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BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Manajemen Sekolah

Manajemen pendidikan di tingkat sekolah meru-

pakan suatu sistem yang setiap komponen didalamnya

mempunyai kewenangan melaksanakan tugas pokok

dan fungsinya untuk menampilkan sesuatu yang dibu-

tuhkan oleh pelanggan. Adapun proses pelaksanaannya

mengacu kepada standar pengelolaan pendidikan, yang

meliputi penyusunan rencana kerja sekolah, imple-

mentasi rencana kerja, dan pengawasan implementasi

rencana kerja.

Menurut Mulyasa (2002:20), fungsi manajemen

sekolah merupakan kegiatan sekelompok orang yang

meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan

pembinaan. Dalam implementasinya merupakan suatu

proses yang saling berkesinambungan Lebih lanjut

Mulyasa (2002:39), menjelaskan bahwa manajemen

sekolah terbatas hanya pada satu sekolah saja. Sedang-

kan manajemen pendidikan meliputi seluruh komponen

sistem pendidikan, bahkan dapat menjangkau seluruh

komponen sistem yang lebih luas dan besar (supra-

sistem) secara regional, nasional, dan internasional.

Danim (2010:46) mendeskripsikan bahwa manajemen

sekolah merupakan kegiatan sekelompok orang untuk

mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan de-

ngan mengembangkan sumber daya sekolah melalui

reformasi kemandirian tata kelola keuangan sekolah,
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pemberdayaan masyarakat, penyediaan sarana prasa-

rana pembelajaran, penentuan substansi kurikulum

sekolah, dan muatan lokal.

Sutomo (2004:7), menjelaskan bahwa prinsip da-

sar manajemen sekolah agar dapat mencapai tujuan

sekolah yang baik memerlukan: 1) Prinsip efisiensi

penggunaan modal yakni dengan penggunaan modal

sedikit dapat menghasilkan hasil yang optimal, 2) Prin-

sip efektivitas ketercapaian sasaran sesuai tujuan yang

diharapkan, 3) Prinsip memaksimalkan pengelolaan

sumber daya yang ada, 4) Prinsip kerja sama, 5) Prinsip

kepemimpinan yang efektif yaitu bagaimana mem-

pengaruhi orang lain dalam pencapaian tujuan ber-

sama.

Sejalan dengan pendapat di atas, Suryosubroto

(2010:22), menambahkan bahwa manajemen sekolah

merupakan bentuk kerja sama personel sekolah dalam

rangka menyelenggarakan tujuan pendidikan yang di-

mulai dari penyusunan rencana kerja, diikuti pengor-

ganisasian, pengarahan, pemantauan, dan penilaian

tentang usaha sekolah untuk mencapai tujuan yang

akan dicapai. Sejalan dengan hal tersebut Syukur

(2011:18), mengemukakan bahwa manajemen sekolah

adalah merumuskan perencanaan program dan men-

targetkan meraih prestasi siswa yang unggul dan

mempertimbangkan kemajuan ilmu dan teknologi de-

ngan memperhatikan saran dari stakeholder.

Beberapa pendapat menyatakan bahwa mana-

jemen sekolah merupakan proses kegiatan untuk

mencapai tujuan yang direncanakan melalui pengor-
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ganisasian, pengarahan, pengawasan dan penilaian

atas usaha yang telah dilaksanakan.

Perencanaan meliputi penyusunan rencana kerja

dengan menetapkan apa yang akan dicapai, dengan

teknik apa yang digunakan, waktu yang diperlukan dan

berapa orang yang terlibat di dalamnya. Pengorga-

nisasian dijabarkan sebagai kegiatan pembagian tugas

dan pemberian kewenangan kepada orang yang terlibat

di dalamnya.

Pengarahan kegiatan berupa tindakan saling ber-

koordinasi dan komunikasi yang dapat memberikan

motivasi untuk membangun kepercayaan atau komit-

men dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Dalam pengambilan keputusan dari pimpinan

harus memperhatikan saran hasil komunikasi, berkoor-

dinasi antar personil dalam organisasi. Secara intensif

dilakukan pengawasan sebagai upaya untuk menjadi-

kan kegiatan lebih efektif dan efisien.

Merujuk pada beberapa pendapat dan uraian di

atas, diuraikan bahwa manajemen sekolah merupakan

proses kerja sama di setiap unit kerja untuk mencapai

tujuan yang telah ditetapkan. Ruang lingkupnya meli-

puti penyusunan rencana kerja kurikulum, sumber

daya potensi peserta didik, guru karyawan, sarana dan

prasarana, keuangan, serta layanan khusus pengguna

jasa pendidikan. Implementasi manajemen sekolah

kegiatannya, mencakup penyusunan rencana kerja,

dan implementasi rencana kerja, dan pengawasan da-

lam mewujudkan implementasi rencana kerja. Secara

ringkas dapat dilihat pada Tabel 2.1 fungsi dan aspek

Matrik Manajemen Sekolah.
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Tabel 2.1 Matrik Manajemen Sekolah

Fungsi

Aspek

Peren
cana-

an

Pelaksanaan
Peng
awas
anPedo-

man
Orga-
nisasi

Pelak-
sana

Kesiswaan dan layanan (BK) √ √ √ √ √

Kurikulum √ √ √ √ √

Pendidik & Tenaga kependidikan √ √ √ √ √

Sarara prasarana (sarpras) √ √ √ √ √

Pembiayaan √ √ √ √ √

Hubungan masyarakat (humas) √ √ √ √ √

Lingkungan kondusif √ √ √ √ √

Sumber : Kemendikbud 2011:18

Manajemen sekolah merupakan optimalisasi

sumber daya yang berkenaan dengan pemberdayaan

sekolah dalam rangka tercapainya tujuan sekolah se-

cara efektif dan efesien. Keberhasilan akan terlihat jika

tujuan yang telah ditetapkan lebih banyak tercapai

secara efektif dan efesien.

2.2 Pendekatan

Usman (2011:45) mengungkapkan peningkatan

mutu pendidikan tidak hanya dilihat dari bagusnya ha-

sil belajar atau bagus nilai ujian nasional saja namun

dimulai dari input, proses, ouput dan outcomenya. Syu-

kur (2011:51) menegaskan secara lebih spesifik, bahwa

sekolah secara keseluruhan akan mencapai tujuan

yang optimal bukan hanya prestasi siswa melainkan

juga prestasi sekolahnya.

Prestasi sekolah akan dapat dilihat dari input,

proses pendidikan yang bermutu dan optimalisasi

sarana prasarana pembelajaran yang baik. Prestasi
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yang dimaksud diperlukan sebagai upaya menciptakan

situasi pendidikan di sekolah dengan pengintegrasian,

penyelarasan, dan penyederhanaan pelaksanaan tugas

yang terpisah-pisah sesuai dengan tugas pokok dan

fungsinya. Hal tersebut dilakukan oleh sejumlah indivi-

du, menuju tujuan yang seefektif dan seefesien mung-

kin. Sehingga terbentuk sistem organisasi pendidikan

yang dapat mengembangkan potensi peserta didik.

Dengan mengoptimalisasikan penggunaan sarana pra-

sarana, profesionalime pendidik yang mendukung upa-

ya proses pembelajaran yang kondusif. Sehingga tercip-

ta iklim budaya pembelajaran yang sarat dengan nilai-

nilai luhur pendidikan.

Gambar 2.1 Manajemen Sebagai Suatu Sistem
Sumber Rohiat (2008:19)

Tanshzil (2003:3) menjelaskan bahwa lembaga

pendidikan yang berada dalam lingkungan pondok

pesantren model pembinaannya sarat dengan pendidi-

kan nilai-nilai luhur agama. Suharto (2011:15) bahwa

pendidikan di lingkungan pesantren menciptakan dan

mengembangkan kepribadian peserta didik yang ber-

iman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,

berakhlaq mulia, dan bermanfaat bagi masyarakat. Le-

bih lanjut Suharto (2011:73), mengemukakan bahwa

pesantren harus menjadi pusat penguasaan ilmu

Proses
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pengetahuan dan teknologi, juga penanaman, pema-

haman dan pengamalan ajaran agama. Frieda (2013:9)

menjelaskan, bahwa semakin tinggi kecerdasan emosi

yang dimiliki seseorang, mampu mengendalikan kesa-

daran emosi dirinya sendiri dan orang lain. Serta

mampu mengendalikan kemampuan tersebut untuk

mencapai hasil yang diharapkan.

Merujuk beberapa pendapat yang menyatakan

bahwa pendidikan di lingkungan pondok pesantren da-

pat membentuk siapa saja yang belajar dan diharapkan

menjadi embrio peserta didik yang unggul dengan

penguatan nilai luhur agama, berilmu pengetahuan,

terampil dan mampu bersaing di era modern. Secara

bertahap pendidikan berbasis pesantren dapat mening-

katkan kesejahteraan masyarakat. Implementasi mana-

jemen sekolah menengah kejuruan tidak hanya ditun-

tut sebagai transfer ilmu tetapi juga transfer nilai-nilai

luhur pendidikan dan pengamalan agama.

2.3 Implementasi Manajemen Sekolah

Menengah Kejuruan

Implementasi manajemen sekolah menengah

kejuruan mengacu pada standar pengelolaan dalam

mewujudkan proses pencapaian tujuan. Hal tersebut

diperlukan penyusunan rencana kerja, implementasi

rencana kerja dan pengawasan implementasi rencana

kerja.

Sejalan dengan tujuan yang akan dicapai maka

diperlukan acuan dalam pengelolaan manajemen seko-

lah yaitu Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan Manu-
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al Mutu SMK dari Direktorat Jendral Pembinaan Seko-

lah Menengah Kejuruan. Dengan harapan dapat

menghasilkan lulusan yang tidak hanya mendapatkan

nilai sekolah yang tinggi melainkan juga berkom-

petensi, bermoral, berakhlaq, berkarakter mempunyai

jiwa sosial dan demokratis.

2.3.1 Penyusunan Rencana Kerja

Mulyasa (20011:131) menjelaskan bahwa di

antara implementasi manajemen sekolah yang menen-

tukan keberhasilan, efektivitas, efisiensi dan produk-

tivitas pendidikan adalah saling berkoordinasi dan ko-

munikasi. Dalam hal ini koordinasi manajemen sekolah

mencakup penyusunan rencana kerja, implementasi

rencana kerja, dan pengawasan implementasi rencana

kerja.

Halim (2005:71) menjelaskan bahwa perencanaan

merupakan kegiatan menetapkan tujuan, standar pe-

nentuan prosedur, pembuatan rencana serta perkiraan

apa yang akan terjadi. Syukur (2011:62) mengung-

kapkan bahwa perencanaan merupakan tindakan me-

rumuskan apa, bagaimana, siapa dan bilamana suatu

kegiatan akan dilakukan. Muhaimin (2011:199) menje-

laskan pula perencanaan sebagai jembatan yang meng-

hubungkan antara kondisi saat ini dan harapan yang

akan dicapai di masa depan.

Merujuk kepada empat pendapat tersebut disim-

pulkan bahwa penyusunan rencana kerja meliputi, ke-

giatan yang hendak dilakukan pada masa yang akan
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datang, mengkoordinasikan sumber daya, saling mem-

pengaruhi agar hasil sesuai dengan yang harapkan.

Sumber daya yang dimaksud meliputi potensi

peserta didik, tenaga pendidikan, dan sarana prasa-

rana yang mendukung proses pendidikan. Dalam me-

nyusun rencana kerja dengan memperhatikan kondisi

sekarang dan yang akan datang maka disusun rencana

kerja jangka pendek dan rencana kerja jangka panjang.

Agar kegiatan yang dilaksanakan dapat efektif dan efe-

sien, maka dikoordinasikan dengan pengawasan untuk

disesuaikan dengan tujuan yang ditetapkan.

2.3.2 Implementasi Rencana Kerja

Suryosubroto (2002:26) menjelaskan usaha peng-

koordinasian dapat dilakukan dengan melalui berbagai

cara (1) Memberi penjelasan secara singkat, (2) menga-

dakan rapat kerja, (3) Memberikan petunjuk pelak-

sanaan teknis dan (4) Memberikan balikan tentang ha-

sil suatu kegiatan. Mulyasa (2002: 133) mengung-

kapkan bahwa koordinasi akan berlangsung secara

efektif apabila dilaksanakan secara terus menerus dan

berkesinambungan dari tahap awal sampai akhir peker-

jaan.

Merujuk pada pendapat di atas maka dalam

koordinasi diperlukan penggerakan orang-orang yang

melaksanakan tugas-tugas selama proses manajemen

berjalan. Harapannya dapat tercapai hubungan yang

serasi sebagai dasar untuk pencapaian tujuan yang

telah ditetapkan.
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Hal itu dapat terjadi apabila ada pengkoor-

dinasian potensi sumber daya yang baik untuk men-

capai tujuan yang telah disepakati bersama. Sehingga

inefektifitas dan inefesiensi dapat dikurangi, konflik-

konflik yang merusak atau yang menghambat penca-

paian tujuan dapat dihindari.

Koordinasi bidang kesiswaan dimulai dari seleksi

penerimaan peserta didik baru, mengadakan pertem-

uan dengan orang tua/wali peserta didik, baik individu

atau kelompok. Tujuannya membahas kelangsungan

pembelajaran, pengembangan, pembinaan, dan pem-

bimbingan peserta didik, agar menjadi manusia yang

lebih dewasa.

Pengawasan implementasi rencana kerja pembe-

lajaran, dan pembagian tugas dikoordinasikan dengan

jelas antara kepala sekolah, kurikulum dan para staf

pengajar. Rohiat (2008:58) menjelaskan bahwa lembaga

sekolah adalah memberikan layanan pendidikan yang

efektif apabila dalam pemberdayaan peserta didik bu-

kan sekadar menekankan pada penguasaan penge-

tahuan tentang apa yang diajarkan tetapi lebih mene-

kankan pada penanaman fungsi sebagai muatan nura-

ni dan untuk dihayati dan diamalkan dalam kehidupan

sehari-hari.

Kebutuhan tenaga pendidik dan tenaga kepen-

didikan dikoordinasikan secara esensi, mereka diperlu-

kan dalam mengabdikan ilmu pendidikannya. Selain

motivasi dan komitmen pimpinan yang tinggi, pemim-

pin juga selalu berusaha menjalankan tugas dengan

baik. Terdapat koordinasi dalam hal sarana prasarana,
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keuangan, keterlibatan masyarakat maupun pogram-

program lainnya.

Implementasi rencana kerja pembelajaran me-

merlukan dana pembelian alat-alat pendukung pembe-

lajaran, gaji guru dan lainnya. Sumber dana pendi-

dikan diperoleh dari pemerintah, orang tua/wali, dan

masyarakat, misalnya para donatur dan penyelenggara

pendidikan itu sendiri, Harsono (2007:9).

Dana pendidikan yang diperoleh dikelola oleh

sekolah, dan akan terasa dampaknya apabila para

alumni bekerja mendapat gaji yang baik, dan dapat

meningkatkan pendidikannya, keamanannya maupun

ketertiban dalam kehidupan di masyarakat. Terkait

dengan dampak yang muncul, maka lembaga SMK se-

cara intensif bekerja sama dengan orang tua/wali atau

masyarakat, stakeholder, yayasan dan pemerintah da-

lam mewujudkan tujuan pendidikan yang berkarakter

di lingkungan pondok pesantren.

Keterlibatan yayasan, masyarakat, dan peme-

rintah sangat diperlukan bagi sekolah menengah keju-

ruan di lingkungan pondok pesantren. Karena sangat

membantu dengan memberi bantuan baik materiil

maupun moril bagi keberadaan sekolah.

Peran dan tugas komite sekolah sebagai peng-

hubung dengan masyarakat atau pemerintah, turut

menentukan keberhasilan mutu pendidikan. Mereka

adalah penyumbang bagi sekolah dan berperan sebagai

pengawas keberhasilan manajemen sekolah bagi ma-

syarakat sekitarnya. Sejalan dengan yang disampaikan

oleh Harsono (2007:77) bahwa masyarakat ikut mem-
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pertanggung-jawabkan keberhasilan pendidikan di se-

kolah.

2.3.3 Pengawasan Implementasi Rencana Kerja

Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan

Halim, dkk (2005:72) menjelaskan bahwa peng-

awasan organisasi dimaksudkan untuk mengendalikan

jalannya organisasi agar benar-benar sesuai de-ngan

tujuan yang telah ditetapkan. Syukur (2011:68) meng-

ungkapkan bahwa pengawasan merupakan proses

pengamatan dari seluruh kegiatan organisasi yang

sedang dilakukan sesuai dengan tujuan yang telah

direncanakan. Rohiat (2008:116) melengkapi bahwa

tujuan utama dalam evaluasi adalah 1) Mengetahui

tingkat keterlaksanaan program, 2) Mengetahui keber-

hasilan program, 3) sebagai bahan masukan untuk

perbaikan pada tahun berikutnya, 4) Memberi peni-

laian tentang kelayakan sekolah untuk menerima ban-

tuan dari pemerintah.

Merujuk kepada pendapat di atas, diketahui bah-

wa pengawasan mengandung pengertian implementasi

rencana kerja. Hal tersebut yang diikuti dengan peman-

tauan implementasi kinerja yang diikuti bersifat klinis

dalam kurun waktu tertentu dilakukan oleh organisasi

sekolah agar tidak menyimpang dari tujuan yang telah

direncanakan. Manajemen organisasi sekolah meliputi

pemberdayaan tenaga pendidik/kependidikan, dan

pemberdayaan sumberdaya sekolah lainnya. Seperti

kesiswaan, dan hubungan masyarakat.
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Pengawasan terhadap pencapaian tujuan dimak-

sudkan untuk mengetahui apakah sudah sesuai deng-

an rencana kerja yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu

tujuan setiap rencana kerja harus bersifat khusus dan

relevan satu sama lain menuju satu tujuan. Demikian

juga keterlibatan masyarakat, dan pemerintah dalam

penyelenggaraan pendidikan SMK di lingkungan

pondok pesantren sangat diperlukan sebagai pengen-

dali mutu pendidikan. Khususnya pembinaan dari dik-

nas sebagai atasan langsung, Direktorat Jendral Pem-

binaan SMK, Badan Akreditasi Nasional Seko-

lah/Madrasah (BAN-SM), dan masyarakat sebagai

penentu lembaga sekolah. Hal tersebut agar mendapat

predikat manajemen sekolah menengah kejuruan di

lingkungan pondok pesantren yang lebih bermutu.

2.4 Indikator Peningkatan Manajemen

Sekolah Menengah Kejuruan

Direktorat Jendral Pembinaan SMK (2012:14)

menyatakan bahwa pemenuhan standar pengelolaan

dalam proses pendidikan dapat dilihat dari keberha-

silan implementasi manajemen sekolah yang diterap-

kan. Usman (2006:629) menjelaskan, bahwa indi-kator

implementasi manajemen sekolah akan berhasil apabila

memiliki kemandirian, ada kemitraan, partisipasi ma-

syarakat, keterbukaan yang bertanggung jawab, dan

akuntabilitas yang dapat dipertanggung-jawabkan.

Dalam Era Mutu (Depdiknas 2012 : 231) disebutkan

bahwa indikator manajemen sekolah akan tampak pada
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aspek manajemen kegiatan pembelajarannya dan

partisipasi masyarakat.

Merujuk dari uraian di atas maka indikator pe-

ningkatan implementasi manajemen sekolah menengah

kejuruan merupakan transparansi manajemen, keper-

cayaan kegiatan sekolah diperlukan daya dukung sara-

na prasarana proses pendidikan yang memadai. Imple-

mentasinya mengacu pada standar pengelolaan pendi-

dikan antara lain ketersediaan rencana kerja, dan ren-

cana anggaran kerja yang disahkan oleh kepala seko-

lah. Proses kegiatan belajar mengajar yang lebih aktif di

dalam kelas, guru lebih bervariasi menggunakan

metode mengajarnya. Peran serta masyarakat meliputi

pertemuan orang tua dan komite yang lebih berkualitas

serta keterlibatan tokoh masyarakat lebih intensif.

2.5 Kerangka berpikir

Implementasi manajemen sekolah menengah

kejuruan di lingkungan pondok pesantren akan ber-

hasil apabila, di antara para alumni dapat bekerja di

dunia industri, berwirausaha juga meneruskan pendi-

dikan ke jenjang yang lebih tinggi. Selain mutu kepri-

badian peserta didik yang beradab tampak kepercayaan

diri, kemandirian, disiplin, terampil, spiritualnya, dan

dapat tanggung-jawab. Sebagaimana tertuang dalam

tujuan Pendidikan Nasional.

Hasil pendidikan di sekolah dapat ditentukan

oleh upaya memberikan wahana dalam mengembang-

kan potensi peserta didik. Kemampuan para pendidik

dan tenaga kependidikan, dengan menggunakan sarana
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prasarana yang optimal dan dapat mewujudkan situasi

kondisi sekolah yang kondusif dan proses pembelajaran

yang nyaman.

Syukur (2011:92) menjelaskan bahwa peserta

didik dapat belajar dengan nyaman, dengan membuat

wahana terbaik sebagai tempat pembelajaran. Upaya

manajemen sekolah membuat peserta didik dapat bela-

jar dengan nyaman yang menghasilkan pendidikan

yang berkarakter dapat dilihat skema di dalam Gambar

2.2 Kerangka Dasar Pemikiran.

Gambar 2.2
Kerangka Dasar Pemikiran
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