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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR 

 

Pada bab ini diutarakan secara berurut adalah tentang manajemen sekolah 

meliputi: 1) Manajemen kurikulum pembelajaran di SD Muhammadiyah Metro 

Pusat. 2) Manajemen peserta didik di SD Muhammadiyah Metro Pusat.                

3) Manajemen tenaga pendidik dan kependidikan di SD Muhammadiyah Metro 

Pusat. 4) Manajemen sarana dan prasarana di SD Muhammadiyah Metro Pusat.  

5) Manajemen pembiayaan di SD Muhammadiyah Metro Pusat. 6) Partisipasi 

masyarakat di SD Muhammadiyah Metro Pusat. 7) Peran komite di Sekolah Dasar 

Muhammadiyah Metro Pusat dan kerangka pikir.  

 

2.1 Manajemen Sekolah 

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

manajemen adalah” proses mencapai tujuan organisasi dengan melakukan 

kegiatan dari empat fungsi organisasi utama yaitu merencanakan (planning) 

mengorganisasi (organizing), mamimpin (leading), dan mengendalikan 

(Controlling)” dengan demikian manajemen adalah sebuah kegiatan yang 

berkesinambungan di mana setiap kegiatan memiliki fungsi yang tidak terputus. 

 

 

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

perencanaan, pengorganisasian, pengaraha, dan pengawasan usaha-usaha para 
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anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi yang telah 

ditetapkan”. 

 

Secara khusus dalam konteks pendidikan, Djam’an Satori dalam Ambarita (2013: 

18) memberikan pengertian  manajemen pendidikan dengan menggunakan istilah 

administrasi pendidikan yang di artikan sebagai “keseluruhan proses  kerjasama 

dengan memanfaatkan semua sumber personil dan material yang tersedia dan 

sesuai untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan secara efektif dan 

efisien”. 

 

Dari rumusan para  pakar tersebut saling melengkapi manajemen adalah adanya 

kesinambungan fungsi-fungsi pemberdayaan berbagai sumber daya yang ada 

untuk mewujudkan tujuan. 

 

 

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

tentang sekolah  yaitu 1) Banggunan atau lembaga untuk belajar dan mengajar 

serta tempat menerima dan memberi pelajaran, 2) Waktu atau pertemuan ketika 

murid di beri pelajaran dan, 3) Usaha menuntut kepandaian (Ilmu pengetahuan) 

pelajaran,pengajaran. 

 

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

pendidikan yang di selenggarakan dalam waktu yang sangat teratur, program yang 

sangat kaya dan sistematik, dilakukan oleh tenaga kependidikan yang profesional 

dalam bidangnya dan dilengkapi fasilitas yang memadai. 
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Menurut Bafadal (2003:67) untuk menjalankan kegiatan guna mencapai tujuan 

sebagaiman diharapkan masyarakat maka sekolah memfungsikan manajemen, 

baik dalam proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan 

bagi terjaminnya kelancaran tugas, kinerja tinggi, pelayanan siswa dan orang tua 

secara baik sehingga mengeluarkan lulusan sebagaimana diharapkan masyarakat. 

 

Dadang (2010: 92) Perkembangan teknologi akan mempengaruhi kehidupan yang 

modern dan pendidikan dihadapkan pada kenyataan perubahan yang begitu cepat  

dan kehadirannya terkadang sulit untuk diprediksi sehingga menuntut setiap 

organisasi memiliki  kemampuan untuk  adaptif dan antisipatif. Begitu pula 

dengan sekolah sebagai institusi yang bergerak dibidang jasa pendidikan akan 

dihadapkan pada berbagai tuntutan /tantangan perubahan zaman, ketidakmampuan 

sekolah dalam menantisipasi dan beradaptasi maka lambat-laun sekolah tersebut 

akan terpuruk. 

Jika sikap adaptif dan antisipatif dapat dilakukan melalui upaya untuk 

melaksanakan perbaikan terus menerus dalam proses manajemen maka bukan 

tidak mungkin sekolah tersebut akan mencapai mutu yang di harapkandan konsep 

ini sesuai dengan Total Quality Manajement (TQM) atau manajemen mutu.  

 

2.1.1 Peran dan Fungsi Manajemen Sekolah 

Perkembangan SD Muhammadiyah Metro semakin tahun semakin berkembang 

maju baik dari prestasi akademik maupun non akademik semua itu tidak terlepas 
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dari bagaimana memanag sebuah sekolah sehingga sekolah itu menjadi maju dan 

diminati masyarakat. Manajemen sekolah merupakan faktor terpenting dalam 

menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran disekolah. 

 

Semua menjadi penting ketika prestasi  menjadi tolok ukur sebuah keberhasilan. 

Bagaimana kepala sekolah berperan dalam memanage dan menjalankan 

fungsinya. Manajemen pendidikan merupakan suatu kegiatan atau tindakan yang 

mengacu pada fungsi-fungsi manajemen dan fungsi manajemen menurut   Terry 

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

(perencanaan), 2) Organizing (pengorganisasian), 3) Actuating (pelaksanaan),      

4) Controling (pengawasan). Menurut Henry fayol terdapat lima fungsi 

manajemen  yakni 1) Planing (perencanaan), 2) Organizing (pengorganisasian), 

3) Comanding (pengaturan),  4) Coordinating (pengkordinatsian), 5) Controling 

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

kegiatan manajemen  adalah planing, organizing, actuating dan controling. 

 

1) Perencanaan (planning)  

Adalah suatu kegitan perencanaan untuk menetapkan tujuan yang akan 

dicapai beserta bagaimana cara-cara mencapai tujuan yang sudah 

ditetapkan. Ada 9 manfaat perencanaan menurut Handoko yaitu:               

(a) Membantu manajemen untuk menyesuikan diri dengan perubahan-

perubahan lingkungan, (b) Membantudalam kristalisasi penyesuaian pada 

masalah- masalah utama, (c) Memungkinkan manajer memahami 
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keseluruhan gambaran, (d) Membantu menempatkan tanggung jawab lebih 

tepat, (e) Memberikan cara pemberian perintah untuk beroperasi, (f) 

memudahkan dalam melakukan koordinasi diantara berbagai bagian 

organisasi, (g) membuat tujuan lebih khusus terperinci dan lebih mudah 

dipahami, (h) meminimumkan pekerjaan yang tidak pasti dan  (i) 

menghemat waktu, usaha dan dana. 

 

2) Pengorganisasian (Organizing) 

Fungsi manajemen berikutnya adalah pengorganisasian (Organizing) 

Terry dalam Ambarita (2013:21) mengemukakan bahwa” 

pengorganisasian adalah tindakan mengusahakan hubungan-hubungan 

kelakuan yang efektif antara orang-orang, sehingga mereka dapat bekerja 

sama secara efisien ,dan memperoleh kepuasan pribadi dalam 

melaksanakan tugas-tugas tertentu, dalam kondisi lingkungan tertentu 

guna mencapai tujuan atau sasaran tertentu”. 

 

3. Pelaksanaan (actuating) 

Dari seluruh rangkaian proses manajemen, pelaksanaan (actuating) 

merupakan fungsi manajemen yang paling utama. Dalam fungsi 

perencanaan dan pengorganisasian lebih banyak berhubungan dengan 

aspek-aspek abstrak proses manajemen. Sedangkan fungsi actuating  

justru lebih menekankan pada kegiatan yang berhubungan langsung 

dengan orang-orang dan sumber daya lainya dalam organisasi, dalam 

rangka pencapaian tujuan. 
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Berdasarkan pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

pelaksanaan  (actuating) adalah upaya untuk menjadikan perencanaan   

menjadi kenyataan dengan melalui berbagai pengarahan dan pemotivasian 

agar setiap karyawan dapat melaksanakan tugas secara optimal sesuai 

dengan peran,tugas dan tanggung jawabnya. 

Dalam pelaksanaan  bahwa seorang karyawan akan termotifasi untuk 

mengerjakan sesuatu apabila 1) merasa yakin akan mampu mengerjakan, 

2) yakin bahwa pekerjaan tersebut memberikan manfaat bagi dirinya, 3)  

tidak sedang dibebani oleh problem pribadi atau tugas lain yang lebih 

penting, atau mendesak, 4) tugas tersebut merupakan kepercayaan bagi 

yang bersangkutan, 5) hubungan antar teman dalam organisasi tersebut 

harmonis. 

 

4. Pengawasan (Contrloling) 

Pengawasan (controlling) merupakan fungsi manajemen yang tidak kalah 

pentingnya dalam suatu organisasi. Semua fungsi terdahulu, tidak akan 

efektif tanpa disertai fungsi pengawasan dan pengawasan 

 

Subtansi Manajemen pendidikan  Menurut Nawawi  Manajemen Pendidikan 

(2003; 7) meliputi: 1) Manajemen Kurikulum dan Pembelajaran, 2) Manajemen 

Peserta Didik, 3) Manajemen Tenaga Kependidikan, 4) Sarana dan Prasarana,      

5) Manajemen Keuangan, 6) Partisipasi Masyarakat. 

Hal senada diungkapan Burhanuddin dkk (2003:7) yang menjadi substansi 

manajemen pendidikan adalah 1) kurikulum dan pembelajaran, 2) peserta didik, 3) 
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tenaga kependidikan, 4) sarana dan prasarana, 5) keuangan, 6) partisipasi 

masyarakat. 

 

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa manajemen sekolah sangat 

penting dalm pengelolaan secara optimalsuatu sekolah jika tidak ada manajemen  

di suatu sekolah maka tidak akan tercapai tujuan pendidikan secara efektif ,efisien 

dan optimal 

 

2.1.1 Manajemen  Kurikulum dan Pembelajaran 

Manajemen kurikulum merupakan subtansi manajemen yang utama disekolah. 

Prinsip dasar manajemen kurikulum  ini berusaha agar proses pembelajaran dapat 

berjalan dengan baik, dengan tolok ukur pencapaian tujuan oleh siswa dan 

mendorong guru untuk menyusun dan terus menerus menyempurnakan strategi 

pembelajaran. Tahapan manajemen kurikulum disekolah   empat tahap melalui    

a) Perencanaan, b) Pengorganisasian dan Koordinasi, c) Pelaksanaan, d) 

Pengendalian Dalam konteks Kurikulum Tingkat Satuan pendidikan (KTSP). Tita 

Lestari dalam Ambarita (:2013 :27) mengemukakan tentang siklus manajemen 

kurikulum yang terdiri dari empat tahap: 

a) Tahap perencanaan; Meliputi langkah-langkah sebagai: 1) analisis 

kebutuhan; 2) merumuskan dan menjawab pertanyaan filosofis;                 

3) menentukan desain kurikulum dan 4) membuat rencana induk (master 

plan); 5) pengembangan ; 6) pelaksanaan dan 7) penilaian. 
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b) Tahap Pengembangan meliputi langkah-langkah; 1) perumusan rasional 

atau dasar pemikiran; 2)  perumusan visi, misi dan tujuan; 3) penentuan 

struktur dan isi program; 4) pemilihan dan pengorganisaian; 5) 

pengorganisasian kegiatan pembelajaran; 6) Pemilihan sumber materi,alat 

dan sarana belajar dan 7) penentuan cara mengukur hasil belajar. 

c) Tahap Implementasi atau pelaksanaan; meliputi langkah-langkah:                  

1) penyusunan rencana dan program pembelajaran pembelajaran,                   

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

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

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

d) Tahap penilaian terutama dilakukan untuk melihat sejauh mana kekuatan 

dan kelemahan dari kurikulum yang dikembangkan, baik bentuk penilaian 

formatif maupun sumatif. Penilaian kurikulum dapat mencakup konteks, 

input, proses, produk (CIPP). Penilaian konteks memfokuskan pada 

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

peluang. Penilaian input memfokuskan pada kemampuan sistem, strategi 

pencapaian tujuan, implementasi desain dan cos benefit dari rancangan 

penilaian  proses memiliki fokus yaitu pada penyediaan informasi untuk 

pembuatan keputusan dalam pelaksanaan program penilaian produk 

terfokus pada mengukur pencapaian proses dan pada akhir program 

(identik dengan evaluasi Sumatif). 

 

Penyusunan kurikulum di mulai dari suatu tinjauan terhadap model-model 

kurikulum. Menurut Sukmadinata, (2005) ada empat yakni: 1) kurikulum subyek 
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akademis, 2) Kurikulum humanistik, 3) Kurikulum rekrontuksi sosial, 4) 

Kurikulum teknologis. 

Kurikulum Subyek akademis adalah kurikulum yang mengutamakan  isi (subyect 

matter). Kurikulum ini berisikan kumpulan bahan ajar dan rencana  pembelajaran, 

target utama dari kurikulum ini adalah penguasaan materi yang sebanyak-

banyaknya.  

Kurikulum Humanistik merupakan kurikulum yang mengutamakan proses belajar 

mengajar. Kurikulum ini di kembangkan berdasarkan kebutuhan peserta didik 

peran guru sangat besar dalam memberikan suasana belajar yang nyaman kepada 

peserta didiknya. Tujuan kurikulum ini adalah mengembangkan peserta didik 

menjadi pribadi yang mandiri. 

Kurikulum Rekrontuksi sosial merupakan kurikulum yang bertujuan  

mempersiapkan peserta didik agar dapat menghadapi tantangan dunia kerja. 

Kurikulum ini menuntut agar sekolah dapat mengembangkan kehidupan sosial 

siswa dan bagaimana siswa dapat bergabung dan berpartisipasi dalam kehidupan 

masyarakat. 

Kurikulum Teknologi merupakan kurikulum yang menggabungkan antara ilmu 

pengetahuan dengan teknologi (dalam arti positif) agar proses pembelajaran di 

sekolah dapat lebih efektif dan efisien dengan dukungan teknologi. 

Kurikulum adalah suatu rancangan/jalan yang harus dilewati oleh peserta didik 

untuk memperoleh kemampuan atau kompetensi. Oleh sebab itu dalam merancang 

suatu kurikulum hendaknya dipertimbangkan tentang apa yang hendak dicapai, 

apa yang akan diperoleh setelah mengikuti proses pendidikan nanti. 
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2.1.2 Manajemen Peserta didik 

Peserta Didik/ Pelajar  menurut Rohman (2011:123) adalah seseorang yang 

sedang menuntut ilmu di dalam lembaga pendidikan dasar dan menengah. Istilah 

anak didik mempunyai arti anak (pribadi yang belum dewasa) yang diserahkan 

oleh  orang tua /wali  kepada tanggung jawab guru atau guru yang menyayangi 

murid seperti anaknya sendiri. Adapun istilah peserta didik yang sering kita 

dengar akhir-akhir ini dipakai pada proses pembelajaran di sekolah.penggunaan 

peserta didik lebih ditekankan kepada pentingnya murid/siswa untuk berperan 

secara aktif dalam proses pembelajaran. 

 

Perubahan istilah dari murid menjadi peserta didik,kemudian dari anak didik ke 

peserta didik hal ini tercermin pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan nasional yang menyebutkan bahwa pengertian peserta 

didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan diri  melalui 

proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan 

tertentu. 

 

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

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

sehingga harus didorong untuk perperan serta dalam setiap perencanaan dan 

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

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

ekonomi, minat dan seterusnya oleh karena itu diperlukan wahana kegiatan yang 
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beragam, sehingga setiap siswa memiliki wahana untuk berkembang secara 

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

diajarkan, d) pengembangan potensi siswa tidak hanya menyangkut  ranah 

kognitif tetapi juga ranah afektif dan psikomotor. 

Konsekuensi logis dari “peserta didik”adalah keharusan akan adanya tugas 

pelayanan dari penyelenggara  pendidikan terhadap para peserta didik.Orang-

orang yang hendak mengembangkan diri harus dilayani sebaik mungkin agar 

tercapai tujuannya. 

Sekolah sebagai organisasi juga mempunyai tujuan-tujuan. Agar tujuan dari 

peserta didik dan tujuan sekolah bisa dicapai bersama-sama secara efektif dan 

efisien, maka kesesuaian tujuan antara keduanya harus ada. Disinilah peran dari 

ilmu manajemen peserta didik dalam tugasnya agar  keduanya mempunyai tujuan 

yang sama dan bersama pula dalam mencapi tujuan tersebut. 

 

Fokus manajemen peserta didik adalah unsur pelayanan  terhadap siswa. Siswa 

atau peserta didik harus terlayani dengan sebaik-baiknya agar mereka berhasil 

dalam mengikuti proses pembelajaran. Setiap siswa mempunyai hak dan 

kewajiban dan antara satu dengan yang lain mempunyai bakat dan minat yang 

berbeda, latar belakang ekonomi, kesehatan juga berbeda juga pada motivasi 

dalam memilih sekolah. Hal inilah Manajemen Peserta didik dapat terlayani 

dengan baik agar mereka dapat mengikuti proses pembelajaran  dan sekaligus 

dapat memberi harapan semua pihak. 
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Ruang lingkup manajemen peserta didik menurut Burhanuddin dkk (2003:55) 

yaitu: 

a. Perencanaan peserta didik, termasuk di dalamnya adalah: school census, 

school size, class size dan effective class. 

b. Penerimaan peserta didik, meliputi penentuan: kebijaksanaan penerimaan 

peserta didik, system penerimaan peserta didik, criteria penerimaan peserta 

didik, prosedur penerimaan peserta didik. 

c. Orientasi peserta didik baru, meliputi pengaturan-pengaturan: hari-hari 

pertama peserta  didik di sekolah, pecan orientasi peserta didik, 

pendekatan yang dipergunakan dalam orientasi peserta didik, pendekatan 

yang dipergunakan dalam orientasi peserta didik. 

d. Mengatur pengelompokkan peserta didik baik yang berdasarkan fungsi 

persamaan maupun yang berdasarkan fungsi perbedaan. 

e. Mengatur pengelompokkan peserta didik baik yang berdasarkan fungsi 

persamaan maupun yang berdasarkan fungsi perbedaan. 

f. Mengatur evaluasi peserta didik, abik dalam rangka memperbaiki proses 

belajar mengajar, bimbingan dan penyuluhan maupun untuk kepentingan 

promosi peserta didik. 

g. Mengatur kenaikan tingkat peserta didik 

h. Mengatur peserta didik yang mutasi dan drop out. 

i. Mengatur kode etik, pengadilan dan peningkatan disiplin peserta didik. 

j. Mengatur layanan peserta didik.  

 



22 
 

2.1.3 Manajemen Sumber daya Manusia (Tenaga Pendidik dan 

Kependidikan) 

 

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

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

sebagai komponen yang paling berharga. 2) Sumber daya manusia akan berfungsi 

secara optimal jika dikelola dengan baik, 3)  Kultur dan suasana organisasi 

sekolah sangat berpengaruh terhadap pencapaian tujuan pengembangan sekolah,              

4)  Kerjasama tim  yang kompak merupakan kunci keberhasilan. 

Sumber daya Manusia menurut Nawawi (2003) ada tiga a) Sumber daya manusia 

adalah manusia yang bekerja dilingkungan suatu organisasi, b) Sumber Daya 

Manusia adalah potensi manusiawi sebagai penggerak Organisasi dalam 

mewujudkan eksistensinya, c) Sumber Daya Manusia berfungsi sebagai modal 

(non material/ non finansial) didalam organisasi bisnis yang dapat diwujudkan 

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

eksistensi organisasi. 

 

Menurut Mathis dan Jakson (2012) manajemen sumberdaya manusia adalah 

perangcangan sistem manajemen atau sistem pengelolaan untuk menjamin bahwa 

talenta manusia termanfaatkan dengan baik untuk mencapai tujuan–tujuan 

organisasi. 

 

Sedangkan menurut Alan  Price (2011): manajemen sumber daya manusia 

berkaitan dengan perekrutan orang-orang yang memiliki kemampuan yang 
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fleksibel dan berkomitmen,mengelola unjuk kerja dan memberi reword terhadap 

mereka dan juga mengembangkan kopetensi-kompetensi penting pada mereka. 

Dari beberapa pendapat para ahli dapat di tarik kesimpulan bahwa manajemen 

sumber daya manusia adalah manajemen secara menyeluruh yang efektif terhadap 

orang-orang yang bekerja dalam organisasi dalam kerangka memberikan 

konstribusi untuk mencapai tujuan-tujuan yang di inginkan. Semua proses 

terhadap sumberdaya manusia (misalnya perekrutan,penilaian kinerja dan 

renumerasi merupakan komponen-komponen yang terintegrasi dari keseluruhan 

strategi manajemen sumberdaya manusia. 

 

Manajemen sumber daya manusia secara garis besar memiliki fungsi dan aktivitas 

pokok yang diterapkan oleh kebanyakan organisasi menurut Schelur dalam  

Burhanuddin dkk (2003:69): sebagai berikut: 

a. Perencanaan kebutuhan sumber daya manusia: Pengadaan Pegawai 

(Rekrutman, seleksi), seleksi, pengadaan pegawai (program-program 

manajemen karier, perencanaan karier. 

b. Pengadaan sumber daya manusia atau staf: pelaksanaan rekruitmen atau 

penarikan seleksi terhadap calon tenaga sesuai dengan jenis pekerjaan dan 

karakteristik tenaga yang diperlukan dan penempatan/penugasan staf. 

c. Penilaian dan kompensasi: media komunikasi antara atasan dan bawahan 

sekaligus menumbuhkan kepercayaan antara penilai dan yang dinilai. 

d. Pelatihan dan pengembangan. 

e. Penciptaan dan Pembinaan hubungan kerja yang efektif 
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2.1.3.1 Perekrutan dan Penerimaan Guru 

Tahap perekrutan yang dilanjutkan dengan tahap penerimaan merupakan tahap 

paling kritis dalam proses manajemen SDM. Perekrutan dan penyeleksian adalah 

yang paling kritikal dan signifikan dalam memfungsikan sumberdaya manusia. 

Pihak manajemen harus menentukan batasan-batasan kualifikasi yang dapat 

diterima dalam suatu kriteria.  

 

Kriteria perekrutan hendaknya ditetapkan sesuai dengan kebutuhan. Perekrutan 

harus bersifat mengikat yang berarti bahwa memperkerjakan seseorang yang 

memiliki pengetahuan, keahlian, kemampuan dan karakteristik yang belum ada 

sebelumnya. 

 

Tujuan, seleksi, dan penempatan adalah mencocokkan antar karakteristik Individu  

(pengetahuan,pengalaman dll) dengan persyaratan jabatan yang  harus dimiliki 

individu tersebut dalam memegang suatu jabatan. Kegagalan dalam mencocokan 

kedua hal tersebut dapat menyebabkan kinerja karyawan, pegawai atau tidak 

optimal dan kepuasan kerja sangat rendah, sehingga tidak jarang hal ini membuat 

individu dan organisasi menjadi frustasi. 

 

Guru adalah kunci dalam mencapai kwalitas dan keberhasilan pendidikan 

sehingga perlu adanya perekrutan yang benar-benar jeli dari  proses pendaftaran, 

wawancara, tes tertulis dan tes kemampuan dalam mengajar, juga perlu 

diperhatikan antusiasme pelamar, komitmen, sensitivitas terhadap siswa. Menurut 

Kamus Besar Bahasa Idonesia (2004:175) karakter memiliki arti sifat kejiwaan, 
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akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dari yang lain menurut 

Alwisol (2008:48) karakter adalah gambaran tentang tingkah laku yang 

menonjolkan nilai benar atau salah, baik buruk, baik secara eksplisit maupun 

implisit. Karakter terwujud berupa tingkah laku yang ditunjukan ke lingkungan 

sosial,karakter bersifat permanen sertapenuntun,mengarahkan,mengorganisasikan 

aktivitas individu. 

 

2.1.3.2 Pembinaan dan Pemberdayaan Guru 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2004:376) Pembinaan bermakna Usaha, 

tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk  hasil yang 

lebuh baik. Jadi pembinaan bisa diartikan sebagai upaya untuk membangun atau 

mengembangkan sedangkan pemberdayaan bermakna proses cara atau perbuatan 

utnuk memberdayakan. Memberdayakan berarti memperlakukan sesuatu menjadi 

berdaya/mempunyai kekuatan. Jadi pembinaan adalah suatu kegiatan yang 

dilakukan dengan cara terbaik yang bertujuan untuk memperoleh hasil (barang 

atau jasa) yang lebih baik dari yang sudah ada dari sebelumnya. Sedangkan 

pemberdayaan bermakna memberikan kemampuan. 

Menurut  Raymond A Noe (2010:89) dari Universitas  di Ohio State dan beberapa 

Universitas terkemuka di Amerika Serikat. Pelatihan adalah upaya yang terencana 

yang dilakukan oleh perusahaan /organisasi untuk memfasilitasi belajar karyawan 

dalam hal hubungan kompetensi-kompetensi dengan pekerjaan. Tujuan pelatihan 

bagi karyawan adalah untuk menguasai, pengetahuan, ketrampilan dan penegasan 

perilaku dalam program pelatihan dan untuk menerapkannya dalam aktivitas 

sehari-hari. 



26 
 

2.1.4 Manajemen Sarana dan Prasarana  

Keberadaan sarana dan prasarana merupakan unsur penting dalam sebuah 

pendidikan, baik dari bangunan fisik, ruang kelas, taman, perpustakaan, 

laboratorium,sarana olahraga dan kesenian, arena bermain, kantin, UKS, 

perlengkapan kelas sampai peralatan edukasi yang dimiliki sesuai dengan Standar 

Pelayanan Minimum  (SPM) yang di tetapkan oleh pemerintah. 

 

Seiring dengan kemajuan zaman bidang informasi dan teknologi, jika sekolah  

mempunyai fasilitas akses jaringan internet dan website sendiri. Dimana 

stakeholder bisa berinteraksi dan komunikasi di dunia maya dan membantu para 

orang tua siswa untuk mementau perkembangan putra putrinya secara cepat dan 

tidak harus secara fisik datang kesekolah. 

 

Menurut Mulyasa (2007:49) menyatakan bahwa: Sarana pendidikan adalah 

peralatan dan perlengkapan yang secara langsung digunakan dan menunjang 

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

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

adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan 

atau pengajaran seperti halaman, kebun, taman sekolah. 

 

Sedangkan menurut Arikunto dan Yuliana (dalam Mulyasa, 2007: 56) 

menyatakan bahwa: manajemen sarana disebut manajemen materiil, yaitu 

segenaproses penataan yang bersangkut-paut dengan pengadaan dan sarana 

pendidikan merupakan sarana penunjang bagi proses belajar mengajar. 
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Jika semua pendukung pendidikan tersedia di sekolah bukan tidak mungkin jika 

pembelajaran bisa berjalan dengan baik dan menyenangkan dan menjadi rumah 

kedua bagi anak-anak. Dan sekolah yang baik adalah yang menyediakan semua 

sarana sesuai rasio perbandingan antara siswa dan kebutuhan fasilitasnya. 

 

Menurut Burhanuddin dkk (2003:87) manajemen sarana dan prasarana 

pendididkan di sekolah mencakup kegiatan-kegiatan: 

a.  Pengadaan saran dan prasarana sekolah (perencanaan pengadaan sarana 

prasarana sekolah,  cara pengadaan sarana prasarana, Administrasi sarana 

dan prasarana pendidikan) 

b. Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan (pengecekan, pemeliharaan 

yang beresifat pencegahan, pemeliharaan yang bersifat perbaikan ringan, 

perbaikan berat, pemeliharaan sehari-hari seperti menyapu, mengepel 

lantai, membersihkan pintu, pemeliharaan berkala misalnya pengontrol 

genting, pengapuran tembok) 

c. Penghapusan sarana dan prasarana sekolah  

 

 

2.1.5 Manajemen Keuangan di SD Muhammadiyah  

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

dengan kiat sekolah dalam menggali dana, kiat sekolah dalam mengelola dan 

pengelolaan keuangan dikaitkan dengan program tahunan sekolah, cara 

mengadministrasikan dana sekolah, dan cara melakukan pengawasan, 

pengendalian serta pemeriksaan. 
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Inti dari pada manajemen keuangan adalah pencapaian efisiensi dan efektifitas. 

Oleh karena itu disamping mengupayakan  ketersediaan dana yang memadai 

untuk kebutuhan pembanggunan maupun kegiatan rutin operasional  ,juga perlu 

diperhatikan faktor akuntabilitas dan transparansi setiap penggunaan keuangan 

baik yang bersumber dari pemerintah, masyarakat dan sumber-sumber yang 

lainnya. Suatu sekolah jika pengelolaan keuangannya baik tranparans dan 

akuntabilitas penggunaan keuangannya jelas maka sekolah tersebut dapat 

dikatakan sekolah sehat,maju dalam segala hal. 

 

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

melakukan kegiatan mengatur keuangan dengan menggerakkan tenaga orang lain. 

Kegiatan tersebut dimulai dari  

a. Perencanaan anggaran : kepala sekolah diharapkan menyusumn Rencana 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) untuk itu kepala 

sekolah hendaknya mengetahui sumber-sumber  dana yang merupakan 

sumber daya sekolah. Sumber dana tersebut meliputi anggaran rutin, dana 

penunjang pendidikan (DPP), Subsidi bantuan penyelenggara pemerintah 

(SBPP), bantuan operasional dan perawatan (BOP), badan Pembantu 

penyelenggara pendidikan (BP3), donator, badan usaha serta sumbangan 

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

subsidi pemerintah, donator, yayasan, dan masyarakat secara luas. 

b. Pelaksanaan anggaran belanja sekolah. UU Perbendaharaan Negara pasal 

34, 28, 30 yaitu pengeluaran yang melampaui kredit anggaran atau tidak 

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

ditambah baik langsung maupun tidak langsung karena adanya keuntungan 

bagi negara.  

c. Pengawasan pelaksanaan anggaran sekolah: didasarkan pada buku kas 

umum yang dipergunakan oleh bendaharawan untuk mencatat transaksi 

kas yang menjadi tanggungjawab kepala sekolah.  

d. Pertanggungjawaban keuangan 
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2.1.6 Partisipasi Masyarakat 

Partisipasi masyarakat berupa keikutsertaan masyarakat atau peran serta 

masyarakat dalam meningkatkan mutu pendidikan. Menurut Suparlan (2013: 88) 

pemerintah telah membebrikan  rambu-rambu standar pengelolaan sebagai beriku: 

a) Sekolah melibatkan warga dan masyarakat pendukung sekolah dalam 

mengelola pendidikan. 

b) Warga sekolah dilibatkan dalam pengelolaan akademik 

c) Masyarakat pendukung sekolah dilibatkan dalam pengelolaan non 

akademik. 

d) Keterlibatan peran serta warga sekolah dan masyarakat dalam 

pengelolaan, dibatasi pada kegiatan tertentu yang ditetapkan. 

e) Setiap sekolah menjalin kemitraan dengan lembaga lain yang relevan, 

berkaitan dengan input, proses, ouput, dan pemanfaatan lulusan. 

f) Kemitraan sekolah dilakukan dengan lembaga pemeerintah atau non 

pemerintah. 

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

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

setara di lingkungannya. 

h) System kemitraan sekolah ditetapkan dengan perjanjian secara tertulis. 

 

Adapun keterlibatan masyarakat dalam pendidikan menurut Hoy & Miskel 1987 

dalam Burhanuddin dkk (2003:124) pada gambar berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Orang tua  

Pembayar pajak 

Masyarakat  

Perguruan tinggi Perusahaan 

Asosiasi pendidikan 

Pengawas 

pendidikan 

DPR 

 

Sekolah 

Gambar 2.1 Hoy & Miskel diadaptasi dari 1987dalam Keterlibatan Masyarakat pada 

Pendidikan 
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Menurut Burhanuddin dkk (2003:128) ada beberapa cara yang dapat digunakan 

untuk melakukan komunikasi yang efektif dengan masyarakat, antara lain: 

a. Memperdayakan orang-orang kunci 

b. Warga sekolah bersifat terbuka terhadap saran dan kritik masyarakat 

c. Komunikasi dengan masyarakat perlu terus menerus dilakukan agar harapan 

dan kebutuhan masyarakat dan sekolah dapat sejalan. 

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

berpartisipasi dalam kegiatan sekolah. Misalnya kegiatan olahraga, kesenian, 

dan sebagainya. 

 

2.2 Peran Komite 

Penelitian ini peneliti ingin mengetahui seberapa jauh peran Peran Komite 

Sekolah di SD muhammadiyah Metro apakah sudah sesuai dengan AD/ART 

Komite Sekolah yang diharapkan oleh pemerintah yakni  meningkatkan 

penyelenggaraan pendidikan di Sekolah.  AD/ART Pasal 8 Komite Sekolah 

berperan  sebagai: 

 a. Pemberi pertimbangan (Advisory Agency) dalarn penentuan dan pelaksanaan 

kebijakan di suatu pendidikan. 

b. Pendukung (Supporting Agency) baik yang berwujud finansial,pemikiran,  

maupun  tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di suatu pendidikan. 

c.Pengontrol (Controlling Agency) dalam rangka transparansi dan   

akuntabilitasi penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di suatu  

pendidikan. 
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d. Peran komite sekolah sebagai mediator yaitu penghubung anatara sekolah, 

masyarakat dan pemerintah dalam merencanakan kebijakan pendidikan 

Departemen Pendidikan Nasional dalam Partisipasi Masyarakat (2001:17), 

menguraikan tujuh peran Komite Sekolah terhadap penyelenggaraan sekolah, 

yakni : 

a) Membantu meningkatkan kelancaran penyelenggaraan kegiatan belajar 

mengajar di sekolah baik sarana, prasarana maupun teknis pendidikan. 

b) Melakukan pembinaan sikap dan prilaku siswa. Membantu usaha 

pemantapan sekolah dalam mewujudkan pembinaan dan pengembangan 

ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, pendidikan demokrasi sejak 

dini (kehidupan berbangsa dan bernegara, pendidikan pendahuluan bela 

negara, kewarga negaraan, berorganisasi, dan kepemimpinan), 

keterampilan dan kewirausahaan, kesegaran jasmani dan berolah raga, 

daya kreasi dan cipta, serta apresiasi seni dan budaya. 

c) Mencari sumber pendanaan untuk membantu siswa yang tidak mampu. 

d) Melakukan penilaian sekolah untuk pengembangan pelaksanaan 

kurikulum, baik intrakulikuler maupun ekstrakulikuler dan pelaksanaan 

manajemen sekolah, kepala/wakil kepala sekolah, guru, siswa dan 

karyawan. 

e) Memberikan penghargaan atas keberhasilan manajemen sekolah 

f) Melakukan pembahasan tentang usulan Rancangan Anggaran Pendapatan 

Belanja Sekolah (RAPBS) 

g) Meminta sekolah agar mengadakan pertemuan untuk kepentingan tertentu. 

 

 

 

Penjabaran kegiatan operasional dari tujuh peran di atas Komite Sekolah selaku 

pemberi pertimbangan melaksanakan berbagai kegiatan seperti : 

a) Mengadakan pendataan kondisi sosial ekonomi keluarga peserta didik dan 

sumber daya pendidikan yang ada dalam masyarakat. 

b) Memberikan masukan dan pertimbangan kepada sekolah dalam penyusunan 

Visi, Misi tujuan, kebijakan dan kegiatan sekolah. 

c) Menganalisis hasil pendataan sebagai bahan pemberian masukan, 

pertimbangan dan rekomendasi kepala sekolah. 
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d) Menyampaikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi secara tertulis 

kepada sekolah dengan tembusan Kepala Dinas Pendidikan dan Dewan 

Pendidikan. 

e) Memberikan pertimbangan kepada sekolah dalam rangka pengembangan 

kurikulum muatan lokal, dan meningkatkan proses pembelajaran dan 

pengajaran yang menyenangkan.. 

f) Memverifikasi RAPBS yang diajukan oleh kepala sekolah, memberikan 

pengesahan terhadap RAPBS setelah proses verifikasi dalam rapat pleno 

komite sekolah. 

 

 

Dalam peran pemberian dukungan Komite Sekolah melaksanakan beberapa 

kegiatan seperti : 

a) Memberikan dukungan kepada sekolah untuk secara preventif dalam 

memberantas penyebarluasan narkoba di sekolah, serta pemeriksaan 

kesehatan siswa. 

b) Memberikan dukungan kepada sekolah dalam pelaksanaan kegiatan 

ekstrakurikuler. 

c) Mencari bantuan dana dari dunia industri untuk biaya pembebasan uang 

sekolah bagi siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu. 

d) Melaksanakan konsep subsidi silang dalam penarikan iuran dari orang 

tua siswa. 

Sedangkan dalam peran sebagai pengontrol Komite Sekolah melakukan beberapa 

hal seperti ; 
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 a. Meminta penjabaran kepada sekolah tentang hasil belajar siswa. 

 b. Menyebarkan kuisioner untuk memberoleh masukan, saran, dan ide 

kreatif dari masyarakat. 

 c. Menyampaikan laporan kepada sekolah secara tertulis tentang hasil 

pengamatan Komite Sekolah terhadap sekolah.  

Peran sebagai penghubung/mediator Komite Sekolah melaksanakan berbagai 

kegiatan seperti; 

 a. Membantu sekolah dalam menciptakan hubungan dan kerja sama 

antara sekolah dengan orang tua dan masyarakat. 

 b. Mengadakan rapat atau pertemuan secara rutin atau insidental dengan 

kepala sekolah dan dewan guru. 

 c. Mengadakan kunjungan atau silaturahmi ke sekolah, atau dengan 

dewan guru di sekolah. 

 d. Bekerja sama dengan sekolah dalam kegiatan penelusuran alumni. 

 e. Membina hubungan dan kerja sama yang harmonis dengan seluruh 

stake holder pendidikan dengan dunia usaha/dunia industri. 

 f. Mengadakan penjajakan kerja sama atau MOU dengan lembaga lain 

untuk memajukan sekolah. 

 g. Mengadakan kegiatan inovatif untuk meningkatkan kesadaran dan 

kemitraan masyarakat, misalnya panggung hiburan untuk sekolah dan 

masyarakat. 

 h. Mengadakan rapat atau pertemuan secara berkala dan insidental 

dengan orang tua dan anggota masyarakat. 
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Komite Sekolah sesuai dengan peran dan fungsinya, melakukan akuntabilitas 

sebagai berikut : 

a) Komite Sekolah menyampaikan hasil kajian pelaksanaan program sekolah 

kepada stake holders secara periodik, baik yang berupa keberhasilan maupun 

kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran program sekolah. 

b) Menyampaikan laporan pertanggung jawaban bantuan masyarakat baik berupa 

materi (dana, barang tak bergerak maupun bergerak), maupun non materi 

(tenaga, pikiran) kepada masyarakat dan pemerintah setempat. 

 

Komite Sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat 

dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan 

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

pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan di luar sekolah (Kepemendiknas 

Nomor: 044/U/2002). 

 

Partisipasi dalam hubungan sekolah dengan komite sekolah dalam meningkatkan 

mutu pendidikan merupakan turut sertanya individu atau kelompok masyarakat 

dalam pengembangan sekolah. Selanjutnya partisipasi komite sekolah adalah 

suatu perwujudan perilaku masyarakat yang positif dalam suatu rangkaian 

kerjasama atau keterlibatan dalam pelaksanaan hubungan sekolah dengan 

masyarakat. Yang dimaksud dengan keterlibatan di sini bahwa masyarakat ikut 

serta secara lansung, baik secara fisik maupun melalui konsentrasi uang, barang, 

sumbangan pikiran sekaligus ikut serta mengelola dan bertanggung jawab 

terhadap hasil-hasil hubungan sekolah dengan masyarakat yang dicapainya.  
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Partisipasi masyarakat sebagai kekuatan kontrol dalam pelaksanaan berbagai 

program pemerintah menjadi sangat penting. Dibidang pendidikan partisipasi ini 

lebih strategis lagi. Sebab, partisipasi tersebut bisa menjadi semacam kekuatan 

kontrol bagi pelaksanaan dan kualitas mutu pendidikan di sekolah-sekolah. 

Apalagi saat ini Depdiknas mulai menerapkan konsep manajemen berbasis 

sekolah. Karena itulah gagasan tentang perlunya komite sekolah yang berperan 

sebagai lembaga yang menjadi mitra sekolah yang menyalurkan partisipasi 

masyarakat menjadi kebutuhan yang sangat nyata dan tidak terhindarkan.  

 

Dengan adanya komite sekolah, kepala sekolah dan para penyelenggara serta 

pelaksana pendidikan di sekolah secara substansial akan bertanggung jawab 

kepada komite sekolah tersebut.Komite sekolah bertujuan membantu kelencaran 

penyelenggaraan pendidikan di sekolah dalam upaya memelihara, menumbuhkan, 

meningkatkan, dan mengembangkan pendidikan nasional. Untuk mencapai 

tujuan- tujuan tersebut tentu saja komie sekolah mesti melakukan berbagai upaya 

dalam mendayagunakan kemampuan yang ada pada orang tua dan ,masyarakat, 

serta lingkungan sekitarnya, termasuk LSM–LSM yang memiliki perhatian 

khusus dibidang pendidikan. Komite sekolah juga dapat memberikan masukan 

penilaian untuk pengembangan pelaksanaan pendidikan dan pelaksanaan 

manajemen sekolah. Komite sekolah bisa juga memberikan masukan bagi 

pembahasan atas usulan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah 

(RAPBS), Partisipasi komite sekolah di antaranya :a) Membantu meningkatkan 

kelancaran penyelenggaraan kegiatan belajar-mengajar di sekolah baik sarana, 

prasarana maupun teknis pendidikan, 
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a) Melakukan pembinaan sikap dan perilaku siswa. Membantu usaha pemantapan 

sekolah dalam mewujudkan pembinaan dan pengembangan ketakwaan 

terhadap Tuhan Yang Maha Esa, pendidikan demokrasi sejak dini (kehidupan 

berbangsa dan bernegara, pendidikan pendahuluan bela negara, 

kewarganegaraan, berorganisasi, dan kepemimpinan), keterampilan dan 

kewirausahaan, kesegaran jasmani dan berolah raga, daya kreasi dan cipta, 

serta apresiasi seni dan budaya,  

b) Mencari sumber pendanaan untuk membantu siswa yang tidak mampu,  

c) Melakukan penilaian sekolah untuk pengembangan pelaksanaan kurikulum, 

baik intra maupun ekstrakurikuler dan pelaksanaan manajemen sekolah, 

kepala/wakil kepala sekolah, guru, siswa, dan karyawan,  

d) Memberikan penghargaan atas keberhasilan manajemen sekolah,  

f) Melakukan pembahasan tentang usulan Rancangan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Sekolah (RAPBS) dan,  

g) Meminta sekolah agar mengadakan pertemuan untuk kepentingan tertentu . 

Sedangkan menurut Tjokroamidjo (dalam Rahmat,2009:81-82) ada empat 

aspek penting partisipasi komite sekolah (masyarakat) dalam meningkatkan 

mutu pendidikan yaitu:  

1) Terlibatnya masyarakat(komite sekolah), serta ikut serta dalam menentukan 

arah, stratagi, dan kebijakan sekolah,  

2) Meningkatkan kemampuan untuk merumuskan tujuan- tujuan,  
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3) Partisipasi masyarakat dalam kegiatan- kegiatan yang konsisten dengan arah, 

strategi, dan rencana yang telah ditentukan,dan, 

4) Adanya perumusan dan pelaksanaan program- program partisipasi dalam 

sekolah berencana, yang secara lansung memberikan dan menyangkut 

kesejahteraan masyarakat.  

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam partisipasi terdapat unsur- 

unsur yang penting, antara lain: 

a) Keterlibatan mental,emosi dan dengan sendirinya fisik, 

b) Kehendak sendiri atau prakarsa untuk mengambil bagian di dalam usaha 

pencapaian tujuan, 

c) Swadaya dan,  

d) Rasa tanggung jawab. Oleh karena itu partisipasi komite sekolah dapat 

dikatakan sebagai suatu proses penyaluran aspirasi masyarakat baik yang 

bersifat dukungan material maupun non material dari seluruh anggota dan 

kepengurusannya, baik secara individual maupun kolektif, secara langsung 

maupun tidak langsung dalam perencanaan, pengambilan keputusan dan 

pembuatan kebijakan, pelaksanaan, serta pengawasan/pengevaluasian 

pendidikan demi kemajuan mutu sekolah. 

 

2.3 Kerangka Pikir 

Penelitian ini fokus pada  manajemen Sekolah Dasar Muhammadiyah Metro, 

Input adalah segala sesuatu yang dibutuhkan dalam proses. Dalam penelitian ini 
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input adalah SDM meliputi kepala sekolah. Kepala sekolah merupakan pelaku 

manajemen sesuai dengan kompetensi kepala sekolah dalam mengembangkan 

kompetensinya sebagai tokoh utama dalam penelitian, karena kepala sekolah 

merupakan objek utama dalam penelitian ini. SDM selanjutnya yaitu guru, dan 

siswa serta sarana yang mendukung. 

Ouput yang di lihat  mengenai Manajemen  Sekolah, Manajemen Kurikulum dan 

pelaksanaan Pembelajaran, manajemen peserta didik, manajemen Tendik 

(sumberdaya manusia), manajemen sarana prasarana, manajemen keuangan, 

manajemen partisipasi masyarakat. Fokus terakhir tentang peran  Komite sekolah 

dalam peningkatan dan kontrol  mutu  atau kwalitas pembelajaran, kemudian 

respon orang tua/masyarakat sebab  para orang tua memilih SD Muhammadiyah 

sebagai tempat pendidikan bagi anaknya. Apabila manajemen dilaksakan secara 

optimal sehingga menghasilkan output yang baik berupa mutu pendidikan di SD 

Muhammadiyah Metro. Berikut gambar kerangka berpikir penelitian mengenai 

manajemen di SD Muhammadiyam Metro adalah sebagai berikut 

    Input                                        Proses                                            Output 

 

 

  

 

 

 

Manajemen 

1. Kurikulum dan 
Pembelajaran 

2. Tendik dan kependidikan 
3. Kesiswaan 
4. pembiayaan 
5. Sarana Prasarana 
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Sarana  
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 Komite Sekolah 
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Dasar  sekema kerangka pikir ini peneliti menganalisa  data penelitian sehingga 

akan memperoleh informasi yang diharapkan mengenai Implementasi Manajemen 

sekolah Dasar Muhammadiyah Metro sehingga  yang berdampak terhadap mutu 

sekolah Dasar hingga menjadi sekolah favorit yang diminati oleh masyarakat 

untuk membantu mendidik putra-putrinya. 

 


