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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu tujuan dari proses pembelajaran bagi

peserta didik diantaranya meningkatkan hasil belajar,

nilai yang baik dan implementasi dari norma-norma

yang berlaku dalam masyarakat karena mereka telah

memiliki pengetahuan. Untuk mencapai hal tersebut di-

perlukan perencanaan dan strategi yang berdasarkan

pada implementasi manajemen pendidikan di sekolah.

Pendidikan dapat berlangsung di sekolah mau-

pun di luar sekolah. Pendidikan yang berlangsung di

sekolah kegiatannya sudah direncanakan dan mempu-

nyai tujuan yang sudah ditetapkan. Pendidikan me-

nengah kejuruan bertujuan mempersiapkan peserta

didik yang siap terjun dalam masyarakat. Mereka

diharapkan dapat bekerja di dunia usaha dan industri,

berwirausaha atau melanjutkan pendidikan ke jenjang

yang lebih tinggi serta dapat hidup mandiri di dalam

masyarakat.

Lembaga pendidikan pondok pesantren ikut ber-

peran dalam pengembangan pendidikan sekolah me-

nengah kejuruan. Dalam rangka mempersiapkan peser-

ta didik yang tidak hanya tamat belajar di sekolah me-

nengah kejuruan tetapi juga lulus dari pondok pesan-

tren.

Peningkatan mutu pendidikan, tata kelola dan

pencitraan pendidikan yang berlangsung di sekolah
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menengah kejuruan di lingkungan pondok pesantren

diserahkan kepada manajemen sekolah. Keterlibatan

pengasuh dan pengurus pondok selain sebagai pem-

bina juga mengawasi jalannya manajemen sekolah.

Implementasi manajemen sekolah menengah ke-

juruan (SMK) di lingkungan pondok pesantren dilak-

sanakan agar peserta didik menjadi embrio yang unggul

dan mendapatkan penguatan pengamalan nilai luhur

agama, ilmu pengetahuan dan teknologi.

SMK Al Falah Salatiga, SMK Pancasila dan SMK –

SPP Dharma Lestari didirikan sebagai hasil pengem-

bangan pendidikan pondok pesantren. Dalam praktik-

nya diperlukan penyusunan rencana kerja, implement-

tasi rencana kerja dan pengawasannya. Penyusunan

rencana kerja merupakan langkah awal yang harus

dilakukan dengan menyusun visi, misi dan tujuan yang

ingin dicapai oleh organisasi pendidikan di SMK. Selan-

jutnya mengimplementasikan rencana kerja yang dite-

tapkan oleh organisasi sekolah. Untuk itu diperlukan

satu kesatuan arah dari kepala sekolah dengan penem-

patan personil yang sesuai dengan kemampuannya da-

lam organisasi SMK. Melakukan pengawasan imple-

mentasi rencana kerja dengan tujuan memperkecil pe-

nyimpangan dan dengan memperbesar rasa tanggung

jawab dalam organisasi sekolah.

Dalam mewujudkan hal tersebut di atas dan un-

tuk membentuk masyarakat yang berpendidikan dan

produktif. Maka SMK Al Falah, SMK Pancasila dan SMK

-SPP Dharma Lestari berupaya memperbaiki manaje-

mennya. Pelaksanaannya mengacu pada standar pe-

ngelolaan yang meliputi penyusunan rencana kerja, im-
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plementasi rencana kerja, pengawasan dan evaluasi

implementasi manajemen sekolah menengah kejuruan

di lingkungan pondok pesantren.

Peningkatan mutu akan tercapai jika dapat

mengimplementasikan manajemen potensi sumber da-

ya pendidikan. Diantaranya optimalisasi daya dukung

sarana prasarana, tenaga pendidik dan kependidikan,

peserta didik dan lingkungan yang kondusif.

Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan

mutu pendidikan sekolah menengah kejuruan di ling-

kungan pondok pesantren Kota Salatiga belum menun-

jukan hasil yang menggembirakan. Masih terdapat

kekurangan antara lain perangkat manajemen yang be-

lum memenuhi standar yang baku, keterlibatan orang

tua belum optimal karena para orang tua hanya me-

nyerahkan putra-putrinya dalam pengawasan kepada

pengasuh pondok pensantren.

Sejalan dengan permasalahan dalam manajemen

pendidikan di lingkungan pondok pesantren, Ulfa

(2005:198) berpendapat bahwa pesantren memiliki

kultur proses pendidikan yang tidak hanya bertumpu

pada kemampuan akal, tetapi juga pengembangan emo-

sional serta unsur ngalap berkah dari kyai. Sedangkan

kurikulumnya bergantung kepada kyai yang sesuai

dengan keahlian dan kemampuan kyai (dalam jurnal

Inkoma, Tahun 16, Nomor 3, Oktober 2005. hal 198).

Selanjutnya Aly (2011:7) mengungkapkan bahwa pe-

ngembangan pesantren sangat ditentukan oleh seorang

kyai. Maka nilai-nilai demokrasi dan keadilan agaknya

tidak ditemukan dalam pengembangan kurikulum

pesantren tradisional. Sedangkan Achmadi (2012:9)
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menyebutkan bahwa problema pendidikan dalam pers-

pektif global adalah kualitas pendidikan yang rendah

akan menghasilkan sumber daya manusia yang rendah

pula.

Dari ketiga penelitian tersebut diketahui bahwa

pengaruh seorang kyai diperlukan dalam kemajuan

pendidikan yang dijalankan di lingkungan pondok pe-

santren. Kaitannya dengan sistem pendidikan pesan-

tren yang mempunyai hubungan yang akrab antara

santri dan kyai serta taat dan hormatnya para santri

kepada kyai. Semangat tolong menolong, kesetia-

kawanan, suasana kebersamaan dan persaudaraan

pergaulan di pesantren.

Salah satu tujuan pendidikan akan tercapai

apabila pengembangan pembelajaran dapat mene-

rapkan rasa saling menghormati/menghargai yang da-

pat ditampilkan dalam era globalisasi tanpa mening-

galkan sistem pendidikan pondok pesantren. Perma-

salahan selanjutnya adalah belum terdapat keterpa-

duan kerja dalam menciptakan kerja sama yang baik di

satuan pendidikan menengah kejuruan di lingkungan

pondok pesantren, dengan harapan dapat memberikan

dampak yang lebih baik berupa penambahan penge-

tahuan dan ketrampilan.

Dalam penelitiannya Anwar (2011:167), menya-

rankan pembaruan pendidikan di pesantren tidak ha-

nya dilakukan dalam rangka proses pembelajaran yang

memungkinkan output siap bersaing dalam lokal mau-

pun global tetapi juga pembaruan dalam hal mana-

jemennya.
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Selanjutnya dalam penelitian Syukur (2011:367)

dinyatakan bahwa keberhasilan sekolah bernuansa pe-

santren yang dapat memperoleh kepercayaan masya-

rakat, dalam pengelolaannya menggunakan prinsip-

prinsip planning (perencanaan), organizing (pengorgani-

sasian), actuating (pelaksanaan), controlling (pengen-

dalian) dan evaluating (evaluasi).

Berdasar uraian di atas maka dianggap perlu di-

adakan penelitian lebih lanjut tentang implementasi

manajemen sekolah menengah kejuruan di lingkungan

pondok pesantren Kota Salatiga. Mulai dari penyusun-

an rencana kerja, implementasi rencana kerja dan

pengawasan implementasi rencana kerja.

Salah satu sekolah menengah kejuruan tersebut

mendapatkan nilai akreditasi C dari Badan Akreditasi

Nasional Sekolah Menengah (BAN-SM), (http://www.ban-

sm.or.id). Di dalam implementasi manajemennya masih

diperlukan peningkatan kinerja, agar sekolah berkem-

bang dengan mengacu pada buku pedoman mutu se-

kolah menengah kejuruan yang termuat dalam buku

“Manual Mutu Pendidikan” dari Direktorat Jendral

Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (Dirjen PSMK)

dan masukan dari hasil akreditasi untuk memenuhi

harapan masyarakat atau stakeholder.

Peneliti tertarik untuk memaparkan keadaan

yang sebenarnya dan memberikan saran serta upaya

perbaikan manajemen sesuai dengan yang dikehendaki

pihak eksternal, Terkait dengan penyusunan rencana

kerja, implementasi dan pengawasannya seperti yang

disampaikan oleh Ismanto (2011:51) semuanya untuk

mencapai tujuan pendidikan dengan melakukan fungsi
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penyusunan rencana kerja, implementasi, pengawas-

annya. Seperti yang dituangkan dalam Permendiknas

No.19 Tahun 2007 tentang standar pengelolaan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas ditemukan masalah

implementasi manajemen pendidikan sekolah meneng-

ah kejuruan di lingkungan pondok pesantren Kota Sa-

latiga sebagai berikut :

1. Bagaimana pihak sekolah menyusun rencana kerja

SMK di lingkungan pondok pesantren Kota Salatiga?

2. Bagaimana pihak sekolah mengimplementasikan

rencana kerja SMK di lingkungan pondok pesantren

Kota Salatiga?

3. Bagaimana pihak sekolah mengawasi implementasi

rencana kerja SMK di lingkungan pondok pesantren

Kota Salatiga?

1.3 Pembatasan Masalah

Masalah dalam manajemen pendidikan sangat

banyak, namun peneliti membatasi pada standar pe-

ngelolaan pendidikan dari delapan standar pendidikan

nasional. Dengan alasan bahwa standar pengelolaan

pendidikan sudah dapat mewakili cara penyusunan

rencana kerja, implementasi rencana kerja dan penga-

wasan implementasi manajemen sekolah menengah ke-

juruan yang diterapkan di lingkungan pondok pesan-

tren Kota Salatiga.
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1.4 Tujuan dan Manfaat

1.4.1 Tujuan

1. Menganalisis penyusunan rencana kerja sekolah

menengah kejuruan di lingkungan pondok pesan-

tren Kota Salatiga.

2. Menganalisis implementasi rencana kerja sekolah

menengah kejuruan di lingkungan pondok pesan-

tren Kota Salatiga.

3. Menganalisis pengawasan implementasi rencana

kerja sekolah menengah kejuruan di lingkungan

pondok pesantren Kota Salatiga.

1.4.2 Manfaat

Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh

informasi yang konkrit mengenai implementasi mana-

jemen sekolah dalam rangka meningkatkan dan

mengembangkan manajemen sekolah menengah keju-

ruan di lingkungan pondok pesantren Kota Salatiga.

Terdapat dua manfaat penelitian ini terdiri dari dua,

yaitu manfaat dari segi teoretis dan manfaat segi

praktis:

1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis hasil penelitian ini dapat menjadi

masukan kepada penyelenggara pendidikan yang

berkaitan dengan perbaikan atau masukan dalam

implementasi manajemen sekolah menengah keju-

ruan di lingkungan pondok pesantren Kota Salatiga.
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2. Manfaat Praktis

Sebagai masukan bagi kepala sekolah, dan penye-

lenggara untuk meningkatkan kinerja manajemen

sekolah menengah kejuruan di lingkungan pondok

pesantren Kota Salatiga.




