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ِ َربِّ ٱْلَعالَِوينَ 
ى َصلِّ  هُنٰ اَللٰ  ٱْلَحْوُد َلِِلٰه ى ُهَحٰود   َسيِِّدنَا َعله لِه   َوَعله  اَْجَوِعْينَ  َوَصْحبِه   اه

Amma ba‟du........Sejatinya, buku ini hadir dihadapan 

pembaca sebagai pelampiasan rasa kekhawatiran, kecemasan, dan 

ketakutan yang teramat sangat akibat merebaknya pandemi 

Covid-19. Betapa tidak, seluruh dimensi kehidupan seakan-akan 

berhenti, jumud, dan stagnan tanpa ada garis demarkasi kapan 

akan bertepi. Bermula dari fajar, syuruq, hingga mentari berujung 

diufuk barat, sisa-sisa kehidupan terjalani dengan rutinitas tanpa 

produktivitas. Pikiran kosong, perasaan nelangsa, hati hampa, raga 

pun tak berdaya. 

Qudrat wa iradah ilahi tak menghendak berlama-lamanya 

post-traumatic stress disorder menggelayuti rutinitas hidup ini. 

Itulah mengapa disuatu nuqtoh pada Ramadhan mubarok, geliat 

kehidupan ini dimulai kembali. Pelan tapi pasti, mata mulai 

menatap, jari jemari mulai menari, brain terinjeksi, asa pun 

menyemai kembali dan “Lingkaran Konsentris Manajemen 

Pendidikan” menjadi bukti dan saksi. Thank you my God. 

Terima kasih tak terhingga untuk istri tercinta Ruwaida 

Fajri, atas segala-galanya. Teruntuk putra dan putriku, Gibran 

Gibraltar dan Nayla Durratusyajara, you are my inspration. 

Ucapan terima kasih juga terhatur kepada bapak Prof. Dr. H. 

Mutawali, M.Ag, rektor UIN Mataram, dan Prof. Dr. H. Masnun 

Tahir, M.Ag wakil rektor bidang akademik UIN Mataram. 

Ungkapan yang sama juga tertuju kepada teman-teman yang 



vi Lingkaran Konsentris Manajemen Pendidikan 

telah memberikan motivasi dan kontribusi terhadap penyelesain 

naskah buku ini. 

„Alakullihal, saran dan masukan untuk penyempurnaan 

buku ini sangat diharapkan. Jazakallah khairan katsira. 

 

Mataram, Juni 2020 

 

 

 

M. Zaki 
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BAB I 

KENISCAYAAN LINGKARAN KONSENTRIS 

MANAJEMEN PENDIDIKAN 

 

A. Relasi Manusia dengan Pendidikan 

Sejatinya seluruh manusia berjalin berkelindan dengan 

pendidikan. Antara manusia dengan pendidikan terjalin 

hubungan kausalitas. Karena manusia, pendidikan mutlak ada, 

dan karena pendidikan, manusia semakin menjadi dirinya sendiri 

sebagai manusia yang manusiawi. Manusia menjadi subyek 

pendidikan sekaligus sebagai obyek pendidikan itu sendiri. 

Pendidikan tidak pernah terpisah dengan kehidupan manusia. 

Pendidikan merupakan khas milik dan alat manusia. Tidak ada 

makhluk lain yang membutuhkan pendidikan. Setiap manusia 

harus melaksanakan pendidikan dan mendidik dirinya, mengingat 

manusia sebagai animal educandum, dan ia memang animal 

educabile (Langeveld, 1980). Manusia sangat memerlukan 

pendidikan dan sejatinya dapat dididik. Pada diri manusia 

terkandung potensi, dinamika, individualitas, sosialitas, dan 

moralitas.  

Manusia memiliki berbagai potensi yang memungkinkannya 

menjadi manusia. Potensi-potensi tersebut dapat bermakna 

apabila diberdayakan melalui proses pendidikan. Secara 

fisikologik dan spritual, manusia selalu aktif dan berdinamika 

dengan lingkungannya. Manusia selalu menginginkan dan 

mengejar segala hal yang lebih dari apa yang telah ada atau yang 
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telah dicapainya. Manusia selalu berupaya untuk 

mengaktualisasikan diri agar menjadi manusia ideal baik dalam 

rangka interaksi atau komunikasinya secara horizontal maupun 

vertikal. Pendidikan dilakukan dalam rangka membantu manusia 

agar menjadi manusia ideal. Di pihak lain, manusia memiliki 

dinamika untuk menjadi manusia ideal. Oleh karena itu, dimensi 

dinamika mengimplikasikan bahwa manusia memerlukan 

pendidikan. 

Pendidikan yang diorkestrasi dan diinginkan oleh manusia 

adalah pendidikan yang dapat membantu dirinya dalam rangka 

mengaktualisasikan atau mewujudkan dirinya. Bukan pendidikan 

sebagaimana kehendak pendidik yang kerap mengabaikan 

dimensi individualitasnya. Selain sebagai individu, manusia juga 

merupakan makhluk sosial yang hidup bersama dengan manusia 

lainnya. Dalam kehidupan bersama dengan sesamanya, akan 

terjadi hubungan simbiosisme mutualisme. Setiap individu akan 

menerima pengaruh dari individu yang lainnya. Kenyataan ini 

memberikan kemungkinan bagi manusia untuk dapat dididik, 

sebab upaya bantuan atau pengaruh pendidikan itu disampaikan 

justru melalui interaksi atau komunikasi antar sesama manusia. 

Dan bahwa manusia dapat menerima bantuan atau pengaruh 

pendidikan juga melalui interaksi atau komunikasi dengan 

sesamanya.  

Dimensi yang paling khas pada diri manusia adalah dimensi 

moralitas. Manusia memiliki kemampuan untuk membedakan 

yang baik dan tidak baik, dan pada dasarnya ia berpotensi untuk 

berperilaku baik atas dasar kebebasan dan tanggung jawabnya. 

Pendidikan hakikatnya bersifat normatif artinya dilaksanakan 

berdasarkan sistem nilai dan norma tertentu serta diarahkan 

untuk mewujudkan manusia ideal, yaitu manusia yang 
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diharapkan sesuai dengan sistem nilai dan norma tertentu yang 

bersumber dari agama maupun budaya yang diakui. Pendidikan 

bersifat normatif dan manusia memiliki dimensi moralitas, 

karena itu aspek moralitas meniscayakan manusia bergantung 

dan membutuhkan pendidikan.  

Beralas tumpu pada keragaman dimensinya, pendidikan 

mutlak dibutuhkan dan harus dilaksanakan oleh manusia, karena 

manusia akan bisa menjadi manusia hanya melalui pendidikan. 

Pada arsy ini, pendidikan diandaikan sebagai proses humanisasi 

yang menaggung asa agar mampu hidup sesuai dengan harkat dan 

martabat kemanusiaannya. Pendidikan secara umum dihajatkan 

untuk membantu manusia menemukan hakikat kemanusiaannya 

secara utuh. Inhern padanya, fungsi melakukan proses 

penyadaran terhadap manusia untuk mampu mengenal, 

mengerti, dan memahami realitas kehidupan yang ada di 

sekelilingnya.  

Dengan adanya pendidikan, diharapkan manusia mampu 

menyadari dan menumbuhkembangkan berbagai potensinya: 

spiritual, jiwa, pikiran, dan tubuh. Dengan melakukan proses 

berpikir, manusia akan menemukan eksistensi kehadirannya 

sebagai makhluk yang telah diberi akal oleh Tuhan Yang Maha 

Esa. Demi pencapaian tujuan dan fungsi tersebut, pendidikan 

niscaya dilakukan dan berlangsung sepanjang hayat. Tujuan dan 

fungsi yang agung ini diyakini dapat diimplementasikan dan 

dieksternalisasikan melalui lokus dan institusi yang berlabel 

sekolah.  
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B. Relasi Pendidikan dengan Manajemen 

Sekolah sebagai salah satu sistem sosial memiliki posisi yang 

sangat strategis dalam membentuk manusia seutuhnya. Institusi 

ini bermula dari asumsi dan realitas sosial yang tidak 

terbantahkan, betapa orang tua tidak mampu mendidik anak-

anak mereka secara sempurna dan lengkap. Karena itu mereka 

membutuhkan bantuan kepada pihak lain, dalam hal ini institusi 

pendidikan, untuk mengembangkan anak-anak mereka secara 

relatif sempurna, walaupun cita-cita ini tidak otomatis tercapai. 

Personalia sekolah masih memerlukan ikhtiar yang sungguh-

sungguh dan perjuangan tanpa henti untuk mencapai cita-cita 

itu, yang sampai sekarang belum pernah terhenti. Sebab sejalan 

dengan perkembangan kebudayaan, makin banyak yang perlu 

dipelajari dan perjuangkan di sekolah. 

Sekolah memiliki peranan yang besar dalam menentukan 

keberhasilan tujuan pendidikan. Sebagaimana diketahui, manusia 

pada dasarnya mengalami proses sosialisasi primer dan sekunder. 

Sosialisasi primer dilakukan dalam lingkungan keluarga semenjak 

anak dilahirkan. Sedangkan sosialisasi sekunder dialami ketika 

anak memasuki usia sekolah, dimana anak mengalami sosialisasi 

yang lebih luas dalam melihat dunianya. Sosialisasi dalam 

keluarga merupakan modal dasar untuk meneruskannya dalam 

sosialisasi sekunder di sekolah. Melalui praktek pendidikan, 

manusia diajak untuk memahami bagaimana sejarah atau 

pengalaman budaya dapat ditransformasi dalam zaman 

kehidupan yang akan mereka alami serta mempersiapkan mereka 

dalam menghadapi tantangan dan tuntutan yang ada di dalamnya. 

Pengetahuan dan kebudayaan menurut Daradjat (2008:7) 
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seringkali dikombinasikan karena adanya pengaruh zaman 

terhadap pengetahuan.  

Sekolah tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat sebab 

eksistensinya ada di masyarakat. Institusi sosial ini hidup, 

tumbuh dan berkembang bersama-sama dengan warga 

masyarakat. Antara masyarakat dan sekolah saling 

membutuhkan. Masyarakat membutuhkan sekolah untuk 

mendidik putra putrinya, sebaliknya sekolah membutuhkan 

masyarakat untuk membantu kelancaran pembelajaran di 

sekolah dengan cara memberikan berbagai macam fasilitas. 

Sekolah tidak dibenarkan menjadi menara air, yang melebur 

menjadi satu dengan masyarakat tanpa memberikan identitas 

apa-apa. Ia juga tidak diizinkan sebagai menara gading yang 

mengisolasi diri dari kehidupan masyarakat sekitarnya. Pidarta 

(2015: 169), mengidealisasikan sekolah niscaya menjadi mercu 

suar atau menara penerang, agar dapat memberi penerang bagi 

kehidupan masyarakat setempat. Sekolah harus tetap berakar 

pada masyarakat setempat, memperhatikan ide-ide masyarakat 

setempat, mengimplementasikan aspirasi mereka, memanfaatkan 

fasilitas setempat untuk belajar, dan menyesuaikan diri dengan 

kebiasaan-kebiasaan hidup masyarakat setempat. 

Hubungan antara sekolah dan masyarakat dapat dianalogkan 

dengan selembar kain batik. Dalam hal ini motif-motif atau pola-

pola gambarnya adalah sekolah dan kain latarnya adalah 

masyarakat. Motif-motif yang dituangkan di atas kain itu 

memberi corak keindahan tertentu pada lembaran kain itu. Pola-

pola gambar yang tergores di atas kain membuat batik itu 

menjadi meningkat kualitasnya dan bertambah tinggi nilainya. 

Tak terbayang manakala pola-pola gambar itu tidak berada di 

atas kain, maka pola itu akan berkurang artinya. Begitu pula 
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batik tanpa pola yang menarik akan menjadi rendah mutunya di 

mata pembeli. Itulah mengapa, sekolah menjadi bunga bagi 

masyarakat sekitarnya.  

Sekolah dan masyarakat memiliki hubungan simbiosisme 

mutualisme. Kedua entitas ini memiliki hubungan timbal balik. 

Sekolah memberi manfaat kepada masyarakat begitu pula 

masyarakat memberikan dukungan kepada sekolah. Hubungan 

seperti ini, jelas menguntungkan kedua belah pihak. Manfaat 

pendidikan bagi masyarakat adalah untuk meningkatkan peran 

mereka sebagai warga masyarakat, baik yang berkaitan dengan 

kewajiban maupun dengan hak mereka. Dalam rangka 

pendidikan sepanjang hayat misalnya, warga masyarakat bisa 

belajar tentang apa saja sesuai dengan minat dan bakat mereka, 

sehingga pemahaman, keterampilan tertentu, dan sikap mereka 

semakin meningkat. Terkhusus bagi peserta didik, institusi ini 

lebih bersifat wahana persiapan untuk menjadi individu dan 

warga negara yang baik. Mereka memiliki kesempatan khusus 

dan lebih leluasa untuk belajar dan melatih diri di sekolah. 

Secara lebih rinci, eksistensi sekolah dapat dimanfaatkan oleh 

masyarakat sebagai salah satu kunci bagi pemecahan masalah-

masalah sosial dengan cara melatih peserta didik dengan tepat 

sehingga mereka tidak melakukan tindakan-tindakan di luar 

norma-norma umum yang berlaku. Sekolah juga merupakan alat 

kontrol sosial. Dalam masyarakat modern, keluarga, dan lembaga 

keagamaan diganti oleh sekolah sebagai lembaga yang paling 

penting untuk menanamkan nilai-nilai kemasyarakatan. 

Selanjutnya Broom (2008: 134) mengidentifikasi dengan rinci 

fungsi institusi pendidikan atau sekolah bagi masyarakat, di 

antaranya: alat transmisi, pelestarian dan pusat budaya, 

meneruskan ikhtiar orang tua dalam mengembangkan 
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kepribadian perserta didik, meningkatkan integrasi dan 

kohesivitas sosial, membantu memecahkan masalah-masalah 

sosial serta sebagai media untuk mempersiapkan dan menyeleksi 

tenaga kerja yang profesional. Begitu banyak manfaat yang 

diperoleh masyarakat melalui institusi pendidikan. Itulah 

mengapa masyarakat perlu dan niscaya mendukung institusi 

sosial ini sebagai imbalan bagi keuntungan yang mereka peroleh. 

Sudah merupakan konsep umum dalam dunia pendidikan, 

bahwa pembelajaran yang baik tidak cukup hanya dilaksanakan 

oleh sekolah saja, melainkan perlu mendapat dukungan dari 

masyarakat sekitarnya. Dengan belajar di masyarakat, peserta 

didik bisa mengamati keadaan yang wajar atau yang asli di alam 

terbuka. Hal ini akan dapat meningkatkan minat mereka, 

menghindari kebosanan, melihat dengan jelas manfaat ilmu yang 

dipelajari, dan tentu saja mereka lebih mudah berlatih karena 

fasilitas yang tersedia. Dukungan lain yang dapat diberikan oleh 

masyarakat adalah menjadi nara sumber. Bagi anggota masyarakat 

yang memiliki keahlian dan keterampilan tertentu yang 

dibutuhkan oleh peserta didik dapat menjadi nara sumber bagi 

sekolah dalam rangka membina dan mengembangkan bakat, 

minat dan keterampilan peserta didik. Kondisi dan keadaan 

daerah atau masyarakat bisa merupakan inspirasi bagi sekolah 

untuk memberi variasi kepada kurikulumnya, yang dikenal 

sebagai kurikulum muatan lokal. Dengan melaksanakan 

kurikulum seperti ini sekaligus sekolah sudah memenuhi 

tuntutan masyarakat setempat.  

Kontrol sosial merupakan manfaat tersendiri bagi lembaga 

pendidikan. Institusi sekolah yang ditangani bersama dengan 

anggota masyarakat memang patut mendapat kontrol dari kedua 

belah pihak. Kontrol kepala sekolah saja belumlah mencukupi, 
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sebab adakalanya sekolah akan melaksanakan kegiatan-kegiatan 

yang hanya menguntungkan pihak sekolah saja. Dengan adanya 

kontrol atau pengawasan sosial, diharapkan kepentingan-

kepentingan masyarakat juga akan terealisasi dengan baik. Di 

samping itu, pengawasan sosial juga dapat meningkatkan 

kesadaran para personalia sekolah akan tugas dan tanggung 

jawabnya, sebab mereka selalu mendapat sorotan dari pihak luar 

yaitu masyarakat, lebih-lebih bila masyarakat banyak 

memberikan bantuan materil atau moral kepada sekolah.  

Tingginya asa masyarakat terhadap eksistensi sekolah dan 

besarnya harapan sekolah terhadap partisipasi masyarakat, 

meniscayakan institusi sosial ini haruslah dikelola dengan baik 

dan benar. Mengingat, hingga dewasa ini kualitas proses dan 

kualitas hasil pendidikan belumlah menggembirakan. Ada 

banyak problematika didalamnya. Bermula dari problem 

kompetensi kepemimpinan, profesionalisme pendidik, kualifikasi 

tenaga kependidikan, relevansi kurikulum, ketersediaan sarana 

dan prasarana, hingga berujung pada renggangnya relasi dengan 

masyarakat. Gurita ini niscaya dicarikan solusinya agar sumber 

daya manusia kita tidak melulu dan terus-terusan berada pada 

zona asfalasafilin. Itulah mengapa, penerapan “lingkaran 

konsentris manajemen pendidikan” menjadi niscaya dan satu-

satunya alternatif, untuk dapat meningkatkan mutu pendidikan 

yang sesuai standar dan asa seluruh stakeholders. Lingkaran 

konsentris manajemen pendidikan diandaikan sebagai sebuah alat 

bantu untuk membedah dan menganalisis masalah-masalah 

pendidikan, serta berasa menempatkan manajemen pada posisi 

yang strategis dalam institusi pendidikan. Instrumen-instrumen 

dalam fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorgansasian, 

pelaksanaan dan pengawasan dapat dijadikan sebagai basis acuan 
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dan modal utama untuk mengorkestrasi tujuan pendidikan secara 

efektif dan efisien. 

Max Ways, wartawan senior majalah bisnis Fortune, berujar: 

jika abad sembilan belas merupakan abad industri, maka abad 

dua puluh adalah abad manajemen. Pernyataan ini tidaklah 

berlebihan. Secara diakronis, faktaneka sejarah membuktikan 

betapa ilmu manajemen berkembang dengan sangat pesat dan 

diterima oleh semua strata. Berinkubasi sejak abad sembilan 

belas, ilmu manajemen telah dan terus mengokohkan diri dan 

memperteguh peran dan fungsinya dalam memenuhi kebutuhan 

manusia dan organisasi. Melalui manajemen, berbagai organisasi, 

tak berkelit organisasi pendidikan dapat memaksimalkan 

perannya dalam mengkonstruksi manusia yang unggul secara 

intelektual, kaya dalam amal serta anggun dalam moral dan 

kebajikan. 

Peran manajemen bagi peningkatan mutu pendidikan 

semakin urgen dan krusial. Bahkan pada konteks kekinian dan 

kedisinian, manajemen diletakkan pada posisi strategis, sentral 

dan dianggap sebagai jantungnya pendidikan. Sebagaimana dalam 

kehidupan manusia, jantung merupakan pusat kehidupan. 

Demikian pula dalam kehidupan institusi sekolah, manajemen 

adalah jantung dalam keseluruhan kegiatannya. Pada moment-

moment kebangkitan lembaga pendidikan, secara faktual 

ditopang oleh pengembangan manajemen. Manajemen dipercaya 

mampu menjadi salah satu alternatif solusi problematika 

pendidikan.  

Kegenitan masyarakat (baca: orang tua) menerabas regulasi 

zonasi, dan kesediannya membayar mahal untuk menyekolahkan 

putra-putrinya pada institusi sekolah tertentu bukanlah suatu 

kebetulan. Pilihan ini didasarkan atas berbagai gerakan menuju 
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kemajuan yang diaktori oleh institusi sekolah, dalam bentuk 

pengembangan sumber daya manusia, kepemimpinan, 

pendanaan, sistem informasi dan pengembangan team work. 

Gerakan-gerakan ini, berkelindan erat dengan pola-pola kerja 

manajemen pendidikan yang baik.  

Dalam tilikan yang lain, terdapat institusi sekolah yang 

mengalami stagnasi, penurunan status akreditasi, sepi peminat, 

bergelut dalam kubangan konflik internal yang tak bertepi, 

bahkan tenggelam dalam lipatan sejarah, juga bukanlah suatu 

kebetulan. Kasus-kasus ini menyeruak kepermukaan karena 

dipantik oleh buruknya pengembangan profesionalisme sumber 

daya manusia, rendahnya kompetensi kepemimpinan, minimnya 

sumber pendanaan, pengabaian informasi sebagai basis 

pengambilan keputusan, dan rapuhnya team work. Semua 

pemantik ini, bermusabab dengan pola-pola kerja manajemen 

pendidikan yang buruk.  

„Alakullihal, setiap orang, baik prkatisi, akademisi hingga 

decison maker pendidikan, niscaya dan perlu memahami secara 

utuh dan tuntas lingkaran konsentris manajemen pendidikan. 

Last but not least, “tidak ada sekolah yang bagus dan sekolah yang 

jelek; yang ada adalah sekolah dengan manajemen yang baik dan 

sekolah dengan manajemen yang kurang baik”. Disinilah relevansi 

analogi yang dikonstruksi oleh Ohmae (2002: 71), bahwa: “tidak 

ada negara kaya dan negara miskin; yang ada adalah negara 

dengan manajemen baik dan negara dengan manajemen yang 

kurang baik”. وهللا أعلُن با لصىاب 
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BAB II 

LINGKARAN KONSENTRIS  

MANAJEMEN PENDIDIKAN 

 

A. Esensi Manajemen Pendidikan 

Dalam tradisi lisan kita, terma manajemen sudah populer 

dalam kehidupan organisasi, termasuk organisasi sekolah. 

Sederhananya manajemen dimaknai sebagai pengelolaan atau 

pengaturan. Suatu proses menata atau mengelola organisasi dalam 

mencapai tujuan yang diinginkan. Organisasi sekolah akan 

berjalan dengan baik, jika manajemen di dalamnya juga teratur 

dan baik. Melalui manajemen yang baik akan meningkatkan 

kualitas organisasi dan lingkungan kerja yang positif. Itulah 

mengapa, manajemen tidak bisa dipisahkan dengan segala jenis 

organisasi termasuk organisasi sekolah.  

Manajemen dibutuhkan oleh semua organisasi karena tanpa 

manajemen, semua akan sia-sia dan pencapaian tujuan akan lebih 

sulit. Kebutuhan terhadap manajemen ini didasarkan pada 

pencapaian tujuan organisasi dan tujuan pribadi. Selain itu, 

manajemen juga dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan di 

antara tujuan-tujuan, sasaran-sasaran dan kegiatan-kegiatan yang 

saling bertentangan dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam 

organisasi, seperti pimpinan dan bawahan, pemilik dan karyawan 

serta pihak-pihak lainnya. Faktor efisiensi dan efektivitas menjadi 

pertimbangana khusus organsisasi membutuhkan manajemen. 

Mengingat kedua konsepsi ini dapat digunakan untuk mengukur 
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prestasi kerja suatu organisasi. Efisiensi diandaikan melakukan 

pekerjaan dengan benar (doing things right) sedangkan efektivitas 

diibaratkan melakukan pekerjaan yang benar (doing the right 

things). 

Seperti bidang studi lainnya yang berkelindan dengan 

manusia, manajemen juga banyak mengundang perhatian para 

cerdik pandai. Perhatian mereka terhadap esensi manajemen 

mengantarkannya pada pemaknaan yang berbeda. Misalnya, 

Follett (1997: 23) mengabstraksikan manajemen sebagai sebuah 

seni dalam menyelesaiakan pekerjaan melalui orang lain. 

Pemaknaan ini mengandung arti bahwa para manajer mencapai 

tujuan-tujuan organisasi melalui pengaturan orang-orang lain 

untuk melaksanakan berbagai tugas yang mungkin diperlukan, 

atau berarti dengan tidak melakukan tugas-tugas itu sendiri. 

Mengartikan manajemen sebagai seni mengandung arti bahwa hal 

itu adalah keterampilan atau kemampuan pribadi. 

Di sisi lain Stoner (1982: 8) memaknai manajemen sebagai 

proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan 

pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan 

sumber daya-sumber daya organisasi lainnya, agar tujuan 

organisasi yang telah ditetapkan dapat tercapai. Konsepsi teoritis 

ini mendeskripsikan bahwa manajemen telah menggunakan kata 

proses, bukan kata seni. Pilihan diksi proses oleh Stoner, 

mengindikasikan bahwa manajemen menghendaki suatu 

pendekatan sistem dan cara sistematis untuk melakukan 

pekerjaan. Manajemen dimaknai sebagai proses karena semuan 

manajer, tanpa memperdulikan kemampuan atau kecakapan 

khusus mereka, harus melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu 

yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan-tujuan yang mereka 

inginkan. Pada intinya, manajemen melibatkan tujuan-tujuan 
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organisasi yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, para manajer 

organisasi apapun, berikhtiar untuk mencapai berbagai hasil akhir 

yang spesifik. Hasil-hasil ini tentu saja unik bagi masing-masing 

organisasi. Bagaimanapun juga, apapun tujuan yang telah 

ditetapkan organisasi tertentu, manajemen merupakan proses 

untuk mencapai tujuan.  

Selain dua pemaknaan di atas, Gulick sebagaimana disepakati 

oleh Handoko (2007: 11) mengartikan manajemen sebagai suatu 

bidang ilmu pengetahuan (science) yang berusaha secara 

sistematis untuk memahami, mengapa dan bagaimana manusia 

bekerja sama untuk mencapai tujuan dan membuat sistem kerja 

sama ini lebih bermanfaat bagi kemanusiaan. Menurut Gulick, 

manajemen telah memenuhi persyaratan untuk disebut bidang 

ilmu pengetahuan karena telah dipelajari untuk waktu yang lama 

dan telah diorganisasi menjadi suatu rangkaian teori. Walaupun 

teori-teori ini masih bersifat umum dan subyektif, tetapi teori-

teori manajemen selalu diuji dalam praktek, sehingga manajemen 

sebagai ilmu akan terus berkembang. Konsekuensi logis dari 

posisinya sebagai ilmu pengetahuan, manajemen memerlukan 

disiplin ilmu-ilmu pengetahuan lain dalam penerapannya. 

Sama halnya dengan pemaknaan manajemen secara umum, 

para cerdik pandai juga memiliki pandangannya masing-masing 

tentang esensi manajemen pendidikan. Knezevich (1984: 9) 

misalnya, mengabstraksikan manajemen pendidikan sebagai 

sekumpulan fungsi untuk menjamin efisiensi dan efektifitas 

pelayanan pendidikan, melalui perencanaan, pengambilan 

keputusan, perilaku kepemimpinan, penyiapan alokasi sumber 

daya, stimulus dan koordinasi personil, penciptaan iklim 

organisasi yang kondusif, serta penentuan pengembangan fasilitas 

untuk memenuhi kebutuhan peserta didik dan masyarakat di 
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masa depan. Bagi Knezevich, manajemen pendidikan diandaikan 

sebagai serangkaian kegiatan bersama atau keseluruhan proses 

pengendalian usaha atau kerja sama sekelompok orang dalam 

mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan secara 

terencana dan sistematis, serta diselenggarakan pada suatu 

lingkungan tertentu. 

Dari prespektif yang berbeda, Engkoswara (2001: 2) 

memaknai manajemen pendidikan sebagai suatu ilmu yang 

mempelajari bagaimana menata sumber daya untuk mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan secara produktif dan bagaimana 

menciptakan suasana yang baik bagi manusia yang turut serta di 

dalam mencapai tujuan yang disepakati bersama. Lebih lanjut 

dikatakan bahwa penataan mengandung makna mengatur, 

memimpin, mengelola atau mengadministrasikan sumber daya 

yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan 

pembinaan. Sumber daya terdiri dari sumber daya manusia 

(pendidik, peserta didik dan pemakai jasa pendidikan), sumber 

belajar dan kurikulum (segala sesuatu yang disediakan lembaga 

pendidikan untuk mencapai tujuan), serta fasilitas (peralatan, 

barang dan keuangan yang menunjang kemungkinan terjadinya 

pendidikan). Tujuan pendidikan yang produktif berupa prestasi 

yang efektif dan suasana atau proses yang efisien, sedang 

keberhasilan tujuan pendidikan yang produktif dapat dilihat dari 

sudut administrasi psikologis, dan ekonomis. 

Deskripsi teoritis dari para cerdik pandai tentang esensi 

manajemen pendidikan di atas, dapat disimplikasi bahwa 

manajemen pendidikan merupakan proses yang terdiri dari 

tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan 

dan pengawasan dalam bidang pendidikan supaya dapat tercapai 

tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk 
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menuju point perubahan pendidikan (education change) secara 

menyeluruh, maka manajemen pendidikan adalah komponen 

yang harus diprioritaskan untuk kelangsungan pendidikan 

sehingga menghasilkan out-put yang diinginkan. Masih terdapat 

institusi pendidikan yang belum memiliki manajemen yang bagus 

dalam pengelolaan pendidikannya. Manajemen yang digunakan 

masih konvensional, sehingga kurang bisa menjawab tantangan 

zaman dan terkesan tertinggal dari modernitas. 

Selanjutnya Fattah (2012: 37) mengidentifikasi berbagai 

tujuan manajemen pendidikan, antara lain: 

1. Terwujudnya suasana belajar dan proses pembelajaran yang 

aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. 

2. Terciptanya peserta didik yang aktif mengembangkan 

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 

akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan negara. 

3. Terpenuhinya salah satu dari empat kompetensi tenaga 

pendidik dan kependidikan. 

4. Tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. 

5. Terbekalinya tenaga kependidikan dengan teori tentang 

proses dan tugas administrasi pendidikan. 

6. Teratasinya masalah mutu pendidikan.  

Cerdik pandai yang lain mengidentifikasi tujuan manajemen 

pendidikan lebih rinci dan detil. Syafaruddin dan Asrul (2014: 

102) misalnya, mendeskripsikan tujuan manajemen pendidikan 

diarahkan untuk mencapai tujuan pendidikan secara produktif, 

bermutu, efektif dan efisien.
 

Produktif diandaikan sebagai 

perbandingan terbaik antara hasil yang diperoleh (out put) dengan 

jumlah sumber yang digunakan (input) sehingga produktivitas 
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dapat dinyatakan secara kuantitas dan kualitas sebagai sesuatu 

yang dihasilkan organisasi melalui proses manajemen pendidikan. 

Kuantitas out put berupa jumlah tamatan, dan kuantitas input 

berupa jumlah tenaga kerja dan sumber daya (uang, peralatan, 

perlengkapan, bahan, dan sebagainya). Produktif dalam 

pendidikan adalah ukuran kualitas dan tidak dapat diukur dengan 

uang. Produktivitas ini digambarkan dari ketetapan menggunakan 

metode atau cara kerja serta alat yang tersedia sehingga 

menghasilkan pekerjaan dalam proses pendidikan yang 

diharapkan. Dengan cara itu akan dicapai volume, dan beban 

kerja dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang tersedia dan 

mendapat respon positif dan bahkan pujian dari orang lain atas 

hasil kerjanya. Kajian terhadap produktivitas secara 

komperehenshif adalah keluaran yang banyak dan bermutu dari 

tiap-tiap fungsi atau peranan penyelenggaraan pendidikan.  

Keberadaan mutu menunjukkan kepada suatu ukuran 

penilaian atau penghargaan yang diberikan atau dikenakan 

kepada barang (products) dan atau jasa (service) tertentu 

berdasarkan pertimbangan objektif atas bobot dan/atau 

kinerjanya. Mutu juga berkenaan dengan jasa atau pelayanan 

dan/atau produk tersebut harus menyamai dan bahkan melebihi 

kebutuhan atau harapan pelangganya. Dengan demikian mutu 

pendidikan adalah jasa pelayanan pendidikan atau produk yang 

berwujud lulusan yang menyamai atau melebihi harapan 

pelanggan sehingga pelanggan mendapat kepuasan atas 

pendidikan yang diberikan. 

Efektivitas adalah ukuran keberhasilan organisasi. 

Keefektivan adalah derajat dimana organisasi mencapai 

tujuannya. Dapat juga dikatakan efektivitas adalah kesesuaian 

hasil yang dicapai organisasi dengan tujuan. Efektivitas institusi 
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pendidikan terdiri dari dimensi manajemen dan kepemimpinan 

sekolah, guru, tenaga kependidikan, dan personil lainya, peserta 

didik, kurikulum, sarana prasarana, pengelolaan kelas, hubungan 

sekolah dan masyarakatnya, pengelolaan bidang khusus lainnya 

atau hasil nyatanya merujuk kepada hasil yang diharapakan 

bahkan menunjukan kedekatan atau kemiripan antara hasil nyata 

dengan hasil yang diharapakan. Efektivitas dapat juga ditelaah 

dari masukan yang merata, keluaran yang banyak dan bermutu 

tinggi, ilmu dan keluaran yang relevan dengan kebutuhan 

masyarakat yang sedang membangun, serta pendapatan tamatan 

yang memadai. 

Efisiensi berkaitan dengan cara yaitu membuat sesuatu 

dengan betul (doing thing right) sementara efektivitas adalah 

menyangkut tujuan (doingthe right thing) atau efektivitas adalah 

perbandingan antara rencana input/sumber daya dengan output. 

Suatu kegiatan dikatakan efisien bila tujuan dapat dicapai secara 

optimal dengan penggunaan atau pemakaian sumber daya yang 

minimal. Efisiensi pendidikan adalah bagaimana tujuan itu 

dicapai dengan memiliki tingkat efisiensi waktu, biaya, tenaga 

dan sarana. 

Deskripsi teoritis di atas dapat disimplikasi bahwa pada 

dasarnya tujuan manajemen pendidikan adalah memberikan 

pelayanan yang baik kepada peserta didik dalam hal proses 

pembelajaran seperti terciptanya suasana menyenangkan, 

nyaman, dan betah tinggal di sekolah dalam proses pembelajaran, 

dan pembelajaran dilaksankan dengan cara inovatif, kreatif, 

efektif dan energik. 
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B. Fungsi dan Manfaat Manajemen Pendidikan 

Galibnya fungsi manajemen pada institusi pendidikan 

berkisar pada kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, 

melaksanakan atau menggerakkan dan mengendalikan. 

1. Perencanaan (Planning) 

Dalam dunia pendidikan, perencaaan lazim disebut dengan 

desain. Eksistensinya menjadi niscaya agar pencapaian target goals 

menjadi logis dan terukur. Bermula dari formulasi ini, Dick dan 

Carey (1986: 183) memaknai perencanaan sebagai proses 

menyusun suatu keputusan berupa langkah-langkah penyelesaian 

suatu masalah atau pelaksanaan suatu pekerjaan yang terarah 

pada pencapaian tujuan tertentu. Perencanaan dihajatkan untuk 

mencapai solusi terbaik dalam memecahkan masalah dengan 

memanfaatkan sejumlah informasi yang tersedia. Perencanaan 

menduduki posisi yang paling utama dan strategis dari fungsi-

fungsi manajemen lainnya. Itulah mengapa, perencanaan 

diabstraksikan oleh Reigeluth (1983: 297) sebagai cetak biru, 

untuk menggapai tujuan yang memuat pengalokasian sumber 

daya yang dibutuhkan, jadwal, tugas-tugas dan pekerjaan-

pekerjaan yang harus dilaksanakan berkelindan dengan 

pencapaian tujuan tersebut. Batasan ini mengandaikan bahwa 

perencanaan merupakan proses penetapan dan pemanfaatan 

sumber daya secara terpadu yang diharapkan dapat menunjang 

kegiatan-kegiatan dan upaya-upaya yang dilaksanakan secara 

efisien dan efektif dalam mencapai tujuan. Batasan ini dipertegas 

oleh Sagala (2012: 141) dengan mendeskripsikan perencanaan 

sebagai proses penetapan dan pemanfaatan sumber daya secara 

terpadu yang diharapkan dapat menunjang kegiatan-kegiatan dan 
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upaya-upaya yang akan dilakukan secara efektif dan efisien dalam 

mencapai tujuan. 

Pemaknaan lain mengenai perencanaan dikonstruksi oleh 

Cunningham yang disadur oleh Uno (2008: 1). Bagi Cunningham 

perencanaan merupakan proses menyeleksi dan menghubungkan 

pengetahuan, fakta, imajinasi dan asumsi untuk masa yang akan 

datang dengan tujuan memvisualisasikan dan memformulasikan 

hasil yang diinginkan, urutan kegiatan yang diperlukan dan 

perilaku dalam batas-batas yang dapat diterima yang akan 

digunakan dalam penyelesaian. Perencanaan disini menekankan 

pada usaha menyeleksi dan menghubungkan sesuatu dengan 

kepentingan masa yang akan datang serta usaha untuk 

mencapainya. Konstruksi lain mengelindankan perencanaan 

dengan komponen lainnya dalam keseluruhan aktivitas untuk 

mencapai tujuan. Dalam konteks ini Sudjana (2004: 57) 

mendeskripsikan perencanaan sebagai proses yang sistematis 

dalam pengambilan keputusan tentang tindakan yang akan 

dilakukan pada waktu yang akan datang. Disebut sistematis 

karena perencanaan dilaksanakan dengan menggunakan prinsip-

prinsip proses pengambilan keputusan, penggunaan pengetahuan 

dan teknik secara ilmiah, serta tindakan atau kegiatan yang 

terorganisasi.  

Sering diandaikan bahwa sebuah perencanaan merupakan 

jembatan yang dibangun untuk menghubungkan antara masa kini 

dengan masa yang akan datang yang diinginkan, karena 

perencanaan merupakan gerbang utama mempersiapkan masa 

depan. Masa depan memang akan datang dengan sendirinya, tapi 

tanpa perencanaan, masa depan tersebut mungkin bukan masa 

depan yang kita inginkan. Perencanaan memberikan arah 

tindakan saat ini yang terfokus pada pencapaian tujuan yang kita 
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impikan di masa yang akan datang. Melalui perencanaan kita 

dapat mengantisipasi perubahan lingkungan dan memperkirakan 

resikonya sambil terus menyesuaikan aktifitas dengan tujuan 

yang hendak kita capai.  

Begitu penting dan strategisnya kedudukan perencanaan, 

maka dalam dunia militer dikenal idiom: ”Jika kamu gagal 

merencanakan, maka kamu merencanakan kegagalan”. Konstruksi 

terminologis dan tamsil tentang perencanaan yang telah 

dideskripsikan di atas mengantar kita pada simplikasi bahwa 

perencanaan merupakan suatu cara yang memuaskan untuk 

membuat kegiatan dapat berjalan dengan baik, disertai dengan 

berbagai langkah yang antisipatif guna memperkecil kesenjangan 

yang terjadi sehingga kegiatan tersebut mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan.  

Pada konteks dunia pendidikan, perencanaan sering 

dikelindankan dengan pembelajaran. Pembelajaran merupakan 

salah satu sub sistem dari sistem pendidikan. Pembelajaran 

merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi 

proses perolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan, kemahiran, 

dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada 

peserta didik serta membantu peserta didik agar dapat belajar 

lebih baik. Tegas dan lugas Degeng (1993: 1) memaknai 

pembelajaran sebagai upaya untuk membelajarkan peserta didik. 

Batasan ini secara implisit mendeskripsikan bahwa di dalam 

pembelajaran terdapat kegiatan memilih, menetapkan, 

mengembangkan metode untuk mencapai hasil yang diinginkan. 

Pemilihan, penetapan, dan pengembangan metode ini didasarkan 

pada kondisi pembelajaran yang ada. Kegiatan ini pada dasarnya 

merupakan inti dari perencanaan pembelajaran. 
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Berdasarkan deskripsi teoritis di atas dapat disarikan bahwa 

pembelajaran merupakan serangkaian kegiatan yang di dalamnya 

terdapat proses pemerolehan ilmu dan pengetahuan yang 

diharapakan dapat memberi pengaruh secara langsung kepada 

peserta didik agar dapat membantu peserta didik menghadapi 

kehidupan di masa yang akan datang. Disinilah letak urgensinya, 

bahwa pembelajaran niscaya direncanakan agar tujuan yang telah 

ditetapkan dapat tercapai dengan efektif dan efisien. 

Dalam perspektif teknologi pendidikan, mendesain atau 

merencanakan pembelajaran termasuk dalam kawasan teknologi 

pendidikan. Bambang (2008: 147) secara detail mendeskripsikan 

berbagai kawasan teknologi pendidikan, diantaranya: 

a. Kawasan pengembangan yaitu proses penterjemahan 

spesifikasi desain ke dalam bentuk fisik yang mencakup 

banyak variasi teknologi yang digunakan dalam 

pembelajaran. Kawasan pengembangan dapat 

diorganisasikan dalam empat kategor yakni teknologi cetak 

(yang menyediakan landasan untuk kategori yang lain), 

teknologi audio visual, teknologi berazaskan komputer, dan 

teknologi terpadu. 

b. Kawasan pemanfaatan yakni aktivitas menggunakan proses 

dan sumber untuk belajar. Kawasan pemanfaatan meliputi 

empat kategori yakni pemanfaatan media, difusi inovasi, 

implementasi dan institusionalisasi (pelembagaan), serta 

kebijakan dan regulasi. Pemanfaatan media ialah 

penggunaan yang sistematis dari sumber untuk belajar. 

Proses pemanfaatan media merupakan proses pengambilan 

keputusan bedasarkan pada spesifikasi desain 

pembelajaran. Implementasi ialah penggunaan bahan dan 

strategi pembelajaran dalam keadaan yang sesungguhnya 
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(bukan tersimulasikan). Pelembagaan ialah penggunan yang 

rutin dan pelestarian dari inovasi pembelajaran dalam suatu 

struktur atau budaya organisasi. Kebijakan dan regulasi 

adalah aturan dan tindakan dari masyarakat (atau wakilnya) 

yang mempengaruhi difusi atau penyebaran dan 

penggunaan peknologi pendidikan. 

c. Kawasan pengelolaan yaitu pengendalian teknologi 

pendidikan melalui perencanaan, pengorganisasian, 

pengkoordinasian, dan supervisi. Ada empat kategori dalam 

kawasan pengelolaan, yaitu pengelolaan proyek, 

pengelolaan sumber, pengelolaan sistem penyampaian, dan 

pengelolaan informasi. 

d. Kawasan penilaian yaitu proses penentuan memadai 

tidaknya pembelajaran dan belajar. Dalam kawasan 

penilaian ini terdapat empat kategori, yakni analisis 

masalah, penilaian acuan-patokan, evaluasi formatif, dan 

evaluasi sumatif. Khusus kawasan desain atau perancanaan 

mencakup penerapan berbagai teori, prinsip, prosedur 

dalam melakukan perencanaan suatu program atau 

kegiatan pembelajaran yang dilakukan secara sistemis dan 

sistematis. Kawasan desain menurut Seels dan Richey 

(1990: 29) terdiri dari desain sistem pembelajaran, desain 

pesan, strategi pembelajaran dan karakteristik peserta 

didik.  

Perencanaan pembelajaran merupakan suatu proses 

kerjasama, tidak hanya menitik beratkan pada kegiatan guru atau 

kegiatan peserta didik saja, akan tetapi guru dan peserta didik 

secara bersama-sama berusaha mencapai tujuan pembelajaran 

yang telah ditentukan serta proses pengambilan keputusan hasil 
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berpikir secara rasional tentang sasaran dan tujuan pembelajaran 

tertentu yaitu perubahan tingkah laku serta rangkaian kegiatan 

yang harus dilakukan sebagai upaya pencapaian tujuan tersebut 

dengan memanfaatkan segala potensi dan sumber belajar yang 

ada.  

Sementara itu, Sagala (2012: 136) mengidentifikasi berbagai 

makna perencanaan pembelajaran, antara lain sebagai: proses, 

disiplin, sains, realita, sistem dan teknologi. Perencanaan 

pembelajaran sebagai sebuah proses merupakan pengembangan 

pembelajaran secara sistematik yang digunakan secara khusus 

teori-teori pembelajaran untuk menjamin kualitas belajar dengan 

alur yang sistematik untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

Termasuk didalamnya melakukan evaluasi terhadap materi 

pembelajaran dan aktivitas-aktivitas pembelajaran. Sementara 

itu, perencanaan pembelajaran sebagai sebuah disiplin 

merupakan cabang dari pengetahuan yang senantiasa 

memperhatikan hasil-hasil penelitian dan teori-teori tentang 

strategi pembelajaran dan implementasinya terhadap strategi-

strategi tersebut.  

Perencanaan pembelajaran sebagai sebuah sains, yaitu 

mengkreasi secara detail spesifikasi dari pengembangan, 

implementasi, evaluasi dan pemeliharaan akan situasi maupun 

fasilitas pembelajaran terhadap unit-unit yang luas maupun yang 

lebih sempit dari materi pembelajaran dengan segala tingkat 

kompleksifitasnya. Sebagai realitas, perencanaaan pembelajaran 

mengandaikan ide pembelajaraan dikembangkan dengan 

memberikan hubungan pembelajaran dari waktu ke waktu 

dalam suatu proses. Dalam konteks ini, yang dikerjakan 

perencana mengecek secara cermat bahwa semua kegiatan telah 

sesuai dengan tuntutan sains dan dilaksanakan secara sistematik.  
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Selanjutnya perencanaan pembelajaran sebagai sistem adalah 

sebuah susunan dari sumber-sumber dan prosedur-prosedur 

untuk menggerakkan pembelajaran. Pengembangan sistem 

pembelajaran melalui proses yang sistematik selanjutnya 

diimplementasikan mengacu pada sistem perencanaan itu. Di lain 

pihak, perencanaan sebagai teknologi dimaknai sebagai suatu 

perencanaan yang mendorong penggunaan teknik-teknik yang 

dapat mengembangkan tingkah laku kognitif dan teori-teori 

konstruktif terhadap solusi dan problem-problem pembelajaran. 

Deskripsi di atas bersesuaian dengan pemaknaan 

perencanaan pembelajaran yang dikonstruksi oleh Majid (2013: 

17). Menurutnya, perencanaan pembelajaran merupakan proses 

penyusunan materi pelajaran, penggunaan media, pemilihan 

pendekatan dan metode pembelajaran, serta penilaian dalam 

suatu alokasi waktu yang akan dilaksanakan pada masa tertentu 

untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Batasan ini 

bermakna bahwa perencanaan pembelajaran adalah praktek 

penyusunan media teknologi komunikasi dan isi untuk 

membantu agar dapat terjadi transfer pengetahuan secara efektif 

antara guru dan peserta didik. Proses ini berisi penentuan status 

awal dari pemahaman peserta didik, perumusan tujuan 

pembelajaran, dan merancang "perlakuan" berbasis-media untuk 

membantu terjadinya transisi. Idealnya proses ini menyandar 

pada informasi dari teori belajar yang sudah teruji secara 

pedagogis dan dapat terjadi hanya pada peserta didik, dipandu 

oleh guru, atau dalam latar berbasis komunitas. 

Secara eksplisit telah dideskripsikan betapa perencanaan 

pembelajaran begitu urgen untuk disusun secara baik dan 

matang, mengingat eksistensinya dihajatkan sebagai perbaikan 
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pembelajaran. Menurut Uno (2012: 3) upaya perencanaan 

pembelajaran ini dilakukan dengan asumsi dasar sebagai berikut: 

a. Perbaikan kualitas pembelajaran. Perbaikan kualitas 

pembelajaran haruslah diawali dengan perbaikan 

perencanaan pembelajaran sehingga dapat dijadikan titik 

awal dari upaya perbaikan kualitas pembelajaran. Hal ini 

dimungkinkan karena dalam perencanaan pembelajaran 

tahapan yang akan dilakukan oleh guru dalam 

pembelajaran telah terancang dengan baik, mulai dari 

mengadakan analisis tujuan pembelajaran sampai dengan 

pelaksanaan evaluasi sumatif yang tujuannya untuk 

mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran yang telah 

ditetapkan.  

b. Pembelajaran dirancang menggunakan pendekatan sistem. 

Untuk mencapai kualitas pembelajaran, perencanaan 

pembelajaran haruslah didasarkan pada pendekatan sistem. 

Hal ini disadari bahwa dengan pendekatan sistem, akan 

memberikan peluang yang lebih besar dalam 

mengintegrasikan semua variabel yang mempengaruhi 

belajar, termasuk keterkaitan antar variabel pembelajaran 

yakni variabel kondisi pembelajaran, variabel metode, dan 

variabel hasil belajar. 

c. Perencanaan pembelajaran mengacu pada bagaimana 

seseorang belajar. Kualitas pembelajaran juga banyak 

bergantung pada bagaimana pembelajaran itu dirancang. 

Rancangan pembelajaran biasanya dibuat berdasarkan 

pendekatan perancangan. Apakah bersifat intuitif atau 

ilmiah. Jika bersifat intuitif, rancangan pembelajaran 

tersebut banyak diwarnai oleh kehendak perancangnya. 

Akan tetapi jika dibuat berdasarkan pendekatan ilmiah, 
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rancangan pembelajaran tersebut diwarnai oleh berbagai 

teori yang dikemukakan oleh para ilmuan pembelajaran. Di 

samping itu, pendekatan lain adalah pembuatan rancangan 

pembelajaran bersifat intuitif ilmiah yang merupakan 

perpaduan antara keduanya, sehingga rancangan 

pembelajaran yang dihasilkan sesuai dengan pengalaman 

empiris yang pernah ditemukan pada saat melakukan 

pembelajaran yang dikembangkan pula dengan penggunaan 

teori-teori yang relevan. Berdasarkan tiga pendekatan ini, 

pendekatan intuitif ilmiah akan dapat menghasilkan 

pembelajaran yang lebih baik dari dua pendekatan lainnya 

apabila hanya digunakan secara terpisah.  

d. Perencanaan pembelajaran diacukan pada peserta didik 

secara perseorangan. Seseorang belajar memiliki potensi 

yang perlu dikembangkan. Tindakan atau perilaku belajar 

dapat ditata atau dipengaruhi, tetapi tindakan atau perilaku 

belajar itu akan tetap berjalan sesuai dengan karakteristik 

peserta didik. Peserta didik yang lambat dalam berpikir, 

tidak mungkin dapat dipaksa segera bertindak secara cepat. 

Sebaliknya peserta didik yang memiliki kemampuan 

berpikir tinggi tidak mungkin dipaksa dengan cara lambat. 

Dalam hal ini jika perencanaan pembelajaran tidak 

diacukan pada individu yang belajar seperti ini, maka besar 

kemungkinan bahwa peserta didik yang lambat belajar 

akan semakin tertinggal dan yang cepat berpikir semakin 

maju pembelajarannya. Akibatnya proses pembelajaran 

yang dilakukan dalam suatu kelompok tertentu akan 

banyak mengalami hambatan karena perbedaan 

karakteristik peserta didik yang tidak diperhatikan. Hal lain 

yang merupakan karakteristik peserta didik adalah 
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perkembangan intelektualnya, tingkat motivasi, 

kemampuan berpikir, gaya kognitif, gaya belajar, 

kemampuan awal dan lainnya. Berdasarkan pertimbangan 

ini, maka perencanaan pembelajaran harus diacukan pada 

pertimbangan ini.  

e. Perencanaan pembelajaran harus diacukan pada tujuan. 

Hasil pembelajaran mencakup hasil langsung dan hasil 

tidak langsung (pengiring). Perencanaan pembelajaran perlu 

memilih hasil pembelajaran yang langsung dapat diukur 

setelah selesai melaksanakan pembelajaran. Perancang 

pembelajaran seringkali merasa kecewa dengan hasil nyata 

yang dicapainya karena ada sejumlah hasil yang tidak segera 

bisa diamati setelah pembelajaran berakhir terutama hasil 

pembelajaran yang termasuk ranah sikap. Padahal 

ketercapaian ranah sikap biasanya terbentuk setelah secara 

kumulatif dan dalam waktu yang relatif lama terintegrasi 

keseluruhan hasil langsung pembelajaran.  

f. Perencanaan pembelajaran diarahkan pada kemudahan 

belajar. Pembelajaran adalah upaya membelajarkan peserta 

didik dan perencanaan pembelajaran merupakan penataan 

upaya tersebut agar muncul perilaku belajar. Dalam 

kondisi yang ditata dengan baik strategi yang direncanakan 

akan memberikan peluang dicapainya hasil pembelajaran. 

Di samping itu peran guru sebagai sumber belajar telah 

diatur secara terencana, pelaksanaan evaluasi baik formatif 

maupun sumatif telah terencana, dan memberikan 

kemudahan peserta didik untuk belajar. Dengan 

perencanaan pembelajaran setiap kegiatan yang dilakukan 

oleh guru telah terencana, dan guru dapat dengan mudah 

melakukan kegiatan pembelajaran. Jika hal ini dilakukan 
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dengan baik, sudah tentu sasaran akhir dari pembelajaran 

adalah terjadinya kemudahan belajar bagi peserta didk 

dapat dicapai. 

g. Perencanaan pembelajaran melibatkan variabel 

pembelajaran. Perencanaan pembelajaran diupayakan 

mencakup semua variabel pembelajaran yang dirasa turut 

mempengaruhi belajar. Ada tiga variabel belajar yang dapat 

dipertimbangkan dalam merancang pembelajaran. Ketiga 

variabel tersebut adalah variabel kondisi, variabel metode, 

dan variabel hasil belajar. Kondisi pembelajaran mencakup 

semua variabel yang tidak dapat dimanipulasi oleh 

perencana pembelajaran, dan harus diterima apa adanya. 

Yang masuk dalam variabel ini adalah tujuan pembelajaran, 

karakteristik bidang studi, dan karakteristik peserta didik. 

Adapun variabel metode pembelajaran mencakup semua 

cara yang dapat dipakai untuk mencapai tujuan 

pembelajaran dalam kondisi tertentu. Yang masuk dalam 

variabel ini adalah strategi pengorganisasian pembelajaran, 

strategi penyampaian pembelajaran, dan strategi 

pengelolaan pembelajaran. Adapun variabel hasil 

pembelajaran mencakup semua akibat yang muncul dari 

penggunaan metode pada kondisi tertentu, seperti 

keefektifan pembelajaran, efisiensi pembelajaran, dan daya 

tarik pembelajaran. 

h. Perencanaan pembelajaran sebagai penetapan metode 

untuk mencapai tujuan. Inti dari perencanaan 

pembelajaran adalah menetapkan metode pembelajaran 

yang optimal untuk mencapai hasil pembelajaran yang 

diinginkan. Fokus utama perencanaan pembelajaran adalah 

pada pemilihan, petentapan, dan pengembangan variabel 
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metode pembelajaran. Pemilihan metode pembelajaran 

harus didasarkan pada analisis kondisi pembelajarannya, 

dan apa hasil pembelajaran yang diharapkan. Setelah itu 

barulah menetapkan dan mengembangkan metode 

pembelajaran yang diambil setelah perancang pembelajaran 

mempunyai informasi yang lengkap mengenai kondisi 

nyata yang ada dan hasil pembelajaran yang diharapkan. 

Ada tiga prinsip utama yang perlu diperhatikan dalam 

upaya menetapkan metode pembelajaran. Ketiga prinsip 

tersebut adalah tidak ada satu metode pembelajaran yang 

unggul untuk semua tujuan dalam semua kondisi, metode 

pembelajaran yang berbeda memiliki pengaruh yang 

berbeda dan konsisten pada hasil pembelajaran, dan kondisi 

pembelajaran bisa memiliki pengaruh yang konsisten pada 

hasil pembelajaran.  

Perencanaan pembelajaran harus disusun secara sistematis 

agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan efektif 

dan efisien. Langkah-langkah menyusun perencanaan 

pembelajaran, telah dijelaskan oleh Syah (2007: 34), antara lain: 

menetapkan misi dan tujuan, mendiagnosis hambatan dan 

peluang, menilai kekuatan dan hambatan, mengembangkan 

tindakan alternatif, dan mengembangkan rencana strategis, serta 

mengembangkan rencana operasional. Langkah pertama dalam 

perencanaan pembelajaran adalah menetapkan misi dan tujuan 

pembelajaran. Perlu diingat oleh para perencana pembelajaran 

bahwa menetapkan misi dan tujuan pembelajaran harus mengacu 

pada misi dan tujuan pendidikan nasional, institusional, kurikuler 

dan instruksional.  
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Langkah kedua adalah mendiagnosis hambatan dan peluang. 

Analisis ini didasarkan pada suatu asumsi bahwa suatu kegiatan 

pembelajaran yang efektif akan memberikan kemampuan untuk 

memaksimalkan peluang dan kekuatan yang dimiliki serta 

meminimalkan kelemahan dalam kegiatan pembelajaran. Analisis 

terhadap hambatan dan peluang ini apabila diterapkan secara 

akurat akan membawa keberhasilan terhadap kegiatan 

pembelajaran yang telah direncanakan. 

Setelah melakukan analisis terhadap berbagai hambatan dan 

peluang, para perancang harus dapat memilih alternatif tindakan 

dan langkah-langkah yang terbaik, untuk mencapai tujuan 

pembelajaran yang telah ditetapkan. Selain itu, penting bagi 

perancang untuk mempertimbangkan strategi yang akan 

digunakan dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Strategi 

pembelajaran merupakan tindakan guru dalam melaksanakan 

rencana pembelajaran dengan menggunakan berbagai komponen 

pembelajaran (tujuan, materi, metode, alat, sumber, serta 

evaluasi), agar dapat mempengaruhi peserta didik untuk 

melakukan kegiatan belajar dalam rangka mencapai tujuan 

belajar dan pembelajaran yang telah ditetapkan.  

Langkah terakhir adalah pengembangkan rencana 

operasional. Langkah ini diawali dengan melakukan analisis 

materi pembelajaran yang terdapat dalam kurikulum, analisis 

terhadap kalender pendidikan, pembuatan program tahunan, 

semester serta pembuatan silabus dan sistem penilaian. Apabila 

langkah-langkah ini diterapkan secara sungguh-sungguh, maka 

perencanaan pembelajaran yang disusun akan dapat berjalan 

secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan 

pembelajaran. 
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Membuat dan menyusun perencanaan pembelajaran 

mengandung berbagai manfaat dan fungsi. Sanjaya (2013: 33) 

mengidentifikasi berbagai manfaat membuat dan menyusun 

perencanaan pembelajaran, antara lain:  

a. Proses perencanaan yang matang, dapat menghindari 

keberhasilan semu. Artinya dengan perencanaan yang 

matang dan akurat, kita dapat dengan mempredikasi 

seberapa besar keberhasilan yang dapat dicapai. 

b. Sebagai alat untuk memecahkan masalah. Seorang 

perencana yang baik akan dapat memprediksi kesulitan apa 

yang akan dihadapi oleh peserta didik dalam mempelajari 

materi pelajaran tertentu. Dengan perencanaan yang 

matang, guru akan dengan mudah mengantisipasi masalah 

yang akan timbul.  

c. Memanfaatkan berbagai sumber belajar secara tepat. 

Seiring dengan perkembangan dan kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi, dewasa ini banyak sekali 

sumber-sumber belajar yang mengandung berbagai 

informasi. Dengan demikian, peserta didik akan 

dihadapkan pada kesulitan memilih sumber belajar yang 

dianggap cocok dengan tujuan pembelajaran. Dalam rangka 

inilan perencanaan pembelajaran yang matang diperlukan. 

Melalui perencanaan, guru dapat menentukan sumber-

sumber belajar yang tepat untuk mempelajari suatu bahan 

pembelajaran. 

d. Perencanaan akan dapat membuat pembelajaran 

berlangsung secara sistematis. Hal ini berarti pembelajaran 

tidak akan pernah berlangsung seadanya, akan tetapi akan 

berlangsung secara terarah dan terorganisir. Dengan 

demikian, guru dapat menggunakan waktu seefektif 
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mungkin untuk keberhasilan pembelajaran. Selain itu guru 

akan dapat bekerja setahap demi setahap untuk menuju 

perubahan yang diinginkan sesuai dengan tujuan yang telah 

ditetapkan.  

Selain mengidentifikasi dan mendeskripsikan secara detail 

manfaat perencanaan pembelajaran, Sanjaya (2013: 46) juga 

mengidentifikasi berbagai fungsi perencanaan, antara lain: 

a. Fungsi kreatif. Pembelajarn dengan perencanaan yang 

matang, akan dapat memberikan umpan balik yang dapat 

menggambarkan berbagai kelemahana yang terjadi. Melalui 

umpan balik itulah guru dapat meningkatkan dan 

memperbaiki program. Secara kreatif, guru akan selalu 

memperbaiaki berbagai kelemahan dan menemukan hal-

hal yang baru. 

b. Fungsi inovatif. Inovasi hanya akan mungkin muncul jika 

kita memahami adanya kesenjangan antara harapan dan 

kenyataan. Kesenjangan hanya mungkin dapat ditangkap 

manakala kita memahami proses yang dilaksanakan secara 

sistematis. Pembelajaran yang sistematis itulah yang 

direncanakan dan terprogram secara utuh. Dalam kaitan 

inilah perencanaan pembelajaran memiliki inovasi. 

c. Fungsi selektif. Adakalanya untuk mencapai suatu tujuan 

pembelajaran kita dihadapkan kepada berbagai pilihan 

strategi. Melalui proses perencanaan kita dapat menyeleksi 

strategi mana yang kita anggap lebih efektif dan efisien 

untuk dikembangkan. Tanpa suatu perencanaan tidak 

mungkin kita dapat menentukan pilihan yang tepat. Fungsi 

selektif ini juga berkaitan dengan pilihan materi 
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pembelajaran yang dianggap sesuai dengan tujuan 

pembelajaran. 

d. Fungsi komunikatif. Suatu perencanaan yang memadai 

harus dapat menjelaskan kepada setiap orang yang terlibat, 

baik kepada guru, pada peserta didik, kepala sekolah 

bahkan kepada pihak eksternal seperti kepada orang tua 

dan masyarakat. Dokumen perencanaan harus dapat 

mengkomunikasikan kepada setiap orang baik tentang 

tujuan maupun hasil yang ingin dicapai, strategi atau 

rangkaian kegiatan yang dapat dilakukan. Oleh sebab itu, 

perencanaan memiliki fungsi komunikasi. 

e. Fungsi prediktif. Perencanaan yang disusun secara benar 

dan akurat, dapat menggambarkan apa yang akan terjadi 

setelah dilaksanakan suatu treatment sesuai dengan program 

yang disusun. Melalui fungsi prediktifnya, perencanaan 

dapat menggambarkan berbagai kesulitan yang akan terjadi. 

Di samping itu, fungsi prediktif dapat menggambarkan 

hasil yang akan diperoleh. 

f. Fungsi akurasi. Sering terjadi, guru merasa kelebihan bahan 

pelajaran sehingga mereka merasa waktu yang tersedia 

tidak sesuai dengan banyaknya bahan yang harus dipelajari 

peserta didik. Akibatnya, pembelajaran berjalan tidak 

normal lagi, sebab kriteria keberhasilan diukur dari jumlah 

materi pelajaran yang telah disampaikan pada peserta didik. 

Dengan perencanaan yang baik, guru dapat menakar setiap 

waktu yang diperlukan untuk menyampaikan bahan 

pelajaran tertentu. Guru dapat menghitung jam pelajaran 

efektif, melalui program perencanaan. 

g. Fungsi pencapaian tujuan. Mengajar bukanlah sekedar 

menyampaikan materi, akan tetapi membentuk manusia 
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secara utuh. Manusia utuh bukan hanya berkembang dalam 

aspek intelektual saja, akan tetapi juga dalam sikap dan 

keterampilan. Dengan demikian pembelajaran memiliki 

dua sisi yang sama pentingnya, yakni sisi hasil belajar dan 

sisi pembelajaran. Melalui perencanaan itulah kedua sisi 

pembelajaran dapat dilakukan secara seimbang. 

h. Fungsi kontrol. Mengontrol keberhasilan peserta didik 

dalam mencapai tujuan merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dalam suatu pembelajaran. Melalui 

perencanaan kita dapat menentukan sejauh mana materi 

pelajaran telah dapat diserap oleh peserta didik, materi 

mana yang sudah atau belum dipahami, yang selanjutnya 

dapat memberikan balikan kepada guru dalam 

mengembangkan program pembelajaran selanjutnya. 

Sama halnya dengan Sanjaya dalam mendekripsikan fungsi-

fungsi perencanaan pembelajaran, Djamas (2005: 1) juga 

memiliki perspektif tersendiri dalam mengidentifikasi fungsi 

perencanaan pembelajaran, antara lain: (a) menetapkan arah 

kegiatan pembelajaran, (b) memberikan gambaran yang harus 

dilakukan pada saat melakukan kegiatan pembelajaran, dan (c) 

memperkirakan hasil yang akan dicapai dari kegiatan 

pembelajaran yang dilakukan. Fungsi-fungsi ini akan sangat 

berguna bagi para perancang pembelajaran. Harus selalu diingat, 

bahwa semua tidak akan berjalan selancar yang telah 

direncanakan. Bahkan suatu yang telah direncanakan belum tentu 

akan berjalan mulus sesuai dengan harapan dan mungkin akan 

mengalami gangguan pada saat pelaksanaannya. Disinilah letak 

urgensinya memahami fungsi perencanaan yaitu berperan besar 
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dalam menekan resiko terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, 

sebagai akibat dari kesalahan dalam pembuatan keputusan.  

Faktor lain yang perlu mendapat perhatian serius dalam 

penyusunan perencanan pembelajaran adalah dimensi 

perencanaan. Perhatian yang serius terhadap dimensi perencanaan 

memungkinkan perencanaan pembelajaran dibuat secara 

menyeluruh dan komprehensif, berdasarkan daya nalar, serta 

efektif dan efesien dalam pelaksanaannya. Menurut Harjanto 

(2006: 4), dimensi perencanaan pembelajaran, antara lain: 

signifikansi, feasibilitas, relevansi, kepastian, adaptabilitas, waktu, 

monitoring dan isi perencanaan. Tingkat signifikansi perencanaan 

pembelajaran bergantung pada kegunaan sosial dari tujuan 

pendidikan yang diajukan dan signifikansi dapat ditentukan 

berdasarkan kriteria-kriteria yang dibangun selama proses 

pembelajaran.  

Keberhasilan dalam merancang kegiatan pembelajaran juga 

mempertimbangkan estimasi biaya serta aspek-aspek lainnya 

dapat dibuat dalam pertimbangan yang realistik. Itulah sebabnya 

perlu mempertimbangkan dimensi feasibilitas, dalam hal ini 

otoritas politik. Sebab dunia pendidikan tidak bisa dilepaskan 

dengan dunia politik, karena pendidikan juga merupakan produk 

politik. Sementara itu dimensi relevansi berkaitan dengan 

jaminan bahwa perencanaan memungkinkan penyelesaian 

persoalan secara lebih spesifik agar dapat dicapai tujuan spesifik 

secara optimal. 

Selanjutnya dimensi kepastian. Dimensi ini bertalian dengan 

upaya mengurangi kejadian-kejadian yang tak terduga. 

Perencanaan pembelajaran harus disusun dalam bentuk yang 

sederhana, serta perlu diperhatikan secara sensitif kaitan-kaitan 

yang pasti terjadi antara berbagai komponen. Diakui bahwa 
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perencanaan pembelajaran bersifat dinamis, sehingga perlu 

senantiasa mencari informasi sebagai umpan balik. Penggunaan 

berbagai proses memungkinkan perencanaan pembelajaran yang 

fleksibel dapat dirancang untuk menghindari hal-hal yang tidak 

diharapkan. Dimensi terakhir yang harus diperhatikan oleh 

perencana pembelajaran adalah isi perencanaan. Perencanaan 

pembelajaran yang baik perlu memuat berbagai unsur 

perencanaan yang akan menjadi indikator keberhasilan suatu 

pembelajaran. Unsur-unsur tersebut antara lain: tujuan, cara 

mengorganisasi aktivitas belajar, tenaga manusia, sarana prasarana 

dan konteks sosial. 

2. Pengorganisasian (Organizing) 

Secara hirarkis pengorganisasian menempati urutan kedua 

dalam lingkaran konsentris fungsi-fungsi manajemen. Melihat 

posisinya, jelas fungsi pengorganisasian mengambil peran yang 

signifikan dan sangat strategis untuk mewujudkan rencana 

organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Pengroganisasian yang baik haruslah mempunyai pijakan dan 

etika dalam berorganisasi. Pengorganisasian yang baik akan 

menghasilkan bentuk organisasi yang baik, mulai dari sistem 

kerja, struktur, sumber daya hingga aspek lainnya. 

Konsepsi pengorganisasian oleh Mesiono (2017: 7), kerap 

dikelindankan dengan penetapan tugas-tugas untuk dilakukan, 

siapa yang melakukannya, bagaimana tugas-tugas itu dilakukan, 

siapa melaporkan kepada siapa, dan dimana keputusan dibuat. 

Deskripsi ini mengandaikan pengorganisasian sebagai ikhtiar 

penciptaan hubungan tugas yang jelas antara personalia, dengan 

demikian setiap orang dapat bekerja bersama-sama dalam kondisi 

yang baik untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. 
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Pengorganisasian yang dilaksanakan para manajer secara efektif, 

akan dapat menjelaskan siapa yang akan melakukan apa, siapa 

memimpin siapa, bagaimana saluran-saluran komunikasi 

dilaksanakan, dan memusatkan sumber-sumber data terhadap 

sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.  

Deskripsi senada juga disampaikan oleh Marno dan 

Supriyanto (2008: 16). Bagi kedua cerdik pandai ini, penempatan 

fungsi pengorganisasian setelah fungsi perencanaan merupakan 

hal yang logis karena tindakan pengorganisasian menjembatani 

kegiatan perencanaan dengan pelaksanaannya. Suatu rencana yang 

telah tersusun secara matang dan ditetapkan berdasarkan 

perhitungan-perhitungan tertentu, tentunya tidak dengan 

sendirinya mendekatkan organisasi pada tujuan yang hendak 

dicapainya. Ia memerlukan pengaturan-pengaturan yang tidak 

saja menyangkut wadah dimana kegiatan-kegiatan itu 

dilaksanakan, namun juga aturan main yang harus ditaati oleh 

setiap orang dalam organisasi. Robbins (1984: 112) 

mengidentifikasi berbagai kegiatan yang dilakukan dalam 

pengorganisasian antara lain (a) Menetapkan tugas yang harus 

dilakukan; (b) siapa yang mengerjakan; (c) Bagaimana tugas itu 

dikelompokkan; (d) Siapa yang melapor; dan (e) Dimana 

keputusan itu harus diambil.  

Deskripsi teoritis tentang pengorganisasian juga 

diabstraksikan oleh Handoko (2007: 168). Menurutnya 

pengorganisasian adalah: (a) Perincian seluruh pekerjaan yang 

harus dilaksanakan untuk mencapai suatu tujuan organisasi; (b) 

Pembagian beban pekerjaan total menjadi kegiatan-kegiatan yang 

secara logika dapat dilaksanakan untuk satu orang; dan (c) 

Pengadaan atau pengembangan suatu mekanisme untuk 

mengkoordinasikan pekerjaan anggota organisasi menjadi 
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kesatuan yang terpadu dan harmoni. Selanjutnya Handoko 

mempertegas istilah pengorganisasian dan menurutnya 

pengorganisasian merupaakan: (a) Cara manejemen merancang 

struktur formal untuk penggunaan yang paling efektif terhadap 

sumber daya keuangan, fisik, bahan baku, dan tenaga kerja 

organisasi, (b) Cara organisasi mengelompokkan kegiatannya, di 

mana setian pengelolompokan diikuti penugasan seorang manajer 

yang diberi wewenang mengawasi anggota kelompok, (c) 

Hubungan antara fungsi, jabatan, tugas karyawan, dan (d) Cara 

manajer membagi tugas harus harus dilaksanakan dalam 

departemen dan mendelegasikan wewenang untuk mengerjakan 

tugas tersebut. 

 Sementara itu, Hasibuan (2001: 118) mengabstarksikan 

pengorganisasian sebagai suatu proses penentuan, 

pengelompokan dan pengaturan bermacam-macam aktivitas 

yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menempatkan orang-

orang pada setiap aktivitas, menyediakan alat-alat yang 

diperlukan, menetapkan wewenang yang secara relatif 

didelegasikan kepada setiap individu yang akan melakukan 

aktivitas-aktivitas tersebut. Selanjutnya Fattah (1996: 71) 

memaknai pengorganisasian sebagai proses membagi kerja ke 

dalam tugastugas kecil, membebankan tugas-tugas itu kepada 

orang sesuai dengan kemampuannya, dan mengalokasikan 

sumber daya, serta mengkoordinasikannya dalam rangka 

efektifitas pencapaian tujuan organisasi. Pakar manajemen 

modern Terry (1977: 264), memberikan pengertian 

pengorganisasian sebagai berikut: Organizing is the establishing of 

effective behavioral relationship among persons so that they may 

work together efficiently and gain personal satisfaction in doing 

selected tasks under given environmental conditions for the purpose 
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of achieving some goal or objective. (Pengorganisasian adalah 

proses membangun kerja sama yang efektif di antara sejumlah 

orang agar supaya mereka dapat bekerja bersama-sama secara 

efisien dan mendapat kepuasan dalam melakukan tugas sesuai 

kondisi lingkungan yang ada dalam rangka mencapai tujuan).  

Rumusan pengertian pengorganisasian yang agak lebih teknis 

dan aplikatif, tetapi tidak jauh berbeda dengan semua rumusan di 

atas dikemukakan oleh Rue dan Byars (2000: 186) yang 

mengatakan bahwa; organizing is the grouping of activities 

necessary to attain common objectives and the assignment of each 

grouping to a manager who has the authority required to supervise 

the people performing the activities. (Pengorganisasian merupakan 

pengelompokan kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai 

tujuan umum organisasi dan penetapan penanggungjawab untuk 

masing-masing kelompok kegiatan tersebut yang akan berwenang 

untuk mengawasi kinerja orang-orang yang ada di dalamnya).  

Pengorganisasian dihajatkan agar dalam pembagian tugas 

dapat dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab. Dengan 

pembagian tugas diharapkan setiap anggota organisasi dapat 

meningkatkan keterampilannya secara khusus (spesialisasi) dalam 

menangani tugas-tugas yang dibebankan. Apabila 

pengorganisasian itu dilakukan secara serampangan, tidak sesuai 

dengan bidang keahlian seseorang, maka tidak mustahil dapat 

menimbulkan kegagalan dalam penyelenggaraan pekerjaan itu. 

Ada beberapa tujuan pengorganisasian, yaitu:  

a. Membantu melakukan koordinasi. Memberi tugas 

pekerjaan kepada unit kerja secara koordinatif agar tujuan 

organisasi dapat melaksanakan dengan mudah dan efektif. 

Koordinasi dibutuhkan tatkala harus membagi unit kerja 



40 Lingkaran Konsentris Manajemen Pendidikan 

yang terpisah dan tidak sejenis, tetapi berada dalam satu 

organisasi. 

b. Memperlancar pengawasan. Membantu pengawasan 

dengan menempatkan seorang anggota manajer yang 

berkompetensi dalam setiap unit organisasi. Dengan 

demikian sebuah unit dapat ditempatkan di dalam 

organisasi secara keseluruhan sedemikian rupa agar dapat 

mencapai sasaran kerjanya walaupun dengang lokasi yang 

tidak sama. 

c. Maksimalisasi manfaat spesialisasi. Membantu seorang 

menjadi lebih ahli dalam pekerjaan-pekerjaan tertentu. 

Spesialisasi pekerjaan dengan dasar keahlian dapat 

menghasilkan produk yang berkualitas tinggi, sehingga 

kemanfaatan produk dapat memberikan kepuasan dan 

memperoleh kepercayaan masyarakat pengguna. 

d. Penghematan biaya. Tumbuhnya pertimbangan yang 

berkaitan dengan efisiensi. Dengan demikian pelaku 

organisasi akan selalu berhati-hati dalam akan menambah 

unit kerja baru yang notabene menyangkut penambahan 

tenaga kerja yang relatif banyak membutuhkan biaya 

tambahan berupa gaji/upah. Penambahan unit kerja 

sebaiknya dipertimbangkan berdasarkan nilai sumbangan 

pekerja baru dengan tujuan untuk menekan upah yang 

berlebihan. 

e. Meningkatkan kerukunan hubungan antar manusia. 

Masing-masing pekerja antar unit kerja dapat bekerja saling 

melengkapi, mengurangi kejenuhan, menumbuhkan rasa 

saling membutuhkan, mengurangi pendekatan materialistis. 

Untuk itu, pihak manajer harus mampu mengadakan 

pendekatan sosial dengan penanaman rasa solidaritas dan 



Lingkaran Konsentris Manajemen Pendidikan  41 

berusaha menampung serta menyelesaikan berbagai 

perbedaan yang bersifat individual. 

Sekolah sebagai salah satu institusi pendidikan sudah 

semestinya mampu menjalankan fungsi pengorganisasian dengan 

baik agar tujuan pendidikan formal ini tercapai sepenuhnya. Kita 

mengetahui unsur personal di dalam lingkungan sekolah adalah 

kepala sekolah, guru, karyawan dan peserta didik. Di samping itu 

sekolah sebagai lembaga pendidikan formal ada di bawah instansi 

atasan, baik itu kantor dinas atau kantor wilayah kementerian 

yang bersangkutan. Di negara kita kepala sekolah adalah jabatan 

tertinggi di sekolah, sehingga sebagai pemimpin kepala sekolah 

dan dalam struktur organisasi sekolah ia ditempatkan pada 

tempat paling atas.  

Organisasi sekolah yang baik menghendaki agar tugas-tugas 

dan tanggung jawab dalam menjalankan penyelenggaraan sekolah 

untuk mencapai tujuannya dibagi secara merata dengan baik 

sesuai dengan kemampuan, fungsi dan wewenang yang telah 

ditentukan. Melalui struktur organisasi yang ada tersebut orang 

akan mengetahui apa tugas dan wewenang kepala sekolah, tugas 

guru, tugas karyawan sekolah. Dengan organisasi yang baik dapat 

dihindari tindakan kepala sekolah yang menunjukkan kekuasaan 

yang berlebihan (otoriter), suasana kerja dapat lebih berjiwa 

demokratis karena timbulnya partisipasi aktif dari semua pihak 

yang bertannggung jawab. Partisipasi aktif yang mendidik 

(pedagogis) dapat digiatkan melalui kegairahan murid sendiri 

yang bergerak dengan wadah OSIS (organisasi siswa intra 

sekolah). Subroto (2004: 140) mengingatkan bahwa dalam 

pembentukan organisasi sekolah maka fungsi dan peranan OSIS 

tidak boleh dilupakan.  
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Dalam konteks pendidikan atau pembelajaran, fungsi 

pengorganisasian memiliki peranan penting khususnya dalam 

menyusun skema tahapan kegiatan (alur kegiatan pembelajaran) 

pengembangan organisasi melalui visi dan misi. Tidak terbatas 

membentuk strategi yang strategis melainkan bagaimana kita 

harus dapat memadukan sebuah keterampilan mengelola strategi 

pengorganisasian pembelajaaraan yang terpadu, seperti: 

a. Waktu merupakan nilai efisiensi (tolok ukur ) dimana 

suatu pengorganisasian terjadi karena beberapa literatur 

pelaksanaan dan evaluasi kegiatan strategi pengorganisasian 

pembelajaran. 

b. Tempat merupakan landasan awal dalam proses 

pengembangan organisasi dibentuk, sesuai dengan analisis 

kebutuhan tempat pengorganisasian pembelajaran tersebut 

dilaksanakan. 

c. Tujuan pengorganisasian pembelajaran harus operasional 

dan konkret yaitu memiliki tujuan pembelajaran khusus, 

tujuan pembelajaran umum, tujuan kurikuler, tujuan 

nasional, sampai pada tujuan yang bersifat universal. 

3. Penggerakan (Actuating) 

Sebaik apa pun perencanaan dan serapi apa pun 

pengoranisasian, bisa tidak banyak memiliki arti tanpa diikuti 

dengan penggerakan (actuating) seluruh potensi sumber daya 

manusia dan non manusia pada implementasi tugas yang telah 

didistribusikan. Secara umum actuating diartikan sebagai 

menggerakkan orang lain. Penggerakan pada hakekatnya 

merupakan suatu usaha dan dapat bekerja untuk mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. 

Penggerakan berkenaan dengan fungsi manajer untuk 
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menjalankan tindakan dan melaksanakan pekerjaan yang 

diperlukan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai oleh 

organisasi. Penggerakan merupakan implementasi dari apa yang 

direncanakan dengan memanfaatkan persiapan yang sudah 

dilakukan pada tahap pengorganisasian. Fungsi manajemen ini 

mengandaikan bahwa orang-orang agar mau bekerja dengan 

sendirinya atau dengan kesadaran masing-masing secara bersama-

sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara secara 

efektif dan efisien. Simplikasinya, penggerakan dapat diartikan 

sebagai usaha untuk menggerakan. Fungsi penggerakan 

diibaratkan seperti motor pada sebuah mesin. Sehingga fungsi 

penggerakan akan menggerakan mesin-mesin agar bisa bekerja 

sesuai tugas masing-masing. 

Actuating sebagai salah satu fungsi dan sekaligus tahapan dari 

manajemen, banyak diartikan sebuah usaha menggerakkan atau 

menjalankan. Dalam suatu lembaga pendidikan, actuating dapat 

diartikan menggerakkan atau memberi pengarahan kepada 

sumber daya yang ada di lembaga tersebut, apakah sumber daya 

manusia ataupun sumber dayas umber daya lainnya. 

Menggerakkan sumber daya manusia adalah suatu proses yang 

dilalui mulai dari perencanaan sumber daya manusia, rekruitmen, 

pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia, serta motivasi 

yang diberikan kepada sumber daya itu. Sedangkan 

menggerakkan sumber daya lainnya adalah usaha 

memaksimalkan penggunakan sumber daya yang ada atau 

menggerakkan elemen-elemen organisasi untuk melakukan 

semua aktivitas-aktivitas yang telah direncanakan.  

Secara teoritis Kurniadin dan Machali (2012: 34) memaknai 

penggerakan sebagai tindakan untuk memulai, memprakarsai, 

memotivasi dan mengarahkan, serta mempengaruhi para pekerja 
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mengerjakan tugas-tugas untuk mencapai tujuan organisasi. 

Sementara itu Mashuri (2012: 47) mengabstarksikan penggerakan 

sebagai keseluruhan proses dalam memberikan dorongan untuk 

bekerja pada bawahan sehingga mereka mau bekerja secara tulus 

dalam rangka menapai tujuan organisasi sesuai dengan rencana.
 

Selanjutnya Terry (2009: 9) mengemukakan bahwa actuating 

merupakan usaha menggerakkan anggota-anggota kelompok 

sedemikian rupa hingga mereka berkeinginan dan berusaha 

untuk mencapai sasaran organisasi dan sasaran anggota-anggota 

organisasi tersebut, karena para anggota itu juga ingin mencapai 

sasaran-sasaran tersebut. Deskripsi teoritis ini dapat dismplikasi 

bahwa pada dasarnya actuating merupakan suatu kegiatan untuk 

menggerakkan orang-orang dalam suatu organisasi agar dapat 

bekerja untuk mencapai suatu tujuan yang sudah menjadi goal 

organisasi tersebut. 

Pada dasarnya penggerakan sangat erat kaitannya dengan 

unsur manusia yang ada dalam organisasi. Kegiatan organisasi 

akan sangat ditentukan oleh sejauh mana unsur manusia dapat 

mendayagunakan seluruh unsur-unsur lainnya (non manusiawi) 

serta mampu melaksanakan tugas-tugas yang telah ditetapkan. 

Unsur-unsur lain dalam organisasi seperti dana, sarana prasarana, 

alat, metode, waktu, dan informasi tidak akan berarti bagi 

organisasi ketika unsur manusiawi tidak memiliki semangat 

untuk memanfaatkannya secara efektif dan efisien. Dengan 

demikian, keberhasilan suatu organisasi akan sangat ditentukan 

oleh unsur manusiawi yang terlibat dalam organisasi itu sendiri.  

Penggerakan merupakan aktualisasi dari perencanaan dan 

pengorganisasian secara kongkrit. Perencanaan dan 

pengorganisasian tidak akan mencapai tujuan yang ditetapkan 

tanpa adanya aktualisasi dalam bentuk kegiatan. Singkatnya 
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actuating mencakup kegiatan yang dilakukan seseorang yang 

ditetapkan manajer untuk mengawali dan melanjutkan kegiatan 

yang telah ditetapkan oleh unsur perencanaan dan 

pengorganisasian agar tujuan-tujuan dapat tercapai. 

Menggerakkan berhubungan erat dengan sumber daya manusia 

yang pada akhirnya merupakan pusat aktivitas-aktivitas 

manajemen. Arti penting sumber daya manusia bagi suatu 

organisasi terletak pada kemampuan untuk bereaksi secara 

sukarela dan secara positif melaksanakan pekerjaan untuk 

mencapai tujuan.  

Salah satu faktor penting dalam penggerakan ini adalah 

pemimpin, sehingga banyak diklaim bahwa fungsi ketiga dari 

manajemen adalah leading (memimpin). Hal ini disebabkan 

karena semua bentuk pengendalian berujung pada diri 

pemimpin, dan hal inilah yang menyebabkan pemimpin 

berperan secara dominan pada fungsi ketiga ini. Pemimpinlah 

yang mengawali untuk menggerakkan dan menjalankan aktivitas-

aktivitas organisasi. Memimpim menurut Draft (2002: 10) berarti 

menciptakan suatu budaya dan nilai bersama, 

mengkomunikasikan sasaran kepada karyawan melalui organisasi 

dan memberikan inspirasi agar karyawan berprestasi sebaik-

baiknya. 

Aktifitas penggerakan senantiasa berhubungan dengan 

kepemimpinan dan menggerakkan sumber daya untuk mencapai 

sasaran serta tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, peran 

pimpinan sangatlah penting dalam menggerakan seluruh pegawai 

yang ada di dalam organisasi, termasuk organisasi pendidikan. 

Untuk mencapai tujuan organisasi bukanlah hal yang mudah. 

Seorang pemimpin harus mampu menjadi motor penggerak bagi 

orang lain atau bawahan untuk dapat menjalankan setiap 
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aktivitas organisasi dalam mencapai tujuan yang diinginkan oleh 

organisasi. Pemimpin organisasi dapat melakukan berbagai cara 

dalam kegiatan mempengaruhi orang lain atau bawahan agar 

melakukan tindakan-tindakan yang selalu terarah dalam 

pencapaian tujuan organisasi. 

Kepemimpinan mempunyai peranan sentral dalam 

kehidupan organisasi. Sebagai penggerak dalam organisasi, 

pemimpin adalah salah satu pemegang kunci dalam pencapaian 

tujuan organisasi. Keberhasilan organisasi dalam mencapai 

tujuannya tidak lepas dari kemampuan pemimpinnya dalam 

mengelola sumber daya yang dimiliki oleh organisasi. Pimpinan 

dapat mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi, 

memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, serta 

mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok. Kepemimpinan 

seseorang dapat mencerminkan karakter pribadinya. Di samping 

itu dampak kepemimpinannya akan mempengaruhi keberhasilan 

sebuah lembaga.  

Pimpinan organsisasi pendidikan memiliki peran yang sangat 

urgen untuk mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan. 

Pemimpin pendidikan sebagai top leader dalam sebuah institusi 

pendidikan dituntut untuk dapat merumuskan dan 

mengkomunikasikan visi dan misi yang jelas dalam memajukan 

pendidikan. Peran pemimpin pendidikan menjadi sangat 

komplek. Pemimpin pendidikan menjadi motor penggerak 

terjadinya proses perubahan dalam institusi pendidikan dengan 

memberikan kepercayaan dan wewenang kepada seluruh 

personel institusi pendidikan. Dengan demikian keberadaannya 

sangatlah penting karena menjadi palang pintu atau menjadi salah 

satu ujung tombak dari keberhasilan dalam berorganisasi. Salah 

satu tugas atau peran pimpinan yaitu melakukan penggerakan 
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atau motivasi kepada pegawai sehingga tujuan organisasi dapat 

tercapai. 

Tujuan penggerakan dalam organisasi tak terkecuali 

organisasi pendidikan adalah usaha atau tindakan dari pemimpin 

dalam rangka menimbulkan kemauan dan membuat bawahan 

tahu pekerjaannya, sehingga secara sadar menjalankan tugasnya 

sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Sementara berbagai bentuk tindakan penggerakan dalam 

organisasi pendidikan antara lain: 

a. Memberikan semangat, motivasi, inspirasi, atau dorongan 

sehingga timbul kesadaran dan kemauan para karyawan 

untuk bekerja dengan baik.  

b. Pemberian bimbingan lewat contoh-contoh tindakan atau 

teladan, yang meliputi beberapa tindakan seperti: 

pengambilan keputusan, mengadakan komunikasi agar ada 

bahasa yang sama antara pemimpin dan bawahan, memilih 

orang-orang yang menjadi anggota kelompok, dan 

memperbaiki sikap, pengetahuan, dan ketrampilan 

bawahan.  

c. Pemberian petunjukpetunjuk yang benar, jelas, dan tegas. 

Segala saran-saran dan perintah atau instruksi kepada 

bawahan dalam pelaksanaan tugas harus diberikan dengan 

jelas dan tegas agar terlaksana dengan baik dan terarah pada 

tujuan yang telah ditetapkan. 

Dalam lingkaran konsentris manajemen pendidikan, fungsi 

penggerakan dihajatkan untuk:  

a. Mempengaruhi seseorang (orang-orang) supaya bersedia 

menjadi pengikut. 

b. Menaklukkan daya tolak seseorang. 
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c. Membuat seseorang atau orang-orang suka mengerjakan 

tugas dengan lebih baik.  

d. Mendapatkan, memelihara dan memupuk kesetiaan pada 

pimpinan, tugas dan organisasi tempat mereka bekerja.  

e. Menanamkan, memelihara dan memupuk rasa tanggung 

jawab seorang atau orang-orang terhadap penciptanya, 

negara dan masyarakat.  

Selain memiliki fungsi pokok, pada tataran praksis fungsi 

penggerakan dalam manajemen memiliki berbagai indikator, 

antara lain:  

a. Directing. Merupakan suatu usaha melaksanakan kegiatan 

yang telah direncanakan. Pelaksanaan kegiatan ini salah satu 

caranya adalah dengan cara memberikan informasi yang 

perlu supaya kegiatan dapat dilakukan dengan baik.  

b. Commanding. Menggerakkan orang untuk mencapai tujuan 

dengan arahan sesuai potensinya butuh upaya 

pembangkitan motivasi. Pemberian motivasi ini 

merupakan salah satu aktivitas yang harus dilakukan. 

Setelah pemberian motivasi dilakukan kemudian langkah 

selanjutnya adalah pemberian perintah. Perintah disini 

merupakan permintaan dari pemimpin kepada orang yang 

berada di bawahnya untuk melakukan atau mengulang 

suatu kegiatan tertentu pada keadaan tertentu. Jadi 

perintah itu berasal dari atasan dan ditunjukkan kepada 

para bawahan.  

c. Leading. Merupakan suatu kegiatan dengan memberikan 

contoh yang dilakukan pimpinan kepada bawahan dalam 

kegiatan yang dilaksanakan. Pemberian contoh berupa 

tindakan ini dilakukan lewat pembimbingan. 



Lingkaran Konsentris Manajemen Pendidikan  49 

Pembimbingan yang dilakukan oleh pimpinan terhadap 

pelaksana dilakukan dengan jalan usaha-usaha yang bersifat 

mempengaruhi dan menetapkan arah tindakan mereka. 

d. Coordinating. Merupakan suatu usaha menyelenggarakan 

pertemuan yang dapat menstimulasi pekerjaan. Usaha ini 

dilakukan pimpinan dalam rangka penjalinan hubungan 

dan penyelenggaraan komunikasi. Penjalinan hubungan 

atau koordinasi adalah menggerakkan suatu organisasi atau 

kelompok, dengan menjalin hubungan pimpinan dan 

bawahan akan saling dihubungkan agar mencegah 

terjadinya kekacauan. Selanjutnya penyelenggaraan 

komunikasi yang merupakan suatu proses yang 

mempengaruhi seluruh proses kegiatan yang termasuk 

dalam kesamaan arti agar organisasi dapat berinteraksi 

dengan baik untuk mencapai sasaran yang efektif. 

Selanjutnya agar penggerakan oleh pimpinan berjalan sesuai 

dengan yang diharapkan, Siagian (2015: 110) mengingatkan 

perlunya menerapkan berbagai teknik, antara lain:  

a. Menjelaskan tujuan organisasi kepada setiap anggota 

organisasi. 

b. Mengusahakan agar setiap orang menyadari, memahami 

serta menerima baik tujuan tersebut. 

c. Menjelaskan filosofi yang dianut pimpinan organisasi dalam 

menjalankan kegiatan-kegiatan organisasi.  

d. Menjelaskan kebijakan-kebijakan yang ditempuh oleh 

pimpinan organisasi dalam usaha pencapaian tujuan 

Usahakan agar setiap orang mengerti struktur organisasi.  

e. Menjelaskan peranan yang diharapkan oleh pimpinan 

organisasi untuk dijalankan oleh setiap orang. 
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f. Menekankan pentingnya kerja sama dalam melaksanakan 

kegiatan-kegiatan yang diperlukan.  

g. Memperlakukan setiap bawahan sebagai manusia penuh 

perhatian. 

h. Memberikan pujian serta penghargaan kepada karyawan 

yang cakap dan teguran serta bimbingan kepada orang yang 

kurang mampu. 

i. Yakinkan setiap orang bahwa dengan bekerja baik dalam 

organisasi tujuan pribadi orang tersebut akan tercapai 

semaksimal mungkin.  

4. Pengawasan (Controlling) 

Secara umum, bagian terakhir dari fungsi manajemen adalah 

pengawasan (controlling). Fungsi ini dihajatkan untuk melihat 

secara keseluruhan apakah segala kegiatan yang dilaksanakan 

telah sesuai dengan rencana yang digariskan, dan untuk 

menentukan rencana kerja yang akan datang. Selain itu, fungsi ini 

juga berupaya mengadakan penilaian, koreksi terhadap segala hal 

yang telah dilakukan oleh bawahan sehingga dapat diarahkan ke 

jalan yang benar sesuai dengan tujuan. Pengawasan diancang 

untuk meneliti dan mengawasi agar semua tugas dilakukan 

dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang ada atau sesuai 

dengan deskripsi kerja masing-masing personal. 

Pengawasan dapat dilakukan secara vertikal maupun 

horizontal, atasan dapat melakukan pegontrolan terhadap kinerja 

bawahannya, demikian pula bawahan dapat melakukan upaya 

kritik kepada atasannya. Cara demikian diistilahkan dengan 

sistem pengawasan melekat. Pengawasan melekat lebih 

menitikberatkan pada kesadaran dan keikhlasan dalam bekerja. 

Tidak ada pekerjaan yang sempurna, selalu ada kekurangan 
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dalam pelaksanaannya. Personil organisasi bisa saja mengalami 

titik jenuh dalam menjalankan rutinitas pekerjaannya. Cara 

personil dalam bekerja sangat dipengaruhi oleh kondisi internal 

dan eksternal organisasinya. Itulah sebabnya, sistem pengawasan 

harus dibuat sebaik mungkin dan komprehenshif agar semua 

orang yang terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan dapat 

menjalankan tugasnya dingan efektif dan efisien. 

Pengawasan dalam manajemen pendidikan atau sekolah 

sangat penting dan menduduki posisi strategis untuk 

menghindari penyimpangan-penyimpangan dari segi pendekatan 

rasional terhadap keberadaan input (jumlah dan kualitas bahan, 

uang, staf, peralatan, fasilitas dan informasi), demikian juga 

pengawasan terhadap aktifitas (penjadwalan dan ketetapan 

pelaksanaan kegiatan), sedangkan yang lain adalah pengawasan 

terhadap output (standar produk yang diinginkan). Pengawasan 

adalah keseluruhan aktifitas mengawasi, memeriksa, 

mencocokkan, dan mengendalikan segenap kegiatan agar 

berlangsung sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan hasil yang 

dikehendaki. Pengawasan dengan demikian tidaklah semata-mata 

dimaksudkan untuk menemukan dan membetulkan kesalahan-

kesalahan, melainkan justru untuk mencegah terjadinya 

kekeliruan atau penyimpangan-penyimpangan yang sebetulnya 

dapat dihindarkan sebelum terlambat. 

Menurut Knoontz dan O’Donnell (1996: 78), pengawasan 

dinyatakan sebagai: “the control function includes those activities 

which are designed to compel event to conform to plans. Deskripsi 

teoritis ini bermakana bahwa fungsi kontrol meliputi aktivitas-

aktivitas yang dimaksudkan untuk peristiwa-peristiwa terjadi 

sesuai dengan rencana-rencana. Sementara pengawasan dimaknai 

sebagai: “Control, i.e. checking current performance against 
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predetermined contained in the plans, whith a view to ensuring 

adequate progress and satisfactory performance; also “recording” 

the experience gained from the working of these plans as a guide to 

possible future operation” Baginya pengawasan merupakan 

tindakan mencocokkan pelaksanaan tugas yang baru berjalan 

terhadap ukuran baku yang telah ditetapkan sebelumnya dalam 

rencanarencana dengan maksud untuk menjamin tercapainya 

kemajuan yang cukup dan pelaksanaan tugas yang memuaskan. 

Fungsi pengawasan erat hubungannya dengan fungsi directing 

atau commanding dalam mengendalikan penyelenggaraan 

kegiatan lembaga pendidikan sesuai dengan ketentuan-ketentuan 

dan kebijakan yang telah ditetapkan, sehingga dapat menjamin 

berlangsungnya pelaksanaan kegiatan lembaga pendidikan sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku, berjalan lancar dan memperoleh 

hasil yang optimal. Directing juga berfungsi mengevaluasi 

keberhasilan pelaksanaan tugas para karyawan serta 

meningkatkan efesiensi dan aktifitas kinerja lembaga pendidikan. 

Hikmat (2014: 138) mengandaikan directing sebagai 

pengembangan situasi kerja yang lebih baik melalui pembinaan 

dan peningkatan profesional para karyawan disamping memberi 

bimbingan langsung untuk memperbaiki kesalahan, kekurangan 

dan kekhilafan, serta membantu memecahkan masalah yang 

dihadapi para karyawan sehingga dapat mencegah kesalahan yang 

lebih serius.  

Sebagai salah salah satu fungsi manajemen, pengawasan 

merupakan tindakan terakhir yang dilakukan para manajer pada 

suatu organisasi. Siagian (2000: 56) berpendapat bahwa 

pengawasan (controlling) merupakan proses pengamatan atau 

pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan organisasi untuk 

menjamin supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan 
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berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan 

sebelumnya. Pengawasan yang dilakukan diharapkan mampu 

menekan penyimpangan dalam berbagai hal dan dapat dihindari 

sehingga tujuan dapat tercapai. Apa yang direncanakan dijalankan 

dengan benar sesuai hasil musyawarah dan pendayagunaan 

sumber daya material akan mendukung terwujudnya tujuan 

organisasi. Pengawasan dalam pendidikan merupakan penilaian 

dan sekaligus koreksi terhadap pelaksanaan program kerja 

lembaga pendidikan apakah terlaksana dengan baik sesuai 

prosedur dan rencana yang ditetapkan. Menurut Arikunto (2009: 

15), pengawasan dimaksudkan untuk mengetahui apakah strategi, 

metode dan teknik yang telah ditetapkan dalam perencanaan 

sudah cukup cocok dengan langkah penyampaian tujuan dan 

dengan resiko yang sekecil-kecilnya. 

Fungsi pengawasan diartikan pula sebagai penilaian yang 

menjadi tugas setiap manejer. Untuk lembaga pendidikan, 

penilaian termasuk unsur yang penting dalam kegiatan 

manajemen. Karena penilaian berkaitan dengan usaha 

meningkatkan efektifitas dan efesiensi organisasi dalam mencapai 

tujuannya. Menilai sesuatu kegiatan apakah terlaksana dengan 

baik atau gagal merupakan sasaran penilaian atau pengawasan. 

Syafruddin (2005: 166) mengingatkan bahwa dalam penilaian 

haruslah dirumuskan standar kualitas, nilai suatu program, 

produk, proyek, proses, tujuan atau kurikulum. Sejalan dengan 

ini dapat ditegaskan bahwa penilaian pendidikan pada suatu 

sekolah harus bersifat komprehensif dan diarahkan terhadap 

mengukur tujuan utama perbaikan atau peningkatan pengalaman 

pembelajaran para peserta didik. 

Pelaksanaan setiap bidang pekerjaan apapun yang sebaik-

baiknya tentu perlu dilakukan perencanaan dan pengontrolan. 
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Perencanaan dan pengontrolan itu merupakan dua kutub dari 

suatu proses penyelenggaraan untuk mencapai tujuan tertentu. 

Perencanaan menjadi taraf permulaan dari proses itu dan 

mengandung aktifitas-aktifitas melihat ke depan, memikirkan 

jauh sebelumnya, dan menggambarkan lebih dulu sebagai 

landasan untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan mencapai tujuan 

yang diinginkan, sedang pengontrolan berikut tindakan-tindakan 

pembetulannya adalah tahap akhir dari proses penyelenggaraan 

itu. Sebaik apapun perencanaan dapat gagal apabila 

pelaksanaannya tidak didampingi dengan aktifitas manajemen 

yang berbentuk pengawasan. 

Sebeum melakukan proses pengawasan (controling), 

pengarahan (directing), dan pembinaan (commanding) menurut 

Hikmat (2014: 140) perlu memperhatikan dan melakukan 

berbagai tahapan di bawah ini: 

a. Mengkoordinasikan  semua program yang akan 

dilaksanakan oleh lembaga pendidikan. 

b. Memperkaya pengalaman pimpinan lembaga pendidikan. 

c. Menstimulasi usaha-usaha yang kreatif dalam 

kependidikan. 

d. Memberi fasilitas kepada pelaksana program kerja. 

e. Memberikan penilaian yang terus menerus terhadap 

kinerja pelaksana program pendidikan. 

f. Memberikan pengetahuan pada setiap pelaksanaan 

program pendidikan. 

g. Membantu meningkatkan kemampuan kerja para 

pelaksana program pendidikan, baik guru, pimpinan 

jabatan struktural, staf administrasi dan personil terkait 

lainnya. 
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Persiapan-persiapan tersebut di atas dimaksudkan agar 

pengawasan tidak semata-mata melihat pada hasil kerja, akan 

tetapi hasil yang maksimal diperoleh tidak terlepas dari bekal 

yang ada. Menurut Murdick yang disadur oleh Fattah (2001: 101), 

pengawasan merupakan proses dasar yang secara esensial tetap 

diperlukan bagaimanapun rumit dan luasnya suatu organisasi. 

Menurutnya, proses dasarnya terdiri dari tiga tahap, antara lain: 

(a) Menetapkan standar pelaksanaan, (b) Pengukuran 

pelaksanaan pekerjaan dibanding dengan standar, dan (c) 

Menentukan kesenjangan/deviasi antara pelaksanaan dengan 

standar dan rencana. 

Penilaian dalam arti pengawasan dalam lembaga pendidikan 

dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut: (a) Pilih dan 

rumuskan apa yang akan dinilai, (b) Penetapan kriteria, (c) 

Penetapan data yang diperlukan dan benar-benar berhubungan 

dengan kriteria serta bagaimana data itu dapat diperoleh, (d) 

Interpretasi data berkenaan dengan kriteria yang telah 

ditetapkan. Pengawasan dalam organisasi pendidikan diarahkan 

pada pelaksanaan program sekolah secara keseluruhan yang 

muaranya adalah kepada perbaikan mutu pembelajaran di 

sekolah tertentu. Penilaian pada lembaga pendidikan 

dimaksudkan sebagai berikut: 

a. Efektifitas dan efesiensi pelaksanaan tugas guru. 

b. Pemanfaatan fasilitas belajar. 

c. Hasil belajar peserta didik. 

d. Perubahan sikap dan kematangan peserta didik.  

e. Program kerja pegawai serta seluruh unsur yang 

berhubungan dengan proses pencapaian tujuan sekolah. 
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Lembaga pendidikan, khususnya sekolah dijalankan oleh 

kepala sekolah. Sebagai manajer pendidikan kepala sekolah 

seharusnya melakukan fungsi penilaian secara terprogram dan 

berkelanjutan sehingga melalui kegiatan tersebut diperoleh fakta-

fakta mengenai rintangan atau kendala yang dihadapi oleh 

sekolah dalam mencapai tujuan institusional. Pengawasan yang 

dilakukan oleh kepala sekolah adalah mengendalikan dan 

melakukan supervisi pelaksanaan kegiatan pengajaran sehingga 

mencapai sasaran yang efektif dan efesien. Istilah yang lazim 

digunakan dalam  pengawasan pendidikan di sekolah adalah 

pengawasan program pengajaran dan pembelajaran atau supervisi 

yang harus diterapkan sebagai berikut: 

a. Pengawasan bersifat membimbing dan membantu 

mengatasi kesulitan dan bukan semata-mata mencari 

kesalahan. Pengawasan yang dilakukan kepala sekolah harus 

difokuskan perhatian pada usaha mengatasi hambatan yang 

dihadapi oleh guru atau staf dan tidak semata-mata 

mencari kesalahan. Pengawasan yang dilakukan kepala 

sekolah harus difokuskan perhatian pada usaha mengatasi 

hambatan yang dihadapi oleh guru atau staf dan tidak 

semata-mata mencari kesalahan. Jika terpaksa harus 

menunjukkan kekeliruan harus disampaikan sendiri dan 

tidak didepan orang lain. 

b. Bantuan dan bimbingan diberikan secara tidak langsung. 

Para staf diberikan dorongan untuk memperbaiki dirinya 

sendiri, sedangkan kepala sekolah hanya membantu. Hal ini 

penting untuk menumbuhkan kepercayaan diri yang pada 

akhirnya menumbuhkan motifasi kerja. 

c. Balikan atau saran perlu segera diberikan. Hal ini 

dimaksudkan agar yang bersangkutan dapat memahami 
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dengan jelas keterkaitan antara saran dan balikan tersebut 

dengan kondisi yang dihadapi. Dalam memberikan balikan 

tersebut sebaiknya dalam bentuk diskusi, sehingga terjadi 

pembahasan terhadap masalah yang terjadi. 

d. Pengawasan dilakukan secara periodik. Kehadiran kepala 

sekolah dalam supervisi jika tidak ada hambatan bertindak 

sebagai pemberian dukungan moral bagi guru atau 

karyawan yang sedang mengerjakan tugas. 

e. Pengawasan dilaksanakan dalam sesama kemitraan. Karena 

suasana kemitraan ini akan memudahkan guru dan 

karyawan menyampaikan hambatan yang dihadapi sehingga 

dapat segera dicarikan jalan keluarnya. Suasana kemitraan 

juga akan menumbuhkan hubungan kerja yang harmonis 

sehingga tercipta tim kerja yang kompak. 

Langkah-langkah yang lazimnya digunakan dalam 

pengawasan sehingga berjalan efektif, yang direkomendasikan 

oleh Gie (2000: 64) di antaranya: 

a. Penentuan standar atau ukuran baku yang akan menjadi 

patokan. 

b. Pengukuran atau penilaian terhadap kegiatan-kegiatan yang 

senyatanya dijalankan (atau hasil-hasil kegiatan itu). 

c. Perbandingan antara pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau 

hasil-hasilnya itu dengan patokan yang telah ditentukan 

untuk mengetahui penyimpangan atau perbedaan yang 

terjadi. 

d. Pembetulan terhadap penyimpangan atau perbedaan yang 

terjadi agar semua kegiatan atau hasilnya sesuai dengan apa 

yang telah ditentukan. 
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Sementara itu, beberapa metode yang dapat digunakan 

dalam melakukan pengawasan, antara lain: 

a. Laporan dari pelaksanaan kegiatan yang diberikan secara 

lisan atau tertulis dan secara berkala atau sewaktu-waktu 

atas permintaan. Manajer yang berwenang dan 

bertanggungjawab menjalankan pengontrolan itu wajib 

mengikuti dan mempelajari laporan itu. 

b. Penelaahan terhadap buku catatan tugas atau hasil kerja, 

jadwal kegiatan, bahan kemajuan pekerjaan, ataupun grafik 

lainnya. 

c. Survey atau inspeksi setempat dimana kegiatan-kegiatan 

dijalankan. 

d. Wawancara dengan pelaksana-pelaksana tugas yang 

bersangkutan. 

Terma pengawasan sering disandingkan dengan istilah 

pengendalian sehingga untuk kedua masalah tersebut dikenal 

dengan wasdal. Pengendalian (pengawasan) atau controlling 

adalah bagian terakhir dari fungsi manajemen. Fungsi manajemen 

yang dikendalikan adalah perencanaan, pengorganisasian, 

pengarahan dan pengendalian itu sendiri. Kasus-kasus yang 

banyak terjadi dalam organisasi adalah akibat lemahnya 

pengendalian sehingga terjadilah berbagai penyimpangan antara 

yang direncanakan dengan yang dilaksanakan. 

Pengendalian adalah proses pemantauan, penilaian, dan 

pelaporan rencana atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan 

untuk tindakan korektif guna penyempurnaan lebih lanjut. Beda 

pengendalian dengan pengawasan menurut Usman (2016: 40) 

adalah pada wewenang dari pengembang kedua istilah tersebut. 

Pengawas hanya sebatas memberi saran, sedangkan tindak 
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lanjutnya dilakukan oleh pengendali. Jadi, pengendalian lebih 

luas dari pada pengawasan. Dalam penerapannya di 

pemerintahan, kedua istilah itu sering tumpang tindih 

(overlapping). Pengawasan sebagai tugas disebut sebagai supervisi 

pendidikan yang dilakukan oleh pengawas sekolah ke sekolah-

sekolah yang menjadi tugasnya. 

C. Prinsip-prinsip Manajemen Pendidikan 

Sekolah sebagai salah satu institusi pendidikan melibatkan 

berbagai kepentingan dari masing-masing unsur yang ada di 

dalamnya. Kepentingan-kepentingan ini bisa saja berseberangan 

dan berdampak pada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. 

Untuk menghindari konflik kepentingan tersebut, masing-masing 

unsur tersebut perlu menjalankan dan memegang teguh prinsip-

prinsip dalam pengelolaan lembaga sosial ini. Douglas (1963: 13) 

merumuskan prinsip-prinsip manajemen pendidikan yang 

niscaya dipegang teguh oleh masing-masing unsur yang ada, 

antara lain:  

1. Memprioritaskan tujuan di atas kepentingan pribadi dan 

kepentingan mekanisme kerja. 

2. Mengkoordinasikan wewenang dan tanggung jawab. 

3. Memberikan tanggung jawab pada personil sekolah 

hendaknya sesuai dengan sifat-sifat dan kemampuannya. 

4. Mengenal secara baik faktor-faktor psikologis manusia 

5. Relativitas nilai-nilai. 

Selanjutnya Drucker (2008: 250)
 

melalui Mangement by 

Objective (MBO) memberikan gagasan prinsip manajemen 

berdasarkan sasaran sebagai suatu pendekatan dalam 
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perencanaan. Penerapan pada manajemen pendidikan adalah 

bahwa kepala dinas memimpin tim yang beranggotakan unsur 

pejabat dan fungsional dinas, dan stakeholders untuk 

merumuskan visi, misi, dan objektif dinas pendidikan. Langkah-

langkah MBO antara lain:
 
 

1. Menentukan hasil akhir apa yang ingin dicapai oleh 

sekolah. 

2. Menganalisis apakah hasil itu berkaitan dengan tujuan 

sekolah. 

3. Menetapkan sasaran-sasaran yang dibutuhkan. 

4. Menetapakan kegiatan apa yang tepat untuk mencapai 

sasaran. 

5. Menyusun tugas-tugas untuk mempermudah mecapai 

sasarannya 

6. Menentukan batas-batas pekerjaan dan jenis pengarahan 

yang akan dipergunakan oleh atasan. 

Pada tataran implementatif, prinsip-prinsip manajemen 

menurut Kristianto (2009: 19) memiliki karakteristik jika 

dikaitkan dengan pendidikan, antara lain: 

1. Memahami fungsi sekolah serta maksud dan tujuan 

pendidikan/ cita-cita bangsa. 

2. Memahami kebijakan Pemerintah dalam bidang 

pendidikan dan UU Sisdiknas. 

3. Memahami standar pendidikan yang ditetapkan. 

4. Memahami prinsip manajemen dan administrasi. 

5. Memahami kurikulum dan pengembangannya. 

6. Memahami tuntutan kebutuhan peserta didik (life skill) 

dan tuntutan masyarakat. 
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7. Memiliki visi dan misi, dengan cara: bersifat ambisius, 

ideal, rasional, bisa dicapai, bersifat menantang, memberi 

nuansa kinerja bermutu, menumbuhkan motivasi dan 

kegairahan bekerja, membangun kekompakan, 

kebersamaan, memberikan kebanggaan, singkat, jelas, sarat 

makna, dan mengesankan. 

Prinsip-prinsip tersebut memiliki esensi bahwa manajemen 

dalam ilmu dan praktiknya harus memperhatikan tujuan, 

orangorang, tugas-tugas dan nilai-nilai. Tujuan dirumuskan 

dengan tepat sesuai dengan arah organisasi, tuntunan zaman, dan 

nilai-nilai yang berlaku. Tujuan suatu organisasi dapat dijabarkan 

dalam bentuk visi, misi, dan sasaran-sasarannya. 
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BAB III 

LINGKARAN KONSENTRIS  

KEPEMIMPINAN SEKOLAH 

 

A. Urgensi Kepemimpinan 

Kepemimpinan merupakan kekuatan yang sangat penting 

dibalik kekuasaan berbagai organisasi. Tidak dapat dipungkiri 

bahwa kesuksesan sebuah organisasi sangat ditentukan oleh 

faktor kepemimpinan. Di dalam kemimpinan terdapat 

pemimpin dan pengikut. Pemimpin, baik secara individual 

maupun sebagai kelompok, tidak mungkin dapat bekerja 

sendirian, akan tetapi membutuhkan sekelompok orang lain yang 

dikenal sebagai bawahan, yang digerakkan sedemikian rupa 

sehingga para bawahan itu memberikan pengabdian dan 

sumbangsinya kepada organisasi, terutama dalam cara bekerja 

efektif, efisien, ekonomis dan produktif. Pemimpin berdasarkan 

konsep teoritis, memiliki tanggung jawab yang besar terhadap 

pencapaian tujuan organisasi. Kepemimpinan inti dari 

manajemen, yang merupakan penggerak bagi sumber daya dan 

serta alat lainnya. Untuk menggerakkan sumber daya terutama 

sumber daya manusia atau pegawai diperlukan kualitas 

kepemimpinan. 

Diskursus tentang kepemimpinan, selalu berkelindan erat 

dengan manusia, mengingat yang menjalankan kepemimpinan 

adalah manusia. Pemimpin dan yang dipimpin adalah manusia. 

Itulah mengapa, kepemimpinan tidak akan ada tanpa pemimpin 



Lingkaran Konsentris Kepemimpinan Sekolah  63 

dan yang dipimpin, keduanya adalah manusia yang memiliki 

potensi mengarahkan dan meningkatkan motivasi kerja dalam 

mencapai tujuan organisasi. Ada jiwa kepemimpinan di dalam 

diri manusia. Seorang pemimpin berbeda dengan orang 

kebanyakan. Ia memiliki kelebihan yang orang lain tidak 

memilikinya (Sujatno, 2008: 9). Kepemimpinan merupkan tema 

yang selalu menarik diperbincangkan dan tak akan pernah habis 

dibahas. Kepemimpinan akan selalu hidup dan berusaha 

ditelusuri dari satu generasi ke genrasi selanjutnya, guna mencari 

formulasi yang lebih aktual dan tepat sehingga dapat diterapkan 

pada setiap zamannya. Menurut Stogdils, (1981: 112) 

kepemimpinan merupakan fenomena yang kompleks, dan 

merupakan gejala kemanusiaan yang universal. Kepemimpinan 

juga merupakan salah satu topik yang paling banyak diamati 

sekaligus fenomena yang paling sedikit dipahami (Burns, 1978: 

81).  

Dewasa ini masalah kepemimpinan semakin menarik 

perhatian banyak kalangan, utamanya dalam kajian manajemen 

publik, sebab kepemimpinan dilihat dari segi kualitas memiliki 

dimensi yang luas dan dari segi kuantitas sangat kurang, akan 

tetapi yang menjalankan kepemimpinan memiliki potensi yang 

lebih dibanding dengan yang dipimpin. Kepemimpinan tidak 

hanya berarti pemimpin terhadap manusia, tetapi juga pemimpin 

terhadap perubahan. Seorang pemimpin tidak hanya 

mempengaruhi bawahan, tetapi juga merupakan sebagai sumber 

inspirasi dan motivasi bawahannya. Oleh sebab itu definisi dan 

penafsiran kepemimpinan semakain beragam dalam 

perkembangannya.  

Sepanjang sejarah perkembangannya, terdapat tiga teori 

tentang asal mula pemimpin dan kepemimpinan. Pertama, 
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berasal dari teori genetik (genetic theory) yang menyebut 

pemimpin dan kepemimpinan ditentukan oleh faktor genetik 

(turunan). Penganut teori gentis, mengatakan bahwa seorang 

pemimpin akan menjadi pemimpin karena ia telah dilahirkan 

dengan bakat-bakat kepemimpinan. Dalam keadaan 

bagaimanapun seseorang ditempatkan, karena ia telah 

ditakdirkan menjadi pemimpin, satu saat kelak ia akan tampil 

sebagai pemimpin. Berbicara mengenai takdir, secara filosofis 

pandangan ini tergolong kepada pandangan yang fatalistik atau 

dilosofis atau deterministik. 

 Kedua teori karakter/kepribadian (traits theory) yang 

mengandaikan pemimpin dan kepemimpinan bermula dari 

pentingnya karakter/kepribadian. Sedangkan faktor ekologi, yang 

pada intinya berarti bahwa seseorang hanya akan berhasil 

menjadi pemimpin yang efektif, apabila ia pada waktu lahirnya 

telah memiliki bakat-bakat kepemimpinan. Bakat itu kemudian 

dikembangkan melalui pendidikan yang teratur dan pengalaman-

pengalaman yang untuk mengembangkan lebih lanjut bakat yang 

memang telah dimiliki itu. 

 Ketiga, teori pengaruh lingkungan (behavioral theory). 

Benarkah pemimpin dan kepemimpinan semata ditentukan oleh 

faktor genetik? Tidak sepenuhnya benar. Faktor genetik memang 

perlu sekali, tetapi yang terpenting adalah bagaimana karakter 

kepemimpinan dapat hadir dalam sosok indvidu seorang 

pemimpin. Selain itu, kapasitas dan kapabilitas kepemimpinan 

seseorang juga ditentukan oleh seberapa besar pengalaman dan 

persentuhannya dengan lingkungan (Pamudji, 2010: 27). Oleh 

sebab itulah, harus dipahami bahwa setiap individu memiliki 

potensi kepemimpinan, yang apabila diasah dan dikembangkan, 



Lingkaran Konsentris Kepemimpinan Sekolah  65 

maka ia akan tampil sebagai sosok pemimpin yang mumpuni di 

bidangnya.  

Perlu disadari bahwa sumber daya manusia merupakan suatu 

potensi kesuksesan untuk mengimbangi perubahan dan 

kemajuan dalam sebuah organisasi dan berpengaruh terhadap 

efektivitas kerja pimpinan dan efektivitas organisasi. Keseluruhan 

tugas hanya akan bermanfaat dan berhasil baik, apabila 

diusahakan oleh kerjasama antara pimpinan dan yang dipimpin. 

Dengan adanya kerjasama diharapkan seorang pemimpin 

mempunyai kemampuan kerja yang serbaguna, berhasil guna dan 

dapat bekerja sesuai kebutuhan serta tuntutan organisasi dimana 

ia bekerja. Di dalam kepemimpinan ada pemimpin, dipimpin 

dan situasi yang saling berhubungan. Kunci utama yang perlu 

dipahami untuk efektivitas kepemimpinan adalah (1) 

Karakteristik pemimpin, (2) Karakteristik pengikut, (3) 

Karakteristik situasi (Yulk, 1994: 13). 

Deskripsi teoritis di atas, mengandaikan pemimpin dalam 

menjalankan kepemimpinan selalu berinteraksi dengan pengikut 

dan situasi, sehingga dalam sebuah organisasi sulit mencapai 

tujuan tanpa ada kepemimpinan. Kepemimpinan adalah tentang 

karakter. Karkater adalah sesuatu yang terus menerus berevolusi. 

Proses untuk menjadi seorang pemimpin kurang lebih dengan 

proses menjadi seorang manusia yang utuh. Untuk menjadi 

pemimpin yang utuh maka pemimpin tersebut dalam 

melaksanakan kepemimpinan dituntut melaksanakan peran 

kepemimpinan secara efektif, baik sebagai penentu arah, agen 

perubahan, juru bicara maupun pelatih, demi peningkatan 

kemampuan sumber daya pegawai pada sebuah organisasi.  
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B. Esensi Kepemimpinan 

Kepemimpinan dalam suatu organisasi memiliki peranan 

yang sangat signifikan, mengingat dinamika organisasi dengan 

kumpulan orang-orang, sistem kerja yang ada serta tujuan yang 

telah direncanakan, akan dapat terealisir apabila diorkestrasi 

dengan baik oleh sebuah sistem kepemimpinan. Kepemimpinan 

menempati posisi puncak dalam organisasi, eksistensinya diyakini 

mampu menggerakan dan mencapai tujuan yang telah 

direncanakan (Spillane, 2003). Dengan demikian, sukses tidaknya 

suatu organisasi ditentukan oleh sistem kepemimpinan yang 

dimiliki. 

Terma kepemimpinan merupakan translitrasi dari kata 

leadership yang berasal dari kata leader. Pemimpin (leader) 

bermakna orang yang memimpin, sedangkan pimpinan 

merupakan jabatannya. Secara etimologi, istilah kepemimpinan 

berasal dari kata “pimpin” yang artinya bimbing atau tuntun. Dari 

kata pimpin tersebut maka lahirlah kata kerja “memimpin” yang 

artinya membimbing dan menuntun. Konsepsi ini 

mengkonstruksi makna kepemimpinan sebagai suatu 

kemampuan untuk menggerakkan, mempengaruhi, memotivasi, 

mengajak, mengarahkan, menasihati, membina, membimbing, 

melatih, menyuruh, memerintah, melarang, dan bahkan 

menghukum (kalau perlu) dengan maksud agar manusia sebagai 

bagian dari organisasi mau bekerja dalam rangka mencapai tujuan 

dirinya sendiri maupun organisasi secara efektif dan efisien 

(Machali, 2012: iv). Deskrpsi senada juga dikonsepsikan oleh 

Nawawi (1988: 81) yang mengandaikan kepemimpinan sebagai 

kemampuan menggerakkan, memberikan motivasi dan 

mempengaruhi orang-orang agar bersedia melakukan tindakan-
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tindakan yang terarah pada pencapaian tujuan melalui 

keberanian mengambil keputusan tentang kegiatan yang 

dilakukan. 

Kepemimpinan juga dikonsepsikan sebagai kemampuan dan 

kesiapan yang dimiliki oleh seseorang untuk dapat 

mempengaruhi, mendorong, mengajak, menuntun, 

menggerakkan dan kalau perlu memaksa orang lain agar ia 

menerima pengaruh itu dan selanjutnya berbuat sesuatu yang 

dapat membantu pencapaian tujuan-tujuan tertentu 

(Indrafachrudi, 1993: 23). Deskripsi teoritis ini mengandaikan 

bahwa kepemimpinan pada hakekatnya berhubungan dengan 

manusia, di dalamnya terdapat kelompok-kelompok yang 

terorganisasi sebagai satu kekuatan yang potensial. Substansi 

kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi suatu 

kelompok untuk pencapaian tujuan. Bentuk pengaruh tersebut 

dapat secara formal seperti tingkatan manajerial pada suatu 

organisasi (Robbins, 2002: 71). Definisi kepemimpinan seperti 

diungkapkan di atas, berimplikasi pada tiga hal utama yaitu: 

1. Kepemimpinan berkelindan erat dengan "orang lain", 

bawahan atau pengikut. Kesediaan mereka untuk 

menerima pengarahan dari pemimpin. Jika tidak ada 

pengikut, maka tidak akan ada pula pemimpin. Tanpa 

bawahan semua kualitas kepemimpinan seorang atasan 

akan menjadi tidak relevan. Terkandung makna bahwa 

para pemimpin yang efektif harus mengetahui bagaimana 

membangkitkan motivasi dan mendorong inovasi dan 

membangun relasi dengan bawahan atau pengikut mereka. 

2. Kepemimpinan merupakan suatu "proses". Agar bisa 

memimpin, seorang pemimpin harus melakukan sesuatu. 

Kepemimpinan lebih dari sekedar menduduki suatu posisi 
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otoritas. Kendati posisi otoritas mendorong proses 

kepemimpinan, tetapi sekadar menduduki posisi itu tidak 

memadai untuk membuat seseorang menjadi pemimpin.  

3. Kepemimpinan harus "membujuk" orang lain untuk 

mengambil tindakan. Pemimpin membujuk para 

pengikutnya lewat berbagai cara seperti menggunakan 

otoritas yang terlegitimasi, menciptakan model (menjadi 

teladan), penetapan sasaran, memberi imbalan dan 

hukuman, restrukturisasi organisasi dan 

mengkomunikasikan visi dan misi organisasi.  

Jabatan pemimpin merupakan jabatan yang istimewa, sebab 

pemimpin organisasi apapun dipersyaratkan memiliki berbagai 

kelebihan menyangkut pengetahuan, perilaku, sikap, maupun 

keterampilan dibanding orang lain. Itulah mengapa Stogdil (1974: 

43), meniscayakan pemimpin memiliki berbagai karakter di 

bawah ini, antara lain:  

1. Kecerdasan (intelligence). Para ahli menemukan suatu 

kecendrungan umum yang menunjukkan bahwa pemimpin 

lebih cerdas dari pengikutnya. Seorang pemimpin haruslah 

cerdas karena ia harus mampu memimpin suatu organisasi 

serta melakukan strategi yang harus ditempuh dalam 

mencapai kesuksesan organisasi tersebut. Disamping itu, 

kecerdasan dapat pula berupa pertimbangan, ketegasan, 

pengetahuan dan kefasihan berbicara yang dimiliki oleh 

seorang pemimpin.  

2. Keperibadian (Personality). Beberapa riset menunjukkan 

bahwa sifat kepribadian seperti keuletan, orisinalitas, 

integritas pribadi, dan kepercayaan diri berkaitan dengan 

kepemimpinan yang efektif. Pemimpin setidaknya 
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memiliki kepribadian berupa kemampuan adaptasi, sopan 

santun, gaya pribadi yang inspirasional, kewaspadaan, 

kreativitas, integritas pribadi, percaya diri, bijaksana 

keseimbangan dan pengendalian emosi serta mandiri.  

3. Karakteristik Fisik (Physical Characteristics). Hubungan 

antara kepemimpinan yang efektif dengan karakter fisik 

seperti umur, tinggi, berat badan dan penampilan. Tubuh 

yang terlalu tinggi dan terlalu berat di banding rata-rata 

kelompok tentunya tidak menguntungkan untuk mencapai 

posisi kepemimpinan. Akan tetapi, banyak organisasi yang 

membutuhkan orang dengan fisik yang besar untuk 

menjamin kepatuhan pengikutnya. Dugaan ini terlalu 

menekankan kekuasaan berdasarkan paksaan dan 

ketakutan tetapi karakter fisik ini bukanlah hal yang 

diutamakan yang dimiliki oleh seorang pemimpin.  

4. Kemampuan Supervisi. Kemapuan supervisi dimaknai 

sebagai pendayagunaan segala bentuk praktek supervisi 

secara efektif ditunjukkan oleh persyaratan situasi tertentu. 

Kemampuan yang mesti seorang pemimpin punyai berupa 

kemampuan menilai setiap personil yang ada dalam 

melaksanakan tugasnya, guna membantu yang 

bersangkutan melakukan perbaikan bila diperlukan, dengan 

menunjukkan kekurangan atau kelemahan masing-masing 

dalam bekerja agar diatasi dengan usaha sendiri. 

Karakteristik yang dimiliki oleh seorang pemimpin di atas 

tentu juga harus dibarengi dengan keterampilannya dalam 

memimpin. Engkoswara dan Komariah (2012: 178) 

mengidentifikasikan tiga macam keterampilan kepemimpinan 

sebagai berikut:  
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1. Technical Skills. Dalam hal ini pemimpin diharapkan 

mampu mengawasi dan menilai pekerjaan sesuai dengan 

bidang keahliannya. Sebagai contoh pemimpin pendidikan 

bisa menguasai cara menyusun renstra, membuat silabus, 

memahami metode pembelajaran, menguasai tehnik 

penilaian, dan sebagainya.  

2. Human Skills. Kemampuan seorang pemimpin dalam 

membangun relasi dan dapat bekerja sama dengan orang 

lain adalah kualifikasi yang dipersyaratkan seorang 

pemimpin baik dalam situasi formal maupun informal. 

Untuk membangun relasi yang lebih baik harus 

dikembangkan sikap respek dan saling menghargai satu 

sama lain. 

3. Conceptual Skills. Pemimpin yang disegani adalah 

pemimpin yang mampu memberi solusi tepat yang timbul 

dari pemikiranya dan cerdas dalam suatu persoalan.  

Pemimpin yang memiliki keterampilan dasar di atas, 

mendorong seseorang dapat bertindak sebagai seorang pemimpin 

yang baik. Untuk itu, seorang pemimpin harus memiliki 

kemampuan tentang cara menyusun rencana, mengajak anggota 

berpartisipasi, memberi bantuan kepada anggota kelompok, 

memupuk moral kelompok, dan bersama-sama membuat 

keputusan. Pemimpin tidak hanya tahu, tetapi harus dapat 

melaksanakan.  

Gaya kepemimpinan seorang pemimpin akan sangat 

mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai 

tujuannya. Perilaku seorang pemimpin memiliki dampak yang 

besar, terkait dengan sikap bawahan, perilaku bawahan dan 

akhirnya akan berpengaruh pada kinerja. Dalam hubungannya 
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dengan kinerja, gaya kepemimpinan akan berpengaruh dalam 

pencapaian tujuan suatu organisasi. Heidjrachman dan Husnan 

(2002: 219) mengidentifikasi lima gaya kepemimpinan, yaitu:  

1. Otokratis, seorang pemimpin yang otokratis merupakan 

pemimpin yang memiliki beberapa kriteria berikut: (a) 

Menganggap organisasi sebagai pemilik pribadi, (b) 

Mengidentikkan tujuan pribadi dengan tujuan organisasi, 

(c) Menganggap bawahan sebagai alat semata-mata, (d) 

Tidak mau menerima kritik, saran dan pendapat, (e) 

Terlalu tergantung kepada kekuasaan formalnya, dan (f) 

Sering menggunakan pendekatan yang mengandung unsur 

paksaan dan bersifat menghukum dalam menggerakkan 

bawahnya. 

2. Militeristis. Seorang pemimpin yang bertipe militeristis ini 

memiliki beberapa kriteria berikut: (a) Lebih sering 

menggunakan sistem perintah dalam menggerakan 

bawahannya, (b) Dalam menggerakkan bawahan senang 

bergantung kepada pangkat dan jabatannya, (c) Senang 

pada formalitas yang berlebih-lebihan, (d) Menuntut 

disiplin yang tinggi dan kaku dari bawahan, dan (e) Sukar 

menerima kritikan dari bawahannya, dan (f) Menggemari 

upacara untuk berbagai keadaan. 

3. Paternalistis. Seorang pemimpin yang memiliki kriteria 

berikut: (a) Menganggap bawahannya sebagai manusia yang 

tidak dewasa, (b) Bersikap terlalu melindungi (overly 

protective), (c) Jarang memberikan kesempatan kepada 

bawahan untuk mengambil keputusan, (d) Jarang 

memberikan kesempatan kepada bawahan untuk 

mengambil inisiatif, (e) Jarang memberikan kesempatan 
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kepada bawahan untuk mengembangkan daya kreasi dan 

fantasinya, dan (f) Sering bersikap maha tahu.  

4. Karismatik. Pada umumnya tipe ini menurut para ahli 

belum ditemukan kriterianya secara mendasar, namun 

mempunyai daya tarik yang amat besar dan memiliki 

pengikut yang banyak. Untuk itu, ada yang mengatakan 

pemimpin yang karismatik memiliki supra natural powers. 

5. Demokratis. Pengetahuan tentang kepemimpinan telah 

membuktikan bahwa gaya pemimpin yang demokratis ini 

yang paling tepat untuk organisasi modern.  

Dari prespektif yang berbeda, Anoraga (2000: 187) 

mensegradasi berbagai gaya kepemimpinan secara detail dan 

sederhana sebagai berikut:  

1. Kepemimpinan otoriter. Pemimpin memegang wewenang 

sepenuhnya dan memikul tanggung jawab sendiri. Para 

bawahan hanya diberi informasi secukupnya untuk 

melaksanakan tugas yang diberikan oleh pemimpin. Ciri-

ciri kepemimpinan ini adalah: (a) Wewenang mutlak 

terpusat pada pimpinan, (b) Kebijakan selalu dibuat oleh 

pimpinan, (c) Komunikasi berlangsung satu arah dari 

pimpinan kepada bawahan, (d) Pengawasan terhadap sikap, 

tingkah laku, perbuatan, atau kegiatan para bawahan 

dilakukan secara ketat, (e) Tugas bawahan diberikan secara 

instruktif, (f) kaku dalam bersikap serta kasar dalam 

bertindak.  

2. Kepemimpinan demokratis. Pemimpin memberi informasi 

sebanyak-banyakmya kepada bawahan tentang tugas dan 

pekerjaan mereka. Ciri-ciri kepemimpinan ini adalah: (a) 

Wewenang pimpinan tidak mutlak, (b) Pimpinan bersedia 
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melimpahkan sebagian wewenang kepada bawahan, (c) 

Keputusan dan kebijakan dibuat bersama antara pimpinan 

dan bawahan, (d) Komunikasai berlangsung timbal balik, 

baik yang terjadi antara sesama bawahan maupun antara 

bawahan dengan atasan, (e) Pimpinan meminta kesetiaan 

para bawahan secara wajar, serta (f) Pimpinan 

memperhatikan perasaan dalam bersikap dan bertindak.  

3. Kepimpinan bebas. Pemimpin hanya berpartisipasi dan 

bawahan menentukan sendiri tujuan yang akan dicapai. 

Ciri-ciri kepemimpinan ini adalah: (a) Pimpinan 

melimpahkan wewenang sepenuhnya kepada bawahan, (b) 

Keputusan dan kebijaksanaan lebih banyak dibuat oleh 

bawahan, (c) Pimpinan hanya berkomunikasi apabila 

diperlukan oleh bawahan, dan (d) Hampir tidak ada 

pengawasan terhadap sikap, tingkah laku, perbuatan, atau 

kegiatan yang dilakukan para bawahan.  

Beragam gaya kepemimpinan yang ada juga mengundang 

perhatian Abu Sin (2006: 132), dan membaginya ke dalam tiga 

gaya, antara lain:  

1. Demokratis. Keputusan yang diambil dalam gaya 

kepemimpinan ini merupakan hasil kesepakatan bersama 

melalui sebuah diskusi dan pemikiran yang kolektif. 

Pemimpin berperan untuk memimpin dan mengatur 

jalannya diskusi (musyawarah), dan memberikan 

kebebasan bagi masing-masing individu untuk 

mengungkapkan pendapatnya. Setiap individu juga diberi 

kebebasan untuk memilih bekerja dengan sesama anggota 

masyarakat lainnya. Seorang pemimpin menyampaikan 

gagasan dan sarannya melalui berbagai media, dan ia tidak 
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memiliki hak untuk memaksakan kehendaknya. Dalam 

menjalankan gaya kepemimpinan ini dibangun dengan 

semangat kebersamaan dan persamaan. Masing-masing 

individu adalah sama dan merupakan bagian dari lainnya. 

2. Otoriter. Seorang pemimpin memiliki wewenang mutlak 

untuk menentukan program atau kebijakan tanpa harus 

meminta pertimbangan dan bermusyawarah dengan 

masyarakat. Bawahan berperan menjalankan program dan 

kebijakan pimpinan, selangkah demi langkah, tanpa 

mengetahui masa depan dan tujuan yang ingin diraih. 

Mereka hanya pekerja dan buta terhadap tujuan yang ingin 

diwujudkan pemimpin. Pemimpin memiliki wewenang 

mutlak untuk membagi pekerjaan, menurunkan perintah 

dan memaksa bawahan untuk mematuhinya secara 

otoriter. 

3. Bebas / Laissez Faire.
. 

Dalam gaya kepemimpinan ini, 

peran seorang pemimpin bersifat pasif. Dia memberikan 

kebebasan mutlak kepada bawahan untuk mengambil 

keputusan, tindakan atau langkah lain terkait dengan 

kehidupannya. Pemimpin hanya berperan menyampaikan 

informasi dan kebijakan penting, serta menyediakan 

fasilitas yang dibutuhkan bawahan untuk menjalankan 

kebutuhannya.  

Deskripsi yang relatif detail tentang berbagai gaya 

kepemimpinan di atas, merupakan sebuah pendekatan yang 

dapat digunakan untuk memahami suksesnya kepemimpinan. 

Beragam gaya kepemimpinan tersebut, memiliki perbedaan dan 

kelebihan masing-masing untuk diterapkan di suatu organisasi. 

Sebagai contoh, gaya kepemimpinan otoriter dapat diterapkan 
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pada bawahan yang kurang berpengetahuan dan masih 

membutuhkan bimbingan secara langsung dan kontiniu. 

Sedangkan gaya kepemimpina laissez faire dapat diterapkan pada 

organisasi yang bawahanya sudah mandiri dan dapat 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan prosedural. Sedangkan gaya 

demokrasi sangat sesuai apabila diterapkan di sebuah organisasi 

yang mengutamakan prinsip timbal balik dan saling memberikan 

manfaat bagi sesamanya. Begitu juga dengan gaya kepemimpinan 

yang lainnya. Intinya, gaya kepemimpinan ini bisa diterapkan 

sesuai dengan situasi dan kondisi yang terdapat dalam suatu 

organisasi.  

Gaya kepemimpinan yang dapat diimplementasikan dalam 

suatu organisasi juga menarik perhatian Luthans (2009: 51), dan 

mensegradasikannya ke dalam gaya transformasional, 

transaksional, dan kharismatik.  

1. Kepemimpinan Transformasional. 

Salah satu asumsi dasar dari gaya kepemimpinan 

transformational yang perlu digaris bawahi adalah para 

pemimpin organisasi harus mampu menghadapi perubahan-

perubahan secara berkesinambungan agar bisa bersaing dalam 

situasi ekonomi yang perubahnya serba cepat. Dalam situasi 

seperti ini setiap organisasi menghadapi dua persoalan pokok 

dimasa yang akan datang. Pertama, perubahan teknologi yang 

begitu cepat dan berkesinambungan. Kedua, perubahan sosial 

dalam arti arus manusia yang masuk ke dalam angkatan kerja dan 

pasar kerja dengan kebutuhan, nilai-nilai, dan sikap yang berbeda 

dari generasi sebelumnya. 

Kepemimpinan transformasional diyakini mampu memberi 

inspirasi dan memotivasi kepada pengikutnya untuk mencapai 
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hasil-hasil yang lebih besar dari pada yang direncanakan secara 

orsinil dan untuk imbalan internal. Dengan mengungkapkan 

suatu visi, pemimpin transformasional mendorong para pengikut 

untuk bekerja keras mencapai sasaran yang digambarkan. Visi 

pemimpin memberikan motivasi bagi pengikut untuk bekerja 

keras yakni memberikan penghargaan kepada diri sendiri. Gaya 

kepemimpinan ini diandaikan sebagaisebuah proses yaitu para 

pemimpin dan pengikut saling meningkatkan kesadaran dari para 

pengikut dengan menyerukan cita-cita yang lebih tinggi dan nilai-

nilai moral dengan menstransformasikan kebutuhan-kebutuhan 

tingkatan yang lebih tinggi. Kepemimpinan transformasional 

sebagai kemampuan yang dimiliki seorang pimpinan untuk 

mempengaruhi anak buahnya, sehingga mereka akan percaya, 

meneladani dan menghormatinya. 

Gaya kepemimpinan transformasional merupakan suatu gaya 

kepemimpinan yang dapat memberi motivasi para bawahan 

dengan membuat mereka lebih sadar akan pentingnya hasil suatu 

pekerjaan, mendorong mereka lebih mementingkan kepentingan 

organisasi dari pada kepentingan diri sendiri, dan mengaktifkan 

kebutuhan-kebutuhan yang lebih tinggi. 

2. Kepemimpinan Transaksional 

Kepemimpinan transaksional pada prinsipnya sangat 

tergantung pada pertukaran imbalan antara pimpinan dengan 

bawahan. Kesepakatan antara pimpinan dan bawahan tentang 

apa yang seharusnya dikerjakan oleh seorang bawahan 

dimaksudkan untuk memperoleh imbalan atau agar dapat 

menghindari hukuman. Namun demikian kepemimpinan 

transaksional juga menyangkut nilai-nilai, akan tetapi nilai-nilai 

tersebut hanya relevan dengan proses pertukaran atau 
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keuntungan timbal balik. Dengan demikian seorang pemimpin 

transaksional juga mengakui kebutuhan dan keinginan bawahan, 

serta menjelaskan bahwa ke duanya hanya bisa dicapai dengan 

memuaskan, jika para bawahan mencurahkan usahanya sesuai 

dengan kebutuhan pekerjaan.  

Gaya kepemimpinan transaksional mempunyai dampak 

positif dan dampak negatif. Dampak positif dimana gaya 

transaksional ini terletak pada efisiensi di dalam pelaksanaan 

kerja, karena kejelasan pembagian kerja sesuai dengan tugas 

pokok dan fungsi masing-masing staf dalam organisasi, 

standarisasi pedoman dan aturan kerja, dan konsitensi terhadap 

tata aturan yang telah ditetapkan. Gaya kepemimpinan ini 

didasarkan pada asumsi bahwa bawahan dan sistem kerja lebih 

baik jika pemimpin memotivasi dengan memberi pernghargaan 

dan hukuman Dengan demikian seorang pemimpin transaksional 

juga mengakui kebutuhan dan keinginan bawahan, menjelaskan 

bahwa ke duanya hanya bisa dicapai dengan memuaskan jika 

para bawahan mencurahkan usahanya sesuai dengan tuntutan 

pekerjaan. Kepemimpinan transaksional merupakan suatu 

kemampuan pemimpin untuk memandu atau memotivasi 

pengikut kearah pencapaian tujuan yang ditegakkan dengan 

memperjelas peran dan tuntutan tugas.  

Gaya kepemimpinan transaksional merupakan gaya 

kepemimpinan yang dapat meningkatkan semangat kerja 

pengikut melalui transaksi atau imbalan. Gaya kepemimpinan ini 

mengandaikan hubungan antara pimpinan dan bawahan yang 

didasarkan pada serangkaian aktivitas tawar menawar antar 

keduanya. Adapun karakteristik kepemimpinan transaksional 

adalah contingent reward dapat berupa penghargaan dari 

pimpinan karena tugas telah dilaksanakan, yaitu berupa bonus 
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atau bertambahnya penghasilan atau fasilitas. Penghargaan yang 

diberikan pada bawahan baik berupa pujian atas upaya-upayanya 

maupun jika terjadi kesalahan yang dilakukan oleh bawahan 

kemudian pimpinan memberi arahan kearah pencapaian tujuan. 

Deskripsi teoritis di atas dapat dipahami bahwa efektivitas 

transaksional semata-mata ditentukan oleh kemampuan 

seseorang pemimpin memberi imbalan bagi pekerjaan yang 

berhasil dan hukuman bagi pelanggaran aturan main yang 

disepakati, juga ditentukan oleh kemampuan bawahan untuk 

menilai atau membandingkan antara kebaikan dengan 

kekurangan dan transaksi yang dilakukan dengan pemimpinnya. 

Kepemimpinan ini mempunyai karakteristik utama yakni 

pertukaran antara produktivitas dengan imbalan atau hukuman.  

3. Kepemimpinan Kharismatik 

Kepemimpinan kharismatik menjadi salah satu faktor khusus 

yang perlu dipertimbangkan dalam suatu pemetaan seorang 

pemimpin yang nantinya akan memiliki legalitas-otoritas untuk 

menentukan suatu kebijakan. Kepemimpinan kharismatik 

merupakan suatu kualitas spesial dari pemimpin yang tujuannya, 

kekuasaannya, dan ketegasannya berbeda dari pemimpin yang 

lain. Gaya kepemimpinan kharisamtik didasarkan atas asumsi 

bahwa kharisma adalah sebuah fenomena atribusi. Atribusi 

kharisma oleh pengikut tergantung kepada beberapa aspek 

perilaku pemimpin. Perilaku-perilaku tersebut tidak diasumsikan 

ada pada semua pemimpin kharismatik dengan tingkat yang 

sama. Kepentingan yang relatif dari masing-masing perilaku 

untuk diatribusikan kepada kharisma tergantung sampai tingkat 

tertentu kepada situasi kepemimpinan. Kepemimpinan 

kharismatik menekankan kepada identifikasi pribadi sebagai 
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proses utama dan internalisasi sebagai proses skunder. Selain itu, 

kepemimpinan ini menekankan kepada pembangkitan motivasi 

oleh pemimpin, dan pengaruh pemimpin terhadap tujuan-tujuan 

dan rasa percaya diri para pengikut. 

Kata akhir yang perlu dipahami dalam hal ini ialah 

kepemimpinan kharismatik mungkin tidak selalu diperlukan 

untuk mencapai tingkat kinerja karyawan yang tinggi. Namun, 

pemimpin kharismatik mungkin paling tepat jika tugas pengikut 

memiliki suatu komponen ideologis. Hal ini dapat menjelaskan 

mengapa pemimpin kharismatik lebih dimungkinan muncul 

dalam konteks politik, agama, waktu perang atau apabila suatu 

perusahaan bisnis memperkenalkan suatu produk yang benar-

benar baru (baca: produk kreatif dan inovatif) atau menghadapi 

suatu krisis yang mengancam kehidupannya.  

Pemimpin dalam sebuah organisasi tidak akan berhasil 

mencapai tujuan tanpa memiliki kemampuan 

mengimplementasikan peran kepemimpinan. Peran 

kepemimpinan yang dimaksud adalah kepemimpinan sebagai 

penentu arah, agen perubahan serta juru bicara dan pelatih. 

Disamping itu, keberhasilan kepemimpinan juga ditentukan oleh 

pilihan gaya yang diterapkan oleh pemimpin. Hubungan kedua 

aspek ini dapat dilihat pada perilaku pemimpin dan yang 

dipimpin. Pemimpin melaksanakan peran kepemimpinan dengan 

mengguanakan gaya kepemimpinan. Sedangkan pengikut sebagai 

staf menerima dan merespon peran yang dimainkan oleh unsur 

pimpinan tersebut.  

Mengimplementasikan peran kepemimpinan sebagai 

penentu arah bermakna pemimpin mengarahkan pengikutnya ke 

arah pencapaian tujuan organisasi. Jika pemimpin tidak 

memahami kondisi pengikut, maka untuk menggerakkan kearah 
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tujuan organisasi mustahil akan tercapai. Oleh karena itu para 

pemimpin di dalam bertindak sebagai penentu arah, bagaikan 

alat (kompas) penentu arah yang digunakan oleh seorang 

nahkoda di tengah laut kemana tujuan dan sasaran yang dituju. 

Tujuan suatu organisasi tentunya mengacu pada visi organisasi, 

tanpa visi maka organisasi tersebut bisa salah arah. Elemen yang 

paling pneting dari kepemimpinan yang sukses adalah visi yang 

disampaikan dengan jelas, atau indra yang tajam dalam 

menentukan arah untuk memfokuskan perhatian semua orang 

yang terkait dengan organisasi. Jadi visi organisasi merupakan 

panduan untuk mengarah pada pencapaian tujuan organisasi yang 

bersangkutan. Untuk mengarahkan pengikut kearah pencapaian 

visi, maka pemimpin harus memahami karkateritik pengikutnya.  

Karakteristik setiap pengikut tercermin pada kebutuhan, 

nilai, konsep peribadi, keyakinan dan optimisme, keterampilan 

dan keahlian, Setelah memahami karkateristik pengikut, maka 

unsur pimpinan memahami dan menyesuaikan gaya 

kepemimpinan apa yang cocok bagi setiap pengikut agar mau 

mengikuti arahan yang bersumber dari pimpinan. Misalkan salah 

satu karakterisitik yang dilihat dari aspek keterampilan dan 

keahlian, maka unsur pimpinan sebenarnya menanamkan dan 

memberi keyakinan bahwa apa yang dimiliki dapat memberi 

kontribusi terhadap organisasi, oleh karena itu pengikut merasa 

diperhatian dan diharagai. Jika mengalami hambatan dengan 

adanya potensi yang dimiliki maka unsur pimpinan 

mengarahkannya sesuai tujuan yang hendak dicapai serta 

memberinya motivasi untuk meningkatkan kemampuan dengan 

mengikuti pendidikan dan pelatihan. Jika tidak mengalami 

hambatan, maka unsur pimpinan memberi penghargaan baik 

berupa materi maupun non materi, seperti pujian, karena tidak 
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semua manusia dalam bekerja hanya sekedar memenuhi 

kebutuhan hidup secara mendasar akan tetapi masih ada 

beberapa manusia membutuhkan aktualisasi. 

Untuk memenuhi kebutuhan setiap manusia atau pengikut 

maka unsur pimpinan dapat menerapkan gaya kepemimpinan 

transaksional maupun transformasional. Kedua gaya 

kepemimpinan tersebut dapat dimanfaatkan kedua-duanya 

tergantung situasi dari pada pengikut. Apabila pengikut memiliki 

kebutuhan yang rendah maka pemimpin menerapkan 

kepemimpinan transaksional, sedangkan pengikut yang 

membutuhkan aktualisasi diri maka pimpinan sebaiknya 

menerapkan gaya kepemimpinan transformasional. 

Mengimplementasikan peran kepemimpinan sebagai agen 

perubahan. Untuk menjadi agen perubahan merupakan suatu 

lanjutan dari pemimpin sebagai penentu arah, karena arahan yang 

diberikan pada pengikut bersumber dari visi, karena visi 

merupakan komoditi dari para pemimpin. Sejatinya perubahan 

adalah kebutuhan setiap organisasi, baik organisasi birokrasi 

pemerintahan maupun organisasi swasta. Hal ini sejalan dengan 

dengan visi dan misi masing- masing organisasi serta dinamika 

perubahan perkembangan ilmu dan tekhnologi. Untuk mengikuti 

dinamika perubahan tersebut, maka semua unsur pimpinan 

sedapat mungkin menggalang kerjasama atau mengupayakan agar 

orang-orang bersedia untuk bekerja dalam satu kata dan 

semangat kebersamaan, karena kedua aspek tersebut merupakan 

tugas utama dari seorang pemimpin untuk mencapai visi yang 

telah ditentukan. Pemimpin yang mau menerima perubahan 

dapat dikategorikan pemimpin transfomasional atau visioner, 

karena kedua pemimpin tersebut yang melakukan aktivitas selalu 

mengacu pada visi organisasi.  
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Implementasi peran kepemimpinan sebagai juru bicara. 

Untuk menjadi juru bicara atau pembicara maka seorang 

pemimpin sedapat mungkin memiliki kelebihan atau profesional 

dalam bidangnya agar dapat menjadi negosiator dengan pihak 

luar. Untuk menjadi pembicara yang efektif harus membangun 

jejaring dengan dunia luar, agar memperoleh informasi, dikungan, 

ide dari sumberdaya yang bermanfaat bagi perkembangan 

organisasi. Sementara itu implementasi peran kepemimpinan 

sebagai pelatih bagi pengembangan organisasi, maka unsur 

pimpinan harus memiliki kemampuan membina, 

memberdayakan setiap pengikut sesuai dengan job yang telah 

ditentukan. Langkah selanjutnya adalah mengarahkan pengikut 

untuk mencapai visi yang telah dirumuskan dan mampu 

menjadikan visi sebagai realita.  

Deskripsi teoritis tentang esensi, karakteristik, keterampilan 

dan beragam gaya kepemimpinan yang dieksplanasikan di atas, 

mengantar kita pada suatu konklusi bahwa sejatinya 

kepemimpinan merupakan suatu proses simbiosisme 

mutualisme, berdimensi dua arah, dan melibatkan dua pihak. 

Satu pihak harus mengetahui cara memimpin, dan pihak lain 

harus mengetahui cara mengikuti. Namun pada tataran praksis, 

sejatinya tidak ada pemimpin "murni" dan pengikut "murni". 

Setiap pihak adalah pemimpin dan pengikut pada waktu 

bersamaan, dan kedua belah pihak memikul tanggung jawab 

untuk meningkatkan efektivitas kepemimpinan. Itulah mengapa, 

kepemimpinan diandaikan sebagai ruang kapasitas untuk 

menerjemahkan masa depan untuk menjadi kenyataan. Semua 

kita adalah pemimpin. Kita bagian dari masa depan, maka 

langkah kita menentukan masa depan kita.  
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C. Kepemimpinan Sekolah 

Salah satu bentuk kepemimpinan dalam lembaga pendidikan 

adalah kepala sekolah. Kepala sekolah merupakan salah satu 

komponen pendidikan yang paling berperan dalam menentukan 

keberhasilan suatu lembaga pendidikan (Mulyasa, 2004: 24). 

Kegagalan dan keberhasilan sekolah banyak ditentukan oleh 

kepala sekolah, karena mereka merupakan pengendali dan 

penentu arah yang hendak ditempuh sekolah menuju tujuannya 

yaitu sekolah yang efektif, bermutu, dan favorit. Oleh karenanya 

kepala sekolah harus mampu membawa lembaganya ke arah 

tercapainya tujuan yang telah ditetapkan, ia harus mampu 

melihat adanya perubahan serta mampu melihat masa depan 

dalam kehidupan global yang lebih baik. Kepala sekolah harus 

bertanggung jawab atas kelancaran dan keberhasilan semua 

urusan pengaturan dan pengelolaan sekolah secara formal kepada 

atasannya atau secara informal kepada masyarakat yang telah 

menitipkan putra putrinya untuk didik. 

Kepala sekolah adalah seorang tenaga fungsional guru yang 

diberi tugas untuk memimpin suatu sekolah dimana 

diselenggarakan proses belajar mengajar atau tempat dimana 

terjadi interaksi antara guru yang memberi pelajaran dan murid 

yang menerima pelajaran (Wahjosumidjo, 2003: 83). Sementara 

itu Rahman (2006: 106) menyatakan bahwa kepala sekolah 

adalah seorang guru (jabatan fungsional ) yang diangkat untuk 

menduduki jabatan struktural (kepala sekolah) di sekolah. 

Deskripsi teoritis ini mengandaikan bahwa peran utama kepala 

sekolah sebagai pemimpin pendidikan adalah menciptakan 

situasi belajar mengajar sehingga guru-guru dapat mengajar dan 

peserta didik dapat belajar dengan baik. Kepala sekolah 
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memegang peranan penting dalam mempengaruhi dan 

mengarahkan porsenil sekolah yang ada, agar dapat bekerja sama 

dalam mencapai tujuan sekolah. Kinerja guru dalam suatu wujud 

pelaksanaan tugas mendidik para peserta didik ditentukan oleh 

motivasi kerja. Perilaku kepemimpinan kepala sekolah yang 

efektif mempengaruhi kerja guru. Kepala sekolah memiliki peran 

sebagai pemimpin di sekolahnya dan bertanggung jawab dalam 

memimpin proses pendidikan di sekolahnya, yang berkaitan 

dengan peningkatan mutu sumber daya manusia, peningkaan 

profesionalisme guru, karyawan dan semua yang berhubungan 

dengan sekolah dibawah naungan kepala sekolah. Peran kepala 

sekolah sebagai pemimpin mencerminkan tanggung jawab kepala 

sekolah untuk menggerakkan sumber daya yang ada di sekolah. 

Upaya memperbaiki kualitas pendidikan sangat ditentukan 

oleh mutu kepemimpinan kepala sekolah dan manajemen yang 

efektif. Dukungan dari bawah hanya akan muncul secara 

berkelanjutan ketika kepala sekolah benar-benar berkualitas atau 

unggul. Kepemimpinan kepala sekolah penting sekali dalam 

mengejar mutu yang diinginkan pada setiap sekolah. Sekolah 

hanya akan maju bila dipimpin oleh kepala sekolah yang visioner, 

memiliki keterampilan manajerial, serta integritas kepribadian 

dalam melakukan perbaikan mutu. Kepemimpinan kepala 

sekolah tentu menjalankan manajemen sesuai dengan iklim 

organisasinya. Berkaitan dengan hal tersebut, Peters dan Austin 

dalam Sermal (2015) mengajukan pkarakter khusus terhadap 

kepemimpinan kepala sekolah, antara lain: 

1. Vision and symbols. Kepala sekolah harus 

mengkomunikasikan nilai-nilai lembaga terhadap staf, 

peserta didik, dan masyarakat luas. 
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2. Management by Walking About yaitu suatu cara bagi 

kepala sekolah untuk memahami, berkomunikasi, dan 

mendiskusikan proses yang berkembang dalam lembaga 

dengan tidak hanya duduk di belakang meja kerjanya. 

3. For the kids, yaitu perhatian yang sungguh-sungguh kepada 

semua anggota lembaganya, baik pelajar (primary 

customer) maupun pelanggan lain. 

4. Autonomy, experimentations, and support for failure, yaitu 

memiliki otonomi, suka mencoba hal-hal baru, dan 

memberikan dukungan bagi sikap insiatif dan inovatif 

untuk memperbaiki kegagalan. 

5. Create a sense offamiliy, yaitu cara untuk menumbuhkan 

rasa kekeluargaan di antara sesama guru, pelajar, 

karyawan, dan staf pimpinan lainnya. 

6. Sense of the whole, rhytme, passion, intensity, and 

enthusias, yaitu menumbuhkan rasa kebersamaan, 

keinginan, semangat, dan potensi dari setiap staf. 

Kualitas kepemimpinan kepala sekolah dapat dilihat dari 

visinya. Sebab bagi seorang pemimpin, visi sangat menentukan 

masa depan organisasi. Ditegaskan oleh Snyder, dkk., (2015: 35), 

bahwa: to a leader, vision is a reality that has not yet come to be; it 

is not a dream. This vision reflects a depth and breath of 

understanding that enables one to detect patterns or trends as they 

unfold, and it guides a leader through the present and into the 

future. Deskripsi teoritis ini dapat dipahami bahwa visi memang 

belum menjadi kenyataan, tapi visi bukanlah mimpi. Visi 

menyatakan kedalaman dan keluasan pengertian yang dapat 

mendeteksi bentuk dan kecenderungan sebagai sesuatu yang 

membentangkan dan membimbing pemimpin memasuki hari ini 
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dan masa depan. Hakikat sebuah visi tentang masa depan lebih 

dari sekadar sebuah rencana atau tujuan. Visi merupakan 

gambaran masa depan yang seharusnya dan akan terlihat disukai, 

sedangkan rencana dan tujuan merupakan wahana untuk 

membuat gambaran sebuah realitas. Sebagai sesuatu yang ideal 

dan pencitraan masa depan, maka visi harus bersifat jelas, ringkas, 

menantang, berorientasi ke depan dan disukai. Deskripsi teoritis 

ini senada dengan pernyataan Locke (2017) yang menyatakan 

bahwa fungsi utama pemimpin adalah memantapkan sebuah visi 

untuk organisasi dan mengkomunikasikannya dengan cara yang 

mantap bagi para anggotanya. Oleh karena itu, mengelola 

organisasi pendidikan adalah memimpin orang yang terlibat 

dalam aktivitas pembelajaran. Memimpin orang lain dalam 

bidang kependidikan berarti mempengaruhi orang lain agar mau 

bekerja sama secara sukarela untuk mencapai tujuan sesuai 

harapan pelanggan dan rnutu yang diinginkan. 

Visi dirumuskan bersama antara pimpinan dan staf 

pendidikan untuk dikomunikasikan agar melahirkan komitmen 

terhadap visi. Bagi sekolah, visi menjadi bagian dari pedoman 

yang menentukan jalan untuk dilalui bersama kepala sekolah, 

guru-guru, karyawan, dan para pelajar.Visi sekolah perlu 

ditransformasikan kepada semua guru, karyawan, dewan sekolah, 

dan masyarakat. Untuk itu, mentransformasikan visi merupakan 

salah satu tanggung jawab kepala sekolah yang harus 

memberikan arahan dan visi serta inspirasi bagi bawahan untuk 

melakukan tindakan yang bermuara kepada mutu lulusan yang 

diharapkan. Dalam manajemen mutu terpadu, semua kepala 

sekolah harus menjadi pemimpin dan teladan dalam proses 

mutu. Mereka perlu mengkomunikasikan visi, misi dan 
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sumbernya kepada seluruh unsur di sekolah agar bergerak 

bersama meraih mutu yang optimal. 

Sejatinya, fungsi utama kepemimpinan kepala sekolah adalah 

menangani mutu pembelajaran dan mendukung para staf yang 

berusaha mencapainya. Untuk itu para guru perlu diberdayakan 

agar mereka dapat memberikan kreativitas dan inisiatif untuk 

meraih mutu. Menurut Sallis (1999) ada beberapa peranan 

utama pemimpin pendidikan dalam mengembangkan budaya 

mutu, antara lain: 

1. Memiliki visi yang jelas mengenai mutu terpadu bagi 

organisasinya. 

2. Memiliki komitmen yang jelas terhadap perbaikan mutu. 

3. Mengkomunikasikan pesan mutu kepada seluruh unsur 

sekolah dan masyarakat. 

4. Menjamin bahwa kebutuhan stakeholders menjadi pusat 

kebijakan dan pekerjaan organisasi. 

5. Menjamin tersedianya saluran yang cukup untuk 

menampung aspirasi stakeholders. 

6. Memimpin pengembangan staf. 

7. Bersikap hati-hati untuk tidak menyalahkan orang lain 

ketika masalah muncul tanpa melihat bukti karena banyak 

problem muncul dari kebijakan lembaga dan bukan dari 

kesalahan staf. 

8. Mendorong lahirnya inovasi dalam organisasi. 

9. Menjamin bahwa kejelasan struktur organisasi menegaskan 

tanggung jawab dan memberikan pendelegasian yang cocok 

dan maksimal. 

10. Memiliki sikap teguh untuk mengeluarkan penyimpangan 

dari budaya organisasi. 

11. Membangun kelompok kerja aktif. 



88 Lingkaran Konsentris Manajemen Pendidikan 

12. Membangun mekanisme yang sesuai untuk memantau dan 

mengevaluasi keberhasilan. 

Sekolah sebagai organisasi sosial yang profesional, 

meniscayakan kepala sekolah untuk selalu mengadakan 

perubahan. Kepala sekolah juga dituntut untuk selalu memiliki 

semangat dalam mencari terobosan-terobosan baru demi 

menghasilkan suatu perubahan yang bersifat pengembangan dan 

penyempurnaan, baik segi fisik maupun akademik. Di samping 

itu, kepala sekolah juga harus berusaha keras menggerakkan para 

bawahannya untuk berubah, setidaknya mendukung perubahan 

yang dirintis kepala sekolah secara proaktif, dinamis, bahkan 

progresif. Sistem kerja para bawahan harus lebih kondusif. 

Kinerja mereka harus dirangsang supaya meningkat. Disiplin 

mereka harus dibangkitkan. Sikap kerjasama mereka lebih 

dibudayakan, dan suasana harmonis di antara mereka lebih 

diciptakan. 

Pada dasarnya tugas kepala sekolah itu sangat luas dan 

kompleks. Rutinitas kepala sekolah menyangkut serangkai 

pertemuan interpersonal secara berkelanjutan dengan peserta 

didik, guru dan orang tua, atasan dan pihak-pihak terkait lainnya. 

Blimberg (1987) membagi tugas kepala sekolah sebagai berikut: 

(1) menjaga agar segala program sekolah berjalan sesuai dengan 

yang direncanakan, (2) Menangani konflik atau menghindarinya, 

(3) memulihkan kerjasama, (4) Membina para staf dan peserta 

didik, (5) Mengembangkan organisasi, dan (6) 

Mengimplementasi ide-ide pendidikan. Untuk memenuhi tugas-

tugas di atas, kepala sekolah niscaya berpegang pada semangat 

mendidik dan membimbing yang berbasis pada pengalaman, 
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karakteristik normatif masyarakat dan sekolah, serta iklim 

instruksional dan organisasi sekolah. 

Luas dan kompleksnya tugas yang diemban oleh kepala 

sekolah, meniscayakan posisi ini dipegang oleh orang-orang yang 

memiliki karakter yang kuat. Karakteristik tersebut menurut 

Qomar (2009: 277) antara lain:  

1. Memiliki pengetahuan dan kemampuan yang lebih untuk 

mengendalikan lembaga atau organisasinya. 

2. Memfungsikan keistimewaannya yang lebih dibanding 

orang lain. 

3. Memahami kebiasaan dan bahasa orang yang menjadi 

tanggung jawabnya. 

4. Mempunyai kharisma atau wibawa dihadapan orang lain. 

5. Berkomunikasi dan berinteraksi dengan lembut dan kasih 

sayang terhadap bawahannya, agar orang lain simpatik 

kepadanya. 

6. Bermusyawarah dengan para pengikut serta mintalah 

pendapat dan pengalaman mereka. 

7. Mempunyai kekuatan dan pengaruh yang dapat 

memerintah serta mencegah karena seorang pemimpin 

harus melakukan kontrol dan pengawasan atas pekerjaan 

anggota, meluruskan kekeliruan, serta mengajak mereka 

untuk berbuat kebaikan dan mencengah kemungkaran. 

8. Bersedia mendengar nasehat dan tidak sombong. 

Secara detil Mulyasa (2006: 98), dan Sumidjo (1999: 122) 

menyebutkan bahwa jabatan sturuktural yang melekat pada 

kepala sekolah memiliki berbagai peran, antara lain:  
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1. Kepala sekolah sebagai pendidik.  

Dalam melakukan fungsinya sebagai pendidik, kepala 

sekolah harus memiliki strategi yang tepat untuk meningkatkan 

profesionalisme tenaga kependidikan di sekolah. Menciptakan 

iklim sekolah yang kondusif, memberikan nasehat kepada warga 

sekolah, memberikan dorongan kepada seluruh tenaga 

kependidikan, serta melaksanakan model pembelajaran yang 

menarik, serta melaksanakan program akselerasi bagi peserta 

didik yang memiliki kecerdasan lebih. Memahai makna pendidik 

tidak cukup berpegang pada konotasi yang terkandung dalam 

definisi pendidik, melainkan harus dipelajari keterkaitannya 

dengan makna pendidikan, sarana pendidikan dan bagaimana 

strategi pendidikan itu dilaksanakan. Untuk kepentingan tersebut 

kepala sekolah harus berusaha menanamkan, memajukan, dan 

meningkatkan sedikitnya empat macam nilai yakni pembinaan 

mental, moral, fisik, dan artistik.  

Pembinaan mental. Dalam kontek ini kepala sekolah 

membina para tenaga kependidikan tentang berbagai hal yang 

berkaitan dengan sikap batin dan watak. Kepala sekolah harus 

mampu menciptakan iklim yang kondusif agar setiap tenaga 

kependidikan dapat melaksanakan tugas dengan baik, secara 

proporsional dan profesional. Itulah mengapa, kepala sekolah 

harus berusaha melengkapi sarana, prasarana, dan sumber-

sumber belajar agar dapat memberikan kemudahan kepada para 

guru dalam melaksanakan tugas utamanya, yakni mengajar. 

Mengajar dalam makna memberi kemudahan belajar bagi peserta 

didik. Sedangkan yang dimaksud dengan pembinaan moral adalah 

membina para tenaga kependidikan tentang hal-hal yang 

berkaitan dengan ajaran baik dan buruk mengenai suatu 
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perbuatan, sikap dan kewajiban sesuai dengan tugas masing-

masing tenaga kependidikan. Kepala sekolah profesional harus 

berusaha memberikana nasihat kepada seluruh warga sekolah. 

Kepala sekolah juga harus membina fisik. Dalam konteks ini 

pembinaan kepala sekolah berkaitan dengan kondisi jasmani atau 

tubuh, kesehatan dan penampilan mereka secara lahiriah. Kepala 

sekolah harus mampu memberikan dorongan agar para tenaga 

kependidikan terlibat secara aktif dan kreatif dalam berbagai 

kegiatan olah raga, baik yang diprogramkan di sekolah maupun 

yang diselenggarakan oleh masyarakat. Sementara pembinaan 

artistik dimaksudkan membina para tenaga kependidikan tentang 

hal-hal yang berkaitan dengan kepekaan manusia terhadap seni 

dan keindahan.  

Dalam rangka meningkatkan kinerjanya sebagai pendidik, 

kepala sekolah perlu melakukan berbagai upaya dalam 

peningkatan kinerja tenaga kependidikan dan prestasi belajar 

peserta didik melalui: 

a. Pelibatan para guru dalam kegiatan-kegiatan ilmiah, 

seperti penataran, workshop, seminar, semiloka dan 

sebagainya. Selain itu memberikan kesempatan kepada 

para guru untuk meningkatkan kualifikasi pendidikannya 

ke jenjang yang lebih tinggi. 

b. Menggerakkan tim evaluasi hasil belajar peserta didik 

untuk lebih giat bekerja dan hasilnya diumumkan secara 

terbuka dalam rangka memotivasi para peserta didik. 

c. Menggunakan waktu belajar secara efektif di sekolah 

dengan cara mendorong para guru untuk memulai dan 

mengakhiri pembelajaran secara didiplin.  
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2. Kepala sekolah sebagai manajer. 

Dalam rangka melakukan perannya sebagai manajer, kepala 

sekolah harus memiliki strategi yang tepat untuk 

memberdayakan tenaga kependidikan melalui kerjasama, 

memberi kesempatan kepada tenaga kependidikan untuk 

meningkatkan profesinya, dan mendorong keterlibatan seluruh 

tenaga kependidikan dalam berbagai kegiatan yang menunjang 

program sekolah.  

Memberdayakan tenaga kependidikan melalui kerjasama 

dimaksudkan untuk meningkatkan profesionalisme tenaga 

kependidikan di sekolah. Sebagai manajer kepala sekolah harus 

mau dan mampu mendayagunakan seluruh sumber daya sekolah 

dalam rangka mewujudkan visi, misi, dan mencapai tujuan. 

Kepala sekolah harus mampu bekerja melalui orang lain serta 

berusaha untuk senantiasa mempertanggungjawabkan setiap 

tindakannya. Kepala sekolah harus mampu menghadapi berbagai 

persoalan di sekolah, berpikir secara analitis dan konseptual, dan 

harus senantiasa berusaha menjadi juru penengah dalama 

memecahkan berbagai masalah yang dihadapi oleh para tenaga 

kependidikan yang menjadi bawahannya, serta berusaha untuk 

mengambil keputusan yang memuaskan bagi semua orang. 

Sementara yang dimaksud dengan memberi kesempatan 

kepada tenaga kependidikan untuk meningkatkan profesinya 

adalah sebagai manajer, kepala sekolah harus meningkatkan 

profesi secara persuasif dan dari hati ke hati. Dalam hal ini kepala 

sekolah harus bersikap demokratis dan memberi kesempatan 

kepada seluruh tenaga kependidikan untuk mengembangkan 

potensinya secara optimal. Sedangkan mendorong keterlibatan 

seluruh tenaga kependidikan dimaksudkan bahwa kepala sekolah 
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harus berusaha mendorong keterlibatan seluruh tenaga 

kependidikan dalam setiap kegiatan atau program sekolah. 

Dalam hal ini kepala sekolah bisa berpedoman pada asas tujuan, 

asas keunggulan, asas mupakat, dan asas integritas.  

3. Kepala sekolah sebagai administrator. 

Kepala sekolah sebagai administrator memiliki hubungan 

yang sangat erat dengan berbagai aktivitas pengelolaan 

administrasi yang bersifat pencatatan, penyusunan dan 

pendokumenan seluruh program sekolah. Secara spesifik, kepala 

sekolah harus memiliki kemampuan untuk mengelola 

kurikulum, mengelola administrasi peserta didik, personalia, 

sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan. Kegiatan 

tersebut perlu dilakukan secara efektif dan efisien agar dapat 

menunjang produktivitas sekolah. Untuk itu kepala sekolah 

harus mampu menjabarkan kemampuan di atas dalam tugas-

tugas operasionalnya.  

Sebagai administrator, kepala sekolah mempunyai tugas dan 

tanggung jawab melaksanakan fungsi-fungsi administrasi yang 

diterapkan ke dalam kegiatan-kegiatan sekolah yang 

dipimpinnya, seperti membuat rencana atau program tahunan, 

menyusun organisasi sekolah, melaksanakan pengoordinasian dan 

pengarahan, dan melaksanakan pengelolaan kepegawaian. Karena 

kegiatan administratif adalah kegiatan kelompok yang akan 

menghadapi berbagai situasi berkaitan dengan kelembagaan, 

maka kemampuan kepala sekolah mengendalikan lembaga untuk 

bertahan bahkan meningkat pada standard yang ditentukan 

menjadi sangat penting bagi sekolah sebagai lembaga. Untuk 

menjamin kualitas kinerja terus meningkat, maka kepala sekolah 

dengan cara-cara yang objektif dan profesional mendorong dan 
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memfasilitasi setiap guru untuk merencanakan dan melaksanakan 

pekerjaannya sendiri. Situasi-situasi sederhana di sekolah seperti 

lingkungan sekolah, iklim organisasi, interaksi antar personel, 

kegiatan rutin, budaya kerja dan sebagainya merupakan hal yang 

penting dirawat dan senantiasa menjadi perhatian kepala sekolah.  

Rangkaian tugas ini mengindikasikan adanya kebijakan-

kebijakan penting yang diambil kepala sekolah sebagai 

administrator di sekolah yang dipimpinnya.Tugas secara rinci 

sebagai administrator, menurut Sagala (2010: 119) antara lain: 

a. Perencanaan, yaitu menguraikan dalam garis-garis besar 

hal-hal yang harus dikerjakan dan metode ke arah 

pelaksanaan tujuan. Pengorganisasian, yaitu penentuan 

suatu kerangka yang menunjukkan wewenang untuk 

mengatur bagian-bagian dan membatasinya, serta 

mengoordinasikannya untuk tujuan tertentu. 

b. Menyusun suatu staf, yaitu memasukkan dan melatih 

personel dan memelihara pekerjaan yang 

menguntungkan. 

c. Memimpin suatu tugas secara terus-menerus, yaitu 

membuat keputusan-keputusan dan mencantumkannya 

ke dalam peraturan-peraturan umum dan instruksi-

instruksi yang berfungsi sebagai pemimpin dalam usaha. 

d. Mengkoordinasi, yaitu menghubung-hubungkan 

berbagai bagian dari pekerjaan agar semua anggota 

kelompok mendapatkan keputusan yang sama. 

e. Membuat laporan untuk atasan, yang berarti bahwa 

pimpinan dan para bawahannya melalui catatan-catatan, 

penyelidikanpenyelidikan, pengawasan yang selalu 

mengikuti seluk-beluk dan pekerjaan. 
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f. Menentukan anggaran belanja, suatu perencanaan 

mengenai keuangan, pertanggungjawaban dan kontrol. 

4. Kepala sekolah sebagai supervisor. 

Kegiatan utama pendidikan di sekolah adalah melaksanakan 

pembelajaran. Itulah mengapa, seluruh aktivitas organisasi 

sekolah bermuara dan bertepi pada pencapaian efisiensi dan 

efektivitas pembelajaran. Karenanya, salah satu tugas kepala 

sekolah adalah sebagai supervisor yaitu mensupervisi pekerjaan 

yang dilakukan oleh tenaga kependidikan. Kepala sekolah sebagai 

supervisor tampak dalam kemampuan menyusun, dan 

melaksanakan program supervisi pendidikan, serta 

memanfaatkan hasilnya. Secara sederhana supervisi pendidikan 

diandaikan sebagai kegiatan pembinaan ke arah perbaikan situasi 

pendidikan. Pembinaan yang dimaksud berupa bimbingan atau 

tuntunan ke arah perbaikan situasi pendidikan, termasuk 

pengajaran pada umumnya dan peningkatan mutu mengajar dan 

belajar pada khususnya.  

Supervisi merupakan usaha untuk membantu dan melayani 

guru dalam meningkatkan kompetensinya. Supervisi tidak 

langsung diarahkan kepada siswa, tetapi kepada guru yang 

membina siswa itu. Supervisi tidak bersifat direktif tetapi lebih 

banyak bersifat konsultatif. Supervisi pendidikan mempunyai 

tujuan sebagai berikut:  

1. Membantu guru agar dapat lebih memahami dan 

menyadari tujuan-tujuan pendidikan di sekolah dan fungsi 

sekolah dalam usaha mencapai tujuan pendidikan.  

2. Membantu guru agar mereka lebih menyadari serta 

mengerti kebutuhan dan masalah-masalah yang dihadapi 

siswanya.  
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3. Melaksanakan kepemimpinan efektif dengan cara yang 

demokratis dalam rangka meningkatkan kegiatan-kegiatan 

profesional di sekolah dan hubungan antara staf yang 

kooperatif untuk bersama-sama meningkatkan kompetensi 

masing-masing.  

4. Menemukan kelebihan dan kekurangan tiap guru dan 

memanfaatkan serta mengembangkan kemampuan itu 

dengan memberikan tugas dan tanggungjawab yang sesuai 

dengan kemampuannya.  

5. Membantu guru meningkatkan performannya di depan 

kelas.  

6. Membantu guru baru dalam masa orientasinya supaya 

cepat menyesuaikan diri dengan tugasnya dan dapat 

memdayagunakan kemampuannya secara maksimal.  

7. Membantu guru menemukan kesulitan belajar siswa-

siswanya dan merencakan tindakan-tindakan perbaikannya.  

8. Menghindari tuntutan-tuntutan terhadap guru yang di luar 

batas atau tidak wajar, baik tuntutan itu datangnya dari 

dalam maupun dari luar.  

Pelaksanaan supervisi harus diupayakan semaksimal mungkin 

tanpa adanya penyimpangan di dalamnya. Untuk itu, pelaksanaan 

supervisi harus memenuhi beberapa prinsip berikut, yaitu:  

1. Konstruktif dan kreatif.  

2. Berdasarkan sumber kolektif dari kelompok..  

3. Didasarkan atas hubungan profesional, bukan atas dasar 

hubungan pribadi.  

4. Dapat mengembangkan segi-segi kelebihan pada yang 

dipimpin.  



Lingkaran Konsentris Kepemimpinan Sekolah  97 

5. Dapat memberikan perasaan aman pada anggota-anggota 

kelompoknya.  

6. Supervisi harus progresif.  

7. Didasarkan pada keadaan yang riil dan sebenarnya.  

8. Sederhana dan informal dalam pelaksanaannya.  

9. Obyektif dan sanggup mengadakan self evaluation.  

Peran kepala sekolah sedemikian penting untuk menjadikan 

sebuah sekolah pada tingkatan yang efektif. Asumsinya adalah 

bahwa sekolah yang baik akan selalu memiliki kepala sekolah 

yang baik, artinya kemampuan profesional kepala sekolah dan 

kemauannya untuk bekerja keras dalam memberdayakan seluruh 

potensi sumber daya sekolah menjadi jaminan keberhasilan 

sebuah sekolah. Untuk lebih mengefektifkan pelaksanaan 

pekerjaannya dan dapat mendayagunakan seluruh potensi 

sumber daya yang ada di sekolah maka kepala sekolah harus 

memahami perannya. Ada tiga hal penting yang menjiwai 

supervisi pendidikan, yaitu :  

1. Supervisi pendidikan adalah suatu perbuatan yang telah 

diprogramkan secara resmi oleh organisasi. Jadi bukan 

perbuatan yang dilakukan tanpa perencanaan terlebih 

dahulu, tetapi direncanakan secara matang sebelumnya.  

2. Supervisi pendidikan adalah suatu perbuatan yang 

dilakukan oleh supervisor (kepala sekolah) dan secara 

langsung berpengaruh terhadap kemampuan profesional 

guru.  

3. Supervisi pendidikan mempengaruhi kemampuan guru 

yang pada gilirannya meningkatkan kualitas pembelajaran 

peserta didik, sehingga tujuan sekolah dapat tercapai secara 

optimal.  
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Di tengah-tengah menjalankan tugasnya yang lain, 

melaksanakan supervisi terhadap aktivitas guru juga menjadi 

penting untuk diperhatikan oleh kepala sekolah. Mengingat 

kepala sekolah sebagai supervisor menurut Miftah (2010) 

mempunyai beberapa peran penting, yaitu:  

1. Melaksanakan penelitian sederhana untuk perbaikan situasi 

dan kondisi proses belajar mengajar.  

2. Mengadakan observasi kelas untuk peningkatan efektivitas 

proses belajar mengajar. 

3. Melaksanakan pertemuan individual secara profesional 

dengan guru untuk meningkatkan profesi guru.  

4. Menyediakan waktu dan pelayanan bagi guru secara 

profesional dalam pemecahan masalah proses belajar 

mengajar.  

5. Menyediakan dukungan dan suasana kondusif bagi guru 

dalam perbaikan dan peningkatan mutu proses belajar 

mengajar.  

6. Melaksanakan pengembangan staf yang berencana dan 

terarah.  

7. Melaksanakan kerjasama dengan guru untuk mengevaluasi 

hasil belajar secara komprehensif.  

8. Menciptakan team work yang dinamis dan profesional.  

9. Menilai hasil belajar peserta didik secara komprehensif. 

Untuk mengetahui sejauh mana guru mampu melaksanakan 

pembelajaran, secara berkala kepala sekolah perlu melaksanakan 

kegiatan supervisi, yang dapat dilakukan melalui kegiatan 

kunjungan kelas untuk mengamati proses pembelajaran secara 

langsung, terutama dalam pemilihan dan penggunaan metode, 

media yang digunakan dan keterlibatan siswa dalam proses 
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pembelajaran. Dari hasil supervisi ini, dapat diketahui kelemahan 

sekaligus keunggulan guru dalam melaksanakan pembelajaran 

(tingkat penguasaan kompetensi guru yang bersangkutan), 

selanjutnya diupayakan solusi, pembinaan dan tindak lanjut 

tertentu sehingga guru dapat memperbaiki kekurangan yang ada 

sekaligus mempertahankan keunggulannya dalam melaksanakan 

pembelajaran. 

Kepala sekolah sebagai supervisor dimaksudkan untuk 

meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap guru-guru 

dan personel lain untuk meningkatkan kinerja mereka. Kepala 

sekolah sebagai supervisor bertugas mengatur seluruh aspek 

kurikulum yang berlaku di sekolah agar dapat memberikan hasil 

yang sesuai dengan target yang telah ditentukan. Aspek-aspek 

kurikulum yang harus dikuasai oleh kepala sekolah sebagai 

supervisor adalah materi pelajaran, proses belajar mengajar, 

evaluasi kurikulum, pengelolaan kurikulum, dan pengembangan 

kurikulum. Sergiovani dan Starrat (2006) menyatakan bahwa 

“Supervision is a process designed to help teacher and supervisor 

team more about their practice, to better able to use their knowledge 

and skills to better serve parents and schools and to make the 

school a more effective learning community”.  

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa peran utama 

kepala sekolah sebagai supervisor adalah menyusun dan 

melaksanakan program supervisi pendidikan serta memanfaatkan 

hasilnya yang diwujudkan dalam program supervisi kelas, 

kegiatan ekstrakurikuler, serta peningkatan kinerja tenaga 

kependidikan dalam upaya pengembangan sekolah. Sebagai 

supervisor, kepala sekolah mensupervisi pekerjaan yang 

dilakukan oleh tenaga kependidikan. Sergiovani dan Starrat 

menyatakan bahwa supervisi merupakan suatu proses yang 
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dirancang secara khusus untuk membantu para guru dan 

supervisor mempelajari tugas sehari-hari di sekolah, agar dapat 

menggunakan pengetahuan dan kemampuannya untuk 

memberikan layanan yang lebih baik pada orang tua peserta 

didik dan sekolah, serta berupaya menjadikan sekolah sebagai 

komunitas belajar yang lebih efektif.  

Supervisi sesungguhnya dapat dilaksanakan oleh kepala 

sekolah yang berperan sebagai supervisor, tetapi dalam sistem 

organisasi pendidikan modern diperlukan supervisor khusus yang 

independen dan dapat meningkatkan objektivitas pembinaan dan 

pelaksanaan tugasnya. Jika supervisi dilaksanakan oleh kepala 

sekolah, maka ia harus mampu melakukan berbagai pengawasan 

dan pengendalian untuk meningkatkan kinerja tenaga 

kependidikan. Pengawasan dan pengendalian ini merupakan 

kontrol agar kegiatan pendidikan di sekolah terarah pada tujuan 

yang telah ditetapkan. Pengawasan dan pengendalian juga 

merupakan tindakan preventif untuk mencegah agar tenaga 

kependidikan tidak melakukan penyimpangan dan lebih cermat 

melaksanakan pekerjaannya.  

Tugas kepala sekolah sebagai supervisor diwujudkan dalam 

kemampuannya menyusun dan melaksanakan program supervisi 

pendidikan serta memanfaatkan hasilnya. Kemampuan 

menyusun program supervisi pendidikan harus diwujudkan 

dalam penyusunan program supervisi kelas, pengembangan 

program supervisi untuk kegiatan ekstrakurikuler, 

pengembangan program supervisi perpustakaan, laboraturium 

dan ujian. Kemampuan melaksanakan program supervisi 

pendidikan diwujudkan dalam pelaksanaan program supervisi 

klinis dan dalam program supervisi kegiatan ekstrakurikuler. 

Sedangkan kemampuan memanfaatkan hasil supervisi 
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pendidikan diwujudkan dalam pemanfaatan hasil supervisi untuk 

meningkatkan kinerja tenaga kependidikan dan pemanfaatan 

hasil supervisi untuk mengembangkan sekolah.  

Melalui kemampuan kepala sekolah melaksanakan supervisi 

diharapkan akan mampu mengidentifikasi para guru yang 

bermasalah atau yang kurang profesional dalam melaksanakan 

tugas, sehingga pada akhirnya diketahui titik kelemahan yang 

menghambat pencapaian tujuan pendidikan untuk selanjutnya 

segera dicarikan solusinya. Adapun jenis-jenis supervisi yang 

dilakukan kepala sekolah antara lain:  

1. Supervisi akademik yang mengutamakan amtannya pada 

hal yang langsung berkaitan dengan aspek akademik, 

misalnya kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru 

untuk membantu siswa ketika sedang dalam proses 

pembelajaran. Menurut Sagala (2008: 246) mengidentifikasi 

tugas kepala sekolah pada supervisi akademis, antara lain:  

a. Mengembangkan kurikulum, mendesain kembali apa 

yang diajarkan, siapa yang mengajar, dan bagaimana 

polanya. 

b. Pengorganisasian pengajaran, pengelolaan siswa, staf, 

ruang belajar, dan bahan-bahan yang diperlukan untk 

mencapai tujuan secara koordinatif, dilaksanakan 

dengan efesien dan efektif.  

c. Pengadaan staf, menyediakan staf pengajaran dengan 

jumlah yang cukup sesuai dengan kompetensi bidang 

pengajaran dan melakukan pembinaan secara terus 

menerus.  

d. Menyediakan fasilitas dan mendesain perlengkapan 

untuk kepentingan pengajaran dan memilih fasilitas 

sesuai keperluan pengajaran, jika di sekolah tidak 
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tersedia fasilitas tersebut, direkomendasikan untuk 

disedikan oleh pemerintah. 

e. Menyediakan dan mendesain bahan-bahan yang akan 

digunakan untuk pembelajaran.  

f. Merencanakan dan mengemplementasikan kegiatan-

kegiatan ilmiah untuk memperbaiki kemampuan guru.  

g. Pelayanan terhadap peserta didik.  

h. Membangun hubungan dengan masyarakat melalui 

penyebaran dan penerimaan informasi untuk 

meningkatkan pengajaran lebih optimum.  

2. Supervisi Klinis. Supervisi klinis dapat diartikan sebagai 

prsoses pertemuan tatap muka antara supervisor/kepala 

sekolah dengan guru, membahas tentang proses 

pembelajaran di dalam kelas guna melakukan perbaikan 

terhadap kualitas proses dan kualitas hasil pembelajaran 

serta pengembangan profesi dengan cara kolegial atau 

kesejawatan antara supervisor dan guru 

Tema tentang peran kepala sekolah juga mengundang 

perhatian Harry Mintzberg (2003) dengan mendeskripsikan 

secara detail tiga peranan seorang pemimpin di lembaga 

pendidikan, yaitu; interpersonal roles, informational roles dan 

decisional roles.  

1. Peranan hubungan antar perseorangan (interpersonal roles). 

Peranan ini timbul akibat otoritas formal dari seorang 

manajer meliputi:  

a.  Figurehead (lambang). Dalam pengerian sebagai 

lambang kepala sekolah mempunyai kedudukan yang 

selalu melekat dengan sekolah. Kepala sekolah dianggap 

sabagai lambang sekolah. Oleh sebab itu kepala sekolah 
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harus dapat memelihara integritas diri agar peranannya 

sebagai lambang tidak menodai nama baik sekolah.  

b. Leadership (kepemimpinan). Peranan sebagai pemimpin 

mencerminkan tanggung jawab kepala sekolah untuk 

menggerakkan seluruh sumber daya yang ada di sekolah, 

sehingga lahir etos kerja dan produktifitas yang tinggi 

dalam mencapai tujuan. Fungsi kepemimpinan ini 

sangat penting sebab disamping sebagai penggerak juga 

berperan untuk melakukan kontrol segala aktifitas guru, 

staf dan siswa sekaligus untuk meneliti persoalan-

persoalan yang timbul di lingkungan sekolah.  

c. Liasion (penghubung). Dalam fungsi ini kepala sekolah 

berperan menjadi penghubung antara kepentingan 

sekolah dengan lingkungan di luar sekolah. Sedangkan 

secara internal fungsi liasion kepala sekolah menjadi alat 

perantara antara wakil-wakil para guru, staf, siswa 

dalam menyelesaikan kepentingan mereka. Tujuan 

liasion adalah untuk memperoleh informasi dari 

berbagai pihak untuk keberhasilan kepala sekolah.  

2. Peranan informasional (informational roles). Kepala sekolah 

berperan untuk menerima dan menyebarluaskan atau 

meneruskan informasi kepada guru, staf, siswa dan orang 

tua siswa. Peran ini terformulasi dalam bentuk:  

a. Monitoring. Kepala sekolah selalu mengadakan 

pengamatan terhadap lingkungan, yaitu kemungkinan 

adanya informasi-informasi yang berpengaruh terhadap 

penampilan sekolah.  

b. Disseminator. Kepala sekolah bertanggung jawab untuk 

menyebarluaskan informasi- informasi kepada guru, staf, 

siswa dan orang tua siswa.  
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c. Spokesman. Kepala sekolah meyebarkan informasi 

kepada lingkungan sekitar yang dianggap perlu. Pada 

fungsi ini, kepala sekolah berperan sebagai wakil 

sekolah.  

3. Peranan sebagai pengambil keputusan (decisional roles) 

Ada empat macam peran kepala sekolah sebagai 

pengambil keputusan, yaitu:  

a. Entrepreneur. Dalam peran ini kepala sekolah selalu 

berusaha memperbaki penampilan sekolah melalui 

berbagai macam pemikiran program-program yang baru, 

serta melakukan survei untuk mempelajari berbagai 

persoalan yang timbul di lingkungan sekolah.  

b. Disturbancehandler. Kepala sekolah harus 

memperhatikan ganguan yang muncul. Gangguan 

yang timbul pada suatu sekolah tidak hanya 

diakibatkan kepala sekolah yang tidak memahami 

situasi, tetapi juga akibat kepala sekolah yang tidak 

mampu mengantisipasi semua akibat pengambilan 

keputusan yang telah diambil.  

c. A Negotiator roles. Dalam fungsi ini kepala sekolah 

harus mampu untuk mengadakan pembicaraan dan 

musyawarah dengan pihak luar. Untuk menjalin dan 

memenuhi kebutuhan baik untuk sekolah maupun 

untuk dunia usaha.  

d. Aresource allocater). Kepala sekolah bertanggung 

jawab untuk mementukan siapa yang akan 

memperoleh atau menerima sumbersumber yang 

disediakan. Sumber-sumber yang dimaksud adalah 

sumber daya manusia, dana, peralatan dan berbagai 

kekayaan sekolah yang lain. Kepala sekolah harus 
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terus-menerus meneliti dan menentukan bagaimana 

sumber-sumber tersebut dapat diadakan dan 

dibagikan.  

Idealnya, seseorang yang memangku jabatan kepala sekolah 

haruslah memiliki kompetensi yang memadai. Kompetensi ini 

penting dalam rangka menjamin pelaksanaan tugas, fungsi dan 

perannya sebagai pemimpin lembaga pendidikan. Kompetensi 

diandaikan sebagai perilaku rasional untuk mencapai tujuan yang 

dipersyaratkan sesuai dengan kondisi yang diharapkan. Sementara 

Kassler (2006: 14) memaknai kompetensi sebagai deskripsi 

tertulis dari kebiasaan kerja yang terukur dari keterampilan 

seseorang yang digunakan untuk mencapai tujuan kerja. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 13 

tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah 

disebutkan bahwa seorang kepala sekolah harus memiliki lima 

dimensi kompetensi minimal yaitu kompetensi keperibadian, 

manajerial, kewirausahaan, supervisi dan sosial.  

1. Kompetensi kepribadian.  

a. Berakhlak mulia, mengembangkan budaya dan tradisi 

akhlak mulia, dan menjadi teladan akhlak mulia bagi 

komunitas di sekolah/madrasah. 

b. Memiliki  integritas kepribadian  sebagai 

pemimpin. 

c. Memiliki keinginan yang kuat dalam pengembangan diri 

sebagai kepala sekolah/madrasah. 

d. Bersikap terbuka dalam melaksanakan tugas pokok dan 

fungsi. 
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e. Mengendalikan diri dalam menghadapi masalah dalam 

pekerjaan sebagai kepala sekolah/ madrasah. 

f. Memiliki bakat dan minat jabatan sebagai pemimpin 

pendidikan. 

2. Kompetensi manajerial 

a. Menyusun perencanaan sekolah/madrasah untuk 

berbagai tingkatan perencanaan. 

b. Mengembangkan organisasi sekolah/madrasah sesuai 

dengan kebutuhan. 

c. Memimpin sekolah/madrasah dalam rangka 

pendayagunaan sumber daya sekolah/ madrasah secara 

optimal. 

d. Mengelola perubahan dan pengembangan 

sekolah/madrasah menuju organisasi pembelajar yang 

efektif. 

e. Menciptakan budaya dan iklim sekolah/madrasah yang 

kondusif dan inovatif bagi pembelajaran peserta didik. 

f. Mengelola guru dan staf dalam rangka pendayagunaan 

sumber daya manusia secara optimal. 

g. Mengelola sarana dan prasarana sekolah/madrasah dalam 

rangka pendayagunaan secara optimal. 

h. Mengelola hubungan sekolah/madrasah dan masyarakat 

dalam rangka pencarian dukungan ide, sumber belajar, 

dan pembiayaan sekolah/ madrasah. 

i. Mengelola peserta didik dalam rangka penerimaan 

peserta didik baru, dan penempatan dan pengembangan 

kapasitas peserta didik. 
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j. Mengelola pengembangan kurikulum dan kegiatan 

pembelajaran sesuai dengan arah dan tujuan pendidikan 

nasional. 

k. Mengelola keuangan sekolah/madrasah sesuai dengan 

prinsip pengelolaan yang akuntabel, transparan, dan 

efisien. 

l. Mengelola ketatausahaan sekolah/madrasah dalam 

mendukung pencapaian tujuan sekolah/madrasah. 

m. Mengelola unit layanan khusus sekolah/madrasah dalam 

mendukung kegiatan pembelajaran dan kegiatan peserta 

didik di sekolah/madrasah. 

n. Mengelola sistem informasi sekolah/madrasah dalam 

mendukung penyusunan program dan pengambilan 

keputusan. 

o. Memanfaatkan kemajuan teknologi informasi bagi 

peningkatan pembelajaran dan manajemen 

sekolah/madrasah. 

p. Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan 

pelaksanaan program kegiatan sekolah/madrasah dengan 

prosedur yang tepat, serta merencanakan tindak 

lanjutnya. 

3. Kompetensi kewirausahaan 

a. Menciptakan inovasi yang berguna bagi pengembangan 

sekolah/madrasah. 

b. Bekerja keras untuk mencapai keberhasilan 

sekolah/madrasah sebagai organisasi pembelajar yang 

efektif. 
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c. Memiliki motivasi yang kuat untuk sukses dalam 

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai 

pemimpin sekolah/madrasah. 

d. Pantang menyerah dan selalu mencari solusi terbaik 

dalam menghadapi kendala yang dihadapi 

sekolah/madrasah. 

e. Memiliki naluri kewirausahaan dalam mengelola 

kegiatan produksi/jasa sekolah/madrasah sebagai 

sumber belajar peserta didik. 

4. Kompetensi supervisi 

a. Merencanakan program supervisi akademik dalam 

rangka peningkatan profesionalisme guru. 

b. Melaksanakan supervisi akademik terhadap guru dengan 

menggunakan pendekatan dan teknik supervisi yang 

tepat. 

c. Menindaklanjuti hasil supervisi akademik terhadap guru 

dalam rangka peningkatan profesionalisme guru. 

5. Kompetensi sosial 

a. Bekerja sama dengan pihak lain untuk kepentingan 

sekolah/madrasah 

b. Berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. 

c. Memiliki kepekaan sosial terhadap orang atau kelompok 

lain. 
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BAB IV 

LINGKARAN KONSENTRIS  

ORGANISASI SEKOLAH 

 

A. Esensi Organisasi 

Manusia adalah makhluk hidup yang memiliki setumpuk 

keinginan dan berbagai macam kebutuhan. Silih berganti 

keinginan dan kebutuhan merasuki alam pikiran dan kehidupan 

manusia. Dengan berbagai cara, seseorang berhasil memenuhi 

kebutuhan tersebut sehingga muncul keinginan dan kebutuhan 

baru. Demikian seterusnya, seolah-olah manusia tidak pernah 

merasa puas meski kebutuhan-kebutuhannya telah terpenuhi. 

Kondisi inilah yang menyebabkan manusia sering dijuluki sebagai 

the wanting creature. Julukan ini menyiratkan bahwa keinginan, 

kebutuhan, dan upaya untuk mencapai titik kepuasan 

merupakan kodrat manusia yang selalu melekat pada diri 

seseorang. Dorongan dan motivasi seseorang untuk melakukan 

berbagai macam tindakan sering kali dilandasi oleh kodrat 

tersebut.  

Untuk memenuhi semua keinginan, kebutuhan hingga 

tercapai titik kepuasan, di samping melakukan beberapa upaya 

dan tindakan, seseorang juga membutuhkan berbagai macam alat 

bantu. Sayangnya, meski telah diupayakan secara maksimal, 

terkadang alat bantu tersebut belum bisa sepenuhnya membantu 

manusia memenuhi kebutuhannya sehingga ia pun 

membutuhkan alat bantu lain. Namun, secanggih apa pun alat 
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bantu yang digunakan, jika semuanya dikerjakan sendiri, 

tampaknya sangat sulit bagi seseorang untuk memenuhi semua 

kebutuhannya. Dari sinilah, manusia mulai sadar bahwa dirinya 

sebagai makhluk individu-individual being-mempunyai beberapa 

keterbatasan. Oleh karena itu, tidak jarang ia berpaling kepada 

orang lain untuk meminta bantuan. Katakanlah ada orang lain 

yang bersedia membantu, bukan tidak mungkin orang tersebut 

juga berpikiran sama, yakni dengan membantu orang lain, ia pun 

bisa memenuhi kebutuhan individualnya. Jadi, ketika dua orang 

atau lebih bersedia saling membantu, tercipta sebuah kerja sama 

yang tujuannya saling menolong dalam rangka memenuhi 

kebutuhan masing-masing.  

Kerja sama antara dua orang atau lebih boleh jadi dianggap 

sebagai upaya yang bersifat natural. Selain sebagai makhluk 

individu, manusia pada dasarnya adalah makhluk soisal (social 

being). Manusia, menurut pandangan ini, tidak bisa melepaskan 

ketergantungannya pada orang lain. Namun, harus diakui pula 

munculnya kerja sama tersebut tidak terjadi semata-mata bersifat 

alamiah, tetapi karena keterbatasan masing-masing individu. 

Oleh sebab itu, kerja sama antara dua orang atau lebih 

sesungguhnya bertujuan agar di antara mereka bisa saling 

membantu untuk mencapai tujuan (baca: memenuhi kebutuhan) 

meski tujuan mereka bukan tidak mungkin berbeda. Gambaran 

ini menunjukkan bahwa perbedaan tujuan sesungguhnya tidak 

menghalangi mereka menjalin kerja sama selama mereka bisa 

memenuhi kebutuhan dan tujuan masing-masing. Jika ikatan 

kerja sama ini dianggap efektif, sangat boleh jadi bentuk kerja 

sama yang semula bersifat temporer kemudian diatur dengan 

pola kegiatan yang lebih tersistem, terstruktur, dan masing-

masing memiliki tanggung jawab sesuai dengan peran yang 
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terlebih dahulu mereka sepakati. Pola kerja sama semacam ini 

sering disebut sebagai organisasi.  

Ekplanasi konsepsi di atas, secara tidak langsung menegaskan 

bahwa ketika seseorang atau sekelompok orang mendirikan 

organisasi tujuan akhirnya bukan sekadar berdiri kokohnya 

organisasi tersebut, melainkan agar orang-orang yang terlibat di 

dalamnya bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Dengan 

alasan tersebut, semakin banyak dan semakin variatif kebutuhan 

seseorang, semakin ia terlibat pada berbagai macam organisasi 

berbeda, mengingat setiap organisasi hanya mampu memenuhi 

kebutuhan tertentu. Karena itu pula, tidak jarang seseorang 

terlibat dalam berbagai macam organisasi pada waktu bersamaan. 

Menjadi anggota RT/RW di kampung, menjadi bagian dari 

organisasi tempat kerja, dan menjadi anggota organisasi sosial 

atau organisasi politik pada saat yang sama merupakan hal yang 

biasa bagi seseorang. Beberapa contoh tersebut memberi 

gambaran betapa manusia sesungguhnya tidak bisa lepas dari 

organisasi sehingga tidak berlebihan jika dikatakan bahwa 

manusia sejak dilahirkan hingga meninggal pun selalu 

membutuhkan dan berhubungan dengan organisasi.  

Secara harfiah, kata organisasi berasal dari bahasa Yunani 

organon yang berarti alat bantu atau instrumen. Dilihat dari asal 

katanya, organisasi pada dasarnya adalah alat bantu yang sengaja 

didirikan atau diciptakan untuk membantu manusia memenuhi 

kebutuhan dan mencapai tujuan-tujuannya. Meski bisa disebut 

sebagai alat bantu, dalam batas-batas tertentu, organisasi berbeda 

dengan alat bantu yang lain, misalnya, teknologi. Perbedaan 

utamanya terletak pada keterlibatan manusia pada kedua alat 

bantu tersebut. Bagi organisasi, manusia dianggap memiliki peran 

sentral. Dikatakan demikian karena manusia merupakan 
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penggerak utama dalam kehidupan organisasi. Namun, harus 

diakui pula bahwa manusia bukan sekadar menjadi penggerak 

(subjek) yang menjalankan organisasi, tetapi juga objek yang 

harus dikelola agar organisasi bisa berfungsi sebagaimana 

mestinya.  

Sementara itu, manusia bagi alat bantu lain (teknologi 

misalnya) selalu berperan sebagai subjek yang menjalankan dan 

mengendalikan alat bantu tersebut. Itulah sebabnya organisasi 

jauh lebih kompleks dan lebih sulit dikendalikan dibanding alat 

bantu lainnya. Utamanya lagi karena setiap individu bisa menjadi 

subjek sekaligus objek. Di samping itu, setiap individu yang 

terlibat dalam organisasi memiliki kebutuhan masing-masing 

yang terkadang berbeda di antara mereka, tetapi dalam batas-

batas tertentu semuanya harus dipenuhi. Karena alasan itu 

pulalah, mengelola organisasi dengan baik bukan merupakan 

pilihan, tetapi sebuah keharusan. Dalam bahasa yang lebih 

sederhana, organisasi perlu manajemen agar bisa berfungsi sesuai 

tujuan awal didirikannya organisasi, yakni bisa memenuhi 

kebutuhan dan tujuan seseorang atau sekelompok orang.  

Organisasi dan manajemen dengan demikian seperti dua sisi 

dari satu mata uang. Keduanya saling terkait dan saling 

membutuhkan. Di sisi lain, baik organisasi maupun manajemen 

juga membutuhkan kehadiran manusia dan menempatkan 

manusia pada posisi sentral. Oleh sebab itu organisasi, 

manajemen, dan manusia merupakan satu kesatuan yang tidak 

bisa dipisahkan. Ketiganya saling bergantung. Namun, karena 

organisasi dan manajemen hanyalah alat bantu, manusia dalam 

pertalian tersebut menempati posisi sentral saat keberadaan 

organisasi dan manjemen sengaja diciptakan manusia untuk 

kepentingan manusia itu sendiri. 



Lingkaran Konsentris Organisasi Sekolah  113 

Organisasi sering didefinisikan sebagai sekelompok manusia 

(group of people) yang bekerja sama dalam rangka mencapai 

tujuan bersama (common goals). Meski definisi ini cukup populer 

karena mudah dipahami, banyak ahli mengatakan bahwa definisi 

ini terlalu sederhana. Masih ada beberapa unsur penting yang 

seharusnya menjadi bagian dari esensi dasar organisasi, tetapi 

belum terungkap dalam definisi di atas. Definisi yang lebih 

komprehensif misalnya diberikan oleh Stephen F. Robbins
 
(1984) 

sebagai berikut: organisasi adalah unit sosial yang sengaja 

didirikan untuk jangka waktu yang relatif lama, beranggotakan 

dua orang atau lebih yang bekerja bersama-sama dan 

terkoordinasi, mempunyai pola kerja tertentu yang terstruktur, 

serta didirikan untuk mencapai tujuan bersama atau satu set 

tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Senada dengan definisi 

di atas, David Cherrington (1989) memaknai organisasi sebagai 

sistem sosial yang mempunyai pola kerja yang teratur dan yang 

didirikan oleh manusia serta beranggotakan sekelompok manusia 

dalam rangka mencapai satu set tujuan tertentu.  

Kedua definisi di atas pada dasarnya mempunyai kesamaan, 

kecuali satu hal, yakni dalam kaitannya dengan tujuan yang ingin 

dicapai organisasi. Definisi yang diberikan Robbins masih 

terdapat istilah “tujuan bersama” sebagai tujuan organisasi. Yang 

dimaksudkan dengan tujuan bersama adalah adanya anggapan 

bahwa tujuan yang ingin dicapai oleh masing-masing anggota 

organisasi tidak berbeda dengan tujuan yang ingin dicapai oleh 

organisasi itu sendiri. Anggapan ini didasarkan pada suatu asumsi 

bahwa tujuan didirikannya organisasi adalah para anggotanya bisa 

mencapai tujuan yang dikehendaki. Oleh karena itu, selama 

mereka masih mau bergabung dengan organisasi, itu berarti 

mereka mau saling membantu mencapai tujuan masing-masing. 
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Keinginan saling membantu mencapai tujuan itulah yang oleh 

Robbins disebut sebagai tujuan bersama. 

Sementara itu, Cherrington tidak sependapat dengan istilah 

tujuan bersama karena istilah tersebut dianggap menyesatkan 

(misleading). Cherrington beranggapan bahwa alasan seseorang 

mau menjadi anggota sebuah organisasi bisa saja berbeda. 

Seseorang mau bergabung dengan sebuah organisasi mungkin 

beralasan bahwa ia bisa memperoleh penghasilan yang cukup 

untuk menghidupi keluarga. Yang lain mungkin beranggapan 

bahwa ia bisa mengaktualisasikan dirinya ketimbang harus 

bergabung dengan organisasi lain. Sementara itu, anggota yang 

lain mungkin merasa bahwa organisasi tempat ia terlibat akan 

memberi kebanggaan baginya dan masih banyak alasan lain 

mengapa seseorang mau bergabung dengan organisasi. Dengan 

berbagai alasan seperti itu, Cherrington berkesimpulan bahwa 

tujuan yang ingin dicapai para anggota organisasi belum tentu 

sama.  

Cherrington tidak membantah bahwa tujuan organisasi tidak 

mungkin tercapai jika para anggotanya tidak mau memberi 

kontribusi terhadap pencapaian tujuan organisasi. Demikian 

sebaliknya, para anggota organisasi tidak akan mau memberi 

kontribusi terhadap pencapaian tujuan organisasi manakala 

organisasi tersebut tidak membantu anggota mencapai tujuannya. 

Cherrington lebih lanjut menegaskan bahwa saling membantu di 

antara para anggota organisasi bukan berarti bahwa tujuan 

mereka sama. Oleh karena itu, Cherrington menegaskan bahwa 

istilah yang lebih tepat untuk mendefinisikan tujuan organisasi 

adalah mencapai satu set tujuan yang telah ditetapkan 

sebelumnya.  
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Sementara itu, Datf (2011) mendefinisikan organisasi dengan 

memberi tekanan pada karakter organisasi. Baginya organisasi 

adalah sebuah entitas sosial yang berorientasi pada tujuan dengan 

suatu sistem kegiatan yang terstruktur dan mempunyai batas-

batas yang bisa teridentifikasi. Istilah “batas-batas yang bisa 

teridentifikasi” itulah yang bisa disebut sebagai identitas diri 

organisasi. Batas-batas inilah yang membedakan satu organisasi 

dengan organisasi lainnya. Yang juga harus dipahami di sini dan 

yang dimaksud dengan batas-batas organisasi bukanlah batas 

geografis. Memang sebuah organisasi yang dinamakan negara 

membedakan satu negara dengan negara lain. Mereka biasa 

menggunakan batas geografis. Akan tetapi, bagi jenis organisasi 

yang lain, seperti perusahaan, batas geografis bukanlah cara yang 

tepat untuk membedakan satu perusahaan dengan perusahaan 

lain. Jika perusahaan tersebut adalah perusahaan multinasional 

yang berlokasi di beberapa negara atau perusahaan domestik yang 

berlokasi di beberapa wilayah, batasan organisasi biasanya 

dikaitkan dengan dimensi organisasi.  

Sementara itu, dalam bahasa Inggris terma organisasi 

dilisankan dengan sebutan organization yang bermakna 

kelompok, wahana, sarana atau alat bagi orang-orang yang 

terlibat di dalamnya untuk melakukan berbagai usaha dalam 

mencapai tujuan tertentu (Indrawijaya, 2010: 153). Dari konsepsi 

ini Muhyadi (2012: 17) mengandaikan organisasi sebagai 

kumpulan orang yang bekerjasama untuk mencapai tujuan 

bersama. Sebagai sebuah entitas, organisasi memungkinkan 

masyarakat mencapai tujuan yang tidak dapat dicapai jika oleh 

satu orang. Organisasi ada karena ketidakmampuan seseorang 

mencapai tujuan sendirian. Oleh karena itu, menurut Sembiring 

(2012: 12) organisasi merupakan sistem sosial yang mempunyai 
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pola kerja teratur yang didirikan oleh manusia dan beranggotakan 

sekelompok manusia dalam rangka mencapai satu tujuan. 

Dalam prespektif yang berbeda, organisasi merupakan wadah 

untuk orang berkumpul dan berkerja sama secara rasional dan 

sistematis, terencana, terpimpin, dan terkendali, dalam 

memanfaatkan sumber daya baik uang, metode, material, dan 

lingkungan, dan sarana-prasarana, data dan lain sebagainya yang 

digunakan secara efisen dan efektif untuk mencapai tujuan 

organisasi. Robbins dan Timothy (2007: 87) memaknai organisasi 

sebagai kesatuan (entity) sosial yang dikoordinasikan secara sadar, 

dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, dan 

bekerja secara terus menerus untuk mencapai suatu tujuan 

bersama atau sekelompok tujuan. 

Secara sederhana organisasi dimaknai sebagai kumpulan 

sejumlah orang yang bekerjasama dalam pembagian kerja untuk 

mencapai tujuan yang ditetapkan. Pemberian makna ini 

mencakup organisasi dalam perspektif yang luas. Karena itu, 

organisasi merupakan fakta yang hidup dan berkembang dalam 

kehidupan manusia baik dalam konteks keperluan individu 

apalagi dalam kaitannya dengan keperluan masyarakat, 

komunitas, dan bangsa. Organisasi dalam dinamika kehidupannya 

berinteraksi dengan lingkungan eksternal selain mamanfaatkan 

sumberdaya dalam lingkungan internal. Organisasi sebagai sistem 

terbuka adalah di dalamnya berlangsung transformasi sumber 

daya manusia dan sumber daya fisik sebagai input dari 

lingkungan menjadi barang-barang dan jasa yang dikembalikan 

kepada lingkungan yang mengkonsumsinya. Kemudian barang-

barang dan jasa pelayanan diciptakan melalui kegiatan pekerja 

yang mentranspormasikan sumber daya masukan ke dalam hasil 
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sebagai keluaran. Semua ini dimungkinkan terjadi karena ada 

interaksi organisasi apapun jenisnya dengan lingkungan eksternal. 

Dari beberapa definisi organisasi sebagaimana telah dijelaskan 

di atas, dapat disimpulkan bahwa organisasi adalah unit sosial 

atau entitas sosial yang didirikan oleh manusia untuk jangka 

waktu yang relatif lama, beranggotakan sekelompok manusia-

minimal dua orang, mempunyai kegiatan yang terkoordinasi, 

teratur dan terstruktur, didirikan untuk mencapai tujuan 

tertentu, serta mempunyai identitas diri yang membedakan satu 

entitas dengan entitas lainnya.  

Terdapat tiga dimensi pokok dalam setiap diskusi tentang 

organisasi yaitu: dimensi teknis, dimensi konsep, dan dimensi 

manusia. Kegiatan organisasi yang efektif akan dapat terwujud 

jika ketiga dimensi ini berinteraksi. Dimensi teknis menekankan 

pada kecakapan yang dibutuhkan untuk menggerakkan 

organisasi. Dimensi ini berisi keahlian-keahlian birokrat atau 

manajer bidang teknis yang diperlukan untuk menggerakkan 

organisasi, misalnya keahlian komputer, pemasaran, engineering, 

dan sebagainya. Dimensi konsep merupakan motor penggerak 

dari dimensi teknis dan sangat berhubungan erat dengan dimensi 

manusia. Dimensi berikutnya adalah dimensi manusia. Dimensi 

ini merupakan yang paling pokok dalam organisasi. Jika birokrat 

bekerja hanya mengandalkan dimensi teknis, dan mengabaikan 

dimensi konsep atau dimensi manusia, maka akan menimbulkan 

suatu iklim yang tidak kondusif terhadap faktor pendukung 

utama organisasi yaitu manusia.  

Setiap manusia memiliki kepentingan dan tujuan yang 

berbeda-beda, hal tersebut menjadi sebab adanya tujuan dalam 

organisasi, dengan menyatukan kepentingan dan tujuan yang 

berbeda-beda untuk menjadi kepentingan dan tujuan yang sama. 
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Tujuan organisasi berpengaruh dalam mengembangkan organisasi 

baik dalam perekrutan anggota, dan pencapaian apa yang ingin 

dilakukan dalam berjalannya organisasi tersebut.Tujuan-tujuan 

organisasi antara lain: 

1. Mengatasi terbatasnya kemampuan, kemandirian dan 

sumber daya yang dimilikinya dalam mencapai tujuan. 

2. Tempat mencapai tujuan dengan selektif dan efisien karena 

melakukan secara bersama-sama. 

3. Tempat mendapatkan jabatan dan pembagian kerja. 

4. Tempat mencari keuntungan bersama-sama. 

5. Tempat mengelola dalam lingkungan bersama-sama. 

6. Tempat mendapatkan penghargaan. 

7. Tempat mendapatkan kekuasaan dan pengawasan. 

8. Tempat menambah pergaulan dan memanfaatkan waktu 

luang 

Mengacu pada tujuan dan pengertian organisasi di atas, 

maka dapat kita mengambil beberapa ciri-ciri organisasi yang 

memiliki batasan yang sangat jelas dan gambaran mengenai 

bagaimana organisasi itu dan apa sebenarnya ciri-ciri dari 

organisasi. 

1. Kumpulan manusia. Organisasi dikatakan sebagai organisasi 

ketika memiliki anggota sebanyak dua atau lebih dari dua 

orang yang dapat berperilaku dalam organisasi untuk 

mencapai tujuan dengan sadar sesuai dengan tujuan 

organisasi. 

2. Tujuan bersama. Tujuan bersama merupakan suatu ciri 

utama dalam organisasi yang membedakan dengan suatu 

kelompok. Bahkan pada salah satu pengertian organisasi 

yang ada di atas telah menjelaskan bahwa tujuan organisasi 
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mestinya disuarakan dan dipublikasikan oleh pemimpin 

atau orang yang diakui sebagai orang yang ditokohkan. 

Namun, tidak dapat disangkal bahwa pada tiap anggota 

pastilah mempunyai beberapa tujuan pribadi yang tidak 

sama persis dengan para anggota lainnya, walaupun mereka 

telah berkumpul. Akan tetapi dengan adanya tujuan 

organisasi maka setiap individu tersebut mesti 

melaksanakan tujuan organisasi tersebut. Organisasi yang 

memiliki kekompakan ialah yang mempunyai tujuan yang 

sama dengan para anggotanya apalagi anggota mereka 

berada pada tataran bahwa. 

3. Kerja sama. Organisasi mempunyai ciri-ciri seperti kerja 

sama. Tentunya tidak pantas jika pada suatu kumpulan 

manusia yang mempunyai tujuan yang sama itu tidak 

bekerja sama, hal ini akan membawa musibah kepada 

organisasi karena tentunya tidak adanya kerja sama dalam 

suatu organisasi maka organisasi tersebut akan hancur. 

4. Aturan-aturan. Aturan umumnya terbentuk setelah 

organisasi tersebut sudah ada. Adanya aturan ini 

merupakan suatu bentuk ciri dari organisasi formal yang 

memiliki tujuan dalam mengatur pada setiap anggota 

supaya kerja sama dapat terjalin secara efektif, efisien dan 

memiliki tanggung jawab dalam berorganisasi. Aturan ini 

seringkali dinamakan sebagai konstitusi atau anggaran dasar. 

5. Pembagian tugas. Pada sebuah organisasi yang formal 

menpunyai pembagian tugas sesuai dengan kemampuan 

dan kapasitas dari anggota, hal ini sangat penting untuk 

tercapainya tujuan organisasi dan dapat mempermudah 

dalam pencapaian tujuan para anggota organisasi. Berkat 

adanya pembagian tugas yang kemudian diatur dalam 
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aturan atau konstitusi maka mau tidak mau, suka tidak 

suka orang-orang yang berada dalam organisasi tersebut 

mesti melakukan kerja sama dengan beberapa aturan, 

bersikap profesional, memiliki loyalitas terhadap organisasi 

untuk tercapainya tujuan organisasi dan menjaga eksistensi 

dalam sebuah organisasi. 

Organisasi sebagai sebuah wadah untuk bekerjasama 

mencapai tujuan, menurut Handoko (2007: 170) memiliki 

berbagai unsur, antara lain: 

1. Manusia (human factor), organisasi ada jika ada unsur 

manusia yang bekerjasama, ada pemimpin dan ada yang 

dipimpin. 

2. Tempat kedudukan, organisasi ada jika ada tempat 

kedudukannya. 

3. Tujuan, setiap organisasi memiliki tujuan yang ingin 

dicapai. 

4. Pekerjaan, organisasi menunt pekerjaan yang akan 

dikerjakan dan pembagiannya. 

5. Struktur, organisasi memiliki hubungan dan kerjasama 

antara manusia yang satu dengan lainnya. 

6. Teknologi, organisasi ada jika terdapat unsur teknis. 

7. Lingkungan (environment external social system), organisasi 

memiliki lingkungan yang saling mempengaruhi misalnya 

sistem kerja sama sosial. 

Bentuk-bentuk organisasi dapat dipandang berdasarkan 

berbagai segi, seperti proses pembentukannya, hubungannya 

dengan pemerintah, skala (ukuran) besar-kecilnya, tujuannya, 

dan berdasarkan organization chart-nya (Hasibuan, 2010: 57). 
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Organisasi dilihat dari pembentukannya terbagi menjadi 

organisasi formal dan informal. Organisasi formal adalah 

organisasi yang dibentuk secara sadar dan dengan tujuan-tujuan 

tertentu, yang diatur dengan ketentuan-ketentuan formal, dalam 

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangganya. Kegiatan atau 

hubungan yang terjadi di dalamnya adalah kegiatan (hubungan) 

jabatan sebagaimana diatur dalam ketentuan-ketentuan tertulis, 

ikatan yang terdapat dalam organisasi adalah formal. Sedangkan 

organisasi informal adalah organisasi yang terbentuk tanpa 

disadari sepenuhnya, tujuannya juga tidak jelas, tidak memiliki 

AD/ ART, hubungan yang terjalin secara pribadi (personal 

relationship bukan formal relationship).  

Sementara itu Terry (2009: 80), berpendapat bahwa 

organisasi non formal yaitu organisasi yang terbentuk dalam suatu 

organisasi formal yang anggotanya terdiri dari para karyawan 

dalam organisasi tersebut. Misalnya organisasi arisan karyawan, 

koperasi karyawan, organisasi olahraga atau kesenian karyawan. 

Organisasi non formal bisa membahayakan organisasi formal jika 

bidang kegiatannya sama dengan organisasi formalnya, misalnya 

bank di dalam bank, koperasi di dalam koperasi, negara di dalam 

negara dan lain sebagainya. Dengan demikian, setiap anggota dari 

kedua bentuk organisasi ini sejatinya melaksanakan aktivitasnya 

masing-masing tanpa harus mengganggu pihak lain, tetapi 

sebaliknya saling melengkapi. 

Berdasarkan hubungannya dengan pemerintah, organisasi 

dibagi kepada dua bentuk yatu: resmi dan tidak resmi (Hasibuan, 

2010: 58). Organisasi resmi adalah organisasi yang dibentuk oleh 

pemerintah dan atau harus terdaftar pada lembaran negara. 

Misalnya jawatan-jawatan, lembaga-lembaga pemerintahan, 

yayasan-yaysan, dan perusahaan-perusahaan yang berbadan 
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hukum. Organisasi tidak resmi adalah organisasi yang tidak ada 

hubungannya dengan pemerintah dan atau tidak terdaftar pada 

lembaran negara, seperti organisasi swasta. Mungkin juga suatu 

organisasi yang dibentuk oleh pemerintah, tetapi organisasi ini 

merupakan unit-unit yang sifatnya swasta. Misalnya klub bola 

voli, klub sepak bola, grup kesenian, organisasi pendaki gunung, 

kelompok belajar dan lain-lainnya. Berdasarkan skala (ukuran) 

organisasi secara kuantitas, maka organisasi dapat dikelompokkan 

ke dalam tiga bentuk, yaitu organisasi besar, sedang dan kecil. 

Tolok ukur (skala) besar-kecilnya organisasi ini sifatnya relatif, 

karena ditentukan oleh banyak faktor.  

Berdasarkan tujuannya, organisasi dapat dilihat dari dua 

bentuk yaitu Pertama, public organization (organisasi sosial) yaitu 

organisasi (non profit) yang tujuan utamanya untuk melayani 

kepentingan umum, tanpa perhitungan rugi-laba. Tujuannya 

memberikan pelayanan dan bukan memperoleh laba (non profit 

motive). Misalnya yayasan-yayasan sosial. Kedua, business 

organization (organisasi perusahaan) yaitu organisasi yang 

didirikan untuk tujuan komersial (mendapatkan laba) dan semua 

tindakannya selalu bermotif laba (profit motive). Jika organisasi 

perusahaan tidak memberikan laba/keuntungan lagi, maka tidak 

rasional untuk melanjutkannya lagi. 

Dinamika organisasi sangat bergantung dengan 

lingkungannya. Lingkungan merupakan pelaku dan kekuatan di 

luar yang mempengaruhi kemampuan di dalam agar kegiatan 

dapat berjalan dengan baik. Lingkungan organisasi sebagai sesuatu 

yang memberikan energi penyaluran dan penerimaan organisasi 

yang berada di sekitar organisasi dan memberikan pengaruh pada 

kelangsungan organisasi terebut (Sagala, 2013: 133). Lingkungan 

organisasi diabstraksikan oleh Robbins (2006: 71) sebagai 
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lembaga-lembaga atau kekuatan-kekuatan yang berada di luar 

organisasi dan secara potensial mempengaruhi kinerja organisasi. 

Maka dari itu organisasi berada dalam sebuah lingkungan yang 

dapat menjadi faktor pendukung maupun penghambat organisasi. 

Kegiatan organisasi akan merubah lingkungan, dan juga 

sebaliknya, lingkungan akan mendorong perubahan pada 

organisasi. Sebuah organisasi yang beroperasi disebuah lingkungan 

tidak dapat menafikan bahwa selain kegiatan yang dikelolanya, 

organisasi tersebut juga terlibat dengan lingkungan diseputar 

lokasi. Oleh karena itu, sebuah organisasi perlu memahami 

lingkungan apa saja yang terkait secara langsung maupun tidak 

langsung dengan kegiatan. 

Lingkungan selalu mempengaruhi organisasi dalam 

melakukan aktifitas, baik secara langsung maupun secara tak 

langsung. Kelangsungan hidup organisasi sangat dipengaruhi oleh 

kemampuan organisasi dalam mengelola pengaruh lingkungan ini. 

Lingkungan dalam organisasi terbagi atas dua macam yaitu 

lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Lingkungan 

eksternal diketahui mempunyai peranan besar dalam 

mempengaruhi pengambilan keputusan manajerial, proses dan 

struktur organisasi, maka lingkungan eksternal penting untuk 

selalu dipantau dan dianalisis. Tetapi lingkungan eksternal secara 

keseluruhan sangat sulit untuk dianalisis, karena lingkungan 

eksternal sangat kompleks dan saling terkait satu sama lain.  

Lingkungan eksternal adalah institusi atau kekuatan luar yang 

potensial mempengaruhi kinerja organisasi. Faktor lingkungan 

eksternal berpengaruh besar terhadap kemajuan atau kegagalan 

sebuah organisasi dalam upaya mencapai tujuan. Lingkungan 

eksternal terdiri dari atas unsur-unsur yang berada diluar 

organisasi, dimana unsur-unsur ini tidak dapat dikendalikan dan 
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diketahui terlebih dahulu oleh manajer, disamping itu juga akan 

mempengaruhi manajer di dalam pengambilan keputusan yang 

akan dibuat. Lingkungan ekternal dibagi menjadi dua yaitu 

lingkungan mikro dan lingkungan makro. Lingkungan eksternal 

mikro adalah unsur-unsur yang berpengaruh langsung terhadap 

organisasi, yang terdiri dari pesaing, penyedia, langganan, lembaga 

keuangan, pasar tenaga kerja, dan perwakilan-perwakilan 

pemerintah. Sementara itu lingkungan eksternal makro pada 

lingkungan organisasi merupakan kondisi eksternal yang luas yang 

dapat mempengaruhi organisasi serta berpengaruh secara tidak 

langsung terhadap kinerja organisasi, meliputi kondisi ekonomi, 

politik dan hukum, sosial budaya, demografi, teknologi, dan 

kondisi global. 

Lingkungan bagi sebuah organisasi merupakan sebuah 

kepercayaan. Organisasi tidak dapat berdiri sendiri melainkan 

merupakan bagian dari sistem yang lebih besar yakni lingkungan. 

Organisasi sangat dipengaruhi oleh lingkungan eksternal dimana 

dia berada sehingga mengharuskan organisasi memperhatikan 

fenomena yang terjadi pada lingkungannya. Pengaruh lingkungan 

tersebut sangat berbeda antara satu organisasi dan organisasi 

lainnya, bahkan antara satu divisi dengan divisi lainnya serta 

antara satu tingkatan yang lebih tingggi dengan tingkatan yang 

lebih rendah. Suatu organisasi mungkin mengharapkan dukungan 

sosial bagi aktifitasnya untuk merefleksikan nilai-nilai masyarakat 

pada fungsinya.  

Hubungan lingkungan dan organisasi dapat dilihat melalui 

adanya tingkat perubahan dan tingkat homogenitas. Tingkat 

perubahan melihat sejauh mana stabilitas suatu lingkungan yang 

diukur dengan skala tingkat perubahan stabil dan perubahan 

dinamis. Sedangkan tingkat homogenitas melihat sejauh mana 
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kompleksitas lingkungan yang diukur dengan skala homogenitas 

sederhana dan homogenitas kompleks. Semakin besar 

ketidakpastian lingkungan yang dihadapi organisasi, maka 

semakin besar lingkungan itu membatasi pilihan-pilihan dan 

kebebasan para manajer. Strategi untuk menghadapi perubahan 

lingkungan dan ketidakpastian adalah melakukan penyesuaian 

terhadap perubahan lingkungan, melakukan pemantauan 

lingkungan secara tidak langsung, dan mempengaruhi lingkungan 

langsung. 

B. Esensi Organisasi Sekolah 

Sekolah merupakan organisasi formal yang bergerak di 

bidang edukatif. Sekolah memiliki struktur yang mempunyai 

kedudukan tertentu, saling berinteraksi dan menjalankan peranan 

seperti yang diharapkan sesuai dengan kedudukannya. Struktur 

organisasi sekolah mendasari keputusan para pembina atau 

pendiri sekolah untuk proses perencanaan sekolah yang strategis. 

Sebuah sekolah harus diorganisasi sebagai lembaga pendidikan 

untuk mencapai tujauan institusional yang difokuskan untuk 

membantu perkembangan potensi yang dimiliki anak-anak secara 

maksimal, agar berguna bagi dirinya sendiri dan masyarakatnya. 

Organisasi sekolah adalah sistem yang bergerak dan berperan 

dalam merumuskan tujuan pendewasaan manusia sebagai 

makhluk sosial agar mampu berinteraksi dengan lingkungan. 

Struktur sosial sekolah yaitu kepala sekolah, guru, pegawai 

administrasi, petugas kebersihan dan keamanan, peserta didik 

yang masing-masing memiliki kedudukan dan peranan yang 

berbeda, dan saling berinteraksi satu sama lain.  
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Sekolah sebagai organisasi adalah perkumpulan sosial yang 

dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun 

yang tidak berbadan hukum, yang berfungsi sebagai sarana 

partisipasi masyarakat dalam pembangunan bangsa dan negara. 

Sebagai makhluk yang selalu hidup bersama-sama, manusia 

membentuk organisasi sosial untuk mencapai tujuan-tujuan 

tertentu yang tidak dapat mereka capai sendiri. Terbentuknya 

lembaga sosial berawal dari individu yang saling membutuhkan 

kemudian timbul aturan-aturan yang dinamakan norma 

kemasyarakatan. Organisasi sosial sering pula dinamakn pranata 

sosail (Idi, 2011: 142). Sementara itu, Rifa’i (2012: 163) 

menyatakan bahwa sekolah sebagai organisasi dimakanai sebagai 

unit sosial yang secara sengaja dibentuk untuk tujuan-tujuan 

tertentu. Sekolah sengaja diciptakan untuk tujuan tertentu, yaitu 

memudahkan proses transformasi pengetahuan, pembentukan 

sikap dan pengembangan bakat, minat serta keterampilan peserta 

didik.  

Pada era globalisasi ini, menuntut setiap organisasi untuk 

mempersiapkan diri dalam menghadapi berbagai perubahan. 

Dalam konteks ini, sekolah sebagai organisasi yang bergerak 

dalam bidang pendidikan, menurut Hoy dan Miskel (2001: 56) 

perlu menjadikan dirinya sebagai organisasi pembelajar, agar 

dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan dan menjaga 

kelangsungan organisasi agar tetap mampu bersaing dan bertahan. 

Mengingat organisasi yang dapat bersaing harus mengembangkan 

budaya belajar dan menjadi organisasi pembelajar. Menurut 

Santoso (2003: 78) organisasi pembelajar (learning organization) 

adalah proses berkelanjutan di dalam suatu organisasi yang 

menyediakan kelancaran pembelajaran dan pengembangan 

individu untuk semua pegawai, dengan tetap menjaga 
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transformasi secara terus menerus, dan pemberdayaan sumber 

daya manusia.  

Keefektifan organisasi pembelajar (learning organization) 

membutuhkan berbagai keterampilan yang harus dimiliki oleh 

setiap personal untuk membangun organisasi pembelajar. 

Keterampilan-keterampilan tersebut antara lain: personal mastery 

(berkompeten), mental models (pola mental), shared vision (visi 

yang sama), team learning (tim pembelajar), dan systems thinking 

(berpikir sistem), sehingga organisasi pembelajar dapat 

diwujudkan secara optimal (Senge, 1996: 67). Organisasi 

pembelajar yang optimal dapat memberikan dampak positif 

terhadap prestasi. Dengan demikian organisasi pembelajar 

mengandaikan organisasi yang mencari untuk menciptakan masa 

depannya, menjadikan pembelajaran sebagai proses kretif yang 

terjadi berkesinambungan bagi seluruh anggotanya, 

mengembangkan, beradaptasi, dan mentransformasikan dirinya 

dalam menjawab kebutuhan serta aspirasi orang- orang di dalam 

organisasi ataupun luar organisasi baik secara individu maupun 

kolaktif untuk terus meningkatkan kapasitas mereka dalam 

berkarya sesuai dengan perannya dalam organisasi.  

Keniscayaan organisasi belajar pada konteks kekinian, 

direkomendasikan oleh Miarso (2003: 91), dengan 

mengungkapkan beberapa alasan, antara lain: Pertama, dalam 

rangka pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, kita tidak lagi 

dapat mengandalkan pada tersedianya tenaga kerja yang banyak 

dan murah, melainkan tenaga kerja yang terdidik dengan baik, 

terlatih dengan baik dan menguasai informasi dengan baik (well 

educated, well trained, and well informed). Perubahan organisasi 

untuk menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan 

merupakan azas dari organisasi belajar. Kedua, pengembangan 
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organisasi yang lebih berorientasi pada lingkungan internal 

dianggap tidak tepat lagi. Sejalan dengan gerakan masyarakat 

informasi (information society), maka organisasi perlu menguasai 

informasi mengenai lingkungan secara komrehensif. Organisasi 

memerlukan lebih banyak tenaga kerja berpengetahuan 

(knowledge worker). Perkembangan ekonomi lebih dilandaskan 

pada pengetahuan dengan tenaga kerja berpengetahuan sebagai 

aset paling utama. 

Sekolah pada dasarnya merupakan lembaga tempat di mana 

proses pembelajaran terjadi terutama dalam pemahaman 

konvesional, di mana belajar dilakukan oleh siswa dan guru 

berupaya untuk membelajarkan siswa agar dapat mencapai 

kompetensi yang diharapakan. Belajar dan pembelajaran siswa 

akan makin meningkat dan berkualitas apabila seluruh unsur 

dalam organisasi sekolah meningkat dan berkualitas sehingga 

kapasitas organisasi sekolah terus mengalami peningkatan dan 

perluasan kearah yang lebih baik dan produktif dalam perubahan 

dewasa ini. Sebagai lembaga pendidikan tempat terjadinya proses 

pembelajaran maka mengelola organisasi sekolah memerlukan 

kebijakan manajemen dan kepemimpinan yang dapat memberi 

ruang bagi tumbuh dan berkembangnya kreativitasnya dan 

inovasi. Oleh karena itu, organisasi perlu mengelola hal tersebut 

secara efektif untuk dapat menumbuhkan sinergitas dalam 

organisasi di antara berbagai individu yang terlibat di dalamnya. 

Keberadaannya sebagai organisasi sosial, sekolah mengemban 

berbagai fungsi, dan sasaran, antara lain: (1) Fungsi manifestasi 

pendidikan. Yaitu membantu orang mencari nafkah, menolong 

mengembangkan potensinya demi pemenuhan kebutuhan 

hidupnya, melestarikan kebudayaan dengan cara mengajarkanya 

kepada generasi ke generasi berikutnya, merangsang partisipasi 
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demokrasi melalui pengajaran keterampilan berbicara dan 

mengembangkan cara berfikir rasional dan lain-lain. Dan (2) 

Fungsi laten pendidikan. Fungsi ini bertalian dengan fungsi 

pendidikan secara tersembunyi yakni menciptakan atau 

melahirkan kedewasaan anak didik. Selain mengemban fungsi-

fungsi di atas, organisasi sekolah juga memiliki berbagai sasaran, 

antara lain:  

1. Sasaran formal. Ruang lingkup sasaran ini meliputi tujuan 

formal dari suatu organisasi, wujud dari sasaran ini 

tercantum dalam aturan-aturan tertulis. Sasaran formal 

organisasi menghendaki agar tugas dan tanggung jawab 

dalam penyelenggaraan sekolah dibuat secara terukur. 

Untuk mencapai tujuan dibagi secara merata dengan baik 

sesuai dengan kemampuan, fungsi dan wewenang yang 

telah ditentukan. Melalui stuktur organisasi yang ada, 

tercermin adanya tugas dan wewenang kepala sekolah, 

tugas dan guru dan staf administrasi sekolah. 

2. Sasaran informal. Sasaran ini mengandaikan para anggota 

organisasi tidak sepenuhnya bekerja sesui dengan 

ketentuan formal. Dalam banyak hal, lebih dimodifikasi 

oleh tiap anggotanya sesuai dengan kapasitas pemaknaan 

kesadaran mereka tentang organisasi. Di sekolah seorang 

kepala sekolah mungkin mendapat tanggung jawab sebagai 

pemimpin dan penguasa formal tertinggi. Akan tetapi, 

penerimaan dan pola pikir serta tingkah laku kepala 

sekolah merupakan konstruksi pemahaman subjektifnya 

dalam kelangsungan hubungan dengan berbagai pihak di 

lingkungan sekolahnya. Jadi, sasaran informal merupakan 

interprestasi dan modifakasi sasaran-sasaran formal dari 

seluruh anggota yang terlibat langsung pada wadah 
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organisasi. Sasaran ini mencakup pula persepsi masing-

masing individu dan menjadi tujuan kegiatan pribadi dalam 

organisasi. 

3. Sasaran idealogis. Seperti tersirat dalam istilah tersebut, 

sasaran idealogis bertalian dengan seperangkat sistem 

eksternal atau sistem nilai yang diyakini bersama. Dalam 

hal ini, nuansa budaya pada pengertian sebagai suatu sistem 

pengetahuan, gagasan dan ide yang dimiliki suatu 

kelompok masyarakat yang berfungsi sebagai landasan pijak 

dan pedoman bagi masyarakat itu dalam bersikap dan 

berperilaku dalam lingkungan alam dan sosial tempat 

mereka bernaung. Hal ini merupakan penjabaran dari 

pengaruh idealogis terhadap organisasi.  

4. Sasaran-sasaran lain yang kurang begitu kuat. Penekanan 

pada sasaran ini akan menonjol pada suatu proses aktifitas 

organisasi yang biasa. Misalnya, berkurangnya pendaftaran 

di sekolah-sekolah yang dapat mengubah secara luas peran 

para pendidik atau organisasi, termasuk rasio pendidik 

terhadap peserta didik beserta jumlah rombonhgan belajar.  

Mengacu pada sasaran-sasaran sekolah di atas, mengisaratkan 

suatu cara pandang berbeda dari pandangan umum tantang 

sekolah. Sebagai organisasi, sekolah bukan hanya sekedaar 

tumpukan peran-peran struktural yang kaku, statis dan jalur 

kerja yang serba mekanistis belaka. Mekanisme itu mengalami 

dinamika akualisasi melalui aneka ragam interpretasi para 

anggota yang melatarbelakangi perilaku manusia dalam 

mengembangkan peran dan status yang berbeda beda.  

Sekolah sebagai organisasi sosial juga memiliki struktur 

organisasi. Dalam struktur sosial terdapat sistem kedudukan dan 
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peranan anggota-anggota kelompok yang kebanyakan bersifat 

hierarkis, yakni dari kedudukan yang tinggi yang memegang 

kekuasaan sampai pada kedudukan yang paling rendah 

(Nasution, 1999: 72). Pada Struktur sosial sekolah, kepala sekolah 

menduduki posisi yang paling tinggi dan petugas kebersihan 

berada pada posisi paling dasar. Sementara dalam kelas, guru 

menempati posisi yang lebih tinggi dibandingkan dengan peserta 

didik. Pada umumnya peserta didik pada tingkat kelas rendah 

merasa mempunyai kedudukan yang lebih rendah daripada 

peserta didik yang berada pada tingkat kelas yang lebih tinggi 

(Rifa’i, 2012: 75). Setiap orang yang menjadi anggota suatu 

kelompok mempunyai bayangan tentang kedudukan masing-

masing dalam kelompok itu. Di sekolah kita memiliki bayangan 

tentang kedudukan kepala sekolah, guru-guru, pegawai 

adminstrasi, petugas kebersihan, dan murid serta hubungan 

antara berbagai kedudukan tersebut.  

Berikut ini dideskripsikan struktur organisasi sekolah 

berserta hubungannya dengan strutur lainnya: 

1. Kepala sekolah. Dalam struktur sekolah, kepala sekolah 

menduduki posisi yang paling tinggi. Kepala sekolah 

berhak mengambil keputusan yang harus dipatuhi oleh 

seluruh warga sekolah. Kepala sekolah juga sebagai 

perantara antara atasan yakni kepala dinas bagi sekolah 

negeri atau pengurus yayasan bagi sekolah swasta dengan 

guru-guru dan peserta didik. Selain itu, kepala sekolah juga 

memegang kepemimpinan di sekolah dengan harapan 

sanggup memberikan pimpinan dalam segala hal yang 

berkenaan dengan sekolah, permasalahan yang timbul dari 

adanya interaksi dengan masyarakat, peserta didik, maupun 

guru-guru. Pada satu pihak guru-guru mengharapkan 



132 Lingkaran Konsentris Manajemen Pendidikan 

keputusan dan tindakan-tindakan yang tegas, di lain pihak 

mereka menginginkan agar keputusan yang diambil dengan 

cara musyawarah. Dalam hal itulah kepala sekolah harus 

dapat bergerak di antara harapan-harapan yang bertolak 

belakang itu. Dengan kedudukan dan peran dalam struktur 

sekolah tersebut, kepala sekolah layaknya sebagai seorang 

pemimpin. Maka setiap tindakan, perbuatan, dan 

kepemimpinannya dalam sekolah menjadi sorotan. Kepala 

sekolah akhirnya dituntut untuk menjadi contoh suri 

teladan dalam bidang moral, akhlak, dan bersosial. Kepala 

sekolah juga dituntut lebih, dalam segi keilmuannya. 

Kepala sekolah juga dituntut sebagai manajer handal yang 

mampu mengatur ketertiban dan kemajuan sekolah. 

2. Guru. Posisi guru dalam struktur sosial sekolah berada di 

bawah kepala sekolah. Guru juga mempunyai kedudukan 

sebagaimana seorang pegawai oleh karena itu ia harus 

menghormati kepala sekolah dan bersedia untuk 

mematuhinya dalam hal-hal yang berkenaan dengan urusan 

sekolah, baik segala urusan yang ditetapkan oleh atasan 

pemerintah, ataupun yayasan, kemudian apabila 

melakukan suatu pelanggaran maka guru tersebut dapat 

diberi sanksi. Keberhasilan peserta didik dianggap sebagai 

keberhasilan guru, demikian juga kegagalan peserta didik, 

dianggap sebagai kegagalan guru.  

3. Struktur non guru. Secara formal kedudukan pegawai 

administrasi, petugas kebersihan dan keamanan lebih 

rendah dari kepala sekolah dan tenaga pengajar. Pegawai 

administrasi posisinya lebih tinggi dari petugas kebersihan 

dan keamanan. Hierarki itu juga diterima oleh yang 

bersangkutan dan masyarakat. Dalam praktiknya ada 
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kemungkinan pegawai administrasi yang telah lama 

memegang jabatannya dan telah mengenal seluk beluk 

sekolah mempunyai kedudukan yang lebih tinggi. Banyak 

tugas dapat dipercayakan kepadanya. Dalam berbagai hal 

pendapatnya diperlukan oleh kepala sekolah dalam 

mengambil keputusan atau tindakan. Tugas dan fungsi 

pegawai adminstrasi berkaitan erat dengan administrasi 

pembelajaran yang dilakukan oleh guru, seperti 

menyiapkan presensi peserta didik, jurnal pembelajaran, 

administrasi keuangan untuk pembayaran gaji dan 

honorarium guru dan karyawan, mutasi personalia, dan 

proses administrasi lainnya. Sementara pola hubungannya 

dengan peserta didik berkenaan dengan pengelompokkan 

dan penataan administrasi presensi, pindah sekolah, urusan 

beasiswa.  

Dalam rangka meningkatkan dinamisasi organisasinya, proses 

penyusunan struktur organisasi sekolah didasarakan pada 

beberapa faktor, antara lain: 

1. Besar kecilnya sekolah. Ada sekolah yang mempunyai 

banyak peserta didik, banyak guru dan banyak pula 

ruangan belajarnya, tetapi ada pula yang sebaliknya. Ada 

sekolah yang banyak peserta didiknya, tetapi tidak cukup 

guru-gurunya, tidak cukup ruangan belajarnya, dan 

sebagainya. 

2. Letak sekolah. Sekolah yang berada di kota besar berlainan 

sekolah di kota kecil, di kota kecamatan, di pegunungan, 

dipinggir pantai. Letak sekolah atau lingkungan sekolah 

menentukan tokoh-tokoh masyarakat siapakah yang perlu 
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diikutsertakan di dalam membangun dan membina sekolah 

itu. 

3. Jenis dan tingkatan sekolah. Sekolah kejurusan berbeda 

dengan sekolah umum, sekolah dasar berbeda dengan 

sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas dan 

berbeda pula dengan perguruan tinggi. 

C. Budaya Organisasi Sekolah 

Budaya organisasi merupakan faktor penting yang dapat 

memberikan kekuatan dan dorongan yang besar bagi organisasi. 

Budaya organisasi dapat digunakan sebagai rambu-rambu dalam 

mencapai tujuan organisasi, dengan catatan tidak ada anggota 

yang melanggar nilai-nilai yang ada di dalam organisasi tersebut. 

Budaya organisasi diandaikan sebagai suatu kebiasaan yang dianut 

anggotanya yang menjadi pembeda antara organisasi yang satu 

dengan organisasi lainnya. Budaya organisasi merupakan suatu 

nilai, norma, sikap, dan perilaku yang dibentuk, dikembangkan 

dan diwariskan oleh suatu organisasi kepada anggotanya sebagai 

bentuk kepribadian (identitas) pembeda dengan organisasi lain 

serta dapat digunakan sebagai acuan dalam menghadapi 

permasalahan baik internal maupun eksternal.  

Budaya organisasi diabstraksikan sebagai pola-pola nilai, 

norma, kepercayaan, sikap dan asumsi yang diartikulasikan 

sebagai bentuk atau tata cara orang-orang di dalam organisasi 

melaksanakan sesuatu (Amstrong, 2009: 126).
 
Deskripsi senada 

disampaikan oleh Indrawijaya (2010: 198), dengan memaknai 

budaya organisasi sebagai keseluruhan nilai, norma-norma, 

kepercayaan, serta pandangan yang dianut dan dijunjung tinggi 

bersama oleh para anggota organisasi, sehingga budaya tersebut 
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memberi arah dan corak kepada cara berfikir dan pandangan 

kehidupan (way of thinking, way of life). Secara sederhana budaya 

organisasi diartikan sebagai sejumlah pemahaman penting seperti 

norma, nilai, sikap, dan keyakinan yang dimiliki bersama oleh 

anggota organisasi (Suwarto dan Koeshatono, 2009: 2).  

Batasan mengenai makna budaya organisasi yang ditanamkan 

dalam suatu sistem organisasi kemudian diyakini oleh setiap 

anggota sangat mempengaruhi sikap dan perilaku anggota 

organisasinya yang kemudian berpengaruh pada kinerja 

organisasi. Bentuk dari pengaruh budaya organisasi pada suatu 

lembaga bisa kita lihat pada perbedaan dua lembaga, misalnya 

antara lembaga pendidikan dan lembaga kepolisian. Tentu jika 

berkunjung kedua lembaga tersebut kita akan merasakan 

atmosfer yang sangat berbeda. Mulai dari pintu masuk gerbang, 

hingga interaksi sosialnya memberikan gambaran bagaimana 

simbol dan budaya organisasinya. Nilai dasar budaya organisasi 

yang ditanamkan dalam suatu lembaga, memberikan perbedaan 

dan pengaruh yang sangat signifikan baik melalui simbol-simbol, 

komunikasi, hingga interaksi sosial lainnya. 

Untuk memahami bagaimana peta konsep budaya organisasi 

dalam lembaga pendidikan, kita dapat mengacu pada teori Fons 

Tropenaars, yang disadur oleh Syafar (2017: 281). Menurut Fons 

Tropenaars budaya organisasi seperti bawang bombai yang terdiri 

atas tiga lapisan, sebagaimana dalam skema dibawah ini.  
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Model Budaya organisasi: Tropenaars) 

 Model budaya organisasi bawang bombai yang dijelaskan 

Fons Tropenaars di atas, terdiri atas tiga lapisan sebagai berikut:  

1. Lapisan paling luar (eksplisit), merupakan realitas yang 

dapat diobservasi, terdiri atas artefak-artefak dan produk-

produk. Isi dari lapisan budaya organisasi ini mencakup 

bahasa (komunikasi), bangunan (bisa beruapa bangunan 

sekolah, tempat ibadah dan sebagainya), serta pakaian dan 

kesenian.  

2. Lapisan tengah merupakan norma dan nilai-nilai. Pada 

bagian ini, budaya eksplisit dapat merefleksikan norma atau 

nilai-nilai. Norma tersebut merupakan rasa bersama yang 

dimiliki kelompok mengenai apa yang benar dan apa yang 

salah. Nilai-nilai tersebut menentukan definisi apakah 

sesuatu itu lebih baik atau buruk, dan karenannya dengan 

ide-ide yang dianut bersama oleh kelompok. Misalnya, 

budaya yang diyakini lembaga tersebut menanamkan rasa 

toleransi, sehingga jika ada sesuatu yang dianggap berlainan 

dengan norma, maka rasa toleransi tersebut menjadi 

penengah dari perbedaan tersebut. 

Bawang  Bombai  ( Fons  

  

Artefak dan Produk   

Norma dan Nilai - nilai   

Asumsi Dasar   
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3. Lapisan inti (implisit), pada tahapan ini anggota organisasi, 

mengorganisir dirinya dan mengembangkan cara yang 

paling efektif untuk menghadapi tantangan lingkungannya 

baik dengan memanfaatkan sumber-sumber yang telah ada 

maupun menggunakan metode tersendiri. Sehingga, 

bagaimana pola perilaku manusia bertindak dalam 

menghadapi tantangan.  

Teori dan konsep mengenai budaya organisasi di atas, 

relevansinya dengan nilai-nilai pendidikan mengandung beberapa 

dimenasi penting sebagai berikut: Pertama, adanya perbedaan 

nilai yang membedakan antara lembaga pendidikan dengan 

lembaga-lembaga lainnya, yang tentunya menunjukkan tujuan 

dari lembaga pendidikan tersebut. Kedua, simbol seperti simbol 

yang bisa diindera misalnya pakaian, produk lembaga, dan 

sebagainya. Ketiga, pola interaksi sosial, baik berupa komunikasi, 

pergaulan dan sikap. 

Budaya organisasi dimaknai oleh Hodge dan Gales (1996: 98) 

sebagai konstruksi dari dua tingkat karakteristik yaitu 

karakteristik organisasi yang kelihatan (observable) dan 

karakteristik organisasi yang tidak kelihatan (unoservable). 

Menurutnya, budaya organisasi mempunyai empat indikator 

yang menentukan kemajuan sebuah organisasi, antara lain: (1) 

Involvement (keterlibatan) yakni keterlibatan semua komponen 

dalam kemajuan organisasi; (2) Consistent (konsisten) yakni selalu 

konsisten dalam nilai dan budaya yang dianutnya; (3) 

Adaptability selalu beradaptasi terhadap kondisi zaman yang 

terus berubah; dan (4) Mission (misi) memiliki tujuan yang jelas 

dalam melangkah.  
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Budaya organisasi, oleh Shcein (2004) dibagi ke dalam dua 

dimensi yaitu : pertama, dimensi external environments, yang 

didalamnya terdapat lima hal esensial yaitu: (1) Mission and 

strategy; (2) Goals; (3) Means to achieve goals; (4) Measurement; 

dan (5) Correction. Kedua, dimensi internal integration yang di 

dalamnya terdapat enam aspek utama, yaitu : (1) Common 

language; (2) Group boundaries for inclusion and exclusion; (3) 

Distributing power and status; (4) Developing norms of intimacy, 

friendship, and love; (5) Reward and punishment; dan (6) 

Explaining and explainable: ideology and religion.  

Pada bagian lain, Schein (2004) mengetengahkan sepuluh 

karateristik budaya organisasi, yang mencakup : (1) Observe 

behavior: language, customs, traditions; (2) Groups norms: 

standards and values; (3) Espoused values: published, publicly 

announced values; (4) Formal philosophy: mission; (5) Rules of the 

game: rules to all in organization; (6) Climate: climate of group in 

interaction; (7) Embedded skills; (8) Habits of thinking, acting, 

paradigms: shared knowledge for socialization; (9) Shared 

meanings of the group; dan (10) Metaphors or symbols.  

Sementara itu, Luthan (1995: 36) mengetengahkan enam 

karakteristik penting dari budaya organisasi, yaitu : (1) Obeserved 

behavioral regularities yakni keberaturan cara bertindak dari para 

anggota yang tampak teramati. Ketika anggota organisasi 

berinteraksi dengan anggota lainnya, mereka mungkin 

menggunakan bahasa umum, istilah, atau ritual tertentu; (2) 

Norms yakni berbagai standar perilaku yang ada, termasuk di 

dalamnya tentang pedoman sejauh mana suatu pekerjaan harus 

dilakukan; (3) Dominant values yaitu adanya nilai-nilai inti yang 

dianut bersama oleh seluruh anggota organisasi, misalnya tentang 

kualitas produk yang tinggi, absensi yang rendah atau efisiensi 
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yang tinggi; (4) Philosophy yakni adanya kebijakan-kebijakan yang 

berkenaan dengan keyakinan organisasi dalam memperlakukan 

pelanggan dan karyawan (5) Rules yaitu adanya pedoman yang 

ketat, dikaitkan dengan kemajuan organisasi (6) Organization 

climate merupakan perasaan keseluruhan (an overall “feeling”) 

yang tergambarkan dan disampaikan melalui kondisi tata ruang, 

cara berinteraksi para anggota organisasi, dan cara anggota 

organisasi memperlakukan dirinya dan pelanggan atau orang lain.  

Budaya organisasi dapat dipandang sebagai sebuah sistem. 

Dilihat dari sisi in put, budaya organisasi mencakup umpan balik 

(feed back) dari masyarakat, profesi, hukum, kompetisi dan 

sebagainya. Sedangkan dilihat dari proses, budaya organisasi 

mengacu kepada asumsi, nilai dan norma, misalnya nilai tentang : 

uang, waktu, manusia, fasilitas dan ruang. Sementara dilihat dari 

out put, berhubungan dengan pengaruh budaya organisasi 

terhadap perilaku organisasi, teknologi, strategi, image, produk 

dan sebagainya. Selanjutnya Kotter dan Heskett (1998: 5) 

memilah budaya organisasi menjadi ke dalam dua tingkatan yang 

berbeda. Pada tingkatan yang lebih dalam dan kurang terlihat, 

nilai-nilai yang dianut bersama oleh orang dalam organisasi dan 

cenderung bertahan sepanjang waktu bahkan meskipun anggota 

organisasi sudah berubah. Pengertian ini mencakup tentang apa 

yang penting dalam kehidupan, dan dapat sangat bervariasi dalam 

organisasi yang berbeda. Dalam beberapa hal orang sangat 

mempedulikan uang, dalam hal lain orang sangat mempedulikan 

inovasi atau kesejahteraan karyawan. Pada tingkatan ini, budaya 

sangat sukar berubah, sebagian karena anggota organisasi sering 

tidak sadar akan banyaknya nilai yang mengikat mereka bersama. 

Pada tingkat yang terlihat, budaya menggambarkan pola atau 

gaya perilaku suatu organisasi, sehingga karyawan-karyawan baru 
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secara otomatis terdorong untuk mengikuti perilaku sejawatnya. 

Budaya dalam pengertian ini, masih kaku untuk berubah, tetapi 

tidak sesulit pada tingkatan nilai-nilai dasar.  

Pada bagian lain, Kotter dan Heskett (1998: 6) memaparkan 

pula tentang tiga konsep budaya organisasi yaitu : (1) Budaya 

yang kuat; (2) Budaya yang secara strategis cocok; dan (3) Budaya 

adaptif. Organisasi yang memiliki budaya yang kuat ditandai 

dengan adanya kecenderungan hampir semua manajer menganut 

bersama seperangkat nilai dan metode menjalankan usaha 

organisasi. Karyawan baru mengadopsi nilai-nilai ini dengan 

sangat cepat. Seorang eksekutif baru bisa saja dikoreksi oleh 

bawahannya, selain juga oleh atasannya, jika dia melanggar 

norma-norma organisasi. Gaya dan nilai dari suatu budaya yang 

cenderung tidak banyak berubah dan akar-akarnya sudah 

mendalam, walaupun terjadi penggantian pimpinan. Dalam 

organisasi dengan budaya yang kuat, karyawan cenderung 

berbaris mengikuti penabuh genderang yang sama. Nilai-nilai dan 

perilaku yang dianut bersama membuat orang merasa nyaman 

dalam bekerja, rasa komitmen dan loyalitas membuat orang 

berusaha lebih keras lagi. Dalam budaya yang kuat memberikan 

struktur dan kontrol yang dibutuhkan, tanpa harus bersandar 

pada birokrasi formal yang mencekik yang dapat menekan 

tumbuhnya motivasi dan inovasi.  

Sementara konsep budaya organisasi bernuansa strategis 

cocok, secara eksplisit menyatakan bahwa arah budaya harus 

menyelaraskan dan memotivasi anggota, jika ingin meningkatkan 

kinerja organisasi. Konsep utama yang digunakan di sini adalah 

“kecocokan”. Jadi, sebuah budaya dianggap baik apabila cocok 

dengan konteksnya. Adapun yang dimaksud dengan konteks bisa 

berupa kondisi obyektif dari organisasinya atau strategi usahanya. 
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Sementara itu, budaya yang adaptif berangkat dari logika bahwa 

hanya budaya yang dapat membantu organisasi mengantisipasi 

dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan, akan diasosiasikan 

dengan kinerja yang superiror sepanjang waktu. Terakhir konsep 

budaya organisasi dengan nuansa adaptif merupakan sebuah 

budaya dengan pendekatan yang bersifat siap menanggung resiko, 

percaya, dan proaktif terhadap kehidupan individu. Para anggota 

secara aktif mendukung usaha satu sama lain untuk 

mengidentifikasi semua masalah dan mengimplementasikan 

pemecahan yang dapat berfungsi. Ada suatu rasa percaya diri 

(confidence) yang dimiliki bersama. Para anggotanya percaya, 

tanpa rasa bimbang bahwa mereka dapat menata secara efektif 

masalah baru dan peluang apa saja yang akan mereka temui. 

Kegairahan yang menyebar luas, satu semangat untuk melakukan 

apa saja yang dia hadapi untuk mencapai keberhasilan organisasi. 

Para anggota ini reseptif terhadap perubahan dan inovasi. Jenis 

budaya ini menghargai dan mendorong kewiraswastaan, yang 

dapat membantu sebuah organisasi beradaptasi dengan 

lingkungan yang berubah, dengan memungkinkannya 

mengidentifikasi dan mengeksploitasi peluang-peluang baru.  

Proses terbentuknya budaya dalam organisasi bisa bermula 

dari mana pun, dari perorangan atau kelompok, dari tingkat 

bawah atau puncak. Ndraha (1997: 9) menginventarisir sumber-

sumber pembentuk budaya organisasi, diantaranya : (1) Pendiri 

organisasi; (2) Pemilik organisasi; (3) Sumber daya manusia asing; 

(4) Kelompok eksternal organisasi; (4) Orang yang 

berkepentingan dengan organisasi (stakeholder); dan (6) 

Masyarakat. Selanjutnya dikemukakan pula bahwa proses budaya 

dapat terjadi dengan cara: (1) kontak budaya; (2) benturan 

budaya; dan (3) penggalian budaya. Pembentukan budaya tidak 
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dapat dilakukan dalam waktu yang sekejap, namun memerlukan 

waktu dan bahkan biaya yang tidak sedikit untuk dapat 

menerima nilai-nilai baru dalam organisasi.  

Setelah mapan, budaya organisasi sering mengabadikan 

dirinya dalam sejumlah hal. Calon anggota kelompok mungkin 

akan disaring berdasarkan kesesuaian nilai dan perilakunya 

dengan budaya organisasi. Kepada anggota organisasi yang baru 

terpilih bisa diajarkan gaya kelompok secara eksplisit. Kisah-

kisah atau legenda-legenda historis bisa diceritakan secara terus 

menerus untuk mengingatkan setiap orang tentang nilai-nilai 

kelompok dan apa yang dimaksudkan dengannya. Para manajer 

bisa secara eksplisit berusaha bertindak sesuai dengan contoh 

budaya dan gagasan budaya tersebut. Begitu juga, anggota senior 

bisa mengkomunikasikan nilai-nilai pokok mereka secara terus 

menerus dalam percakapan sehari-hari atau melalui ritual dan 

perayaan-perayaan khusus.  

Orang-orang yang berhasil mencapai gagasan-gagasan yang 

tertanam dalam budaya ini dapat terkenal dan dijadikan 

pahlawan. Proses alamiah dalam identifikasi diri dapat 

mendorong anggota muda untuk mengambil alih nilai dan gaya 

mentor mereka. Barangkali yang paling mendasar, orang yang 

mengikuti norma-norma budaya akan diberi imbalan (reward) 

sedangkan yang tidak, akan mendapat sanksi (punishment). 

Imbalan (reward) bisa berupa materi atau pun promosi jabatan 

dalam organisasi tertentu sedangkan untuk sanksi (punishment) 

tidak hanya diberikan berdasar pada aturan organisasi yang ada 

semata, namun juga bisa berbentuk sanksi sosial. Dalam arti, 

anggota tersebut menjadi isolated di lingkungan organisasinya. 

Dalam suatu organisasi sesungguhnya tidak ada budaya yang 

“baik” atau “buruk”, yang ada hanyalah budaya yang “cocok” atau 
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“tidak cocok” . Jika dalam suatu organisasi memiliki budaya yang 

cocok, maka manajemennya lebih berfokus pada upaya 

pemeliharaan nilai-nilai yang ada dan perubahan tidak perlu 

dilakukan. Namun jika terjadi kesalahan dalam memberikan 

asumsi dasar yang berdampak terhadap rendahnya kualitas 

kinerja, maka perubahan budaya mungkin diperlukan. Karena 

budaya ini telah berevolusi selama bertahun-tahun melalui 

sejumlah proses belajar yang telah berakar, maka mungkin saja 

sulit untuk diubah. Kebiasaan lama akan sulit dihilangkan. 

Walaupun demikian, Schwartz dan Stanley (1998: 90) 

mengemukakan empat alternatif pendekatan terhadap 

manajemen budaya organisasi, yaitu : (1) Melupakan budaya 

lama; (2) Mengendalikan lingkungan di sekitarnya; (3) 

Mengupayakan untuk merubah unsur-unsur budaya lama agar 

cocok dengan strategi; dan (4) merubah strategi. Pada 

kesempatan yang sama Schwartz dan Stanley (1998:105) 

mengemukan bahwa terdapat lima alasan untuk membenarkan 

perubahan budaya secara besar-besaran : (1) Jika organisasi 

memiliki nilai-nilai yang kuat namun tidak cocok dengan 

lingkungan yang berubah; (2) Jika organisasi sangat bersaing dan 

bergerak dengan kecepatan kilat; (3) Jika organisasi berukuran 

sedang-sedang saja atau lebih buruk lagi; (4) Jika organisasi mulai 

memasuki peringkat yang sangat besar; dan (5) Jika organisasi 

kecil tetapi berkembang pesat.  

Apabila tidak ada satu pun alasan yang cocok dengan di atas, 

jangan lakukan perubahan. Analisisnya terhadap sepuluh kasus 

usaha mengubah budaya menunjukkan bahwa hal ini akan 

memakan biaya antara lima sampai sepuluh persen dari yang 

telah dihabiskan untuk mengubah perilaku orang. Meskipun 

demikian mungkin hanya akan didapatkan setengah perbaikan 
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dari yang diinginkan. Hal itu akan memakan biaya lebih banyak 

lagi dalam bentuk waktu, usaha dan uang.  

Dengan memahami konsep tentang budaya organisasi 

sebagaimana telah diutarakan di atas, selanjutnya di bawah ini 

akan diuraikan tentang penerapan budaya organisasi dalam 

konteks persekolahan. Secara umum, penerapan konsep budaya 

organisasi di sekolah sebenarnya tidak jauh berbeda dengan 

penerapan konsep budaya organisasi lainnya. Kalaupun terdapat 

perbedaan mungkin hanya terletak pada jenis nilai dominan yang 

dikembangkannya dan karakateristik dari para pendukungnya. 

Berkenaan dengan pendukung budaya organisasi di sekolah Stolp 

(1997: 71) mengemukakan bahwa "the commonly held beliefs of 

teachers, students, and principals”.  

Nilai-nilai yang dikembangkan di sekolah, tentunya tidak 

dapat dilepaskan dari keberadaan sekolah itu sendiri sebagai 

organisasi pendidikan, yang memiliki peran dan fungsi untuk 

mengembangkan, melestarikan dan mewariskan nilai-nilai 

budaya kepada para siswanya. Nilai-nilai yang mungkin 

dikembangkan di sekolah tentunya sangat beragam. Merujuk 

pada pemikiran Suryabrata (2004), setidaknya terdapat enam 

jenis nilai yang seyogyanya dapat dikembangkan di sekolah. Tabel 

di bawah ini mendeskripsikan secara paralel keenam jenis nilai 

beserta perilaku dasarnya.  

 Jenis Nilai dan Perilaku Dasarnya  

No  Nilai  Perilaku Dasar  

1  Ilmu Pengetahuan  Berfikir  

2  Ekonomi  Bekerja  

3  Kesenian  Menikmati keindahan  
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4  Keagamaan  Memuja  

5  Kemasyarakatan  Berbakti/berkorban  

6  Politik/kenegaraan  Berkuasa/memerintah  

 

Mengacu pada konsepsi yang dikonstruksi oleh Luthan 

(1995) dan Schein (2004), di bawah ini akan diuraikan tentang 

berbagai karakteristik budaya organisasi di sekolah, yaitu (1) 

Obeserved behavioral regularities; (2) Norms; (3) Dominant value. 

(4) Philosophy; (5) Rules dan (6) Organization climate.  

Obeserved behavioral regularities. Budaya organisasi di 

sekolah ditandai dengan adanya keteraturan cara bertindak dari 

seluruh anggota sekolah yang dapat diamati. Keteraturan 

berperilaku ini dapat berbentuk acara-acara ritual tertentu, 

bahasa umum yang digunakan atau simbol-simbol tertentu, yang 

mencerminkan nilai-nilai yang dianut oleh anggota sekolah.  

Norms. Budaya organisasi di sekolah ditandai oleh adanya 

norma-norma yang berisi tentang standar perilaku dari anggota 

sekolah, baik bagi peserta didik maupun guru. Standar perilaku 

ini bisa berdasarkan pada kebijakan intern sekolah itu sendiri 

maupun pada kebijakan pemerintah daerah dan pemerintah 

pusat. Standar perilaku peserta didik terutama berhubungan 

dengan pencapaian hasil belajar, yang akan menentukan apakah 

seorang peserta didik dapat dinyatakan lulus/naik kelas atau 

tidak. Standar perilaku ini tidak hanya berkenaan dengan aspek 

kognitif atau akademik semata, namun menyangkut seluruh 

aspek kepribadian. Konsepsi ini sejalan dengan spirit yang 

diharapkan oleh Pemerintah melalui penerbitan Undang-Undang 

Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 tentang 
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Peserta Didik. Pada Bab V Pasal 12 ayat 1 dan 2, dinyatakan 

bahwa :  

1. Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak :  

a. Mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama 

yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang 

seagama.  

b. Mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan 

bakat, minat, dan kemampuannya.  

c. Mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang 

tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya.  

d. Mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang 

tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. 

e. Pindah ke program pendidikan pada jalur dan satua 

pendidikan lain yang setara. 

f. Menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan 

kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang 

dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan.  

2. Setiap peserta didik berkewajiban :  

a. Menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin 

keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan.  

b. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, 

kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari 

kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.  

c. Warga negara asing dapat menjadi peserta didik pada 

satuan pendidikan yang di selenggarakan dalam wilayah 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketentuan 

mengenai hak dan kewajiban peserta didik sebagaimana 
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dimaksud dalam ayat (1), dan ayat (2), diatur lebih 

lanjut dengan peraturan pemerintah.  

Sedangkan berkenaan dengan standar perilaku guru, terkait 

erat dengan standar kompetensi yang harus dimiliki guru, yang 

akan menopang terhadap kinerjanya. Dalam perspektif kebijakan 

pendidikan nasional, pemerintah telah merumuskan empat jenis 

kompetensi guru sebagaimana tercantum dalam Penjelasan 

Peraturan Pemerintah No 14 Tahun 2005 tentang Standar 

Nasional Pendidikan, yaitu:  

1. Kompetensi pedagogik yaitu merupakan kemampuan 

dalam pengelolaan peserta didik yang meliputi: (a) 

Pemahaman wawasan atau landasan kependidikan; (b) 

Pemahaman terhadap peserta didik; (c) Pengembangan 

kurikulum/ silabus; (d) Perancangan pembelajaran; (e) 

Pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis; (f) 

Evaluasi hasil belajar; dan (g) Pengembangan peserta didik 

untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang 

dimilikinya. 

2. Kompetensi kepribadian yaitu merupakan kemampuan 

kepribadian yang: (a) Mantap; (b) Stabil; (c) Dewasa; (d) 

Arif dan bijaksana; (e) Berwibawa; (f) Berakhlak mulia; (g) 

Menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat; (h) 

Mengevaluasi kinerja sendiri; dan (i) Mengembangkan diri 

secara berkelanjutan.  

3. Kompetensi sosial yaitu merupakan kemampuan pendidik 

sebagai bagian dari masyarakat untuk: (a) Berkomunikasi 

lisan dan tulisan; (b) Menggunakan teknologi komunikasi 

dan informasi secara fungsional; (c) Bergaul secara efektif 

dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga 
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kependidikan, orangtua/wali peserta didik; dan (d) Bergaul 

secara santun dengan masyarakat sekitar.  

4. Kompetensi profesional merupakan kemampuan 

penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam 

yang meliputi: (a) Konsep, struktur, dan metoda 

keilmuan/teknologi/seni yang menaungi/koheren dengan 

materi ajar; (b) Materi ajar yang ada dalam kurikulum 

sekolah; (c) Hubungan konsep antar mata pelajaran terkait; 

(d) Penerapan konsep-konsep keilmuan dalam kehidupan 

sehari-hari; dan (e) Kompetisi secara profesional dalam 

konteks global dengan tetap melestarikan nilai dan budaya 

nasional.  

Dominant values; jika dihubungkan dengan tantangan 

pendidikan Indonesia dewasa ini yaitu tentang pencapaian mutu 

pendidikan, maka budaya organisasi di sekolah seyogyanya 

diletakkan dalam kerangka pencapaian mutu pendidikan di 

sekolah. Nilai dan keyakinan akan pencapaian mutu pendidikan 

di sekolah hendaknya menjadi hal yang utama bagi seluruh warga 

sekolah. Adapun tentang makna dalam mutu sendiri, Sallis (2010: 

29) mengartikannya sebagai sebuah hal yang berhubungan gairah 

dan harga diri. Sementara itu, dalam konteks Manajemen 

Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah, mutu pendidikan meliputi 

aspek input, proses dan output pendidikan (Depdiknas, 2001).  

Pada aspek input, mutu pendidikan ditunjukkan melalui 

tingkat kesiapan dan ketersediaan sumber daya, perangkat lunak, 

dan harapan-harapan. Makin tinggi tingkat kesiapan input, makin 

tinggi pula mutu input tersebut. Sedangkan pada aspek proses, 

mutu pendidikan ditunjukkan melalui pengkoordinasian dan 

penyerasian serta pemanduan input sekolah dilakukan secara 
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harmonis, sehingga mampu menciptakan situasi pembelajaran 

yang menyenangkan (enjoyable learning), mampu mendorong 

motivasi dan minat belajar, dan benar-benar mampu 

memberdayakan peserta didik. Sementara, dari aspek out put, 

mutu pendidikan dapat dilihat dari prestasi sekolah, khususnya 

prestasi siswa, baik dalam bidang akademik maupun non 

akademik.  

Diskursus tentang upaya menumbuhkembangkan budaya 

mutu di sekolah, berkelindan erat dengan konsep Total Quality 

Management (TQM). Konsepsi ini diandaikan sebagai suatu 

pendekatan dalam menjalankan suatu unit usaha untuk 

mengoptimalkan daya saing organisasi melalui prakarsa perbaikan 

terus menerus atas produk, jasa, manusia, proses kerja, dan 

lingkungannya. Berkaitan dengan bagaimana TQM dijalankan, 

Sallis (2010: 103) mengemukakan bahwa aplikasi TQM 

didasarkan atas kaidah-kaidah : (1) Ciptakan sebuah usaha 

peningkatan produk dan jasa, (2) Adopsi falsafah baru, (3) 

Hindari ketergantungan pada inspeksi massa untuk mencapai 

mutu, (4) Akhiri praktek menghargai bisnis dengan harga, (5) 

Tingkatkan secara konstan sistem produksi dan jasa, untuk 

meningkatkan mutu dan produktifitas, dan selanjutnya turunkan 

biaya secara konstan, (6) Lembagakan pelatihan kerja, (7) 

Lembagakan kepemimpinan, (8) Hilangkan rasa takut agar orang 

dapat bekerja secara efektif, (9) Uraikan kendala-kendala antar 

departemen, (10) Hapuskan slogan, desakan, dan target, serta 

tingkatkan produktivitas tanpa menambah beban kerja, (11) 

Hapuskan standar kerja yang menggunakan quota numerik, (12) 

Hilangkan kendalakendala yang merampas kebanggaan karyawan 

atas keahliannya, (13) Lembagakan aneka program pendidikan 



150 Lingkaran Konsentris Manajemen Pendidikan 

yang semangat dan peningkatan kualitas kerja, (14) Tempatkan 

setiap orang dalam tim kerja agar dapat melakukan transformasi. 

Dengan mengutip pemikiran Scheuing dan Christopher, 

dikemukakan pula empat prinsip utama dalam mengaplikasikan 

TQM, yaitu: (1) kepuasan pelanggan, (2) respek terhadap setiap 

orang; (3) pengelolaan berdasarkan fakta, dan (4) perbaikan 

secara terus menerus. Selanjutnya, dalam konteks Manajemen 

Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah, Depdiknas telah memerinci 

tentang elemen-elemen yang terkandung dalam budaya mutu di 

sekolah, yakni : (a) informasi kualitas harus digunakan untuk 

perbaikan; bukan untuk mengadili/mengontrol orang; (b) 

kewenangan harus sebatas tanggung jawab; (c) hasil harus diikuti 

penghargaan (reward) atau sanksi (punishment); (d) kolaborasi 

dan sinergi, bukan kompetisi, harus merupakan basis kerja sama; 

(e) warga sekolah merasa aman terhadap pekerjaannya; (f) 

atmosfir keadilan (fairness) harus ditanamkan; (g) imbal jasa 

harus sepadan dengan nilai pekerjaannya; dan (h) warga sekolah 

merasa memiliki sekolah.  

Philosophy. Budaya organisasi ditandai dengan adanya 

keyakinan dari seluruh anggota organisasi dalam memandang 

tentang sesuatu secara hakiki, misalnya tentang waktu, manusia, 

dan sebagainya, yang dijadikan sebagai kebijakan organisasi. Jika 

kita mengadopsi filosofi dalam dunia bisnis yang memang telah 

terbukti memberikan keunggulan pada perusahaan, di mana 

filosofi ini diletakkan pada upaya memberikan kepuasan kepada 

para pelanggan, maka sekolah pun seyogyanya memiliki 

keyakinan akan pentingnya upaya untuk memberikan kepuasan 

kepada pelanggan. Dalam konteks Manajemen Peningkatan Mutu 

Berbasis Sekolah, Depdiknas (2011) mengemukakan bahwa : 

pelanggan, terutama peserta didik harus merupakan fokus dari 
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semua kegiatan di sekolah. Artinya, semua input-proses yang 

dikerahkan di sekolah tertuju ditujukan untuk meningkatkan 

mutu dan kepuasan peserta didik. Konsekuensi logis dari ini 

semua adalah bahwa penyiapan input, proses belajar mengajar 

harus benar-benar mewujudkan sosok utuh mutu dan kepuasan 

yang diharapkan siswa.  

Rules. Budaya organisasi ditandai dengan adanya ketentuan 

dan aturan main yang mengikat seluruh anggota organisasi. Setiap 

sekolah memiliki ketentuan dan aturan main tertentu, baik yang 

bersumber dari kebijakan sekolah setempat, maupun dari 

pemerintah, yang mengikat seluruh warga sekolah dalam 

berperilaku dan bertindak dalam organisasi. Aturan umum di 

sekolah ini dikemas dalam bentuk tata- tertib sekolah (school 

discipline), di dalamnya berisikan tentang apa yang boleh dan 

tidak boleh dilakukan oleh warga sekolah, sekaligus dilengkapi 

pula dengan ketentuan sanksi, jika melakukan pelanggaran. 

Organization climate. Budaya organisasi ditandai dengan 

adanya iklim organisasi. Hay Resources Direct mengemukakan 

bahwa “organizational climate is the perception of how it feels to 

work in a particular environment. It is the "atmosphere of the 

workplace" and people‟s perceptions of "the way we do things here” 

(Hoy Group, 2011: 90).  

Lazimnya interaksi yang terjadi di sekolah berpola pada 

interaksi yang saling mempengaruhi antara individu dengan 

lingkungannya, baik lingkungan fisik maupun sosial. Lingkungan 

ini akan dipersepsi dan dirasakan oleh individu tersebut sehingga 

menimbulkan kesan dan perasaan tertentu. Dalam hal ini, 

sekolah harus dapat menciptakan suasana lingkungan kerja yang 

kondusif dan menyenangkan bagi setiap anggota sekolah, melalui 

berbagai penataan lingkungan, baik fisik maupun sosialnya. 
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Menurut Surya (1995: 3) lingkungan kerja yang kondusif baik 

lingkungan fisik, sosial maupun psikologis dapat menumbuhkan 

dan mengembangkan motif untuk bekerja dengan baik dan 

produktif. Untuk itu, dapat diciptakan lingkungan fisik yang 

sebaik mungkin, misalnya kebersihan ruangan, tata letak, fasilitas 

dan sebagainya. Demikian pula, lingkungan sosial-psikologis, 

seperti hubungan antar pribadi, kehidupan kelompok, 

kepemimpinan, pengawasan, promosi, bimbingan, kesempatan 

untuk maju, kekeluargaan dan sebagainya. 

Dalam konteks Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis 

Sekolah (MPMBS, Depdiknas (2011) mengemukakan bahwa 

salah satu karakterististik MPMBS adalah adanya lingkungan yang 

aman dan tertib, dan nyaman sehingga proses belajar mengajar 

dapat berlangsung dengan nyaman (enjoyable learning). 

Pentingnya membangun budaya organisasi di sekolah terutama 

berkenaan dengan upaya pencapaian tujuan pendidikan sekolah 

dan peningkatan kinerja sekolah. Budaya organisasi di sekolah 

berkorelasi dengan peningkatan motivasi dan prestasi belajar 

peserta didik serta kepuasan kerja dan produktivitas guru. 

Budaya organisasi sekolah juga berpengaruh terhadap tantangan 

akademik, prestasi komparatif, penghargaan terhadap prestasi, 

komunitas sekolah, dan persepsi tentang tujuan sekolah. Tidak 

kalah pentingnya adalah budaya organisasi di sekolah juga 

memiliki korelasi dengan sikap guru dalam bekerja.  

Upaya untuk mengembangkan budaya organisasi di sekolah 

terutama berkenaan tugas kepala sekolah selaku leader dan 

manajer di sekolah harus terus ditingkatkan. Dalam hal ini, 

kepala sekolah hendaknya mampu melihat lingkungan 

sekolahnya secara holistik, sehingga diperoleh kerangka kerja 

yang lebih luas guna memahami masalah-masalah yang sulit dan 
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hubungan-hubungan yang kompleks di sekolahnya. Melalui 

pendalaman pemahamannya tentang budaya organisasi di 

sekolah, maka ia akan lebih baik lagi dalam memberikan 

penajaman tentang nilai, keyakinan dan sikap yang penting guna 

meningkatkan stabilitas dan pemeliharaan lingkungan belajarnya.  

D. Perilaku Organisasi  

Diskurus tentang perilaku organisasi cukup mendapat 

perhatian, baik dari kalangan akademisi maupun praktisi. 

Fenomena ini mudah dipahami, karena selain persoalan-

persoalan organisasi yang cenderung semakin rumit, persoalan-

persoalan manusia sendiri berlanjut menjadi tantangan pokok 

yang harus dihadapi oleh setiap pimpinan organisasi. Manusia 

adalah pendukung utama setiap organisasi apapun bentuknya. 

Perilaku manusia yang berada dalam suatu kelompok atau 

organisasi adalah awal dari perilaku organisasi tersebut. Karena 

persoalan-persoalan manusia yang selalu berkembang dan rumit, 

maka persoalan-persoalan organisasi dan khususnya persoalan 

perilaku organisasi semakin hari semakin berkembang pula.  

Istilah perilaku organisasi merupakan terjemahan dari 

organizational behavior. Konsepsi ini mendasari Thoha (2005: 56) 

memakai perilaku organisasi sebagai suatu studi yang 

menyangkut aspek-aspek tingkah laku manusia dalam suatu 

organisasi atau suatu kelompok tertentu. Perilaku organisasi 

meliputi aspek yang ditimbulkan dari pengaruh organisasi 

terhadap manusia, serta aspek yang ditimbulkan dari pengaruh 

manusia terhadap aspek organisasi. Dari prespektif yang lain, 

perilaku organisasi dimaknai sebagai pemahaman, prediksi, dan 

manajemen perilaku manusia dalam organisasi. Tujuan praktis 
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dari penelaahan dari studi ini adalah untuk mendeterminasi 

bagaimana perilaku manusia mempengaruhi usaha pencapaian 

tujuan-tujuan organisasi (Luthnas, 2009: 43). 

Perilaku organisasi tidak lepas dari persoalan hubungan 

antara individu dengan individu yang lainnya (interaksi sosial), 

hubungan individu dengan organisasinya (lembaga), serta 

hubungan individu dengan lingkungan sekitarnya. Cepi Triatna 

(20015: 14) memberikan pandangan bahwa ruang lingkup 

perilaku organisasi meliputi, bagaimana memahami orang-orang 

dalam satuan sosial, mengelola, dan memprediksi bagaimana 

mereka dapat bekerja secara efektif.
 
Dalam konteks lembaga 

pendidikan, perilaku organisasi tersebut dapat dipelajari pada dua 

aspek yakni: Pertama, manajemen kerja (managing work), yakni 

sebuah konsep yang dapat mengetahui bagaimana perilaku 

individu beradaptasi dengan lingkungan kerjanya, bagaimana 

menjalankan program kerja, serta mengontrol tujuan kerja. 

Kedua, manajemen orang (managing people), yakni aspek-aspek 

yang terkait dengan bagaimana faktor komunikasi, 

kepemimpinan, dan motivasi dari setiap individu dalam 

menjalankan tugas dan peran kelembagaan. Perilaku organisasi 

pada dasarnya menunjukkan sikap dan kemampuan dari setiap 

individu, dan kelompok bagaimana dalam memahami dan 

menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam memajukan 

organisasinya.  

Dalam organisasi pendidikan, perilaku dianggap penting 

karena dapat mempengaruhi kualitas pekerjaan. Perlu dipahami 

bahwa tindakan konkret yang dapat dilakukan oleh seorang 

pemimpin (leader) kaitannya dengan pengembangan perilaku 

organisasi adalah: Pertama, mempelajari dengan baik individu 

maupun kelompok yang ada dalam organisasi tersebut sebagai 



Lingkaran Konsentris Organisasi Sekolah  155 

langkah awal untuk mendeteksi pola interakasi dan perilaku 

lebih mendalam dari setiap anggota organisasi. Kedua, 

membangun pola interaksi yang flexible untuk menumbuhkan 

keterbukaan dan kolektivitas kerja. Ketiga, memberikan 

kepercayaan kepada setiap anggota organisasi bahwa mereka 

mampu menyelesaikan dengan baik tugas dan tanggung jawab 

yang telah diberikan. Keempat, loyalitas artinya sikap bertanggung 

jawab yang ditunjukkan oleh seorang pemimpin menjadi nilai 

dasar bagi anggota organisasi untuk berperilaku loyal terhadap 

organisasinya.  

Menurut Gitosudarmo (2000: 17), perilaku organisasi 

penting untuk dipahami, untuk mendeskripsikan, menjelaskan 

dan memprediksi, serta mengendalikan perilaku manusia dalam 

organisasi sehingga tujuan didirikannya organisasi dan tujuan 

orang-orang yang terlibat di dalamnya bisa tercapai secara 

optimal. Mendeskripsikan perilaku manusia. Tujuan pertama 

mempelajari studi perilaku keorganisasian adalah kita bisa 

mengenali, mendiagnosis, dan menjelaskan kejadian-kejadian 

yang secara teratur dan prediktabel terjadi dalam sebuah 

organisasi. Mengenali kejadian seperti ini sangat bermanfaat bagi 

para manajer sebab bisa digunakan untuk mengidentifikan 

masalah, menjelaskan apa yang sedang terjadi dalam sebuah 

organisasi, dan menjelaskan apa yang seharusnya dilakukan para 

manajer. Sebagai contoh, katakanlah sebuah organisasi 

membentuk komite gabungan yang anggota-anggotanya terdiri 

atas kelompok pria dan wanita, kemudian keduanya mempunyai 

kedudukan yang sama. Namun, jika usulan-usulan dari anggota 

wanita, usulan yang brilian sekalipun, selalu ditolak dan 

diabaikan anggota pria; bisa diidentifikasikan dan dijelaskan apa 

sesungguhnya yang sedang terjadi dalam organisasi tersebut. Bisa 
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jadi penolakan tersebut karena adanya bias gender atau adanya 

ketidaksetaraan dalam memperlakukan karyawan.  

Demikian juga apabila kita mendapati bahwa sebuah 

kegiatan ternyata lebih produktif jika dikerjakan secara 

berkelompok ketimbang dikerjakan secara individual; dari hasil 

pengamatan tersebut kita bisa mengatakan bahwa mendorong 

karyawan bersaing dengan sesama teman kerja merupakan upaya 

yang sia-sia. Sebaliknya, mendorong mereka bekerja sama, dalam 

sebuah tim kerja, justru bisa meningkatkan kinerja organisasi. 

Contoh-contoh ini mengindikasikan bahwa mendeskripsikan apa 

yang sedang terjadi dalam organisasi sekaligus bisa digunakan 

untuk mengidentifikasi masalah dan menjelaskan perilaku 

manusianya. Dengan demikian, para manajer bisa mengambil 

tindakan perbaikan yang diperlukan.  

Menjelaskan dan Memprediksi Perilaku Manusia. Tujuan 

kedua mempelajari perilaku keorganisasian adalah menjelaskan 

apa yang sedang terjadi dalam organisasi dan apa kemungkinan 

serta akibatnya di masa datang. Jadi, tujuan kedua ini adalah 

memprediksi masa depan organisasi dengan menggunakan 

kejadian masa kini sebagai prediktornya. Sebagaimana kita 

ketahui, organisasi umumnya didirikan bukan untuk jangka 

pendek, melainkan untuk jangka panjang, bahkan kalau 

mungkin, untuk waktu yang tidak terbatas. Oleh karena itu, 

dalam kehidupan organisasi tersebut, pasti terjadi suatu pola 

aktivitas yang sifatnya ajek. Artinya bahwa pola yang sama juga 

bisa terjadi dan akan berlanjut di masa datang.  

Dengan demikian, tujuan mempelajari perilaku organisasi 

bukan sekadar memahami dan menjelaskan apa yang sedang 

terjadi pada saat ini, tetapi juga bisa mengidentifikasikan faktor-

faktor yang menyebabkan mengapa pola aktivitas tersebut 
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berjalan ajek. Bagi para manajer, pemahaman seperti ini dirasa 

sangat penting sebab dengan memahami apa yang sedang terjadi 

bisa digunakan untuk mengantisipasi dan memprediksi hal-hal 

yang sama dan yang mungkin terjadi di masa datang. Demikian 

pula dengan mengacu pada pola kejadian sebelumnya, kita bisa 

mengambil keputusan-keputusan penting yang berguna bagi 

organisasi di masa mendatang sehingga jalannya organisasi bisa 

semakin stabil dan organisasi bisa hidup lebih lama. Sebagai 

contoh, jika kita terus-menerus memotivasi karyawan dengan 

uang sebagai alat pemicunya, bisa dipastikan bahwa tanpa 

pemicu uang, di masa datang karyawan tidak akan mau 

berpartisipasi dalam meningkatkan kinerja organisasi.  

Mengendalikan Perilaku Manusia. Tujuan ketiga adalah 

mengendalikan perilaku manusia dalam organisasi. Harus kita 

sadari bahwa tidak semua perilaku manusia dalam organisasi 

selaras dan cocok dengan kepentingan organisasi, mengingat 

berkumpulnya beberapa orang dalam organisasi berasal dari 

beberapa latar belakang keluarga, pendidikan, dan karakter yang 

berbeda. Di samping itu, mereka juga mempunyai kepentingan 

yang berbeda. Oleh karena itu, perilaku manusia dalam organisasi 

harus dikendalikan dengan pengertian perilaku yang disfungsional 

harus dihindarkan. Sebaliknya, perilaku yang diharapkan perlu 

didorong dan ditumbuhkembangkan dalam rangka meningkatkan 

kinerja organisasi.  

Mengendalikan perilaku manusia bukan merupakan sesuatu 

yang tidak mungkin, mengingat bidang studi ini mempunyai 

berbagai macam teknik dan bermacam-macam cara untuk 

melakukan intervensi terhadap perilaku manusia. Demikian juga 

mengendalikan perilaku manusia bukan sekadar mengawasi atau 

mengarahkannya, tetapi sekaligus, jika diperlukan, mengubahnya 
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manakala perilaku tersebut disfungsional. Sebagai contoh, 

seorang karyawan yang biasa bekerja mandiri tentunya sangat 

baik bagi pengembangan karier dirinya. Perilaku semacam ini 

juga memberi kontribusi positif dalam pencapaian tujuan 

organisasi. Itu sebabnya dalam batas-batas tertentu perilaku ini 

juga sangat diharapkan dan mendapat dukungan dari organisasi. 

Namun, jika kebiasaan kerja mandiri kemudian mengakibatkan 

orang tersebut enggan membantu orang lain yang sedang 

menghadapi kesulitan dalam bekerja (karena orang yang biasa 

kerja mandiri umumnya mengharapkan orang lain juga bekerja 

mandiri), perilaku tersebut bisa dianggap disfungsional dan harus 

diubah atau paling tidak harus dikendalikan. Lebih-lebih perilaku 

semacam ini semakin tidak pas jika organisasi tempat mereka 

bekerja sangat menjunjung nilai-nilai kebersamaan (collectivism), 

bukan nilai-nilai individualisme.  

Semua upaya mengendalikan perilaku manusia ini, sekali 

lagi, tujuannya agar kinerja organisasi dapat tercapai dan di sisi 

lain karyawan juga mencapai tujuannya. Sayangnya, upaya 

organisasi mengendalikan perilaku manusia sering kali 

menghadapi kondisi-kondisi yang dilematis. Misalnya, dalam 

batas-batas tertentu, bekerja sambil merokok bisa menurunkan 

kinerja (produktivitas karyawan) dan tentunya merugikan 

organisasi secara keseluruhan. Organisasi seharusnya 

mengendalikan perilaku yang demikian, tetapi melarang 

karyawan merokok bukan pekerjaan yang sederhana karena 

karyawan juga mempunyai hak-hak asasi yang harus dijunjung. 

Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah apakah merokok 

termasuk hak asasi karyawan atau bukan. Oleh karena itu, 

mengendalikan perilaku karyawan harus dilakukan secara hati-

hati agar kedua belah pihak tidak merasa dilanggar hak-haknya. 
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Karakteristik perilaku organisasi, menurut (Davis dan 

Newstrom, 1985: 87) dapat diamati pada perilaku, struktur dan 

proses. Fokus dari perilaku organisasi adalah perilaku individu 

dalam organisasi, sehingga untuk memahami perilaku organisasi 

maka terlebih dulu harus dipahami perilaku berbagai individu di 

dalam organisasi. Sementara struktur berkaitan dengan hubungan 

yang bersifat tetap dalam organisasi, bagaimana pekerjaan-

pekerjaan dalam organisai dirancang, bagaimana pekerjaan itu 

diatur dalam bagan organisasi. Struktur organisasi berpengaruh 

besar terhadap perilaku individu atau orang-orang dalam 

organisasi serta efektivitas dari organisasi tersebut. Proses 

organisasi berkaitan dengan interaksi yang terjadi antara anggota 

organisasi. Proses organisasi antara lain meliputi komunikasi, 

kepemimpinan, proses pengambilan keputusan dan kekuasaan. 

Salah satu pertimbangan utama dalam merancang struktur 

organisasi yang efektif adalah agar berbagai proses organisasi 

tersebut dapat dilakukan dengan efisien dan efektif.  

E. Perilaku Individu dan Kelompok dalam Organisasi 

Manusia adalah salah satu dimensi dalam organisasi, 

eksistensinya merupakan salah satu faktor dan pendukung 

organisasi. Perilaku organisasi hakikatnya adalah hasil-hasil 

integrasi antara individu-individu dalam organisasinya. Oleh 

karena itu untuk memahami perilaku organisasi penting juga 

memahami individu-individu sebagai pendukung organisasi 

tersebut. Perilaku manusia sebagai suatu fungsi dari integrasi 

antara person atau individu dengan lingkungannya (Anoraga, 

1995: 54). Sebagai gambaran dari pemahaman ungkapan ini, 

misalnya seorang tukang parkir yang melayani parkir mobil, 
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seorang karyawan asuransi yang datang ke rumah menawarkan 

jasa asuransinya, seorang perawat di rumah sakit, dan juga 

seorang manajer di kantor yang membuat keputusan. Berbagai 

karakter yang diperlihatkan oleh individu sesuai dengan 

jabatanya tentunya akan berbeda-beda. Dan perilakunya adalah 

ditentukan oleh masing-masing lingkungannya yang memang 

berbeda.  

Karakter yang dibawa individu ke dalam tatanan organisasi 

berupa kemampuan, kepercayaan pribadi, pengharapan 

kebutuhan, dan pengalaman masa lalunya. Ini semuanya adalah 

karakteristik yang dipunyai individu, dan karakteristik ini akan 

dibawa olehnya manakala ia akan memasuki sesuatu lingkungan 

baru, yakni organisasi atau lainnya. Organisasi yang juga 

merupakan suatu lingkungan bagi individu mempunyai 

karakteristik pula. Adapun karakteristik yang dipunyai organisasi 

di antaranya keteraturan yang diwujudkan dalam susunan hirarki, 

pekerjaan-pekerjaan, tugas-tugas, wewenang dan tanggung jawab, 

sistem penggajian (reward system), sistem pengendalian dan lain 

sebagainya. Apabila karakteristik individu terintegrasi dengan 

karakteristik organisasi maka akan terwujudlah perilaku individu 

dalam organisasi.  

Perilaku adalah suatu fungsi dari integrasi antara seorang 

individu dengan lingkungannya. Dengan kata lain bahwa ketika 

seseorang individu berinteraksi dengan lingkungannya, maka 

disitulah awal terbentuknya perilaku secara langsung. Demikian 

pula individu dengan organisasi tidak jauh berbeda dengan 

pengertian ungkapan tersebut. Kedua entitas ini, baik individu 

maupun organisasi dengan karakternya masing-masing 

terintegrasi maka akan menimbulkan perilaku individu dalam 

organisasi.  
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Sementara itu, Kast dan Rosenweig (2002: 390) 

mengemukakan perilaku adalah cara bertindak, ia menunjukkan 

tingkah laku seseorang. Pola perilaku adalah mode tingkah laku 

yang dipakai seseorang dalam melaksanakan kegiatan-

kegiatannya. Dikatakan bahwa proses perilaku serupa untuk 

semua individu, walaupun pola perilakunya mungkin berbeda. 

Terdapat tiga asumsi yang saling berkaitan mengenai perilaku 

manusia, yakni: (1) Perilaku itu disebabkan, (2) Perilaku itu 

digerakkan, dan (3) Perilaku itu ditunjukan pada sasaran. Ketiga 

unsur ini saling terkait dalam modal dasar perilaku individu dan 

berlaku kepada siapa dan kapan saja. Setiap individu berperilaku 

ketika ada rangsangan dan memiliki sasaran tertentu. Perilaku ke 

arah sasaran, timbul karena ada rangsangan dan semua perilaku 

ada penyebabnya. Yang pokok dalam proses ini adalah jarak 

(gap) antara kondisi sekarang dengan kondisi yang diinginkan dan 

perilaku yang timbul untuk menutup jarak (gap) itu. Rangsangan 

disaring melalui system keinginan atau kebutuhan yang mungkin 

bermacam-macam bentuknya.  

Salah satu cara untuk memahami sifat-sifat manusia ialah 

dengan menganalisis kembali prinsip-prinsip dasar yang 

merupakan salah satu bagian daripadanya. Prinsip-prinsip dasar 

itu sebagaimana dikemukakan oleh Thoha secara detail, sebagai 

berikut:  

1. Manusia berbeda perilakunya, karena kemampuannya 

tidak sama. Mempelajari prinsip dasar kemampuan 

manusia amat penting agar dapat diketahui mengapa 

seseorang berbuat dan berperilaku berbeda dengan yang 

lain. Dengan adanya keterbatasan kemampuan ini, maka 

setiap orang di dalam melaksanakan tugasnya akan tidak 

sama pula. Demikian pula dengan seorng pemimpin. Ada 
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seorang pemimpin bisa mengatasi persoalan yang rumit 

hanya memerlukan beberapa saat saja, tetapi tidak 

demikian dengan pimpinan yang lain, ia memerlukan puasa 

tiga hari tiga malam, berkonsultasi dengan orang tua di 

desa, dan banyak cara yang dilakukan. Keterbatasan 

kemampuan ini yang membuat seseorang bertingkah laku 

yang berbeda. Banyak yang diinginkan manusia, tetapi 

jawaban manusia untuk mewujudkan keinginannya itu 

terbatas, sehingga menyebabkan semua yang diinginkan itu 

tidak tercapai.  

Ada yang beranggapan bahwa perbedaan kemampuan ini 

karena disebabkan sejak lahir manusia ditakdirkan tidak 

sama kemampuannya. Ada pula yang beranggapan bukan 

disebabkan sejak lahir, melainkan karena perbedaanya 

menyerap informasi dari suatu gejala. Ada lagi yang 

beranggapan bahwa perbedaan kemampuan itu disebabkan 

kombinasi dari keduanya. Lepas dari setuju atau tidak 

setuju dari perbedaan-perbedaan tersebut ternyata bahwa 

kemampuan seseorang dapat membedakan perilakunya. 

Dan karena perbedaan kemampuannya ini maka dapat 

kiranya dipergunakan untuk memprediksi pelaksanaan dan 

hasil kerja seseorang yang bekerja sama di dalam suatu 

organisasi tertentu. Disinilah pentingnya memahami sifat-

sifat manusia, karena setiap orang berbeda dengan yang 

lain.  

2. Manusia mempunyai kebutuhan yang berbeda. Para ahli 

sepakat bahwa manusia ini berperilaku karena di dorong 

oleh serangkaian kebutuhan. Dengan adanya kebutuhan 

yang ada dalam diri setiap individu, hal ini mendorong 

semangatnya untuk berbuat dalam mencapainya sesuatu 
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objek atau hasil. Kebutuhan seseorang berbeda dengan 

kebutuhan orang lain. Seseorang karyawan yang didorong 

untuk mendapatkan tambahan gaji supaya dapat hidup 

satu bulan dengan keluarganya, tingkah perilakunya jelas 

akan berbeda dengan karyawan yang didorong oleh 

keinginan memperoleh kedudukan agar mendapatkan 

harga diri di dalam masyarakat. 

Pemahaman kebutuhan yang berbeda dari seseorang ini 

amat bermanfaat untuk memahami konsep perilaku 

seseorang di dalam organisasi. Hal ini bisa dipergunakan 

untuk memprediksi dan menjelaskan perilaku yang 

berorientasi tujuan di dalam kerja sama organisasi. Ini juga 

dapat menolong kita untuk memahami mengapa suatu 

hasil dianggap penting bagi seseorang, dan juga menolong 

kepada kita untuk mengerti hasil manakah yang akan 

menajdi terpenting untuk menentukan spesifikasi individu.  

3. Orang berfikir tentang masa depan, dan membuat pilihan 

tentang bagaimana bertindak. Kebutuhan-kebutuhan 

manusia dapat dipenuhi lewat perilakunya masing-masing. 

Di dalam banyak hal, seseorang dihadapi dengan sejumlah 

kebutuhan yang potensial harus dipenuhi lewat perilaku 

yang diperilakunya.  

4. Manusia memahami lingkungannya dalam hubungannya 

dengan pengalaman masa lalu dan kebutuhannya. 

Memahami lingkungan adalah suatu proses yang aktif 

dimana seseorang mencoba membuat lingkungannya itu 

mempunyai arti baginya. Proses yang aktif melibatkan 

seseorang individu mengakui secara selektif aspek-aspek 

yang berbeda dari lingkungan, menilai apa yang dilihatnya 

dalam hubungannya dengan pengalaman masa lalu, dan 
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mengevaluasi apa yang dialami dalam kaitannya dengan 

kebutuhan-kebutuhannya dan nilai-nilainya. Oleh karena 

kebutuhan-kebutuhan dan pengalaman seseorang itu 

seringkali berbeda sifatnya, maka persepsi terhadap 

lingkungan juga akan berbeda.  

5. Manusia mempunyai reaksi-reaksi senang atau tidak 

senang. Orang-orang jarang bertindak netral mengenai 

suatu hal yang mereka ketahui dan alami. Dan mereka 

cenderung untuk mengevaluasi sesuatu yang mereka alami 

dengan cara senang atau tidak senang. Selanjutnya, 

evaluasinya itu merupakan salah satu faktor yang teramat 

sulit di dalam mempengaruhi perilakunya dimasa yang 

akan datang. Perasaan senang dan tidak senang ini akan 

menjadikan seseorang berbuat yang berbeda dengan orang 

lain dalam rangka menanggapi sesuatu hal. Seseorang bisa 

puas mendapatkan gaji tertentu karena bekerja di suatu 

tempat tertentu, orang lain pada tempat yang sama merasa 

tidak puas. Kepuasan dan ketidakpuasan ini ditimbulkan 

karena adanya perbedaan dari sesuatu yang diterima 

dengan sesuatu yang diharapkan seharusnya diterima.  

Sebagai makhluk sosial menusia tidak bisa dipisahkan dari 

kelompok. Kelompok merupakan bagian dari kehidupan 

manusia. Tiap hari manusia akan terlibat dalam aktivitas 

kelompok. Demikian pula kelompok merupakan bagian dari 

kehidupan organisasi. Keniscayaan manusia berkelompok 

disebabkan karena adanya kedekatan ruang dan daerahnya. 

Misalnya peserta didik yang duduk berdekatan dengan seorang 

peserta didik lain di kelas akan lebih mudah membentuk suatu 

kelompok dibandingkan dengan peserta didik yang duduk 
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berjauhan. Dalam sutu kantor, pegawai-pegawai yang bekerja 

dalam ruangan yang sama atau yang berdekatan akan mudah 

bergabung dan membuat hubungan-hubungan yang 

menimbulkan adanya kelompok, dibandingkan dengan pegawai-

pegawai yang secara fisik terpisahkan satu sama lain.  

Selain itu faktor yang menyebabkan manusia berkelompok 

adalah adanya aktivitas-aktivitas, interaksi-interaksi, dan 

sentimen-sentimen (perasaan atau emosi). Tiga elemen ini saling 

berkelindan rapat secara langsung. Semakin banyak aktivitas-

aktivitas seseorang dilakukan dengan orang lain, semakin 

beraneka ragam interaksinya, dan juga semakin kuat tumbuhnya 

sentimen-sentimen diantara mereka. Semakin banyak interaksi-

interaksi diantara orang-orang, maka semakin banyak 

kemungkinan aktivitas-aktivitas dan sentimen yang ditularkan 

pada orang lain. Demikian pula semakin banyak aktivitas dan 

sentimen yang ditularkan pada orang lain, dan semakin banyak 

sentimen seseorang dipahami oleh orang lain, maka semakin 

banyak kemungkinan ditularkannya aktivitas dan interaksi-

interaksi. 

Seseorang tertarik kepada yang lain adalah juga didasarkan 

atas kesamaan sikap di dalam menanggapi suatu tujuan yang 

relevan satu sama lain. Alasan-alasan praktis juga dapat menjadi 

benih seseorang unruk berkelompok.Contohnya karyawan-

karyawan suatu organisasi mungkin dapat mengelompok 

disebabkan karena alasan ekonomi, keamanan atau alasan-alasan 

sosial. Secara logis, karyawan-karyawan yang mendasarkan 

pertimbangan ekonomi bisa bekerja dalam suatu proyek karena 

dibayar untuk itu, atau mereka dapat bersama-sama di dalam 

serikat buruh karena mempunyai tuntutan yang sama tentang 

kenaikan upah. Untuk alasan keamanan, bersatunya kedalam 
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suatu kelompok karena membuat dirinya satu front untuk 

menghadapi diskriminasi, pemecatan, dan lain sebagainya. 

Demikian seterusnya alasan-alasan praktis ini membuat orang-

orang dapat mengelompok dalam suatu grup.  

Berdasarkan beberapa faktor yang membuat orang 

membentuk kelompok yang sudah dideskripsikan di atas, dapat 

diidentifikasikan karakteristik dari suatu kelompok itu yaitu 

adanya dua orang atau lebih, yang berinteraksi satu sama lain, dan 

melihat dirinya sebagai suatu kelompok. Dalam konteks ini 

kelompok dapat dimaknai sebagai dua orang atau lebih 

berkumpul dan berinteraksi serta saling tergantung untuk 

mencapai tujuan tertentu (Gitosudarmo, 2000: 57). Dalam suatu 

kelompok terdapat pengaruh dari pelaku organisasi (kelompok) 

terhadap perilaku perorangan. Sebaliknya perilaku perorangan 

juga berpengaruh terhadap norma dan sistem nilai bersama yang 

biasanya menjadi perilaku kelompok (Indrawijaya, 1989: 91). 

Sementara itu menurut Sofyandi dan Gamiwa (2007: 126) 

kelompok dapat diidentifikasi dengan karakteristik sebagai 

berikut: (1) Anggota suatu kelompok paling tidak harus 

mempunyai satu tujuan bersama, (2) Hubungan dalam suatu 

kelompok harus memberikan pengaruh kepada setiap 

anggotanya. Tingkat pengaruh tersebut diantara mereka dapat 

berbeda, (3) Dalam kelompok selalu ada perbedaan 

tingkat/status, kerana akan selalu ada pimpinan dan pengikut, 

dan (4) Memiliki sistem nilai dan perilaku yang diikuti dan 

ditaati.  

Berbagai prespektif para cerdik pandai tentang bentuk-

bentuk kelompok. Perspektif ini bermula dari faktor-faktor yang 

menyebabkan munculnya kelompok tersebut. Pada konteks ini 

akan diuraikan secara singkat ragam kelompok.  
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1. Kelompok Primer (Primary Group). Seringkali istilah 

kelompok primer dan kelompok kecil (small group) 

dipakai silih berganti. Secara teknis ada bedanya. Suatu 

kelompok kecil dijumpai hanya untuk dihubungkan 

dengan suatu kriteria ukuran jumlah anggota kelompoknya, 

yakni kecil. Dan pada umumnya tidak diikuti dengan 

spesifikasi berupa jumlah yang tepat untuk kelompok kecil 

tarsebut.Tetapi kriteria yang dapat diterima ialah bahwa 

kelompok tersebut haruslah sekecil mungkin untuk 

berhubungan dan berkomunikasi secara tatap muka. 

Sementara kelompok primer haruslah mempunyai suatu 

perasaan keakraban, kebersamaan, loyalitas, dan 

mempunyai tanggapan yang sama atas nilai dari para 

anggotanya. Dengan demikian, semua kelompok primer 

adalah kelompok yang kecil ukurannya, tetapi tidak semua 

kelompok kecil adalah primer. Contoh dari kelompok 

primer ini adalah keluarga, dan kelompok kolega (peer 

group).  

2. Kelompok Formal. Suatu kelompok yang sengaja dibentuk 

untuk melaksanakan suatu tugas tertentu. Anggota-

anggotanya biasanya diangkat oleh organisasi. Tetapi itu 

tidak harus sedemikian pada setiap kasus. Sejumlah orang 

yang ditetapkan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu 

merupakan bentuk dari kelompok formal ini. Dan contoh 

dari kelompok formal ini di antaranya komite atau panitia, 

unit-unit kerja tertentu seperti bagian, laboratorium riset 

dan pengembangan, tim manajer, kelompok tukang 

pembersih, dan lain sebagainya.  

3. Kelompok Informal. Suatu kelompok yang tumbuh dari 

proses interaksi, daya tarik, dan kebutuhan-kebutuhan 
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seseorang. Anggota kelompok tidak diatur dan diangkat, 

keanggotaan ditentukan oleh daya tarik bersama dari 

individu dan kelompok. Kelompok informal ini sering 

timbul dan berkembang dalam kelompok formal, karena 

adanya beberapa anggota yang secara tertentu mempunyai 

nilai-nilai yang sama yang perlu ditularkan sesama anggota 

lainnya. Kadangkala kelompok informal berkembang atau 

keluar dari organisasi formal.  

Menurut Sudarmo (2000: 66), prestasi kelompok dapat 

dipengaruhi oleh dua faktor yakni eksternal dan faktor internal. 

1. Faktor eksternal, antara lain:  

a. Strategi organisasi. Setiap organisasi mempunyai strategi. 

Setiap strategi yang ditetapkan oleh organisasi akan 

mempengaruhi perilaku kelompok dalam organisasi 

tersebut. 

b. Struktur wewenang. Setiap organisasi memiliki struktur 

wewenang kepada siapa seseorang melapor, siapa yang 

membuat keputusan. Struktur ini menentukan dimana 

posisi suatu kelompok tertentu dalam hirarkhi 

organisasi.  

c. Peraturan. Semakin banyak peraturan formal yang 

ditetapkan oleh organisasi pada semua pekerjanya, maka 

perilaku kelompok akan semakin konsisten dan dapat 

diramalkan.  

d. Sumber-sumber organisasi. Besar kecilnya sumberdaya 

yang ada dalam organisasi yang diberikan kepada 

anggotanya hal ini akan mempengaruhi perilaku prestasi 

kelompok.  
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e. Proses seleksi. Proses seleksi menjadi faktor penting 

dalam menjaring orang-orang yang berkualitas. Dan hal 

ini pula akan dapat mempengaruhi perilaku dan prestasi 

kelompok.  

f. Penilaian prestasi dan sistem imbalan. Adanya sistem 

imbalan yang mengkaitkannya dengan prestasi dari 

kelompok kerja akan mempengaruhi perilaku 

kelompok tersebut.  

g. Budaya organisasi. Setiap organisasi memiliki kebiasaan-

kebiasaan yang tidak tertulis yang mentukan perilaku 

yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh pekerja.  

h. Lingkungan fisik. Ruangan yang tertata dengan baik, 

suhu udara dan lain-lain akan mempengaruhi perilaku 

kelompok.  

2. Faktor internal, antara lain: kemampuan kelompok dan 

karakteristik kepribadian.  
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BAB V 

LINGKARAN KONSENTRIS 

SUMBER DAYA SEKOLAH 

 

A. Sumber Daya Manusia 

1. Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

Sumber daya manusia merupakan salah satu aset penting dan 

berharga dalam suatu organisasi, baik organisasi dalam skala besar 

maupun kecil ataupun organisasi yang berbasis ekonomi maupun 

sosial. Keberadaan sumber daya manusia dalam organisasi 

dipastikan mampu menggerakkan, mengarahkan, 

mengembangkan dan mempertahankan organisasi dalam 

berbagaia tuntutan masyarakat dan zaman. Sumber daya manusia 

yang terdidik, terampil, cakap, berdisiplin, tekun, kreatif, idealis, 

mau bekerja keras, kuat fisik dan mental, setia pada cita-cita dan 

tujuan organisasi, akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan 

dan kemajuan organisasi (Hamali, 2016:11). Tenaga pendidik atau 

guru dan tenaga kependidikan atau karyawan merupakan salah 

satu komponen sumber daya manusia pendidikan yang harus 

terus menerus dikelola dan dikembangkkan. Mengingat tidak 

semua tenaga pendidik yang ada di lembaga pendidikan terlatih 

dengan baik dan memiliki kualifikasi yang memadai. Potensi 

sumber daya tenaga pendidik dan tenaga kependidikan perlu 

terus ditumbuhkembangkan agar dapat melaksanakan fungsinya 

secara profesional. 
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Membangun pendidikan adalah tugas yang berat dan 

kompleks, maka sangat penting untuk melakukan upaya-upaya 

untuk mengembangkan tenaga pendidik dan tenaga 

kependidikan agar semakin profesional dalam menjalankan 

tugasnya. Dalam kode etik guru disebutkan bahwa guru adalah 

seorang pendidik. Pendidik idealnya dapat dijadikan panutan, dan 

identifikasi bagi para peserta didik dan lingkungannya. Oleh 

karena itu guru harus memiliki standar kualitas pribadi tertentu, 

yang mencakup tanggungjawab, wibawa, mandiri, dan disiplin 

(Mulyasa, 2007: 37). Tugas dan fungsi pendidik bukan hanya 

mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi juga mentransformasi nilai-

nilai dan mengasah bakat, minat dan keterampilan peserta didik. 

Dalam rangka mengemban tugas dan fungsi tersebut, pendidik 

memerlukan berbagai latihan, pembiasaan, dan peningkatan 

jenjang pendidikan yang cukup dan relevan. Upaya 

pengembangan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sangat 

diperlukan guna peningkatan kualitas dan kompetensinya. 

Kompetensi dimaknai sebagai kumpulan pengetahuan, 

perilaku, dan keterampilan yang harus dimiliki guru untuk 

mencapai tujuan pembelajaran dan pendidikan. Kompetensi 

diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan belajar mandiri 

dengan memanfaatkan sumber belajar. Becker dan Gordon 

(2009: 29) mengemukakan beberapa unsur atau elemen yang 

terkandung dalam konsep kompetensi, yaitu:  

a. Pengetahuan (knowledge), yaitu kesadaran di bidang 

kognitif. Misalnya, seorang guru mengetahui cara 

melaksanakan kegiatan identifikasi, penyuluhan, dan 

proses pembelajaran terhadap warga belajar.  

b. Pengertian (understanding), yaitu kedalaman kognitif 

dan efektif yang dimiliki siswa. Misalnya, seorang guru 
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yang akan melaksanakan kegiatan harus memiliki 

pemahaman yang baik tentang keadaan dan kondisi 

warga belajar di lapangan, sehingga dapat melaksanakan 

program kegiatan secara baik dan efektif.  

c. Keterampilan (skill), yaitu kemampuan individu untuk 

melakukan suatu tugas atau pekerjaan yang dibebankan 

kepadanya. Misalnya, kemampuan yang dimiliki oleh 

guru untuk menyusun alat peraga pendidikan secara 

sederhana.  

d. Nilai (value), yaitu suatu norma yang telah diyakini atau 

secara psikologis telah menyatu dalam diri individu.  

e. Minat (interest), yaitu keadaan yang mendasari motivasi 

individu, keinginan yang berkelanjutan, dan orientasi 

psikologis. Misalnya, guru yang baik selalu tertarik 

kepada warga belajar dalam hal membina dan 

memotivasi mereka supaya dapat belajar sebagaimana 

yang diharapkan.  

Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru 

dan Dosen, dijelaskan bahwa: kompetensi adalah seperangkat 

pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, 

dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan 

tugas keprofesionalan. Guru diniscayakan memiliki berbagai jenis 

kompetensi antara lain: pedagogik, kepribadian, sosial dan 

profesional. 

a. Kompetensi Pedagogik 

Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan 

teknis dalam menjalankan tugas sebagai pendidik, 

pengajar dan pembimbing. Kompetensi pedagogik 

berkenaan dengan pemahaman guru terhadap peserta 
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didik dan pengelolaan pembelajaran yang mendidik dan 

dialogis. Secara substantif, kompetensi ini mencakup 

kemampuan pemahaman terhadap peserta didik, 

perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi 

hasil belajar, serta pengembangan peserta didik untuk 

mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. 

Kompetensi pedagogik yaitu kemampuan seorang guru 

dalam mengelola proses pembelajaran peserta didik. 

Selain itu kemampuan pedagogik juga ditunjukkan 

dalam membantu, membimbing dan memimpin peserta 

didik. Kompetensi pedagogik menurut Wahyudi (2012: 

22) meniscayakan guru harus mampu:  

1. Menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, 

moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual.  

2. Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang mendidik.  

3. Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan 

mata pelajaran/bidang pengembangan yang diampu. 

4. Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik.  

5. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi 

untuk kepentingan pembelajaran.  

6. Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik 

untuk mengaktualisasi berbagai potensi yang dimiliki.  

7. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun 

dengan peserta didik. 

8. Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi untuk 

kepentingan pembelajaran.  

9. Melakukan tindakan reflektif untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran. 
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Dalam Permendiknas No.16 Tahun 2007 tentang 

Standar Pendidik dan Kependidikan dikemukakan 

bahwa kompetensi pedagogik merupakan kemampuan 

guru dalam pengelolaan pembelajaran siswa yang 

sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut:  

1. Pemahaman wawasan atau landasan kependidikan 

(kemampuan mengelola pembelajaran).  

2. Pemahaman terhadap peserta didik. 

3. Perancangan pembelajaran. 

4. Pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan 

dialogis. 

5. Pemanfaatan teknologi pembelajaran. 

6. Evaluasi hasil belajar. 

7. Pengembangan peserta didik untuk 

mengaktualisasikan berbagai potensi yang 

dimilikinya.  

b. Kompetensi Keperibadian 

Kompetensi kepribadian merupakan kemampuan 

personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, 

stabil, dewasa, arif dan wibawa, menjadi teladan bagi 

peserta didik, dan berakhlak mulia. Kepribadian guru 

sangat kuat pengaruhnya terhadap tugasnya sebagai 

pendidik. Kewibawaan guru ada dalam kepribadiannya. 

Sulit bagi guru mendidik peserta didik untuk disiplin 

kalau guru yang bersangkutan tidak disiplin. Peserta 

didik akan menggugu dan meniru gurunya sehingga apa 

yang dikatakan oleh guru seharusnya sama dengan 

tindakannya. Guru yang jujur dan tulus dalam 

menjalankan tugasnya sebagai pendidik berbeda dengan 
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guru yang mengajar karena tidak ada pekerjaan lain. 

Peserta didik dengan mudah membaca hal tersebut. 

Menurut Permendiknas No.16/2007, kemampuan 

dalam standar kompetensi ini mencakup lima 

kompetensi utama yakni:  

1. Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial 

dan kebudayaan nasional Indonesia. 

2. Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, 

berakhlak mulia dan teladan bagi peserta didik dan 

masyarakat. 

3. Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, 

stabil, dewasa, arif dan berwibawa. 

4. Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi 

serta bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri. 

5. Menjunjung tinggi kode etik profesi guru.  

c. Kompetensi Sosial  

Kompetensi sosial berkenaan dengan kemampuan 

pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk 

berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta 

didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang 

tua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. 

Selanjutnya pengertian lain, terdapat kriteria lain 

kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap guru. Dalam 

konteks ini seorang guru harus mampu:  

1. Bersikap inklusif, bertindak objektif serta tidak 

diskriminatif, karena pertimbangan jenis kelamin, 

agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga dan 

status sosial ekonomi. 
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2. Berkomunikasi secara efektif, simpatik, dan santun 

dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang 

tua dan masyarakat. 

3. Beradaptasi ditempat bertugas di seluruh wilayah 

Republik Indonesia. 

4. Berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan 

profesi lain secara lisan dan tulisan atau bentuk lain.  

Guru merupakan makhluk sosial, yang dalam 

kehidupannya tidak bisa terlepas dari kehidupan sosial 

masyarakat dan lingkungannya. Oleh karena itu guru 

dituntut memiliki kompetensi sosial memadai, terutama 

dalam kaitannya dengan pendidikan, yang tidak terbatas 

pada pembelajaran di sekolah tetapi juga pendidikan 

yang terjadi dan berlangsung di masyarakat. Dengan 

demikian guru diharapkan dapat memfungsikan dirinya 

sebagai makhluk sosial di masyarakat dan 

lingkungannya, sehingga mampu berkomunikasi dan 

bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama 

pendidik, tenaga kependidikan, orang tua dan wali 

peserta didik serta masyarakat sekitar. 

d. Kompetensi Profesional 

Kompetensi profesional merupakan kemampuan 

yang berkenaan dengan penguasaan materi pembelajaran 

bidang studi secara luas dan mendalam, yang mencakup 

penguasaan substansi isi materi kurikulum mata 

pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang 

menaungi materi kurikulum tersebut, serta menambah 

wawasan keilmuan sebagai guru. Kompetensi 
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profesional meniscayakan guru mampu menganalisis, 

mendiagnosis dan memprognisis situasi pendidikan.  

Guru yang memiliki kompetensi profesional perlu 

menguasai, antara lain: disiplin ilmu pengetahuan 

sebagai sumber bahan pelajaran, bahan ajar yang 

diajarkan, pengetahuan tentang karakteristik siswa, 

pengetahuan tentang filsafat dan tujuan pendidikan, 

pengetahuan serta penguasaan metode dan model 

mengajar, penguasaan terhadap prinsip-prinsip teknologi 

pembelajaran dan pengetahuan terhadap penilaian serta 

mampu merencanakan, memimpin guna kelancaran 

proses pendidikan.Karakteristik guru yang dinilai 

kompetensi secara profesional adalah mampu 

mengembangkan tanggung jawab dengan baik, mampu 

melaksanakan peran dan fungsinya dengan baik, mampu 

bekerja untuk mewujudkan tujuan pendidikan sekolah, 

mampu melaksanakan peran dan fungsinya dalam 

pembelajaran dalam kelas.  

Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh dunia 

pendidikan dewasa ini adalah rendahnya kualitas proses 

dan kualitas hasil pendidikan. Berbagai penelitian 

cenderung memperkuat sinyalemen tersebut, dan tenaga 

pendidik yang dituding sebagai penyebab pencapaian 

hasil pendidikan tersebut, karena peran strategis guru 

sebagai ujung tombak pelaksanaan pendidikan dan 

pengajaran. Diduga pencapaian hasil pendidikan yang 

rendah tersebut dikarenakan rendahnya kinerja 

pendidik. Menurut data Indeks Pembangunan Manusia 

(Human Development Index/HDI) tahun 2015, 

Indonesia menempati peringkat 108. Jauh berada 
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dibawah negara-negara ASEAN, seperti Singapura (27), 

Brunei Darusalam (37), Malaysia (57), Pilipina (97), dan 

hanya lebih tinggi dari Vietnam (113) dan India (119). 

Data ini dapat menggambarkan betapa kualitas proses 

dan kualitas hasil pendidikan, belum setara dengan 

negara-negara jiran kita.  

Pada kenyataannya sangat jarang guru yang 

mampu memotivasi dan mendorong potensi dirinya 

untuk mengembangkan diri tanpa adanya motivasi dari 

luar. Guru kerap terjebak pada kegiatan-kegiatan rutin, 

pasif, dan kurang kreatif. Kondisi itu distimulir oleh 

keadaan di luar dirinya yang kurang kondusif, dan 

kurang memberikan motivasi, rangsangan dan dorongan 

kepada para guru untuk mengembangkan kemampuan 

dirinya terkait menjalankan tugas utamanya. Bahkkan 

seringkali faktor eksternal menjadi penghambat bagi 

kemunculan kreatifitas pengembangan diri seorang guru. 

Sebagai contoh ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan 

yang lebih tinggi terhambat oleh aturan-aturan yang ada.  

Sejatinya, tudingan terhadap guru sebagai 

penyebab utama rendahnya kualitas proses dan kualitas 

hasil pendidikan sepenuhnya tidak benar, karena guru 

bukanlah satu-satunya pihak yang mendominasi 

pembelajaran di sekolah, tetapi ada pihak lain yang juga 

terkait, di antaranya kepala sekolah, pengawas, dan seksi 

pendidikan. Peran dan fungsi utama pihak tersebut 

memberikan bantuan, bimbingan terhadap 

pengembangan sumber daya guru terutama yang 

berhubungan dengan peningkatan kompetensi dan 

profesionalisme guru. Apabila pengembangan sumber 
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daya guru dan karyawan dilaksanakan secara terencana 

dan berkesinambungan diharapkan tujuan pendidikan di 

sekolah akan tercapai begitu pula hasil pendidikan akan 

lebih meningkat. 

Pengembangan sumber daya manusia di sekolah 

niscaya dilakukan untuk meningkatkan keterampilan, 

pengetahuan dan keahlian agar di dalam melaksanakan 

tugasnya dapat lebih efisien dan produktif (Edy, 2017: 

62). Itulah mengapa pendidik dan tenaga kependidikan 

juga berhak mendapatkan pengembangan kemampuan 

dan keterampilan, baik yang dilakukan oleh lembaga 

tertentu atau dalam organisasi pendidikan tersebut 

(Syukur, 2012: 105). Pengembangan berpijak pada fakta 

bahwa sorang pendidik dan tenaga kependidikan 

membutuhkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan 

yang berkembang supaya bekerja dengan baik dalam 

posisi yang dijalani selama kariernya. Menurut Danang, 

(2015:146) pengembangan ini bertujuan untuk:  

1. Produktifitas kerja. Melalui kegiatan pengembangan, 

produktifitas kerja guru dan karyawan akan 

meningkat, karena technical skill, human skill, dan 

managerial skill guru dan karyawan akan semakin 

baik. 

2. Efisiensi. Pengembangan dipastikan dapat 

meningkatkan efisiensi tenaga dan semua kebutuhan 

yang diperlukan.  

3. Pelayanan. Pengembangan guru dan karyawan dapat 

meningkatkan pelayanan terhadap pengguna lembaga 
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pendidikan, karena pelayanan yang baik merupakan 

daya tarik yang sangat penting. 

4. Moral. Dengan pengembangan, guru dan karyawan 

akan lebih baik secara moral, mereka antusias untuk 

melaksanakan tugas dan pekerjaannya dengan baik 

dan profesional. 

5. Karir. Pengembangan memberikan kesempatan 

untuk meningkatkan karir, karena keahlian, 

keterampilan, dan potensi kerjanya lebih baik.  

Deskripsi teoritis di atas dapat disimplikasi bahwa 

pengembangan tenaga pendidik dan kependidikan 

sangatlah penting untuk meningkatkan pengetahuan, 

keterampilan dan kualitas kerja, karena zaman yang 

terus maju dan berkembang, sehingga tenaga pendidik 

dan kependidikan dapat menyesuaikan pelaksanaan 

tugasnya secara professional dan dapat mengikuti 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Pelaksanaan pengembangan (training and education) 

harus didasarkan pada metode-metode pengembangan 

yang telah ditetapkan dalam program pengembangan 

sebuah lembaga pendidikan. Program pengembangan 

ditetapkan oleh penanggung jawab pengembangan, yaitu 

kepala sekolah atau suatu tim. Dalam program 

pengembangan telah ditetapkan sasaran, proses, waktu 

dan metode pelaksanaannya. Menurut Sedarmayanti 

(2012: 183), metode pengembangan yang ditujukan 

kepada guru dan karyawan pendidikan, di antaranya:  

1. On the Job. Metode pengembangan yang dilakukan 

dengan cara guru dan karyawan ditempatkan 
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langsung di tempat kerjanya, misalnya di dalam kelas 

atau micro teaching. On the job dapat dilakukan 

dengan cara: 

a. Informal yaitu pelatih menyuruh peserta untuk 

memperhatikan orang lain yang sedang melakukan 

pekerjaan (mengajar), kemudian ia diperintahkan 

untuk mempraktekkannya. 

b. Formal yaitu peserta mempunyai pembimbing 

khusus, biasanya ditunjuk seorang guru yang ahli 

atau senior, selanjutnya peserta diperintahkan 

melakukan pekerjaan (mengajar) sesuai yang 

dipraktekkan pelatih tersebut.  

2. Demonstration and Example. Metode pengembangan 

yang dilakukan dengan cara peragaan dan penjelasan 

bagaimana cara-cara mengajar yang baik melalui 

contoh-contoh dengan media pembelajaran yang 

telah disediakan yang kemudian didemonstrasikan. 

Biasanya demonstrasi dilengkapi dengan gambar, teks, 

diskusi, video, dan lain-lain. 

3. Classroom Methods. Metode pengembangan yang 

dilakukan melalui pertemuan di dalam kelas, di 

antaranya:  

a. Pengajaran (Lecture). Metode pembelajaran yang 

banyak diberikan kepada peserta yang banyak di 

dalam kelas. Dengan menitikberaktkan pada 

penyajian materi saja yang bersifat teori. 

b. Seminar (Conference). Seminar dilakukan secara 

berkelompok, berisi diskusi yang diawali oleh 

pembimbing. Setelah diskusi selesai, pembimbing 
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menilai dan mengukur keseluruhan diskusi yang 

telah dilakukan peserta.  

c. Instruksi terprogram (Programed Instruction). 

Pengembangan di dalam kelas dengan cara 

presentasi informasi yang sudah menggunakan 

pola terpogram atau tertentu.  

d. Bermain peran (Role Playing). Teknik ini, 

beberapa orang peserta ditunjuk untuk 

memainkan peran dalam sebuah organisasi, 

misalnya dalam organisasi pendidikan yaitu 

dengan interaksi guru dan murid di dalam kelas 

maupun di luar kelas. 

4. Vestibule, merupakan metode pelatihan untuk 

meningkatkan keterampilan terutama yang bersifa 

teknikal, di tempat pekerjaan, akan tetapi tanpa 

menggangu kegiatan organisasi sehari-hari. Ini berarti 

organisasi harus menyediakan lokasi dan fasilitas 

khusus untuk berlatih, sehingga tidak mengganggu 

pekerjaan yang sebenarnya. 

5. Apprenticehsip (magang), biasa dipergunakan untuk 

pekerjaan yang membutuhkan keterampilan (skill) 

yang relatif tinggi. Program ini biasanya 

mengkombinasikan on the job training dengan 

pengalaman sistem magang ini dapat mengambil 

empat macam kegiatan yaitu : (a) Seorang guru 

belajar dari guru lain yang lebih berpengalaman, (b) 

Coaching dalam hal mana kepala sekolah 

mengajarkan cara-cara kerja yang benar kepada guru 

di tempat pekerjaan dan cara-cara yang diajarkan 
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atasan tersebut ditiru oleh guru yang sedang 

mengikuti latihan, (c) Menjadikan guru yang dilatih 

sebagai ”asisten”, (d) Menugaskan guru tertentu 

untuk duduk dalam berbagai panitia, sehingga 

sehingga yang bersangkutan mendapat pengalaman 

lebih banyak. 

Pengembangan guru dan karyawan, menurut 

Hasibuan (2007: 72) dapat dikelompokkan atas 

pengembangan secara informal dan pengembangan 

secara formal.  

1. Pengembangan secara informal, yaitu guru dan 

karyawan atas keinginan dan usaha sendiri melatih 

dan mengembangkan dirinya dengan mempelajari 

buku-buku atau literatur yang berhubungan dengan 

keterampilan dan keahliannya. Pengembangan secara 

informal ini menunjukkan bahwa guru dan karyawan 

tersebut berkeinginan keras untuk maju dengan cara 

meningkatkan kemampuan kerjanya. Hal ini 

bermanfaat bagi sekolah karena prestasi kerja guru 

semakin besar, di samping efisiensi dan 

produktivitasnya juga semakin baik.  

2. Pengembangan secara formal, yaitu guru dan 

karyawan ditugaskan dari pihak sekolah untuk 

mengikuti pendidikan dan latihan, baik yang 

dilakukan dari pihak sekolah itu sendiri maupun 

yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga pendidikan.  

Proses atau langkah-langkah pengembangan bagi 

pendidik dan tenaga kependidikan dalam lembaga 

pendidikan oleh Syukur (2012: 113), hendaknya 
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dilakukan dengan memperhatikan secara serius berbagai 

hal di bawah ini:  

1. Sasaran. Setiap pengembangan harus terlebih dahulu 

ditetapkan secara jelas sasaran apa yang ingin dicapai. 

Apakah sasaran pengembangan untuk meningkatkan 

kemampuan dan keterampilan teknis mengerjakan 

pekerjaan (technical skill) ataukah untuk 

meningkatkan kecakapan memimpin (managerial 

skill) dalam organisasi pendidikan dan conceptual 

skill. 

2. Kurikulum. Kurikulum atau mata pelajaran yang 

akan diberikan harus mendukung tercapainya sasaran 

dari pengembangan itu. Kurikulum harus ditetapkan 

secara sistematis, jumlah jam pertemuan, metode 

pengajaran, dan sistem evaluasinya harus jelas agar 

sasaran dari pengembangan itu optimal. 

3. Sarana. Mempersiapkan tempat dan alat-alat yang 

akan digunakan dalam pelaksanaan dan 

pengembangan. Penyediaan tempat dan alat-alat 

harus didasarkan pada prinsip ekonomi serta 

berpedoman pada sasaran pengembangan yang ingin 

dicapai. Misalnya tempat pengembangan hendaknya 

strategis, tenang, nyaman dan tidak mengganggu 

lingkungan. 

4. Peserta. Menetapkan syarat-syarat dan jumlah peserta 

yang dapat mengikuti pengembangan. Misalnya usia, 

jenis kelamin, pengalaman kerja, dan latar belakang 

pendidikannya. Peserta pengembangan sebaiknya 

mempunyai latar belakang yang relatif homogen dan 
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jumlahnya ideal, supaya kelancara pengembangan 

terjamin. 

5. Pelatih. Penunjukan pelatih atau instruktur harus 

berdasarkan kemampuan objektif (teoretis dan 

praktis) bukan didasarkan kepada kawan atau 

saudara. Dengan pelatih yang berkualitas akan 

menghasilkan peserta pengembangan yang baik. 

6. Pelaksanaan. Melaksanakan proses belajar mengajar 

artinya pelatih mengajarkan materi pelajaran kepada 

peserta pengembangan. Proses belajar mengajar harus 

diakhiri dengan ujian atau evaluasi untuk mengetahui 

sasaran pengembangan tercapai atau tidak.  

Seluruh ikhtiar pengembangan yang dilakukan 

oleh pimpinan terhadap pendidik dan tenaga 

kepndidikan, oleh Danang (2015: 147), akan menuai 

berbagai manfaat, antara lain:  

1. Peningkatan produktivitas kerja. Pengembangan 

sumber daya manusia dalam organisasi akan dapat 

meningkatkan produktivitas kerja. Peningkatan 

produktivitas kerja ini akan berdampak pada efisiensi 

karena tidak terjadinya pemborosan anggaran.  

2. Terwujudnya hubungan yang serasi antara atasan dan 

bawahan. Hubungan yang serasi antara atasan dan 

bawahan dapat terwujud dengan adanya 

pengembangan sumber daya manusia. Hal ini 

dikarenakan adanya pendelegasian wewenang, 

interaksi yang didasarkan pada sikap dewasa baik 

secara teknikal maupun intelektual, saling 

menghargai dan adanya kesempatan bagi bawahan 

untuk berpikir dan bertindak secara objektif.  
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3. Terjadinya proses pengambilan keputusan yang lebih 

cepat dan tepat. Pengembangan sumber daya 

manusia pendidikan menekankan pada pelibatan 

para pegawai dalam menyelenggarakan kegiatan-

kegiatan operasional dan tidak sekedar diperintahkan 

oleh para manajer.  

4. Meningkatkan semangat kerja seluruh komponen 

dalam organisasi dengan komitmen organisasional 

yang lebih tinggi.  

5. Mendorong sikap keterbukaan manajemen melalui 

penerapan gaya manajerial yang partisipatif.  

6. Memperlancar jalannya komunikasi yang efektif yang 

akan dapat memperlancar proses perumusan 

kebijaksanaan organisasi dan operasionalisasinya.  

7. Penyelesaian konflik secara fungsional yang 

dampaknya adalah bertambah kuatnya rasa persatuan 

dan suasana kekeluargaan di kalangan para anggota 

organisasi.  

Di samping manfaat bagi organisasi sebagaimana 

tersebut di atas, pelaksanaan program pengembangan 

sumber daya guru sudah pasti bermanfaat pula bagi para 

anggota organisasi, termasuk bagi guru itu sendiri. 

Manfaat-manfaat tersebut, antara lain:  

1. Membantu para guru membuat keputusan dengan 

lebih baik.  

2. Meningkatkan kemampuan para guru untuk 

menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapinya.  

3. Terjadinya internalisasi dan operasionalisasi faktor-

faktor motivasional.  
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4. Timbulnya dorongan dalam diri para guru untuk 

terus meningkatkan kinerjanya.  

5. Peningkatan kemampuan pegawai untuk mengatasi 

stress, frustasi dan konflik yang pada gilirannya dapat 

memperbesar rasa percaya diri di sekolah.  

6. Tersedianya informasi tentang berbagai program yang 

dapat dimanfaatkan oleh para guru dalam rangka 

pertumbuhan masing-masing secara teknikal dan 

intelektual.  

7. Meningkatnya kemampuan dalam bekerja.  

8. Mengurangi ketakutan menghadapi tugas-tugas baru 

di masa depan. 

Pendidik dan tenaga kependidikan dituntut untuk 

selalu mengembangkan dirinya, baik itu menyangkut 

mata pelajaran yang diampunya maupun keterampilan 

guru yang lain. Tanpa adanya kesadaran pengembangan 

diri yang dilakukan oleh pendidik dan tenaga 

kependidikan maka peningkatan profsionalisme guru 

tidak akan dapat tercapai secara maksimal. Mengingat, 

pendidik sangat berperan dalam membantu 

perkembangan peserta didik untuk mewujudkan tujuan 

hidupnya secara optimal. Keyakinan ini muncul karena 

tidak semua orang tua memiliki kemampuan baik dari 

segi pengalaman, pengetahuan maupun ketersediaan 

waktu. Dalam kondisi yang demikian orang tua 

menyerahkan anaknya kepada pendidik di sekolah 

dengan harapan agar anaknya dapat berkembang secara 

optimal.  



188 Lingkaran Konsentris Manajemen Pendidikan 

Dalam proses pembelajaran, pendidik memiliki 

peran yang sangat penting. Bagaimanapun hebatnya 

kemajuan sains dan teknologi, peran pendidik tetap 

diperlukan. Untuk memenuhi tuntutan peranan 

pendidik, maka pendidik harus mampu memaknai 

pembelajaran, serta menjadikan pembelajaran sebagai 

ajang pembentukan kompetensi dan perbaikan kualitas 

pribadi peserta didik. Pendidik harus memacu diri 

dalam pembelajaran, dengan memberikan kemudahan 

belajar bagi seluruh peserta didik agar dapat 

mengembangkan potensinya secara optimal, dan 

menyenangkan dengan memposisikan diri sebagai: a) 

Orang tua yang penuh kasih sayang pada peserta 

didiknya; b) Teman, tempat mengadu, dan tempat 

mengutarakan perasaan bagi peserta didik; c) Fasilitator 

yang selalu siap memberikan kemudahan, dan melayani 

peserta didik sesuai minat, dan pendidik sebagai model; 

d) Kemampuan dan bakatnya; e) Memberikan 

sumbangan pemikiran kepada orang tua untuk dapat 

mengetahui permasalahan yang di hadapi anak dan 

memberikan saran pemecahannya; f) Memupuk rasa 

percaya diri, berani dan bertanggung jawab; g) 

Membiasakan peserta didik untuk saling berhubungan 

(silaturahmi) dengan orang lain secara wajar, h) 

Mengembangkan proses sosialisasi yang wajar antara 

peserta didik, orang lain, dan lingkungannya, serta i) 

Mengembangkan kreativitas.  

Peran-peran yang dibebankan kepada pendidik, 

menuntutnya untuk selalu mengembangkan diri. 

Pengembangan diri dapat dilakukan oleh pendidik 
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secara individual maupun kelompok, dan atas inisiatif 

sendiri maupun pemerintah. Tim Penyusun Bahan Ajar 

Sertifikasi Guru (2012) merekomdasikan beberapa cara 

pengembangan diri yang dapat dilakukan oleh guru di 

sekolahnya masing-masing, antara lain:  

1. Menganalisis umpan balik yang diperoleh dari siswa 

terhadap pelajarannya. 

2. Mengenalisis hasil pembelajaran (nilai ujian, 

keterampilan, dan lain-lain)  

3. Mengamati dan menganalisis tanggapan siswa 

terhadap kegiatan pembelajaran.  

4. Membaca artikel dan buku yang berkaitan dengan 

bidang dan profesi.  

5. Mengikuti kursus atau pelatihan jarak jauh.  

6. Dilakukan oleh guru bekerjasama dengan guru lain.  

7. Mengobservasi guru lain.  

8. Mengajak guru lain untuk mengobservasi guru yang 

sedang mengajar.  

9. Mengajar bersama-sama dengan guru lain (pola team 

teaching).  

10. Bersamaan dengan guru lain membahas dan 

melakukan investigasi terhadap permasalahn yang 

dihadapi di sekolah.  

11. Membahas artikel atau buku dengan guru lain.  

12. Merancang persiapan mengajar bersama guru lain. 

13. Kunjungan ke sekolah lain. 

14. Mengundang nara sumber dari sekolah lain atau 

instansi lain.  

Dewasa ini pemerintah sedang menyelenggarakan 

program pengembangan keprofesian berkelanjutan 
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(PKB). PKB merupakan bentuk program berkelanjutan 

untuk memelihara dan meningkatkan standar 

kompetensi secara keseluruhan, mencakup bidang-

bidang yang berkaitan dengan profesi guru. Tiga unsur 

dalam PKB diatur dalam Permenneg PAN dan RB 

Nomor 16 tahun 2009, ketiga unsur tersebut yaitu: 

pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan karya inovatif.  

1. Pengembangan Diri. Pengembangan diri merupakan 

upaya untuk meningkatkan kemampuan dan 

keterampilan guru melalui kegiatan pendidikan dan 

latihan fungsional dan kegiatan kolektif guru yang 

dapat meningkatkan kompetensi dan atau 

keprofesian guru. Materi yang dapat dikembangkan 

dalam kegiatan pengembangan diri antara lain: 

penyusunan RPP, penyusunan kurikulum dan bahan 

ajar, dan pengembangan metodologi pembelajaran.  

2. Publikasi Ilmiah. Publikasi Ilmiah adalah karya tulis 

ilmiah yang dipublikasikan ke masyarakat sebagai 

bentuk kontribusi guru terhadap peningkatan 

kualitas proses pembelajan di sekolah. Publikasi 

ilmiah mencakup tiga kelompok, yaitu: a) Presentasi 

pada forum ilmiah, b) Publikasi ilmiah berupa hasil 

penelitian atau gagasan ilmu bidang pendidikan 

formal, dan c) Publikasi buku teks pelajaran, buku 

pengayaan, dan atau buku pedoman guru (modul).  

3. Karya Inovatif. Karya inovatif adalah karya yang 

bersifat pengembangan, modifikasi atau penemuan 

baru sebagai bentuk kontribusi guru terhadap 

peningkatan kualitas proses pembelajaran di sekolah. 

Karya inovatif ini dapat berupa penemuan teknologi 



Lingkaran Konsentris Sumber Daya Sekolah  191 

tepat guna, pengembangan karya seni, pembuatan 

atau moodifikasi media pembelajaran.  

2. Peserta Didik  

Peserta didik merupakan sumber daya utama dan 

terpenting dalam proses pendidikan formal. Tidak ada 

peserta didik, tidak ada pendidik. Peserta didik bisa belajar 

tanpa pendidik sebaliknya, pendidik tidak bisa mengajar 

tanpa peserta didik. Karenanya, kehadiran peserta didik 

menjadi keniscayaan dalam proses pendidikan formal atau 

pendidik yang dilembagakan dan menuntut interaksi antara 

pendidik dan peserta didik (Danim, 2014: 1). Peserta didik, 

menurut ketentuan umum Undang-Undang RI tentang 

Sistem Pendidikan Nasional adalah anggota masyarakat 

yang berusaha mengembangkan dirinya melalui proses 

pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan 

tertentu.  

Secara sosiologis, peserta didik mempunyai 

kesamaan-kesamaan. Adanya kesamaan-kesamaan yang 

dipunyai anak inilah yang melahirkan konsekuensi 

kesamaan hak-hak yang mereka punyai. Kesamaan hak-hak 

yang dimiliki oleh peserta didik itulah, yang kemudian 

melahirkan layanan pendidikan yang sama melalui sistem 

persekolahan. Dalam sistem demikian, layanan yang 

diberikan diaksentuasikan kepada kesamaan-kesamaan 

yang dipunyai oleh anak. Pendidikan melalui sistem 

persekolahan dalam realitasnya memang lebih bersifat 

massal ketimbang bersifat individual. Layanan yang lebih 

diaksentuasikan kepada kesamaan anak yang bersifat massal 

ini, kemudian digugat. Gugatan demikian, berkaitan erat 

dengan pandangan psikologis mengenai anak. Bahwa setiap 



192 Lingkaran Konsentris Manajemen Pendidikan 

individu pada hakekatnya adalah berbeda. Oleh karena 

berbeda, maka mereka membutuhkan layanan-layanan 

pendidikan yang berbeda. Layanan atas kesamaan yang 

dilakukan oleh sistem persekolahan tersebut 

dipertanyakan, dan sebagai responsinya kemudian 

diselipkan layanan-layanan yang berbeda pada sistem 

persekolahan tersebut. 

Adanya dua tuntutan pelayanan terhadap peserta 

didik yakni aksentuasi pada layanan kesamaan dan 

perbedaan anak, melahirkan pemikiran pentingnya 

manajemen peserta didik untuk mengatur agar tuntutan 

dua macam layanan tersebut dapat dipenuhi di sekolah. 

Baik layanan yang teraksentuasi pada kesamaan maupun 

pada perbedaan peserta didik, sama-sama diarahkan agar 

peserta didik berkembang seoptimal mungkin sesuai 

dengan kemampuannya. 

Manajemen peserta didik dapat diartikan sebagai 

usaha pengaturan terhadap peserta didik mulai dari peserta 

didik tersebut masuk sekolah sampai dengan mereka lulus 

sekolah. Knezevich (1961) mengartikan manajemen peserta 

didik sebagai suatu layanan yang memusatkan perhatian 

pada pengaturan, pengawasan dan layanan peserta didik di 

kelas dan di luar kelas seperti: pengenalan, pendaftaran, 

layanan individual seperti pengembangan keseluruhan 

kemampuan, minat, kebutuhan sampai ia matang di 

sekolah. Pengaturan tersebut, bertujuan untuk memberikan 

layanan sebaik-baiknya untuk peserta didik, agar mereka 

merasa nyaman dan betah dalam mengikuti seluruh 

program sekolah. Kegiatan pengaturan tersebut melibatkan 

seluruh sumber daya, baik sumber daya manusia seperti 
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pendidik, kepala sekolah, peserta didik itu sendiri, orang 

tua atau wali peserta, maupun sumber daya lain yang 

meliputi sarana, keuangan, pembelajaran dan kurikulum, 

menuju tercapainya tujuan pendidikan itu sendiri.  

Tujuan umum manajemen peserta didik adalah: 

mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik agar kegiatan-

kegiatan tersebut menunjang proses belajar mengajar di 

sekolah sehingga dapat memberikan kontribusi bagi 

pencapaian tujuan sekolah dan tujuan pendidikan secara 

keseluruhan. Sementara tujuan khusus manajemen peserta 

didik adalah sebagai berikut: 

a. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan 

psikomotor peserta didik. 

b. Menyalurkan dan mengembangkan kemampuan umum 

(kecerdasan), bakat dan minat peserta didik. 

c. Menyalurkan aspirasi, harapan dan memenuhi 

kebutuhan peserta didik. 

d. Dengan terpenuhinya ketiga tujuan di atas, 

diharapkan peserta didik dapat belajar dengan baik, 

tercapai cita-citanya dan mencapai kebahagiaan dan 

kesejahteraan dalam hidupnya.  

Selain tujuan, manajemen peserta didik juga 

memiliki dua fungsi yaitu umum dan khusus. Fungsi 

umum manajemen peserta didik adalah sebagai wahana 

bagi peserta didik untuk mengembangkan diri seoptimal 

mungkin, baik yang berkenaan dengan dimensi 

individualitasnya, sosialnya, aspirasinya, kebutuhannya dan 

segi potensinya. Sementara fungsi manajemen peserta didik 

secara khusus dirumuskan sebagai berikut: 
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a. Pengembangan individualitas peserta didik. Fungsi ini 

memberikan ruang tanpa batas bagi pengembangan 

potensi-potensi individualitasnya tanpa banyak 

terhambat. Potensi-potensi bawaan tersebut meliputi: 

kemampuan umum (kecerdasan), kemampuan khusus 

(bakat), dan kemampuan lainnya. 

b. Pengembangan dimensi sosial peserta didik, agar peserta 

didik dapat mengadakan sosialisasi dengan sebayanya, 

orang tua dan keluarganya, lingkungan sosial sekolahnya 

dan lingkungan sosial masyarakatnya. Fungsi ini 

berkaitan dengan hakekat peserta didik sebagai makhluk 

sosial. 

c. Fungsi yang berkenaan dengan penyaluran aspirasi dan 

harapan peserta didik, agar peserta didik tersalur hobi, 

kesenangan dan minatnya. Hobi, kesenangan dan minat 

peserta didik patut disalurkan, oleh karena ia juga dapat 

menunjang perkembangan diri peserta didik secara 

keseluruhan. 

d. Fungsi yang berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan 

dan kesejahteraan peserta didik ialah agar peserta didik 

sejahtera dalam hidupnya. Kesejahteraan demikian 

sangat penting karena dengan demikian ia akan juga 

turut memikirkan kesejahteraan sebayanya. 

Pada tataran praksisi, kesuksesan tujuan dan fungsi 

manajemen peserta didik bergantung pada prinsip-prinsip 

yang harus dipedomani oleh semua unsur di sekolah. 

Adapun prinsip-prinsip manajemen peserta didik tersebut 

adalah sebagai berikut: 



Lingkaran Konsentris Sumber Daya Sekolah  195 

a. Manajemen peserta didik dipandang sebagai bagian dari 

keseluruhan manajemen sekolah. Oleh karena itu, ia 

harus mempunyai tujuan yang sama dan atau 

mendukung terhadap tujuan manajemen secara 

keseluruhan. Ambisi sektoral manajemen peserta didik 

tetap ditempatkan dalam kerangka manajemen sekolah. 

Ia tidak boleh ditempatkan di luar sistem manajemen 

sekolah. 

b. Segala bentuk kegiatan manajemen peserta didik 

haruslah mengemban misi pendidikan dan dalam rangka 

mendidik para peserta didik. Segala bentuk kegiatan, 

baik itu ringan, berat, disukai atau tidak disukai oleh 

peserta didik, haruslah diarahkan untuk mendidik 

peserta didik dan bukan untuk yang lainnya. 

c. Kegiatan-kegiatan manajemen peserta didik haruslah 

diupayakan untuk mempersatukan peserta didik yang 

mempunyai aneka ragam latar belakang dan punya 

banyak perbedaan. Perbedaan-perbedaan yang ada pada 

peserta didik, tidak diarahkan bagi munculnya konflik di 

antara mereka melainkan justru mempersatukan dan 

saling memahami dan menghargai. 

d. Kegiatan manajemen peserta didik haruslah dipandang 

sebagai upaya pengaturan terhadap pembimbingan 

peserta didik. 

e. Kegiatan manajemen peserta didik haruslah mendorong 

dan memacu kemandirian peserta didik. Prinsip 

kemandirian demikian akan bermanfaat bagi peserta 

didik tidak hanya ketika di sekolah, melainkan juga 

ketika sudah terjun ke masyarakat. Ini mengandung arti 
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bahwa ketergantungan peserta didik haruslah sedikit 

demi sedikit dihilangkan melalui kegiatan-kegiatan 

manajemen peserta didik. 

f. Apa yang diberikan kepada peserta didik dan yang 

selalu diupayakan oleh kegiatan manajemen peserta 

didik haruslah fungsional bagi kehidupan peserta didik 

baik di sekolah lebih-lebih di masa depan. 

Ruang lingkup manajemen peserta didik menurut 

Imran (2012: 6) dan Burhanuddin (2004: 19) meliputi:  

a. Perencanaan peserta didik yang meliputi kuota daya 

tampung, komposisi kelas dan ukuran luas ruang belajar 

untuk setiap kelas.  

b. Mengatur penerimaan peserta didik berdasarkan kriteria 

penerimaan peserta didik baru. Pengaturan penerimaan 

ini juga meliputi prosedur yang ditetapkan, sistem 

seleksi dan tahapan-tahapan yang direncanakan.  

c. Pengelompokan peserta didik.  

d. Merumuskan kode etik atau tata tertib peserta didik.  

e. Mengatur program kegiatan  ekstrakurikuler.  

f. Mengatur kegiatan organisasi peserta didik.  

g. Memberikan  perhatian terhadap permasalahan disiplin 

peserta didik.  

h. Pengaturan cara penanggulangi permaslahan disiplin 

peserta didik.  

i. Pemberian pelayanan pribadi peserta didik. 

j. Pengaturan program kegiatan peserta didik.  
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Ada dua pendekatan yang digunakan dalam 

manajemen peserta didik (Yeager, 1994). Pertama, 

pendekatan kuantitatif (the quantitative approach). 

Pendekatan ini lebih menitik beratkan pada segi-segi 

administratif dan birokratik lembaga pendidikan. Dalam 

pendekatan demikian, peserta didik diharapkan banyak 

memenuhi tuntutan-tuntutan dan harapan-harapan 

lembaga pendidikan di tempat peserta didik tersebut 

berada. Asumsi pendekatan ini adalah bahwa peserta didik 

akan dapat matang dan mencapai keinginannya, manakala 

dapat memenuhi aturan-aturan, tugas-tugas, dan harapan-

harapan yang diminta oleh lembaga pendidikannya. Wujud 

pendekatan ini dalam manajemen peserta didik secara 

operasional adalah: mengharuskan kehadiran secara mutlak 

bagi peserta didik di sekolah, memperketat presensi, 

penuntutan disiplin yang tinggi, menyelesaikan tugas-tugas 

yang diberikan kepadanya. Pendekatan demikian, memang 

teraksentuasi pada upaya agar peserta didik menjadi 

mampu. 

Kedua, pendekatan kualitatif (the qualitative 

approach). Pendekatan ini lebih memberikan perhatian 

kepada kesejahteraan peserta didik. Jika pendekatan 

kuantitatif di atas diarahkan agar peserta didik mampu, 

maka pendekatan kualitatif ini lebih diarahkan agar peserta 

didik senang. Asumsi dari pendekatan ini adalah, jika 

peserta didik senang dan sejahtera, maka mereka dapat 

belajar dengan baik serta senang juga untuk 

mengembangkan diri mereka sendiri di sekolah. 

Pendekatan ini juga menekankan perlunya penyediaan 
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iklim yang kondusif dan menyenangkan bagi 

pengembangan diri secara optimal. 

Kedua pendekatan di atas terkesan paradoks dan bisa 

jadi tidak banyak mendatangkan manfaat. Itulah mengapa 

perlu diambil jalan tengahnya, atau sebutlah dengan 

pendekatan konvergensi. Dalam pendekatan ini, peserta 

didik diminta untuk memenuhi tuntutan-tuntutan 

birokratik dan administratif sekolah di satu pihak, tetapi di 

sisi lain sekolah juga menawarkan insentif-insentif lain yang 

dapat memenuhi kebutuhan dan kesejahteraannya. Di satu 

pihak peserta didik diminta untuk menyelesaikan tugas-

tugas berat yang berasal dari sekolahnya, tetapi di sisi lain 

juga disediakan iklim yang kondusif untuk menyelesaikan 

tugasnya. Atau, jika dikemukakan dengan kalimat terbalik, 

penyediaan kesejahteraan, iklim yang kondusif, pemberian 

layanan-layanan yang handal adalah dalam rangka 

mendisiplinkan peserta didik, penyelesaian tugas-tugas 

peserta didik. 

Pada era otonomi sekarang ini isu krusial dalam 

bidang pembangunan pendidikan sesungguhnya bukan lagi 

meningkatkan akses dan pemerataan kesempatan 

memperoleh pendidikan layak melainkan persoalan 

kualitas pendidikan. Maka yang terpenting bukan lagi 

pencapaian jenjang pendidikan dasar 9 tahun, melainkan 

pencapaian pendidikan bermutu. Pada era ini, saat 

pendidikan bukan lagi tanggung jawab “pusat” melainkan 

merupakan otonomi sekolah, peserta didik tidak lagi 

dipandang sebagai “botol kosong” yang siap diisi. Peserta 

didik kini merupakan subjek sentral pendidikan. 

Pendekatan manajemen peserta didik menawarkan konsep 
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manajemen baru guna mencapai kualitas pendidikan secara 

menyeluruh seperti yang dicanangkan. 

Konsep pengelolaan yang ditawarkan melalui 

pendekatan manajemen peserta didik tentu tidak mudah 

dilaksanakan, karena paradigma lama pendidikan kita telah 

berjalan dan bercokol begitu kuat. Beberapa kendala yang 

mungkin muncul dan perlu diperhatikan adalah : 

a. Pelaksanaan pendekatan manajemen peserta didik harus 

didukung dengan peningkatan profesionalisme pendidik 

dan kesadaran masyarakat yang tinggi akan arti dan 

fungsi sekolah. 

b. Mengubah kebiasaan birokrasi yang selama ini bercokol 

menguasai dunia pendidikan, yang selalu memperoleh 

fasilitas dan kemudahan tentu tidak mudah. Namun jika 

ini tidak diatasi, pendekatan manajemen peserta didik 

tidak akan dapat berperan optimal. 

c. Kepala sekolah harus menjalankan peran dan fungsinya 

secara optimal. 

d. Diperlukan kesiapan masyarakat dalam perannya 

sebagai anggota komite sekolah dalam mendukung 

seluruh program sekolah sesuai dengan kapasitas dan 

kapabilitasnya. 

Seluruh ikhtiar yang diancang melalui pendekatan 

manajemen peserta didik akan dapat terlaksana sebagai 

motor pembaharuan pendidikan, apabila prasyarat di 

bawah ini dapat terwujud, antara lain: 

a. Dukungan dan antusiasme komite sekolah sebagai mitra 

sekaligus sebagai kelompok kontrol manajemen sekolah. 
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b. Kepekaan dan empati kepala sekolah, pendidik serta 

tenaga kependidikan terhadap berbagai persoalan yang 

muncul di sekitar lingkungan sekolah. 

c. Kesediaan semua pihak untuk berhijrah dari paradigma 

lama ke paradigma baru dalam keseluruhan pengelolaan 

pendidikan. 

B. Sumber Daya Informasi 

Dewasa ini, informasi dianggap sebagai sumber daya yang 

berharga bagi organisasi termasuk organisasi pendidikan. Tanpa 

informasi tidak ada peningkatan efektifitas, efisiensi, dan daya 

saing yang akan terjadi. Manusia membutuhkan informasi dalam 

menghadapi berbagai situasi, baik dari lingkungan, masyarakat, 

atau untuk memenuhi kebutuhan personal, sosial, ekonomi, 

maupun ketenagakerjaan. Oleh karena itu, hal ini menunjukkan 

bahwa informasi merupakan sumber daya yang berharga dan 

kritis yang dibutuhkan manusia untuk mengambil keputusan. 

Setiap orang, baik berpendidikan tinggi hingga tidak 

berpendidikan, atlet, dan pemimpin bisnis membutuhkan 

informasi untuk mengambil keputusan. Nilai dari informasi 

sedemikian penting sehingga seharusnya memiliki derajat yang 

sama dengan sumber daya berharga lainnya seperti uang, tenaga 

kerja, bahan baku, dan produk. Informasi memiliki kontribusi 

yang dapat diubah menjadi hasil yang berguna yang mendukung 

tercapainya tujuan organisasi. 

Masalah dapat muncul saat sumber daya informasi tidak 

dieksploitasi sepenuhnya, misalnya, informasi penting yang dapat 

membantu seorang pimpinan menyelesaikan suatu krisis 

mungkin saja terlewat atau tidak digunakan karena 
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mismanajemen dari informasi. Selain itu duplikasi dari informasi 

yang serupa juga dapat terjadi. Untuk menggambarkan 

pentingnya informasi terhadap kesuksesan suatu organisasi, Blom 

(1991:21) menyerukan bahwa penting untuk membuat orang 

sadar, bahwa informasi bersifat esensial dalam penyelesaian 

masalah dan perencanaan jangka panjang. Informasi memiliki 

harga di pasar seperti sumber daya lain, karena informasi dapat 

diperjualbelikan sehingga memiliki nilai pasar, akuntabilitas 

dalam penggunaannya, dan kontribusinya dalam pengambilan 

keputusan adalah hal yang penting. Kontribusi positif dari 

informasi terhadap pengambilan keputusan memastikan bahwa 

tujuan organisasi dapat dicapai.  

Dalam rangka menghindari kesalahan dalam mengambil 

keputusan, maka dibutuhkan sistem manajemen yang dapat 

mengelola informasi sebagai basis mengambil keputusan. Sistem 

informasi manajemen (SIM) diandaikan sebagai sebuah metode 

formal untuk menyediakan informasi yang akurat dan tepat 

waktu bagi manajemen yang diperlukan untuk mempermudah 

proses pengambilan keputusan, dan memungkinkan fungsi-fungsi 

dari manajemen seperti perencanaan, pengendalian, dan 

operasional organisasi dapat dilaksanakan secara efektif. Menurut 

Daft (2011: 204) sistem informasi manajemen, dimaknai sebagai: 

a computer-based system that provides information and support for 

effective managerial decision making. Definisi ini mengandung 

tiga aspek yang berkelindan dengan sistem informasi pendidikan 

yaitu sistem berbasis komputer, dukungan informasi, dan 

pengambilan keputusan manajerial yang efektif dan efisien. SIM 

secara khusus mendukung pengambilan keputusan strategik pada 

manajemen mid-level dan top level. Setiap orang dalam organisasi 

terhubung dalam satu network sehingga memungkinkan arus data 
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yang mengalir dapat lebih akurat sesuai dengan karakteristik 

pekerjaan, dan kemudian memberikan input bagi pengambilan 

keputusan organisasional. Hal tersebut yang membuat SIM 

dianggap mampu memberikan efisiensi dan efektifitas.  

Sementara itu Stair dan Reynolds (2010: 22) mendefinisikan 

SIM sebagai berikut: a management information system (MIS) is 

an organized collection of people, procedures, software, databases, 

and device that provide routine information to managers and 

decision makers. Stair dan Reynolds cenderung mendefinisikan 

SIM secara lebih menyeluruh. Kedua cerdik pandai ini 

mengikutsertakan aspek prosedur, perangkat lunak, basis data, 

dan perangkat-perangkatnya dalam rangka menyediakan 

informasi rutin bagi manajer dan pengambil keputusan. Rainer 

dan Cegielski (2011:65) mendefinisikan sistem informasi sebagai a 

process that collect, process, stores, analyzes, and deseminates 

information for a spesific purposes; more is are computerized. 

Dalam konsepsi yang dikemukakan oleh Rainer dan Cegielski, 

SIM dipandang sebagai proses pengumpulan, penyimpanan, 

analisis, dan deseminasi informasi untuk tujuan tertentu. 

Menurut Scott (1997: 69), sistem informasi manajemen adalah 

sekumpulan sistem informasi yang saling berinteraksi, yang 

memberikan informasi baik untuk kepentingan operasi atau 

kegiatan manajerial.  

Dari uraian teori di atas dapat disimplikasi bahwa sistem 

informasi manajemen merupakan suatu sistem berbasis 

komputer, terdiri dari basis data, perangkat lunak, prosedur, 

manusia serta perangkat lainnya yang digunakan untuk 

menghasilkan informasi pendukung bagi pengambilan keputusan 

secara efektif dan efisien. SIM dapat dimanfaatkan sebagai 
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sumber informasi yang relevan dan menunjang kebutuhan terkait 

aktifitas stakeholder dan pelanggan organisasi tersebut.  

Konsepsi teoritis ini oleh Suryadi (2011: 166) digunakan 

untuk mengidentifikasi karakteristik sistem informasi 

manajemen, antara lain: 

1. Dalam suatu organisasi terdapat satu bagian khusus sebagai 

pengelola sistem informasi manajemen . 

2. Sistem informasi manajemen merupakan jalinan lalu lintas 

data dan informasi dari setiap bagian didalam organisasi 

yang terpusat dibagian sistem informasi manajemen . 

3. Sistem informasi merupakan jalinan hubungan antar bagian 

dalam organisasi melalui satu bagian sistem informasi 

manajemen. 

4. Sistem informasi manejemen merupakan segenap proses 

yang mencangkup: pengumpulan data, pengolahan data, 

penyimpanan data, pengambilan data, dan penyebaran 

informasi dengan cepat dan tepat. 

5. Sistem informasi bertujuan agar para pelaksana dapat 

melaksanakan tugas dengan baik dan benar serta pimpinan 

dapat membuat keputusan dengan cepat dan tepat.  

Untuk dapat memanfaatkan sistem informasi dengan efektif, 

maka harus diketahui dengan pasti tentang organisasi, 

manajemen, dan teknologi organisasi yang membentuk sistem. 

Afifuddin (2013: 237) menjelaskan elemen-elemen sistem 

informasi manajemen sebagai berikut:  

1. Organisasi. Elemen ini meliputi manusia, struktur, 

prosedur operasi, politik, dan kultur. 

2. Manajemen. Komponen ini berfungsi untuk mengamati 

kesempatan, membuat strategi untuk menjawab 
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kebutuhan, mengalokasikan orang dan sumber dana untuk 

mendukung strategi yang telah dibuat, mengkoordinasikan 

pekerjaan atau kegiatan dalam organisasi. 

3. Teknologi informasi. Elemen ini terdiri dari alat yang dapat 

digunakan oleh manajemen untuk membantu melakukan 

kontrol dan membuat suatu kegiatan baru. Teknologi 

terdiri atas tiga komponen pokok, yaitu manusia 

(brainware), perangkat keras (hardware), dan perangkat 

lunak (software), yang digunakan membantu menerima 

masukan (input), mengolah, dan mengeluarkan hasil 

(ourput), serta dapat dipakai untuk meneyebarluaskan hasil 

olahan atau analisi.  

Sistem informasi manajemen dihajatkan agar organisasi 

memiliki suatu sistem yang dapat diandalkan dalam mengolah 

data menjadi informasi yang bermanfaat dalam pembuatan 

keputusan manajemen, baik yang menyangkut keputusan-

keputusan rutin maupun keputusan-keputusan strategik 

(Kumorotomo dan Margono, 2009: 13). Dengan adanya sistem 

informasi manajemen pendidikan, organisasi pendidikan akan 

merasakan beberapa manfaat sebagai berikut, yaitu: pertama, 

tersedianya sistem pengelolaan data dan informasi pendidikan. 

Kedua, terintegrasinya data dan informasi pendidikan untuk 

mendukung proses pengambilan keputusan. Ketiga, tersedianya 

data dan informasi pendidikan yang lengkap bagi seluruh 

stakholders yang bergabung dalam bidang pendidikan.  

Sistem informasi manajemen pendidikan digunakan oleh 

penggunanya sebagai alat pengambil keputusan sehingga 

organisasi pendidikan dapat berinteraksi dengan pihak 



Lingkaran Konsentris Sumber Daya Sekolah  205 

berkepentingan (stakeholders). Nilai penting sistem informasi 

manajemen pendidikan adalah:  

1. Sistem informasi yang berbasis komputer memungkinkan 

pendelegasian kegiatan rutin. 

2. Teknologi informasi memungkinkan pengolahan data 

secara lebih akurat dan andal. 

3. Pembuatan keputusan akan ditunjang dengan pilihan 

alternatif yang lebih objektif dengan data pendukung yang 

lengkap. 

4. Monitoring dan evaluasi memerlukan penyerapan 

informasi secara cepat dan efesian.  

C. Sumber Daya Sarana dan Prasarana 

Sarana dan prasarana merupakan faktor pendukung yang 

sangat penting dalam dunia pendidikan. Pendidikan tidak akan 

pernah bisa berjalan dengan baik tanpa adanya sarana dan 

prasarana yang memadai. Sarana pendidikan diandaikan oleh 

Mulyasa (2003: 49), sebagai suatu peralatan dan perlengkapan 

yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses 

pendidikan, khususnya proses belajar mengajar, seperti gedung, 

ruangan kelas, meja, kursi, serta alat-alat dan media pengajaran. 

Sementara itu Barnawi (2012: 47), memaknai prasarana 

pendidikan sebagai perangkat kelengkapan dasar yang secara 

tidak langsung menunjang pelaksanaan proses pendidikan di 

sekolah. Oleh karena itu sarana dan prasarana pendidikan adalah 

satu kesatuan pendukung terlaksanakannya proses belajar dan 

mengajar dengan baik dan optimal. 

Guru membutuhkan sarana pembelajaran dalam menunjang 

kegiatan pembelajaran. Selain kemampuan guru dalam 
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menyelenggarakan kegiatan pembelajaran, dukungan dari sarana 

pembelajaran sangat penting dalam membantu guru. Semakin 

lengkap dan memadai sarana pembelajaran yang dimiliki sebuah 

sekolah akan memudahkan guru dalam melaksanakan tugasnya 

sebagai tenaga pendidikan. Begitu pula dengan suasana selama 

kegiatan pembelajaran. Sarana pembelajaran harus dikembangkan 

agar dapat menunjang proses belajar mengajar. Pentingnya sarana 

dan prasarana untuk menunjang proses pendidikan, diatur oleh 

Undang-Undang Republik Indonesia No 20 tahun 2003 tentang 

sistem pendidikan nasional: “Setiap satuan pendidikan formal dan 

non formal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi 

yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan 

dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, 

emosional, dan kewajiban peserta didik”.  

Selanjutnya pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 

2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dinyatakan bahwa: 

1. Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang 

meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, 

buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta 

perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang 

proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.  

2. Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang 

meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan 

pendidikan, ruang pendidikan, ruang pendidik, ruang tata 

usaha, ruangan perpustakaan, ruangan laboratorium, ruang 

bengkel kerja, ruangan unit produksi, ruang kantin, instalasi 

daya dan jasa, tempat berolah raga, tempat beribadah, 

tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang /tempat lain 

yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran 

yang teratur dan berkelanjutan.  



Lingkaran Konsentris Sumber Daya Sekolah  207 

3. Standar keragaman jenis peralatan laboratorium ilmu 

pengetahuan alam (IPA), laboratorium bahasa, 

laboratorium komputer, dan peralatan pembelajaran lain 

pada satuan pendidikan dinyatakan dalam daftar yang berisi 

jenis minimal peralatan yang harus tersedia.  

4. Standar jumlah peralatan dinyatakan dalam rasio minimal 

jumlah peralatan per peserta didik.  

5. Standar buku perpustakaan dinyatakan dalam jumlah judul 

dan jenis buku di perpustakaan satuan pendidikan.  

6. Standar jumlah buku teks pelajaran diperpustakaan 

dinyatakan dalam rasio minimal jumlah buku teks 

pelajaran untuk masing-masing mata pelajaran di 

perpustakaan satuan pendidikan untuk setiap peserta didik.  

7. Kelayakan isi, bahasa, penyajian, dan kegrafikaan buku teks 

pelajaran dinilai oleh BSNP dan ditetapkan dengan 

Peraturan Menteri. 

8. Standar sumber belajar lainnya untuk setiap satuan 

pendidikan dinyatakan dalam rasio jumlah sumber belajar 

terhadap peserta didik sesuai dengan jenis sumber belajar 

dan karakteristik satuan pendidikan.  

9. Lahan bangunan satuan pendidikan, terdiri dari lahan 

praktek, lahan untuk prasarana penunjang, dan lahan 

pertamanan untuk menjadikan satuan pendidikan suatu 

lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat.  

10. Standar lahan satuan pendidikan dinyatakan dalam rasio 

luas lahan per peserta didik.  

11. Standar letak lahan satuan pendidikan 

mempertimbangkan letak lahan satuan pendidikan di 

dalam klaster satuan pendidikan.  
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12. Standar letak lahan satuan pendidikan 

mempertimbangkan jarak tempuh maksimal yang harus 

dilalui oleh peserta didik untuk menjangkau satuan 

pendidikan tersebut.  

13. Standar letak lahan satuan pendidikan 

mempertimbangkan keamanan, kenyamanan, dan 

kesehatan lingkungan.  

Sarana dan prasarana merupakan salah satu sumber daya 

pendidikan yang perlu dan sangat penting dikelola dengan baik 

serta merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari 

manajemen pendidikan. Seperti gedung, tanah, perlengkapan 

administrasi sampai pada sarana yang digunakan langsung dalam 

proses belajar mengajar di kelas. Sarana dan prasarana pendidikan 

juga sebagai salah satu dari unsur manajemen pendidikan yang 

memiliki peranan penting dalam proses belajar mengajar, sarana 

pendidikan merupakan hal yang tidak boleh diabaikan. Sarana 

dan prasarana pendidikan juga digunakan untuk mempermudah 

pemahaman siswa tentang materi yang disampaikan dengan 

mengunakan sarana dan prasarana pendidikan yang tepat dalam 

program kegiatan belajar mengajar menjadi lebih efektif dan 

efisien. Dengan adanya sarana dan prasarana pendidikan kegiatan 

belajar mengajar akan menjadi lebih bermakna dan berkualitas 

serta menyenangkan. 

Keberadaan sarana dan prasarana di sekolah haruslah dikelola 

dengan baik. Bagi pengambil kebijakan di sekolah pemahaman 

tentang pengelolaan sarana dan prasarana akan membantu 

memperluas wawasan tentang bagaimaona ia dapat berperan 

dalam merencanakan, menggunakan dan mengevaluasi sarana dan 

prasarana yang ada sehingga dapat dimanfaatkan dengan optimal 
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guna mencapai tujuan pendidikan. Pengelolaan sarana dan 

prasarana juga sangat dibutuhkan karena akan membantu 

memelihara dan memanfaatkan secara optimal. Pada dasarnya 

pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah harus 

meliputi beberapa tahap, antara lain: 

1. Perencanaan. Perencanaan sarana dan prasarana pendidikan 

merupakan pekerjaan yang komplek, karena harus 

terintegrasi dengan rencana pembangunan baik nasional, 

regional maupun lokal. Prencanaan ini merupakan sistem 

perencanaan terpadu dengan perencanaan pembangunan 

tersebut. Pada umumnya perencanaan kebutuhan sarana 

dan prasarana pendidikan tergantung pada jenis program 

pendidikan dan tujuan yang ditetapkan. Program 

pendidikan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan 

tenaga kerja akan berbeda dengan program pendidikan 

yang berorientasi pada pemerataan kesempatan belajar, 

dalam hal sarana dan prasarananya, karena itu dalam 

perencanaan kebutuhan tersebut perlu dikaji sistem 

internal pendidikan dan aspek eksternalnya seperti masalah 

demografi, ekonomi dan kebijakan-kebijakan yang ada. 

Kegagalan dalam tahap perencanaan ini akan merupakan 

pemborosan. Prinsip-prinsip umum dalam perencanaan 

sarana dan prasarana sekolah adalah komprehensif, 

obyektif, fleksibel dan interdisiplin perlu diperhatikan. 

Terkait perencanaan sarana dan prasarana sekolah, Sanjaya 

(2007: 55) memaparkan prosedur sebagai bariku: (a) 

Menampung semua usulan pengadaan perlengkapan 

sekolah yang diajukan oleh setiap unit kerja dan atau 

menginventarisasi kekurangan perlengkapan sekolah; (b) 

Menyusun rencana kebutuhan perlengkapan sekolah untuk 
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periode tertentu, misalnya untuk satu triwulan atau satu 

tahun ajaran; (c) Memadukan rencana kebutuhan yang 

telah disusun dengan perlengkapan yang telah tersedia 

sebelumnya; (d) Memadukan rencana kebutuhan dengan 

dana atau anggaran sekolah yang tersedia. Dalam hal ini, 

jika dana yang tersedia tidak mencukupi untuk pengadaan 

semua kebutuhan yang diperlukan, maka perlu diadakan 

seleksi terhadap semua kebutuhan perlengkapan yang telah 

direncanakan dengan melihat urgesi setiap perlengkapan 

yang diperlukan. Semua perlekapan yang urgen didaftar 

dan didahulukan pengadaannya; (e) Memadukan rencana 

(daftar) kebutuhan perlengkapan kebutuhan yang urgen 

dengan dana atau anggaran yang tersedia, maka perlu 

diadakan seleksi lagi dengan melihat skala prioritas.  

2. Pengadaan. Untuk pengadaan sarana dan prasarana 

pendidikan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Misalnya 

untuk pengadaan tanah dilakuakn dengan cara membeli, 

menerima hibah, menerima hak pakai, menukar dan 

sebgainya. Dalam pengadaan gedung/bangunan dapat 

dilakukan dengan cara membangun baru, membeli, 

menyewa, menerima hibah, atau menukar bangunan. 

Untuk pengadaan perlengkapan atau perabot sekolah dapat 

dilakukan dengan jalan membeli. Perabot yang akan dibeli 

dapat berbentuk yang sudah jadi, atau yang belum jadi. 

Dalam pengadaan perlengkapan ini juga dapat dilakukan 

dengan jalan membuat sendiri atau menerima bantuan dari 

instansi pemerintah, badan-badan swasta, masyarakat, 

perorangan dan sebagainya. Dalam pengadaan sarana diatas 

selain perlu diperhatikan segi kualitas dan kuantitas, juga 

diperhatikan prosedur atau dasar hukum yang berlaku, 
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sehingga sarana yang sudah ada tidak menimbulkan 

masalah dikemudian hari. Misalnya dalam pembelian tanah 

perlu jelas surat-surat tanah yang akan dibeli, demikian 

juga dengan akte jual belinya. Demikian juga kalau 

menerima hibah dari pihak lain supaya ada dasar 

hukumnya. Sedangkan untuk yang sifatnya hak pakai, 

seperti lahan, hendaknya disertai dokumen serah terima 

dari pihak yang memberikan hak pakai. 

Pada setiap sekolah seyogyanya ada petugas khusus yang 

melaksanakan tugas berkaitan dengan urusan perlengkapan. 

Kegiatannya meliputi, menerima, menyimpan dan 

mengeluarkan barang dari tempat penyimpanan 

barang/gudang. Barang atau sarana pendidikan yang ada 

pada setiap sekolah banyak macamnya. Dalam menyimpan 

barang-barang tersebut hendaknya diperhatikan sifat-sifat 

barang tersebut. Dalam penyimpanan barang-barang juga 

perlu diperhatikan tempat penyimpanan barang tersebut. 

Gudang hendaknya ditempatkan pada lokasi yang mudah 

dijangkau, fasilitas pendukungnya, seperti : listrik, air, dan 

sebagainya. Gudang tersebut kondisnya harus baik.  

3. Penggunaan dan Pemanfaatan. Penggunaan atau 

pemanfaatan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah 

merupakan tanggungjawab kepala sekolah pada setiap 

jenjang pendidikan. Untuk kelancaran kegiatan tersebut, 

bagi kepala sekolah yang mempunyai wakil bidang sarana 

dan prasarana atau petugas yang berhubungan dengan 

penanganan saran dan prasarana sekolah diberi tanggung 

jawab. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam 

penggunaan sarana dan prasarana, antara lain: (a) 

Penyusunan jadwal, harus dihindari benturan dengan 
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bagian lainnya, (b) Hendaklah kegiatan-kegiatan pokok 

sekolah merupakan prioritas utama, (c) Waktu atau jadwal 

penggunaan hendaknya diajukan pada awal tahun 

pelajaran, (d) Penugasan atau penunjukan personil sesuai 

dengan keahlian pada bidangnya, dan (e) Harus jelas 

penjadwalan dalam penggunaan sarana dan prasarana 

sekolah, antar kegiatan intrakulikuler dengan 

ekstrakulikuler. 

4. Pemeliharaan. Sarana dan prasarana merupakan penunjang 

untuk keaktifan proses belajar mengajar. Barang-barang 

tersebut kondisinya tidak akan tetap, tetapi lama kelamaan 

akan mengarah pada kerusakan, kehancuran bahkan 

kepunahan. Untuk menghindari saran dan prasarana 

tersebut tidak cepat rusak atau hancur diperlukan usaha 

pemeliharaan yang baik dari pihak pemakainya. 

Pemeliharaan atau maintenanace merupakan suatu kegiatan 

yang kontinu untuk mengusahakan agar sarana dan 

prasarana pendidikan yang ada tetap dalam keadaan baik 

dan siap untuk dipergunakan. Pemeliharaan adalah suatu 

kegiatan dengan pengadaan biaya yang termasuk dalam 

keseluruhan anggaran persekolahan dan diperuntukan bagi 

kelangsungan building, equipment, serta furniture, termasuk 

penyediaan biaya bagi kepentingan perbaikan dan 

pemugaran, serta penggantian. Perlunya pemeliharaan yang 

baik terhadap bangunan, perabot dan perlengkapan sekolah 

dikarenakan kerusakan sebenarnya telah dimulai semenjak 

hari pertama gedung, perabot dan perlengkapan itu 

diterima dari pihak pemborong, penjual atau pembeli 

sarana tersebut, kemudian disusul oleh proses kepunahan, 
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meskipun pemeliharaan yang baik telah dilakukan 

terhadapa sarana tersebut selama dipergunakan. 

5. Pengawasan. Pengawasan sarana dan prasarana merupakan 

kegiatan pengamatan, pemeriksaan, dan penilai terhadap 

pelaksanaan administrasi sarana dan prasarana pendidikan 

di sekolah. Hal ini untuk menghindari penyimpangan, 

penggelapan, penyalahgunaan. Pengawasan dilakukan 

untuk mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana 

pendidikan itu. Pengawasan harus dilakukan secara objektif 

artinya pengawasan itu harus didasarkan pada bukti-bukti 

yang ada. Apabila dari hasil pengawasan atau pemeriksaan 

ternyata terdapat kekurangan-kekurangan, maka kepala 

sekolah wajib melakukan tindakan-tindakan perbaikan dan 

penyelesaian. Fungsi kegiatan pengawasan adalah 

menentukan data-data yang terjadi penyebab adanya 

penyimpangan dalam organisasi, data untuk meningkatkan 

pengembangan organisasi, dan data mengenai hambatan 

yang ditemui oleh seluruh anggota organisasi.  

6. Inventarisasi. Inventarisasi adalah pernyataan dan 

penyusunan daftar barang milik negara secara sistematis, 

tertib dan teratur berdasarkan ketentuan-ketentuan 

pedoman yang berlaku. Melalui inventarisasi perlengkapan 

pendidikan diharapakan tercipta ketertiban, penghematan 

keuangan, mempermudah pemeliharaan dan pengawasan 

sarana dan prasarana pendidikan tersebut.Jadi invetasisasi 

merupakan kegiatan pencatatan dan penyusunan daftar 

milik negara secara sistematis berdasarkan ketentuan 

pedoman yang berlaku.  

7. Penghapusan. Penghapusan barang inventaris merupakan 

kegiatan akhir dari siklus pengelolaan sarana dan prasarana 
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yang dilakukan dengan menggunakan mekanisme tertentu, 

berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Tujuan 

penghapusan sarana dan prasarana adalah untuk 

membebaskan bendaharawan barang atau pengelola dari 

pertanggung jawaban administrasi dan fisik atas barang 

milik negara yang berada di bawah atau pengurusannya 

sesuai dengan ketentuan perundangan-perundangan yang 

berlaku. Secara umum sarana dan prasarana baru bisa 

diusulkan atau dipertimbangkan untuk proses penghapusan 

apabila telah memenuhi salah satu persyaratan berikut: (a) 

Dalam keadaan rusak berat sehingga tidak dapat diperbaiki 

atau dipergunakan; (b) Perbaikan akan menelan biaya yang 

besar sehingga akan dapat memboroskan penggunaan 

keuangan negara; (c) Secara teknis dan ekonomis kegunaan 

barang tidak seimbang dengan besarnya biaya 

pemeliharaan; (d) Tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masa 

kini atau masa sekarang atau sudah ketingggalan zaman; (e) 

Kelebihan persediaan, jika disimpan lebih lama akan 

bertambah rusak dan akhirnya tidak dapat dipergunakan 

lagi. Proses penghapusan sarana dan prasarana di sekolah 

sering dilakukan di awal tahun pelajaran, meliputi 

penghapusan buku-buku yang sudah tidak sesuai dengan 

kurikulum yang berlaku atau sudah rusak, biaya perbaikan 

yang menelan biaya banyak, meja kursi, papan tulis yang 

rusak berat serta alat perlengkapan lainnya. Dengan adanya 

pengelolaan sarana dan prasarana yang baik diharapkan 

dapat menciptakan sekolah yang bersih, rapi, indah, 

sehingga menciptakan kondisi yang menyenangkan baik 

bagi guru maupun komponen lainnya. Pengelolaan sarana 

dan prasarana pendidikan juga dimaksudkan memberikan 
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pelayanan secara profesional di bidang sarana dan prasarana 

pendidikan dalam rangka terselenggaranya proses 

pendidikan secara efektif dan efisien.  

D. Sumber Daya Pembiayaan 

Salah satu faktor yang memengaruhi penyelenggaraan 

pendidikan adalah pembiayaan. Pembiayaan pendidikan akan 

menjamin mutu dan kualitas proses pendidikan. Pembiayaan 

merupakan potensi yang sangat menentukan dan bagian yang tak 

terpisahkan dalam kajian administrasi dan manajemen 

pendidikan. Dilihat dari sudut pandang ekonomi, tidak ada 

kegiatan pendidikan tanpa biaya. Biaya itu diperlukan untuk 

memenuhi beragam kebutuhan yang berkenaan dengan 

kelangsungan proses pendidikan. Pembiayaan pendidikan 

menyangkut sumber-sumber biaya baik dari pemerintah maupun 

dari masyarakat dan alokasi belanja untuk proses pembelajaran, 

termasuk pengeluaran sekolah untuk gaji dan berbagai pelayanan 

di sekolah.  

Salah satu kunci keberhasilan dalam pembangunan 

pendidikan, terletak pada kemampuan mengelola dana yang 

tersedia. Pengelolaan dana yang tersedia harus mengacu kepada 

kebutuhan pokok dan skala prioritas program pembangunan 

pendidikan dari tahun ke tahun secara bertahap dan 

berkesinambungan. Biaya pendidikan ditentukan oleh berbagai 

faktor, antara lain: besar kecilnya sebuah institusi pendidikan, 

jumlah peserta didik, tingkat gaji pendidik yang disebabkan oleh 

bidang keahlian atau tingkat pendidikan, ratio peserta didik 

dengan pendidik, kualifikasi pendidik, tingkat pertumbuhan 

penduduk (khususnya di negara berkembang), perubahan 
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kebijakan dari penggajian/pendapatan (revenue theory of cost). 

Pembiayaan pendidikan tidak hanya menyangkut sumber-sumber 

dana, tetapi juga meliputi penggunaan dana secara efisien. 

Semakin efisien sistem pendidikan, maka semakin berkurang 

biaya yang diperlukan untuk mencapai tujuan suaut lembaga 

pendidikan. 

Pembiayaan diandaikan sebagai pendanaan yang diberikan 

oleh satu pihak lain untuk mendukung investasi yang telah 

direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan 

kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk 

mendukung investasi yang telah direncanakan untuk mencapai 

tujuan yang telah ditentukan. Pembiayaan merupakan salah satu 

sumber daya yang secara langsung dapat menunjang keefektifan 

dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Sementara itu menurut 

Mulyono (2011) pembiayaan adalah bagaimana mencari dana 

atau sumber dana dan bagaimana menggunakan dana itu dengan 

memanfaatkan rencana biaya standar, memperbesar modal kerja, 

dan merencanakan kebutuhan masa yang akan datang akan uang. 

Pembiayaan pendidikan merupakan proses dimana pendapatan 

dan sumber daya tersedia digunakan untuk menyusun dan 

menjalankan program kegiatan sekolah. Menurut Levin (1987) 

pembiayaan pendidikan adalah proses dimana pendapatan dan 

sumber daya yang tersedia digunakan untuk menyusun dan 

menjalankan sekolah di berbagai wilayah dengan tingkat 

pendidikan yang berbeda-beda. Menurut Fattah (2012) biaya 

pendidikan merupakan jumlah uang yang dihasilkan dan 

dibelanjakan untuk berbagai keperluan penyelenggaraan 

pendidikan yang mencakup gaji guru, peningkatan profesional 

peralatan, pengadaan alat-alat dan buku pelajaran, alat tulis 
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kantor (ATK), kegiatan ekstrakulikuler, kegiatan pengelolaan 

pendidikan, dan supervisi pendidikan.  

Implikasi diberlakukannya kebijakan desentralisasi 

pendidikan, membuat para pengambil keputusan sering kali 

mengalami kesulitan dalam mendapatkan referensi tentang 

komponen pembiayaan pendidikan. Kebutuhan tersebut 

dirasakan semakin mendesak sejak dimulainya pelaksanaan 

otonomi daerah yang juga meliputi bidang pendidikan. Biaya 

pendidikan adalah nilai ekonomi dari input atau sumber-sumber 

pendidikan tertentu yang diguakan untuk pembelajaran guna 

menghasilkan output pendidikan dari suatu program pendidikan 

tingkat tertentu. Pada tataran konsep pembiayaan secara urnum, 

biaya dapat berupa pengeluaran sejumlah uang tertentu atau 

pengorbanan tertentu yang bukan berbentuk uang namun dapat 

dinilai dengan uang. Biaya pendidikan juga merupakan dasar 

empiris untuk memberikan gambaran karakteristik keuangan 

sekolah. 

Analisis efisiensi keuangan sekolah dalam pemanfaatan 

sumber-sumber keuangan sekolah dan out put sekolah dapat 

dilakukan dengan cara menganalisis biaya satuan (unit cost) per 

peserta didik. Biaya satuan per peserta didik adalah biaya rata-

rata per peserta didik yang dihitung dari total pengeluaran 

sekolah dibagi seluruh peserta didik yang ada di sekolah 

(enrollment) dalam kurun waktu tertentu. Dengan mengetahui 

besarnya biaya satuan per siswa menurut jenjang dan jenis 

pendidikan berguna untuk menilai berbagai alternatif kebijakan 

dalam upaya peningkatan mutu pendidikan. 

Pada dasarnya, pembiayaan pendidikan dapat dibedakan 

menjadi beberapa jenis antara lain: 
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1. Biaya langsung (direct cost). Biaya langsung merupakan 

pengeluaran uang secara langsung untuk membiayai 

jalannya proses penyelenggaraan pendidikan, pengajaran, 

penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, 

termasuk biaya yang secara langsung menyentuh aspek 

dan proses pendidikan. Biaya pendidikan juga dapat 

dikatakan sebagai biaya yang secara langsung menyentuh 

aspek dan proes pendidikan. 

2. Biaya rutin (recurrent cost). Biaya rutin merupakan biaya 

yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional 

pendidikan selama satu tahun anggaran. Biaya ini digunakan 

untuk menunjang pelaksanan program pengajaran, 

pembayaran gaji guru, personil sekolah, administrasi 

kantor, pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana 

sekolah. 

3. Biaya tidak langsung (indirect cost.) Biaya tidak langsung 

merupakan biaya yang pada umumnya menunjang proses 

pendidikan yang terjadi di sekolah. Biaya tidak langsung 

memiliki beberapa jenis antara lain: 

a. Biaya pribadi (private cost), adalah biaya yang 

dikeluarkan keluarga untuk membiayai sekolah anaknya.  

b. Biaya masyarakat (social cost), adalah biaya yang 

dikeluarkan oleh masyarakat untuk membiayai sekolah 

(di dalamnya termasuk biaya pribadi). 

4. Semua bentuk pengeluaran dalam bentuk uang, baik 

langsung maupun tidak langsung yang dikeluarkan untuk 

biaya pendidikan. 

5. Semua bentuk pengeluaran yang tidak dalam bentuk uang, 

meskipun didalamnya terdapat nilai dalam bentuk uang, 
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baik langsung maupun tidak langsung yang dikeluarkan 

unutk kegiatan pendidikan. 

Beberapa hal yang merupakan karakteristik atau ciri-ciri 

pembiayaan pendidikan adalah sebagai berikut : 

1. Biaya pendidikan akan selalu naik, dan dalam perhitungan 

pembiayaan pendidikan dinyatakan dalam satuan unit cost, 

yang meliputi: 

a. Unit cost lengkap yaitu perhitungan unit cost 

berdasarkan semua fasilitas yang dikeluarkan untuk 

penyelenggaraan pendidikan.  

b. Unit cost setengah lengkap, hanya memperhitungkan 

biaya kebutuhan yang berkenaan dengan bahan dan alat 

yang berangsur habis walaupun jangka waktunya 

berbeda.  

c. Unit cost sempit, yaitu unit cost yang diperoleh hanya 

dengan memperhitungkan biaya yang langsung 

berhubungan dengan memperhitungkan biaya lain yang 

berhubungan dengan kegiatan belajar mengajar. 

2. Biaya terbesar dalam pelaksanaan pendidikan adalah biaya 

pada faktor manusia. Pendidikan dapat dikatakan sebagai 

“human investment”, yang artinya biaya terbesar diserap 

oleh tenaga manusia.  

3. Unit cost pendidikan akan naik sepadan dengan tingkat 

sekolah.  

4. Unit cost pendidikan dipengaruhi oleh jenis lembaga 

pendidikan. Biaya untuk sekolah kejuruan lebih besar 

daripada biaya untuk sekolah umum.  

5. Komponen yang dibiayai dalam sistem pendidikan hampir 

sama dari tahun ke tahun. 
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Dalam menghitung biaya pendidikan di sekolah, Hallak 

(1985) mengingatkan bahwa banyak komponen yang mesti 

dipertimbangkan oleh pembuat anggaran. Komponen- 

komponen tersebut antara lain: (a) Peningkatan kegiatan belajar 

mengajar; (b) Peningkatan pembinaan kegiatan peserta didik; (c) 

Pembinaan tenaga kependidikan; (d) Kebutuhan rumah tangga 

sekolah; (e) Pengadaan alat-alat belajar; (f) Kesejahteraan; (g) 

Pengadaan bahan pembelajaran; (h) Perawatan; (i) Sarana 

sekolah; dan (j) Peningkatan mutu dan sebagainya. 

Pembiayaan pendidikan perlu memperhatikan prinsip 

transparansi, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi.  

1. Transparansi. Transparansi berarti adanya keterbukaan. 

Transparansi di bidang manajemen berarti adanya 

keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Di lembaga 

pendidikan, bidang manajemen keuangan yang transparan 

berarti adanaya keterbukaan dalam manajemen keuangan 

lembaga pendidikan, yaitu keterbukaan sumber keuangan 

dan jumlahnya, rincian penggunaan, dan 

pertanggungjawabannya harus jelas sehingga bisa 

memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk 

mengetahuinya.  

Transparansi keuangan sangat diperlukan dalam rangka 

meningkatakan dukungan orang tua, masyarakat dan 

pemerintah dalam penyelenggaraan program pendidikan di 

sekolah. Disamping itu transparansi dapat menciptakan 

kepercayaan timbal balik antara pemerintah, masyarakat, 

orang tua siswa, dan warga sekolah melalui penyediaan 

informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh 

informasi yang akurat dan memadai. Beberapa informasi 

keuangan yang bebas diketahi oleh semua warga sekolah 
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dan orang tua siswa misalnya Rencana Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Madrasah (RAPBM) bisa ditempel 

di papan pengumuman di ruang guru atau di depan ruang 

tata usaha sehingga siapa saja yang membutuhkan informasi 

itu dapat dengan mudah mendapatkannnya. Orang tua 

siswa bisa mengetahui sejumlah uang dan penggunaanya 

yang diterima sekolah dari orang tua siswa. Perolehan 

informasi ini manambah kepercayaan orang tua siswa 

terhadap madrasah.  

Prinsip transparansi paling tidak dapat diukur melalui 

sejumlah indikator seperti: (a) Mekanisme yang menjamin 

sistem keterbukaan dan standarisasi dari semua proses 

pelayanan publik; (b) Mekanisme yang memfasilitasi 

pertanyaan-pertanyaan publik tentang berbagai kebijakan 

dan pelayanan publik, maupun proses-proses didalam 

sektor publik; dan (c) Mekanisme yang memfasilitasi 

pelaporan maupun penyebaran informasi maupun 

penyimpangan tindakan aparat publik di dalam kegiatan 

melayani.  

2. Akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kondisi seseorang yang 

dinilai oleh orang lain karena kualitas performansinya 

dalam menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan yang 

menjadi tanggung jawabnya. Akuntabilitas di dalam 

manajemen keuangan berarti penggunaan uang sekolah 

dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perencanaan 

yang telah ditetapkan.  

Berdasarkan rencana kegiatan sekolah yang telah ditetapkan 

dan juga peraturan yang berlaku, maka pihak sekolah 

membelanjakan uang sesuai peruntukannya serta dapat 

dipertanggunjawabkan. Pertanggunjawaban dapat 
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dilakukan kepada orang tua, masyarakat dan pemerintah. 

Ada tiga pilar utama yang menjadi prasyarat terbangunnya 

akuntabilitas yaitu: (a) Adanya transparansi para 

penyelenggaraan sekolah dengan menerima masukan dan 

mengikutsertakan berbagai komponen dalam mengelola 

sekolah, (b) Adanya standar kinerja yang dapat diukur 

dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya, dan 

(c) Adanya partisipasi untuk saling menciptakan suasana 

kondusif dalam menciptakan pelayanan masyarakat dengan 

prosedur yang mudah, biaya yang murah dan pelayanan 

yang cepat.  

3. Efektifitas. Efektif sering diartikan sebagai pencapaian 

tujuan yang telah ditetapkan. Efektifitas tidak berhenti 

sampai tujuan tercapai tetapi sampai pada kualitatif hasil 

yang dikaitkan dengan pencapaian visi lembaga. 

Manajemen keuangan dikatakan memenuhi prinsip 

efektifitas apabila kegiatan yang dilakukan dapat mengatur 

keuangan untuk membiayai aktifitas dalam rangka 

mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan dan kualitatif 

outcomes-nya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.  

4. Efisiensi. Efisiensi berkaitan dengan kuantitas hasil suatu 

kegiatan. Efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara 

masukan (input) dan keluaran (output) atau antara daya dan 

hasil. Daya yang dimaksud meliputi tenaga, pikiran, waktu 

dan biaya. Hal ini dapat dilihat dari dua hal berikut: (a) 

Dilihat dari segi penggunaan waktu, tenaga, dan biaya. 

Kegiatan dapat dikatakan efisien apabila penggunaan 

waktu, tenaga, dan biaya yang sekecil-kecilnya dapat 

mencapai hasil yang ditetapkan. Ragam efisiensi dapat 

dijelaskan melalui hubungan antara penggunaan waktu, 
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tenaga, biaya, dan hasil yang diharapkan. (b) Dilihat dari 

segi hasil. Kegiatan dapat dikatakan efisien apabila dalam 

penggunaan waktu, tenaga, dan biaya tertentu memberikan 

hasil sebanyak-banyaknya baik kuantitas maupun 

kualitasnya. 

Sementara itu terdapat faktor eksternal dan internal yang 

mempengaruhi pembiayaan pendidikan. Faktor ekternal adalah 

faktor yang ada di luar sistem pendidikan, meliputi hal-hal 

sebagai berikut: 

1. Berkembangnya demokrasi pendidikan. Di Indonesia, 

demokrasi pendidikan dirumuskan dengan jelas dalam 

pasal 31 UUD 1945 ayat (1) dan (2). Konsekuensi dari 

adanya demokrasi itu maka pemerintah menyediakan dana 

yang cukup untuk pendidikan. 

2. Kebijakan pemerintah. Pemberian hak kepada warga 

negara untuk memperoleh pendidikan merupakan 

kepentingan suatu bangsa agar mampu mempertahankan 

dan mengembangkan bangsanya, agar tujuan itu tercapai 

pemerintah memberikan fasilitas-fasilitas yang bersifat 

meringankan dan menunjang pendidikan. Seperti 

pemberian pembiayaan untuk pendirian gedung dan 

kelengkapannya, meringankan beban siswa dalam bentuk 

bantuan, dan pengaturan pemungutan serta beasiswa, 

kenaikan gaji guru dan lain sebagainya. 

3. Tuntutan pendidikan. Di Indonesia tuntutan terhadap 

pendidikan ditandai oleh segi kuantitas yaitu semakin 

banyaknya orang yang menginginkan pendidikan, dan segi 

kualitas yaitu naiknya keinginan memperoleh tingkat 

pendidikan yang lebih tinggi. 
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4. Inflasi. Inflasi adalah keadaan menurunnya nilai mata uang 

suatu negara. Faktor inflasi sangat berpengaruh terhadap 

biaya pendidikan karena harga satuan biaya tentunya naik 

mengikuti kenaikan inflasi. 

Sedangkan faktor internal adalah faktor yang berasal dari 

dalam sistem pendidikan itu sendiri yang sepenuhnya 

mempengaruhi besarnya biaya pendidikan. Faktor internal 

tersebut antara lain sebagai berikut: 

1. Tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan berpengaruh 

terhadap besarnya biaya pendidikan. Berubahnya tujuan 

pendidikan kearah penguasaan standarisasi kompetensi di 

bandingkan dengan tujuan yang mempengaruhi besarnya 

biaya yang harus dikeluarkan. 

2. Pendekatan yang digunakan. Strategi belajar mengajar 

menuntut adanya praktik berkonsekuensi terhadap banyak 

biaya yang harus dikeluarkan, apabila dibandingkan dengan 

metode pengajaran dan pendekatan secara individual. 

3. Materi yang disajikan. Materi pelajaran yang menuntut 

adanya praktek, sehingga lebih banyak biaya yang harus 

dikeluarkan dibandingkan dengan materi pelajaran yang 

hanya di laksanakan dengan penyampaian teori. 

4. Tingkat dan jenis pendidikan. Dua dimensi yang 

berpengaruh terhadap biaya pendidikan adalah tingkat dan 

jenis pendidikan. Dengan dasar pertimbangan lamanya jam 

belajar, banyak ragamnya bidang pelajaran, jenis materi 

yang diajarkan, banyaknya guru yang terlibat, dan tuntutan 

terhadap kompetensi lulusan. 
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Kompleksitas pembiayaan pendidikan memerlukan 

pengelolaan yang baik. Secara teoritis manajemen pembiayaan 

memiliki tiga tahapan penting yaitu tahap perencanaan, tahap 

pelaksanaan dan tahap penilaian. Tiga tahapan tersebut apabila 

diterapkan dalam manajemen keuangan menjadi tahap 

perencanaan keuangan (budgeting), tahap pelaksanaan 

(accounting), dan tahap penilaian (auditing). 

1. Tahap Budgeting. Budgeting atau penganggaran merupakan 

proses kegiatan atau proses penyusunan anggaran. Budget 

merupakan rencana operasional yang dinyatakan secara 

kuantitatif dalam bentuk satuan uang yang digunakan 

sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan lembaga 

dalam kurun waktu tertentu. Fungsi dasar suatu anggaran 

adalah sebagai bentuk perencanaan, alat pengendalian dan 

alat analisis. Agar fungsi-fungsi tersebut dapat berjalan, 

jumlah yang dicantumkan dalam anggaran adalah jumlah 

yang diperkirakan akan direalisasikan pada saat 

pelaksanaan kegiatan. Penyusunan anggaran berangkat dari 

rencana kegiatan atau program yang telah disusun, 

kemudian dihitung berapa biaya yang diperlukan untuk 

melaksanakan kegiatan tersebut. Langkah-langkah 

penyusunan anggaran yaitu: 

a. Menginventarisasi rencana yang akan dilaksanakan. 

b. Menyusun rencana berdasarkan skala prioritas 

pelaksanaan. 

c. Menentukan program kerja dan rincian program. 

d. Menetapkan kebutuhan untuk pelaksanaan rincian 

program. 

e. Menghitung dana yang dibutuhkan. 

f. Menentukan sumber dana untuk membiayai rencana. 



226 Lingkaran Konsentris Manajemen Pendidikan 

Perlu diingat, bahwa anggaran pendidikan bersifat luwes 

artinya apabila dalam perjalanan pelaksanaan kegiatan 

ternyata harus dilakukan penyesuaian kegiatan, maka 

anggaran dapat direvisi dengan menempuh prosedur 

tertentu 

2. Accounting. Tahap berikutnya dari kegiatan pembiayaan 

adalah pembukuan atau kegiatan pengurusan keuangan. 

Pengurusan keuangan ini meliputi dua hal yaitu: 

a. Pengurusan yang menyangkut kewenangan 

menentukan kebijakan menerima atau mengeluarkan 

uang. Pengurusan ini dikenal dengan istilah pengurusan 

ketatausahaan. 

b. Menyangkut urusan tindak lanjut dari urusan pertama, 

yakni menerima, menyimpan dan mengeluarkan uang. 

Pengurusan ini tidak menyangkut kewenangan 

menentukan, tetapi hanya melaksanakan, dan dikenal 

dengan istilah pengurusan bendaharawan. 

3.  Auditing. Auditing merupakan tahap akhir dari 

manajemen pembiayaan sekolah. Tahap ini berkelindan 

dengan pertanggung jawaban penerimaan, penyimpanan 

dan pembayaran atau penyerahan uang yang dilakukan 

bendaharawan kepada pihak-pihak yang berwenang. 

Kegiatan lain yang menyangkut manajemen pembiayaan 

adalah membuat laporan pertanggungjawaban keuangan 

kepada kalangan internal lembaga atau eksternal yang 

menjadi stakeholders lembaga pendidikan. Pelaporan dapat 

dilakukan secara periodik seperti laporan tahunan dan 

laporan pada masa akhir jabatan pimpinan. 

شهل هللا لنا الخير حيث ها كنا. آِخُر الَكََلمِ 
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