
Dr. Rosmiaty Azis, M.Pd.I.

Pengantar 

Pendidikan
ADMINISTRASI

9 786026 233738

ISBN  602-6233-73-3

Pengantar 

Pendidikan
ADMINISTRASI

Pada hakikatnya, administrasi 

pendidikan merupakan penerapan ilmu 

administrasi dalam dunia pendidikan 

atau pembinaan, pengembangan, dan 

pengendalian usaha praktek-praktek 

pendidikan. Dapat disimpulkan bahwa 

administrasi pendidikan adalah tindakan 

mengkoordinasikan perilaku manusia 

dalam pendidikan, agar semua daya 

yang ada dapat ditata sebaik mungkin, 

sehingga tujuan pendidikan dapat 

tercapai secara produktif. 

P
e

n
g

a
n

t
a

r 
A

d
m

i
n

i
s

t
r

a
s

i 
P

e
n

d
i

d
i

k
a

n
D

r. R
o

s
m

ia
ty

 A
zis

, M
.P

d
.I.



Pengantar 
ADMINISTRASI PENDIDIKAN 

Dr. Rosmiaty Azis, M.Pd.I. 



PENGANTAR ADMINISTRASI PENDIDIKAN 

©Penulis 

Penulis: 

Dr. Rosmiaty Azis, M.Pd.I. 

Editor: 

Baharuddin 

Penata Letak & Desain Sampul: 

Takdir Ojay 

Diterbitkan pertama kali dalam Bahasa Indonesia 

oleh Penerbit SIBUKU Februari 2016 

Cetakan Pertama, Februari 2016 

ISBN 978-602-6233-73-8 

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang 

Perpustakaan Nasional; Katalog Dalam Terbitan (KDT) 

Dr. Rosmiaty Azis, M.Pd.I.  –  Yogyakarta, 2016 

viii + 162 hlm. : 15.5 x 23 cm.  

Penerbit Sibuku 

Ngringinan, Palbapang, Bantul, Yogyakarta (55713) 

penerbitsibuku@gmail.com 

www.sibuku.com 



 iii

KATA PENGANTAR 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

الحمدهللا رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا و الدين والصالة والسالم على 

 اشرف األنبياء والمرسلين و على اله وأصحابه أجمعين

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah swt., dengan 

nikmat rahmat, hidayat dan inayah-Nya yang senantiasa 

melimpah, sehingga upaya ilmiah dalam bentuk buku dengan 

judul “Pengantar Administrasi Pendidikan,” dapat tersusun 

dengan baik sebagaimana yang ada di hadapan pembaca. Salam 

dan salawat atas Rasulullah saw., sebagai suri tauladan sejati bagi 

umat manusia dalam melakoni hidup yang lebih sempurna, dan 

menjadi reference spiritualitas dalam mengemban misi khalifah. 

Penulis menyadari penuh dengan segala keterbatasan, namun 

kehadiran buku ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan 

kontribusi dalam kajian Administrasi Pendidikan di dalam dunia 

akademik di Indonesia, sehingga keberadaan buku ini diharapkan 

menjadi salah satu rujukan dalam bidang ilmu pendidikan. 

Buku ini merupakan obsesi akademik penulis. Obsesi yang 

begitu besar agar buku ini dapat menjadi salah satu referensi 

bacaan baik mahasiswa maupun dosen dalam melaksanakan 



iv  

perkuliahan yang aktif dan efektif pada Jurusan Ilmu Pendidikan, 

dan khususnya, referensi akademik bagi para calon guru dan 

administrator pendidikan. Mempertajam, mengembangkan dan 

meningkatkan kualitas keilmuan dalam bidang administrasi 

pendidikan di Indonesia.  

Penulis berharap kritik dan masukan dari segenap pembaca 

dan mudah-mudahan kehadiran buku ini bermanfaat bagi semua 

pembacanya dan mendapatkan ridha Allah. Amin.  

 

 

Gowa, Februari 2016 
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KONSEP  

ADMINISTRASI PENDIDIKAN 

A. Pengertian Administrasi Pendidikan

Administrasi pendidikan merupakan perpaduan dari dua

kata yakni “administrasi” dan “pendidikan” yang masing-masing 

dari kata tersebut memiliki arti tersendiri, tetapi bila dirangkaikan 

membentuk arti baru. Pada hakikatnya, administrasi pendidikan 

merupakan penerapan ilmu administrasi dalam dunia pendidikan 

atau pembinaan, pengembangan, dan pengendalian usaha 

praktek-praktek pendidikan.1 

Berdasarkan etimologis, “administrasi” berasal dari bahasa 

latin yang terdiri dari “Ad” dan “ministro”. “Ad” mempunyai arti 

“kepada” dan ministro berarti “melayani”. Secara bebas dapat 

diartikan bahwa administrasi itu merupakan pelayanan atau 

pengabdian terhadap subjek tertentu.2 

Di bawah ini ada beberapa pendapat mengenai pengertian 

administrasi pendidikan yaitu sebagai berikut:  

1 Yusak Burhanuddin, Administrasi Pendidikan, (Cet I; Bandung: CV Pustaka Setia, 

1998), h. 11.  
2 M. Daryanto, Administrasi Pendidikan (Cet. III; Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), 

h. 1.
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Pertama, Hadari Nawawi mengatakan, “administrasi pen-

didikan adalah rangkaian kegiatan atau keseluruhan proses 

pengendalian usaha kerjasama sejumlah orang untuk mencapai 

tujuan pendidikan secara sistematis yang di selenggarakan dalam 

lingkungan tertentu, terutama dalam lembaga pendidikan 

formal”.3 

Selanjutnya dikatakan, ada perbedaan antara administrasi 

pendidikan dan kegiatan operasional kependidikan. Kegiatan 

operasional kependidikan adalah kegiatan-kegiatan teknis 

edukatif, seperti kegiatan belajar mengajar, bimbingan dan 

penyuluhan dan sebagainya. Sedangkan administrasi pendidikan 

menyangkut kemampuan mengendalikan kegiatan operasional 

agar secara serentak bergerak dan terarah pada pencapaian tujuan 

pendidikan. Tujuan pendidikan itu adalah mengusahakan 

terwujudnya efesiensi dan efektivitas yang tinggi. 

Kedua, Engkoswara mengatakan, “Administrasi Pendidikan 

adalah ilmu yang mempelajari penataan sumber daya manusia 

yaitu, kurikulum dan fasilitas untuk mencapai tujuan pendidikan 

secara optimal dan penciptaan suasana yang baik bagi manusia 

dalam mencapai tujuan pendidikan.4 Selanjutnya dikatakan bahwa 

tujuan administrasi pendidikan adalah mencapai tujuan 

pendidikan secara produktif, yaitu efektif dan efisien. Ukuran 

keberhasilan administrasi pendidikan produktivitas pendidikan, 

yang dapat dilihat pada produk, hasil atau efektivitas proses, 

suasana atau efesiensi dalam pendidikan. Dalam pencapaian 

produktivitas itu di perlukan suatu proses, minimal meliputi 

prilaku manusia berorganisasi, yang dapat dinyatakan dalam 

bentuk perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan atau 

pembinaan atas kewajiban administratif. Tugas kewajiban 

administratif itu dapat dikelompokkan dalam tujuh kategori yaitu: 

a) Program pendidikan  

b) Murid 

c) Personil 

d) Kantor sekolah, 

                                                     
3 Yusak Burhanuddin, Administrasi Pendidikan, h. 11. 
4 Yusak Burhanuddin, Administrasi Pendidikan, h. 11. 
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e) Pelayanan bantuan, 

f) Hubungan sekolah dan masyarakat.5 

Tugas kewajiaban diatas dapat dikategorikan dalam program 

pendidikan atau sumber belajar dan fasilitas pendidikan. 

Menurut Ngalim Purwanto, “Administrasi pendidikan ialah 

segenap proses pengarahan dan pengertian segala sesuatu, baik 

personal, spritual dan material, yang bersangkut paut dengan 

pencapaian tujuan pendidikan. 

Selanjutnya dikatakan bahwa proses administrasi pendidikan 

melibatkan segenap usaha dalam proses pencapaian tujuan 

pendidikan itu yang diintegrasikan, diorganisasikan dan 

dikoordinasikan secara efektif agar semua materi yang diperlukan 

dapat dimanfaatkan secara efisien.6 

Dari beberapa batasan di atas dapat disimpulkan bahwa 

administrasi pendidikan adalah tindakan mengkoordinasikan 

prilaku manusia dalam pendidikan, agar semua daya yang ada 

dapat ditata sebaik mungkin, sehingga tujuan pendidikan dapat 

tercapai secara produktif. Hal ini sehubungan di dalam QS. al-

Baqarah/2:282; 

….. 
Terjemahnya:  

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang-piutang 

(bermuamalah tidak secara tunai) untuk waktu yang ditentukan, 

hendaklah kamu menulisnya. Dan hendaklah seorang penulis diantara 

kamu menulisnya dengan adil. Dan janganlah penulis enggan 

menulisnya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia 

menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa 

yang ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan 

janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. (QS. al-

                                                     
5Yusak Burhanuddin, Administrasi Pendidikan, h. 12. 
6Yusak Baharuddin, Administrasi Pendidikan, h. 13 
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Baqarah/2:282)7 

Pada dasarnya yang menjadi perhatian administrasi adalah 

tujuan, manusia sumber, dan juga waktu. Kalau keempat unsur 

tersebut dibangunkan dan dilihat dari bentuk dan prilakunya, 

maka akan menampakkan dirinya sebagai suatu satuan sosial 

tertentu yang sering disebut organisasi. Bahkan dapat dinyatakan 

pula bahwa administrasi itu adalah sub sistem dari organisasi itu 

sendiri yang unsur-unsurnya terdiri dari unsur organisasi yaitu 

tujuan, manusia, sumber dan waktu.8 

 

B. Dasar dan Tujuan Administrasi  

1. Dasar Administrasi 

Administrasi akan berhasil baik apabila didasarkan atas 

dasar-dasar yang tepat. Dasar diartikan sebagai suatu kebenaran 

yang fundamental yang dapat di pergunakan sebagai landasan 

dan pedoman bertindak dalam kehidupan bermasyarakat. 

Berikut ini akan dipaparkan beberapa dasar yang perlu di 

perhatikan agar administrator dapat mencapai sukses dalam 

tugasnya. Terdapat banyak dasar administrasi, antara lain: 

a. Prinsip efisiensi 

Seorang administrasi akan berhasil dalam tugasnya bila mana 

dia efisien dalam menggunakan semua sumber tenaga dana dan 

fasilitas yang ada. 

b. Prinsip Pengelolahan  

Administrasi akan memperoleh hasil yang paling efektif dan 

efisien melalui orang-orang lain dengan jalan melakukan 

pekerjaan manejemen, yakni merencanakan, mengorganisasikan, 

mengarahkan dan mengontrol. 

c. Prinsip pengutamaan tugas pengelolaan 

Jika disertai pekerjaan manejemen dan kooperatif dalam 

waktu yang sama, seseorang administrasi cenderung untuk 

                                                     
7Depertemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta Timur: CV Darus 

Sunnah, 2012), h. 49. 
8Supandi dan Rustana Ardiwinata, Administrasi Pendidikan, (Jakarta: Universitas 

Terbuka, 1992), h. 4. 
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memberikan prioritas pertama pada pekerjaan operatif, 

Administrator harus mampu menghindari kecenderungan negatif 

ini, sebab ia terlalu sibuk dengan tugas-tugas operatif, maka 

pekerjaan pokoknya yaitu pengelolaan akan terbengkalai. Hal ini 

juga merupakan ciri khas terbang tinggi atau rendahnya taraf 

organisasi. Makin tinggi taraf suatu organisasi maka akan dililihat 

dari makin banyaknya pekerjaan operatif yang harus dilakukan 

oleh administrator. 

d. Prinsip kepemimpinan yangefektif 

Seorang administrator yang berhasil dalam tugasnya apabila 

dia menggunakan gaya kepemimpinan yang efektif, yakni yang 

memperhatikan dimensi-dimensi hubungan antar manusia, 

(human relationship), dimensi pelaksanaan tugas dan di mensi 

situasi dan kondisi yang ada. 

Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah saw. yang berbunyi: 

Artinya: 

“Diriwayatkan Abdullah bin Umar r.a. bahwa ia pernah mendengar 

Rasulullah saw. bersabda: “Setiap kalian adalah pemimpin, maka ia akan 

diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya”. (Disebutkan oleh 

Bukhari pada kitab ke-33 kitab tentang kekuasaan, bab-5 Bab Keutamaan 

Pemimpin yang Allah dan Hukuman bagi Pemimpin yang Zalim, serta 

anjuran untuk Lemah Lembut kepada Rakyat dan Larangan  

Memberatkan mereka)9. 

e. Prinsip kerjasama 

Seseorang administrator akan berhasil baik dalam tugasnya 

bila ia mampu mengembangkan kerjasama di antara orang-orang 

yang terlibat, baik secara horisontal maupun secara vertikal.10 
                                                     

9Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, Kumpulan Hadis Sahih Bukhari Muslim (Al-

lu’lu’walmarjan), (Cet. VI; Jawa Tengah: Insan Kamil, 2012) h. 540 
10Yusak Baharuddin, Administrasi Pendidikan, (Cet I, Bandung: CV Pustaka Setia, 

1998), h. 17 



PENGANTAR ADMINISTRASI PENDIDIKAN 

6   

Perlu di tambahkan bahwa ada dua asas yang dapat 

dipergunakan sebagai landasan kerja kegiatan administrasi 

pendidikan di sekolah, yaitu: asas Idiil dan asas landasan 

operasional. 

a. Asas Idiil  

Pelaksanaan administrasi pendidikan di suatu negara 

tergantung pada sistem pendidikan yang di anut oleh suatu 

negara. Sistem pendidikan yang dianut oleh negara Indonesia 

adalah sistem pendidikan yang dilaksanakan berdasarkan pada 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Karena administrasi 

pendidikan pada hakikatnya adalah sub sistem pendidikan secara 

luas, maka landasan idiil yang di pergunakan dalam kegiatan 

administrasi pendidikan di sekolah juga Pancasila dan Undang-

Undang Dasar 1945. 

b. Asas operasional/prinsip 

Sebagaimana telah diketahui, bahwa dalam rangka mencapai 

tujuan pendidikan nasional seperti yang tercantum dalam 

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 

2003, sistem pendidikan di sekolah Indonesia telah mengalami 

pembaharuan. Upaya pembaharuan itu di lakukan antara lain juga 

untuk meningkatkan mutu pendidikan di tingkat sekolah.11 

Bentuk pembaharuan sistem pendidikan di sekolah di 

cantumkan dalam bentuk kurikulum 2013. Kurikulum tersebut 

merupakan landasan operasional dalam menyelenggarakan 

pendidikan di Indonesia. Adapun prinsip-prinsip yang digunakan 

dalam kurikulum 2013 sebagai landasan administrasi operasional 

kegiatan administrasi di sekolah adalah sebagai berikut: 

1. Prinsip Fleksibilitas  

Penyelenggaraan pendidikan di sekolah harus memperhati-

kan faktor-faktor ekosistem dan kemampuan menyediakan 

fasilitas untuk pelaksanaan pendidikan sekolah. 

2. Prinsip Efisien dan Efektivitas  

Efisiensi tidak hanya dalam penggunaan waktu secara tepat, 

                                                     
11M. Daryanto, Administrasi Pendidikan, h. 14 
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melainkan juga dalam pendayagunaan tenaga secara optimal. 

3. Prinsip berorientasi pada Tujuan 

Semua kegiatan pendidikan harus beriorientasi untuk 

mencapai tujuan. Administrasi pendidikan di sekolah merupakan 

komponen dalam sistem pendidikan, maka untuk menjamin 

tercapainya tujuan tersebut, tujuan operasional yang sudah 

dirumuskan harus menjadi sandaran orientasi bagi pelaksanaan 

kegiatan administrasi pendidikan di sekolah 

4. Prinsip Kontinuitas 

Prinsip kontinuitas ini merupakan landasan operasional 

dalam melaksanakan kegiatan administrasi di sekolah. Karena itu, 

dalam tiap jenjang pendidikan harus memiliki hirarki yang saling 

berhubungan. 

5. Prinsip Pendidikan Seumur Hidup 

Setiap manusia Indonesia diharapkan untuk selalu 

berkembang. Karena itu masyarakat ataupun pemerintah 

diharapkan dapat menciptakan situasi yang dapat mendukung 

dalam proses belajar mengajar. Dalam pelaksanaan administrasi 

pendidikan, prinsip tersebut perlu digunakan sebagai landasan 

operasional.12 

 

2. Tujuan Administrasi Pendidikan  

Tujuan administrasi pendidikan pada umumnya adalah agar 

semua kegiatan mendukung tercapainya tujuan pendidikan. 

Dengan kata lain, administrasi yang digunakan dalam dunia 

pendidikan diusahakan untuk mencapai tujuan sederhana. 

Kalimat yang sederhana ini sebetulnya mengandung makna yang 

mendalam karena di dalam dunia pendidikan melibatkan banyak 

orang yang masing-masing harus melakukan kegiatan sendiri-

sendiri secara teratur, sekaligus melakukan kegiatan yang sama 

untuk mencapai tujuan pendidikan.13 Hal ini sesuai dengan hadits 

Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Bukhari, yaitu: 

                                                     
12M. Daryanto, Administrasi Pendidikan, h. 15. 
13Yusak Baharuddin, Administrasi Pendidikan, h. 21. 
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Artinya:  

Diriwayatkan dari Hudzaifah r.a. ia berkata, Rasulullah saw. 

menceritakan kepada kami dua hadis, aku menyaksikan salah satu hadis 

dan menunggu hadis lainnya. Rasulullah saw. telah menceritakan kepada 

kami, “Sesungguhnya amanah itu berada dalam setiap hati orang-orang. 

kemudian mereka baru mengetahui amanah tersebut dari Al-Qur’an dan 

al-Sunnah”. (Disebutkan oleh Bukhari pada kitab pertama (I) kitab Iman, 

bab ke-65 bab hilangnya amanah dan Iman dari sebagian hati dan 

datangnya fitnah kepada hati).14 

Sergiovanni dan Carver (1975) menyebut empat tujuan 

administrasi yaitu: a) Efektifitas produksi; b) Efisiensi; c) 

Kemampuan menyesuaikan diri; dan d) Kepuasan kerja15 

Keempat tujuan tersebut dapat digunakan sebagai kriteria 

untuk menentukan keberhasilan dalam penyelenggaraan sekolah. 

Sebagai contoh: sekolah memiliki fungsi untk mencapai efekivias 

produksi, yaitu menghasilkan lulusan yang sesuai dengan 

tuntunan kurikulum. Dalam mencapai tujuan tersebut harus 

dilakukan usaha seefisien mungkin, yaitu dengan menggunakan 

kemampuan dana, dan tenaga seminimal mungkin, tetapi 

memberikan hasil sebaik mungkin, sehingga lulusan tersebut 

dapat melanjutkan ketingkat berikutnya dan dapat menyesuaikan 

dirinya dengan lingkungan sekolahnya yang baru. Selanjutnya 

lulusan ini akan mencari kerja pada perusahaan yang memberi 

kepuasaan kerja kepada mereka. 

Sekolah merupakan subsistem pendidikan Nasional, maka 

tujuan Administrasi pendidikan yang dilaksanakan di sekolah 

juga bersumber pada tujuan pendidikan di Indonesia guna 

menunjang tercapainya tujuan pendidikan Nasional tersebut. 

                                                     
14Bagi Muhammad Fu’ad Abdul, Kumpulan Hadits Shahih Bukhari Muslim (Al-

lu’lu’wa al-Marjan), (Cet. VI; Jawa Tengah: Insan Kamil, 2012), h. 41 
15M. Daryanto, Administrasi Pendidikan, h. 17. 



PENGANTAR ADMINISTRASI PENDIDIKAN 

  9 

Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 

Tahun 2003 disebutkan bahwa tujuan pendidikan Nasional 

adalah: meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha 

Esa, kecerdasan, keterampilan, mempertinggi budi pekerti, 

memperkuat kepribadian, dan mempertebal semangat kebangsaan 

agar dapat menumbuhkan manusia-manusia pembangunan yang 

dapat membangun dirinya sendiri yang turut serta bersama –sama 

bertanggung jawab atas pembangunan bangsa. 

Dalam sekolah, administrasi merupakan sub sistem dalam 

sistem pendidikan sekolah. Tujuan administrasi pendidikan ini 

adalah menunjang tercapainya tujuan pendidikan. Di bawah ini 

terdapat beberapa contoh tujuan umum yaitu sebagai berikut: 

a. Tujuan umum Umum Pendidikan Sekolah Dasar (SD) adalah 

agar lulusan: 

1) Memiliki sifat-sifat dasar sebagai warga Negara yang baik. 

2) Sehat jasmani dan rohani. 

3) Memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap dasar yang 

diperlukan untuk melanjutkan pelajaran, bekerja di 

masyarakat dan mengembangkan diri.16 

b. Tujuan umum Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) 

adalah agar lulusan; 

1) Menjadi warga Negara yang baik sebagai manusia yang 

utuh, sehat, kuat, lahhir, dan batin. 

2) Menguasai hasil Pendidikan umum yang merupakan 

kelanjutan dari pendidikan di SD. 

3) Memiliki bekal untuk melanjutkan pelajaran ke sekolah 

lanjutan atas dan untuk tujuan ke masyarakatan.17 

c. Tujuan Umum Sekolah Menengah Atas (SMA) adalah agar 

lulusan: 

1) Menjadi warga Negara yang baik sebagai manusia yang 

utuh, sehat, kuat, lahhir, dan batin. 

2) Menguasai hasil Pendidikan umum yang merupakan 

kelanjutan dari pendidikan di SMP. 

                                                     
16Yusak Baharuddin, Administrasi Pendidikan, h. 22. 
17Yusak baharuddin, Administrasi Pendidikan, h. 22. 
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3) Memiliki bekal untuk melanjutkan studinya ke lembaga 

perguruan tinggi. 

4) Memiliki bekal untuk terjun ke masyarakat dengan 

mengambil keterampilan untuk bekerja yang dapat dipilih 

oleh siswa sesuai dengan minat dan kebutuhan 

masyarakat. 

Secara singkat, administrasi pendidikan di sekolah bertujuan 

menciptakan situasi yang memungkinkan anak mempunyai 

pengetahuan dasar yang kuat untuk melanjutkan pelajaran, 

mempunyai suatu kecakapan dan keterampilan khusus untuk 

dapat hidup sendiri dalam masyarakat, serta mempunyai sikap 

hidup sebagai manusia Pancasila dengan pengabdian untuk 

membangun masyarakat Pancasila Indonesia.18 Hal ini berkaitan 

dengan Q.S Al-Imran ;159. 

 
Terjemahnya: 

“Maka disebabkan rahmat Allah-lah kamu berlaku lemah lembut 

terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar 

tentulah mereka menjauh kan diri dari sekelilingmu. Karena itu, 

maafkanlah mereka; mohonkanlah ampun bagi mereka, dan 

bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila 

kamu telah membuatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah , 

sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-

Nya.19  

Adapun tugas administrasi, tepatnya administrasi pendidikan 

mengupayakan agar tujuan pendidikan dapat tercapai. Secara 

agak rinci dan kewajiban administrasi sehubungan dengan tujuan 

pendidikan ini dapat dikemukakan sebagai berikut: 

1) Berusaha agar tujuan pendidikan tampil secara formal dengan 

                                                     
18M. Daryanto, Administrasi Pendidikan, h. 22. 
19Depertemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 72. 



PENGANTAR ADMINISTRASI PENDIDIKAN 

  11 

jalan merumuskan, menyeleksi, menjabarkan dan menetap-

kan tujuan pendidikan yang akan dapat dicapai sesuai 

dengan lembaga atau organisasi pendidikan yang 

bersangkutan secara formal.  

2) Menyebarluaskan dan berusaha menanamkan tujuan 

pendidikan itu kepada anggota lembaga, sehingga tujuan 

pendidikan tersebut menjadi kebutuhan dan pendorong kerja 

para anggota lembaga.  

3) Memilih, menyeleksi, menjabarkan dan menetapkan proses 

berupa tindakan, kegiatan, dan pola kerja yang di-

perhitungkan dapat memberikan hasil yang sesuai dengan 

tujuan yang telah ditetapkan.  

4) Mengawasi pelaksanaan proses pendidikan dan lainnya 

dengan memantau, memeriksa dan mengendalikan setiap 

kegiatan dan tindakan pada setiap tahap proses sistem. 

5) Menilai hasil yang telah dicapai dan proses yang sedang atau 

telah berlaku, mengupayakan agar informasi tentang hasil 

dan proses itu menjadi umpan balik yang dapat memperbaiki 

proses dan hasil selanjutnya20 

 

C. Ruang Lingkup Adminisrasi Pendidikan 

Bidang-bidang yang mencangkup dalam administrasi 

pendidikan adalah sangat banyak dan luas. Tetapi yang sangat 

penting dan perlu diketahui oleh para kepala sekolah dan guru-

guru pada umumnya ialah sebagai berikut: 

a. Bidang tata usaha sekolah meliputi: 

1. Organisasi dan struktur pegawai tata usaha 

2. Anggaran belanja keuangan sekolah 

3. Masalah kepegawaian dan personalia sekolah 

4. Keuangan dan pembukuan 

5. Korespondensi/surat-menyurat 

6. Masalah pengangkatan, pemindahan, penempatan, lapor-

an, pengisian buku induk, rapor, dan sebagainya. 

b. Bidang personalia murid meliputi: 

                                                     
20M. Daryanto, Administrasi Pendidikan, h. 22 
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1. Organisasi murid 

2. Masalah kesehatan murid 

3. Masalah kesejahteraan murid 

4. Evaluasi kemajuan murid 

5. Bimbingan dan penyuluhan bagi murid.21 

c. Bidang personalia meliputi: 

1. Pengangkatan dan penempatan guru 

2. Organisasi personel guru 

3. Masalah kepegawaian 

4. Masalah kondite dan evaluasi kemajuan diri 

5. Refreshing dan up-grading guru-guru 

d. Bidang pengawasan (supervisi) meliputi: 

1. Usaha membangkitkan semangat guru-guru dan pegawai 

tata usaha dalam menjalankan tugasnya masing-masing. 

2. Mengusahakan dan mengembangkan kerjasama yang baik 

antara guru, murid, dan pegawai tata usaha sekolah. 

3. Mengusahakan dan membuat pedoman cara-cara menilai 

hasil-hasil pendidikan dan pengajaran. 

4. Usaha mempertinggi mutu dan pengalaman guru-guru 

pada umumnya. 

e. Bidang pelaksanaan dan pembinaan kurikulum meliputi: 

1. Berpedoman dan mengetrapkan apa yang tercantum 

dalam kurikulum sekolah yang bersangkutan dalam usaha 

mencapai dasar-dasar dan tujuan pendidikan dan 

pengajaran. 

2. Melaksanakan organisasi kurikulum beserta metode-

metodenya, disesuaikan dengan pembaruan pendidikan 

dan lingkup masyarakat.22 

Hadari Nawawi menyatakan, bahwa secara umum ruang 

lingkup administrasi berlaku juga di dalam administrasi 

pendidikan. Ruang lingkup tersebut meliputi bidang-bidang 

kegiatan sebagai berikut: 

Pertama, Manajemen Administrasi (Administrasitive Manage-

                                                     
21M. Daryanto, Administrasi Pendidikan, h. 24. 
22M. Daryanto, Administrasi Pendidikan, h. 24. 
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ment). Bidang kegiatan ini disebut juga “management of 

“administrative function” yakni kegiatan-kegiatan yang bertujuan 

mengarahkan agar semua orang dalam organisasi/kelompok 

kerjasama mengajarkan hal-hal yang tepat sesai dengan tujuan 

yang hendak dicapai. 

Kedua, Manajemen Operatif (Operative Management). Bidang 

kegiatan ini disebut juga “Management of Operative Function” 

kegiatan-kegiatan yang bertujuan mengarahkan dan membina 

agar dalam mengerjakan pekerjaan yang menjadi beban tugas 

masing-masing setiap orang melaksanakan dengan tepat dan 

benar.23 

 

 

 

                                                     
23M. Daryanto, Administrasi Pendidikan, h. 27. 
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2 

KOMPONEN-KOMPONEN 

ADMINISTRASI PENDIDIKAN 

A. Pendahuluan

Pembaruan dan pengembangan pendidikan di Indonesia, di

samping harus memenuhui kebutuhan program-program 

pembangunan akan tenaga kerja yang terdidik baik, harus pula 

mampu menghadapi tantangan dari keluatan-kekuatan baru yang 

sedang muncul. Di antaranya ialah pertumbuhan penduduk yang 

tergolong tinggi dan peningkatan dalam aspirasi dan harapan 

masyarakat akan pendidikan. Ini membawa implikasi-impikasi 

berat bagi usaha perluasan dan pemerataan kesempatan belajar 

bagi seluruh penduduk.24 

Administrasi pendidikan merupakan proses keseluruhan dan 

kegiatan-kegitan bersama yang harus di lakukan oleh semua 

pihak yang terlibat di dalam tugas-tugas pendidikan. Oleh karena 

itu, administrasi pendidikan seyogyanya harus diketahui 

bahannya oleh pihak sekolah atau pemimpin-pemimpin 

pendidikan lainnya, tetapi juga harus diketahui dan dijalankan 

oleh para guru dan pegawai-pegawai sekolah sesuai dengan 

24Oeng Sutisna, Administrasi Pendidikan Dasar Teoretis Untuk Praktek 

Profesional, (Bandung Angkasa, 1998), h. 5. 
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fungsi jabatannya masing-masing. Tanpa adanya pengertian 

bersama sukar diharapkan adanya kerja sama untuk menuju satu 

tujuan yang sudah digariskan.25 

Selama 25 tahun telah banyak dilakukan pembaruan 

pendidikan baik yang mengarah ke perubahan kuantitatif 

(pemerataan dan efesiensi) maupun kualitatif  (mutu dan 

relevansi). Perubahan kualitatif yang berkategori “project promoting 

innovation and change” meliputi sistem pendidikan sacara  umum, 

kurikulum, ketenagaan pendidikan, pengelolaan proses belajar-

mengajar, saran dan prasarana dan lain.26 

 

B. Komponen-komponen Administrasi Pendidikan 

1.  Administrasi Pendidikan sekolah 

Pegawai pada suatu sekolah ialah semua manusia yang 

tergabung di dalam kerja sama suatu sekolah untuk melaksanakan 

tugas-tugas dalam mencapai tujuan pendidikan.27 

Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 

20 Tahun 2003 menyebutkan bahwa tenaga kependidikan adalah 

anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk 

menunjang penyelenggaraan pendidikan. Dilihat dari jabatannya, 

tenaga kependidikan ini dapat dibedakan menjadi tiga jenis, 

yakni: tenaga struktural, tenaga fungsional, dan tenaga 

penyelenggaraan pendidikan. Tenaga struktural merupakan 

tenaga pendidikan yang menempati jabatan-jabatan eksekutif 

umum (pimpinan) yang bertanggung jawab baik langsung 

maupun tidak langsung atas satuan pendidikan. Tenaga 

fungsional merupakan tenaga kependidikan yang menempati 

jabatan fungsional yakni jabatan yang dalam pelaksanaan 

pekerjaannya mengandalkan keahlian akademis kependidikan. 

Sedangkan tenaga teknis kependidikan merupakan tenaga 

kependidikan yang pelaksanaan pekerjaannya lebih di tuntut 

                                                     
25Ngalim Purwanto, Administrasi dan Supervisi Pendidikan (Bandung, Remaja 

Rosdakarya, 2012). h. 5. 
26Moch. Idichi Anwar, Administrasi Pendidikan dan Manejemen Biaya Pendidikan 

(Jakrta: Raja Grafindo persada, 2003), h. 56. 
27M. Darmayanto, Administrasi Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), h. 30. 
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kecakapan teknis operasional atau teknis administratif.28 

Administrasi personel sekolah adalah segenap proses 

penataan personel di sekolah. Administrasi personal sekolah 

direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan bersungguh-

sungguh serta dibina secara kontinu di sekolah, sehingga para 

pegawai dapat membantu atau menunjang kegiatan-kegiatan 

sekolah secara efektif dan efesien demi tercapainya tujuan 

pendidikan yang telah di tetapkan. Para personal harus dikelola 

dengan baik agar mereka senantiasa aktif dan bergairah dalam 

menjalankan tugasnya sehari-hari.29 

Dari sudut administrasi pendidikan (sekolah) dapat dilihat 

bahwa komunikasi pada hakikatnya adalah problem hubungan 

kerja sama manusia (human relationship). Keberhasilan dalam 

hubungan-hubungan kerjasama manusia ini akan di tentukan oleh 

efesiensi dan efektifitas mereka yang berkepentingan dalam: 

a. Menyampaikan berita kepada orang lain. 

b. Memahami dengan tepat isi/maksudnya dengan harapan mau 

menerima30 

 2.  Administrasi Kurikulum  

Pada jenis dan tingkat sekolah apa pun, yang menjadi tugas 

utama kepala sekolah ialah menjamin adanya program pengajaran 

yang baik bagi murid-murid. Inilah tanggung jawab kepala 

sekolah yang paling penting dan banyak tantangannya. 

Sedangkan stafnya mendapat bagian tanggung jawab dalam 

membantu usaha pelaksanaan dan pengembangan program 

pengajaran yang efektif. Agar kepala sekolah mampu memberikan 

pimpinan yang efektif dalam bidang ini, hendaknya ia mengetahui 

berbagai teori mengenai kurikulum dan menyadari kaitannya 

dengan kebijaksanaan dan langkah-langkah administratif yang 

sedang berlaku.31 

                                                     
28Eka Prihati, Teori Administrasi Pendidikan (Cet. I; Bandung: Alfabeta, 2011), h. 

73-74. 
29Ary H. Gunawan, Administrasi Sekolah Administrasi Pendidikan Mikro (Cet. I 

Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996), h. 21. 
30M. Daryanto, Administrasi Pendidikan (Jakarta; Rineka Cipta, 1990), h. 35. 
31 M. Daryanto, Administrasi Pendidikan, h. 36. 
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Kurikulum lebih merupakan pedoman bagi para guru dalam 

menjalankan tugasnya. Dalam mempergunakan kurikulum, guru 

atau pendidik, disamping menuruti dan mengikuti apa tercantum 

di dalamnya, berhak dan berkewajiban pula memilih dan 

menambah materi-materi, sumber-sumber, atau metode-metode 

pelaksanaan yang lebih sesuai dengan kebutuhan perkembangan 

masyarakat lingkungan sekolah, dan mengurangi apa yang 

dianggapnya sudah tidak sesuai lagi dengan kemajuan dan 

kebutuhan masyarakat dan negara pada umumnya.32  

Administrasi kurikulum berkaitan dengan pengelolaan 

pengalaman belajar yang dialami oleh siswa yang membutuhkan 

strategi tertentu sehingga menghasilkan produktifitas belajar. 

Strategi mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasi 

perlu didukung oleh sumber daya yang memadai. Manejemen 

kurikulum di tinjau dari kurun waktu bisa short-term dan long-term 

yang penting ada keterkaitan komprehensif, dan keberlanjutan 

antara satu program dengan program yang berikutnya. Dengan 

demikian, pengertian dari administrasi kurikulum adalah 

merupakan upaya mengoptimalkan pengalaman-pengalaman 

belajar siswa secara produktif.33 

Manajemen kurikulum dan program pengajaran merupakan 

bagian dari pengalaman belajar siswa. Karena itu tugas satuan 

sekolah yang paling penting adalah bagaimana merealisasikan 

dan menyesuaikan kurikulum tersebut dengan kegiatan 

pembelajaran. Di samping itu, sekolah juga bertugas dan 

berwenang untuk mengembangkan kurikulum muatan lokal 

sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan lingkungan setempat.34 

Kurikulum muatan lokal pada hakikatnya merupakan suatu 

perwujudan pasal 38 ayat 1 UU tentang Sistem Pendidikan 

Nasional (UU SPN) yang berbunyi “Pelaksanaan kegiatan 

pendidikan dalam satuan pendidikan atas kurikulum yang 

                                                     
32M. Ngalim Purwanto, Administrasi dan Supervisi Pendidikan (Bandung; Remaja 

Rosdakarya, 2012), h. 13. 
33Eka Prihati, Teori Administrasi Pendidikan (Cet. I; Bandung: Alfabeta, 2010), h. 

54. 
34E. Mulyasa, Manejemen Berbasis Sekolah (Cet. VII; Bandung; Rosdakarya, 

2007), h. 40. 
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berlaku secara nasional dan kurikulum yang di sesuaikan dengan 

keadaan serta kebutuhan lingkungan dan ciri khas satuan 

pendidikan”. 

Sebagai tindak lanjut hal tersebut muatan lokal telah 

dijaadikan strategi pokok untuk meningkatkan kemampuan dan 

keterampilan yang relevan dengan kebutuhan lokal dan sejauh 

mungkin melibatkan peran serta masyarakat dalam peraencanaan 

dan pelaksanaan.35 

3.  Administrasi Prasarana dan Sarana Pendidikan  

Secara etimologis, prasarana berarti alat tidak langsung untuk 

mencapai tujuan. Dalam pendidikan misalnya: lokasi/tempat, 

bangunan sekolah, lapangan olahraga, uang dan sebagainya. 

Sedang sarana seperti alat langsung untuk mencapai tujuan 

pendidikan. Misalnya; buku, perpustakaan, laboratorium, dan 

sebagainya.36 

Sedangkan menurut Mentri Pendidikan dan Kebudayaan 

No.079/1975, sarana pendidikan terdiri dari tiga kelompok besar 

yaitu: 

a. Bangunan dan perabot sekolah. 

b. Alat pelajaran yang terdiri dari pembukuan  dan alat-alat 

peraga laboratorium 

c. Media pendidikan yang dapat dikelompokkan menjadi 

audiovisual yang menggunakan alat penampil.37 

Administrasi sarana dan prasarana pendidikan bertugas 

mengatur dan menjaga sarana dan prasarana pendidikan agar 

dapat memberikan kontribusi secara optimal dan berarti pada 

jalannya proses pendidikan. Kegiatan pengelolaan ini meliputi 

kegiatan perencanaan, pengadaan, pengawasan, penyimpanan 

inventarisasi, dan penghapusan serta penataan. Di samping itu 

juga diharapkan tersedianya alat-alat dan fasilitas belajar yang 

memadai secara kuantitatif, kualitatif, dan relevan dengan 

kebutuhan serta dapat di manfaatkan secara optimal untuk 

                                                     
35E. Mulyasa, Manejemen Berbasis Sekolah, h. 40 
36M. Daryanto, Administrasi Pendidikan, h. 51. 
37M. Daryanto, Administrasi Pendidikan, h. 51. 
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kepentingan proses pendidikan dan pengajaran, baik oleh guru 

sebagai pengajar maupun murid-murid sebagai pelajar.38 

4.  Administrasi Siswa  

Pengelolaan dan kesiswaan merupakan salah satu garapan 

Administrasi murid yang tidak dapat ditinggalkan. Pada intinya 

ada 3 macam data yang perlu sekali dikelola, yaitu; data tentang 

identitas murid, tentang hasil belajar murid dan tentang kehadiran 

murid.39 

Administrasi peserta didik adalah seluruh proses kegiatan 

yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja serta 

pembinaan secara kontinu terhadap seluruh peserta didik (dalam 

lembaga pendidikan yang bersangkutan) agar dapat mengikuti 

proses belajar mengajar secara efektif dan efisien demi tercapainya 

tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Secara kronologis 

operasional, rentangan kegiatannya mulai dari penerimaan 

peserta didik baru sampai mereka meninggalkan sekolahnya, 

sehingga ia tidak terdaftar lagi sebagai peserta didik sekolah 

tersebut.40 

Beberapa hal yang harus di perhatikan dalam administrasi 

peserta didik yaitu: pembinaan peserta didik menangkal 

kenakalan anak/remaja (Juvenile Delinquency), dan 

penanggulangan penyalahgunaaan narkotika, ganja, morfin, dan 

alkohol.41 

5.  Hubungan Sekolah dan Masyarakat 

Hal yang mencakup hubungan sekolah-sekolah lain, 

hubungan sekolah dengan pemerintah setempat, hubungan 

sekolah dengan istansi-istansi dan jawaban-jawaban lain, dan 

hubungan sekolah dengan masyarakat pada umumnya. 

Hendaknya semua hubungan itu merupakan hubungan kerja 

sama yang bersifat pedagogis, sosiologi, dan produktif, yang 

dapat mendatangkan keuntungan dan perbaikan serta kemajuan 

                                                     
38E. Mulyasa, Manejemen Berbasis Sekolah, h. 47. 
39M. Daryanto, Administrasi Pendidikan, h. 51. 
40Ary H. Gunawan, Administrasi Sekolah Administrasi Pendidikan Mikro, h. 11. 
41Ary H. Gunawan, Administrasi Sekolah Administrasi Pendidikan Mikro, h. 11. 



PENGANTAR ADMINISTRASI PENDIDIKAN 

  21 

dari kedua belah pihak. Untuk ini kepala sekolah memegang 

peranan penting dan menentukan.42 

a.  Pentingnya hubungan sekolah dan masyarakat  

Ada beberapa pandangan fillosofis tentang hakikat sekolah 

itu sendiri dan hakikat masyarakat, serta hubungan antara 

keduanya.  

1. Sekolah adalah bagian yang integral dari masyarakat, ia 

bukan merupakan lembaga yang terpisah dari masyarakat 

2. Hak hidup dan kelangsungan hidup sekolah bergantung pada 

masyarakat. 

3. Sekolah adalah lembaga sosial yang berfungsi untuk melayani 

anggota-anggota masyarakat dalam bidang pendidikan. 

4. Kemajuan sekolah dan kemajuan masyarakat salaing 

berkolerasi, keduanya saling membutuhkan. 

5. Masyarakat adalah pemilik sekolah , sekolah ada karena 

masyarakat memerlukannya.43   

b. Jenis-jenis hubungan sekolah dengan masyarakat  

Hubungan kerja sama sekolah dengan masyarakat dapat 

digolongkan menjadi 3 jenis hubungan yaitu: 

1)  Hubungan edukatif  

Maksudnya disini ialah hubungan kerja sama dalam hal 

mendidik murid, antara guru di sekolah dan orang tua dalam 

keluarga. Dengan adanya hubungan ini di maksudkan agar tidak 

terjadi perbedaan prinsip atau bahkan pertentangan yang dapat 

mengakibatkan keragu-raguan pendirian dan sikap pada diri 

anak/murid. 

2)  Hubungan kultural  

Maksudnya ialah usaha kerja sama antara sekolah dengan 

masyarakat yang memungkinkan adanya saling membina dan 

mengembangkan kebudayaan masyarakaat tempat sekolah itu 

berbeda. 

                                                     
42M. Ngalim Purwanto, Administrasi dan Supervisi Pendidikan, h. 12. 
43M. Ngalim Purwanto, Administrasi dan Supervisi Pendidikan, h. 118. 
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3) Hubungan Internasional 

Yakni hubungan kerja sama antara sekolah dengan lembaga-

lembaga intansi-instansi resmi lain, baik swasta maupun 

pemerintah, seperti hubungan kerja sama antara sekolah dengan 

sekolah-sekolah lain, dengan kepala pemerintah setempat, 

Kementerian Komunikasi, Kementerian Pertanian, Perikanan, dan 

Peternakan dengan perusahaan-perusahaan negara atau swasta, 

yang berkaitan dengan perbaikan dan perkembangan pendidikan 

pada umumnya.44 

 

C.  Aturan, Mekanisme, dan Tata Kerja Administrasi Pen-

didikan  

1.  Administrasi Personel Sekolah  

Ada beberapa dimensi kegiatan administrasi personal 

sekolah, antara lain: 

a) Recruitmen atau penarikan mulai dari pengumuman 

penerimaan pegawai, pendaftaran, pengetesan, pengumuman 

diterimanya pegawai sampai dengan daftar ulang.45 

b) Placement atau penempatan, yaitu proses penanganan 

pegawai baru yang sudah melaksanakan pendaftaran ulang 

untuk diinformasikan pada bagian seksi mana mereka 

ditempatkan. Penugasan dilakukan sesuai dengan bidang 

keahlian dan kebutuhan lembaga. Di dalam tahap ini 

sebenarnya penanganan bukan berarti sampai menempatkan 

dan memberi tugas saja, tetapi juga menggunakan pegawai 

tersebut sebaik-baiknya, merangsang kegairahan kerja dengan 

menciptakan kondisi atau suasana kerja yang baik. Di 

samping itu juga memberi kesejahtraan berupa gaji, insentif, 

memberi cuti izin, dan pertemuan-pertemuan yang bersifat 

kekeluargaan.46 

c) Development atau pengembangan, dimaksudkan untuk 

peningkatan mutu pegawai baik dilakukan dengan melalui 

                                                     
44M. Ngalim Purwanto, Administrasi dan Supervisi Pendidikan, h. 194.  
45Eka Prihatin, Teori Administrasi Pendidikan, (Cet. I; Bandung; Alfabeta, 2011), h. 

74. 
46Eka Prihatin, Teori Administrasi Pendidikan, h. 74. 
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pendidikan maupun kesempatan-kesempatan lain seperti 

penataran, diskusi ilmiah, lokakarya, membaca majalah dan 

surat kabar,menjadi anggota organisasi profesi, dan lain 

sebagainya. Mengatur kenaikan pangkat, kenaikan gaji, dapat 

dikategorikan sebagai pemberian kesejahtraan dan dapat 

dikategorikan sebagai pengembangan pegawai. Pegawai yang 

diberi penghargaan dengan atau pemberian kedudukan, akan 

mendorong pegawai tersebut untuk meningkatkan tanggung 

jawabnya. Profesi, pemecahan masalah, kegiatan remedial, 

pemeliharaan motivasi kerja dan ketahanan oerganisasi 

pendidikan.47 

d) Pengawasan atau evaluasi, merupakan aspek terakhir dalam 

penanganan pegawai. Pada tahap ini dimaksudkan bahwa 

pada tahap-tahap tertentu pegawai periksa, apakah yang 

mereka lakukan sudah sesuai dengan tugas yang seharusnya 

atau sebelum. Selain evaluasi atau penilaian juga dilakukan 

untuk mengetahui tingkat kenaikan kemampuan personil 

setelah mereka memperoleh pembinaan dan pengembangan.48 

Allah swt. berfirman dalam QS. al-An’am/6:  135  

 

                          

               

Terjemahnya: 

Katakanlah: "Hai kaumku, berbuatlah sepenuh kemampuanmu, 

Sesungguhnya akupun berbuat (pula). kelak kamu akan mengetahui, 

siapakah (di antara kita) yang akan memperoleh hasil yang baik di dunia 

ini. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak akan mendapatkan 

keberuntungan.49 

Dari ayat di atas bahwasanya Allah swt. memerintahkan 

kepada hambanya untuk bekerja dan mencari nafkah di dunia ini 

                                                     
47Eka Prihatin, Teori Administrasi Pendidikan, h. 74.  
48Eka Prihatin, Teori Administrasi Pendidikan, h. 74.  
49Depertemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 195. 
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sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki dan sesuai dengan 

peraturan yang telah ditetapkan oleh pemimpin/pemerintah. 

Karena sesungguhnya Allah swt. sangat menghargai apa yang 

dikerjakan oleh hambanya-Nya apapun itu yang jelas sesuai 

dengan peraturan Islam. Sebagaimana sabda Nabi saw. berikut ini: 

Artinya: 

Telah menceritakan kepada kami Adam bin Abu Iyas Telah menceritakan 

kepada kami Syu’bah dari Abu Mas’ud Al anshari maka aku berkata: 

Dari Nabi saw. beliau bersabda: Jika seorang muslim memberi nafkah 

kepada keluarganya dengan niat mengharap pahala, maka baginya hal itu 

adalah sedekah. (HR. Bukharai)50. 

2.  Administrasi kurikulum 

Ada beberapa aspek penting yang dipahami dalam 

pengelolaaan administrasi kurikulum yaitu;  

a.  Isi kurikulum 

Isi kurikulum merupakan perangkat bidang studi, mata 

pelajaran, atau-pokok sajian yang mengandung unsur-unsur 

rumusan tujuan mata pelajaran, garis besar pokok bahasan, 

penilaian, dan petunjuk pelaksanaan.  

b. Proses kurikulum  

Merupakan pengalaman yang berkaitan dengan perilaku, 

kegiatan, tindakan atau prosedur dalam belajar mengajar. 

Keberhasilan pelaksanaan kurikulum sangat ditentukan oleh apa 

yang diajarkan, kepada siapa, dan bagaimana caranya. 

c.  Penyusunan kurikulum 

Kurikulum harus disusun dengan urutan yang logis dari hal-

                                                     
50Mahmud Thahhan, Ilmu Hadits Praktis (Bandung; Thariqul Izzah, 2007), h. 177. 
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hal yang bersifat mendasari seseorang pegawai mengetahui 

bidang tugasnya sampai dengan hal-hal yang bersifat pokok dan 

menunjang tugasnya.51 

3.  Administrasi Prasarana dan Sarana 

                          

          

Terjemahnya: 

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah 

setiap diri memperhatikan apa yang Telah diperbuatnya untuk hari esok 

(akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha 

mengetahui apa yang kamu kerjakan.(QS. al-Hasyr/59:18)52 
 

a.  Perencanaan kebutuhan. 

Perencanaan kebutuhan sarana pendidikan merupakan 

pekerjaan yang kompak karena harus terintegrasi dengan rencana 

pembangunan baik yang nasional, regional, dan lokal. 

Perencanaan ini merupakan sistem perencanaan terpadu dengan 

perencanaan pembangunan tersebut. Perencanaan kebutuhan 

sarana dan prasarana pendidikan tergantung pada jenis program 

pendidikan dan tujuan yang ditetapkan, perencanaan ini 

mencakup: 

1) Perancanaan pengadaan tanah untuk gedung/bangunan 

sekolah. 

2) Perencanaan pengadaan bangunan. 

3) perencanaan pembangunan; dan 

4) Perencanaan pengadaan perabot dan perlengkapan 

pendidikan.53  

 

b.  Pengadaan sarana dan prasarana 

Untuk pengadaan sarana dan prasarana pendidikan dapat 

                                                     
51Eka Prihatin, Teori Administrasi Pendidikan, h. 53 
52Depertemen Agama RI, Al-Quran Karim dan Terjemahnya, h. 779. 
53Eka Prihatin, Teori Administrasi Pendidikan, h. 58-59. 
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dilakukan dengan berbagai cara. Misalnya untuk pengadaan tanah 

bisa dilakukan dengan cara membeli, menerima hibah, menerima 

hak pakai, menukar dan sebagainya. Dalam pengadaan 

gedung/bangunan dapat dilakukan dengan cara membangun 

baru, membeli menyewa, menerima hiba dan menukar bangunan. 

Untuk pengadaan perlengkapan dan perabot dapat dilakukan 

degan membeli. Perabot yang dibeli dapat dilakukan dengan jalan 

membeli. Dalam pengadaan perlengkapan ini juga dapat 

dilakukan dengan jalan membuat sendiri atau menerima bantuan 

dari instansi pemerintah di luar Kementerian Pendidikan atau 

Dinas Pendidikan, badan-badan swasta, masyarakat dan 

sebagainya.54 

 

c.  Inventarisasi 

Sarana dan prasarana pendidikan yang ada disekolah atau 

lembaga pendidikan lainya ada yang berasal dari pemerintah ada 

juga yang berasal dari usaha sendiri, seperti; membeli, sumbangan 

dan sebagainya. Semua barang yang ada tersebut hendaknya 

diinventaris, melalui inventasi memungkinkan dapat diketahui 

jumlah, jenis barang, kualitas, tahun pembuatan ukuran, harga 

dan sebagainya. Khusus untuk sarana dan prasarana yang berasal 

dari pemerintah (milik negara) wajib diadakan inventarisasi secara 

cermat, dengan menggunakan format-format yang telah 

ditetapkan, atau mencatat semua barang inventarisasi di dalam 

buku Induk dan Buku Golongan Inventaris. Buku inventaris ini 

mencatat semua barang inventaris milik menurut urutan tanggal, 

sedangkan buku golongan barang inventaris mencatat barang 

inventaris menurut golongan barang yang telah di tentukan.55 

 

d.  Pemeliharaan 

Sarana dan prasarana merupakan penunjang untuk keaktifan 

proses belajar mengajar. Barang-barang tersebut kondisinya tidak 

akan tetap, tetapi lama-lama akan mengarah kepada kerusakan 

dan kehancuran bahkan kepunahan. Namun agar sarana dan 

                                                     
54Eka Prihatin, Teori Administrasi Pendidikan, h. 59. 
55Eka Prihatin, Teori Administrasi Pendidikan, h. 60. 
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prasarana tersebut tidak cepat rusak atau hancur diperlukan 

usaha pemeliharaan yang baik dari pihak pemakainya. 

Pemeliharaan merupakan suau kegiatan yang kontinu yang 

mengusahakan agar sarana da prasarana pendidikan yang ada 

tepat dalam keadaan baik dan siap dipergunakan.56 

 

e.  Penggunaan  

Pengunaan/pemakaian sarana dan prasaran pendidikan di 

sekolah merupakan tanggung jawab pimpinan lembaga 

pendidikan tersebut yang bisa dibantu oleh wakil bidang sarana 

dan prasarana atau petugas yang berkaitan dengan penanganan 

sarana dan prasarana. Yang perlu di perhatikan dalam 

penggunaan sarana dan prasarana: 

1) Penyusunan jadwal penggunaan harus dihindari benturan 

dalam kelompok lainnya. 

2) Hendaklah kegiatan pokok sekolah merupakan prioritas 

pertama. 

3) Waktu atau jadwal penggunaan hendaknya diajukan pada awal 

tahun ajaran. 

4) Penugasan/penunjukan personil sesuai dengan keahlian pada 

bidangnya, misalnya; laboratorium, perpustakaan, operator 

komputer, dan sebagainya. 

5) Penjadwalan dalam penggunaan sarana dan prasarana sekolah, 

antara kegiatan intrakuler harus jelas.57 

 

f.  Penghapusan 

Barang-barang yang ada di lembaga pendidikan, terutama 

yang berasal dari pemerintah tidak akan selamanya bisa 

digunakan/dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan. Hal ini 

karena rusak berat sehingga tidak dapat digunakan lagi, barang 

tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dan kebutuhan. 

Dengan keadaan seperti di atas, maka barang-barang harus segera 

dihapus untuk membebaskan biaya pemeliharaan dan 

meringankan beban kerja inventaris dan membebaskan 

                                                     
56Eka Prihatin, Teori Administrasi Pendidikan, h. 60. 
57Eka Prihatin, Teori Administrasi Pendidikan, h. 61. 
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tanggungjawab lembaga terhadap barang-barang tersebut.58 

 

4.  Administrasi Siswa 

Rekrutmen peserta didik, setiap tahun ajaran baru sekolah 

disibukkan dengan penerimaan peserta didik yang baru. Dalam 

penerimaan peserta didik terbagi beberapa tahap secara geris 

besar antara lain:  

a. Pembentukan panitia penerimaan peserta didik  

b. Pendaftaran calon peserta didik 

c. Seleksi calon peserta didik  

d. Pendaftaran kembali calon peserta didik yang diterima  

e. Pelaporan pertanggung jawaban pelaksanaan penerimaan 

calon peserta didik kepada kepala sekolah.59 

Langkah tersebut akan berjalan efektif jika dilaksanakan 

sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Namun, untuk 

tingkat Sekolah Dasar (SD) tahap penerimaan peserta didik lebih 

sederhana.60 

Untuk data tentang identitas dan hasil belajar siswa 

sebaliknya tidak terpisah, karena itu merupakan suatu kesatuan. 

Penyimpanan data itu dapat dilakukan dengan menggunakan 

sistem kartu atau dapat pula menggunakan sistem buku induk. 

Apabila menggunakan sistem kartu sebaiknya di buatkan sehelai 

kartu untuk setiap siswa. Kartu-kartu itu di urutkan menurut 

nomor induk siswa yang ditulis pada pojok kanan atas, sehingga 

muda mencarinya kembali. Pada setiap ganti tahun angkatan, 

sebaiknya diberi kartu penyekat atau kartunya diganti dengan 

kartu yang berwarna lain. Dengan sistem kartu ini upaya 

pencarian kembali setiap data yang diperlukan akan lebih mudah. 

Apabila menggunakan buku induk, sebaiknya menggunakan 

buku ukuran folio, dengan menggunakan dua muka untuk setiap 

siswa. Lembar muka sebelah kiri untuk data identitas siswa dan 

lembar muka sebelah kanan data hasil belajar siswa.61 

                                                     
58Eka Prihatin, Teori Administrasi Pendidikan, h. 61. 
59Eka Prihatin, Teori Administrasi Pendidikan, h. 66. 
60Eka Prihatin, Teori Administrasi Pendidikan, h. 66. 
61M. Daryanto, Administrasi Pendidikan, h. 66. 
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Dalam administrasi sekolah tidak hanya melibatkan orang-

orang yang ada dalam sekolah itu namun juga harusnya 

melibatkan masyarakat karena bagaimanapun juga masyarakat 

mempunyai peran yang penting dalam proses pendidikan 

sebagaimana hadits berikut   

Artinya: 

Dari Abu Hurairah r.a. dia berkata: Rasulullah saw. bersabda: Janganlah 

kalian saling dengki, saling menipu, saling marah dan saling 

memutuskan hubungan. Dan janganlah kalian menjual sesuatu yang 

telah dijual kepada orang lain. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang 

besaudara. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya, 

dia tidak menzaliminya dan mengabaikannya, tidak mendustakannya dan 

menghinanya. Taqwa itu di sini (seraya menunjuk dia menghina 

sebanyak tiga kali) Cukuplah seorang muslim dikatakan buruk jika dia 

menghina saudaranya yang muslim. Setiap muslim yang lain; haram 

darahnya, hartanya, dan kehormatannnya. (Riwayat Muslim)62 

Ametembun merumuskan program hubungan sekolah 

masyarakat yaitu:  

a. Perencanaan hubungan sekolah masyarakat haruslah integral 

dengan program pendidikan yang bersangkutan. 

b. Setiap pejabat/petugas sekolah terutama guru haruslah 

menganggap dirinya adalh petugas hubungan masyarakat 

(Public Relations Officer). 

c. Program hubungan sekolah masyarakat didasarkan atas kerja 

sama bukanlah sepihak (one way) tetapi adanya timbal baik 

                                                     
62Mahmud Thahhan, Ilmu Hadits Praktis, h. 178. 
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(two way) prosesnya.63 

Ada beberapa jalur komunikasi yang mungkin dapat 

ditempuh, meskipun demikian, jalur yang paling menguntungkan 

adalah jalur yang langsung berhubungan dengan murid dan 

situasi pertemuan langsung (face to face). Jalur-jalur lain yang 

mungkin dapat ditempuh dalam hubungan sekolah dan 

masyarakat adalah: 

1) Anak/Murid; 

2) Surat-Surat Selembaran dan bulletin sekolah; 

3) Massa Media (media massa); 

4) Pertemuan informal; 

5) Laporan kemajuan murid (raport); 

6) Kontak formal; 

7) Memanfaatkan sumber-sumber yang tersedia di masyarakat; 

8) Badan pembantu penyelenggaraan pendidikan.64 

Sumbangan dalam partisipasi masyarakat untuk sekolah 

dapat diperinci menurut jenisnya sebagai berikut: 

a. Partisipasi buah pikiran/ide. Sumbangan pikiran, pengalaman 

dan pengetahuan yang diberikan dalam pertemuan, diskusi 

sehingga menghasilkan suatu keputusan. 

b. Partisipasi pasangan dengan memberikan tenaga dan waktu 

untuk menghasilkan sesuatu yang telah diputuskan. 

c. Partisipasi keahlian/keterampilan di mana seseorang 

bertindak sebagai ahli, penasehat, resources, dan sebagainya, 

yang perlukan dalam kegiatan pendidikan disekolah. 

d. Partisipasi harta benda berupa iuran atau sumbangan, baik 

dalam bentuk benda atau uang secara tetap atau insidentual.65 

 

 

 

 

 

                                                     
63M. Daryanto, Administrasi Pendidikan, h. 75. 
64M. Daryanto, Administrasi Pendidikan, h. 79. 
65Eka Prihatin, Teori Administrasi Pendidikan, h. 85. 
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SUPERVISI PENDIDIKAN 

Di dalam buku Pedoman kurikulum tahun 1975 dan 

diperbaharui sebagai kurikulum 1984 yaitu buku IIID yang 

berjudul pedoman Administrasi dan Supervisi Pendidikan disebut 

definisi supervisi yakni: pembinaan yang diberikan kepada 

seluruh staf sekolah agar mereka dapat meningkatkan 

kemampuan untuk meningkatkan situasi belajar dengan lebih 

baik.66 

Dengan pengertian tersebut diketahui bahwa sasaran kegiatan 

supervisi dapat dibedakan dengan kegiatan bimbingan dan 

penyuluhan. Sarana kegiatan bimbingan dan penyuluhan adalah 

murid, sedang supervisi sasarannya adalah guru dan anggota staf 

tata usaha. Keduanya bertujuan meningkatkan kualitas hasil 

kegiatannya.  

Di dalam pengembangannya akhir-akhir ini supervisi 

mengarah kepada suatu pengertian yang lebih baik lagi, yaitu 

yang disebut dengan “supervisi klinis”. Yang dimaksud dengan 

supervisi klinis adalah suatu bentuk supervisi yang difokuskan 

66Ibid. halaman 154 
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pada peningkatan kualitas mengajar dengan melalui sarana siklus 

yang disistematik untuk langkah-langkah perencanaan, pelak-

sanaan pengamatan serta analisis yang intensif dan cermat tentang 

penampilan mengajar yang nyata serta bertujuan untuk 

mengadakan perubahan dengan cara yang rasional. 

Menurut arti katanya, supervisi dapat diterjemahkan dengan 

“melihat dari atas” atau “melihat dari kelebihan”. Jadi searti 

dengan pengawas tetapi dengan pengertian yang agak berbeda 

dari pengawas sebagai “controlling”. Meskippun supervisi 

mengandung arti dan sering diterjemahkan sebagai pengawas 

atau mengawas, tetapi pada prinsipnya supervisi mempunyai arti 

khusus yaitu “membantu dan turut serta dalam usaha-usaha 

perbaikan dan peningkatan mutu’. Cartr Good’s Dictionary of 

Education mendefinisikan supervisi sebagai segala usaha dari para 

pejabat sekolah yang diarahkan kepada penyediaan 

kepemimpinaan bagi para guru dan tenaga pendidikan lain dalam 

perbaikan pengajaran, melihat stimulasi pertumbuhan 

professional dan perkembangan dari para guru, seleksi dan revisi 

tujuan-tujuan pendidikan, bahan-bahan pengajaran, dan metode-

metode mengajar, dan evaluasi pengajaran.67 

Secara umum supervisi berarti upaya bantuan agar guru 

mampu membantu para siswa dalam belajar untuk menjadi lebih 

baik dari sebelumnya. Supervisi merupakan suatu teknis 

pelayanan profesional dengan tujuan utama mempelajari dan 

memperbaiki bersama-sama dalam membimbing dan 

mempengaruhi pertumbuhan anak. Supervisi sebagai bantuan 

dalam pengembangan situasi belajar mengajar yang baik, 

supervisi ialah suatu kegiatan yang disediakan untuk membantu 

para guru menjalankan pekerjaan mereka dengan lebih baik.68 

Supervisi sebagai aktivitas yang dirancang untuk 

memperbaiki pengajaran pada semua jenjang persekolahan, 

berkaitan dengan perkembangan dan pertumbuhan anak. 

Supervisi juga merupakan bantuan dalam perkembangan dari 

                                                     
67Syaiful Sagala, Administrasi Pendidikan Kontemporer, (Bandung, Alfabeta, 

2009), h. 229. 
68Syaiful Sagala, Administrasi Pendidikan Kontemporer, h. 230.  
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belajar mengajar dengan baik.69 Dari sudut manejerial, supervisi 

adalah usaha menstimulir, mengkordinasi, dan membimbing guru 

secara terus-menerus baik individu maupun kolektif agar 

memahami secara efektif pelaksanaan aktivitas mengajar dalam 

rangka pertumbuhan murid secara berkelanjutan.70 

Artinya: 

Dari Abdullah bin Amr bin ‘Ash ra. Berkata: Rasulullah saw bersabda: 

“Sesungguhnya orang-orang berlaku adil menurut pandangan Allah, 

akan di tempatkan di atas mimbar dari cahaya sisi kanan Tuhan yang 

maha pengasih. Mereka itulah orang-orang yang berlaku adil dalam 

keputusannya dan tidak bergeser dari keadilannya” (HR. Muslim dan al-

Nasa’iy) 

  

A.  Prinsip-Prinsip Supervisi  

Bagaimana seorang bekerja dengan orang lain, telah banyak 

dipelajari, dikembangkan keberhasilannya secara luas di berbagai 

bidang industri, perusahaan dan militer. Hasil penelitian dalam 

bidang-bidang tersebut diaplikasikan dibidang pendidikan yaitu 

di dalam bidang supervisi terhadap guru-guru dalam usaha 

meningkatkan peningkatan prestasi belajar murid mengenai 

peningkatan kualitas pengajaran melalui supervisi juga 

menggunakan hasil-hasil penelitian tentang pendekatan yang 

bersifat manusiawi. Hal ini dapat diketahui dari defenisi tentang 

supervisi yang dikemukakan oleh beberapa antara lain Carl 

Glickman sebagai berikut: 

“The goal of instruction supervision is ti help teacher learn 

how to increase their own capacity to achieve professed learning 

goals their student”71 

                                                     
69Syaiful Sagala, Administrasi Pendidikan Kontemporer, h. 230. 
70Syaiful Sagala, Administrasi Pendidikan Kontemporer, h. 230. 
71Suharsimi Arikunto, Op. cit ; hal 159 



PENGANTAR ADMINISTRASI PENDIDIKAN 

34   

Melihat pada sasaran kegiatan supervisi adalah guru-guru 

dan staf sekolah yang lain, maka tujuan supervisi adalah 

meningkatkan kualitas pekerjaan staf sekolah tersebut. Namun 

dalam pembicaraan ini difokuskan pada guru. Yang di mana 

tujuannya adalah mengembangkan situasi belajar-mengajar yang 

lebih baik melalui pembinaan dan peningkatan profesi meng-

ajarnya. 

Menilik dari tujuannya adalah mengembangkan situasi belajar 

mengajar melalui pembinaaan maka kegiatan ini dilakukan 

berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:  

1. Supervisi bersifat ilmiah (scientific) yaitu bahwa supervisi 

memenuhi 3 kriteria sebagai prosedur ilmiah yakni: 

a. Sistematis karena dilakukan dengan cara teratur, melalui 

dengan perencanaan yang matang dan dilakukan secara 

kontinyu. 

b. Objektif karena dilakukan bukan atas prasangka individu, 

tetapi didasarkan atas informasi dan data yang nyata.  

c. Menggunakan instrumen yang baik untuk mengumpulkan 

data sehingga data yang diperoleh benar-benar data yang 

terandalkan. 

2. Supervisi dilakukan dengan prinsip demokratis, karena 

perintah atau takut atasan tetapi dilakukan dalam situasi 

kekeluargaan, melalui musyawarah, saling memberi dan 

menerima. 

3. Supervisi dilakukan dengan cara kerja sama, kooperatif dan 

selalu mengarahkan kegiatannya untuk mencapai tujuan 

bersama dengan menciptakan situasi belar mengajar yang 

lebih baik.  

4. Supervisi bukan dilakukan dengan instruktif tetapi atas dasar 

kreatifitas dan inisiatif guru sendiri, dimana supervisior 

hanya memberikan dorongan agar terciptanya situasi belajar 

mengajar sengan baik. 

5. Supervisi dilakukan dengan suasana terbuka, tidak sembunyi-

sembunyi, tetapi dengan cara terus terang melalui 

pemberitahuan baik resmi maupun tidak resmi sehingga guru 

yang akan disupervisi sudah mengetahui terlebih dahulu 
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bahwa akan di supervisi. 

6. Supervisi bukan hanya tertuju kepada suatu atau lebih unsur 

yang ada di sekolah tetapi meliputi guru, kepala sekolah, 

pegawai tata usaha, dan obyeknya meliputi kurikulum, 

sarana, pembiayaan, kesiswaan, kegiatan humas, dan tata 

laksana.72 

Adapun ayat al-Qur’an yang sedikit menyangkut tentang 

prinsip-prinsip supervisi pendidikan yaitu terdapat pada QS. Al-

Ashr pada potongan ayat 13; 

 ......... وتواصوا بالحق ........
Terjemahnya: 

.... saling menasehati pada kebenaran…………… 

 Dan adapun hadis Rasulullah saw. yang berhubungan 

tentang prinsip-prinsip supervisi pendidikan yaitu: 

 

Artinya: 

Aidz bin Amru r.a ketika ia masuk kepada Ubaidillah bin Ziyad berkata: 

Hai anakku saya telah mendengar Rasulullah saw bersabda: 

Sesungguhnya sejahat-jahat pemerintah yaitu yang kejam (otoriter), 

maka janganlah kau tergolong dari pada mereka (HR. Bukhari dan 

Muslim). 

Adapun prinsip pokok tentang supervisi modern yang bias 

dipakai sebagai petunjuk bagi diskusi lebih lanjut dapat di cermati 

prinsip supervisi yang dikemukakan oleh Sutisna (1983; 224) 

adalah:  

1. Supervisi merupakan bagian integral dari pogram 

                                                     
72Suharsimi Arikunto, Op. cit; hal 157-159 
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pendidikan, ia adalah pelayanan yang bersifat kerja sama. 

2. Semua guru memerlukan dan berhak atas bantuan supervisi. 

3. Supervisi hendaknya di sesuaikan untuk memenuhi 

kebutuhan perseorangan dan personil sekolah. 

4. Supervisi hendaknya membantu menjelaskan tujuan-tujuan 

dan sarana-sarana pendidikan, dan hendaknya menjelaskan 

inplikasi-inplikasi dari tujuan-tujuan dan sarana-sarana itu. 

5. Supervisi hendaknya membantu memperbaiki sikap dan 

hubungan dari semua anggota staf sekolah, dan hendaknya 

membantu dalam pengembangan hubungan sekolah dengan 

masyarakat yang baik. 

6. Tanggung jawab dalam pengembangan program supervisi 

berada pada kepala sekolah bagi sekolahnya dan pada 

pengawas bagi sekolah-sekolah yang berada di wilayahnya. 

7. Harus ada dana yang memadai bagi program kegiatan 

supervisi dalam anggaran tahunan, 

8. Efektivitas program supervisi hendaknya membantu 

menjelaskan dan menerapkan dalam praktek penemuan 

penelitian pendidikan yang mutakhir.73 

 

B.  Tujuan Supervisi Pendidikan  

Tujuan supervisi pendidikan harus sama dengan tujuan 

Pendidikan Nasional sesuai Undang-Undang Sistem Pendidikan 

Nasional Nomor 2003 melalui perbaikan serta peningkatan 

kegiatan belajar mengejar. Sedangkan jabaran yang lebih lanjut 

menjadi tujuan khusus supervisi pendidikan yang merupakan 

tugas-tugas khusus seorang supervisior yaitu: 

a. Membina guru-guru untuk lebih memahami tujuan umum 

pendidikan. Dengan demikian agar menghilangkann 

anggapan tentang adanya mata pelajaran/bidang studi 

penting/tidak penting, sehingga setiap guru mata pelajaran 

dapat mengajar dan mencapai perestasi maksimal bagi siswa-

siswinya. 

b. Membuna guru-guru mengatasi problem-problem siswa demi 

                                                     
73Oteng Sutisna, Administrasi Pendidikan Dasar Teoritis Untuk Praktek 

Professional, (Cet. I; Bandung, Angkasa, 1993), h. 265-266. 
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kemajuan prestasi belajarnya.  

c. Membina guru-guru dalam mempersiapkan siswa-siswa 

untuk menjadi anggota masyarakat yang produktif, kreatif, 

etis, serta strategis. 

d. Membina guru-guru dalam meningkatkan kemampuan 

mengevaluasi, mendiagnosa kesulitan belajar, dan seterusnya. 

e. Membina guru-guru dalam memperbesar kesadaran tentang 

tata kerja yang demokratis, kooperatif serta kegotong-

royongan. 

f. Memperbesar ambisi guru-guru dan karyawan dalam 

meningkatkan mutu profesinya, 

g. Membina guru-guru dan karyawan dalam meningkatkan 

popularitas sekolahnya.  

h. Melindungi guru-guru dan karyawan meningkatkan 

popularitas sekolahnya 

i. Melindungi guru-guru dan karyawan pendidikan terhadap 

tuntutan serta kritik-kritik tak wajar dari masyarakat. 

j. Mengembangkan sikap kesetiakawanan dan keteman 

sejawatan dari seluruh tenaga pendidikan.74 

Jadi dapat ditegaskan bahwa tujuan supervisi adalah untuk 

meningkatkan situasi dan proses belajar mengajar berada dalam 

rangka tujuan pendidikan nasional dengan membantu guru-guru 

untuk lebih bermutu, tumbuh dan peranan sekolah unttuk 

mencapai tujuan. Secara umum tujuan supervisi dapat 

dirumuskan adalah untuk membantu guru meningkatkan 

kemampuannya agar menjadi guru yang lebih baik dalam 

melaksanakan pengajaran. 

 

C.  Fungsi Supervisi Pendidikan  

Menurut Sweringan ada 8 fungsi yaitu:  

a. Mengkordinasi semua usaha sekolah 

b. Memperlengkapi kepemimpinan sekolah 

c. Memperluas pengalaman guru  

                                                     
74Ary H. Gunawan, Administrasi Pendidikan Mikro, (Cet. I; Jakarta: Rineka Cipta, 

1996), h.198-199 
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d. Menstimulir usaha-usaha yang kreatif 

e. Memberikan fasilitas dan penilaian yang terus menerus 

f. Menganalisis situasi belajar mengajar 

g. Memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada setiap 

anggota staf. 

h. Mengintegrasikan tujuan pendidikan dan membantu 

meningkatkan kemampuan mengajar guru-guru.75 

Menurut Ametembun ada 4 fungsi, yaitu:  

a. Penelitian  

b. Penilaian  

c. Perbaikan  

d. Pembinaan .76 

Jadi tegasnya bahwa fungsi supervisi adalah untuk 

memelihara program pengajaran dengan sebaik-baiknya. 

Kemudian adapun Al-Qur’an yang berhubungan tentang 

fungsi supervisi pendidikan terdapat pada QS. al-Mujadalah:7 

yang berbunyi; 

7

Terjemahnya: 

Tidaklah kamu perhatikan bahwa sesungguhnya Allah, mengetahui apa 

yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Tiada pembicaraan rahasia 

antara tiga orang, melainkan dialah yang keempatnya, dan tiada 

pembicaraan antara lima orang melainkan dialah yang keenamnya dan 

tiada (pula) pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih 

banyak melainkan dia ada bersama mereka di manapun mereka berada 

kemudian dia akan memberitakan kepada mereka pada hari kiamat apa 

yang mereka kerajaan.  Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Segala 

Sesuatu. 

 

                                                     
75Ary H. Gunawan, Administrasi Pendidikan Mikro, h. 199. 
76Ary H. Gunawan, Administrasi Pendidikan Mikro, h. 199. 
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4 

PENGAWAS SEKOLAH 

A. Pendahuluan

Supervisi pendidikan atau yang lebih di kenal dengan

pengawasan pendidikan memiliki konsep dasar yang paling 

berhubungan. Dalam konsep dasar supervisi pendidikan 

dijelaskan beberapa dasar-dasar tentang supervisi pendidikan itu 

sendiri. Pendidikan berbeda dengan mengajar, pendidikan adalah 

suatu proses pendewasaan yang dilakukan oleh seorang pendidik 

kepada peserta didik dengan memberikan stimulus positif yang 

mencakup kognitif, efektif, dan psikomotorik. Sedangkan 

pengajaran hanya mencakup kognitif saja artinya pengajaran 

adaah suatu proses pentransferan ilmu pengetahuan tanpa 

membentuk sikap dan kreatifitas peserta didik. 

Oleh karena itu, pendidikan haruslah diawasi atau disupervisi 

oleh supervisor yang dapat disebut sebagai kepala sekolah dan 

pengawas-pengawas lain yang ada di Kementrian Pendidikan. 

Pengawasan disini adalah pengawasan yang bertujuan untuk 

meningkatkan kinerja para pendidik dan pegawai sekolah lainnya 

dengan cara memberikan pengarahan-pengarahan yang baik dan 

bimbingan serta masukan tentang cara atau metode mendidik 
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yang baik dan professional. Dalam perkembangannya supervisi 

pendidikan di Indonesia sehingga para pendidik memiliki 

kemampuan mendidik yang kreatif, aktif, efektif dan inovatif. 

Dengan adanya mata kuliah supervisi pendidikan pada 

institusi yang bergerak dalam bidang pendidikan akan lebih 

menunjang para mahasiswa untuk mengetahui bagaimana 

mengawasi atau mensupervisi para pendidik yang baik. Dalam 

tulisan ini akan dipaparkan beberapa konsep dasar tentang 

supervisi pendidikan beserta sub-subnya. 
 

B. Hakekat Pengawas Sekolah  

Dalam proses pendidikan, pengawasan atau supervisi belajar 

dan untuk sekolah. Sahertian menegaskan bahwa pengawasan 

atau supervisi pendidkan, terutama kepada guru-guru, baik secara 

individu maupun secara kelompok dalam usaha memperbaiki 

kualitas proses dan hasil pembelajaran.77 Baharuddin memperjelas 

hakekat pengawasan pendidikan pada hakekat subtansinya. 

Subtansi hakikat pengawasan yang dimaksud menunjuk pada 

segenap upaya bantuan supervisor kepada stakeholder 

pendidikan terutama guru yang bertujuan pada perbaikan-

perbaikan dan pembinanaan aspek pembelajaran. Bantuan yang 

diberikan kepada guru harus berdasarkan penelitian atau 

pengamatan yang cermat dan penilaian yang objektif serta 

mendalam dengan acuan perencanaan program pembelajaran 

yang telah dibuat. Proses bantuan yang diorentasikan pada upaya 

peningkatan kualitas proses dan hasil belajar itu penting, sehingga 

bantuan yang diberikan benar-benar tepat sasaran. Jadi bantuan 

yang diberikan itu harus mampu memperbaiki dan 

mengembangkan situasi belajar mengajar.78 

 

C. Tujuan Pengawas Sebagai supervisi 

Pada zaman penjajahan, supervisi dijalankan oleh pemilik 

                                                     
77Sahertian, P.  Konsep Dasar dan Teknik Supervisi Pendidikan, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2000), h. 19. 
78Baharuddin, Analisis Administrasi Manejemen dan Kepemimpinan Pendidikan, 

(Jakarta: Bumi Aksara, 1990), h. 284. 
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sekolah atau kepala sekolah terhadap guru-guru di wilayahnya. 

Tujuannya ialah untuk mengetahui apakah segala peraturan, 

perintah atau larangan dijalankan sesuai dengan petunjuk. 

Apabila semua sudah sesuai dan tidak menyimpang sedikitpun, 

maka sekolah itu dinilai “baik” para karyawan mendapat kondite 

baik dan menerimah hadiah; kenaikan pangkat, kenaikan gaji dan 

sebagainya.79 

Sebaliknya, apabila karyawan menyimpang dari peraturan 

maka ia mendapat kondite “buruk” sehingga menerima hukuman 

administratif, misalnya di pendidikan ke tempat yang tidak 

menyenangkan, tertundanya kenaikan pangkat dan sebagainya. 

Jadi supervisi zaman dahulu hanyalah untuk membagi hadiah 

kepada karyawan sekolah yang taat melaksanakan perintah dari 

pusat, dan untuk mencari kesalahan para karyawan, yang 

kemudian mendapat hukuman. Supervisor (orang yang 

menjalankan supervisi) pada waktu itu dinamakan inspektur. 

Usaha pembimbingan dan memberi nasehat guna kesempurnaan 

pelaksanaan tugas-tugas tidak ada. Karena itu suasana 

kepegawaian adalah tertekan dan takut, tidak ada kegembiraan 

bekerja, karena semua karyawan dihinggapi rasa khawatir 

mendapat kondite buruk apabila sekonyong-konyong ada 

pemilikan.80 

Sekolah dalam usahanya mencapai tujuan, atau dengan kata 

lain tujuan supervisi adalah memperkembangkan situasi belajar 

dan mengajar yang lebih baik. Jadi pengawasan bertujuan untuk 

mengadakan evaluasi, yaitu untuk pengukuran kemajuan sekolah. 

Selanjutnya dalam pengawasan diketemukan situasi positif 

yang memungkinkan tercapainya tujuan dengan baik, dan situasi 

negatif yang menghemat tercapainya tujuan. Follow-up supervisi 

adalah bimbingan atau nasehat dari pihak supervisor kepada guru 

dan karyawan untuk lebih meningkatkan hasil, dan untuk 

menghilangkan semua hambatan dalam mencapai tujuan.81 

Dalam zaman kemerdekaan, dengan usaha demokrasi dan 

                                                     
79Daryanto, Administrasi Pendidikan, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), h. 171. 
80Daryanto, Administrasi Pendidikan, h. 172. 
81Daryanto, Administrasi Pendidikan, h. 172. 
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partisipasi di lapangan pendidikan di sekolah ini. Supervisi, 

evaluasi, guidance an counseling merupakan suatu rangkaian yang 

tidak dapat dipisahkan satu sama lain.82 

Untuk mengukur perkembangan dalam usaha mencapai 

tujuan, mutlak perlu adanya pengawasan (supervisi) dan untuk 

mencapai tujuan sebaik-baiknya perlu supervisior memberi 

bimbingan dan penyuluhan (quidance an cousslling).83 

Jelaslah, bahwa dalam zaman kemerdekaan ini, supervisi 

tidak bertujuan melulu untuk memberikan kondite pada 

karyawan guna memberi hadiah maupun hukuman, melainkan 

untuk dapat memberi pimpinan dalam mencapai tujuan sekolah. 

Hal ini dengan jelas tercantum Undang-Undang tentang 

pendidikan dan pengajaran No. 12 Tahun 1945 Bab XVI Pasal 27 

yang berbunyi:84 

“Pengawasan pendidikan dan pengajaran berarti memberi 

pimpinan kepada guru untuk mencapai kesempurnaan di dalam 

pekerjaannya” 

Karena itu dalam masyarakat yang senantiasa berkembang 

ini, seorang guru hendaknya dapat mengikuti perkembangan-

perkembangan itu, jika tidak, maka dia akan tertinggal dan secara 

tidak sadar akan merupakan faktor penghalang bagi 

perkembangan masyarakat. Perkembangan dan perbaikan inilah 

yang terkandung dalam arti supervisi. Masyarakat akan maju jika 

pendidikannya maju; pendidikan akan maju jika guru-gurunya 

maju dan progresif; guru-gurunya akan maju jika ada yang 

membimbingnya, ada yang menggerakkannya, ada yang 

memimpinnya untuk meningkatkan dan mengembangkan 

profesinya. Bimbingan semacam inilah yang merupakan inti dari 

pengertian supervisi.85 

Sebagaimana hadits Rasulullah saw. sebagai berikut: 

                                                     
82Daryanto, Administrasi Pendidikan, h. 172 
83Daryanto, Administrasi Pendidikan, h. 172 
84Daryanto, Administrasi Pendidikan, h. 173 
85Daryanto, Administrasi Pendidikan, h. 173. 



PENGANTAR ADMINISTRASI PENDIDIKAN 

  43 

93

Artinya: 

Hadits dari Abdullah bin Umar bahwa Rasullulah saw. bersabda: 

Seorang muslim wajib mendengar, taat pada pemerintahnya dalam apa 

yang disetujui ataupun tidak disetujui, kecuali jika diperintah berbuat 

maksiat, maka tidak wajib mendengar dan tidak wajib taat.” 

(Dikeluarkan oleh Imam al-Bukhari, dalam (93) kitab; “Al-Ahkam,” (4) 

bab “Mendengarkan dan menaati pemimpin selagi tidak memerintahklan 

untuk berbuat dosa)”86 

 

D. Jenis-Jenis Kegiatan Supervisi 

Ada 4 tahap kegiatan supervisi pendidikan adalah sebagai 

berikut: 

1. Penelitian terhadap keadaan guru/orang yang supervisi 

dalam menjalankan tugas-tugasnya. 

2. Penilaian (evaluation) yakni penafsiran tentang keadaan 

guru/orang-orang yang supervisi, baik mengenai kekurangan 

atau kelemahan-kelemahanya maupun tentang kebaikan-

kebaikannya, berdaasarkan data hasil penilitian. 

3. Perbaikan (improvement) yakni memberikan bimbingan dan 

petunjuk untuk mengatasi kekurangan atau kelemahan guru, 

serta mendorong pengembangan kebaikan-kebaikan guru 

yang disupervisi. Usaha mengatasi kesulitan dan kelemahan 

itu harus dilakukan oleh guru yang bersangkutan. 

4. Pembinaan yakni kegiatan menumbuhkan sikap yang positif 

pada guru/orang yang disupervisi agar mampu menilai diri 

sendiri dan berusaha memperbaiki atau mengembangkan diri 

sendiri karena terbentuknya keterampilan dan penguasaan 

ilmu pengetahuan yang selalu up to date.87 

                                                     
86Rachmat Syafe’I, Al-Hadits (Aqidah, Akhlak, Sosial dan Hukum), (Bandung: 

Pustaka Setia, 2003), h. 142-144. 
87Hadari Nawawi, Administrasi Pendidikan, (Jakarta: Gunung Agung, 1984), h. 112.  
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Tugas supervisior adalah menstimulir guru-guru atau orang-

orang yang disupervisi agar mempunyai keinginan menyelesaikan 

problema pengajaran dan mengembangkan kurikulum. 

Mengidentifikasi kebutuhan guru sebagai bahan in-servise dan 

survey sebagai permintaan observasi. Merencanakan langkah-

langkah pelaksanaan dan mengevaluasi in-servise program, 

dengan mengembangkan rencana pengajaran untuk pengem-

bangan staf dan membuat komponen-komponen pengetahuan 

dan fasilitas yang digunakan, kemudian mencatat partisipas guru-

guru dan sukses keberhasilan in-service. Oleh karena itu, tugas 

besar bagi pemimpin pengajaran adalah mengubah guru-guru 

dari “apatis menjadi dinamis” dari tidak mampu menjadi 

berkemampuan”, dari tidak peduli menjadi peduli dari yang 

sembrono mendi cermat, kritis dan mengerti akan tugas-tugasnya 

sebagai guru.88 

Tugas professional perangkat sekolah mempunyai implikasi 

pada kinerja guru dan juga kinerja supervisior. Oleh karena itu, 

supervisior juga perlu didespesifikasikan pada tugas yang 

berkaitan dengan pengajaran secara kritis. Ben. M. Haris (1985) 

mengemukakan 10 bidang tugas supervisior yaitu: 

1. Mengembangkan kurikulum. Mendesain kembali (ridesign) 

apa yang diajarkan, dan membimbing pengembangan 

kurikulum, menetapkan standar, merencanakan unit pelajar-

an, dan melembagakan pelajaran. 

2. Pengorganisasian pengajaran, pengelolaan murid, staf, ruang 

belajar, dan bahan-bahan yang diperlukan untuk mencapai 

tujuan secara koordinatif dilaksanakan dengan efesien dan 

efektif. 

3. Pengadaan staf. Menyediakan staf pengajaran dengan jumlah 

yang cukup sesuai kompetensi bidang pengajaran dan 

melaksanakan pembinaan secara terus menerus. 

4. Menyediakan fasilitas. Mendesain perlengkapan dan fasilitas 

untuk kepentingan dan memilih fasilitas sesuai keperluan 

pengajaran, jika di sekolah tidak tersedia fasilitas tersebut, 

                                                     
88Syaiful Sagala, Administrasi Pendidikan Kontemporer, (Bandung: CV. Alfabeta, 

2009), h. 244. 
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direkomendasikan untuk disediakan oleh pemerintah. 

5. Penyediaan bahan-bahan. Memilih dan mendasain bahan-

bahan yang digunakan dan diimplementasikan untuk 

pengajaran. 

6. Penyusunan penataran pendidikan. Merencanakan dan 

mengimplementasikan pengalaman-pengalan belajar untuk 

memperbaiki kemampuan staf pengajaran dalam menumbuh-

kan pengajaran. 

7. Pemberian orientasi anggota-anggota staf. Memberi informasi 

pada staf pangajar atas bahan dan fasilitas yang ada untuk 

melakukan tanggung jawab pengajaran. 

8. Pelayanan murid. Secara koordinatif memberikan pelayanan 

optimum dan hati-hati terhadap murid untuk mengembang-

kan pertumbuhan belajar. 

9. Hubungan masyarakat. Memberikan dan menerima informasi 

dari masyarakat untuk meningkatkan pengajaran yang lebih 

optimum. 

10. Penilaian pengajaran terhadap perencanaan pengajaran. 

Implementasi pengajaran menganalisis dan menginter-

prestasikan data, mengambil keputusan, dan melakukan 

penilaian hasil belajar murid, untuk memperbaiki 

pengajaran.89 

 

E. Cara Melaksanakan Supervisi  

Cara melaksanakan pengawasan, seorang pemimpin tidak 

sama dengan pemimpin yang lain. Hal ini tergantung pada tipe 

atau corak kepemimpinannya. 

Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah saw bersabda: 

 

                                                     
89Syaiful Sagala, Administrasi Pendidikan Kontemporer, h. 44. 
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Artinya: 

Abu Hurairah r.a. berkata bahwa Rasulullah saw. telah bersabda: 

Barangsiapa yang taat kepadaku, berarti taat kepada Allah, Dan barang 

siapa yang melanggar padaku berarti melanggar pada Allah, dan barang 

siapa yang taat kepada pemimpin berarti taat kepadaku,  siapa yang 

maksiat kepada pemimpin berarti maksiat kepadaku.90 (H.R Bukhari dan 

Muslim) 

Seorang otoriter menjalankan supervisi untuk mengetahui 

kesalahan-kesalahan petugas dalam melaksanakan tugasnya, yaitu 

menjalankan peraturan dan instruksi yang diberikan oleh pusat 

kepada bawahannya. Guru yang banyak kesalahan mendapat 

kondite buruk, dan sebaliknya yang patuh mendapatkan kondite 

bagus, dan dicalonkan untuk menduduki pangkat yang lebih 

tinggi. Tidak ada usaha dari padanya untuk memberi bimbingan 

atau pimpinan. Supervisi dijalankan dengan sekonyong-konyong 

tanpa pengetahuan petugas yang diawasi, seolah-olah supervisior 

bertugas sebagai resensir yang mengintai untuk menemukan 

pelanggaran. Suasana antara karyawan sekolah di bawah 

pimpinan diktatoris seperti tersebut di atas adalah tertekan, 

tegang, kegembiraan bekerja tidak ada sama sekali.91 

Adapun kepala sekolah yang bercorak laissez atau masa 

bodoh tidak menjalankan pengawasan. Ia membiarkan semua 

guru dan murid-murid bekerja sendiri-sendiri sesuai dengan 

kemauannya masing-masing. Ia membiarkan semua aktifitas 

sekolah tidak diawasinya sama sekali. Kehidupan ssekolah kacau, 

program kerja tidak ada; organisasi dan kordinasi tidak ada; batas-

batas kekuasaan dan tanggung jawab masing-masing kurang jelas, 

bahkan tidak ada; prasarana tidak terawat dan berserakan 

dimana-mana; gedung dan halaman tidak terurus dan kotor; 

suasana lesu dan pengajaran yang buruk. Dalam kehidupan 

sekolah semacam itu mudah timbul kesimpangsiuran, 

perselisihan, karena semua karyawan menjalankan tugas menurut 

kebijaksanaan dan kepentingan masing-masing, yang kadang-

                                                     
90Rachmat Syafe’i, Al-Hadits (Aqidah, Akhlak, Sosial, dan Hukum), h. 147. 
91Daryanto. Administrasi Pendidikan, h. 118. 
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kadang bertentangan satu sama lain.92 

Situasi buruk makin lama makin menjadi, sehingga akhirnya 

tidak teratasi lagi. Kepala sekolah semacam ini tidak memiliki sifat 

kepemimpinan yang baik dan tidak pantas menjadi pimpinan 

sekolah, karena dapat merusak tunas muda bangsa. 

Selanjutnya seorang kepala sekolah yang bercorak demokratis 

menjalankan pengawasan menurut program kerja tertentu. Dalam 

rapat sekolah sudah ditentukan organisasi pembagian tugas, 

sebagai tempat ikut berpartisipasi menurut kecakapan masing-

masing, koordinasi serta komunikasi, program dan pengarahan 

kerja dan sebagainya. Kepala sekolah memberi kepercayaan 

kepada semua karyawan sehingga masing-masing merasa diakui 

dan dihargai sebagai sekelompok sederajat. Pengawasan ia 

jalankan dengan ikut bekerja secara aktif. Kadang-kadang di muka 

untuk menjadi teladan, kadang-kadang di tengah untuk 

membangkitkan semangat, dan kadang-kadang dibelakang untuk 

memberi kebebasan bekerja pada guru, tetapi mempengaruhinya. 

Dengan ikut bekerja ini, kepalah sekolah dapat mengetahui situasi 

sekolah seluruhnya dan sebagainya.93 

Berdasarkan hasil pengawasannya itu, ia bersama-sama 

dengan guru-guru lain berusaha mendapatkan syarat-syarat yang 

diperlukan, dan berusaha menghilangkan bersama-sama 

mendapatkan metode-metode bekerja gotong royong yang efesien, 

produktif sesuai dengan kondisi setempat, perselisihan yang 

mungkin timbul dicarikan pemecahan secara musyawarah. 

Kekeliruan secara bekerja segera di ketahui, hingga tidak menjadi 

berlarut-larut. Guru yang kurang pengabdian atau semangat, 

dipimpin dan diinsyafkan tugasnya dengan baik.  

Jadi jelas, bahwa pengawas secara demokratis mempunyai 

cirri-ciri sebagai berikut; 

1. Pengawasan secara gotong royong atau kooperatif, tidak 

ditangan seorang raja, yaitu kepala sekolah. 

2. Pengawasan dijalankan terang-terangan, diketahui oleh 

semua petugas yaitu guru-guru, tidak secara sembunyi-

                                                     
92Daryanto, Administrasi Pendidikan, h. 118. 
93Daryanto, Administrasi Pendidikan, h. 119. 
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sembunyi seperti pengawasan polisi reserse. 

3. Pengawasan dijalankan kontinu dan bersifat tutwuri 

handayani (bersifat pembimbingan) seperti dikehendaki oleh 

pemerintah.94 

 

F. Pengawas Organisasional dan Pengawasan Operasional 

Pengawasan bisa digolongkan sebagai organisasional atau 

operasional. Pengawas organisasional, atau juga sering disebut 

pengawasan manejerial, ialah proses dengan dimana para manejer 

menjamin bahwa sumber-sumber diperoleh dan digunakan 

dengan efektif dan efesien dalam mencapai tujuan-tujuan 

organisasi. Pengawas operasional ialah proses menjamin bahwa 

tujuan-tujuan khusus dijalankan dengan efeektif dan efesien. 

Umpan balik adalah suatu unsur yang menentukan dalam proses 

pengawasan ini. 

Metode-metode pengawasan organisasional menilai per-

buatan keseluruhan dari organisasi atau bidang-bidang 

bagiannya. Standar-standar pengukuran, seperti biaya satuan 

permurid, rasio guru murid, angka pengulangan dan putus 

sekolah, tingkat penguasan murid-murid rata-rata, dan lain-lain 

mengukur aspek-aspek luas dari perbuatan organisasi pendidikan 

formal. Terhadap kegagalan untuk mengetahui standar 

pengawasan mempunyai landasan yang sama luasnya. Perbaikan 

itu bisa meliputi tujuan yang didesain kembali, rencana yang 

disusun kembali, perubahan dalam struktur organisasi formal, 

yang lebih efektif, dan pegawai lebih mendorong peningkatan 

prestasi.95 

Pengawasan operasional mengukur efisiensi perbuatan dari 

hari ke hari dan menunjukkan bidang-bidang yang segera 

memerlukan tindakan pembetulan. Jika misalnnya, buku dan alat-

alat pelajaran yang perlu bagi proses pengajaran tidak ada bila 

diperlukan, tindakan harus segara diambil untuk memperolehnya. 

Kehadiran guru, murid dan personil pelayanan pendidikan 

lainnya harus mematuhi jadwal kegiatan pendidikan dan 

                                                     
94Daryanto, Administrasi Pendidikan, h. 118.  
95Oteng Sutisna, Administrasi Pendidikan (Bandung, 1983), h. 243. 
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pengajaran yang telah ditetapkan. Standar-standar kualitas 

kegiatan mengajar harus dipenuhi. Jika tidak, suatu tindakan 

perbaikan (seperti peningkatan keterampilan guru dalam 

menggunakan teknik penyusunan rencana mengajar yang dikenal 

dengan prosedur pengembangan sistem instruksional) harus cepat 

diambil untuk mencegah praktek-praktek yang merugikan belajar 

melanjut. Pengawasan organisasional dan operasional dua-duanya 

adalah perlu bagi pengawasan yang efektif dalam organisasi.  

Allah swt memberi arahan kepada setiap orang yang beriman 

untuk mendesain rencana apa yang akan dilakukan dikemudian 

hari, sebagaimana firman-Nya dalam al-Qur’an surat al-Hasyr:18 

yang berbunyi: 

18

Terjemahnya:  

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah 

setiap diri memperlihatkan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok 

(akhirat); dan bertakwalah kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha 

Mengetahui apa yang kamu kerjakan.96 

Karakteristik pengawasan yang efektif: 

1. Proses pengawasan yang efektif memperlihatkan beberapa 

karakteristik.  

2. Pengawasan hendaknya disesuaikan dengan sifat dan 

kebutuhan organisasi. Ia hendak memperhatikan pola dan 

tata organisasi seperti, susunan peraturan-peeraturan, tugas-

tugas dan kewenangan yang terdapat dalam organisasi. 

3. Pengawasan hendaknya diarahkan menemukan fakta-fakta 

tentang bagaimana tugas-tugas dijalankan. Pengawasan tidak 

dimaksudkan, untuk terutama menemukan siapa yang salah, 

jika ada ketidak beresan, melainkan untuk menemukan apa 

yang tidak betul. 

4. Pengawasan hendaknya mengacu kepada tindakan perbaik-

                                                     
96Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 548. 
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an. Ia hendaknya tidak saja mengungkapkan penyimpanan 

dari pelaksanaan yang kehendakinya; ia juga hendaknya 

menyarankan beberapa bidang yang mungkin bagi tindakan 

perbaikan. Maka menjadi tugas administratorlah untuk 

meneliti bidang-bidang masalah yang mungkin ini dan 

menetukan tindakan perbaikannya atau kombinasi tindakan 

yang memecahkan masalah itu. 

5. Pengaawasan harus bersifat fleksibel. Fleksibilitas dalam 

keseluruhan proses pengawasan adalah penting bagi 

penyesuaian kepada kondisi yang berubah. Rencana atau 

standar yang mendasari pengukuran pengawasan mungkin 

memerlukan perbaikan bila keadaan yang mendasarinya 

berubah. 

6. Pengawasan harus bersifat prenventif; Ia harus dapat 

mencegah timbulnya dari penyimpangan semula. Untuk ini 

pengawasan harus prediktif, artinya ia harus bisa 

mengantisipasi dan mengidentifikasi suatu masalah sebelum 

itu terjadi. 

7. Sistem pengawasan harus dapat dipahami. Jika pengawasan 

hendak berarti, orang-orang yang terlibat harus memahami 

apa yang hendak dicapai oleh pengawasan itu dan bagaimana 

mereka selaku individu dapat menarik manfaat sepenuhnya 

dari hasilnya. 

8. Pengawasan adalah alat administrasi. Pelaksanaan peng-

awasan harus mempermudah tercapainya tujuan-tujuan. Oleh 

karena itu, pengawasan harus bersifat membimbing supaya 

para pelaksana meningkatkan kemampuan mereka dalam 

melaksanakan tugas-tugas yang telah ditentukan bagi 

mereka.97 

Firman Allah dalam QS. al-Shof ayat 3; 

  

Terjemahnya:  

Amat besar kebencian disisi Allah bahwa kamu katakan apa-apa yang 

                                                     
97Oteng Sutisna, Administrasi Pendidikan, h. 244. 
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tidak kamu kerjakan” 

Ayat tersebut memberikan ancaman dan peringatan terhadap 

orang yang mengabaikan pengawasan terhadap perbuatannya.98 

 

 

 
 

                                                     
98Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 551  
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5 

MANAJEMEN PERENCANAAN 

OPERASIONAL 

A. Pengertian Manejemen

Dalam menelusuri beberapa literatur, terdapat banyak-

banyak rumusan mengenai pengertian atau definisi mengenai 

manejemen. Berikut adalah beberapa rumusan oleh beeberapa 

ilmuan yang dikemukakan oleh Hasibuan (2007:2-3)99 

1. Drs. H. Malayu S.P. Hasibuan

Manejemen adalah ilmu dan seni mengatur proses

pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumber lainya secara 

efektif dan efesien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. 

2. Andrew F. Sikula

Manejemen pada umumnya diartikan dengan aktifitas-

aktifitas perencanaan, pengorganisasian, penempatan, peng-

arahan, pemotivasian, komunikasi dan pengambilan keputusan 

yang dilakukan oleh setiap organisasi dengan tujuan untuk 

99E. Mulyasa, Manejemen Berbasis Sekolah, Konsep, Strategi, dan Implementasi, 

(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), h.  
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mengkordinasikan sebagai sumber daya dimiliki oleh perusahaan 

sehingga akan dihasilkan satu produk atau jasa secara efesien. 

3. G. R. Terry 

Manejemen adalah suatu proses yang khas yang terdiri dari 

tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, 

dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta 

mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan melalui pemanfaatan 

sumber daya manusia dan sumber-sumber lainya. 

4. Harold Koontz Cyril, O’Donnel 

Manejemen adalah usaha mencapai suatu tujuan tertentu 

melalui kegiatan orang lain. Dengan demikian manejer 

mengadakan koordinasi atas sejumlah aktivitas orang lain yang 

meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan 

pengendalian. 

Dari keempat defenisi yang telah dikemukakan dapat ditarik 

kesimpulan bahwa: 

a) Manejemen adalah usaha besama atau kerjasama dua orang 

atau lebih  

b) Usaha bersama tersebut dimaksud untuk mencapai tujuan 

tertentu dengan memanfaatkan semua sumber daya yang 

dimiliki baik berupa sumber daya manusia maupun sumber 

daya material. 

c) Manejemen merupakan perpaduan antara ilmu dan seni 

d) Manejemen merupakan proses kegiatan yang sistematis, 

kooperatif dan terkoordinasi. 

Dalam QS. al-Nahl/16:90 dijelaskan bagaimana menajemen 

yang baik.100 

Terjemahnya” 

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat 

kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan dia melarang 

                                                     
100Al-jumsnatul Ali, Al-qur’an dan terjemahan 
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(melakukan) perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia 

memberikan pengajaran kepadammu agar kammu dapat mengambil 

pelajaran” 

Sedangkan dari hadits Rasulullah saw. dijelaskan: 

Artinya: 

Apabila suatu urusan diserahkan kepada bukan ahlinya, maka tunggu 

saat kehancurannya. (H.R. Bukhari) 

 

B. Perencanaan operasional 

Rencana-rencana yang dilakukan berbagai tingkat adminis-

trasi bisa digolongkan dalam beberapa cara yaitu:  

1) Rencana jangka pendek, meliputi periode 1 tahun atau 

kurang. 

2) Rencana jangka sedang, meliputi lebih dari satu tahun tetapi 

tidak lebih dari 5 tahun. 

3) Rencana jangka panjang, meliputi 5 tahun.101 

Tujuan yang diwujudkan dalam perencanaan strategis sebagai 

misi perencanaan itu perlu dioperasionalkan agar dapat 

dilaksanakan. Usaha mengoperasionalkan disini tidak hanya 

terbatas kepada menspesifikasi tujuan, melainkan juga sampai 

kepada usaha menyelesaikan tujuan-tujuan spesifik tersebut. 

Dengan kata lain, perencanaan operasional berusaha 

menspesifikasi tujuan dan memecahkan tujuan menjadi kenyataan 

dengan berbagai alternatif pemecahan. 

Sesudah tiap-tiap tujuan spesifik memiliki alternatif-alternatif 

pemecahan dan sudah dipilih alternatif yang terbaik, maka 

operasional maju selangkah lagi ialah mengimplentasikan 

program tersebut dalam kegiatan pendidikan yang nyata di 

lapangan. Setelah tiba waktunya kegiatan nyata ini dinilai dan 

direview apakah program itu telah memberi hasil seperti yang 

diharapkan atau belum. Hasil ini menentukan tindakan tim 

                                                     
101Oteng Sutisna, Administrasi Pendidikan: Dasar Teoritis Untuk Praktek 

Profesional (Bandung: Angkasa, 1989), h. 76. 
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perencana berikutnya, yaitu berhenti karena sudah puas atau 

berhenti karena gagal sama sekali, atau mengulang dengan 

program yang di revisi. 

 

C. Langkah-Langkah Perencanaan  

Langkah-langkah yang dimaksud adalah mencakup langkah 

keseluruhan, yaitu mulai perencanaan strategi sampai kepada 

perencanaan operasional. Sebagaimana biasanya setiap orang 

memiliki pandangan sendiri-sendiri, maka isi langkah-langkah itu 

pun tidak sama antara seorang ahli dengan ahli lainnya.102 

1. Morphet  

Prosedur-prosedur yang harus di perhatikan adalah: 

a) Mengumpulkan informasi dan analisa data 

b) Menyelesaikan perubahan dalam bentuk kebutuhan 

c) Mengidentifikasi tujuan dan prioritas 

d) Membentuk alternatif-alternatif penyelesaian 

e) Mengimplementasi, menilai dan memodifikasi 

2. Mc Ahsan 

Langkah –langkah itu adalah sebagaiberikut: 

a) Mewujudkan pernyataan misi dan tujuan-tujuan  

b) Mengumpulkan informasi 

c) Menganalisa kebutuhan 

d) Menentukan prioritas  

e) Menspesifikasi tujuan-tujuan 

f) Membuat strategi (maksudnya alternatif-alternatif) 

g) Menentukan budget 

h) Mengadakan evaluasi 

3. Ahli lain 

Menulis proses atau langkah-langkah perencanaan sebagai 

berikut; 

a) Menentukan tujuan dan kebijakan  

b) Menentukan alat-alat yang akan dicapai mencapai tujuan 

tersebut 

                                                     
102Made Pidarta, Perencanaan Pendidikan Partisipatori dengan Pendekatan sistem 

(Edisi Revisi), (Jakarta: PT Rineka Cipta, t.th), h. 134. 
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c) Menenttukan sumber-sumber pendidikan seperti materi, 

uang, personalia dan sebagainya. 

d) Mengorganisasi yaitu memperbaikki hubungan antara 

orang-orang dengan kelompok 

Proses yang dikemukakan ialah: 

a) Mengidentifikasi tujuan  

b) Melakukan forecasting dan menemukan program 

c) Melakukan spesifikasi program  

d) Membuat standar performan  

e) Melakukan reviu 

Keempat langkah perencanaan tersebut di atas bila 

digabungkan mengandung 13 unsur yaitu: 

a) Menentukan kebutuhan 

b) Menentukan tujuan/misi/kebijakan 

c) Mencari informasi/data 

d) Melakukan forecasting dan memprogram  

e) Melakukan preoritas 

f) Menspesifikasi tujuan 

g) Membuat standar performan 

h) Menentukan alat-alat 

i) Membuat alternative-alternatif pemecahan 

j) Menentukan/mencari sumber-sumber pendidkan 

k) Menentukan budget 

l) Mengorganisasikan orang-orang 

m) Mengimplementasi/menilai/merevisi/memodifikasi 

 

4. Menspesifikasi Tujuan Perencanaan 

Untuk menyelesaikan misi yang dipikul oleh perencana, 

terlebih dahulu tujuan umum yang diprogram strategi perlu 

dispesifikasi. Tujuan umum itu akan menjadi beberapa khusus 

yang jelas dan dapat diukur. Menganalisa tujuan umum menjadi 

tujuan yang spesifik tidak dapat dilakukan dalam satu kali uraian, 

melainkan dengan uraian bertahap atau langkah/analisa yang 
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bertahap.103 

Kaufman menyebutkan analisa terhadap ini sebagai analisa 

misi, analisa fungsi dan analisa tugas. Analisa fungsi terbagi-bagi 

lagi menjadi analis tertinggi, analisa tingkat 1, analisa tingkat 2, 

analisa tingkat 3, dan seterusnya. Banyaknya analisa fungsi ini 

tergantung dari tingkat analisanya. Sebaliknya sangat mungkin 

suatu fungsi hanya terdiri dari dua tingkat, atau bahkan cukup 

suatu tingkat saja. 

a) Analisis misi 

Suatu misi perencanaan pendidikan untuk meningkatkan 

mutu lulusan SMA misalnya, perlu membahas arti mutu itu bagi 

lulusan SMA terlebih dahulu sebelum melakukan analisis misi. 

Sebab pengertian mutu itu akan menentukan bentuk/isi analisis 

misi. Mutu lulusan SMA tentu tidak sama artinya dengan mutu 

barang atau dengan mutu tanaman kedelai. Mutu lulusan SMA 

harus ditinjau dari segi tuntunan pendidikan. 

Rasional bukan hanya ditinjau dari berapa persen yang dapat 

diterima di perguruan tinggi negeri. Bukan pula ditentukan oleh 

berapa skor rata-rata mereka dalam satu kelas atau secara 

individual, sebab skor tercantum dalam rapor sekarang sebagian 

besar mencerminkan kemampuan kognisi. 

Tujuan pendidikan nasional Indonesia adalah membentuk 

manusia berkembang seutuhnya, suatu perkembangan total yang 

mencakup segala aspek individu. Walaupun tujuan pendidikan di 

sekolah-sekolah umum tidak sama dengan tujuan pendidikan 

keguruan, namun aspek individu itu patut di kembangkan.104 

Hanya bobot usaha pengembangan itu terhadap aspek-aspek 

tersebut. 

b) Analisis fungsi 

Bila fungsi-fungsi telah diperoleh dalam analisis misi, maka 

masing-masing fungsi ini dianalisa lebih lanjut, agar menjadi lebih 

                                                     
103Made Pidarta, Perencanaan Pendidkan Partisipatori dengan Pendekatan Sistem, 

h. 56. 
104Made Pidarta, Perencanaan Pendidkan Partisipatori dengan Pendekatan Sistem, 

h. 59.   
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spesifik. Kognisi misalnya diceritakan di atas dapat dianalisis 

menjadi beberapa bagian. Ada dua tingkat kognisi yaitu tingkat 

rendah dan tingkat tinggi. Kognisi tingkat rendah dapat dibagi 

menjadi kemampuan mengetahui, memahami dan mengaplikasi. 

Sedangkan kognisi tingkat tinggi terdiri dari kemampuan 

menganalisis, mensintesis, dan mengevaluasi. Pembagian menjadi 

kognisi tingkat tinggi dan rendah itu dikatakan analisa tingka 

satu, pembagian kognisi tingkat rendah menjadi tiga kemampuan 

dinamai analisis tingkat kedua. 

c) Analisis Tugas 

Sesudah analisis fungsi berakhir sesungguhnya tugas-tugas 

yang akan datang dikerjakan sudah diketemukan dengan jelas. 

Tugas-tugas itu adalah merupakan bagian terakhir dari fungsi 

yang telah diuraikan. Tugas ini merupakan usaha untuk 

mewujudkan atau merealisasi tujuan-tujuan yang paling spesifik. 

Perlu diulangi di sini bahwa misi/program strategi untuk 

merealisasi tujuan umum, fungsi untuk merealisasi tujuan-tujuan 

yang paling spesifik. 

Dalam contoh di atas yang disebut bagian fungsi paling kecil 

atau tugas ialah kemampuan mengetahui, memahami, 

mengaplikasi, menganalisis, mensintesis, dan mengevaluasi. 

Begitu pula contoh tugas dalam fungsi semua usaha sekolah 

adalah usaha kelas, latihan keterampilan (layanan) ke warga 

sekolah, ke warga masyarakat, metode keterampilan proses, 

koperasi, produksi keperluan sekolah, dan pertunjukan kesenian 

keliling 

d) Analisis Alat dan Metode 

Sesudah komponen-komponen atau tugas-tugas di 

kemukakan, maka pekerjaan para manejer sekarang adalah 

mencari jalan untuk mengerakan setiap tugas agar menghasilkan 

tujuan-tujuan spesifik yang telah digariskan bersama. Usaha 

seperti ini disebut analisa alat dan metode yaitu apa yang 

mungkin dapat dipakai menyelesaikan tugas-tugas tersebut. 

Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan informasi tentang 

sumber-sumber pendidikan dan kemudian membentu alternatif-
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alternatif pemecahan. 

5. Menentukan Standar Performa 

Dalam uraian di atas sudah dikatakan bahwa masing-masing 

tugas diharapkan melahirkan tujuan-tujuan spesifik yang dicita-

citakan. Tujan-tujuan spesifik itu dalam pendidikan adalah 

membentuk prilaku tertentu pada diri sendiri paada setiap siswa. 

Prilaku-prilaku ini disebut performance. Namun demikian, 

performan-performan seperti itu juga dapat dikenakan kepada 

para personalia lembaga pendidikan yang menangani pendidikan 

secara langsung. Yang menangani langsung adalah guru dan 

dosen, sedangkan yang menangani secara tidak langsung adalah 

para administrator/manejer dan para pegawai. Ditangan mereka 

semualah terletak sebagian keberhasilan pendidikan. 

Dalam perencanaan pendidikan, objek yang diperbaiki, 

dilengkapi, atau diubah adalah semua unsur pendidikan. Jadi 

bukan hanya siswa/mahasiswa yang diganti, melainkan para 

personalia pendidikan, bahkan juga mencakup sarana, prasarana, 

dan masyarakat yang member pengaruh terhadap proses belajar 

siswa/mahasiswa.105 

Jadi sumber performan itu adalah suatu ukuran atau kriteria 

yang tepat diterima oleh umum untuk tujuan perencanaan yang 

spesifik, sehingga atas kriteria itu para pelaksana program/ tugas 

dapat diwujudkan tujuan itu secara tepat pula sesuai dengan 

kriterianya. Contoh standar performan lingkungan belajar ialah 

iklim organisasi pendidikan yang hangat, komunikiasi yang 

harmonis, kerjasama yang erat gotong royong, kaya dengan 

sumber belajar, dan pembimbingan yang penuh dengan kasih 

sayang. 

6. Implementasi  

Bila pemilihan alternatif pemecahan sudah selesai untuk 

setiap tugas, atau apabia stiap tugas suda ditentukan alternatif 

penyelesainnya yang terbaik, maka kini konsep perencanaan itu 

telah siap diimplementasi. Implementasi atau uji coba artinya 

                                                     
105Made Pidarta, Perencanaan Pendidkan Partisipatori dengan Pendekatan Sistem, 

h. 62.  
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adalah suatu usaha untuk mencoba konsep tersebut. Karena masih 

dalam tahap percobaan, maka wilayah tempat mencoba itu tidak 

boleh luas. Mengingat konsep perencanaan ini tidak mesti satu 

kali dicoba langsung berhasil. Mungkin saja sudah dua atau tiga 

kali revisi dan dicoba barulah konsep perencanaan itu berhasil. 

Dalam keadaan seperti itu sekolah yang dipakai percobaan akan 

mengalami gangguan sedikit. Itulah sebabnya mengapa tempat 

implentasi tidak boleh luas, dua tiga sekolah saja sudah cukup.106 

Sebelum mengadakan implementasi perlu mengadakan 

persiapan terlebih dahulu. Persiapan itu dikenal dengan nama 

action planning yang menyiapkan hal-hal berikut:  

a. Menentukan kunci konsep implementasi seperti objek, metode, 

alat, pelaksana dan sebagainya. 

b. Mengantisipasi kemungkinan hal-hal yang negatif atau positif 

akan terjadi. 

c. Memprediksi hasil dan efek bagi semua pihak. 

d. Mempertimbangkan kemungkinan perubahan-perubahan 

biaya dan waktu dan kemungkinan ada sumber biaya baru. 

e. Menyiapkan perbekalan  

f. Menyiakan transportasi dan sebagainya. 

7. Review  

Selama implementasi berlangsung, para perencana me-

monitor kegiatan dan melakukan evaluasi, baik secara ensidental 

maupun berkala. Bila mereka menemukan kegiatan-kegiatan yang 

tidak sesuai deengan konsep perencanaan segera pelaksanaan 

diberi tahu dengan rencana. Pelaksana-pelaksana yang melakukan 

penyimpangan karena kurang jelas akan konsep perencanaan 

segera diberi penjelasan. Begitu pula kalau ada pelaksanaan yang 

bertanya tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan 

pelaksanaan yang bertanya segala sesuatu yang berkaitan dengan 

proses implementasi itu terutama akan tugas yang ia kerjakan juga 

diberi petunjuk-petunjuk tambahan.107 

                                                     
106Made Pidarta, Perencanaan Pendidkan Partisipatori dengan Pendekatan Sistem, 

h. 62. 
107Made Pidarta, Perencanaan Pendidkan Partisipatori dengan Pendekatan Sistem, 

h. 62. 
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Namun demikian, walaupun monitoring diadakan untuk 

meluruskan tindakan yang menyimpang, ada kalanya keanehan-

keanehan terjadi tanpa dapat diatasi oleh seorang. Misalnya ahli 

tari dari masyarakat waktu melatih pemain drama melaksanakan 

kemauaannya sendiri melatihkan tarian tertentu yang tidak 

disebutkan dalam konsep perencanaan. Para petugas monitor 

tidak berani menegur sebab takut kalau pelatih itu tersinggung. 

Untuk masalah-masalah seperti ini perlu diadakan pembahasan 

bersama diantara para monitor/perencana. 

8. Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah 

Peningkatan mutu pendidikan di sekolah perlu di dukung 

kemampuan manejerial para kepala sekolah. Sekolah perlu 

berkembang maju dari tahun-ketahun. Karena itu, hubungan 

antara guru perlu diciptakan agar terjalin iklim dan suasana kerja 

yang kondusif dan menyenangkan. Demikian halnya penataan 

penampilan fisik dan manejemen sekolah perlu dibina agar 

sekolah menjadi lingkungan pendidikan yang dapat 

menumbuhkan kreativitas, disiplin dan sangat belajar peserta 

didik. Dalam kerangka inilah dirasakan perlunya implementasi 

MBS.108 

9. Manejemen Sekolah Sebagai Sebuah Sistem Sosial 

Istilah sistem sosial menunjuk pada sebuah bentuk hubungan 

antar manusia yang jumlahnya banyak, seperti rukun tetangga, 

organisasi, masyarakat sendiri. Secara singkat dapat disarikan 

bahwa sistem sosial adalah sekelompok pribadi yang saling 

berinteraksi dan terikat oleh sebuah hubungan sosial.109 

                                                     
108Made Pidarta, Perencanaan Pendidkan Partisipatori dengan Pendekatan Sistem, 

h. 62. 
109Suharsini Arikunto, Organisasi dan Administrasi Pendidkan Teknologi dan 

Kejuruan, (Jakarta: CV Rajawali, 2009), h. 94. 



 63 

6 

MORAL KERJA DAN  

PRODUKTIVITAS KERJA 

A. Moral Kerja

Kata moral berasal dari bahasa Inggris morale yang kerap kali

di pertentangkan dengan perkataan amoral dan immoral. Bilamana 

perkataan moral dipertentangkan dengan amoral, akan berarti 

terdapat batas baik dan buruk dan suatu sifat, maksud, keputusan 

dan perbuatan.110 Disatu pihak terdapat sifat, maksud, keputusan 

dan perbuatan yang baik dalam arti memenuhi tuntutan moral, 

sedang dipihak lain kebalikannya terdapat sifat, maksud, 

keutusan atau perbuatan yang buruk (amoral). Olehnya itu, yang 

dimaksud moral adalah suasana batiniah yang mempengaruhi 

prilaku individu dan prilaku organisasi. Suasana batiniah itu 

terwujud di dalam aktifitas individu pada saat menjalankan tugas 

dan tanggung jawabnya. Suasana batin dimaksud berupa 

perasaan senang atau tidak senang, bergairah atau tidak bergairah 

110Nawawi Hadari, Administrasi Pendidikan, (Jakarta: PT Gunung Agung, 1984), h. 

121.
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dan bersemangat atau tidak bersemangat dalam melakukan suatu 

pekerjaan. 

Proses manejemen dan leadership yang efektif memerlukan 

moral kerja yang positif dalam arti suasana batin yang 

menyenangkan hingga memiliki semangat yang tinggi dalam 

melakukan pekerjaan. Moral kerja yang tinggi memerlukan 

dorongan bagi terciptanya usaha berpartisipasi secara maksimal 

dalam kegiatan organisasi/kelompok, guna mencapai tujuan yang 

telah ditentukan. 

Banyak faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya moral 

kerja seseorang. Dalam kegiatan manejemen dan leadership 

pendidikan, moral kerja yang tinggi dari setiap SDM yang terlibat 

di dalamnya merupakan faktor yang menentukan bagi terciptanya 

tujuan-tujuan pendidikan. Berbagai faktor diantaranya adalah 

sebagai berikut: 

1. Sebagian orang memandang bahwa minat/perhatian terhadap 

pekerjaan berpengaruh terhadap moral kerja. Bilamana 

seorang merasa bahwa minat/perhatiannya sesuai dengan 

jenis dan sifat pekerjaan yang dilakukan, maka akan memiliki 

moral kerja yang tinggi.  

2. Sebagian lainnya menempatkan faktor upah atau gaji penting 

dalam meningkatkan moral kerja. Upah atau gaji yang tinggi 

dipandang sebagai faktor yang dapat mempertinggi moral 

kerja. 

3. Di samping itu ada kelompok orang yang memandang faktor 

status sosial dari pekerjaan dapat mempengaruhi moral kerja. 

Pekerjaan yang dapat memberi status sosial atau posisi yang 

tinggi/baik (misalnya, sebagai kepala, staf pimpinan, kepala 

bagian dan sebagainya) menurut kelompok ini akan 

mempertinggi moral kerja 

4. Kelompok lain memandang tujuan yang mulia atau pekerjaan 

yang mengandung pengabdian merupakan faktor yang dapat 

mempertinggi moral kerja. Tinjauan dan sifat pengabdian diri 

dalam suatu pekerjaan mengakibatkan seorang bersedia 

menderita, berkorban harta benda dan bahkan jiwanya demi 

terwujudnya pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. 
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5. Kelompok terahkir memandang faktor suasana kerja dan 

hubungan kemanusiaan yang baik, sehingga setiap orang 

merasa diterima dan dihargai dalam kelompoknya dapat 

mempertinggi moral kerja.111 

Moral/akhlak yang baik juga salah satu kunci untuk mencapai 

tujuan dengan baik. Olehnya itu Rasulullah saw. bersabda:  

Artinya: 

Dari Abu Dzar Jundub bin Junadah r.a. Abu Abdurrahman Mu’adz bin 

jabal ra menerangkan bahwa Rasullulah saw. bersabda: Bertakwalah 

kepada Allah dimanapun kamu berada. Dan ikutlah dengan kebaikan, 

niscaya kebaikan itu akan menghapusnya dan pergaulilah manusia 

dengan akhlak terpuji. (HR. Turmudzi dan ia berkata “Ini adalah hadis 

hasan dan disebagian kitab disebutkan sebagai hadis hasan sahih)112 

Artinya: 

Dari Abu Hurairah, ia itu Abdur Rahman bin Shakr r.a berkata; 

Rasulullah saw. bersabda: “Sesungguhnya Allah swt. itu tidak melihat 

tubuh-tubuhmu, tidak pula kepada bentuk rupamu, tapi melihat kepada 

hati-hatimu sekalian.” (Riwayat Muslim) 

Tinggi rendahnya moral kerja sangat berpengaruh pada 

produktivitas kerja yang dapat dicapai oleh seorang petugas 

                                                     
111Nawawi Hadari, Administrasi Pendidikan , h. 123. 
112Ad-Dimasyqi Nawawi, Terjemah Arbain, (Jakarta Timur:  Al-iItishom Umar, 

2002), h. 28. 
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dalam bidang kerja tertentu. Moral kerja yang tinggi dari 

karyawan pendidikan termasuk guru-guru dimanifestasikan pada 

kreativitas dan inisiatif dalam menyelenggarakan pekerjaan 

sehari-hari. Di samping itu produktivitas kerja dibidang 

pendidikan pada dasarnya diukur dari kelancaran proses 

pendidikan itu, karena secara kuantitatif hasilnya memerlukan 

wakti yang relatif lama. 

Di samping itu, hasil pendidikan tidak sekedar diukur secara 

kuantitatif, karena sifat pekerjaan yang disebut pendidikan 

terutama ditujukan pada pembentukan kualitas manusiawi yang 

dasarnya bersifat abstrak. 

Dalam melakukan suatu pekerjaan atau yang bersifat sadar, 

seseorang selalu didorong oleh motif tertentu. Motif atau 

dorongan dalam melakukan suatu pekerjaan itu sangat besar 

pengaruhnya terhadap moral kerja. Seorang bersedia melakukan 

suatu pekerjaan bila mana motif yang mendorongnnya cukup 

kuat yang pada dasarnya tidak mendapat saingan atau tantangan 

dari motif lain yang berlawanan. Demikian pula sebaliknya, orang 

lain yang tidak didorong oleh motif yang kuat akan meninggalkan 

atau kurang-kurangnya tidak bergairah dalam melakukan suatu 

pekerjaan.  

Semua faktor yang telah disebutkan di atas pada dasarnya 

merupakan bentuk-bentuk motif yang mendorong seorang 

melakukan pekerjaan secara sungguh-sungguh. Dalam hubungan 

itu dapat dibedakan menjadi dua motif, yakni: 

1. Motif intrinsic, yakni dorongan yang terdapat dalam 

pekerjaan yang dilakukan. Misalnya; bekerja karena pekerjaan 

itu sesuai dengan bakat dan minat, dapat diselesaikan dengan 

baik karena memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam 

menyelesaikannya dan lain-lain. 

2. Motif ekstrinsik, yakni dorongan yang berasal dari luar 

pekerjaan yang sedang dilakukan. Misalnya; bekerja karena 

upah atau gaji yang tinggi mempertahankan kedudukan yang 

baik. Merasa mulia karena pengabdian dan sebagainya.113 

                                                     
113Nawawi Hadari, Administrasi Pendidikan , h. 121.  



PENGANTAR ADMINISTRASI PENDIDIKAN 

  67 

B. Produktivitas Kerja  

Produktivitas sering dikaitkan dngan cara dan sistem yang 

efesien, sehingga proses produksi berlangsung tepat waktu, dan 

dengan semikian tidak diperlukan kerja lembur dengan segala 

implikasinya, terutama implikasi biaya. Dan kiranya jelas bahwa 

yang merupakan hal yang logis dan tepat apabila peningkatan 

prduktivitas dijadikan salah satu sasaran jangka panjang lembaga 

dalam langka pelaksanaan strateginya. Produktivitas berasal dari 

kata “produktiv” artinya suatu yang mengandung potensi untuk 

digali, sehingga produktivitas dapatlah dikatakan suatu proses 

kegiatan yang terstruktur guna menggali potensi yang ada dalam 

sebuah komoditi/objek.  Filosofi produktivitas sebenarnya dapat 

mngandung arti keinginan dan usaha dari setiap manusia 

(individu atau kelompok) untuk selalu meningkatkan mutu 

kehidupannya dan penghidupannya. Secara umum, produktivitas 

diartikan atau dirumuskan sebagai perbandingan antara keluaran 

(output) dengan pemasukan (input). Sedangkan menurut Ambar 

Teguh Sulistiani dan Rosidah mengemukakan bahwa 

produktivitas adalah “menyangkut masalah hasil akhir, yakni 

seberapa besar hasil akhir yang diperoleh didalam proses 

produksi dalam hal ini adalah efisiensi dan efektivitas”. Menurut 

Malayu SP. Hasibuan produktivitas adalah “perbandingan antara 

output (hasil) dengan input (masukan). Jika produktivitas naik, ini 

hanya digunakan oleh adanya peningkatan efesiensi (waktu, 

bahan, tenaga) dan sistem kerja, teknik produksi dan adanya 

peningkatan dan keterampilan dari tenaga kerjanya”. 

Demi berlangsungnya produktivitas kerja dengan baik maka 

dibutuhkan pengkomunikasian yang baik. Berikut ini unsur-unsur 

pengkomunikasian yang baik: 

1. Pengirim berita (komunikatir)  

2. Berita atau informasi yang akan disampaikan  

3. Alat atau sarana menyampaikan berita misalnya telepon, 

surat, radio. 

4. Respon dari berita (komunikan).114 

                                                     
114Baharuddin Yusak, Administrasi Pendidikan, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 

1998), h. 57. 
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Komunikasi yang dilakukan dalam dua macam hubungan 

yaitu; 

1. Hubungan tegak (vertikal) ialah proses penyampaian berita 

dari pimpinan kepada bawahan maupun dari bawahan 

kepada pihak atasan 

2. Hubungan datar (horizontal) hungan antara para anggota 

yang memiliki kedudukan sejajar.115 

Faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja untuk 

mencapai produktivitas yang tinggi dalam suatu lembaga dalam 

proses pendidikan yaitu: 

1. Memperhatikan kebanggan yang sejati dalam jabatan guru. 

2. Mendukung dan membantu usaha-usaha untuk meninggikan 

syarat-syarat memasuki jabatan. 

3. Membuat jabatan guru demikian menarik dalam cita-cita dan 

praktek-praktek sehingga anak muda yang cakap dan 

bersungguh-sungguh akan ingin memasukinya. 

4. Berusaha memperoleh pertumbuhan professional secara 

kontinu dengan kegiatan yang memperluas pandangan 

pendidikan meninggikan kecakapan-kecakapan untuk 

mengajar.  

5. Bekerja kearah tercapainya kondisi-kondisi materil yang 

diperlukan bagi pengabdian professional yang bermutu. 

6. Melaporkan kepada yang berwajib praktek-praktek yang 

korup dan tidak hormat yang diketahui.116 

Apabila ternyata input yang sebenarnya digunakan semakin 

besar penghematannya, maka tingkat efesiensi semakin tinggi. 

Sedangkan efektivitas merupakan ukuran yang memberikan 

gambaran suatu target yang dicapai. Apabila kedua tersebut 

dikaitkan satu dengan yang lainnya, maka terjadinya peningkatan 

efektivitas tidak akan selalu menjamin meningkatnya efesiensi  

Olehnya itu, untuk meningkatkan produktivitas haruslah ada 

usaha yang perlu dilakukan sebagaimana Allah swt. berfirman 

dalam QS. al-Ra’du/13:11;  

                                                     
115Baharuddin Yusak, Administrasi Pendidikan, h. 58. 
116Daryanto, Administrasi Pendidikan, h. 161  
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Terjemahnya: 

Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga 

merekah merubah keadaan yang ada pada diri mreka sndiri.117 

Agar pekerjaan sekolah dilakukan dengan senang, bergairah 

dan hasil baik, maka dalam memberi atau membagi tugas 

pekerjaan personel kepala sekolah hendak mmperhatikan 

kesesuaian antara beban dan jenis tugas dengan kondisi serta 

kemampuan pelaksanaannya seperti antara lain: 

a. Kesehatan fisik  

b. Jenis kelamin   

c. Latar belakang pendidikan  

d. Kemampuan dan pengalaman kerja. 

e. Bakat minat dan hobi.118 

Selain itu, Allah swt juga berfirman dalam QS. al-

Qashash/28:77;  

77  

Terjemahnya: 

Dan carilah pada mereka apa yang telah dianugreahkan Allah kepadamu 

(kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan 

bahagianmua dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada 

orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan 

janganlah kamu berbuatkerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah 

tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.119 

                                                     
117Depertemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung: Jumanatul Ali, 

2004), h. 394. 
118Ngalim Purwanto, Administrasi dan Supervisi Pendidikan, (Bandung: PT Remaja 

Rosda Karya, 1998), h. 111. 
119Depertemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 25.  
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ADMINISTRASI PENDIDIKAN 

SUATU PENDIDIKAN 

A. Landasan Pemikiran

Pemikiran dilandasi oleh keyakinan bahwa manusia lahir ke

dunia atas karunia Allah. Mereka tidak berdaya, tetapi dilengkapi 

dengan berbagai kemampuan dasar yang penuh kemungkinan 

sebagai alat supaya dapat berbuat dan bekerja; cipta, rasa, dan 

karsa untuk mengabdikan diri kepada penciptanya (QS. al-

Nahl/16:78 dan QS. al-Hajj/22:5).120 

(78)

Terjemahnya: 

Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut bumi dalam keadaan tidak 

mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, 

penglihatan dan hati agar kamu bersyukur.121 

120 Aan Komariah dan Engkoswara, Administrasi Pendidikan (Bandung: Alfabeta, 

2010), h. 47. 
121Depertemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung: Jumanatul Ali, 

2004), h. 275. 
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123

45

Terjemahnya: 

Bacalah dengan (menyebut) nama tuhanmu yang menciptakan; Dia telah 

menciptakan manusia dari segumpal darah; Bacalah, dan Tuhanmulah 

Yang Maha Pemurah; Yang mengajar (manusia) dengan perantaraan 

kalam; Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.122 

Ilmu pendidikan adalah ilmu yang mempelajari proses 

pengaruh mempengaruhi antara peserta didik dengan pendidik 

dalam berbagai situasi pendidikan untuk mencapai tujuan 

pendidikan. Proses pengaruh mempengaruhi itu merupakan 

psikodinamik yang asasi yaitu dialog dengan sendirinya pada diri 

peserta didik sendiri. Kemudian ia dapat bertindak lain atas 

keputusan dan tanggung jawab sendiri atau disebut hidup 

mandiri baik secara individu maupun sosial.123 

Hidup mandiri itulah tujuan pendidikan yang bukan hanya 

menerima apa yang didapat tetapi bagaimana berbuat untuk 

dirinya dan sesamanya supaya hidup lebih baik. Manusia 

terdidiklah yang mampu membangun dirinya. Menolong orang 

yang mendapat kesulitan, mengurangi kemiskinan yang kini 

melanda dunia sedang berkembang, mengatasi resesi ekonomi, 

mencegah korupsi, mempengaruhi supaya tidak terjadi perang 

nuklir, berpartisipasi dan menciptakan suasana hidup tentram, 

damai dan adil sejahtera lahir batin, dunia akhirat.124 

Ilmu pendidikan sebagai ilmu mempunyai ciri hakiki yaitu 

ilmu normatif, berbuat dan tidak dapat melepaskan diri dari 

pandangan hidup. Ilmu pendidikan sebagai seni sangat berkaitan 

dengan profesi kependidikan yang secara formal telah maju di 

Indonesia. Sudah barang tentu ilmu pendidikan tak dapat 

melepaskan diri dari ilmu-ilmu lainnya yang relevan. Oleh karena 

itu, ilmu pendidikan adalah ilmu yang interdisipliner yang 

                                                     
122 Depertemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 597. 
123 Aan Komariah dan Engkoswara, Administrasi Pendidikan, h. 47.  
124Aan Komariah dan Engkoswara, Administrasi Pendidikan, h. 47-48. 
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menurut pendekatan teori-teori tertentu. Sejauh mana peranan 

dan dampak ilmu pendidikan terhadap kehidupan sangat 

dipengaruhi oleh pengadministrasian atau penataan pendidikan 

itu sendiri.125 

Administrasi sebagai kegiatan bersama terdapat dimana-

mana selama ada manusia yang hidup dan bekerjasama dalam 

kelompok. Jika kita melihat sebuah pabrik bekerja menghasilkan 

semacam benda sebagai produknya, maka disitu kita melihat ada 

administrasi. Jika kita melihat suatu lembaga yang melatih dan 

memberikan suatu pembelajaran yang akhirnya mereka 

mendapatkan sertifikat dari proses pendidikan itu, maka disitu 

ada administrasi. Jika kita melihat kelompok orang bersama-sama 

memuja sesuatu sebagai perlambangan kekuatan yang dianggap 

Maha Kuasa atau mengurus kebutuhan rohani lainnya secara 

teratur, maka disitu terdapat pula administrasi. Demikianlah 

seterusnya, jika ada kegiatan sekelompok orang secara teratur 

untuk mencapai tujuan tertentu sebagai tujuan bersama, maka 

disitu ada administrasi.126 

Administrasi berasal dari kata latin, ad berarti insentif, dan 

ministrare yang berarti to serve yaitu melayani, membantu atau 

mengarahkan. Defenisi yang dapat mewakili pengertian dari ahli 

yaitu:127 

Menurut Hoy dan Miskel dalam bukunya Educational 

Administrasion: Theory, Research and Practice mengemukakan bahwa 

administrasi pendidikan adalah suatu kegiatan bersama untuk 

mendaya gunakan semua sumber personil maupun material 

secara efektif dan efisien guna menunjang tercapainya tujuan 

pendidikan. Administrasi merupakan fungsi organisasi terdiri atas 

unsur-unsur perencanaan (planning), pengorganisasian 

(organizing), pemberian perintah (commanding), pengkoordinasian 

(coordinating), dan pengawasan (controlling).128 

                                                     
125 Aan Komariah dan Engkoswara, Administrasi Pendidikan, h. 48. 
126 Syaiful Sagala, Administrasi Pendidikan Kontemporer (Bandung: Alfabeta, 

2009), h. 21. 
127 Aan Komariah dan Engkoswara, Administrasi pendidikan, h. 52. 
128 Aan Komariah dan Engkoswara, Administrasi pendidikan, h. 52. 
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Menurut Luther Gullick, administrasi adalah sistem 

pengetahuan yang menginginkan manusia memahami hubungan-

hubungan, meramalkan akibat-akibat, dan mempengaruhi hasil-

hasil pada suatu keadaan dimana orang-orang secara teratur 

bekerja sama untuk satu tujuan bersama. Adapun fungsi 

administrasi adalah perencanaan (planning), pengadaan tenaga 

kera (staffing), pemberian bimbingan (directing), pengkoordinasian 

(coordinating), pelaporan (reporting) dan penganggaran 

(budgeting).129 

Dari apa yang telah diuraikan di atas tentang manejemen dan 

administrasi, maka jelas pula bahwa di dalam proses administrasi 

pendidikan terdapat kegiatan manejemen. Kita mengetahui 

rumusan-rumusan yang telah dikemukakan terdahulu bahwa 

dalam keseluruhannya proses administrasi pendidikan bukan 

hanya menyangkut urusan-urusan material, tetapi juga personal 

dan spiritual.130 

 

B. Konsep Administrasi Pendidikan 

Harus diakui bahwa dikalangan ilmuan administrasi/ 

manejemen dan dikalangan banyak praktisi di Indonesia, istilah 

administrasi masih dalam polemik yang berkaitan dengan luasnya 

cakupan diantara kedua istilah. Pemakaian istilah sehari-hari 

administrasi sebagai crelical work dan kesan bergensi dalam 

penggunaan istilah manejemen.131 

Administrasi pendidikan seringkali diartikan secara sempit 

sebagai semata-mata kegiatan ketatausahaan seperti menyeleng-

garakan surat-menyurat, mengatur dan mencatat penerimaan, 

penyimpanan, mendokumentasikan kegiatan, mempersiapkan 

laporan, penggunaan dan pengeluaran barang-barang, mengurus 

neraca pengeluaran dan lain sebagainya. Pengertian demikian ini 

tidak terlalu salah, karena setiap aspek kegiatan administrasi 

                                                     
129Aan Komariah dan Engkoswara, Administrasi pendidikan, h. 52. 
130M. Ngalim Purwanto, Administrasi dan Supervisi Pendidikan, (Bandung: PT. 

Remaja Rosda karya, 1995), h. 8. 
131Aan Komariah dan Engkoswara, Administrasi Pendidikan (Bandung: Alfabeta, 

2010), h. 50. 
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selalu memerlukan kegiatan yang demikian itu. Hanya saja perlu 

diingat kegiatan administrasi tidak hanya kegiatan mencatat 

dalam pengertian tata usaha, tetapi administrasi lebih luas dari itu 

yang mengandung arti instutional, fungsional dan sebagai suatu 

proses kegiatan untuk mencapai tujuan pendidikan yang 

direncanakan. Diorganisasikan, digerakkan dengan menggunakan 

strategi dan dilakukan dengan pengawasan.132 

Namun di Indonesia sendiri, istilah manejemen dan 

administrasi memiliki pengertian sendiri-sendiri dan pemahaman-

nya ada pada tiga posisi yaitu administrasi lebih luas dari 

manejemen dan administrasi lebih sempit dari manejemen, dan 

administrasi sama atau sejajar dengan manejemen.133 

1. Kelompok pertama yang mempersiapkan administrasi lebih 

luas dari manejemen karena menganggap administrasi 

sebagai suatu aktivitas strategik melalui perbuatan kebijakan 

dan merupakan seluruhan proses kerja sama, sedangkan 

manejemen merupakan aktivitas melaksanakan kebijakan 

yang bekerja langsung dengan orang-orang untuk 

merealisasikan kegiatan.134 

2. Kelompok kedua yang mempersepsikan administrasi lebih 

sempit dari manejemen karena administrasi seperti dalam 

pemakaian istilah peninggalan Belanda yang pengertiannya 

sempit terbatas pada kegiatan ketatausahaan, korespondensi, 

kearsipan, dan sejenisnya, sehingga manejemen yang berada 

pada posisi yang mengatur, memberdayakan, mengendalikan 

orang menjadi lebih diposisikan dibandingkan administrasi.135 

3. Kelompok ketiga yang mengarrtikan administrasi dan 

manejemen adalah sejajar, sama, dan bisa digunakan 

istilahnya bergantian disesuaikan konteks. Biasanya untuk 

pemakaian ini bila administrasi/manejemen diterapkan 

pemakaian istilahnya untuk organisasi tingkat middle sampai 

                                                     
132Syaiful Sagala, Administrasi Pendidikan Kontemporer, h. 37. 
133Aan Komariah dan Engkoswara, Administrasi Pendidikan, h. 51 
134Sondang P. Siagian, Manejemen Sumber Daya Manusia (Jakarta: PT Bumi 

Aksara, 2004), h. 7 
135Aan Komariah dan Engkoswara, Administrasi Pendidikan, h. 51. 
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lower, misalnya Kepala Dinas bisa disebut manejer atau 

administrato, kepala yang mengurus sekolah bisa disebut 

administrator bias juga manejer.136 

Tetapi dapat disepakati bahwa administrasi pendidikan 

maksudnya adalah menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pen-

didikan dan pelayanan belajar yang dikelolah atau diurus secara 

sistematik untuk mencapai tujuan pendidikan. Dilihat dari pihak-

pihak yang terkait dengan urusan pendidikan di Indonesia, maka 

administrasi pendidikan mencakup administrasi pendidikan 

nasional untuk tingkat makro nasional. Administrasi pendidikan 

pada pemerintah provinsi dan pada pemerintah kabupaten/kota 

yang diatur dalam suatu sistem organisasi berbentuk dinamis 

sebagai institusi yang memberikan layanan kepada satuan 

pendidikan.137 

Dari defenisi di atas dapat disimpulkan bahwa administrasi 

pendidikan pada intinya adalah segenap proses pengarahan dan 

pengintegrasian segala sesuatu atau potensi dalam suatu aktivitas 

kelembagaan, baik personal, spiritual dan material, yang 

bersangkutan dengan pencapaian tujuan pendidikan. Artinya 

administrasi pendidikan adalah suatu proses atau peristiwa 

mengkoordinasikan suatu kegiatan yang saling bergantung dari 

orang-orang dan kelompok-kelompok baik kegiatan yang berada 

pada pemerintahan maupun satuan pendidikan dalam mencapai 

tujuan pendidikan.138 

 

C. Pendekatan Perspektif Terpadu  

Berpedomankan pada konsep administrasi pendidikan yang 

saya kemukakan di atas, dalam kesempatan ini saya 

menggunakan suatu pendekatan yang saya sebut pendekatan 

perspektif terpadu (intergrative). Suatu pendekatan yang 

berlandaskan kepada norma dan keadaan yang berlaku, menelaah 

ke masa silam dan berientasi ke masa depan secara cermat dan 

                                                     
136Aan Komariah dan Engkoswara, Administrasi Pendidikan, h. 51-52. 
137Syaiful Sagala, Administrasi Pendidikan Komtemporer, h. 38 
138Syaiful Sagala, Administrasi Pendidikan Komtemporer, h. 39. 
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terpadu dalam berbagai dimensi; pemerintah dan swasta, 

pengusaha-tenaga kerja-pendidikan. Ilmuan-politikus-ulama, dan 

berbagai sektor pembangunan. Pendekatan ini diambil 

dikarenakan oleh adanya kesan bahwa penataan pendidikan di 

Indonesia dewasa ini dirasakan masih bersifat pragmatis dan 

belum terintegrasi saling menunjang dalam satu kurun waktu 

yang cukup jauh ke masa depan dan belum berjalan sebagaimana 

mestinya. Melalui pendekatan ini pendidikan dapat menghasilkan 

manusia terdidik tetapi banyak yang tidak tahu ke mana kelak 

bekerja, seperti terdapat kesenjangan di atas. Sehubungan dengan 

itu, tidak mengherankan bila Kepala Negara pada pembukaan 

Rakernas Depdikbud pada tahun 1983, mengingatkan: jumlahnya 

jauh menyimpang dari kebutuhan pembangunan, bahkan dalam 

masyarakat terjadi ironi “mendidik ki Arjuna tetapi bekerja 

sebagai Nalagareng” atau sebaliknya. Betapa tidak akan terjadi, 

dikarenakan salah satu factor kurang diperhitungkan dengan 

cermat yaitu kehidupan di masa yang berubah terlalu cepat 

dibandingkan dengan pendidikan yang disediakan.139 

 

D. Pola Dasar Pengadministrasian Pendidikan 

Berpedoman pada konsep dasar pendekatan perspektif 

terpadu yang dikemukakan, terdapat tiga pola dasar 

pengadministrasian pendidikan yang perlu diperhatiakan, baik 

secara makro (tingkat nasional). Meso (tingkat kelembagaan), dan 

mikro (tingkat operasional belajar mengajar).140 

1. Pola Dasar Pendidikan Secara Makro 

Perencanaan makro adalah perencanaan yang menetapkan 

kebijakan-kebijakan yang ditempuh, tujuan yang ingin dicapai 

dan cara-cara mencapai tujuan itu pada tingkat nasional. Rencana 

Pembangunan Nasional dewasa ini meliputi rencana dalam 

bidang ekonomi dan sosial, dipandang dari sudut perencanaan 

makro, tujuan yang harus dicapai negara (khususnya dalam 

bidang peningkatan SDM) adalah pengembangan sistem 

                                                     
139Aan Komariah dan Engkoswara, Administrasi Pendidikan, h. 52-53. 
140Aan Komariah dan Engkoswara, Administrasi Pendidikan, h. 54. 
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pendidikan untuk menghasilkan tenaga pembangunan. Sedang-

kan secara kualitatif harus dapat menghasilkan tenaga 

pembangunan yang terampil sesuai denagan bidangnya dan 

memiliki jiwa panca sila.141 

2. Pola Dasar Pendidikan Secara Meso 

Perencanaan meso adalah penjabaran kebijaksanaan yang 

telah ditetapkan pada tingkat makro ke dalam program-program 

berskala kecil. Kebijaksanaan yang telah ditetapkan pada tingkat 

makro, kemudian di jabarkan kedalam program-program yang 

berskala kecil. Pada tingkatannya perencanaan sudah lebih 

bersifat operasional disesuaikan dengan depertemen dan unit-

unit.142 

Percobaan dilakukan bagi anak-anak dan pemuda putus 

sekolah di pedesaan dan kota pinggiran (kumuh) yang dikaitkan 

dengan pengadministrsian SD setempat. Percobaan dilakukan 

disebuah desa yaitu Desa Gudang Kehuripan pada tahun 1974 

dengan fasilitator Drs. A. Sabar. Percoabaan kedua di 4 desa yaitu 

Lembang, Ciwaruga, Soreang, Ujung Berung pada tahun 1975 

dengan fasilitator Drs. Konkon Subrata. Percobaan ketiga 

dilakukan di Babakan Surabaya dan Cikutra Kotamadya Bandung 

pada tahun 1979 dengan fasilitator Dr. Sutaryat Trisnamansyah).143 

3. Pola Dasar Pendidikan Secara mikro  

Perencanaan mikro adalah perencanaan pada tingkat 

institusional dan merupakan pemjabaran dari perencanaan 

tingkat meso. Perencanaan mikro diartikan sebagai 

perencanaan pada tingkat institusional dan merupakan 

penjabaran dari perencanaan tingkat meso khususan dari 

lembaga mendaptkan perhatian, namun tidak boleh 

bertentangan dengan apa yang telah ditetapkan dalam 

perencanaan makro ataupun meso. Contoh dari perencanaan 

                                                     
141Syaiful Sagala, Supervisi Pembelajaran dalam Profesi Pendidikan, (Bandung: 

Alfabeta, 2006), h. 44. 
142Syaiful Sagala, Supervisi Pembelajaran dalam Profesi Pendidikan, h. 44.  
143Aan Komariah dan Engkoswara, Administrasi Pendidikan, h. 60. 
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mikro ini adalah kegiatan belajar mengajar.144 

Pola dasar ini ditarik dari pelaksanaan perkuliahan atau 

praktikum pengajaran unit pada mahasiswa fakultas Ilmu 

Pendidikan IKIP Bandung dan pengamatan pada proyek 

Supervisi Balitbang Dikbud di Cianjur dan berapa simulasi 

serta permainan anak-anak di desa  misalnya SomSom 

Manok, umpet-umpet beton, jaleuleu-ja.145 
Hadis-hadis yang berkenaan dengan pembahasan di atas 

adalah: 

Artinya: 

“Dari Irbad bin Sariah r.a. ia berkata bahwa Rasulullah saw. memberikan 

nasehat (pengarahan) pada kami, dan hentikan bergerak hingga keluar air 

mata kami karenanya” (H.R Tarmidzi)146 

Artinya: 

“Dari Hudzaifah bin Yaman r.a. berkata bahwasanya Rasulullah saw. 

bersabda: Barangsiapa yang tidak memperhatikan kepentingan kaum 

muslimin, maka ia tidak termasuk golongan mereka, dan barangsiapa 

pada waktu pagi dan petang tidak memberi nasehat bagi Allah, kitabnya, 

dan kaum muslimin maka ia juga tidak termasuk golongan mereka” (H.R 

al-Turmudzi)147 

144Syaiful Sagala, Supervisi Pembelajaran dalam Profesi Pendidikan, h. 45. 
145Aan Komariah dan Engkoswara, Administrasi Pendidikan, 61 
146Muhammad bin Abdullah al-Jardani al-Dimyati, 40 Hadis Imam Nawawi 

(Kumpulan Hadis-Hadis Penting yang Mesti Diketahui Umat Islam), penerjemah; Umar 

Hasan, (Cet. I; Jakarta Selatan, Hikmah, 2011), h. 305. 
147Abd al-Khalid, Abd al-Ghani al-Imam al-Bukhari wa Shahihu, (Cet. I; KSA: Dar 

al-Manarah li al-Nasyr, 1985), h. 247. 
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8 

MANAJEMEN PENDIDIKAN 

A. Pengertian Manejemen dan Manejemen Pendidikan

1. Pengertian manejemen

Setiap ahli memberi pandangan yang berbeda tentang batasan

manejemen, karena itu tidak mudah memberi arti universal yang 

dapat diterima semua orang. Namun demikian, pikiran-pikiran 

ahli tentang defenisi manejemen kebanyakan menyatakan bahwa 

manejemen merupakan suatu proses mendayagunakan orang dan 

sumber lainnya untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif 

dan efisien.148 

Dalam praktiknya, melakukan manejerial dapat meng-

gunakan kemampuan atau keahlian dengan mengikuti suatu 

alur/prosedur keilmuan secara ilmiah dan ada juga karena 

berdasaran pengalaman dengan lebih menonjolkan kekhasan atau 

gaya manejer dalam mendayagunakan kemampuan orang lain.149 

Manejemen sebagai suatu kemampuan atau keahlian yang 

selanjutnya menjadi cikal bakal manejemen sebagai suatu profesi. 

Manejemen sebagai suatu ilmu menekankan perhatian pada 

148Aan Komariah dan Engkosora, Administrasi Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 
2010), h. 85. 

149Aan Komariah dan Engkosora, Administrasi Pendidikan, h. 85. 
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keterampilan dan kemampuan material yang diklasifikasikan 

menjadi kemampuan/keterampilan teknikal, manusiawi dan 

konseptual.150 

Manejemen sebagai proses yaitu dengan menentukan langkah 

yang sistematis dan terpadu sebagai aktivitas menejemen.151 

Manejemen sebagai seni tercermin dari perbedaan gaya (style) 

seseorang dalam menggunakan atau memberdayakan orang lain 

untuk mencapai tujuan.152 

Istilah manejemen lebih banyak digunakan pada literatur 

keluaran pemikir Inggris, sedangkan dari literatur pemikir-

pemikir bangsa Amerika lebih dikenal dengan istilah administrasi. 

Di Indonesia, kedua istilah ini dalam kedudukannya bisa diartikan 

sama sejajar, administrasi lebih tinggi dari manejemen. 

Memposisikan administrasi sebagian dari manejemen merujuk 

pada pemahaman bahwa administrasi sebagai suatu pekerjaan 

tata tulis (clerical work). Sedangkan administrasi dalam 

pemahaman konsep keilmuan dipandang sebagai suatu bidang 

ilmu yang melengkapi suatu usaha pembuatan gunakan kebijakan 

secara menyeluruh dan penataan kelembagaan dengan 

mendayagunakan seluruh sumber dan tehnik untuk mencapai 

tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Di dalamnya terdapat 

suatu usaha manajerial.153 

Istilah manejemen lebih dikenal dan umum di pakai di dalam 

dunia perusahaan/ekonomi dari pada di dalam dunia pendidikan. 

Manajemen adalah proses untuk menyelenggarakan mengatasi 

tujuan tertentu. Ternyata definisi manajemen mirip dan 

mengandung pengertian yang hampir sama dengan pengertian 

dalam rumusan administrasi pendidikan.154 

Manejemen adalah fungsi dewan manejer, untuk menetapkan 

kebijakan (policy) mengenai berbagai macam produk yang akan 

dibuat, bagaimana pembiayaannya, memberikan servis dan 

                                                     
150Aan Komariah dan Engkosora, Administrasi Pendidikan, h. 85 
151Aan Komariah dan Engkosora, Administrasi Pendidikan, h. 85. 
152Aan Komariah dan Engkosora, Administrasi Pendidikan, h. 85. 
153Aan Komariah dan Engkosora, Administrasi Pendidikan, h. 86. 
154Ngalim Purwanto, Administrasi dan Supervisi Pendidikan, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 1995), h. 6. 
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memilih serta melatih pegawai, dan lain-lain factor yang 

mempengaruhi kegiatan suatu usaha. Lebih-lebih lagi manajemen 

bertanggung jawab dalam membuat susunan organisasi untuk 

melaksanakan kebijakan itu. Definisi ini lebih menonjolkan pada 

perusahaan/ekonomi. Namun jika artinya yang prinsip kita 

terapkan pada penyelenggaraan pendidikan, maka manejemen 

dalam arti manejemen sekolah sama dengan administrasi 

pendidikan.155 

Berikut ini merupakan definisi manajemen dari beberapa ahli: 

a) Menurut Sudjana, manejemen merupakan rangkaian berbagai 

kegiatan wajar yang dilakukan seseorang berdasarkan norma-

norma yang telah ditetapkan dan dalam pelaksanaannya 

memiliki hubungan dan saling ketergantungan antara 

lainnya. Hal tersebut dilaksanakan orang atau beberapa orang 

yang ada dalam organisasi.156 

b) Menurut Stoner, manajemen merupakan proses perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan, pengawasan usaha-usaha para 

anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi 

lainnya agar mencapai tujuan organisasi.157 

c) Menurut Arifin Abdurrachman bahwa manejemen adalah 

kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran dan tujuan pokok 

yang telah ditentukan dengan mengunakan orang-orang 

pelaksana. Jadi dalam hal ini kegiatan dalam manejemen 

terutama adalah mengelola orang-orangnya sebagai 

pelaksana.158 

d) Suharsimi Arikunto dan Lia Yuliana, manejemen adalah 

rangkaian segala kegiatan yang menunjukkan kepada usaha 

kerjasama antara dua orang atau lebih untuk mencapai suatu 

yang telah ditentukan.159 

 

                                                     
155Ngalim Purwanto, Administrasi dan Supervisi Pendidikan, h. 6. 
156Sudjana, Manejemen Program Pendidikan: Untuk Pendidikan Luar Sekolah dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia, (Bandung: Fala Production, 2000), h. 22. 
157Aan Komariah dan Engkosora, Administrasi Pendidikan, h. 86. 
158Ngalim Purwanto, Administrasi dan Supervisi Pendidikan, h. 7. 
159Arifuddin Siraj, Cara Praktis Mempelajari Manajemen, (Makassar; Alauddin 

University Press, 2012), h. 4-5. 
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2. Pengertian Manajemen Pendidikan 

Secara sederhana manejemen pendidikan adalah suatu 

lapangan dari studi dan praktik yang terkait dengan organisasi 

pendidikan. Manejemen pendidikan merupakan proses 

manajemen dalam pelaksanaan tugas pendidikan dengan 

mendayagunakan segala sumber secara efisien untuk mencapai 

tujuan secara efektif. Namun demikian untuk mendapatkan 

pengertian yang lebih komprehensif diperlukan pemahaman 

tentang pengertian, proses, dan subtansi pendidikan. Bahwa 

pendidikan merupakan proses timbal balik antara kepribadian 

individu dalam penyesuaian diri dengan lingkungan pendidikan. 

Yang dimaksud dengan lingkungan pendidikan adalah suatu 

upaya yang diciptakan untuk membantu kepribadian individu 

tumbuh dan berkembang serta bermanfaat bagi kehidupan.160 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pendidikan 

merupakan usaha yang diciptakan lingkungan secara sengaja dan 

bertujuan untuk mendidik, melatih, dan membimbing sesorang 

agar dapat mengembangkan kemampuan individu dan sosial.161 

Dalam lingkup mikro, Hastrop mendefinisikan bahwa 

manejemen pendidikan ialah upaya seseorang untuk meng-

arahkan untuk memberi kesempatan kepada orang lain untuk 

melaksanakan pekerjaan secara efektif, dan menerima 

pertanggung jawaban pribadi untuk mencapai pengukuran hasil 

yang ditetapkan. Dengan demikian, manajemen pendidikan lebih 

ditekankan pada upaya seseorang pemimpinan mengerakan dan 

pengelolah sumber daya mencapai tujuan pendidikan.162 

Manejemen pendidikan adalah suatu penataan bidang 

garapan pendidikan yang dilakukan melalui aktivitas 

perencanaan, pengorganisasian, penyusunan staf, pembinaan, 

pengkordinasian, pengkomunikasian, pemotivasian, penganggar-

an, pengendalian, pengawasan, penilaian, dan pelaporan secara 

sistematis untuk mencapai tuuan pendidikan secara berkualitas.163 

                                                     
160 Aan Komariah dan Engkosora, Administrasi Pendidikan, h. 88. 
161Aan Komariah dan Engkosora, Administrasi Pendidikan, h. 88. 
162Aan Komariah dan Engkosora, Administrasi Pendidikan, h. 89. 
163Aan Komariah dan Engkosora, Administrasi Pendidikan, h. 89. 
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B. Prinsip-Prinsip dan Fungsi Manajemen 

1. Prinsip Manajemen 

Prinsip manajemen pendidikan sebagai berikut: 

a. Memprioritaskan tujuan di atas kepentingan pribadi dan 

kepentingan mekanisme kerja 

b. Mengkoordinasi wewenang dan tanggung jawab. 

c. Memberikan tanggung jawab pada personal hendaknya 

sesuai dengan sifat-sifat kemampuannya 

d. Mengenal secara baik faktor-faktor psikologi manusia 

e. Relativitas nilai-nilai 

Prinsip di atas memiliki esensi bahwa manejemen dalam ilmu 

dan praktiknya harus memperhatikan tujuan, orang-orang, tugas-

tugas dan nilai-nilai.164 Sebagaimana yang dikemukakan Nanang 

Fattah yang mengklasifikasikan Prinsip Manejemen Kedalam tiga 

ranah yaitu: 

a. Prinsip Manajemen Berdasarkan Sasaran; bahwa tujuan adalah 

sangat esensial bagi organisasi, hendaknya organisasi 

merumuskan tujuan dengan tepat sesuai dengan arah 

organisasi, tuntutan zaman dan nilai-nilai yang berlaku. Tujuan 

suatu organisasi dapat di jabarkan dalam bentuk visi, misi dan 

sasaran-sasaran. Ketiga bentuk tujuan itu harus dirumuskan 

dalam satu kekuatan tim yang memiliki komitmen terhadap 

kemajuan dan masa depan organisasi.165 

b. Prinsip Manajemen Berdasarkan Orang; keberadaan orang 

sangat penting dalam organisasi. Karena tanpa orang 

organisasi bukanlah apa-apa. Orang adalah penggerak 

organisasi yang perlu diperhatikan secara manusiawi ke-

butuhannya, tuntutannya, keinginannya. Manajemen ber-

dasarkan orang adalah aktivitas manajemen yang diarahkan 

pada pengembangan sumber daya manusia.166 

c. Prinsip Manajemen Berdasarkan Informasi; banyak aktivitas 

manajemen yang membutuhkan data dan informasi secara 

                                                     
164Aan Komariah dan Engkosora, Administrasi Pendidikan, h. 91. 
165Aan Komariah dan Engkosora, Administrasi Pendidikan, h. 91. 
166Aan Komariah dan Engkosora, Administrasi Pendidikan, h. 92. 
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cepat, lengkap dan akurat. Suatu aktivitas pengembalian 

keputusan sangat didukung oleh informasi begitupun untuk 

melaksanakan kegiatan rutin dan insedental diperlukan, 

informasi yang telah dirancang sedemikian rupa sehingga 

memudahkan menejer dan pengguna mengakses dan 

mengelolah informasi.167 

 

2. Fungsi Manajemen 

Kehadiran manajemen dalam organisasi adalah untuk 

melaksanakan kegiatan agar suatu tujuan tercapai dengan efektif 

dan efesien. Secara tegas tidak ada rumusan yang sama dan 

berlaku umum untuk fungsi manajemen.168 

Fungsi perencanaan, pengorganisasian, penyusunan staf, 

pelaksanaan kegiatan dan pengawasan merupakan esensial pada 

setiap organisasi tidak terkecuali pendidikan. Namun dalam 

menginterprestasikan actuating pada dunia pendidikan lebih 

disesuaikan dengan karakteristik lembaga dunia pendidikan.169 

Beberapa defenisi menunjukkan bahwa manajemen merupa-

kan suatu yang sistematis dalam melakukan kegiatan organisasi 

proses manajemen dapat di uraikan sebagai berikut.170 

a. Perencanaan atau Planning  

Perencanaan pada dasarnya persiapan untuk menyusun suatu 

keputusan berupa langkah-langkah penyelesaian suatu masalah 

atau pelaksanaan suatu pekerjaan yang terarah pada pencapaian 

tujuan. Di dalam bidang pendidikan berarti persiapan menyusun 

keputusan tentang suatu masalah dalam rangka membatu orang 

lain (terutama anak didik ) untuk mencapai tujuan pendidiknya.171 

b. Pengorganisasian atau Organizing  

Kegiatan administratif manajemen tidak berakhir setelah 

perencanaan tersusun. Kegiatan selanjutnya adalah melaksanakan 

perencanaan itu secara operasional. Salah satu kegiatan 

                                                     
167Aan Komariah dan Engkosora, Administrasi Pendidikan, h. 92. 
168Aan Komariah dan Engkosora, Administrasi Pendidikan, h. 92. 
169Aan Komariah dan Engkosora, Administrasi Pendidikan, h. 92. 
170Aan Komariah dan Engkosora, Administrasi Pendidikan, h. 92. 
171Hadari Nawawi, Administrasi Pendidikan (Jakarta: Gunung Agung, 1984), h. 16.  
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administrasi manajemen dalam pelaksanaan suatu rencana di 

sebut organisasi/perogranisasian.172 

c. Memimpin  

Memimpin institusi pendidikan lebih menekankan pada 

upaya mengarahkan dan memotivasi personal agar dapat 

melaksanakan tugas pokok fungsinya dengan baik. Menurut Kheit 

Devis ialah kemampuan pemimpin untuk orang-orang mencapai 

tujuan tertentu yang telah ditetapkan dengan penuh semangat. 

Jadi pemimpin mengarahkan dengan penuh semangat dan 

pengikutnya juga bekerja dengan penuh semangat.173 

d. Mengendalikan 

Mengendalikan institusi pendidikan adalah membuat institusi 

berjalan sesuai dengan jalur yang telah ditetapkan dan sampai 

kepada tujuan yang efektif dan efisien. Perjalanan menuju tujuan 

dimonitor, diawasi dan dinilai supaya tidak melenceng atau 

keluar jalur.174 

Al-Qur’an dan hadis yang terkait dengan manajemen 

pendidikan 

a. QS. al-Anfal ayat 27 

27

Terjemahnya: 

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan 

Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu menghianati amanat-

amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.175 

b. QS. Yunus/10:3 

3

 

                                                     
172Hadari Nawawi, Administrasi Pendidikan, h. 27. 
173Syaiful Sagala, Administrasi Pendidikan Kontemporer (Bandung: Alfabeta 2009), 

h. 53. 
174Aan Komariah dan Engkosora, Administrasi Pendidikan, h. 95. 
175Depertemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung: Jumanatul Ali, 

2004), h. 275 
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Terjemahnya: 

Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang menciptakan langit dan 

bumi dalam enam masa, kemudian dia bersemayam di atas ‘Arasy untuk 

mengatur segala urusan tiada seorangpun yang akan member syafaat 

kecuali sesudah ada izin-nya.(DZat) yang demikian itulah Allah, Tuhan 

kamu, maka sembahlah Dia. Maka apakah kamu tidak mengambil 

pelajaran?176 

Dalam ayat ini dapat kita lihat bahwa betapa pentingnya 

manajemen dalam kehidupan sehingga segala sesuatu dapat 

berjalan dengan lancar dan proses kegiatan yang diinginkan 

mampu direalisasikan dengan baik sebagaimana fungsi mana-

jemen merencanakan, mengorganisasikan, memimpin dan mampu 

mengendalikan sehingga segala urusan yang ingin dicapai dapat 

terealisasikan dengan baik denagn menggunakan manajemen. 

Hadis yang berkaitan dengan manajemen pendidikan  

 
Artinya: 

Dari Ibnu Umar r.a. sesungguhnya Rasullah saw. bersabda: Kalian 

adalah pemimpin, yang akan dimintai pertanggung jawaban. Penguasa 

adalah pemimpin, dan akan dimintai pertanggung jawaban atas 

kepemimpinannya. Suami adalah pemimpin keluarganya, dan akan 

dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Istri adalah 

pemimpin di rumah suaminya, dan akan dimintai pertanggungjawaban 

atas kepemimpinannya. Pelayan adalah pemimpin dalam mengelolah 

harta tuannya, dan akan dimintai pertanggung jawabannya tentang 

kepemimpinannya. Oleh karena itu kalian sebagai pemimpin akan 

dimintai pertanggung jawaban atas kepemimpinannya,” (HR. Bukhari 

                                                     
176Depertemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung: Jumanatul Ali, 

2004), h. 275 
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dan Muslim).177 

 
Artinya: 

Aidz bin amru r.a ketika ia masuk kepada Ubaidillah bin Zijad berkata: 

Hai anakku, saya telah mendengar Rasulullah saw. bersabda; 

sesungguhnya sejahat-jahat pemerintah yaitu kejam (otoriter) maka 

janganlah kau tergolong daripada mereka. (HR. Bukhari dan Muslim).178 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     
177Asy-Syifah Abdurrahman bin Hasan, Minhajus Sunnah, (Cet. I; Pustaka Ar-

Rayyan, 2007), h. 89. 
178Ahmad Ali, Kitab Shahih Bukhari dan Muslim Sepanjang Masa (Cet. I; Allita 

Aksara Media, 2012), h. 75. 
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9 

ORGANISASI PENDIDIKAN 

A. Pengertian Organisasi

Ada beberapa pengertian organisasi, antara lain:

1. Organisasi adalah pengelompokan orang-orang kedalam

aktivitas kerja untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2. Organisasi adalah setiap bentuk-bentuk persekutuan dua

orang atau lebih yang bekerjasama secara formal terikat

dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan,

dalam ikatan nama terdapat seorang, atau beberapa orang

yang disebut atasan atau sekelompok orang yang disebut

bawahan,

3. Organisasi adalah sekelompok manusia yangberkumpul

dalam suatu wadah yang mempuanyai tujuan yang sama,

bekerja sama untuk mencapai tujuan itu.179

4. Organisasi adalah struktur tata pembagian kerja dan struktur

tata hubungan kerja antara sekelompok orang pemegang

posisi yang bekerjasama secara tertentu untuk bersama-sama

mencapai tujuan tertentu.

179Ary H Gunawan, Administrasi Sekolah (Administrasi Pendidikan Mikro), 

(Jakarta; PT Rineka Cipta, 1996), h. 217. 
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Berdasarkan beberapa defenisi organisasi yang di kemukakan 

di atas dapatlah disimpulkan bahwa organisasi memiliki unsur-

unsur penting antara lain, memiliki tujuan yang akan dicapai, 

aturan kerja norma yang harus di taati, metode dan prosedur 

mengerjakan, orang yang menjalankan pekerjaan, kesatuan arah 

dan perintah, kordinasi, kontrol dan kerja sama, hubungan sosial 

di antara orang-orang yang ada didalamnya, serta penghargaan 

kepada setiap orang yang telah melaksanakan pekerjaannya180 

Ada beberapa dalil yang berkaitan dengan organisasi, baik 

dari al-Qur’an maupun hadis. Antara lain dalam QS. Ali 

Imran/3:103;  

                         

                           

                              

Terjemahnya:  

“Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan 

janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah 

kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, 

Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena 

nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di 

tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. 

Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu 

mendapat petunjuk”181. 

Selanjutnya dalam QS. al-Hujrat/49:13; 

                                

                     

                                                     
180Enkoswara dkk, Administrasi Pendidikan, (Cet I; Bandung: Alfabeta, 2012), h. 

142 
181Depertemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: Syamil Al-

Qur’an, 2005), h. 63. 



PENGANTAR ADMINISTRASI PENDIDIKAN 

  93 

Terjemahnya: 

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-

laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan 

bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang 

yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling 

taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha 

Mengenal”.182 

Artinya:  

Dari Al-Sya’bi dari Al-Nu’man bin Basir berkata: Rasulullah saw. 

bersabda; “Perumpamaan orang-orang beriman dalam hal saling 

mencintai, mengasihi dan saling berempati bagaikan satu tubuh jika 

salah satu anggotanya merasakan sakit maka yang lainnya turut 

merasakan panas dan merasakan demam”(HRMuslim)183 

Artinya:  

Dari Abi Burdah, dari Abu Musa, berkata: Rasulullah saw. bersabda: 

“Seorang mukmindengan mukmin lainnya bagaikan sebuah bangunan 

yang saling menompang satu sama lain” (HR Muslim)184. 

 

B. Fondasi-Fondasi Organisasi 

Suatu organisasi baik organisasi pemerintah maupun 

organisasi swasta selalu dihadapkan kepada masalah bagaiman 

                                                     
182Depertemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 517. 
183Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Husain al-Qusyairi al-Naisaburi, al-Musnad al-

Sahih al-Mukhtashar bi Naqli al-‘Adl ila Rasulillah saw, juz IV (Beirut: Dar Ihya al-

Turats al-‘Arabia, t.th), h. 1999. 
184Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Husain al-Qusyairi al-Naisaburi, al-Musnad al-

Sahih al-Mukhtashar bi Naqli al-‘Adl ila Rasulillah saw, juz IV  h. 1999. 
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supaya organisasinya berjalan dengan lancar untuk mencapai 

tujuan yang telah dirumuskan. Salah satu sarana yang dipandang 

adalah di bangun suatu struktur organisasi yang efektif serta 

mempunyai ketahanan yang tepat. Banyak istilah yang 

dipergunakan untuk fondasi organisasi, misalnya ada para ahli 

mempergunakan asas-asas organisasi, prinsip-prinsip organisasi 

atau landasan-landasan organisasi. Dalam tulisan ini semua istilah 

yang berbada namun mempunyai implikasi yang sama bagi 

kepentingan organisasi akan dinamakan dengan fondasi-fondasi 

organisasi.185 

Adapun fondasi-fondasi organisasi adalah sebagai berikut:186 

1. Perumusan tujuan organisasi 

Tujuan harus dirumuskan dengan jelas, sebab tujuan yang 

dirumuskan dengan jelas akan dapat dijadikan pedoman untuk 

menyusun fungsi-fungsi yang diperlukan dan aktivitas yang 

dilakukan. Tujuan yang telah dirumuskan dengan jelas haruslah 

diketahui serta diyakini oleh setiap pejabat dalam organisasi sejak 

dari pucuk pimpinan sampai dengan pejabat terendah. Dengan 

penetapan tujuan yang jelas semua individu yang terlibat akan 

memahami tujuan tersebut dan menyesuaikan tujuan organisasi 

dengan tujuan individu itu sendiri. 

2. Pembagian kerja tugas  

Pembagian dapat dihubungkan dengan pejabat dan dapat 

dihubungkan dengan satuan organisasi. Apabila dihubungkan 

dengan pejabat, maka pembagian kerja berarti perincian serta 

pengelompokan tugas-tugas yang sejenis atau erat hubungannya 

satu sama lain untuk di pegang oleh seorang pejabat tertentu. 

Sedangkan apabila dihubungkan dengan satuan organisasi berarti 

perincian serta pengelompokan aktifitas-aktifitas yang sejenis atau 

erat hubungannya satu sama lain untuk dilaksanakan oleh satuan 

organisasi tertentu. Berapa keuntungan yang dapat diperoleh dari 

pembagian tugas adalah: 

a) Dapat memberi tugas kepada setiap anggota yang sesuai 

                                                     
185Enkoswara dkk, Administrasi Pendidikan, h. 144.   
186Enkoswara dkk, Administrasi Pendidikan, h. 147. 
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dengan kemampuannya. 

b) Dapat memberikan ketentuan yang jelas bagi setiap tugas 

kepada orang yang akan mengerjakannya karena orang yang 

tidak dapat berada dan mengerjakan dua pekerjaan dalam 

waktu bersamaan.187 

3. Koordinasi 

Koordinasi adalah suatu asas yang mengatakan bahwa dalam 

suatu organisasi harus ada keselarasan aktivitas antara satuan-

sastuan organisasi atau keselarasan tugas di antara para 

pejabatnya. Hal ini dapat menghindari adanya bagian kelebihan 

tenaga sedangkan di pihak yang lain ada bagian yang tidak 

mencukupi petugasnya. Manfaat koordinasi bagi orgnisasi antara 

lain: 

a) Mendorong pejabat untuk saling membantu dan mem-

beritahukan masalah yang dihadapi kepada bagian-bagian 

yang lain dalam suatu organisasi. 

b) Dapat menghidari terjadi kekembaran tugas dan kekosongan 

pelaksana bagian tertentu dalam organisasi.188 

4. Pelimpahan wewenang 

Pelimpahan adalah menyerahkan. Wewenang adalah hak 

seorang pejabat untuk mengambil tindakan yang diperlukan 

dengan baik. Jadi pelimpahan wewenang berarti penyerahan 

sebagian hak untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar 

tugas serta tanggung jawab dapat dilaksanakan dengan baik dari 

pejabat yang satu dari pejabat yang lain.189 

5. Rentangan kontrol 

Yang dimaksud dengan rentangan kontrol adalah jumlah 

terbanyak bawahan yang langsung dapat dipinpin dengan baik 

oleh seorang atasan tertentu. Hal ini tergantung dari dua faktor 

yaitu faktor subjektif dan faktor objektif. Faktor subjektif yaitu 

faktor-faktor yang ada pada pejabat, antara lain: kecakapan, 

pengalaman, umur, kesehatan. Sedangkan faktor objektif yaitu 

                                                     
187Enkoswara dkk, Administrasi Pendidikan, h. 147. 
188Enkoswara dkk, Administrasi Pendidikan, h. 148. 
189Enkoswara dkk, Administrasi Pendidikan, h. 148. 
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faktor-faktor di luar pejabat, antara lain; corak pekerjaan yang 

dilakukan bawahan, banyak tugas stabil serta labilnya suatu 

organisasi, waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan 

pekerjaan. Jumlah angka pedoman rentangan kontrol adalah: 

a) Untuk jenjang organisasi diatas berkisar 3-10 orang bawahan 

b) Untuk jenjang organisi di bawah berkisar 10-20 0rang 

bawahan.190 

6. Jenjang organisasi  

Jenjang organisasi adalah tingkat-tingkat satuan organisasi 

yang didalamnya terdapat pejabat, tugas serta wewenang tertentu 

menurut kedudukannya dari atas sampai dengan bawah dalam 

suatu fungsi tertentu. Para pejabat yang berkedudukan pada 

tingkat yang paling atas mengawasi para pejabat yang 

berkedudukan pada tingkat dibawahnya, demikian seterusnya 

hinga hubungan-hubungan yang dilakukan antara para pejabat 

sejauh mungkin melewati tingkat-tingkat yang ditentukan maka 

jenjang dalam suatu organisasi harus jelas memberikan gambaran 

tentang kedudukan dan posisi setiap pejabat.191 

7. Fleksibilitas 

Jika terjadi perubahan atau dilaksanakan perubahan dalam 

suatu organisasi jangan sampai menimbulkan hambatan yang 

fatal bagi kelancaran organisasi. Struktur organisasi harus sudah 

dirubah untuk disesuaikan dengan perubahan-perubahan yang 

terjadi tanpa mengurangi kelancaran aktivitas yang sedang 

berjalan. Sebagai misal adanya perluasan wilayah aktivitas, 

menambah tujuan produksinya dengan hasil sampingan atau hasil 

tambahan dan sebagainya.192 

8. Berkelangsungan 

Suatu organisasi harus dapat menyediakan sarana agar dapat 

melanjutkan aktivitas operasinya terus menerus, misalnya harus 

menyediakan peralatan yang selalu memadai dengan kegiatan-

kegiatan dan perkembangan teknologi, memajukan pegawai dan 

                                                     
190Enkoswara dkk, Administrasi Pendidikan, h. 149. 
191Enkoswara dkk, Administrasi Pendidikan, h. 149. 
192Enkoswara dkk, Administrasi Pendidikan, h. 149. 
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sebagainya. 

 

C. Proses Pengorganisasian  

Pengorganisasian merupakan proses penyusunan organisasi 

formal dengan melakukan aktivitas merancang struktur, 

menganalisis pekerjaan, mengelompokkan dan membagikan 

pekerjaan menunjukkan tiga langkah sebagai prosedur peng-

organisasian yaitu: 

1. Pemerincian pekerjaan yaitu menentukan tugas-tugas apa 

yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi. 

2. Pembagian beban pekerjaan kepada orang-orang yang 

memiliki kualifikasi yang tepat dan beban yang rasional, tidak 

overloaded dan tidak terlalu ringan agar mencapai pelaksanaan 

secara efektif dan efesien. 

3. Pengadaan dan pengembangan mekanisme untuk meng-

kordinasikan pekerjaan.193 

 

D. Hierarki Organisasi 

Perkataan hierarki yang berasal dari istilah bahasa Inggris 

dapat diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia sebagai jenjang 

organisasi, jenjang manejemen. Adapun yang dimaksud dengan 

jenjang organisasi adalah tingkat-tingkat satuan organisasi yang di 

dalamnya terdapat pejabat, tugas, serta wewenang tertentu 

menurut kedudukannya mulai dari tingkat yang paling tinggi 

hingga yang paling rendah dalam suatu fungsi tertentu sesuai 

dengan hierarkinya dalam suatu organisasi. 

Bila dikaji secara jauh hakikat suatu jenjang organisasi atau 

hierarkinya adalah perbedaan antara peranan dari pada atasan 

dan bawahan. Berdasarkan kepraktisan kerja dalam organisasi 

sebaiknya jangan terlalu panjang dan luas, karena jenjang 

organisasi yang terlalu panjang dapat mengakibatkkan hambatan 

juga dapat menimbulkan penghamburan. Dikatakan merupakan 

hambatan karena perintah, petunjuk, putusan dari pucuk 

pimpinan akan membutuhkan waktu yang lama untuk sampai 
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kepada pejabat yang paling bawah. 

Dilihat dari macammacamnya, maka jenjang atau organisasi 

dapat dibagi dalam tiga macam yaitu: 

1) Struktur organisasi pipih yaitu struktur organisasi yang 

mempergunakan jenjang organisasi antara 2 sampai 3 

tingkatan. 

2) Struktur organisasi dasar, yaitu struktur organisasi yang 

melaksanakan jenjang organisasi sampai 4 tingkatan. 

3) Struktur organisasi curam yaitu struktur organisasi yang 

melaksanakan jenjang organisasi sampai 5 tingkatan.194 

 

E. Jenis-Jenis Organisasi 

1) Organisasi formal 

Organisasi formal adalah organisasi yang dicirikan oleh 

struktur organisasi. Keberadaan struktur organisasi yang menjadi 

pembeda utama antara organisasi formal. Struktur organisasi 

formal dimaksudkan untuk menyediakan penugasan kewajiban 

dan tanggung jawab memperlihatkan hubungan tertentu antara 

personil-personil organisasi, struktur dalam organisasi mem-

perlihatkan unsur-unsur administrasi berikut: 

Kedudukan: kedudukan struktur menggambarkan letak/posisi 

setiap orang dalam organisasi 

Kedudukan garis dan staf: organisasi garis menegaskan 

struktur pengambilan keputusan, jalan permohonan, saluran 

komunikasi mengeluarkan instruksi, perintah dan petunjuk 

pelaksanaan. Bentuk skema struktur organisasi formal dapat 

berbentuk piramida, mendatar atau melingkar.195 

2) Organisasi informal 

Keberadaan organisasi informal dapat dilihat dari 3 

karakteristik, yaitu norma perilaku, tekanan untuk mengadaptasi, 

dan kepemimpinan informal. Norma perilaku adalah standar 

perilaku yang diharapkan menjadi perilaku bersama yang 
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ditetapkan oleh kelompok, dalam sebuah kesepakatan bersama 

tidak tertulis di antara orang-orang dalam organisasi tersebut. 

Tekanan untuk menyesuaikan diri akan muncul apabila seorang 

akan bergabung dalam sebuah organisasi, tidak semata secara fisik 

melainkan melibatkan sosio-emosional individu-individunya 

sehingga menjadi satu kesatuan dan lebih spesifik dimiliki oleh 

antar individu.  

Kepemimpinan formal dalam organisasi informal menjadi 

salah satu komponen yang sangat kuat mempengaruhi orang-

orang di dalam organisasi bahkan dimungkinkan melebihi 

kepemimpinan dalam organisasi formal, dimana seorang dipatuhi 

bukan karena memiliki jabatan, tetapi ada kelebihan yang secara 

alamiah dan mampu mempengaruhi orang lain tanpa paksaan 

apapun.196  

Segi formal dan segi informal dapat dibedakan secara teoritis, 

akan tetapi tidak dapat dipisahkan satu dari yang lainnya di 

dalam praktek yang sebenarnya. Dalam hubungan ini tidak dapat 

dibantah bahwa struktur organisasi yang baik adalah memiliki 

hubungan informal koperatif ditunjang dengan hubungan 

informal yang memungkinkan antar personal melakukan kerja 

sama tanpa terikat dari syarat perjanjian satuan kerja dengan 

kepangkatan.197 

 

F. Objek, Strategi, dan Taktik dalam Organisasi 

1) Objek Organisasi  

Istilah objek organisasi jika diterjemahkan menurut arti 

katanya dapat diartikan sebagai sasaran, tujuan, atau maksud. 

Dalam tulisan ini umtuk kemudahan tentang pengertian objek 

akan diterjemahkan dengan sasaran. Pembagian yang paling 

umum diantara jenis-jenis sasaran organisasi adalah sebagai 

berikut: 

a) Sasaran resmi adalah sasaran yang menggambarkan 
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pernyataan resmi tujuan yang dibuat oleh pemimpin 

eksekutif mengenai sifat misi organisasi. Sasaran ini tidak 

mempunyai batas waktu dan lebih di tujukan untuk 

mendapat dukungan dan pengesahan organisasi masyarakat 

lingkungan bukan untuk memperlancar tugas organisasi.  

b) Sasaran operasi adalah sasaran ini menggambarkan niat nyata 

dari suatu organisasi, sasaran ini mencerminkan tentang apa 

yang hendak dilakukan atau diperbuat oleh suatu organisasi, 

terlepas dari apa yang diakui secara resmi sebagai usahanya. 

c) Sasaran operasional adalah sasaran yang sudah mempunyai 

kriteria dan disepakati untuk menjadi dasar penilaian sampai 

dimana kegiatan organisasi memberikan sumbangan bagi 

sasaran organisasi.198 

2) Titik organisasi  

Jika tujuan dan sasaran organisasi secara formal perlu dirinci 

dalam sasaran-saran yang telah terperinci maka dikatakan strategi 

organisasi untuk mencapai tujuan. Selanjutnya strategi yang telah 

ditetapkan masih perlu dikolaborasikan lagi dalam taktik 

organisasi. 

Titik organisasi adalah suatu tindakan yang terpaksa atau 

harus diambil untuk kepentingan organisasi dalam menghadapi 

situasi tertentu. Jadi, perbedaan dengan strategi adalah bahwa 

strategi itu adalah suatu ketentuan yang ditetapkan secara lebih 

terinci dan berlandaskan pada tujuan formal sedangkan taktik 

adalah bersifat tindakan yang tidak pernah ditetapkan. Taktik 

organisasi sangat ditentukan oleh masalah yang dihadapi 

terutama dalam menjawab tantangan yang mendesak. 

 

G. Dinamika Organisasi 

1) Perubahan dalam organisasi 

Perubahan yang terjadi pada organisasi sebagai akibat adanya 

masalah dan tantangan, terlihat pada: 

a. Mengubah struktur, menambah satuan, mengurangi 

satuan, mengubah kedudukan satuan, menggabung 
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beberapa satuan menjadi satuan yang lebih besar, 

mengubah luas sempitnya rentangan kontrol, memerinci 

kembali kegiatan atau tugas, menambah atau mengurangi 

pejabat. 

b. Mengubah tata kerja yan dapat meliputi tata cara, tata 

aliran, tata tetib, dan syarat-syarat melakukan kerja. 

c. Mengubah peralatan kerja. 

d. Penggunaan teknologi yang lebih maju  

e. Mengubah, orang dalam pengertian mengubah sikap, ting-

kah laku, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan 

para pegawai.199 

2) Organisasi adalah dinamis 

3) Konflik dalam organisasi 

Konflik adalah segala macam interaksi pertentangan atau 

antagonistik antara dua pihak atau lebih pihak. Konflik dalam 

pengertian negatif berkaitan dengan sifat-sifat animalistik, 

kebuasan, kekerasan, penghancuran, irasionalisme, huru-hara 

dan lain-lain. Konflik dalam artian positif berkaitan dengan 

peristiwa petualangan, hal-hal baru, inovasi, pembersihan, 

pembaruan, mawas diri, perubahan dan sebagainya.  

Jenis-jenis konflik terdiri atas: 

a. Konflik peranan yang terjadi dalam diri seseorang, dimana 

peraturan yang berlaku tak dapat diterima oleh seseorang 

sehingga orang itu memilih untuk tidak melaksanakan 

sesuatu dengan peraturan yang berlaku tersebut. 

b. Konflik antar peran, dimana orang menghadapi persoalan 

karena dia menjabat dua atau lebih fungsi yang saling 

bertentangan anggota serikat pekerja yang sekaligus 

sebagai mandor perusahaan. 

c. Konflik yang timbul karrena seseorang harus memenuhi 

harapan beberapa orang, misalnya saja dekan suatu 

fakultas harus memenuhi permintaan yang berlainan para 

ketua jurusan. 

d. Konflik yang timbul karena disampaikannya informasi 
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yang saling bertentangan.200 

Konflik tidak selamanya menyusahkan akan tetapi memiliki 

segi-segi positif, seperti: 

a. Konflik dalam  

1) Pengantian pimpinan yang lebih beribawa, penuh ide 

baru, dan semangat baru. 

2) Perubahan tujuan organisasi yang lebih mencerminkan 

nilai-nilai yang disesuaikan dengan perubahan situasi 

dan kondisi. 

b. Konflik dengan organisasi lain 

1) Lebih mempersatukan para anggota organisasi. 

2) Mendatangkan kehidupan baru di dalam tujuan serta 

nilai organisasi. 

3) Lebih menyadarkan para anggota terhadap strategi 

serta taktik lawan.201 

 

H. Kekuasaan dalam Organisasi  

Kekuasan merupakan kemampuan untuk mempengaruhi 

individu, kelompok, keputusan atau kejadian. Kedudukan 

pemimpin memiliki kekuasaan untuk mempengaruhi orang lain 

karena pemimpin adalah penggerak sebuah atau beberapa 

kelompok. 

Di lain pihak, kekuasaan biasanya dipandang sebagai 

pemilikan potensi untuk mempengaruhi orang lain atau 

kemampuan untuk bertindak atau menghasilkan suatu akibat. 

Dalam hal ini Weber berpendapat bahwa kekuasaan merupakan 

kemungkinan timbulnya pengaruh aktor dalam kelompok- 

kelompok sosial membawa orang lain seperti kemauaannya. 

Pendapat yang sama dikemukakan oleh Etzioni, kekuasaan 

sebagai kemampuan seorang aktor untuk mempengaruhi aktor 

lain agar dapat dibawa kepada pengarahan yang ia berikan atau 

usul yang ia kemukakan.202 
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ADMINISTRASI PENDIDIKAN 

DAN PRAKTEK 

A. Dasar dan Tujuan Pendidikan

Semakin baik pendidikan suatu bangsa, semakin baik pula

kualitas bangsa itu. Itulah asumsi secara umum terhadap program 

pendidikan suatu bangsa. Pada kenyataannya, pendidikan 

mendeskripsikan aktivitas kelompok orang, misalnya guru dan 

tenaga kependidikan melaksanakan pendidikan untuk orang-

orang muda bekerja sama dengan orang-orang yang 

berkepentingan. Kemudian secara perspektif yaitu memberi 

petunjuk bahwa pendidikan adalah muatan, arahan pilihan yang 

ditetapkan sebagai wahana pengembangan masa depan anak 

didik yang tidak terlepas dari keharusan kontrol manusia sebagai 

pendidik. 

Menurut pandangan Piaget (1896), pendidikan didefenisikan 

sebagai penghubung dua sisi, di satu sisi individu yang sedang 

tumbuh berkembang, dan di sisi lain nilai sosial, intelektual dan 

moral yang menjadi tanggung jawab pendidik untuk mendorong 

individu tersebut.203 

203Syaiful Sagala, Administrasi Pendidikan Kontemporer (Bandung: Alfabeta, 

2009), h. 3.  
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Dalam sejarah pendidikan nasional, pernah muncul Sistem 

Pendidikan Nasional Pancawardana (instruksi Mentri Pendidikan 

dan Kebudayaan No 2/1961) dan Keputusan Presiden No. 145 

tahun 1965 yang menetapkan: 

1. Memberi nama sistem pendidikan Nasional menjadi Sistem 

Pendidikan Nasional Pancasila. 

2. Rumusan induk Sistem Pendidikan Nasional Pancasila.204 

Dalam rumusan induk ini dinyatakan bahwa pendidikan 

nasional baik yang diselenggarakan oleh pihak pemerintah 

maupun swasta negara sosialis Indonesia, adil, makmur baik 

spritual maupun maaterial dan yang berjiwa pancasila. Sistem 

pendidikan tersebut di atas berakhir dengan meletusnya G30 

S/PKI 1965. Baru pada tahun 1965 masa Orde Baru dengan 

keputusan MPRS No. XXVII/MPRS 1966 BAB II Pasal 3 

menegaskan tentang dasar pendidikan adalah Pancasila dan 

tujuan pendidikan adalah membentuk manusia Pancasila sejati 

berdasarkan ketentuan seperti yang dikehendaki oleh pembukaan 

Undang-Undang Dasar 1945 dan isi UUD 1945.205 

Tujuan tersebut berlanjut dan mendasari kurikulum 1968. 

Tujuan ini berkembang kearah penyempurnaan dengan adanya 

keputusan MPR No. IV/MPR/1973 yang berbunyi bahwa 

pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan bertujuan untuk 

meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, 

kecerdasan, keterampilan, mempertinggi budi pekerti, 

perkembangan kepribadian dan mempertebal semangat 

kebangsaan agar dapat membangun dirinya sendiri serta bersama-

sama bertanggun jawab atas pembangunan bangsa. Tujuan 

tersebut sangat besar pengaruhnya terhadap perubahan 

kurikulum 1975/1976.206  

Tujuan tersebut dijabarkan kemudian kepada tujuan 

pendidikan umum, dan tujuan intruksional, tujuan kurikuler, 

tujuan instruksional umum, dan tujuan instruksional khusus. 
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Sedangkan keputusan MPR 1978 tidak memunculkan perubahan, 

demikian juga keputusan MPR 1983.207 Semua itu secara nasional 

dan konsepsional tujuan pendidikan berjalan dengan stabil dan 

menekankan manusia pribadi (mandiri) dan manusia sosial 

(bertanggung jawab atas pembangunan bangsa) dan bercirikan 

ketaqwaan kepada kepada Tuhan Yang Maha Esa, cerdas 

terampil, berbudi luhur, berkepribadian, dan memiliki semangat 

yang tebal. 

Tahun 1989 lahir Undang-Undang Sistem pendidikan 

Nasional Nomor 2 Tahun 1989 dengan perangkat perundang-

undangan seperti PP 28 tahun 1990 tentang pendidikan dasar. 

Untuk kurikulum didasarkan pada kurikulum tahun 1994.208 

Sejak tahun 1997 Indonesia menghadapi krisis multi dimensi 

yang berakkibat pada meningkatnya kompleksitas problematika 

dan dinamika kehidupan bernegara. Tahun 2000 diberlakukan 

otonomi daerah, dimana muncul polemik peermasalahan, mulai 

dari pandangan, pemahaman bahkan penafsiran yang sempit dan 

dangkal tentang otonomi daerah. Di bidang pendidikan lahir UU 

Sidiknas Nomor 20 tahun 2003 dan kurikulum tahun 2004 yaitu 

KBK (Kurikulum Berbasis Kompotensi) dan segara dikukuhkan 

dengan KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) di tahun 

2007.209 

UU Nomor 32 tahun 2003 tentang Pemerintah Daerah lahir 

menyempurnakan UU tentang Pemerintah Daerah Nomor 22 

Tahun 1999. Implikasi dari UU No. 32 ini menurut adanya 

desentralisasi dalam bidang pendidikan dan perumusan strategi 

dan implementasi strategi penuntasan Wajar Dikdas 9 tahun 

antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota harus ditata dalam hubungan fungsional 

koordinatif.210 Simpul-simpul hubungan fungsional dan 

koordinatif tersebut di kembangkan melalui kelompok kerja 

penuntasan wajar Dikdas 9 tahun ditingkat pemerintah adalah 
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wajar Dikdas 9 tahun tuntas di tahun 2008. 

Strategi penuntasan wajar Dikdas 9 tahun selama ini 

dilaksanakan melalui dua jalur pendidikan, yaitu pendidikan 

persekolahan dan pendidikan luar sekolah. Pada umumnya peran 

dari kedua strategi tersebut dalam penuntasan wajar Dikdas 9 

tahun adalah sebagai implementor yang mempunyai orientasi 

sasaran berbeda. Pertama, pendidikan formal pada umumnya 

mempunyai peran mencegah terjadinya peningkatan angka putus 

sekolah dan karena sesuatu hal tidak dapat mengikuti pendidikan 

di sekolah reguler. Kedua, pendidikan nonformal melalui pusat 

kegiatan belajar masyarakat (PKBM) sebagai suatu lembaga yang 

dibentuk oleh masyarakat berdasarkan kebutuhan masyarakat. 

Sampai tahun 2010 Wajib Belajar Dikdas 9 belum seluruhnya 

dapat dituntaskan.  

Menurut catatan Wardiman (2000) permasalahan yang 

diperkirakan akan timbul dalam pelaksanaan Wajib belajar yang 

dikelolah daerah sebagai berikut: 

1. APM, APK, dan angka melanjutkan belum maksimal, 

sedangkan putus sekolah masih belum terkendali. 

2. Dinas yang mengelola pendidikan belum tersedia secara 

mantap. 

3. Jumlah guru dan klasifikasi guru belum memadai.  

4. Kurikulum dasar yang perlu dikembangkan 

5. Jumlah prasara gedung sekolah belum lengkap 

6. Penyediaan sarana pendidikan seperti; buku, fornitur, BPO, 

yang memadai.  

7. Anggaran yang disediakan daerah. 

8. Pengukuran mutu 

9. Menyalurkan hasrat masyarakat dan orang tua di bidang 

pendidikan. 

10. Mencegah kesenjangan pendidikan antar daerah.211 

Pada daerah desentralisasi ini kebijakan-kebijakan pendidikan 

masih berkisar pada hal berikut ini:  

1. Pemerataan dan perluasan kesempatan memperoleh 
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pendidkan 

2. Mutu dan relevansi  

3. Menejemen pendidikan 

4. Efesiensi dan efektivitas pengelolaan pendidikan.212 

 

B. Penilaian Pendidikan  

Sejalan dengan perkembangan yang terjadi di bidang 

kurikulum serta arus peserta didik yang memasuki berbagai 

jenjang pendidikan. Terjadi perkembangan yang cukup penting di 

bidang penilaian pendidikan sejak tahun 1965 sampai sekarang.213 

Perkembangan yang perlu dicatat disini berlangsung terutama 

dalam penilaian pada akhir suaatu jenjang pendidkan (ujian akhir) 

serta penilaian untuk memasuki suatu jenjang pendidkan (ujian 

masuk). 

Dalam menguraikan perkembangan di bidang penilaian ini, 

penjelasan lebih banyak diarahkan pada perkembangan yang 

terjadi dalam sistem/organisasi serta prosedur yang diterapkan 

oleh masing-masing jenis penilaian di atas, baik pada jenjang 

pendidikan dasar dan menengah maupun jenjang pendidikan 

tinggi.214 

1. Ujian akhir 

a. Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah 

Perkembangan ujian akhir pada jenjang pendidikan dasar dan 

menengah sejak tahun 1965 sampai sekarang dapat dilukiskan 

dalam tiga tahap: 

1) 1965-1971215 

Dalam tahap ini, sistem yang diterapkan dalam 

penyelenggaraan ujian akhir untuk hampir semua mata pelajaran 

adalah SISTEM UJIAN NEGARA. Dalam sistem ini bahan ujian 

maupun pelaksanaannya untuk masing-masing jenis sekolah 

ditetapkan secara terpusat dan seragam untuk seluruh wilayah di 

Indonesia. Dengan kata lain, untuk masing-masing jenis 
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sekolahnya ada satu perangkat bahan ujian yang disusun di pusat 

dan dikirim keseluruh wilayah. 

Masalah yang kemudian dirasakan sebagai akibat 

diterapkannya sistem ini adalah besarnya biaya pengiriman bahan 

ujian dari pusat ke daerah-daerah. Di samping itu, dengan soal 

yang seragam untuk semua wilayah, masalah yang serius akan 

timbul bila terjadi kebocoran soal. 

2) 1972-1979216 

Sehubungan dengan masalah-masalah yang dirasakan dalam 

penerapan sistem ujian negara tersebut di atas, mulai 1972 

diterapkan sistem ujian sekolah melalu Evaluasi Belajar Tahap 

Akhir (EBTA). Dalam sistem ini sekalipun ada pedoman yang 

disiapkan oleh pusat, setiap sekolah atau kelompok sekolah dapat 

menyelenggarakan ujian akhir sendiri-sendiri. Dengan kata lain, 

baik bahan ujian maupun pemprosesan hasil ujian ditentukan oleh 

masing-masing sekolah atau kelompok di sekolah. Sebagai akibat 

dari sistem ujian sekolah ini, kebanyakan sekolah menjadi kurang 

terdorong untuk bekerja keras mengingat tidak adanya unsur 

penilaian dari luar seperti halnya pada waktu ujian negara. Di 

samping itu nilai yang dihasilkan oleh sekolah yang berbeda tidak 

bisa dibandingkan satu sama lainnya mengingat perbedaan bahan 

ujian maupun cara memprosesan hasil ujian. Ini tentu saja kurang 

menunjang upaya peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan 

secara nosional. 

3) 1980-2000217 

Untuk menghindari berlarut-larutnya akibat negatif yang 

ditimbilkan oleh sistem ujian sekolah di atas, mulai 1980 

diterapkan sistem ujian akhir nasional yang dikenal dengan nama 

EBTANAS. Berbeda dengan sistem ujian negara yang pernah 

diterapkan sampai dengan tahun 1971, dalam sistem EBTANAS 

bahan ujian untuk setiap mata pelajaran disediakan oleh pusat 

dalam beberapa perangkat yang dapat dipilih oleh masing-masing 

daerah. Dengan cara demikian, masalah besarnya biaya 

                                                     
216Engkoswara & Komariah Aan, Administrasi Pendidikan, h. 241. 
217Engkoswara & Komariah Aan, Administrasi Pendidikan, h. 242. 
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pengiriman bahan ujian serta masalah kebocoran soal akan 

menjadi jauh berkurang. Di samping berfungsi sebagai ujian 

AKHIR (untuk mendapat STTB) dan alat pemantauan pendidikan 

secara nasional, mulai 1984/1985 EBTANAS berfungsi pula sebagai 

ujian masuk (alat seleksi) dari SD ke SMP ke SMA. 

4) 2001-2004218 

Tahun 2001 EBTANAS diganti dengan penilaian hasil belajar 

secara nasional dan thn 2002 berubah menjadi UAN (ujian Akhir 

sekolah) menjadi syarat kelulusan dan penilaian tidak 

dikombinsikan tetapi ditentukan oleh nilai mata pelajaran secara 

individual. 

5) 2005 sampai sekarang219 

Diberlakukan untuk seluruh jenis pendidikan mulai dari 

jenjang SD, SMA/SMK/SMA ujian nasional yang menjadi 

masyarakat kelulusan siswa berdasarkan mata pelajaran yang 

ttelah ditentukan. 

 

2. Ujian masuk 

a. Jenjang pendidik 

Organisasi penyelenggaraannya, peerkembangan ujian masuk 

pada jenjang pendidikan dasaar dan menengah sejak 1965 sampai 

sekarangdapat dilukiskan dalam dua tahap. 

1. 1965-1984 

Dalam tahap ini ujian masuk SMTP dan SMTA diadakan 

tersendiri unutuk calon-calon siswa yang telah menempuh ujian 

akhir dan lulus tingkat SD dan tingkat SMTP. Dengan kata lain 

ujian akhir SD tidak sekaligus berfungsi sebagai ujian masuk ke 

SMTA.  

Ujian masuk SMTA diselenggarkan oleh masing-masing 

sekolah yang bersangkutan sehingga ujian untuk ini dapat 

dikategorikan sebagai ujian sekolah bukan ujian yang bersifat 

                                                     
218  Engkoswara, Komariah Aan (2012) “administrasi Pendidikan” Bandung 

Alfabeta 2012, hal. 242 
219  Engkoswara, Komariah Aan (2012) “administrasi Pendidikan” Bandung 

Alfabeta 2012, hal. 242 
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nasional. Di samping itu sejak akhir 1960-an, mulai diadakan pula 

alat pemeriksaan psikologis (psychotest) sebagai alat seleksi ke 

SMTP dan SMTA khususnya oleh sekolah-sekolah dibeberapa 

kota besar yang terdapat lembaga/organisasi yang berwenang 

melaksanakan psikotes tersebut.  

2. 1985 sampai sekarang220 

Mulai 1984/1985 berlaku kebijaksanaan bahwa nilsi EBTANAS 

atau lebih dikenal dengan nilai EBTANAS MURNI (NEM), 

dijadikan dasar pula dalam seleksi masuk kejenjang pendidikan 

yang lebih tinggi. Dengan demikian ada dua aspek perkembangan 

yang terjadi pada ujian masuk ke SMTP dan SMTA mulai 1985; 

a. Diintegrasikan sistem ujian akhir dan ujian masuk yang 

dengan sendirinya berarti lebih meningkatkan efesien dan 

penilaian.  

b. Digunakan ukuran nasional dalam ujian masuk sebagai akibat 

digunakan NILAI EBTANAS MURNI yang dengan sendirinya 

berarti lebih mantapnya upaya peningkatan dan pemerataan 

mutu pendidikan. 

 

C. Proses pendidikan dalam sistem administrasi 

Dalam hubungan proses pendidikan hubungan timbal balik 

antara pendidik dan peserta didik berkelanjutan kearah tujuan 

yang hendak diwujudkan bersama yaitu tujuan pendidikan atau 

tujuan proses belajar mengajar dngan hasil yang berkualitas. 

proses sebagai langkah-langkah menggambarkan skema pe-

nentuan kegiatan, artinya seluruh maneger pendidikan harus 

mengetahui, merumuskan dan menspesifikasi kegiatan-kegiatan 

yang diperlukan untuk mencapai tujuan institusi pendidikan 

dengan menyusun daftar kegiatan yang akan dilakukan.  

Jika proses dari kegiatan-kegiatan pendidkan tersebut 

dilakukan dengan baik dan berdasarkan prosedur yang ilmiah 

atau objektif , maka kegiatan-kegiatan yang disusun baik efektif, 

dan efesien sesuai dengan kebutuhan pembelajaran di sekolah-

                                                     
220  Engkoswara, Komariah Aan (2012) “administrasi Pendidikan” Bandung 

Alfabeta 2012, hal. 243 



PENGANTAR ADMINISTRASI PENDIDIKAN 

  111 

sekolah dalam mencapai tujuannya.221 

Karena itujuan dan fungsi keseluruhan dan fungsi 

keseluruhan sekolah baik bentuk dan strukturnya berorientasi 

profesional, bukan kegiatan teknis yang berfifat rutin. Fungsi ini 

mampu mengakomodasikan keunikan karakteristik teknologi 

pembelajarn dan teknologi organisasi pendidikan di sekolah 

maupun dikelas. 

1. Pengelolaan kelas  

Keberhasilan guru melaksanakan kegiatan pembelajaran tidak 

saja menuntut kemampuan mengenai penguasaan materi 

pelajaran, strategi, dan metode mengajar, menggunakan media 

alaut alat pembelajaran. Tetapi guru melaksanakan tugas 

perofesionalnya dituntut kemampuan lainnya , yaitu mediakan 

atau menciptakan situasi dan belajar yang kondusif dan 

menyenangkan.222 

2. Pendiptaan kondisi sosio emosional di kelas 

Kelas sebagai berlangsungnya PBM diwarnai berbagai prilaku 

siswa, ada positif adapula yang negatif. 

Pada umumnyamereka mempunyai suatu keyakinan bahwa 

tingkah laku siswa yang kurang baik dapat diperbaiki. para guru 

dengan berlapang dada menerima bila siswa melangar 

peraturan/tata tertib agar siswa menyadari kesalahannya. Guru 

berusaha bertindak adil dan menciptakan suatu kondisi atau 

keadaan yang menyebabkan siswa menyadari akan kesalahannya 

dan ada dorongan untukmemperbaiki kesalahannya. Disinilah 

dipertaruhkan kewibawaan guru dan kemampuan profesionalnya 

sebagai pendidik.223 

 

 

 

                                                     
221  H. Saiful Sagala ‘’ Administrasi pendidikan kontenporer” Bandung Alfabeta. 

2009, hal 15 
222  H. Saiful Sagala ‘’ Administrasi pendidikan kontenporer” Bandung Alfabeta. 

2009, hal 83 
223  H. Saiful Sagala ‘’ Administrasi pendidikan kontenporer” Bandung Alfabeta. 

2009, hal 88 
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D. Dalil-dalil yang berkaitan dengan pembahasan  

Q.S Al-Hsyr ayat 18  

                           

             

Terjemah;  

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah 

Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok 

(akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha 

mengetahui apa yang kamu kerjakan. 

Q.S. al-Mujadiah ayat 11 

                            

      

 niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diآ .11

antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa 

derajat. 

 

عن عبد هللا ابن مسعود قال : قال النبي صلى هللا عليه وسلم الحسد 

إالفي اثنتين رجل اتاه ماالفسلط علي ملكة فى الحق ورجل اتاه هللا 

 )رواه بخاري(الحكمة فهو يقضى بها ويعلمها 
Artinya; 

Dari abdullah bin mas’ud r.a bahwa rasulullah SAW bersabda, “tidak 

ada iri hati, kecuali kepda dua orang, yaitu orang yang di beri oleh Allah 

harta kemudian dipergunakannya dalam kebenaran, dan orang yang 

diberi Allah hikma (ilmu)bkemudian dipergunakannya dengan baik dan 

diajarkannya” (HR bukhari) 

عن ابي موس عن النبي صلى هللا عليه  وسلم قال : قال مثل ما 

بعثنس هللا به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا 

فكان منها نقية قبلتا لماء فأنبت الكلال والعشب الكثير وكانت منها 

أجادب امسكت الماء فنفع هللا بها الناس فشربوا وسقوا وزر عوا 
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أخرى انما هي قيعان التمسك ماء وال تنبت  وأصابت منها طا افة

كلل فذالك مثل من فقه في دين هللا ونفعه مابعثني هللا به فعلم وعلم 

ومثل من لم ير فع بذالك رأسا فلم يقبل هدى هللا الذي أرسلت به 

 )رواه بخارى(
Artinya; 

“dari Abu Musa r.a katanya nabi Saw bersabda. “perempuan petunjuk 

dan ilmu pengetahuan, yang oleh karena itu Allah mengutus aku untuk 

menyampaikannya, seperti hujan lebi jatuh kebumi, bumi itu yang subur, 

menyerap air, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rumput-rumput 

yang banyak. Ada pula yang keras tidak menyerap air sehingga 

tergenang. Maka Allah memberi manfaat dengan hal itu kepada manusia. 

Mereka dapat minum dan memberi minum (binatang ternak dan 

sebagainya), dan untuk bercocok tanam. Ada pula hujan yang jatuh 

kesebagian yang lain, yaitu atas tanah yang tidak mengenangkan air dan 

tidak pula menumbuhkan rumput. Begitulah perempuan yang belajar 

agama. Yang mau memanfaatkan sesuatu yang oleh karena iyu Allah 

mengutus aku menyampaikannya. Dipelajarinya dan diajarkannya. 

Begitu pula perumpamaan orang yang tidak mau memikirkan dan 

mengambil pedulil dengan petunjuk Allah, yang aku utus untuk 

menyampaikannya”.(Bukhari) 

Lafadz hadits pertama  

عن عبد هللا ابن مسعود قال : قال النبي صلى هللا عليه وسلم 

الحسدإالفي الثنتين رجل اتاه ماال فسلط علي ملكة فى الحق ورجل 

 اتاه هللا الحكمة فهو يقضى بها ويعلمها )رواه بخاري(
Artinya;  

Dari Abdullah bin mas’ud r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda, “tidak 

ada iri hati, kepada dua orang yaitu orang yang diberi oleh Allah harta 

kemudian pergunakannya dalam kenaran, dan orang yang diberi Allah 

hikmah (ilmu) kemudian dipergunakannya dengan baik dan 

diajarkannya,”(HR. Bukhari) 

ل : قال مثل عن ابي موس عن النيي انبي صلى هللا عليه وسلم قا

ما بعثني هللا به من الهدى ولعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا 

فكان منها نقية قبلتا لماء فأنبت الكثير وكانت منها أجادب امسكت 
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الماء فنقع هللا بها الناس فشربو وسقوا وزرعوا وأصابت منها طا 

افة أخرى إنما هي قيعان التمسك ماء وال تنيت كلال فذالك مثل من 

قه في دين هللا ونفعه مابعثنى هللا به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع ف

 يذالك رأسا فلم يقبل هدى هللا الذي أرسلتبه )رواه بخارى(
Artinya  

“dari Abu Musa r.a katanya nabi Saw bersabda. “perempuan petunjuk 

dan ilmu pengetahuan, yang oleh karena itu Allah mengutus aku untuk 

menyampaikannya, seperti hujan lebi jatuh kebumi, bumi itu yang subur, 

menyerap air, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rumput-rumput 

yang banyak. Ada pula yang keras tidak menyerap air sehingga 

tergenang. Maka Allah memberi manfaat dengan hal itu kepada manusia. 

Mereka dapat minum dan memberi minum (binatang ternak dan 

sebagainya), dan untuk bercocok tanam. Ada pula hujan yang jatuh 

kesebagian yang lain, yaitu atas tanah yang tidak mengenangkan air dan 

tidak pula menumbuhkan rumput. Begitulah perempuan yang belajar 

agama. Yang mau memanfaatkan sesuatu yang oleh karena iyu Allah 

mengutus aku menyampaikannya. Dipelajarinya dan diajarkannya. 

Begitu pula perumpamaan orang yang tidak mau memikirkan dan 

mengambil pedulil dengan petunjuk Allah, yang aku utus untuk 

menyampaikannya”. (Bukhari) 
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KURIKULUM 

A. Kurikulum

Kurikulum sebagai salah satu alat untuk mencapai

pendidikan merupakan hal yang penting. Sekalipun parah ahli 

mempunyai pandangan yang berbeda-beda tentang kurikulum 

ada yang mempunyai pandangan yang sempit mengartikan 

kurikulum sebagai kumpulan mata-mata pelajaran. Ada pula yang 

berpandangan yang sangat luas mengartikan kurikulum sebagai 

keseluruhan pengalaman belajar yang disediakan dan menjadi 

tanggung jawab sekolah. Meskipun pandangannya berbeda-beda 

tetapi mengandung hal yang sama bahwa kurikulum merupakan 

rancangan dan pelaksanaan pendidikan atau pengajaran. 

Selama dua puluh tahun trakhir, pendidikan daasar dan 

menengah di indonesia mengalami beberapa kali pergantian 

kurikulum yaitu 1963, 1968, 1978 dan 1984, 1994, 2004, 2006.224 

Perubahan dan pergantian besar-besaran terjadi pada 

kurikulum 1975 dan kurikulum 2006 KTSP. Pada kurikulum 1975 

224  Engkoswara dan Komariah Aan, Administrasi Pendidikan, Alfabeta, Bandung, 

2012, hal 249 
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memiliki perubahan besar karena pada kurikulum tersebut 

pengembangan bukan saja berkenaan dengan struktur program 

tapi juga dengan rincian bahan (GBPP), system penyajian (PPSI 

satuan pelajaran) dan faktor-faktor pendukung (bimbingan 

penyuluhan, administrasi pendidikan, evaluasi pendidikan). Pada 

kurikulum 2006 sejalan dengan desantralisasi pendidikan maka 

kurikulum pun berlaku untuk setiap satuan pendidikan yaitu 

kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di 

masing-masing disatuan pendidikan. Pada kurikulum 2006 KTSP 

ini tidak lagi memakai istilah GBPP tetapi ada silabus, satpel 

menjadi RPP (Rencana pelaksanaan pembelajaran) yang disusun 

berdasarkan prakarsa atau inovasiguru. Susunan format satpel 

sudah berubah. Di RPP formatnya adalah (standar kompetensi, 

kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, materi pokok). 

Pada lembaga pendidikan tinggi kependidikan (IKIP, FKIP, 

FKG) berubahan yang bersifat nasional terjadi pada tahun 1980, 

sebelum perubahan-perubahan bersifat local dan kurikulum wajib 

bagi seluruh LPTK.  

1. Sekolah menengah atas gaya baru  

pada tanggal 25 aplril sampai dengan 2 mei 1962 urusan 

pendidikan SMA Negeri dan swasta seluruh indonesia di 

bandung yang membicarakan dan menyusun “rencana pelajaran 

SMA gaya baru” setehun kemudian yaitu tanggal 21 maret sampai 

dengan 29 maret 1963 dilakukan penelaan, pembahasan , dan 

penyusunan kembali rencana pelajaran SMA gaya baru dalam 

rapat kerja UPSMA di tugu225 

Adapun unsur-unsur yang tterdapat di dalamnya adalah 

berintikan; 

a. Rencana pelajaran dan pendidikan SMA gaya baru itu harus 

merupakan pelaksanaan dasar pendidikan pancasila dan 

system pendidikan pancawardana yang telah ditetapkan oleh 

pimpinan Dep. P & K. 

b. Arah pikiran yang telah digoreskan oleh membantubidang 

                                                     
225  Engkoswara dan Komariah Aan, Administrasi Pendidikan, Alfabeta, Bandung, 

2012, hal 250 
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pendidikan harus secermat-cermatnya.  

c. Konstinuitas Pendidikan dan pengajaran dari SMP ke SMA 

gaya baru. 

d. “pembebanan yang berlebih-lebihan” harus dihindarkan 

dengan menghilangkan pengulangan-pengulangan sesuatu 

materi yang sama dalam berbagai mata pelajaran, 

e. Pendidikan dan pengajaran di SMA gaya baru harus 

merupakan suatu kesatuan yang bulat dan harmoni,226 

Ditinjau darisegi strukturnya di tandaskan bahwa;  

a. Setiap SMA gaya baru ini harus mempunyai  

 Satu jenis kls I  

 Empat jenis kls II (budaya, social, Ilmu pasti, dan Ilmu 

pengetahuan alam). 

 Empat jenis kls III ( budaya, social , ilmu pasti, dan ilmu 

pengetahuan alam).227 

b. Tidak dibenarkan bahwa suatu SMA hanya mempunyai satu 

dua dan tiga “jenis” di kelompok si kls II dan III struktur 1-4-4 

mencerminkan penunggalan SMA dan disini peranan 

pembimbingan dan penyuluhan di kls I yang tunggal itu 

sangat penting. 

c. Dengan menggunakan “peraturan kenaikan kelas II 

kellompok khusus; budaya, sosial, pasti dan ilmu 

pengetahuan Alam. 

Ditinjau dari segi tujuannya ditegaskan;  

a. Tujuan pokok pendidikan dan pengajaran di SMA gaya baru 

itu ialah mempersiapkan para pelajar secara ilmiah untuk 

pengurangan-pengurangan yang lebihtinggi. 

b. Kemampuan-kemampuan yang sesuai dengan minat dan 

bakat masing-masing sserta sangat berguna bagi masyarakat 

dan bagi dirinya sendiri, harus dimiliki oleh setiap pesrta 

didik dengan jalan  latihanpraktis menurutrencana tertentu.228 

                                                     
226  Engkoswara dan Komariah Aan, Administrasi Pendidikan, Alfabeta, Bandung, 

2012, hal 251 
227  Engkoswara dan Komariah Aan, Administrasi Pendidikan, Alfabeta, Bandung, 

2012, hal 251 
228  Engkoswara dan Komariah Aan, Administrasi Pendidikan, Alfabeta, Bandung, 
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2. Sekolah menengah pembangunan  

Perubahan yang mencolok pada priode berikutnya ialah 

timbulnya gagasan untuk mencobakan sekolah pembangunan 

yang mulai dilaksanakan tahun 1971 pada delapan IKIP negeri. 

Kurikiulum yang digunakan pun khusus pula yaitu kurikulum 

sekolah pembangunan yang meliputi jenjang sekolah dasar 

delapan thn dan sekolah menengah pembangunan 4 thn. 

Kurikulum menengah pembangunan ini seperti juga halnya 

dengan kurikulum sekolah dasar pembangunan disusun untuk 

sekolah dalam keadaan yang ideal, dalam artil segala fasilitas ada 

dan guru-guru yang terlatih dan siap menjalankan tugasnya.  

Dalam keadaan yang ideal murid di terima di kelas IX sekolah 

menengah pembangunan (SMP) berdasarkan tanda tamat sekolah 

dasar pembangunan (SDP) 8 thn dengan rekomendasi kepala 

sekolah untuk memasuki jurusan (mayor) tertentu di SMP. Kepala 

sekolah membuat rekomendasi berdasarkan pendapat tim 

bimbingan dan penyuluhan (guidanceand conseling) yang 

mengamati bakat dan kemajuan murid selama 8 thn diSDP. 

Berdasarkan pemikiran itu kurikulum SMP 4 thn ini disusn. 

Jadi apa kita cita-citakan (das sollen) dinyatakan dalam 

kurikulum ini meskipun demikian kelas IX mata pelajaran mayor 

masih umum dan ringan sehingga bagi mereka yang ada akhir 

tahun itu akan naik kelas X dapat dengan mudah pindah jurusan 

(mayor) setelah membicarakannya dan tim penyuluh dan 

pembimbing atau advisornya. Pada akhir kelas X pun seorang 

murid masih dapat pindah jurusan, tetapi sekali ada kelas XI tidak 

boleh pindah lagi kejurusan lain. Dapat terjadi murid yang baru 

memilih jurusan pada waktu ia naik ke kelas XI atau pada akhir 

kelas X tidak sanggup mengejar apa yang ketinggalan dalam 

mayor yang baru dipilihnya itu, sehingga ia hanya mengikuti 

bagian-bagian yang penting saja dari mayor itu sesuai dengan 

kebutujannya nanti di masyarakat. Tetapi bila ia ingin 

memperoleh ijazah SMP 4thn, maka ia harus memenuhi 

persyaratan memperoleh 140 kredit. Advisor membantunya mata 

                                                                                                                      
2012, hal 251 
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pelajaran- mata pelajaran apa yang harus diikuti.  

Jumlah kredit untuk mayor ditentukan. Disamping itu pada 

kebebrapa mayor ada beberapa mata pelajaran minor yang wajib, 

karena penting bagi pendidikan mayor itu, misalnya mata 

pelajaran ilmu hayat (biologi) dan kimia untuk mayor-mayor 

pertanian dan peternakan. Di samping mata pelajaran –mata 

pelajaran minor pilih sesuai keinginannya dan bakatnya. Dalam 

hal ini tidak ada minor yang wajib jumlah kredit untuk pilihan 

ada 39 murid ddapat mengambil mata –mata pelajaran pilihan 

dalam bidang-bidang seni budaya, bahasa, olaraga, keterampilan-

keterampilan dan lain-lainnya. Minor wajib dan minor pilihan 

dapat diambil dari mata pelajaran-mata pelajaran mayor (jurusan) 

lain yang telah ada. Bila tidak ada karena sifatnya khusus, maka 

dapat disusun minor wajib tersendiri. Selanjutnya perlu 

diterankan bahwa kelas XII ada spesialisasi (subtream) yang 

menyiapkan murid lebih baik lagi bagi pendidikan yang lebih 

tinggi atatu untuk terjun dalam masyarakt. 

Suatu hal yang baru dalam penyusunan kurikulum sekolah 

menengah pembangunan adalah dipakainya system semester atas 

kredit. Masa sekolah 4 thn dibagi 8 semester, masing-masing 

tetdiri dari 18 minggu. 1 jam pelajaran dari 45 menit dalam satu 

minggu selama satu semester di dalam kelas diberi nilai 1 kredit, 2 

jam/minggu /semesterpraktikum dalam laboratorium dan 4 

jam/minggu/semester praktik di lapanganmasing-masing diberi 1 

kredit. Diharamkan dalam tiap semester murid memperoleh 17-18 

kredit. Mata pelajaran-mata pelajaran mental, spiritual, dan etika 

atau budi pekerja adalah wajib tidak di beri kredit. 

Pemberian kode dibuat sesederhana-sederhananya. Angka 

romawi menunjukkan kelas, angka arab kedua adalah nomor dari 

mata pelajaran mayor yang diberikan dalam semester tersebut. 

Bila tidak ada angka arab yang kedua, itu mendakan bahwa mata 

pelajaran mayor itu tunggal dalam semester tersebuty. Bila ada itu 

mendakan bahwa ada mata pelajaran mayor lain yang diberikan 

dalam semester yang sama. Tanda penyambung hyphen 

menunjukkan bahwa mata pelajaran yang sama diberikan dua 

semester berturut-turut. 
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3. Kurikulum SMP/SMA 1975 

Temah penyusunan kurikulum 1975 adalah untuk 

menyelaraskan kurikulum SMP/SMA dengan kebijaksanaan baru 

di bidang pendidikan nasional, dan inovasi di bidang system 

belajar mengajar dalam rangka meningkatkan untuk pendidikan 

mutu pendidikan nasional sesuai dengan tuntunsan masyarakat 

yang sedang membangun saat ini.229 

Berapa dokumen yang memuat kebijaksanaan pemerintah di 

bidang pendidikan dan melahirkan kurikulum 1975; 

a) Ketetapan MPR RI No IV/MPR/1973 tentang Garis-Garis Besar 

Haluan Negara. 

b) Keputusan Presiden Presiden No. 17/1974tentang rencana 

pembangunan 5 tahun Bab 22 “Pendidkan dan Pembangunan 

Generasi Muda” 

c) Pidato tertulis mentri pendidkan dan kebudayaan 

menyambut hari pendidkan nasional tangga 2 mei 1974 

d) Pidato-pidato pengarahan mentri pendidikan dan 

kebudayaan,.230 

 Pada lokarya perestuan Garis-garis bersar Pengajaran pada 

PPSP di cisarua (lokawiratama) tanggal 14 februari 1974 

 Pidato pengarahan tertulis mentri pendidikan kebudayaan 

pada rapat koordinasi PPSP di bandung semarang tanggal 

27 juli 1974 

e) Penjelasan mentri pendidikan kebudayaan pada sidang 

komisi IX DPR231 

Beberapa hasil pembaruan pendidikan yang ikut 

diperhitungkan di dalam pembakuan kurikulum SD antara lain 

adalah;  

1. Hasil –hasil proyek penulisan buku-buku pelajaran. 

2. Inovasi dibidang metode belajar mengajar, terutama PPSI 
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(prosedur pengembangan sistem instruksional)  

3. konsep sekolah pembangunan tetntang integrasi pendidikan 

umum dan pendidikan keguruan.  

Didalam melaksanakan program pembakuan kurikulum 

depertemen pendidikan dan kebudayaan telah membentuk tim 

yang terdiri atas unsur-unsur  Direrktorat jendral pendidikan 

Dasar dan menengah dan badan penelitian pengembangan 

pendidiikan dan kebudayaan (khususnya Direktorat pendidikan 

Menengah umum dan pusat pengembangan Kurikulum dan 

sarana pendidikan ) sebagai panitia pengarah dengan 

beranggotakan para ahli bidang-bidang pelajaran yang meliputi 

unsur-unsur kepala kantor urusan pembinaan SMP/SMA, para 

guru SMP/SMA  yang terpilih dan parah ahli dari lingkungann 

istitut keguruan dan ilmu pendidikan, serta tenaga ahli dari 

sepertemen agama, direktorat jendral pendidkan luar sekolah dan 

olaraga dan direktorat jendral kebudayaan. Kurikulum SMA 

tahun 1975 ini berlaku bagi SMA dan sekolah menengah 

pembangunan persiapan (SMPP) kurikulum SMP yang di 

sempurnakan ini lahir dari gagasan untuk meng integrasikan 

sekolah-sekolah lanjutan kejuruan tingkat pertama, secara 

berangsur-angsur dengan SMP menjadi sekolah lanjutan keguruan 

tingkat pertama menjadi SMP dengan sekolah lanjutan keguruan 

tingkat pertama menjadi SMP yang disempurnakan itu diatur 

dalam sebuah keputusan menteri pendidikan dan kebudayaan 

No. 008/U/1975. 

4. Kurikulum 1984 

a. Penyelenggaraan pendidikan menengah umum atas dasar 

system kredit 

Dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional yang 

tercantum dalam garis-garis besar haluan Negara 1983, sistem 

pendidikan menengah umum tingkat atas perlu mendapat 

peninjauan dan penyesuaian –penyesuaian ini di utamakan pada 

kebutuhan masyarakat, bakat minat dan kemampuan peserta 

didik. 
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b. Pelaksanaan sistem kredit  

Sebelum kita menalaah sistem kredit yang dilaksanakan 

dalam kurikulum 1984 sekolah menengah umum tingkat atas 

marilah kita terlebih dahulu menelaah sistem penyelenggaraan 

pendidikan yang dilakukan dalam kurikulum 1975 dan 

penyelenggaraan sistem kredit yang cukup ideal.232 

Sistem penyelengaraan sistem pendidikan sesuai dengan 

kurikulum 1975 belum menggunakan kredit semester untuk 

menyatakan besarnya beban mata pelajaran atau beban satuan 

program yang ambil oleh peserta didik. Acara kegiatan 

menyelenggarakan atau menyajikan mata pelajaran tertentu 

bergantung seluruhnya padaaktifitas guru. 

c. Sistem penyelenggaraan pendidikan dengan sisttem kredit 

yang ideal  

sistem penyelenggaraan pendidikan dengan sistem kredit 

yang ideal sudah banyak digunakan diperguruan tinggi. Diluar 

negeri umumnya perguruan tinggi telah menggunakan sistem 

kredit ini. Sedangkan di tingkat sekolah menengah umum tingkat 

atas diluar negeri tidak begitu banyak yang menggunakan sistem 

kredit yang ideal dibandingkan dengan diperguruan tinggi. Di 

sekolah atau diperguruan tinggi yang melaksanakan sistem kredit 

umumnya terdapat hal-hal sebagai berikut;  

1. Progranm pendidikan yang ditawarkan  

2. Mata pelajaran wajin 

3. Penjadwalan penyajian mata pelajaran  

4. Pengambilan program  

5. Jumlah kredit semester yang dapat diambil oleh peserta didik 

6. Kenaikan dalam program  

7. Penyelesaian program  

8. Sistem penyelengaraan pendidikan dengan sistem kredit 

dalam kurikulum 1984 sekolah menengah umum tingkat atas 

Berapa sistem kredit yang dilaksanakan pada kuriulum 1984 

sekolah menengah umum tingkat atas adalah  
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a. Pengertian dasar 

b. Mata pelajaran program ddan program pendidkan  

c. Penjadwalan penyajian mata pelajaran  

d. Pengambilan program kenaikan kelas 

e. Penyelesaian program233 

 

B. Strategi belajar mengajar 

Strategi belajar mengajar merupakan suatu cara atau sistem 

penyampaian dan penguasaan bahan pendekatan model dan 

metode-metode mengajar tertentu. Suatu strategi belajar mengajar 

berkembang dari suatu konsep pendidikan yang memiliki 

pandangan-pandangan dasar tertentu. 

Pendidikan klasik lebih mengutamakan kedudukan bahan 

ajar dengan peranan guru sebagai penyampai bahan ajaran 

tersebut. Dari pendidikan klasik ini berkembang strategi belajar 

mengajar yang bersifat ekspositori yang menempatkan anak atau 

siswa sebagai penerima bahan ajaran. Pendidkanprogresif dan 

romantic yang keduanya sering dikategorikan sebagai pendidkan 

pribadi, menekankan kedudukan siswa-siswalah yang terpenting. 

Pendidikan berpusat pada siswa strategi belajar mengajar yang 

bersifat inkuiri-discovery berkembang dari pandangan ini. 

Pendidikan rekonstruksi sosial menutamakan masalah-masalah 

nyata yang di hadapi dalam kehidupan. Strategi belajar mengajar 

bersifat kooperatif, kerja sama atau gotomg royomg. Belajar 

mengajar merupakan kerja sama antara guru dengan siswa, siswa 

dengan siswa dan siswa dengan sumber-sumber lainnya. Dalam 

strategi demikian kedudukan geru dengan siswa adalah sama. 

Aliran pendidikan yang lain adalah teknologi pendidikan. Aliran 

ini pada prinsipnya menekankan pada bahan ajaran tersusun 

secara sistematis dan disajikan melalui bebagai bentuk media hasil 

perkembangan teknologi. Strategi belajarnya tidak begitu nampak 

sebab bersatu dengan bahan ajar. Yang lebih nampak adalah 

model-model mengajar. Dalam pendidikan ini kita mengenal 

model pengajaran berprogram, satuan pelajaran, satuan modul, 
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pengajaran dengan computer dan sebagainya yang kesemuanya 

termasuk model sistem instruksional atau desai instruksional.  

Dalam kurikulum SMA gaya baru yang mulai berlaku tahun 

1963, dikemukakan juga dalam kurikulum sekolah-sekolah lain 

pada ssat itu tidak dinyatakan secara eksplisit strategi belajar 

mengajar man yang digunakan. Pada umumnya guru-guru 

cenderung untuk menggunakan straregi ekspositori meng-

gunakan metode ceramah sebagai metode tanya jawab, diskusi, 

tugas atau resitasi demonstrasi dan peragaan sebai upaya untuk 

mengaktifkan siswa. Beberapa sekolah terutama dilingkungan 

SPG mencobakan strategi dari pendidikan progresif yaitu” 

learning by doing” melalaui pengajaran unit atau prngajaran 

proyek.234 

Khusus pada pengajaran membaca di sekolah dasar pernah 

digunakan beberapa metode. Metode yang umum digunakan saat 

ini adalah metode sintesis, anak-anak mulai belajar huruf-huruf, 

kemudian huruf-huruf itu disusun menjadi kata, dan kata menjadi 

kalimat. Pembaharuan yang sekaligus merupakan pembalikan 

dari metode diatas digunakan metode global anak belajar 

membaca mulai dengan membaca cerita, baru kemudian membaca 

kalimat, kata dan huruf. metode ini ternyata mengakibatkan anak-

anak lamban sekali mengenal huruf. Metode yang kemudian 

dikembangkan merupakan jalan tengah diantara keduanya. 

Metode tesebut dikenal dengan nama metode SAS (sistem analisis 

sintesis) anak-anak mulai belajar membaca dengan membawa 

kalimat, kalimat tersebut diraikan atau dianalisis menjadi kata, 

kata menjadi huruf, bila sudah mengenal huruf-huruf, anak belajar 

menyusun kata dari huruf tersebut menyusun kalimat dari kata-

kata. Metode yang terakhir ini masih tetap banyak yang memakai 

saat ini. 

Mulai 1968 digunakan kurikulum baru yaitu kurikulum 1968. 

Secara eksplisit dalam kurikulum tersebut tidak dinyatakan 

strategi belajar mengajar mana yang digunakan. hal ini 

kemungkinan besar di sebabkan karena para pengembang 
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kurikulum masih lebih mengutamakan bahan ajar, sebagai 

pengaruh dari pendidikan klasik. Baik dalam kurikulum SMA 

gaya baru maupun dalam kurikulum 1968 untuk berbagai jenjang 

dan jenis sekolah.235peringatan-peringatan untuk memperbaiki 

kegiatan belajar mengajar telah dicantumkan dalam kurikulum 

seperti pendidikan hendaknya memperhatikan minat dan 

kebutuhan anak, hendaknya memperhatikan perbedaan 

individual, mengaktifkan anak dan sebagainya, tetapi belum ada 

pedoman untuk mengoperasikannya. Beberapa sekolah mencoba 

mengadakan pengelompokan yang didasarkan atas kemampuan 

(ability grouping) seperti dikerjakan oleh Dr. Pakasi di malang. 

Setelah digunakan kurikulum 1975 pada SMP dan SMA, 

kurikulum 1976 untuk sekolah-sekolah lainnya, strategi belajar 

mengajar yang digunakan lebih jelas setelah tahun-tahun tersebut 

rupanya pendidikan di indonesia lebih banyak menerapkan 

pendidikan teknologis. Hal itu nyata dengan digunakannya model 

satuan pelajaran pada semua sekolah dilingkungan pendidsikan 

teknologis. Hal itu nyata dengan digunakannya model satuan 

pelajaran pada semua sekolah dilingkungan pendidikan dasar 

dann menengah. Pada PPSP atau proyek perintis sekolah 

pembangunan digunakan model mengajar modul yang juga 

merupakan salah satu bentuk model sistem instruksional. Di luar 

PPSP pengajaran modul juga digunakan pada SMP terbuka di 

lima kabupaten serta mulai sekitar tahun 1982/1983 pengajaran 

modul digunakan di universitas terbuka. 

Pada lembaga pendidikan guru (SPG dan IKIP) juga dicoba 

dikembangkan pendidikan yang didasari atas kompotensi ini, 

batasan-batasan mata pelajaran tidak ada lagi. Bahan ajar disusun 

dengan berpegangan pada kompettensi yang harus dikuasi atau 

dikembangkan. meskipun tidak secara nyata ditinggalkan atau 

diganti, tetapi secara berangsur-angsur nampaknya model ini 

tidak popular lagi, kurikulum mulai kembali kepadaa bentuk-

bentuk sebelumnya. 

Juga memasukkan prisip-prinsip dari teori atau aliranlain. 
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Dalam kurikulum ini juga dianut strategi belajar mengajar model 

CBSA (cara belajar siswa aktif) model ini ssecara murni berasal 

dari pendidikan pribadi (pendidikan progresif dan romantic) 

untuk mengajarkan hal-hal yang menyangkut nilai-nilai seperti 

PMP dan PSPB juga menggunakan konsep humanistic 

(pendidikan humaniora)  

Mulai tahun 1984 digunakan kurikulum 1984 untuk SMA dan 

untuk sekolah lainnya setahun kemudian. Pada kurikulum ini 

rupanya tidak ada perubahan besar didalam strategi belajar 

mengajar. Yang dipakai tetap konsep-konsep pendidikan 

teknologi dengan beberapa penyempurnaan yang diambil dari 

pendidikan pribadi secara konsepsional sesuatu teori pendidikan 

itu utuh tetapi dalam praktek rupanya selalu ada unsur 

eklektikisme.236 

 

C. Bimbingan dan penyuluhan 

Keseluruhan proses pendidikan menyangkut tiga bidang 

yaitu bidng pengajaran, administrasi dan bimbingan siswa. 

Pengajaran sering dipandang sebagai bidang utama karena secara 

langsung berfungsi membina perkembangan siswa, baik segi 

intelektual, fisik, sosial maupun emosional. Administrasi dan 

bimbingan siswa banyak yang memandangnya sebagai penunjang 

bagi optimalisasi perkembangan siswa, 

Sejak sekolah atau lembaga pendidikan formal ada, ketiga 

bidang tadi telah ada atau telah dilaksanakan terutama bimbingan 

siswa mungkin juga administrasi silaksanakan secara tidak formal, 

tidak direncanakan dan mungkin juga secara tidak disadari. 

Pelakunya adalah guru, guru sebagai pendidik, pengajar, 

administrator dan juga pembimbing siswa. Hal itu mungkin 

dilakukan karena sekolahnya masih sederhana dan belum ada 

spesialisasi. 

Tuntutan pendidikan semakin tinggi, beban pengajaran 

semakin banyak demikian juga ancaman tuntutan dan tantangan 

yang dihadapi pda siswa di masyarakat semakin meningkat dan 

                                                     
236  Engkoswara dan Komariah Aan, Administrasi Pendidikan, Alfabeta, Bandung, 

2012, hal 262 



PENGANTAR ADMINISTRASI PENDIDIKAN 

  127 

kompleks pula. Semuanya akan menimbulkan berbagai pronlrma 

kepada siswa. Agar perkembangan pendidikan siswa optimal 

mereka perlu dibantu dalam mengatasi problema-problema 

tersebut. Untuk itu diperlukan perencanaan dan pelaksanaan 

program bimbingan dan penyuluhan siswa atau lebih formal 

disebut program bimbingan dan penyuluhan yang tepat. Program 

demikian hendaknya dilaksanakan oleh para pembimbing atau 

penyulyh yang mempunyai keahlian dibidang bimbingan dan 

penyuluhan. 

 

D. Fasilitas Pendidikan 

Fasilitas pendidikan merupakan faktor yang penting dalam 

penyelenggaraan pendidikan yang berfungsi memberikan 

kemudahan-kemudahan baik bagi siswa, guru msupun bagi 

tenaga pendidikan lainnya yang berupa gedung atau ruang kelas, 

perumahan guru, penjaga sekolah, dan laboratorium.237 

 

E. Organisasi pendidikan  

Sistem pendidikan dalam arti tempat terjadinya pendidikan 

atau lemga dengan nama Organisasi pendidikan baik untuk 

pendidikan formal (SD sampai dengan PT) ataupun untuk 

pendidikan non formal ataiu pendidikan luar sekolah yang terdiri 

atas pendidikan dalam masyarakat dan pendidikan dalam 

keluarga.238 

a. Jenjang pendidikan  

Sejak tahun 1965, jenjang persekolahan tidak mengalami 

perubahan, kalupun terjadi perubahan hanya masalah lamanya 

waktu yang diperlukan dalam suatu jenjang studi, jenjang 

persekolahan dalam sistem pendidikan di Indonesia saat ini terdiri 

atas 4 jenjang. 

 Prasekolah  

 Sekolah dasar 

                                                     
237  Engkoswara dan Komariah Aan, Administrasi Pendidikan, Alfabeta, Bandung, 

2012, hal 265 
238  Engkoswara dan Komariah Aan, Administrasi Pendidikan, Alfabeta, Bandung, 

2012, hal 266 



PENGANTAR ADMINISTRASI PENDIDIKAN 

128   

 Sekolah lanjutan  

 Perguruan tinggi 

b. Jenis pendidikan  

Pengelempokan jenis persekolahan berbeda untuk setiap 

jenjang 

 Jenis pendidikan dasar  

 Jenjang penndidikan Menengah atau lanjutan pertama 

 Jenjang pendidkan menengah atas 

 Jenjang Pendidikan Tinggi 

 Jalur Pendidikan Luar sekolah239 

Program pendidikan luar sekolah, pemuda dan olaraga 

1. Program peningkatan pendidikan masyarakat  

Program pendidikan masyarakat diarahkan pada usaha 

membelaharkan warga masyarakat agar mampu memiliki upa 

jiwa atau sumber penghasilan tetap yang layak dan agar 

warga masyarakat sebagai kesatua makin makin mampu 

untuk melaksanakan sendiri kegiatan pendidikan 

pembudayaan diperlukan 

2. Program pembinaan generasi muda 

Program pembinaa generasi muda di bidang pendidikan 

dirahkan pada usaha mewujudkan kesadaran akan kewajiban 

warga neagara usia muda sebagai penerus perjuangan bangsa 

untuk mengisi pembangunan nasional. 

3. Program pembinaan keolaragaan  

Program pembinaan keolaragaan diarahkan pada usaha 

untuk memasyarakatkan olahraga dan mengolaragakan 

masyarakat dengan memberi kesempatan seluas-luasnya 

kepada warga masyarakat untuk melakukan olahraga melalui 

program pemahaman, penyadaran serta penghayatan tentang 

arti, fungsi dan nilai olahraga dalam rangka pembangunan 

manusia seutuhnya sesuai budaya bangsa. 

4. Program peningkatan peranan wanita  

Pada masa lampau terdapat banyak pendapat bahwa sebagai 
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salah satu unsur kehidupan sosio-ekonomi diartikan sebagai 

individu yang tidak menguntungkan. Kekurangan dan 

keterbelakangan wanita diartikan sebagai penghalang 

pertumbuhan masyarakat yang sedang melaju maju. 

5. Perkembangan kelembagaan pendidikan luar sekolah  

Pendidkan luar sekolah pada saat itu diselenggarakan oleh 

berbagai depertemen dan lembaga pemerintah serta oleh 

lembaga dan organisasi swadaya masyarakat. 

6. Pendidikan keluarga  

Kegiatan dan usaha dalam rangka mengoperasionalkan tugas 

dan fungsi dirjen pendidikan luar sekolah, pemuda dan 

olaraga telah melembaga dalam institusi dan program 

tersebut diatas, yang telah dilaksanakan dari tahun ke tahun 

meskipun belum sepenuhnya program dapat dilaksanakan.240 

7. Struktur organisasi depertemen pendidikan dan kebudayaan  

 Struktur organisasi sebagai salah satu fungsi dalam 

organisasi memegang peranan yang penting. Struktur 

organisasi merupakan salah satu atau tujuannya secara efektif 

dan efesien. 

 Struktur organisasi depertemen P dan K tingkat pusat  

Berdasarkan data tahun 1986, dari sekitar 3 juta orang 

pegawai negeri di indonesia kurang lebih separuhnya bernaung di 

bawah Depertemen Pendidikan dan kebudayaan. Besarnya jumlah 

pegawai negeri dalam depertemen pendidikan dan kebudayaan 

merupakan gambaran langsung betapa besarnya lingkup serta 

bobotkerja depertemen ini. Keadaan ini bukan gambaran hanya 

untuk tahun 1986 saja tetapi juga merupakan gambaran tahun-

tahun sebelum dan sesudahnya. Keadaan ini akan tetap 

berlangsung mungkin berkembang di masa yang akan datang 

sehubungan dengan pertumbuhan penduduk, aspirasi masyarakat 

terhadap pendidikan dan kemampuan pemerintah yang terus 

meningkat. 

Pelaksanaan teknis di bawa mentri adalah direktorat sebagai 
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perubahan atau peleburan dari inpeksi pusat dan jawatan dalam 

depertemen PP dan K dari kabinrt sebelumnya. Dan rektorat-

rektorat yang jumlahnya serta jenisnya tergantung pada fungsi 

serta wewenang masing-masing direktorat. 

1) Tahun 1965/1966 

Keadaan Negara menjelang tahun 1965 dirasakan sangat 

suram termasuk dalam bidang pendidikan. Politik menjadi 

“panglima” dalam menetapkan segala kebijaksanaan. Kesuraman , 

kemelu, dan ketidak menentun ini mencapai puncaknya pada 

taun 1965 dengan meletusnya pemberontakan G 30-S/PKI.241 

Untuk mengatasi semua kesulitan itu, pada tahun 1966 

bangkitlah orde baru yang dipelopori oleh angkatan dengan 

semua komponennya dikalangan pendidikan muncul berbagai 

kesatuan saksi. Menghadapi situasi yang gawat pada saat itu, 

angkatan 66 telah mengajukan tuntutan kepada pemerintah atas 

nama rakyat yang dikenal dengan tritura, tri tuntutan Rakyat 

sebagai landasan perjuangan orde baru menurut suatu pemerintah 

yang; 

 Bersih dari unsur-unsur gerakan pemberontakan G=30 S/PKI 

 Suatu susunan kabinet yang sederhana sebagai koreksi 

terhadap pemerintah orde lama dengan 100 mentrinya.242 

2) Tahun 1968/1969 

Dengan pengalaman selama masa kerja kabinet Ampera, 

pemerintah berusaha memperbaiki kekurangan –kekurangannya 

dan hal itu dilakukan dalam priode kabinrt berikutnya yakni 

kabinet pembangunan I. 

3) Tahun 1973 

Sidang umum MPR tahun 1973 telah menghasilkan beberapa 

ketetapan antara lain ketetapan tentang GBHN dan 

pemilihanPresiden Republik Indonesia. Setelah 

presiden/mandataris MPR terpilih pada bulan maret 1973 segera 
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dibentuk kabinet pembangunan II dengan surat Keputusan 

Presiden RI Nomor 9 tahun 1973. 

4) Tahun 1978 

Dalam kabinet pembangunan III yang dibentuk dengan 

keputusan presiden RI Nomor 59/M tahun 1978 tanggal 29 maret 

1978, susunan depertemen-depertemen pada umumnya masih 

mengikuti susunan kopres Noomor 45 tahun 1974. Perubahan 

hanya terjadi pada beberapa depertemen, termasuk dalam tubuh 

depertemen pendidikan dan kebudayaan sebagaimana ditetapkan 

oleh surat keputusan presiden Nomor 27 dan Nomor 40 tahun 

1978. Dalam surat keputusan tersebut pengurusan sekolah swasta 

dilaksanakan oleh direktorat tersendiri yaitu direktorat sekolah 

swasta dan pembinaan kesiswaan dilaksanakan oleh direktorat 

kesiswaan. 

5) Tahun 1983  

Dalam kabinet pembangunan IV susunan organisasi 

depertemen pendidikan dan kebudayaan tidak mengalami 

perubahan yang besar. Perubahan hanya terjadi pada direktorat 

jendral kebudayaan.243 

 Struktur organisasi depertemen P dan K tingkat daerah  

Seperti telah dikemukakan di atas sebelum tahun 1950 di 

Indonesia tidak ada instansi vertikal di daerah baru setelah 

terbentuk Negara kesatuan RI tahun 1950 maka terbentuklah 

instansi yang mengelolah pendidikan, pengajaran dan 

kebudayaan ditingkat daerah yang pada waktu itu disebut kantor 

ispeksi daerah. Itupun hanya menyangkut sekolah rakyat (SR), 

sedangkan SLTP DAN SLTA masih diurus dan diawasi secara 

langsung oleh inspeksi pusat masing-masing. 

Inspeksi daerah ini kemudian berkembang baik jumlahnya 

maupun bidang garapanya. Jumlah inspeksi daerah berkembang 

menjadi 25 pada tahun 1966 sesuai dengan jumlah provinsi pada 

saat itu. Garapannya juga berkembang dari hanya SR yang 
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kemudian menjadi sekolah dasar, kemudian meluas menjadi 

inspeksi pra sus pub. 

Dengan berkembangnya jumlah sekolah lanjutan di daerah-

daerah maka pada awal tahun1950 an dibentuk pula inspeksi-

inspeksi lain di daerah; 

 Inspeksi SMP  

 Inspeksi pengajaran tehknik  

 Inspeksi pendidikan wanita 

 Inspeksi pengajaran ekonomi.244 

 

 Pelaksanaan dan pembinaan kurikulum  

1. Mempedomani dan merealisasikan apa yang tercantum di 

dalam kurikulum sekolah yang bersangkutan dalam usaha 

mencapai dasar-dasar dan tujuan pendidikan dan pengajaran. 

2. Menyusun dan melaksanakan organisasi kurikulum beserta 

materi-materi, sumber-sumber, dan metode-metode 

pelaksanaannya, disesuaikan dengan pembaharuan 

pendidikan dan pengajaran serta kebutuhan masyarakat dan 

lingkungan sekolah. 

3. Kurikulum bukanlah merupakan sesuatu yang harus diikuti 

begitu saja dengan mutlak tanpa perubahan dan 

penyimpangan sedikitpun. Kurikulum lebih merupakan 

pedoman bagi para guru dalam menjalankan tugasnya.  

Dalam mempergunakan kurikulum, guru atau pendidik, 

disamping menuruti ddan mengikuti apa yang tercantum di 

dalamnya, berhak dan berkewajiban pulu memilih dan menambah 

materi-materi, sumber-sumber, ataupun metode-metode 

pelaksanaan yang lebih sesuai dengan kebutuhan perkembangan 

masyarakat lingkungan sekolah dan membuang serta mengurangi 

apa yang dianggapnya sudah tidak sesuai lagi dengan kemajuan 

dan kebutuhan masyarakat dan negara pada umumnya.245 
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 Pengelolaan kelas  

Keberhasilan guru melaksanakan kegiatan pembelajaran tidak 

saja menuntut kemampuan menguasai materi pelajaran, strategi 

dan metode mengajar, menggunakan media atau alat dalam 

proses pembelajaran. Tapi guru melaksanakan tugas 

profesionalnya dituntut kemampuan yang lainnya yaitu 

menyediakan atau menciptakan situasi dan kondisi belajar yyang 

kognitif dan menyenangkan.246 

 

F. Ayat dan Hadits 

1. Ayat dan hadits tentang strategi belajar mengajar  

Terdapat pada Q.S An-Nhal ayat 125; 

                              

                             

125. serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah[845] dan 

pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. 

Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa 

yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-

orang yang mendapat petunjuk.247 

 

 يقاعن ابي هريرة قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من سلك طر

احمد,  ذ ,يلتمس فيه علما سهل هللا له طريقا الى الجنة )مسلم الترمي

 البيحاق( 
Abu huraira meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda “barang 

siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu, akan dimudahkan Allah 

jalan untuknya ke surga, (HR muslim, AT-Tirmidzi, Ahmad, dan Al-

Baihaqi)248       

2. Ayat dan hadits tentang bimbingan dan penyuluhan  

                                                     
246  Sagala, syaiiful, Administrasi pendidikan kontenporer, Alfabeta , bandung 2009 
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Terdapat pada Q.S Ali-imran ayat 104 

                          

              

104. dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru 

kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari 

yang munkar[217]; merekalah orang-orang yang beruntung.249 

 

عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال : قال رسول هللا صلى 

 هللا عليه وسلم مروا اوال دكم بالصالة وهم ابناء سبع سنين

واضربو هم عليها وهم ابناء عشر وفرقوا بينهم فى المضاجع 

 )ابوداود( 
Dari amr bin syu’aib dari ayahnya dari kakeknya, ia berkata; rasulullah 

SAW bersabda, “suruhlah anak-anakmu melaksanakan shalat ketika 

mereka berumur tujuh tahun, dan pukullah mereka karena meninggalkan 

shalat itu jika berumur sepuluh tahun dan pisahkanlah tempat tidur 

mereka. (HR Abu Daud)250 
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KEBIJAKAN PENDIDIKAN 

A. Karakteristik Kebijakan Pendidikan

Kebijakan publik untuk pendidikan berkenan dengan fungsi-

fungsi esensial institusi pendidikan khususnya satuan pendidikan 

(sekolah). Secara faktual kebijakan pendidikan pada dua tataran, 

yaitu; 1). Pemerintah yang berfungsi memberikan pelayanan 

kebutuhan satuan pendidikan pada semua jenjang dan jenis; dan 

2). Satuan pendidikan yang melaksanakan belajar melalui kegiatan 

pembelajara.251 

Hough menjelaskan bahwa dalam dunia pendidikan, 

kebijakan kadang-kadang digunakan dalam pengertian sempit 

untuk mengacu pada pernyataan tidak formal yang diikutinya. 

Kebijakan dianggap sebagai suatu posisi atau pendirian yang 

dikembangkan untuk menanggapi suatu masalah atau isu 

komplik dalam rangka pencapaian tujuan tertentu, padahal 

kebijakan pendidikan lebih luas dari itu dan biasanya dibedakan 

251  Syaiful Sagala Administrasi Pendidikan Komputer, Bandung; Alfabeta, 2000 

hal 95 
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dengan konsep-konsep yang terkait. Pada dasarnya kebijakan 

pendidikan yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan 

pembangunan akan mampu mewujudkan manusia-manusia 

pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri dan 

bertanggung jawab membangun bangsanya. Dengan demikian 

kebijakan pendidikan dalam pembangunan nasional harus dapat 

menumbuhkan dan memperdalam rasa cinta tanah air 

mempertebal semangat kebangsaan, dan rasa kesetiakawanan 

nasional yang tinggi.252 

 

1. Konsep kebijakan 

Kebijakan (policy) seringkali disamakan dengan istilah seperti 

politi, program, keputusan, undang-undang aturan, ketentuan, 

ketentuan, kesepakatan, konvensi, dan rencana strategis.253 

Menurut hough kebijakan merupakan suatu istilah yang sulit 

untuk dipahami. Sedangkan menurut imron kebijakan adalah 

terjemahan dari kata “wisdom” yaitu suatu ketentuan dari 

pimpinan yang berbeda dengan aturan yang ada, yang dikenakan 

pada seorang atau kelompok orang tersebut tidak dapat dan tidak 

mungkin memenuhi aturan umum yang tadi, dengan kata lain ia 

dapat perkecualian.254 

Adapun pengertian kebijakan menurut beberapa ahli, antara 

lain;  

1. United Nations 

Suatu deklarasi mengenai suatu dasar pedoman bertindak, 

suatu arah tindakan tertentu, suatu program mengenai aktivitas-

aktivitas tertentu atau suatu rencana.255 

2. James E. Anderson 

Perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, 

instansipemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu 
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bidangdalam kegiatan tertentu (wahab 1990).256 

3. Rich  

Mengemukakan bahwa kebijakan tidak hanya mengatur 

sistem operasi secara internal, tetapi juga mengajikan pengaturan 

yang berhubungan dengan fungsi secara definitif diantara 

sistem.257 

Jadi, dari beberapa pendapat para ahli dapat disimpulkan 

bahwa kebijakan (wisdom) adalah kepandaian , kemahiran, 

kebijaksanaan, kearifan, rangkaian konsep, dan asas yang menjadi 

garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan 

didasarkan atas suatu ketentuan dari pimpinan yang berbeda dari 

aturan yang ada, yang dikenakan pada seorang karena adanya 

alasan yang dapat diterima seperti untuk tidak memberlakukan 

aturan yang berlaku karena sesuatu alasan yang kuat.258 

Adapun ayat atau hadits yang berkait dengan kebijakan 

dalam pendidikan, yaitu; 

1. Ayat-ayat yang terkait dengan kebijakan dalam bimbingan, 

yaitu  

a. Q.S An-Nisa (4); (9)  

                        

             

9. dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya 

meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka 

khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah 

mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan 

Perkataan yang benar.259 
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b.   Q.S Al-Alaq (96) ;1-5 

                                   

                               

1.  Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang 

Menciptakan, 

2.  Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. 

3.  Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah, 

4.  Yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam 

5.  Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya260 

 

Hadits yang terkait dengan kebijakan dalam pendidikan 

dalam pendidikan, yaitu; 

عن عمرو بن شعيب, عن أبيه, عن جده, قال : قال رسول هللا 

بع صلى هللا عليه وسلم : ) مروا أوالدكم بالصالة وهم ابناء س

سنين, واضربو هم عليها , وهم ابناء عشر وفر قوابينهم 

 المضاجع( )رواه مسلم(
Dari Amr bin Syu’aib dari bapaknya dari kakeknya berkata; Rasulullah 

saw, Bersabda “perintahkanlah anakmu untuk melakukan shalat, pada 

saat mereka berusia tujuh tahun , dan pukullah mereka pada saat mereka 

berumur sepuluh tahun jika ,mereka meninggalkan shalat dan 

pisahkanlah mereka dalam hal tempat tidur: (HR Muslim)261 

Artinya:  

dari Amirul Mukminin Abi Hafsh Umar Bin Khattab, beliau 

berkata, aku mendengar Rasulullah saw bersabda, ‘’sesungguhnya 

(segala) amal itu tergantung dari niat dan sesungguhnya setiap 

orang itu mendapatkan apa yang diniatkannya. Barang siapa 

hijrahnya menuju kepada allah dan rasulnya maka hijrahnya akan 

diterima disisi Allah dan Rasulnya, barang siapa yang hijrahnya 

untuk dunia diperolehnya atau wanita yang ingin diniatkannya 
                                                     

260  Al-Qur’an dan terjemahannya, Depertemen Agama Islam, Jakarta SYGMA 
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maka hijrahnya menuju apa yang diniatkannya” (H.R. bukhari-

Muslim).262 

Hungan antara hadits dengan kebijakan pendidikan adalah 

dalam bentuk penetapan kebijakan pendidikan yang tergantung 

dari niat awal, hal itu sesuai dengan realita yang terlalu banyak 

pejabat yang melakukan KKN, sehingga kebijakan pendidikan di 

lapangan tidak berjalan sesuai harapan. 

 

2.  Pendekatan kebijakan dalam pendidikan  

Adapun beberapa pendekatan kebijakan yang dapat 

dilakukan dalam pendidikan yaitu:  

a.  Pendekatan wmpirik (empirical)  

pendekatan empiris ditekankan terutama pada penjelasan 

berbagai sebab dan akibat dari suatu kebijakan tertentu dalam 

bidang pendidikan bersifat factual atau facta dan macam 

informasi yang dihasilkan bersifat deskriptif dan prediktif. 

Oleh karena itu, analisa kebijakan pendidikan secara empiris 

dirapkan dpat menghasilkan dan memindahkan informasi-

informasi penting mengenai nilai-nilai, fakta-fakta dan 

tindakan-tindakan pendidikan. Karenah itu pengetahuan 

mengenai apakah (fakta), mana yang benar(nilai), dan apa 

yang harus dilakukan (tindakan ) memerlukan penggunaan 

berbagai metode penelitian dan argumentuntuk menhasilkan 

dan memindahkan informasi masalah, alternative , tndakan , 

hasil guna kebijakan.263 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat penulis paparkan bahwa 

pndekatan ini merupakan salah satu satu cara untuk 

pencarian informasi dengan adanya hubungan seab-

akibat(kausalitas) yang sifatnya factual atau fakta yang terjadi 

di lapangan. Sehingga dalam penetapan suatu kebijkan sesuai 

dengan kebutuhan masyarakat umum. 
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b.  Pendekatan evaluative penekanan pendekatan evaluative 

adalah teutama pada penentuan bobot atau manfaatnya (nilai) 

dari beberapa kebijakan menghasilkan informasi yang bersifat 

evaluative. Evaluasi terhadap kebijakan membantu menjawab 

pertanyaan -pertanyaan evaluative mengenai bagaimana nilai 

suatu kebijakan dan menurut nilai yang mana kebijakan itu 

ditentukan.264  Dengan demikian evaluasi kebijakan adalah 

suatu aktivitas yang didesain untuk menilai hasil-hasil 

program yang berbeda secara khusus dalam objeknya, teknik-

teknik pengukuran, daan metode analisisnya untuk 

mengetahui seberapa jauh suatu kegiatan dapat dilaksanakan 

atau tidak berhasil sesuai diharapkan atau tidak.265 

 

3.   Model-model kebijakan dalam pendidikan  

Beberapa masalah kebijakan tidak dapat dipahami hanya 

dengan menggunakan metodologi kuantitatif, karena sifatnya 

khusus dan unik seperti kegiatan pembelajaran, peningkatan 

kualitas mengajar guru, penataan ruang kelas, supervise 

pengajaran, perencanaan pengajaran, dan kegiatan lainnya di  

sekolah. Menurut dunn dapat digunakan berbagai tipe model 

kebijakan, yaitu model deskriftif, model normative, model formal,  

model simbolis, model procedural, dan model sebagai pengganti 

dan persepsi. Berdasarkan penjelasan diatas, kita dapat menarik 

penjelasan bahwa model dalam kebijakan pendidikan dibagi 

menjadi beberapa bagian yaitu;  

a.  Model deskriftif 

model deskriftif ini menjelaskan apakah fasilitas pembelajaran 

sudah memadi, kualifikasi guru memenuhi persyaratan, anggaran 

untuk pembelajaran, dan sebagainya. Dengan demikian model 

deskriftif adalah pendekatan positif yang diwujudkan dalam 

bentuk upaya ilmu pengetahuan menyajikan suatu “ state of the 

art” atau keadaan apa adanya dari suatu gejala yang sedang 
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diteliti dan perlu diketahui oleh para pemakai.266 

Dari penjelasan tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa 

model deskriftif dapat digunakan dalam menggabarkan suatu 

keadaan dalam proses penelitian yang akan diketahui. Selain itu, 

dalam penerapan kebijakan pendidikan diperlukan model 

deskriftif untuk menggambarkan suatu keadaan terhadap 

kebijakan pendidikan yang digunakan di lapangan apakah 

berjalan sesuai yang diinginkan dalam proses penelitian. 

b.  Model normative  

Diantara beberapa model normative yang digunakan dalam 

analis kebijakan adalah nilai normative yang membantu 

menentukan tingkat kapasitas pelayanan yang optimum, 

pengaturan volume, dan waktu yang optimum serta keuntungan 

yang optimum pada investasi public. Karna masalah-masalah 

keputusan normative adalah mencari nilai-nilai variable terkontrol 

(kebijakan) akan menghasilkan manfaat besar (nilai). Sebagai 

mana terukur dalam pariabel keluaran yang hendak diubah oleh 

para pembuat kebijakan. Tujuan model normative bukan hanya 

menjelaskan atau memprediksi tetapi juga memperhatikan dalil 

dan rekomendasi untuk mengoptimakan pencapaian beberapa 

utilitas (nilai). Juga membantu memudahkan para pemakai hasil 

penelitian, menentukan atau memilih salah satu dari beberapa 

pilihan cara atau procedure yang paling efesien dalam 

memecahkan suatu masalah.267 

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat dikatan bahwa model 

normative adalah model yang digunsksn dalam proses penelitian 

untuk menemukan hasil penelitian dengan tetap memperhatikan 

dalil dan rekomendasi agar dapt mencapai nilai yang sesuai 

dengan norma-norma pada penerapan kebijakan pendidikan 

tersebut. 
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c.  Model verbal  

model verbal dalam kebijakan dideskripsikan dalam bahasa 

logika simbolis dan matematika sebagai masalah substansi. Dalam 

menggunakan model verbal, analis berstandar pada penilaian 

nalar untuk membuat prediksi dan menawarkan rekomendasi. 

Penilaian nalar menghasilkan argument kebijakan. Bukan 

berbentuk pada symbol angka.268 

d.  Model simbolis  

model simbolis menggunakan symbol-simbol matematis 

untuk menerangkan hubungan antara variable-variabel kunci 

yang dipercaya mencari suatu masalah prediksi atau solusi yang 

optimal dari suatu masalah kebijakan diperoleh dari odel-nodel 

simbolis dengan meminjam dan menggunakan metode-metode 

matematika, statistic dan logika. Model-model simbolis dapat 

memperoleh keputusan, tetapi hanya jika premis-premis sebagai 

pijakan penyusun model dibuat eksplisit dan jelas.269 

e.  Model procedural 

model procedural menampilkan hubungan yang dinamis 

antara variable-variabel yang diyakini menjadi cirri suatu masalah 

kebijakan, model procedural dicatat dengan memanfaatkan model 

ekspreesi yang simbolis dalam penentuan kebijakan. 

Perbedaannya, simbolis menggunakan data actual untuk 

memperkirakan hubungan antara variable kebijakan dan data 

hasil. Sedangkan yang sudah memungkinkan simulasi dan 

penelitian yang kreatif, kelemahannya sering mengalami kesulitan 

mencari data atau argument yang dapat memperkuat asumsi-

asumsinya dan biaya model procedural ini relative tinggi 

disbanding model verbal dan simbolis.270 

f.  Model sebagai pengganti dan perspektif  

Model pengganti di asumsikan sebagai pengganti dari 

                                                     
268  Syaiful sagala Administrasi pendidikan computer , bandung Alfabeta, 2000 hal 

106 
269  Syaiful sagala Administrasi pendidikan computer , bandung Alfabeta, 2000 hal 

106 
270  Syaiful sagala Administrasi pendidikan computer , bandung Alfabeta, 2000 hal 

107 



PENGANTAR ADMINISTRASI PENDIDIKAN 

  143 

masalah-masalah substantive. Model pengganti mulai didasari 

atau tidak dari asumsi bahwa masalah formal adalah representasi 

yang sah dari masalah yang substantive. Model perspektif 

didasarkan pada asumsi bahwa masalah formal tidak pernah 

sepenuhnya mewakili secara sah masalah substansi, sebaliknya 

model perspektif dipandang sebagai satu dari banyak cara lain 

yang dapat digunakan untuk merumuskan masalah substantive. 

Perbedaan antara model pengganti dan perspektif adalah penting 

dalam analisis kebijakan public.271 

 

B. Kebijakan Pendidikan di Indonesia 

Ada beberapa yang menjadi kebijakan pendidikan di 

Indonesia:  

1. Kebijakan pendidikan dalam UUD 1945 

Pendidikan adalah suatu kebutuhan pokok bagi semua 

makhluk yang mempunyai alat berpikir, yaitu akal.272 Bagi semua 

orang mendefenisikan pendidikan akan diperoleh dengan 

menyekolahkan anaknya dibangku sekolah untuk mendapatkan 

pengetahuan, pengalaman dan keterampilan. 

Permasalahan pendidikan bangsa Indonesia sendiri telah 

diatur dalam UUD 1945 dan hal ini telah diperjelas dengan 

dirumuskannya norma-norma pokok yang harus menjiwai usaha 

pendidikan dan pengembangan kebudayaan yang akan dijelaskan 

oleh penyelenggara Negara.273 Norma-norma itu tersirst dalam 

Bab XIII Pasal 31 dan 32 UUD 1945, sebagai berikut;  

 

Pasal 31  

1) Tiap-tiap Warga Negara berhak mendapatkan pengajaran. 

2) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu 

system pengajaran nasional yang diatur dengan undang-

undang. 
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Pasal 32  
1) Pemerintah memajukan kebudayaan Nasional Indonesia 

Penyelenggaraan norma-norma dasar di bidang sebagaimana 

tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945 yang berlaku 

sekarang ini, pada dasarnya diinstrusikan kepada pemerintah 

sebagai penyelenggaraan Negara untuk; 

a. Mendasarkan setiap usaha pendidikan dan pengembangan 

kebudayaan pada pandangan hidup pancasila yang terdiri 

dari kesatuan sila-sila ketuhanan yang maha esa, 

kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan indonesia, 

kerakyatan yang dipimpin oleh hikma kebijaksanaan 

dalam permusyawaran perwakilan dan keadilan, social 

bagi seluruh rakyat indonesia. 

b. Setiap usaha pendidikan harus diwujudkan untuk 

mencapai tujuan negara dengan melakukan kegiatan 

pembentukan warga negara yang mampu ikut serta 

bersama pemerintah untuk:  

1. Melindungi segenap bangsa indonesia seluruh tumpah 

darah Indonesia. 

2. Mencerdaskan kehidupan bangsa 

3. Memajukan kesejahtraan umum 

4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan 

kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social274 

2) Kebijakan pendidikan mengenai UU Guru dan Dosen 

Guru dalam defenisi UU No.14 tahun 2005 tentang guru dan 

dosen disebut bahea guru adalah pendidik profesional 

dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, 

mengarahkan, melstih, menilai, dan mengevaluasi peserta 

didik pada jalur pendidikan formal, serta pada jenjang 

pendidikan dasar dan pendidikan menengah, termasuk 

pendidikan usia dini. Sedangkan pada (Bab I pasal 1) adalah 

pendidik profesional dengan tugas utama, mendidik, 

mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan 

mengevaluasi peserta didik pada pendidikan usia dini jalur 
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pendidikan formal, pendidikan dasar dan menengah.275 

Di dalam peraturan pemerintah No. 38 tahun 1992 pasal 20, 

menjelaskan bahwa “tenaga pendidikan yang ditugaskan 

untuk bekerja sebagai pengelola satuan pendidikan dan 

pengawas pada jenjang pendidikan dasr atau menengah 

dipilih dari kalangan gur.” Ini berarti bahwa selain 

peranannya untuk menyukseskan kegiatan administrasi di 

sekolah, guru perlu secara bersungguh-sungguh membina 

pengalaman dalam administrasi sekolah, jika karir yang 

ditempuhnya nanti adalah menjadi pegawai sekolah/ 

pengelola satuan pendidikan lain.276 
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13 

MONITORING DAN EVALUASI 

A. Konsep Monitoring

1. Pengertian Monitoring

Monitoring adalah sebuah proses pengumpulan dan

menganalisis informasi dari penerapan suatu program termasuk 

mengecek secara regular untuk melihat apakah kegiatan//program 

itu berjalan sesuai rencana sehingga masalah yang dibuat /ditemui 

dapat diatasi. Evaluasi adalah penilaian berskala terhadap 

relevansi, penampilan efesiensi dan dampak proyek tentang 

waktu , daerah atau populasi, “sedangkan interprestasinya secara 

umum adalah evaluasi bagi banyak organisasi adalah istilah 

umum yang digunakan secara bersama-sama dengan kai ulang.277 

Monitoring dapat diartikan sebagai suatu kegiatan, untuk 

mengikuti suatu program yang dilakukan secara mantap dan 

teratur secara terus menerus.278 

Adapun monitoring menurut para ahli; 

a. Octum 1995

Monitoring adalah yang sudah menyatu untuk memeriksa

bahwa semua berjalan lancar sesuai yang direncanakan dan 

277  Eka Prihatin Teori Administrasi Pendidikan . Bandung Alfabet, 2011 hal 160 
278  Dadang Suhardan dkk Meneemen Pendidikan, Bandung Alfabet 2005 hal 77 
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member kesempatan agar penyusuaian dapat dilakukan secara 

metodologis.279 

Monitoring adalah penilaian yang skematis dan terus- 

menerus terhadap kemauan suatu pekerjaan.280 

 

2. Tujuan monitoring 

Menurut Mitchell monitoring difokuskan pada peng-

gambaran perubahan kondisi yang terjadi dan menjelaskan 

hubungan sebuah akibat yang terjadi. Manakala stabilan 

dilakukan terhadap, efektifitas, efesiensi, dan keseimbangan 

pihak-pihak yang dilibatkan dalam proses perubahan yang 

diharapkan, maka komponen evaluasi akan masuk di dalamnya. 

Mengutip pendaat Mitchell monitoring dapat dilakukan dengan 

tujuan antara lain, 

1. Untuk menilai bersama secara umum 

2. Umtuk menjamin keterlaksanaan kondep dasar, ke-

cenderungan, dan efek kumulatifnya, 

3. Untuk meemposisikan beban, sumberdaya dan perubahan 

4. Untuk mencapai metode yang digunakan 

5. Untuk menyedorkan informasi bagi pengambilan bagi 

pengambil keputusan.281 

Tujuan utama monitoring dalam sebuah penyelenggara 

pendidikan adalah untuk menyajukan informasi tentang 

pelaksanaan program atau kegiatan sebagai umpan balik bagi 

pelaksana kegiatan tersebut, sebagai contoh pada bagian 

akademik dapat digunakan untuk mengawasi penggunaan dan 

pendistribusian buku-buku pelajaran dan sebagainya.282 

 

3. Karakteristik Monitoring 

Adapun karakteristik dari monitoring yang baik adalah; 

a. Monitoring yang baik dilakukan secara berkelanjutan, 

melibatkan instansi terkait dan focus pada perkembangan 
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pencapaian tujuan 

b. Melihat perkembangan program dan kerjasama tim dalam 

memiliki fungsi yang sangat penting dalam pengambilan 

keputusan dan kebijakan, pembelajaran dan sebagai bahan 

evaluasi. 

c. Monitoring yang baik tergantung pada kualitas 

perencanaan. 

d. Monitoring yang baik menuntut kunjungan secara berskala 

didukung dengan analisis perkembangan dan laporan. 

e. Tipe monitoring.283 

 

1) Monitoring rutin 

Kegiatan mengumulkan informasi secara regular berdasarkan 

sejumlah indicator kunci dalam batas minimum namun tetap 

dapat memberikan informasi yang cukup bagi manejer untuk 

mengawasi kemajuan/perkembangan. Monitoring rutin dapat 

dipergunakan untuk mengidentifikasi penerapan program dengan 

atau tanpa perencanaan.284 

2) Monitoring jangka pendek  

Dilakukan dengan angka tertentu dan biasanya 

diperuntukkan baik aktifitas yang spesifik. Seringkali bila aktifitas 

atau proses-proses baru diterapkan menejer ingin mengetahui 

apakah sudh diterapkan sesuai rencana ddan apakah sesuai 

dengan keluaran yang diinginkan. Pada umumnya menejer 

memanfaatkan informasi ini untuk membuat penyusuaian dalam 

tindakan yang baru. 

a) Memilih indicator kunci yang akan dipergunakan menejer 

b) Hindari mengumpulkan data yang berlebihan agar tidak 

menjadi beeban staf 

c) Berikan feedback pada waktu tertentu285 

3) Metodi monitoring  

Dalam pelaksanaan monitoring terdapat unsur-unsur metode 
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monitoring. Metode monitoring tersebut antara lain; 

a) Penyampaiyan laporan dokumentasikan dan koordinasi rutin 

b) Pengamatan kerja sehari-hari melalui kunjungan mendadak  

c) Assement eksternal 

d) Wawancara 

e) Diskusi kelompok  

f) Kunjungan laporan berkala  

g) Survey pengumpulan data dan perbincangan kondisi sebelum 

dan sesudah intervensi 

h) Pengamatan kerja 

4) Prosedur Monitoring 

Monitoring dapat dilakukan kapan saja baik secara formal 

maupun informal yang dilakukan secara berkala dan 

berkesinambungan. Monitoring merupakan kegiatan yang 

terintegrasi dalam keseluruhan tahapan menejemen pembinaan. 

Minimal monitoring dilakukan pada saat proses penyusunan 

rencana. 

a) Pastikan pelaksanaan monitoring telah membaca, mengerti 

dan memahami rencana strategi dan rencana kerja tahunan 

organisasi. 

b) Pastikan bahwa pelaksanaan monitoring pembinaan telah 

membaca mengerti, memahami panduan pembinaan. 

c) Susunlah kerangka acuan pelaksanaan monitoring terapkan 

dengan hasil yang diharapkan. 

d) Lakukan kunjungan berkala.286 

 

B. Konsep Evaluasi 

1. Pengertian evaluasi 

Evaluasi adalah suatu pengumpulaan data dan menganalisis 

informasi tentang efektifitas dan dapat dari suatu tahap atau 

keseluruhan program. Evaluasi juga termasuk menilaipencapaian 

program dan mendeteksi serta menyelesaikan masalah dan 

merencanakan kegiatan yang akan datang. Evaluasi adalah proses 

pemberian informasi untuk membantu membuat keputusan 
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tentang objek yang akan di evaluasi. Evaluasi merupakan kegiatan 

pengumpulan kenyataan mengenai proses pembelajaran secara 

sistematis untuk menetapkan apakah terjadi perubahan terhadap 

peserta didik ddan sejauh apakah perubahan tersebut 

mempengaruhi kehidupan peserta didik.287 

Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu 

pendidikan secara nasional sevagai bentuk aku ntabilitas 

penyelenggaraan pendidikan kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan, diantaranya terhadap peserta didik , lembaga , 

dan program pendidkan.288 

Penilaian sebaiknya dilakukan secara berskala, sehingga 

dapat dijadikan landasan untuk melakukan perbaikan pada semua 

bidang administrasi. Penilaian ini juga harus dilakukan oleh fakta-

fakta yang dapat membawa kea rah perubahan yang fositif serta 

memberikan cara terbaik untuk membuat keputusan. Unsure 

objektivitas penilaian juga turut berperan dalam memberikan 

penilaian, selain itu, peenilaian harus memiliki pengetahuan 

tentang teknik-teknik penilaian yang baik, bersedia menerima 

kritikan konstuktif dari pihak lain.289 

 

2. Tujuan evaluasi  

Tujuan penilaian hendaknya diarahkan pada empat tujuan 

dibawah ini; 
1. Penelusuran (keeping track) untuk menelusuri agar proses 

pembelajaran anak didik tetap sesuai dengan rencana awal. 

2. Pengecekan (checkin-up) apakah terdapat kelemahan-

kelemahan dalam pembelajaran yang dialami anak didik 

3. Pencarian (finding- out) untuk mencari dan menemukan 

faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kelemahan dan 

kesalahan proses pembelajaran 

4. Penyimpulan (summing-up) untuk menyimpulkan apakah 

siswa telah menguasai semua komptensi yang telah 
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ditetapkan dalam kurikulum atau belum. Kesimpulan guru 

dituang kedalam raport sebagai hasil kemajuan hasil belajar 

siswa kepada orang tua, sekolah , atau pihak lain yang 

terkait.290 

Tujuan evaluasi  untuk mendapatkan gambaran tentang 

pencapaian belajar siswa meliputi kelibihan dan kelemahan 

mereka dalam satu priode tertentu, mengetahui posisi siswa 

dalam kelompoknya, mengetahui efektivitas dan efesien 

komponen pembelajaaran yang digunakan oleh pengajar, 

menentukan model tindak laanjut yang dibutuhkan , memberikan 

laporan kepada pihak-pihak yang terkait.291 

 

3. Fungsi Evaluasi  

Penilaian dan hasil belaar memiliki beberapa fungsi sebagai 

berikut; 

1. Fungsi Motivasi  

Segala bentuk latihan, tugas dan ulangan harus direncanakan 

sedemikian rupa oleh guru sehingga siswa terdoronag untuk 

belajar dan menjadiakan kegiatan itu sebagai kebutuhan.292 

2. Fungsi belajar tuntas 

Ketuntasan belaar harus menjadi focus dalam perancangan 

materi yang harus dicakup setiap kali guru melakukan penilaian. 

Rencana penilaian harus disusun sesuai dengan target 

kemampuan yang harus dikuasi siswa pada setiap ssemester dan 

kelas sesuai dengan daftar kemampuan yang telah diterapkan.293 

3. Fungsi sebagai indicator efektifitas pengajaran 

Penilaian kelas dapat digunakan untuk melihat seberapa jauh 

proses belajar mengajar telah berhasil dilakukan. Apabila sebagian 
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besar atau semua siswa telah menguasai sebagian besar atau 

sebagian kemampuan yang diajarkan, maka dapat disimpulkan 

bahwa proses belajar mengajar telah berhasil sesuai dengan 

rencana. begitupun sebaliknya.294 

4. Fungsi umpan balik 

Umpan balik hasil penilaian sangat bermanfaat bagi siswa 

agar siswa mengetahui kelemahannya masinng-masing dalam 

mencapai kemampuan yang harapkan. Analisis hasil penilaian 

juga bermanfaat bagi guru untuk melihat hal-hal apa saa yang 

perlu diperhatikan secara serius dalam proses belajar mengajar.295 

 

4. Karakteristik Evaluasi 

Kegiatan evaluasi dalam proses belajar-mengajar mempunyai 

beberapa karakteristik penting, diantaranya sebagai berikut. 

1. Memiliki implikasi tidak langsung tehada siswa yang 

dievaluasi. Hal ini terjadinya misalnya seorang guru 

melakukan penilaian terhadap kemampuan yang tidak dari 

siswanya. Apa yang dilakukan adalah ia lebih banyak 

menafsir melalui beberapa asek penting yang diizinkan 

seperti melalui keterampilan, penampilan, atau reaksi mereka 

terhadap sesuatu. 

2. Lebih bersifat tidak lengkap dikarenakan evaluasi tidak 

dilakukan secara kontinu hanya merupakan sebagian 

fenomena saja, atau dengan kata lain apa yang dievaluasi 

hanya sesuai dengan pertanyaan item yang direncanakan oleh 

seorang guru. 

3. Mempunyai sifat yang berkemaknaan relative, ini berarti, 

hasil penilaian tergantung pada tolak ukur yang digunakan 

oleh guru. Disamping itu, evaluasipun tergantung dengan 

tingkatan ketelitian alat ukur yang digunakan,296 
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5. Prinsip-Prinsip Evaluasi  

Prinsif-Prinsif evaluasi itu sendiri adalah 

a. Keterpaduan 

b. Evaluasi harus dilakukan dengan prinsif keterpaduan 

antara tujuan intruksional pengajaran, materi 

pembelajaran dan petode pengaaran. 

c. Keterlibatan peserta didik. 

d. Prinsip ini merupakan suatu hal yang mutlak, karena 

keterlibatan peserta didik dalam evaluasi bukan alternatif 

tapi kebutuhan mutlak. 

e. Koherensi 

f. Evaluasi harus berkaitan dengan materi pengajaran yang 

telah dipelajari dansesuai dengan ranah kemampuan 

peserta didik yang hendak diukur. 

g. Pedagogis 

h. Perlu adanya tool penilaian dari aspek pedagogis untuk 

melihat perubahan sikap dan prilaku sehingga pada 

akhirnya hasil evaluasi mampu menjadi indicator bagi 

diri siswa. 

i. Akuntabel. 

j. Hasil evaluasi haruslah menjadi alat akuntabilitas atau 

bahan pertanggung jawaaban bagi pihak yang 

berkepentingan seperti orangtua siswa, sekolah dan 

lainnya.297 

 

C.  Persamaan dan Perbedaan Monitoring dan Evaluasi 

1. Persamaan monitoring dan Evaluasi 

Monitoring dan evaluasi tidak sama, tapi keduanya 

memerlukan berbagai unsurdan alat yang sama antara lain; 

a. Adanya sasaran-sasaran yang jelas, tarhget dan indicator serta 

basis data yang mengandung data mutakhir. 

b. Sasaran diantaranya output, outcome, impact perlu 

ditetapkan sejak awal yaitu pada saat perencanaan begitu 

pula dengan indicator dan sasaran utama. 
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c. Monitoring dapat memudahkan kita dalam mengamati terus 

menerus trend dan masalah, dan perlu melakukan 

penyusuaian dalam rencana implementasi atau proses 

pengelolaan secaara tepat waktu. 

d. Monitoring dan evaluasi juga penting dalam upaya untuk 

merekam temuan, inovasi, hasil dan praktik baik.298 

2. Perbedaan monitoring dan evaluasi 

Meski ada prebedaan kesamaan dan keterkaitan antara 

monitoring dan evaluasi, sebaiknya secara konsepsional dipahami, 

dirancang serta dilakukan secara terpisah. Dengan demikian 

sebaiknya penggunaan istilah “money” dihindari karena 

meruncukan antara dua hal yang berbeda. Penggunaan istilah 

monitoring atau pemantauan dan evaluasi secara terpisah akan 

membantu melaksanakan perbedaan proses, tujuan dan kegunaan 

masing-masing fungsi atau proses.299 

Ayat-Ayat dan hadits Berkenaan dengan Monitoring dan 

Evaluasi; 

Q.S An-naml, ayat 27 

 (27) قال سننظر أصدقت أم كنت من الكذبين

Artinya;  

“berkata Sulaiman” Akan kami lihat (evaluasi) apakah kamu benar 

ataukah kamu termasuk orang-orang yang berdusta.300 

Q.S Al-Ankabut, Ayat 3  

 نلكذبيامن ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن هللا الذين صدقوا وليعل
(3) 

Artinya; 

“Dan sungguh, kami telah mrnhuji orang-orang sebelum mereka, maka 

Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mrngetahui 

orang-orang yang dusta”.301 

عن جبير قال: رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إن هللا عز وجل 
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 رواه الطبرانى(عنه كل ذنب ) يبتلي عبه, بالسقم, حتى يكفر

Artinya;  

Jabir berkata, “Rasulullah saw bersabda, “ sesungguhnya Allah azza 

wajallah menguji seorang hamba-nya denngan suatu penyakit hingga dia 

mengampuni semua dosanya,” (HR.Art-thabrani)302 

لم لمسسلم قال : ما يصيب اأبى هريرة : عن النبي صلى هللا عليه و

, من نصب وال وصب, وال هم وال حزن وال أذى والغم, حتى 

 رواهالبخاري(الشوكة يشاكها, إال كفر هللا بها من خطاياه )

Dari Abu Huraira, dari Nabi saw beliau bersabda, “setiap musibah yang 

menimpa seorang muslim yang berupa kelelahan, penyakit kronis, 

kegalauan pikiran kegelisahan hati, sampai kena duri , akan dihapus 

Allah kesalahannya”  (HR. Al-Bukhari)303 
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Hamzah, 2012 hal 195 
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