatan pembelajaran secara menyeluruh.  

2.2.2  Manajemen Kesiswaan 

 

Manajemen peserta didik termasuk salah satu bagian dari manajemen sekolah 

yang menduduki tempat sangat penting karena sentral layanan pendidikan di 

sekolah ada pada peserta didik. Kegiatan kesiswaan menitik beratkan pada 

pelayanan siswa secara individual dengan harapan agar para siswa dapat 

berkembang sesuai dengan bakat, kemampuan dan perbedaan individu masing-

masing. Imron, dkk (2003:52) mendefinisikan manajemen peserta didik sebagai 

usaha pengaturan terhadap peserta didik tersebut masuk sekolah sampai mereka 

lulus sekolah. Sementara menurut Sutikno (2012:76) manajemen kesiswaan 
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merupakan kegiatan pencatatan siswa dari proses penerimaan hingga siswa 

tersebut keluar dari sekolah disebabkan telah tamat. Hal ini senada dengan yang 

dikemukakan Arikunto, dkk (2008:57) bahwa manajemen kesiswaan adalah 

kegiatan pencatatan siswa mulai dari proses penerimaan hingga siswa tersebut 

lulus dari sekolah disebabkan karena tamat atau sebab lain.  

 

Manajemen kesiswaan bertujuan untuk mengatur berbagai kegiatan dalam bidang 

kesiswaan agar kegiatan pembelajaran di sekolah dapat berjalan lancar, tertib dan 

teratur, serta mencapai tujuan pendidikan sekolah. Menurut Sutikno (2012 : 76) 

untuk mewujudkan tujuan tersebut, bidang manajemen kesiswaan  sedikitnya 

memiliki empat tugas utama yang harus diperhatikan, yaitu penerimaan murid 

baru, pencatatan murid dalam buku induk, kegiatan kemajuan belajar, serta 

bimbingan dan pembinaan disiplin. 

 

Berdasarkan empat tugas manajemen kesiswaan tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa manajemen kesiswaan bukan hanya berbentuk pencatatan data peserta 

didik, melainkan meliputi aspek yang lebih luas yang secara operasional dapat 

membantu upaya pertumbuhan dan perkembangan peserta didik melalui proses 

pendidikan di sekolah. Pada penelitian ini, peneliti tertarik dengan penerimaan 

peserta didik baru di MTsN Kotaagung karena berbeda dengan sekolah lain yang 

ada di Kecamatan Kotaagung. 

 

Penerimaan  Peserta Didik Baru  (PPDB) adalah salah satu kegiatan manajemen 

peserta didik yang sangat penting. Prosedur penerimaan peserta didik baru 

dimulai dari pembentukan panitia penerimaan peserta didik baru, rapat penentuan 

peserta didik baru, pembuatan, pemasangan atau pengiriman pengumuman, 
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pendaftaran peserta didik baru, penentuan peserta didik  yang diterima, 

pengumuman  peserta didik yang diterima, dan registrasi peserta didik yang 

diterima. Kegiatan PPDB ini biasanya dikelola oleh panitia PPDB yang ditunjuk 

oleh kepala sekolah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan 

Kementerian Pendidikan Nasional  maupun Kementerian Agama. 

Menurut Imron, dkk  (2003:56) ada dua macam sistem penerimaan peserta didik 

baru. Pertama,  adalah sistem promosi, dimana mereka yang mendaftar sebagai 

peserta didik baru di suatu sekolah, diterima semua begitu saja. Sistem promosi 

secara umum berlaku pada sekolah-sekolah yang pendaftarannya kurang dari 

jatah atau daya tampung yang ditentukan. Kedua, adalah sistem seleksi. Sistem 

seleksi dapat digolongkan menjadi tiga macam yaitu, seleksi berdasarkan Surat 

Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN), Penelusuran Minat dan Kemampuan 

(PMDK), dan seleksi berdasarkan hasil tes masuk.  

 

Menurut Yuniarsih, dkk (2011:104)  seleksi dilihat dari teknis pelaksanaannya 

dapat dibedakan ke dalam tiga jenis yaitu : 

1. Seleksi administratif dilakukan dengan memeriksa kelengkapan data yang 

ditulis dalam formulir isian beserta keabsahan lampirannya. 

2. Seleksi  dilakukan dengan tes pengujian,  biasanya berbentuk tes tertulis, lisan 

dan penampilan.  

3. Seleksi kepribadian dapat dilakukan melalui analisis terhadap persyaratan 

administratif, psikotes khusus, wawancara langsung atau wawancara orang-

orang terdekat yang ada di sekitar pelamar. 

 

Tujuan seleksi adalah untuk mendapatkan siswa yang memiliki pengetahuan, 

keterampilan dan sikap mental yang mendukung pelaksanaan pembelajaran.  

Imron,  dkk (2003:57) menambahkan bahwa ada tiga macam kriteria penerimaan  

 

peserta didik baru yaitu : 
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1. Kriteria acuan patokan (standar criteria reference), yaitu suatu penerimaan 

peserta didik yang didasarkan atas patokan-patokan yang telah ditentukan 

sebelumnya.  

2. Kriteria acuan norma (norm criterian reference), yaitu suatu penerimaan calon 

peserta didik baru yang didasarkan atas keseluruhan prestasi calon peserta 

didik yang mengikuti seleksi.  

3. Kriteria yang didasarkan atas daya tampung sekolah. Dalam hal ini, sekolah 

terlebih dahulu menentukan berapa jumlah daya tampungnya atau berapa 

peserta didik baru yang akan diterima. Setelah sekolah menentukan, kemudian 

merangking siswa dari yang berprestasi tinggi sampai terendah. 

 

 

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa penerimaan peserta 

didik baru dapat dilihat dari sistem penerimaan peserta didik baru dan kriteria apa 

saja yang digunakan sekolah sebagai pedoman dalam penerimaan peserta didik 

baru. Seleksi digunakan untuk memilih dan menetapkan sejumlah siswa dari 

calon-calon tersedia, dengan persyaratan tertentu . Sistem dan kriteria penerimaan 

peserta didik baru  dapat  berbeda antara satu sekolah dengan sekolah lainnya.  

2.2.3 Manajemen Sarana dan Prasarana  

 

Sarana  prasarana  pendidikan   merupakan faktor yang sangat penting dalam 

meningkatkan  efisiensi  belajar  dan  membelajarkan. Menurut Bafadal 

(2003:85), manajemen sarana dan prasarana pendidikan didefinisikan sebagai 

proses kerjasama pendayagunaan semua sarana dan prasarana pendidikan secara 

efektif dan efisien.  Prasarana pendidikan adalah semua perangkat kelengkapan 

dasar yang secara tidak langsung menunjang pelaksanaan proses pendidikan di 

sekolah dan sarana pendidikan adalah semua perangkat peralatan, bahan, dan 

perabot yang secara langsung digunakan dalam proses belajar mengajar.  
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     Bafadal (2003 : 86) menambahkan bahwa tujuan dari manajemen sarana prasarana  

adalah untuk memberikan layanan secara profesional di bidang sarana dan 

prasarana pendidikan dalam rangka terselenggaranya proses pendidikan secara 

efektif dan efisien. Secara lebih rinci Bafadal mengidentifikasi  beberapa hal 

mengenai tujuan sarana dan prasarana pendidikan yaitu: 

1.  Untuk mengupayakan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan melalui 

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

sekolah atau madrasah memiliki sarana dan prasarana yang baik sesuai dengan 

kebutuhan dana yang efisien. 

2.  Untuk mengupayakan pemakaian sarana dan prasarana sekolah  secara tepat 

dan efisien. 

3.  Untuk mengupayakan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sehingga 

keberadaannya selalu dalam keadaan kondisi siap pakai ketika akan digunakan 

oleh semua personel sekolah. 

 

Dengan perencanaan yang seksama dalam pengadaan, pengadministrasian dan 

pemeliharaan secara teratur, dan adanya personil yang diberi tanggung jawab 

membuat sarana dan prasarana pendidikan di sekolah selalu mudah digunakan dan 

tidak cepat rusak sehingga semua personel sekolah dapat dengan lancar 

menjalankan tugasnya masing-masing. 

      Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa  tujuan dari manajemen 

sarana dan prasarana adalah  mengatur dan menjaga sarana dan prasarana 

pendidikan agar dapat memberikan manfaat secara optimal dan berarti dalam 

proses pendidikan melalui proses perencanaan, pengadaan, pengaturan, 

penggunaan, pemeliharaan dan penyingkiran sarana.  

      Menurut Bafadal ( 2003: 87) ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam  

      mengelola sarana dan prasarana pendidikan di sekolah yaitu : 

1. Prinsip pencapaian tujuan, yaitu bahwa sarana dan prasarana harus selalu 

dalam kondisi siap pakai.   
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2. Prinsip efisiensi, yaitu bahwa pengadaan sarana dan prasarana harus dilakukan 

melalui perencanaan yang seksama, sehingga dapat diadakan sarana dan 

prasarana yang baik dengan harga murah dan pemakaiannya dengan hati-hati 

sehingga mengurangi keborosan. 

3. Prinsip administratif, yaitu manajemen sarana dan prasarana harus selalu 

memperhatikan undang-undang, peraturan,  intruksi dan petunjuk teknis yang 

diberlakukan. 

4. Prinsip kejelasan tanggung jawab, yaitu adanya personil yang diberi 

tanggungjawab untuk mengelola sarana dan prasarana pendidikan. 

5. Prinsip kekohesifan, yaitu bahwa manajemen sarana dan prasarana harus 

direalisasikan dalam bentuk proses kerja yang sangat kompak. 

 

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan adanya prinsip-

prinsip tersebut pengelolaan sarana prasarana pendidikan di sekolah dapat berjalan 

secara efektif dan efisien.  

      Sutikno (2012:86) mendefinisikan manajemen sarana prasarana sebagai kegiatan 

menata, mulai dari merencanakan kebutuhan, pengadaan, penyimpanan dan 

penyaluran, pemeliharaan, pengiventarisan dan penghapusan serta penataan lahan, 

bangunan, perlengkapan, dan perabot sekolah secara tepat guna dan tepat sasaran. 

Senada dengan yang dikemukakan Arikunto, dkk (2008:278) bahwa  manajemen 

sarana  meliputi :  

1. Perencanaan sarana dan prasarana pendidikan. 

Sekolah membuat perencanaan terlebih dahulu mengenai sarana prasarana 

yang dibutuhkan oleh sekolah melalui analisis kebutuhan, seleksi dan skala 

prioritas. 

 

2. Pengadaan Sarana dan Prasarana 

Pengadaan sarana pendidikan dapat diperoleh melalui pembelian, membuat 

sendiri, guna susun maupun hibah untuk kelancaran proses pendidikan dan 

pengajaran. 

  

3. Pemeliharaan dan Penyimpanan Sarana dan Prasarana 

 Kegiatan setelah proses pengadaan adalah pencatatan, penyimpanan, dan 

pemeliharaan sarana pendidikan. 

  

4. Penggunaan Sarana dan Prasarana  

    Penggunaan sarana pendidikan dapat diatur sebagai berikut:  

a. Sarana pendidikan untuk kelas tertentu. 
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Maksudnya suatu alat yang hanya digunakan untuk kelas tertentu sesuai 

dengan materi kurikulum, jika banyaknya alat untuk mencukupi banyaknya 

kelas, maka sebaiknya alat-alat disimpan di kelas agar mempermudah 

penggunaan. 

b. Sarana pendidikan untuk beberapa kelas. 

Apabila jumlah alat yang tersedia terbatas, padahal yang membutuhkan 

lebih dari satu kelas, maka alat-alat tersebut terpaksa digunakan bersama-

sama secara bergantian. 

c. Sarana pendidikan untuk semua kelas. 

Penggunaan alat untuk semua kelas dapat dilakukan dengan membawa ke 

kelas yang membutuhkan secara bergantian atau siswa yang akan 

menggunakan mendatangi ruangan tertentu. 

d. Sarana pendidikan yang dapat digunakan oleh umum. 

Sarana pendidikan yang digunakan untuk beberapa kelas dan semua murid, 

dan murid yang akan membutuhkannya akan dibawa ke ruang atau kelas 

tersebut disebut kelas berjalan 

 

5. Penghapusan Sarana dan Prasarana 

    Penghapusan sarana dari daftar inventaris berfungsi untuk mencegah atau 

mengurangi kerugian yang lebih besar, mengurangi pemborosan biaya, 

meringankan beban kerja inventarisasi dan membebaskan tanggung jawab 

satuan organisasi terhadap suatu barang atau sarana pendidikan. Penghapusan 

dapat melalui penjualan, tukar menukar barang, dihibahkan atau dibakar.  
 

 

Sarana prasarana yang lengkap bagi seluruh warga sekolah akan menunjang 

teraktualisasinya kemampuan profesional guru dan staf dalam upaya 

meningkatkan mutu pendidikan di sekolah dan meningkatkan hasil pembelajaran 

bagi peserta didik.   

      2.2.4  Manajemen Sumber Daya Manusia 

Sumber  daya  manusia merupakan komponen paling berharga dalam suatu 

organisasi karena mereka merupakan energi dan sumber kemajuan dalam 

mengembangkan  organisasi termasuk madrasah. Stoner (1989:329) 

mendefinisikan   manajemen   Sumber   Daya   Manusia (SDM) sebagai berikut:  

“ human resource management is the management function that deals with the 

recruitment, placement, training, and development of organization members”. Hal 
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ini menjelaskan bahwa manajemen SDM adalah fungsi manajemen yang 

berkaitan  dengan rekrutmen, penempatan, pelatihan dan pengembangan anggota 

dalam sebuah organisasi, dengan proses tersebut organisasi tersebut  akan 

mendapati orang–orang terbaik dan kompeten yang dapat membantu organisasi 

dalam memenuhi tujuan secara efektif dan efisien. Sementara menurut Asmani 

(2013:87) manajemen sumber daya manusia meliputi penempatan personel dalam 

struktur, pembagian tugas, jalur intruksi dan koordinasi, pola interaksi serta 

komunikasi, mekanisme kenaikan karir, pengembangan kompetensi, dan lain-lain.  

 

Yuniarsih, dkk (2011:2) mengemukakan bahwa manajemen sumber daya manusia 

memberikan pengakuan tentang pentingnya tenaga kerja organisasi sebagai 

sumber daya manusia utama yang memberi kontribusi bagi pencapaian tujuan-

tujuan organisasi serta memberikan kepastian bahwa pelaksanaan fungsi dan 

kegiatan organisasi dilaksanakan secara efektif dan adil bagi kepentingan 

individu, organisasi, dan masyarakat.  

 

Berdasarkan beberapa definisi manajemen SDM tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa sumber daya manusia adalah elemen utama dalam sebuah organisasi 

pendidikan. Kepala madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan di madrasah 

dapat dimulai dari proses rekrutmen sumber daya manusia termasuk guru dan staf,  

membentuk tim kerja yang solid dalam membantu tugas kepala madrasah, dan 

mengembangkan kemampuan profesionalitas mereka  melalui pelatihan untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

 

Menurut Stoner (1989 : 329) proses manajemen sumber daya manusia dapat 

dilihat sebagai suatu prosedur yang berkelanjutan untuk menjaga organisasi  
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dengan orang yang tepat di posisi yang tepat dan pada waktu yang tepat. Kegiatan 

dalam proses ini  meliputi: 

1. Perencanaan Sumber Daya Manusia  

Perencanaan SDM dirancang untuk memastikan bahwa organisasi 

membutuhkan personil yang tepat dalam mencapai tujuan organisasi. 

Perencanaan tersebut dicapai melalui analisis ( a) faktor internal , seperti 

kebutuhan keterampilan saat ini dan yang diharapkan , lowongan , dan 

ekspansi departemen dan pengurangan , dan ( b ) faktor-faktor dalam 

lingkungan eksternal , seperti pasar tenaga kerja . Sebagai hasil dari analisis ini 

, rencana dikembangkan untuk melaksanakan langkah-langkah lain dalam 

proses manajemen SDM. 

  

2. Rekrutmen  

Rekrutmen yang bersangkutan dengan mengembangkan kolom calon karyawan 

sejalan dengan rencana sumber daya manusia organisasi.  

 

3. Seleksi  

Seleksi melibatkan evaluasi dan pemilihan di antara calon karyawan . Proses 

seleksi melibatkan pengambilan keputusan bersama. Alat bantu yang sering 

digunakan dalam proses seleksi biasanya melalui formulir aplikasi , resume, 

wawancara,  keterampilan pekerjaan, tes, dan pemeriksaan referensi. 

 

4. Sosialisasi   

Sosialisasi ini dirancang untuk membantu individu-individu yang dipilih sesuai 

dengan kriteria organisasi . Pendatang baru diperkenalkan kepada rekan-rekan 

mereka , berkenalan dengan tanggung jawab mereka , dan informasi tentang 

kebijakan dan tujuan organisasi. 

 

5. Pelatihan dan Pengembangan  

Proses pelatihan dan pengembangan bertujuan untuk meningkatkan 

kemampuan individu dan kelompok untuk berkontribusi secara efektif terhadap 

organisasi. 

  

6.  Penilaian Kinerja  

Penilaian kinerja membandingkan kinerja individu terhadap standar atau tujuan 

yang dikembangkan untuk posisi individu.  Jika kinerja tinggi , individu 

mungkin akan dihargai dengan bonus atau dengan memberi tanggungjawab 

lebih. Jika kinerja rendah, beberapa tindakan korektif ( seperti pelatihan 

tambahan) dapat diatur untuk meningkatkan kinerja mereka kembali sesuai 

dengan standar yang diinginkan .  

 

 

Berdasarkan proses tersebut, peneliti tertarik dengan pelatihan dan pengembangan 

SDM terutama guru dan staf di MTsN Kotaagung, karena keberhasilan 
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pendidikan di sekolah sangat ditentukan oleh keberhasilan kepala sekolah dalam 

mengelola dan memberdayakan SDM-nya. Upaya pengembangan kompetensi dari 

setiap personil sekolah menjadi mutlak diperlukan. Pelatihan dan pengembangan  

merupakan upaya strategis dalam proses manajemen untuk meningkatkan 

kompetensi/kualitas sumber daya manusia.  

 

Stoner (1989:345) mengemukakan bahwa “Training programs are directed 

toward maintaining and improving current job performance, while development 

programs seek to develop skills for future jobs”.  Pelatihan lebih ditekankan pada 

peningkatan kemampuan untuk melakukan pekerjaan yang spesifik pada saat ini, 

dan pengembangan lebih ditekankan pada peningkatan pengetahuan untuk 

melakukan pekerja pada masa yang akan datang.  

 

Stoner menambahkan bahwa ada empat prosedur yang dapat digunakan manajer 

untuk menentukan kebutuhan pelatihan individu dalam organisasi yaitu : 

1. Kinerja  penilaian  -  pekerjaan  masing - masing  karyawan diukur terhadap 

standar kinerja atau tujuan yang ditetapkan untuk pekerjaannya. 

2. Analisis persyaratan pekerjaan - keterampilan atau pengetahuan yang 

seharusnya dimiliki atau dikuasai pegawai. Karyawan  yang tidak memiliki 

keahlian atau pengetahuan yang diperlukan akan diikut sertakan sebagai calon 

untuk program pelatihan. 

3. Analisis organisasi - efektivitas organisasi dan keberhasilan dalam memenuhi 

tujuannya dianalisis untuk menentukan di mana adanya perbedaan. Pegawai 

dengan tingkat kinerja tinggi atau rekor kinerja rendah mungkin memerlukan 

tambahan pelatihan. 
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4. Survei sumber daya - manajer maupun non manager diminta untuk 

menggambarkan apa masalah yang mereka alami dalam pekerjaan mereka dan 

tindakan apa yang mereka yakini perlu diambil untuk menyelesaikannya . 

 

Setelah kebutuhan pelatihan organisasi telah diidentifikasi, departemen personalia 

harus memulai upaya pelatihan yang sesuai. Ada berbagai pendekatan pelatihan 

yang manajer dapat gunakan. Yang paling umum ini adalah metode on-the-job 

training . Ini termasuk rotasi pekerjaan , di mana karyawan , selama bekerja pada 

serangkaian pekerjaan , belajar berbagai macam keterampilan ; internship 

(magang)  pelatihan kerja yang dikombinasikan dengan instruksi kelas terkait; dan 

apprenticeship  di mana karyawan tersebut dilatih di bawah bimbingan seorang 

teman sekerja yang sangat terampil. Off- the job training pelatihan berlangsung di 

luar tempat kerja tetapi  dengan upaya mensimulasikan kondisi kerja yang 

sebenarnya.  off - the- job training  dapat berfokus pada kelas , dengan seminar , 

ceramah , dan film atau  dapat dilakukan dengan computer assisted instruction 

(CAI), yang dapat  mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk pelatihan dan 

memberikan bantuan lebih untuk pelatihan individu. 

 

Menurut Yuniarsih, dkk (2011:133) pengembangan pegawai merupakan aktivitas 

memelihara dan meningkatkan kompetensi pegawai guna mencapai efektivitas 

organisasi. Pengembangan pegawai dapat diwujudkan melalui pengembangan 

karir, serta pendidikan dan pelatihan.  

a. Pendidikan dan pelatihan 

Pendidikan dan pelatihan merupakan penciptaan suatu lingkungan di mana 

para pegawai dapat memperoleh atau mempelajari sikap, kemampuan, 
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keahlian, pengetahuan dan perilaku yang spesifik yang berkaitan dengan 

pekerjaan.  

b. Pengembangan karir 

Pengembangan karir merupakan pendekatan formal yang digunakan organisasi 

untuk menjamin bahwa pegawai dengan kualifikasi tepat dan berpengalaman 

tersedia pada saat dibutuhkan.  Pengembangan karir terdiri atas (a)  Career 

Planning, yaitu bagaimana pegawai merencanakan dan mewujudkan tujuan-

tujuan karirnya sendiri; (b) Career Management, yaitu bagaimana organisasi 

mendesain dan melaksanakan pengembangan karir pegawai. Pengembangan 

karir adalah outcome atau hasil yang berasal dari interaksi antara karir individu 

dengan proses manajemen karir organisasi.  

 

Berdasarkan beberapa uraian ahli tentang pelatihan dan pengembangan sumber 

daya manusia maka dapat disimpulkan bahwa baik pelatihan maupun 

pengembangan adalah usaha terencana yang dirancang dalam organisasi untuk 

memberikan sesuatu yang baru kepada para karyawan untuk meningkatkan 

pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan pegawai. 

 

2.2.5  Manajemen Keuangan 

 

 

Kepala sekolah dalam mengelola sekolah, perlu memahami manajemen keuangan 

sekolah agar penggunaan dana dapat dilakukan secara efektif dan efisien.   

Menurut Maisaroh (2003: 97) manajemen keuangan merupakan proses 

melakukan kegiatan mengatur keuangan dengan menggerakkan tenaga orang 

lain. Kegiatan tersebut dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, 

sampai dengan pengawasan. Dalam pengelolaan keuangan di sekolah kegiatan  
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tersebut dimulai dari perencanaan anggaran sampai dengan pengawasan dan 

pertanggungjawaban keuangan. 

 

      Mulyasa (2003:48) mengemukakan bahwa sumber keuangan dan pembiayaan 

pada satu sekolah secara garis besar dapat dikelompokkan atas tiga sumber yaitu: 

pemerintah, orang tua peserta didik dan masyarakat. Orang tua peserta didik dan 

masyarakat jug terlibat dalam pembiayaan pendidikan di sekolah apabila sumber 

dana dari pemerintah tidak mencukupi. Pengelolaan keuangan yang bersumber 

dari APBN di atur dalam Peraturan Menteri Keuangan RI No. 190 tahun 2012  

Tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan APBN. 

 

Sementara Asmani (2013:94) mengungkapkan bahwa manajemen keuangan 

berkaitan dengan pencatatan pendapatan dan pengeluaran yang sesuai dengan 

aturan main, aktif dalam menggali dana dan menyalurkan sesuai prosedur, serta 

dilengkapi dengan laporan rutin mingguan, bulanan, tengah semester, satu 

semester dan tahunan. Evaluasi juga penting dilakukan untuk mengetahui tingkat 

akuntabilitas aspek keuangan. 

 

Sutikno (2012:88) mengartikan manajemen keuangan  sebagai manajemen atas 

fungsi-fungsi keuangan, yakni fungsi bagaimana pihak manajemen mampu 

menghimpun dana dan mengalokasikan dana tersebut sehingga tujuan organisasi 

tercapai secara efektif dan efisien. Tujuan manajemen keuangan adalah untuk   

mewujudkan   tertib   administrasi  dan   bisa  dipertanggungjawabkan berdasar 

ketentuan yang sudah digariskan. 
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      Berkaitan dengan penggunaan keuangan,  Qomar  dalam Sutikno  (2012:90) 

memberikan  beberapa langkah yang perlu dilakukan kepala sekolah dalam 

menjaga kepercayaan para pemberi dana dan juga pihak lain sebagai berikut : 

1. Penggunaan anggaran harus benar-benar sesuai dengan program yang 

direncanakan. 

2. Anggaran  harus  dipergunakan  seefisien  mungkin  untuk  menghindari 

terjadinya kecurangan mark up pembeli atau pengadaan barang. 

3. Hindari kesan bahwa kegiatan dalam sekolah  sekedar  untuk  menghabiskan 

dana, sehingga harus dilakukan penghematan. 

4. Pengeluaran  dana  hanya  dapat  dilakukan  oleh  petugas  yang  berwenang 

sesuai dengan aturan yang berlaku. 

 

 

Inti dari manajemen keuangan adalah pencapaian efisiensi dan keefektifan. Oleh 

karena itu, disamping mengupayakan ketersediaan dana yang memadai untuk 

kebutuhan pembangunan maupun kegiatan rutin operasional di sekolah, juga perlu 

diperhatikan faktor akuntabilitas dan transparansi setiap penggunaan keuangan 

baik yang bersumber pemerintah, masyarakat dan sumber sumber lainnya. 

 

Berdasarkan uraian mengenai pengelolaan keuangan, peneliti menyimpulkan 

bahwa manajemen keuangan berkenaan dengan kiat madrasah dalam menggali 

dana dan mengelola dana. Pengelolaan keuangan dikaitkan dengan program 

tahunan madrasah, cara mengadministrasikan dana madrasah,  cara melakukan 

pengawasan, pengendalian serta pemeriksaan.  

 

2.2.6  Manajemen Hubungan Kemasyarakatan 

 

Manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat sangat penting untuk 

diwujudkan, karena program sekolah dapat berjalan lancar apabila mendapat 

dukungan masyarakat. Kepala sekolah sebaiknya dapat  menciptakan hubungan 

yang baik antara sekolah dengan masyarakat secara efektif. Kepala sekolah tidak 
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hanya  harus menaruh perhatian tentang apa yang terjadi pada siswa di sekolah, 

tetapi juga  memikirkan apa pendapat orang tua tentang sekolah.  

 

Menurut Sutikno (2012:88) hubungan madrasah dengan masyarakat (humas) di 

lingkungan organisasi pendidikan merupakan rangkaian kegiatan organisasi untuk 

mencapai hubungan yang harmonis dengan masyarakat atau pihak-pihak tertentu 

di luar organisasi tersebut agar mendapatkan dukungan terhadap efisiensi dan 

keefektifan pelaksanaan kerja.  

 

      Afifuddin  dalam   Sutikno ( 2007: 96 )   menjelaskan  ada   tiga  pengelompokan  

hubungan sekolah dengan masyarakat, yaitu: 

1. Hubungan Edukatif, yaitu hubungan kerjasama dalam hal mendidik murid 

antara guru di sekolah dengan orang tua di dalam keluarga, agar tidak terjadi 

perbedaan prinsip dan bahkan pertentangan yang dapat mengakibatkan 

keraguan pendirian dan sikap pada diri peserta didik.  

2. Hubungan kultural, yaitu usaha kerjasama antara sekolah dengan masyarakat 

yang memungkinkan adanya saling memberi dan mengembangkan 

kebudayaan masyarakat tempat sekolah itu berdiri. 

3. Hubungan institusional, yaitu usaha kerjasama antara sekolah dengan lembaga-

lembaga atau instansi resmi lain, baik swasta maupun pemerintah.  

 

Asmani (2013:102) mengemukakan bahwa hubungan kemasyarakatan harus 

dibangun dengan manajemen yang profesional. Diantara program humas adalah 

memperkenalkan visi, misi, tujuan, program, kegiatan-kegiatan, dan prestasi-

prestasi yang dilahirkan sekolah agar masyarakat mengetahui perkembangan yang 

terjadi di sekolah sebagai pertimbangan utama untuk memilih sekolah bagi putra-

putri mereka. 
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      Menurut Mulyasa (2012 : 77) keterlibatan orang tua dan masyarakat memiliki 

indikator sebagai berikut : 

- Sekolah senantiasa menjalin komunikasi yang harmonis dengan orang tua, dan 

berusaha melibatkan mereka dalam pelaksanaan program - program sekolah. 

- Prosedur-prosedur pelibatan orang tua peserta didik dalam kegiatan kegiatan 

sekolah disampaikan secara jelas dan dilaksanakan secara konsisten. 

- Pada pertemuan antara orang tua dengan sekolah, tingkat kehadiran orang tua 

peserta didik tinggi 

- Ada kerja sama yang baik antara guru dan orang tua peserta didik, sehubungan 

dengan pemantauan pekerjaan rumah (PR). 

- Para guru sering berkomunikasi dengan orang tua peserta didik mengenai 

kemajuan peserta didik dan menunjukkan bidang-bidang keunggulan dan 

kelemahannya. 

- Sebagian besar orang tua peserta didik memahami dan ikut mempromosikan 

program pembelajaran sekolah.  

 

 

       Berdasarkan indikator tersebut dapat disimpulkan bahwa  komunikasi yang 

harmonis dan efektif antara sekolah, orang tua dan masyarakat dapat 

meningkatkan mutu pendidikan sekolah. Dukungan orang tua dan masyarakat 

dalam kegiatan pembelajaran mempermudah sekolah dalam rangka 

pengembangan dan pelaksanaan program-program sekolah. 

 

Menurut Maysaro (2003:125) Secara umum, teknik peningkatan keterlibatan  

masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan dapat dikelompokkan menjadi 

empat, yaitu : 

1. Teknik pertemuan kelompok, yang dapat berupa diskusi, seminar, lokakarya., 

sarasehan.  

2. Teknik tatap muka. Pihak lembaga pendidikan dapat berkunjung ke rumah 

siswa yang menghadapi masalah, atau mengunjungi pihak-pihak yang 

sekiranya dapat bantu memecahkan masalah pendidikan serta mendukung 

penyelenggaraan pendidikan.  

          3. Observasi dan partisipasi . Masyarakat mengunjungi, mengobservasi dan 

berpartisipasi dalam kegiatan sekolah.  
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4. Surat menyurat yang berkaitan   dengan  penyelenggaraan pendidikan termasuk 
penggunaan fax dan telepon. 

       

       Menurut Keputusan Menteri Pendidikan Nasional  No. 44 tahun 2002, 

pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan 

efisiensi pengelolaan pendidikan di sekolah diwadahi oleh Komite Sekolah yang 

sifatnya mandiri dan tidak mempunyai hubungan hirarki dengan lembaga 

pemerintahan. Keberadaan komite sekolah harus menjadi kekuatan dan faktor 

pendorong terbentuknya sekolah yang efektif. Hal tersebut dapat diwujudkan 

apabila kepala sekolah mampu menggandeng komite sekolah dalam 

merencanakan, melaksanakan, dan mengembangkan serta menilai program 

sekolah-sekolahnya. 

  

       Mulyasa (2012:128) mengemukakan bahwa tujuan pembentukan komite sekolah 

ini adalah ; (1) mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat 

dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di sekolah; (2) 

meningkatkan tanggung jawab dan peran masyarakat dalam penyelenggaraan 

pendidikan; dan (3) menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan 

demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di 

sekolah. Hal tersebut di atas hanya dapat terwujud apabila hubungan sekolah dan 

masyarakat berjalan dengan baik. 

 

Komite sekolah berperan sebagai : a) Pemberi pertimbangan dalam penentuan 

pelaksanaan kebijakan pendidikan di madrasah, b) Pendukung,baik yang 

berwujud financial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendiidkan 

di sekolah, c) Pengontrol dalam rangka transparansi dan akuntabilitas 
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penyelenggaraan dan keluaran mutu pendiidkan di sekolah, d) Mediataor antara 

pemerintah dengan masyarakat di sekolah. 

  

 Keberadaan komite merupakan syarat bagi implementasi manjemen sekolah yang 

efektif dan efisien.  

       

2.3 Budaya Sekolah  

 

Apabila kita menginginkan perubahan besar pada suatu organisasi maka yang 

terlebih dahulu kita ubah adalah budayanya. Budaya adalah kunci dari segala 

perubahan. Budaya berperan dalam membentuk ciri identitas suatu organisasi 

yang akan membedakannya dengan organisasi lain.  

 

2.3.1 Pengertian Budaya 

 

Budaya oleh Deals, dkk (1982 : 21) didefinisikan sebagai “ a system of shared 

values and beliefs that interact with an organization’s people, organizational 

structures, and control systems to produce behavioral norms”. Sementara, budaya 

oleh Owens (1991: 171) sering diartikan dengan, “… the shared philosophies, 

ideologies, values, assumptions, expectations, attitudes, and norms that knit a 

community together”. Hal ini  menjelaskan bahwa budaya dapat diartikan sebagai 

filsafat bersama, ideologi , sekumpulan nilai, asumsi, keyakinan, sikap dan norma 

norma pokok yang dibagi bersama oleh anggota suatu organisasi.  

 

Menurut Koentjaraningrat dalam Ekosusilo (2003:10) budaya itu paling sedikit 

mempunyai tiga wujud, yakni kebudayaan sebagai : 

(1) Suatu kompleks ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan dan 

sebagainya;  
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(2) Suatu kompleks aktivitas kelakuan dari manusia dalam masyarakat; Sistem 

sosial berupa aktivitas-aktivitas manusia yang berinteraksi, berhubungan serta 

bergaul dari waktu ke waktu. 

(3) Sebagai benda-benda karya manusia; disebut juga kebudayaan fisik. 

 

Berdasarkan pengertian tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa budaya adalah 

kebiasaan-kebiasaan, atribut-atribut, nilai-nilai, dan norma-norma yang ada di 

suatu organisasi yang dapat mempengaruhi sikap dan perilaku individu maupun 

kelompok dalam mencapai tujuan organisasi. Budaya menjadi bagian dari hidup 

organisasi yang mempengaruhi sikap perilaku dan keseluruhan efektivitas 

pegawai.  

 

2.3.2   Budaya Sekolah  

 

Budaya organisasi oleh Owens (1991:171) didefinisikan sebagai “ … the body of 

solution to external and internal problems that has worked consistenly for a group 

and that is therefore taught to new members as the correct way to perceive, think 

about and feel in relation to those problems..”. Ini menjelaskan bahwa budaya 

organisasi adalah pola pemecahan masalah eksternal dan internal yang diterapkan 

secara konsisten bagi suatu kelompok, dan oleh karenanya diajarkan kepada 

anggota-anggota baru sebagai cara yang benar dalam memandang, memikirkan 

dan merasakan masalah yang dihadapi tersebut. Robbins (2003:572) menegaskan 

bahwa budaya organisasi adalah suatu persepsi bersama yang dianut oleh anggota-

anggota organisasi itu; suatu sistem dari makna bersama”. Artinya bahwa budaya 

organisasi terwujud dalam filosofi, ideologi, nilai-nilai, asumsi, keyakinan serta 

sikap dan norma bersama anggota organisasi tersebut dalam memandang berbagai 

realitas, terutama berkaitan dengan permasalahan internal maupun eksternal. 
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Sementara menurut Rivai, dkk ( 2012 : 256) budaya organisasi adalah apa yang 

karyawan rasakan dan bagaimana persepsi ini menciptakan suatu pola teladan 

kepercayaan, nilai-nilai, dan harapan. Nilai-nilai adalah yang sadar, hasrat afektif 

atau keinginan orang yang memandu perilaku mereka. Nilai-nilai adalah suatu 

gagasan masyarakat tentang apa yang benar atau yang salah.  

 

Deal, dkk dalam Barnawi (2013:109) mendefinisikan budaya sekolah sebagai 

sekumpulan nilai yang melandasi perilaku, tradisi, kebiasaan keseharian, dan 

simbol-simbol yang dipraktikkan oleh kepala sekolah, guru, petugas administrasi, 

siswa, dan masyarakat sekitar sekolah. Budaya sekolah merupakan ciri khas, 

karakter atau watak, dan citra sekolah tersebut di masyarakat luas.  

 

Berdasarkan dari definisi di atas disimpulkan bahwa budaya madrasah adalah 

kebiasaan-kebiasaan dan nilai-nilai yang telah diterapkan di suatu sekolah yang 

dibangun dari hasil pertemuan antara nilai-nilai (values) yang dianut oleh kepala 

madrasah sebagai pemimpin dengan nilai-nilai yang dianut oleh guru dan para staf 

yang ada di madrasah tersebut.   

 

Budaya sekolah memiliki tingkatan yang berbeda-beda. Pada tingkatan yang 

paling atas, budaya organisasi akan terwujud sebagai fenomena yang dapat dilihat, 

didengar, dan dirasakan ketika seseorang berinteraksi. Schein sebagaimana di 

kutip Owens (1991:173) memberikan model manifestasi nilai dan budaya sebagai 

berikut : 
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                                                                           Tampak tetapi tidak terbaca maknanya 

 

                                                                        

                                                                        Tingkat kesadaran lebih besar 

  

                                                                            

                                                                                Dipercayai begitu saja, tidak tampak  

                                                                                           Di bawah sadar                 

 

        

       Gambar 2.1 Model Tingkatan Budaya menurut Edgar H. Schein diadaptasi  

  dari R.G. Owens. 1991. 

 

 

Dari gambar model tingkatan budaya dapat disimpulkan bahwa budaya organisasi 

dapat diidentifikasi menjadi 3 level, yaitu artefak, nilai-nilai dan keyakinan, dan 

asumsi dasar. 

1. Tingkat artefak.  

Tingkatan budaya yang paling dapat dilihat dan dirasakan. Artefak berkaitan 

dengan ritual sehari-hari, upacara dan simbol-simbol. Buku-buku, absen kelas, 

bel sekolah, aroma kelas mewakili unsur-unsur dari tingkat artefak budaya.  

2. Tingkat nilai-nilai dan keyakinan 

Nilai dan keyakinan merupakan tingkat budaya yang tidak mudah dikenali. 

Namun, nilai dan keyakinan tersebut memiliki kekuatan untuk terus menerus 

mempengaruhi perilaku.  Keyakinan guru dalam nilai pengalaman belajar 

menjadi ekspresi budaya yang tercermin dalam tindakannya.  

 

 

1.  Benda-benda dan kreasi 

      Teknologi 

      Kesenian 

      Pola-pola perilaku yang dapat dilihat 

dan didengar    

 

2. Nilai-nilai 

     Dapat diuji dalam lingkungan fisik 

     Hanya dapat diuji melalui konsensus 

sosial 

3.  Asumsi-asumsi Dasar 

Hubungan dengan lingkungan 

Hakikat realitas, waktu, dan ruang 

Hakikat manusia 

Hakikat aktivitas manusia 

Hakikat hubungan antar manusia 
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3. Tingkat asumsi dasar.  

Budaya pada tingkat ini terus berubah-ubah dalam aktivitas sehari-hari dan 

terus mempengaruhi perilaku. Misalnya, memasukkan jadwal baru, merombak 

ruang kelas, dan mengubah misi sekolah.  

 

Menurut Muhaimin, dkk (2012: 48) Semakin banyak individu yang memiliki 

kecerdasan yang utuh di sekolah seperti kecerdasan mental, fisik, emosional dan 

spiritual, maka akan semakin baik pikiran organisasi di madrasah tersebut. 

Semakin baik pikiran organisasi madrasah tersebut , maka semakin baik pula 

nilai-nilai yang akan di anut dalam madrasah tersebut.  

 

Robbins (2003 : 309) menyatakan bahwa  nilai-nilai penting untuk mempelajari 

perilaku organisasi, karena nilai-nilai meletakkan fondasi untuk memahami sikap 

dan motivasi serta mempengaruhi persepsi orang-orang di organisasi. Sistem nilai 

merupakan prinsip-prinsip dan aturan-aturan yang dapat dipelajari dalam suatu 

organisasi untuk membantu seseorang memilih di antara berbagai alternatif, 

menyelesaikan konflik, dan membuat keputusan. 

 

Norma selalu berjalan seiring dengan nilai, jika nilai adalah sebuah penghargaan 

terhadap sesuatu maka norma adalah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku 

manusia dalam bermasyarakat. Dari norma tersebut kita bisa menilai apakah yang 

di lakukan oleh seseorang itu suatu hal yang baik atau tidak.  

 

Salah satu keunikan dan keunggulan sebuah sekolah adalah memiliki budaya 

sekolah (school culture) yang kokoh dan tetap eksis. Sebuah sekolah harus 

mempunyai misi menciptakan budaya sekolah yang menantang dan  
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menyenangkan, adil, kreatif, terintegratif, dan dedikatif terhadap pencapaian visi, 

menghasilkan lulusan yang berkualitas tinggi dalam perkembangan intelektualnya 

dan mempunyai karakter takwa, jujur, kreatif, mampu menjadi teladan, bekerja 

keras, toleran dan cakap dalam memimpin, serta menjawab tantangan akan 

kebutuhan pengembangan sumber daya manusia yang dapat berperan dalam 

perkembangan IPTEK dan berlandaskan IMTAQ. Dengan kemauan dan 

kesadaran yang tinggi oleh seluruh warga sekolah, maka konsep membangun 

sekolah yang berkualitas melalui penanaman budaya yang unggul akan segera 

terwujud. 

 

2.4 Pengembangan Organisasi 

 

Menurut Rivai (2012:411) Pengembangan Organisasi (PO) merupakan suatu 

proses yang meliputi serangkaian perencanaan perubahan yang sistematis yang 

dilakukan secara terus menerus oleh suatu organisasi. PO meliputi perubahan 

yang sengaja direncanakan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan kualitas kerja 

yang lebih baik, produktivitas, kemampuan adaptasi, dan efektivitas. 

Pengembangan organisasi ini mencari perubahan dalam keyakinan, sikap, nilai-

nilai, strategi, struktur dan praktik praktik dalam organisasi sehingga dapat 

menyesuaikan lebih baik dalam kompetisi, keuntungan teknologi, dan perubahan 

yang cepat terhadap lingkungannya.  Pengembangan organisasi menitik beratkan 

pada struktur, teknologi, dan orang-orang yang saling mempengaruhi. 
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Nilai-nilai yang mendasar dalam upaya pengembangan organisasi adalah : 

a)  Penghargaan pada orang lain/individu. Individu dipersepsikan untuk 

bertanggung jawab, teliti, dan punya perhatian. Hendaknya mereka 

diperlakukan secara layak dan hormat. 

b) Percaya dan mendukung. Organisasi yang efektif dan sehat dicirikan oleh 

kepercayaan, otentitas, keterbukaan, dan adanya iklim yang mendukung. 

c) Kenyamanan kekuasaan. Organisasi yang efektif mnegurangi tekanan pada 

wewenang dan control hierarkis. 

d) Konfrontasi. Hendaknya masalah-masalah dihadapi secara terbuka 

e) Partisipasi.  

 

Sedangkan  langkah-langkah pengembangan organisasi adalah sebagai berikut : 

1. Diagnosis awal. Pada tahap ini biasanya konsultan menemui manajemen 

puncak untuk mengetahui permasalahan dan melakukan pendekatan 

pengembangan organisasi yang dianggap akan paling berhasil. 

2. Pengumpulan data. Survei dilakukan untuk menentukan suasana organisasi dan 

masalah-maslah perilaku.  

3. Umpan balik data dan konfrontasi. Kelompok kerja ditunjuk untuk mereview 

data yang dikumpulkan, untuk melakukan mediasi ketidakcocokan dan 

menentukan prioritas perubahan. 

4. Tindak perencanaan dan pemecahan masalah.  Kelompok menggunakan data 

untuk mengemban rekomendasi khusus demi perubahan. 

5. Menggunakan intervensi. Pada saat suatu tindakan telah diselesaikan maka 

konsultan membantu partisipan untuk memilih dan mengggunakan intervensi 

pengembangan organisasi yang sesuai.  
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6. Evaluasi dan tindak lanjut. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengembangan organisasi 

berusaha mencoba untuk berubah dari kondisi saat ini menuju yang seharusnya 

diinginkan dengan melalui serangkaian kegiatan yang saling mempengaruhi. 

 

2.5  Mutu Pendidikan  

 

Mutu dalam pengertian umum  mengandung makna derajat keunggulan suatu 

produk atau hasil kerja, baik berupa barang maupun jasa.  Sallis (2005:56)  

mendefinisikan mutu sebagai sesuatu yang  memuaskan  dan melampaui 

keinginan dan kebutuhan pelanggan. Peters dalam Sallis (2005:56)  

membicarakan tentang peran penting pelanggan dalam  menentukan mutu dengan 

menekankan bahwa sebuah mutu yang dirasa (perceived quality) dari sebuah 

produk bisnis atau jasa adalah faktor utama yang mempengaruhi kesuksesan 

produk  atau jasa tersebut. Para pelanggan, baik pelanggan internal maupun 

eksternal   adalah   pihak   yang   membuat   keputusan  terhadap   mutu.  Mereka  

melakukan penilaian dengan merujuk pada produk terbaik yang  bisa bertahan.  

 

Menurut Kementerian Pendidikan Nasional (Mendiknas)  dalam Mulyasa (2012: 

157) pengertian mutu dalam konteks pendidikan mencakup input,  proses dan  

output pendidikan.   

Input pendidikan adalah segala sesuatu yang harus tersedia karena dibutuhkan 

untuk berlangsungnya proses.  Sesuatu yang dimaksud berupa sumberdaya dan 

perangkat lunak serta harapan-harapan sebagai pemandu bagi berlangsungnya 

proses. Tinggi rendahnya mutu input dapat diukur dari tingkat kesiapan input. 

Makin tinggi tingkat kesiapan input, makin tinggi pula mutu input tersebut. 

 

Proses pendidikan merupakan berubahnya sesuatu menjadi sesuatu yang lain. 

Dalam pendidikan berskala mikro (tingkat sekolah), proses yang dimaksud adalah 
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proses pengambilan keputusan, proses pengelolaan kelembagaan, proses 

pengelolaan program, proses belajar mengajar, dan proses monitoring dan 

evaluasi, dengan catatan bahwa proses belajar mengajar memiliki tingkat 

kepentingan tertinggi dibandingkan dengan proses-proses lainnya. Proses 

dikatakan bermutu apabila pengkordinasian dan penyerasian serta pemaduan 

input sekolah dilakukan secara harmonis, sehingga mampu menciptakan situasi 

pembelajaran yang menyenangkan (enjoyable learning), mampu mendorong 

motivasi dan minat belajar, dan benar-benar mampu memberdayakan peserta 

didik. 

 

Output pendidikan adalah merupakan kinerja sekolah. Output sekolah dikatakan 

bermutu tinggi jika prestasi sekolah,  khususnya prestasi siswa, menunjukkan 

pencapaian yang tinggi baik dalam prestasi akademik maupun non akademik,  

 

Bedasarkan uraian mengenai mutu dapat disimpulkan bahwa mutu pendidikan 

adalah hasil kerja sama dari semua pihak yang ada di dalam sebuah lembaga 

mulai  dari input, proses, maupun output yang mampu menghasilkan produk yang 

sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat atau pelanggan.  

 

Peningkatan mutu pendidikan secara khusus berorientasi pada peningkatan 

kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya akan dipengaruhi oleh input, 

proses dan output pendidikan. Sehingga perlu adanya kesinergian antara ketiga 

hal tersebut. Mutu Pendidikan akan dapat baik jika baik organisasi pendidikan 

maupun    pemerintah   telah   mampu  menerapkan  manajemen  yang tepat dalam  

pelaksanaannya. Sehingga tidak ada kelemahan baik itu dalam hal kurikulum, 

sarana prasarana, proses pembelajaran, dan kualitas sumber daya manusianya. 

Mutu Pendidikan dalam pelaksanaannya perlu mendapat pengawasan yang 

intensif dari para penyelenggara pendidikan.  

 

Kepala madrasah selalu berupaya dalam meningkatan mutu pendidikan di MTsN 

Kotaagung. Beberapa indikator yang menunjukkan upaya kepala madrasah  dalam 

mencapai tujuan tersebut antara lain:  
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1. Lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan tertib  

2.  Sekolah memiliki visi, misi dan target mutu yang ingin dicapai  

3.  Sekolah memiliki manajerial yang kuat 

4.  Adanya harapan yang tinggi dari personel sekolah untuk  berprestasi  

5. Adanya pengembangan staf sekolah yang terus menerus sesuai tuntutan 

kebutuhan dan IPTEK 

6. Adanya pelaksanaan evaluasi yang terus menerus terhadap berbagai aspek 

akademik dan administratif, dan pemanfaatan hasilnya untuk 

penyempurnaan/perbaikan mutu  

7.  Adanya komunikasi dan dukungan intensif dari orang tua/masyarakat. 

 

Kepala madrasah dan seluruh warga madrasah  memiliki komitmen dalam 

memenuhi visi madrasah untuk menjadi madrasah unggulan di Kabupaten 

Tanggamus. 

 

 

2.6  Kerangka Pikir 

 

Fokus pada penelitian ini adalah  pada manajemen pengembangan Madrasah 

Tsanawiyah (MTs) Negeri di Kotaagung. Penting kiranya madrasah selalu 

berupaya meningkatkan mutu lembaga pendidikannya sehingga dapat melahirkan 

lulusan yang bermutu sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat maupun 

siswa itu sendiri. Keberhasilan kepala madrasah dalam upaya untuk meningkatkan 

mutu madrasah dipengaruhi  oleh input dan proses yang berlangsung.  
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Kerangka pikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :     

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Kerangka Pikir Penelitian 

 

 

Gambar 2.2 menjelaskan bahwa input dari penelitian ini adalah tersedianya 

sumber daya madrasah seperti kepala madrasah, guru dan staf yang profesional 

dalam melaksanakan tugasnya, banyaknya siswa, kurikulum, dan sarana prasarana 

yang menunjang proses pembelajaran siswa. Sementara proses yang dilakukan 

dalam manajemen pengembangan madrasah untuk  meningkatkan mutu madrasah 

antara lain melalui pengembangan dalam : penerimaan peserta didik  baru, KTSP, 

pengembangan guru dan staf,  sarana prasarana,  pengelolaan keuangan, hubungan 

masyarakat dan sekolah, dan budaya madrasah. 

            

 Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) merupakan  sebuah tahapan awal yang 

dilakukan oleh madrasah  untuk mendapatkan input siswa/i baru yang akan 

menjadi bagian dari manajemen madrasah. Pengembangan PPDB melalui 

prosedur dan sistem PPDB yang berbeda dengan sekolah lainnya melalui 

dibukanya PPDB tidak hanya untuk siswa regular tetapi juga untuk siswa kelas 

unggulan dengan sistem rekrutmen dan seleksi dengan cara  sosialisasi program 

INPUT 

Sumber Daya 

Madrasah 

- Kepala 

Madrasah  

-  Guru/staf 

-  Siswa 

-  Sarana 

Prasarana 

PROSES 

Manajemen Pengembangan 

Madrasah melalui : 

1.  Pengembangan penerimaan 

peserta didik baru 

2.  Pengembangan KTSP  

3.  Pengembangan SDM 

4.  Pengembangan sarana prasarana 

pendidikan 

5.  Pengembangan pengelolaan 

keuangan 

6.  Pengembangan Humas 

7.  Pengembangan Budaya 

Madrasah 

OUTPUT 

Mutu MTsN 

Kotaaagung 
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kelas unggulan, seleksi berkas, seleksi akademik, tes akademik dan wawancara. 

Dengan rekrutmen dan seleksi akan terjaring siswa-siswi yang baik. 

 

Kurikulum madrasah menggunakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

(KTSP) yang disesuaikan dengan Manajemen Berbasis Madrasah, sehingga 

MTsN Kotagung memiliki menentukan kebijakan dalam merancang dan 

mengelola kurikulum menurut kebutuhan peserta didik dan masyarakat. MTsN 

Kotaagung mengembangkan muatan lokal, muatan kecakapan hidup dan 

pengembangan diri.  Untuk kurikulum kelas unggulan, dengan adanya jam 

tambahan, materi pelajaran yang ditambah, lengkapnya sarana prasarana dan 

media pembelajaran yang multi media akan meningkatkan efektifitas dan efisiensi 

program kelas unggulan 

Pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan guru dan 

staf yang dilakukan secara terus menerus dapat meningkatkan layanan pendidikan 

yang optimal kepada peserta didik yang akan berpengaruh pada prestasi peserta 

didik baik di bidang akademik maupun non akademik. 

 Pengelolaan keuangan dan pembiayaan menentukan terlaksananya kegiatan-

kegiatan proses belajar mengajar. Keuangan dan pembiayaan perlu dikelola 

sebaik-baiknya, agar dana-dana yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal 

untuk menunjang tercapainya tujuan pendidikan.  

  

Pengembangan sarana prasarana melalui teknologi informasi akan mendorong 

meningkatnya  efisiensi  pembelajaran. Ketersediaan Sistem Informasi 
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Manajemen sangat membantu manajemen madrasah baik dalam bidang 

manajemen kesiswaan, kurikulum, keuangan, sarana prasarana dan lain-lain. 

            

           Hubungan sekolah dengan masyarakat merupakan sarana yang sangat berperan 

dalam membina dan mengembangkan pertumbuhan pribadi peserta didik. Jika 

hubungan sekolah dengan masyarakat berjalan dengan baik, rasa tanggung jawab 

dan partisipasi masyarakat untuk memajukan sekolah juga akan baik dan tinggi.  

            

           Kepala sekolah memiliki peran kunci dalam mengembangkan budaya sekolah 

yang positif. Pengembangan ini dilakukan melalui kerjasama bersama guru-guru 

dan warga sekolah, dengan memberi contoh tentang nilai-nilai, norma-norma dan 

perilaku positif sehingga bisa memberikan kontribusi yang positif bagi 

peningkatan kualitas sumber daya manusia sekolah dalam menuju sekolah yang 

berkualitas. 

 

Output dari manajemen pengembangan madrasah adalah meningkatnya mutu 

madrasah. Mutu madrasah dapat dilihat dari status madrasah yang memperoleh 

Akreditasi A selama 2 periode dan meningkatnya hasil prestasi belajar yang 

dicapai para siswa baik pada bidang akademik dan non akademik. Outcome dari 

manajemen pengembangan madrasah ini adalah banyaknya peserta didik yang 

setelah lulus dari MTsN Kotaagung dapat melanjutkan pendidikannya ke sekolah 

negeri favorit yang ada di kabupaten Tanggamus dan di luar Kabupaten 

Tanggamus. 
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2.7 Kerangka Pikir 

 

Fokus pada penelitian ini adalah  pada manajemen sekolah di Madrasah 

Tsanawiyah Negeri Kotaagung. Penting kiranya madrasah selalu berupaya 

meningkatkan mutu lembaga pendidikannya sehingga dapat melahirkan lulusan 

yang bermutu sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat maupun siswa itu 

sendiri. Keberhasilan kepala madrasah dalam upaya untuk meningkatkan mutu 

madrasah dipengaruhi  oleh input dan proses yang berlangsung. Sehingga kalau 

digambarkan bagannya adalah sebagai berikut :     

 

 

 

INPUT 

Sumber Daya 

Madrasah 

- Kepala 

Madrasah  

-  Guru/staf 

-  Siswa 

-  Sarana Prasarana 

 

PROSES 

Manajemen Pengembangan 

Madrasah melalui : 

1.  Penerimaan Peserta Didik Baru 

2.  KTSP  

3.  Pengembangan SDM 

4.  Pengelolaan sarana prasarana 

pendidikan 

5.  Pengelolaan Keuangan 

6.  Hubungan masyarakat 

7.  Budaya Madrasah 

OUTPUT 

Mutu MTs 

Negeri 

Kotaagung 
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Gambar 2.2 Kerangka Pikir Penelitian 

 

 

Gambar 2.2 menjelaskan bahwa input dari penelitian ini adalah tersedianya 

sumber daya madrasah seperti kepala madrasah, guru dan staf yang profesional 

dalam melaksanakan tugasnya, banyaknya siswa, kurikulum, dan sarana prasarana 

yang menunjang proses pembelajaran siswa. Sementara proses yang dilakukan 

dalam manajemen pengembangan madrasah untuk  meningkatkan mutu madrasah 

antara lain melalui : penerimaan siswa baru, KTSP, pengembangan guru dan staf,  

pengelolaan sarana prasarana, pengelolaan keuangan, peran serta masyarakat,  dan 

budaya madrasah, 

           Penerimaan peserta didik baru merupakan  sebuah tahapan awal yang dilakukan 

oleh madrasah  untuk mendapatkan input siswa/i baru yang akan menjadi bagian 

dari manajemen madrasah melalui sosialisasi program kelas unggulan, seleksi 

berkas, seleksi akademik, tes akademik dan wawancara. Dengan rekrutmen dan 

seleksi akan terjaring siswa-siswi yang baik. 

 

Kurikulum madrasah merupakan segala pengalaman pendidikan yang diberikan 

oleh madrasah kepada seluruh peserta didiknya, baik dilakukan di dalam sekolah 

maupun di luar sekolah.  Proses pembelajaran yang bermutu dapat mengantarkan 

peserta didik mencapai hasil belajar yang optimal tidak hanya dari segi 

pengetahuan akan tetapi juga beriman, bertaqwa dan berakhlak mulia serta 
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memiliki keterampilan sesuai dengan keilmuannya.  Untuk kurikulum kelas 

unggulan, dengan adanya jam tambahan, materi pelajaran yang ditambah, 

lengkapnya sarana prasarana dan media pembelajaran yang multi media akan 

meningkatkan efektifitas dan efisiensi program kelas unggulan 

Pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan guru dan 

staf yang dilakukan secara terus menerus dapat meningkatkan layanan pendidikan 

yang optimal kepada peserta didik yang akan berpengaruh pada prestasi peserta 

didik baik di bidang akademik maupun non akademik. 

 

            

            

           Kepala sekolah memiliki peran kunci dalam mengembangkan budaya sekolah 

yang positif. Pengembangan ini dilakukan melalui kerjasama bersama guru-guru 

dan warga sekolah, dengan memberi contoh tentang nilai-nilai, norma-norma dan 

perilaku positif sehingga bisa memberikan kontribusi yang positif bagi 

peningkatan kualitas sumber daya manusia sekolah dalam menuju sekolah yang 

berkualitas. 

 

Output dari manajemen pengembangan madrasah adalah meningkatnya mutu 

madrasah. Mutu madrasah dapat dilihat dari status madrasah yang memperoleh 

Akreditasi A selama 2 periode dan meningkatnya hasil prestasi belajar yang 

dicapai para siswa baik pada bidang akademik dan non akademik. Outcome dari 

manajemen pengembangan madrasah ini adalah banyaknya peserta didik yang 

setelah lulus dari MTsN Kotaagung dapat melanjutkan pendidikannya ke sekolah 
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negeri favorit yang ada di kabupaten Tanggamus dan di luar Kabupaten 

Tanggamus. 

 

 

 


