
Mata Kuliah Pengelolaan Pendidikan merupakan mata kuliah

dasar kependidikan yang wajib ditempuh oleh setiap

mahasiswa di IKIP Siliwangi dengan beban 2 sks. Adapun

prasyarat dari mata kuliah ini adalah landasan Pendidikan.

Mata kuliah ini memberikan bekal kepada calon guru agar

dapat mengelola kegiatam-kegiatan yang berhubungan

dengan kegiatan-kegiatan administrasi dan manajemen di

sekolah.

Mata Kuliah Pengelolaan Pendidikan



Deskripsi Mata Kuliah Pengelolaan Pendidikan

Mata kuliah Pengelolaan Pendidikan ini membahas tentang

Wawasan Dasar Pengelolaan Pendidikan, Konsep pengelolaan

Satuan Pendidikan, kepemimpinanpendidikan , Supervisi

Pendidikan, Sistem Informasi Pendidikan, Pengelolaan kurikulum,

Pengelolaan Peserta Didik, Pengelolaan Tenaga Pendidik dan

Kependidikan, Pengelolaan Biaya Pendidikan, Pengelolaan Fasilitas

Pendidikan, Pengelolaan Humas Sekolah, Pengelolaan Kelas

Deskripsi Mata Kuliah Pengelolaan Pendidikan



Setelah lulus mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu:

 Menguasai konsep dasar Pengelolaan Pendidikan

 Menguasai teori-teori Pengelolaan Pendidikan

 Mendeskripsikan Kepemimpinan Pendidikan

 Mendeskripsikan manajemen Pendidikan

 Mendeskripsikan aspek yang mempengaruhi proses
Pengelolaan Pendidikan

 Menganalisa permasalahan-permasalan dalam
Pengelolaan Pendidikan

Tujuan Mata Kuliah Pengelolaan Pendidikan 



Pertemuan 1 : Orientasi perkuliahan
Pertemuan 2 : Wawasan Dasar Pengelolaan Pendidikan
Pertemuan 3 : Wawasan Dasar Pengelolaan Pendidikan
Pertemuan 4 : Pengelolaan Satuan Pendidikan 
Pertemuan 5 : Kepemimpinan Pendidikan 
Pertemuan 6 : Supervisi Pendidikan
Pertemuan 7 : Sistem Informasi Pendidikan
Pertemuan 8 : UTS (Ujian Tertulis)
Pertemuan 9 : Pengelolaan Kurikulum
Pertemuan 10 : Pengelolaan Peserta Didik
Pertemuan 11 : Pengelollaan tenaga pendidik dan Kependidikan
Pertemuan 12 : Pengelolaan biaya Pendidikan
Pertemuan 13 : Pengelolaan Fasilitas Kelas
Pertemuan 14 : Pengelolaan Humas Sekolah
Pertemuan 15 : Pengelolaan Kelas
Pertemuan 16 :  UAS (Membuat Project)

Materi Perkuliahan



Pendekatan, Model dan Metode
Pendekatan : Konstekstua, Project Base Learning
Model : Koperatif
Metode :  Diskusi
Alat Bantu : Zoom meeting dan Google classroom

Sumber Bacaan
1. Pengelolaan Pendidikan

Penerbit : TIM Administrasi Pendidikan UPI
2. Pengelolaan Pendidikan

Karangan : Dr.H. Rusdiana, M.M
Penerbit :  Pustaka Setia

3. Pengelolaan Pendidikan
4. Karangan :   Bambang Ismaya, S.Ag, M.Pd

Pendekatan, Model, Metode dan Sumber Bacaan



Adapun unsur yang dinilai ada 4 unsur
1. Kehadiran (dikali 1)
2. Tugas/ Ujian Bab  (dikali 2)
3. Ujian Tengah Semester (dikali 3)
4. Ujian Akhir Semester dikali 4
Adapun Nilai Akhir dihitung dengan cara :

NA =
1 𝑥 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑘𝑒ℎ𝑎𝑑𝑖𝑟𝑎𝑛+2 𝑥 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑇𝑢𝑔𝑎𝑠+3 𝑥 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑈𝑇𝑆+4𝑥 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑈𝐴𝑆

10

Adapun Kriteria Penilian :
A= 81 − 100
B = 71 − 80
C= 61 − 70
D= 51 − 60
E ≤ 50

Penilaian, Nilai Akhir Dan Kriteria
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Konsep dasar Pengelolaan
Pendidikan

Definisi menurut para ahli:

Kata pengelolaan berasal dari kata manajemen. 

Sedangkan istilah manajemen sama artinya dengan

administrasi (Oteng Sutisna :1983). 

Pengelolaan pendidikan dapat diartikan sebagai upaya

untuk menerapkan kaidah-kaidah administrasi dalam

bidang pendidikan. 

Moh. Rifai (1982) menjelaskan pengertian administrasi

sebagai berikut: Administrasi ialah keseluruhan proses 

yang mempergunakan dan mengikutsertakan semua

sumber potensi yang tersedia dan yang sesuai, baik

personal maupun material, dalam usaha untuk mencapai

bersama suatu tujuan secara efektif dan efisien



Administrasi adalah sebagai keseluruhan proses kerjasama antara dua

orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk

mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnnya

(Siagian,1983) . 

Administrasi mengandung makna adanya:

(1) tujuan yang mesti dapat direalisasikan guna kepentingan lembaga, 

individu atau pun kelompok, 

(2) keterlibatan personil, material dan juga finansial dalam posisinya yang 

saling mendukung dan satu sama lain saling memerlukan dan juga saling

melengkapi, 

(3) proses yang terus menerus dan berkesinambungan yang dimulai dari hal

yang kecil dan sederhana sampai kepada hal yang besar dan rumit, 

(4) pengawasan atau kontrol guna keteraturan, keseimbangan dan 

keselarasan, 

(5) tepat guna dan berhasil guna supaya tidak terjadi penghambur-

hamburan waktu, tenaga, biaya dan juga fasilitas agar

dapat mencapai keberhasilan dan produktivitas yang

cukup memadai, 

(6) hubungan manusiawi yang menempatkan manusia

sebagai unsur utama dan terhormat serta memiliki

kepentingan di dalamnya. 



Dalam rangka mengantisipasi tuntutan perkembangan dan juga tuntutan pembangunan

yang terjadi pada tingkat lokal, regional atau pun global sehingga pendidikan dapat

merencanakan, menyediakan, mengelola dan juga mengatur berbagai tuntutan

yang ada guna kepentingan pembangunan itu sendiri atau guna kelanjutan dari

pembangunan yang berkesinambungan. 

Produk atau hasil dari pembangunan pendidikan memerlukan penataan dan

penggunaan yang memadai sesuai dengan kaidah-kaidah administrasi yang telah teruji

keberhasilannya. 

Pendidikan dan lembaga pendidikan memerlukan penanganan yang lebih serius untuk d

apat merebut persaingan yang sehat. 

Mengapa harus ada administrasi di 

dalam pendidikan?



Lembaga pendidikan atau persekolahan ini tidak hanya memerlukan tenaga guru

sebagai pengajar saja akan tetapi juga memerlukan berbagai macam

tenaga kependidikan lain seperti pengelola pendidikan, administrator, 

manajer, planner, supervisor dan juga counsellor dalam proses belajar mengajar. 

Tuntutan kemajuan ilmu dan teknologi dan juga tuntutan dari hidup manusia itu sendiri

yang keduanya mesti seimbang dan selaras yang berakibat harus seimbang dan selaras

nya lembaga pendidikan sebagai produsen dan indvidu sebagai konsumennya. 

Tuntutan dari masyarakat terhadap lembaga pendidikan atau persekolahan yang 

menuntut peralatan dan fasilitas yang memadai serta personil yang berkualitas

(Somantri ,1994) .

Mengapa harus ada administrasi di 

dalam pendidikan?



Fungsi dan Prinsip Pengelolaan 
Pendidikan 

Merencanakan

Membuat Putusan

Mengkomunikasikan

Mengorganisasikan

Mengkordinasikan

Mengawasi & Menilai



Pendekatan Organisasi Klasik

Pendekatan Hubungan Manusia

Pendekatan Perilaku

Pendekatan-pendekatan

dalam pengelolaan

Pendidikan 



1 Pendekatan Organisasi Klasik

Pendekatan organisasi klasik ini sering disebut juga dengan gerakan

manajemen ilmiah yang dipelopori oleh Frederick Taylor. Gerakan ini mencari

upaya untuk dapat menggunakan orang secara efektif dalam organisasi

industri. Konsep dari gerakan ini adalah orang dapat juga bekerja layaknya

sebagai mesin. 



2. Pendekatan Hubungan Manusia

Pendekatan hubungan manusia adalah gerakan yang lahir dan berkembang

sebagai reaksi terhadap pendekatan organisasi klasik. Pendekatan hubungan

manusia ini dipelopori oleh Mary Parker Follett (1868-1933) yang percaya

bahwa masalah yang mendasar dalam semua organisasi adalah

mengembangkan dan mempertahankan hubungan dinamis dan harmonis. 

Walaupun terjadi konflik, menurut pemikiran Mary Follet, konflik tersebut

merupakan suatu proses yang normal bagi pengembangan hal yang 

mengakibatkan terjadinya konflik itu. 



3. Pendekatan Prilaku

Pendekatan prilaku dalam administrasi adalah menggabungkan antara

hubungan sosial dengan struktur formal dan menambahkannya dengan

proposisi yang diambil dari psikologi, sosiologi, ilmu politik dan ekonomi. 

Pendekatan ini dipelopori oleh Chester I. Barnard yang menyimpulkan bahwa

kontribusi kerjanya berkenaan dengan konsep struktur dan dinamis. 

Konsep-konsep struktur yang dianggap penting adalah individu, sistem kerja

sama, organisasi formal, organisasi formal yang komplek, dan juga organisasi

informal. Konsep-konsep dinamis yang penting, menurut Barnard, adalah

kerelaan, kerjasama, komunikasi, otoritas, proses keputusan, dan 

keseimbangan dinamik.



Permasalahan dan Pengembangan 
Pengelolaan Pendidikan

Penerapan 

Otonomi dalam 

Pengelolaan 

Pendidikan Tinggi.        

Sistem

Desentralisasi

dalam Pengelolaan

Pendidikan

Profesionalisasi Jabatan Tenaga 

Kependidikan

Kendali Mutu Pendidikan Nasional



1. Sistem Desentralisasi dalam Pengelolaan Pendidikan 

Pengelolalaan pendidikan adalah salah satu upaya untuk

memberikan kepercayaan kepada daerah dalam mengelola

sistem pendidikan yang berada di daerah tersebut dalam rangka

untuk pengembangan sumber daya manusia yang bervariasi

untuk kepentingan pembangunan pendidikan dan juga 

pembangunan nasional secara menyeluruh. 

2. Penerapan Otonomi dalam Pengelolaan Pendidikan 

Tinggi 

Dalam pengelolaan pendidikan tinggi yang mempercayakan

sepenuhnya kepada perguruan tinggi untuk dapat mengelola dan 

mengembangkannya sendiri sesuai dengan kebutuhan dan 

potensi perguruan tinggi tersebut dan daerah masing-masing di 

mana perguruan tinggi itu berada. Setiap perguruan tinggi akan

diberikan kepercayaan dan kewenangan yang luas untuk dapat

mengelola proses pendidikan dengan segala aspek yang ada di 

dalamnya. 



3. Profesionalisasi Jabatan Tenaga Kependidikan

Supaya tingkat efektivitas dan efisiensi hasil pendidikan

nasional dapat dioptimalkan untuk kepentingan masyarakat dan 

kepentingan bangsa dalam mengejar berbagai ketinggalan

bangsa Indonesia dengan bangsa lain sehingga pada akhirnya

bangsa Indonesia dapat bersaing secara sehat dengan bangsa-

bangsa lain di dunia. 

4. Kendali Mutu Pendidikan Nasional

Mutu proses pengajaran sangat dipengaruhi oleh perilaku guru 

dalam hal (1) menyusun desain instruksional, (2) menguasai

berbagai macam metode mengajar dan mampu menerapkan

metode tersebut dengan kegiatan siswa di dalam kelas, (3) 

berinteraksi dengan siswa untuk menumbuhkan dan 

membangkitkan motivasi belajar yang menyenangkan, (4) 

menguasai bahan dan menggunakan berbagai macam sumber

belajar untuk membangkitkan kegiatan belajar aktif, (5) 

mengenal perbedaan individual setiap siswa, dan (6) memilih

proses dan hasil belajar, memberikan umpan balik, dan juga 

mampu dalam merancang program belajar remedial (Djam‟an

Satori dan Udin S. Saud 1994). 



TERIMA KASIH
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Organisasi dan Manajemen
Organisasi merupakan pengelompokan orang-orang kedalam aktivitas kerja sama
untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan

Di dalam organisasi ada tujuan yang akan dicapai, aturan bekerja, norma yang harus
ditaati, metode dan prosedur mengerjakan, orang yang menjalankan pekerjaan, 
kesatuan arah dan perintah, koordinasi, kontrol dan kerja sama, hubungan sosial
diantara orang-orang yang ada didalamnya, serta penghargaan kepada setiap orang 
yang telah melaksanakan pekerjaannya.

Manajemen merupakan usaha yang sistimatis dalam mengatur dan menggerakkan
orang-orang yang ada di dalam organisasi agar mereka bekerja sepenuh
kesanggupan dan kemampuan yang dimilikinya

Kedua-duanya saling berkaitan dan berhubungan sangat erat. Organisasi menyangkut
pemberian fungsi dalam bentuk kegiatan dan pekerjaan yang harus dilakukan oleh 
orang-orang sesuai dengan latar belakang keahliannya. Sedangkan manajemen
berhubungan dengan usaha mewujudkan tujuan yang telah direncanakan, 
mengendalikan dan mengawasi orang yang bekerja dalam organisasi



Individu dan Organisasi

Keterbatasan tenaga, akal-fikiran, pengetahuan, waktu, keterampilan maupun modal orang perseorangan
inilah yang menyebabkan lahirnya organisasi. 

Memasuki organisasi memiliki banyak keuntungan, karena : 

1. Memungkinkan orang mencapai tujuan tak mungkin dilakukan sendiri dalam menjelmakannya. 

2. Meringankan beban perseorangan karena saling membantu

3. Mempermudah pemecahan masalah yang dihadapi bersama 

4. Memenuhi kebutuhan sosial perorangan untuk saling menerima dan mengakui keberadaannya, sehingga
terbebas dari keterasingan

5. Mempunyai nilai keuntungan ekonomi/finansial, prestise dan prestasi. 

6. Media perwujudan diri seseorang terutama dalam menyalurkan aspirasi dan kehendaknya. 

7. Memperoleh rasa aman



Individu dan Organisasi

Etzioni (1987) mengemukakan ciri organisasi:

1. Adanya pembagian tugas pekerjaan, kekuasaan tanggung jawab dan pengaturan komunikasi dalam

mencapai tujuan. 

2. Pengendalian dan pengarahan usaha mencapai tujuan dari pusat kekuasaan yang telah ditetapkan

3. Penggantian tenaga/personil untuk lebih meningkatkan usahanya.

4. Service provider. Yaitu pelayanan profesional yang di berikan oleh orang-orang yang ada didalamnya. 

5. Efisiensi, baik berupa uang, waktu maupun fasilitas yang digunakan karena keterbatasan sumber

daya. 

6. Pertanggungan jawab kepada stakeholders, yang berupa akuntabilitas organisasi dalam hal jumlah, 

mutu, efisiensi, kinerja atau produktivitas yang telah dicapainya. 

7. Memanfaatkan produk teknologi tinggi baik dalam mengolah informasi maupun dalam mengolah

input menjadi outputnya. 

8. Interdependen dan hidup saling menguntungkan dengan lingkungannya, sehingga mampu bertahan

lama karena dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. 



Jenis Organisasi

Formal Informal

Organisasi formal disusun berdasakan kebutuhan dalam

mengatur tatahubungan yang ada didalamnya dalam bentuk

struktur yang ditetapkan. 

Organisasi informal merupakan ikatan kebersamaan yang 

dibentuk secara sukarela oleh para anggotanya untuk

memperoleh kepuasan berafiliasi. 

Salah satu tujuan utamanya adalah memperoleh persahabatan



Ciri-ciri organisasi formal dapat dilihat sebagai berikut : 

1. Struktur kegiatan diatur dengan jelas

2. Komunikasi organisasi ditata secara tertib, siapa bertanggung

jawab kepada siapa

3. Organisasi relatif permanen, untuk tujuan yang luas dan 

jangka panjang. 

4. Organisasi tumbuh menjadi besar karena peningkatan 

spesialisasi di dalamnya 

5. Terdapat pergantian personil, pengangkatan dan 

pemberhentian pegawai 

6. Memiliki acuan norma sebagai aturan yang dipegang teguh

oleh organisasi, termasuk menetapkan pimpinan dan anggotanya

7. Organisasi dibentuk secara rasional 

8. Setiap masalah dipecahkan secara formal 

9. Pelayanan ditetapkan secara hierarki



Bentuk Organisasi



❖ Bentuk organisasi jalur adalah bentuk yang menunjukkan adanya garis komando central dari atasan
kepada bawahan. Setiap pimpinan memberi perintah kepada bawahannya masing-masing sesuai dengan

jalurnya. 

❖ Bentuk Organisasi Garis (line organization) dan Staff adalah bentuk organisasi dimana pucuk pimpinan
mempunyai staf sebagai pembantu yang tidak memiliki kewenangan memberi komando. Staf artinya tangan

kanan, pembantu pimpinan, ia merupakan orang yang dipercayai atasan dalam bidang keahliannya.

❖ Bentuk Organisasi Fungsional adalah organisasi yang mendasarkan kepada keahlian. Sebagian
wewenang dari pucuk pimpinan dilimpahkan kepada satuan organisasi yang ada dibawahnya sesuai dengan

fungsinya sebagai staf. 



Organisasi dan Manajemen

Pendidikan Nasional



Dengan diberlakukannya UU No 22 thn 1999, tentang Otonomi

daerah, Organisasi dan Manajemen Pendidikan Nasional

menjadi lebih luwes, sebagaimana tertuang dalam Keputusan 

Menteri Pendidikan Nasional, Nomor 010/O/2000, Tentang

Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pendidikan Nasional, 

yaitu : 

1. Tingkat Kementerian 

2. Tingkat Provinsi

3. Tingkat Kabupaten/Kota 

4. Tingkat Kecamatan

5. Sekolah/Penyelenggaraan Pendidikan 



Otonomi dan Pengawasan Sekolah



Otonomi Sekolah
Sentralisasi Pendidikan

Kelemahan:

Kepala Sekolah tidak cukup memiliki

kewenangan dalam mengelola sekolah, 

Kepala sekolah dan guru di borgol / 

dipasung hanya untuk melaksanakan

juknis yang sudah ditetapkan

Pola kebijakan personel dan anggaran

tidak memungkinkan aparat sekolah

untuk berkompetisi melakukan berbagai

kegiatan inovasi, berkreasi, menemukan, 

memecahkan masalah apalagi mencari

cara baru yang lebih baik

Pelibatan masyarakat dalam mengelola

sekolah terbatas. 

Desentralisasi pendidikan

Sekolah diberikan kewenangan untuk

mengurus “dapurnya” sendiri.



Desentralisasi Pendidikan

Sekolah bertanggungjawab dalam mengurus rumah tangganya sendiri, karena :

a) Sekolah lebih mengetahui kemampuanya sendiri. 

b). Sekolah memiliki kesempatan dalam menggali dan mengolah segala sumber-sumber potensi yang ada di 

lingkungannya.

c). Kerja sama sekolah dan masyarakat dalam menggalang kekuatan sangat besar.

d). Sekolah juga mempunyai kewajiban akuntabilitas kinerjanya kepada masyarakat dan pemerintah yang 

memberinya wewenang menyelenggarakan pendidikan, terutama menyangkut, mutu, efisiensi dan efektivitasnya. 

e). Sekolah juga memiliki kesempatan yang terbuka untuk berkompetisi dengan sekolah yang lain dalam segala

bidang, terutama kemajuan dan kelebihan yang telah dimilikinya.



Pengawasan Sekolah

Siapa yang menjadi pengawas?

Kepala Sekolah

Siapa yang diawasi?

semua pihak memiliki komitmen bersama terhadap tanggung

jawab mutu. 

“do right in the first time” 

Kapan dilakukan pengawasan?

Dari awal memulai pekerjaan sesuai dengan bidangnya

masing-masing.



TERIMA KASIH



Pengelolaan Satuan Pendidikan

Tim Dosen Mata Kuliah Pengelolaan Pendidikan
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• Pengelolaan satuan pendidikan merupakan pengelolaan pendidikan yang berada 

pada unit paling bawah untuk merencanakan program pendidikan dan membuat 

keputusan yang berada pada tindakan-tindakan nyata yang dilakukan secara 

komprehensif  untuk meng-cover seluruh kebutuhan-kebutuhan sekolah, visi, misi, 

dan tujuan pendidikan sekolah.

• Pengelolaan satuan pendidikan bermuara kepada mutu sekolah yang mencakup 

input, proses, output, dan outcome tentunya diharapkan ideal sesuai dengan standar 

pelayanan minimal PP Nomor 15 Tahun 2010

• Sifat pengelolaan satuan pendidikan haruslah: kemandirian, kemitraan/ kerjasama, 

partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas



Unsur-Unsur Penting dalam Pengelolaan 

Satuan Pendidikan

• Sumber daya manusia

• Dana

• Sarana dan prasarana

• Metode 



Tujuan Pengelolaan Satuan Pendidikan

1. Produktivitas adalah perbandingan terbaik antara hasil yang diperoleh 

(output) dengan jumlah sumber yang digunakan (input) yang dinyatakan 

dengan kuantitas dan kualitas

2. Kualitas, yang menunjukkan ukuran penilaian atau penghargaan yang 

diberikan

3. Efektivitas adalah ukuran keberhasilan tujuan organisasi

4. Efisiensi, yang berkaitan dengan cara terbaik untuk mencapai tujuan



Fungsi Pengelolaan Satuan Pendidikan

• Perencanaan (planning) yaitu prose penyusunan tujuan dan sasaran organisasi serta 
menyusun peta kerja serta cara pencapaian tujuan

• Pengorganisasian (organizing) yaitu proses menghimpun sumber daya manusia, 
modal, dan peralatan yang dibutuhkan

• Pelaksanaan (implementation) merupakan proses melaksanakan suatu kegiatan 
sesuai rencana yang telah disusun sebelumnya

• Pengawasan (controlling) yaitu proses pemberian balikan dan tindak lanjut 
berdasarkan perbandingan dari hasil yang dicapai dengan rencana yang dibuat untuk 
menghasilkan suatu tindakan penyesuaian jika terjadi penyimpangan



Prinsip Pengelolaan Sekolah

• Memprioritaskan tujuan diatas kepentingan pribadi dan kepentingan 

mekanisme kerja

• Mengkoordinasi wewenang dan tanggungjawab

• Memberi tanggungjawab pada personil sekolah hendaknya sesuai dengan 

sifat-sifat dan kemampuannya

• Mengenal secara baik faktor-faktor psikologis manusia

• Relativitas pada nilai-nilai



Ruang Lingkup Pengelolaan Satuan Pendidikan

• Ruang lingkup menurut wilayah kerja, yaitu managemen pendidikan satu provinsi, kabupaten/ 

kota, unit kerja dan wilayah terkecil adalah managemen kelas

• Ruang lingkup menurut obyek garapan, meliputi managemen siswa, personil sekolah, kurikulum, 

sarana dan prasarana, anggaran, ketata-laksanaan, humas dan komunikasi pendidikan

• Ruang lingkup menurut fungsi/ urutan kegiatan adalah managemen adminsitrasi yaitu 

merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengkoordinasikan, mengkomunikasikan, dan 

pengawasan/ evaluasi

• Ruang lingkup menurut obyek pelaksana, yaitu pengambil kebijakan dan keputusan hingga 

wilayah kerja terkecil



Tahapan-Tahapan Pengelolaan Satuan 

Pendidikan

Sesuai dengan Permendiknas no.19 tahun 2007 tentang stndar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan 
pendidikan dasar dan menengah:

1. Perencanaan; merumuskan visi misi dan tujuan sekolah, rencana kerja sekolah (baik jangka 
pendek, menengah dan jangka panjang, serta komponen pendukung lainnya

2. Pelaksanaan; merupakan kegiatan untuk merealisasikan rencana menjadi tindakan nyata dalam 
mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Semua pihak yang berada dalam ruang lingkup 
pengelola satuan pendidikan secara proporsional dan profesional sesuai tugsa dan fungsinya 
masing-masing

3. Pengawasan: terdapat 5 hal dalam pengawasan dan evaluasi, yaitu: program pengawasan, 
evaluasi diri, evaluasi dan pengembangan kurikulum, evaluasi pendayagunaan pendidik dan 
tenaga kependidikan dan akreditasi sekolah



Standar Pendidikan sebagai Acuan Pengelolaan 

Satuan Pendidikan

1. Standar Isi

2. Standar Proses

3. Standar Kompetensi Lulusan

4. Standar Pendidik dan Tenaga Pendidik

5. Standar Sarana dan Prasarana

6. Standar Pengelolaan

7. Standar Pembiayaan

8. Standar Penilaian Pendidikan

8 Standar tersebut akan 

dijelaskan lebih detail 

pada materi 

selanjutnya... 
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Materi  : Kepemimpinan Pendidikan 

 

KEPEMIMPINAN PENDIDIKAN 

 

A. Pengertian Kepemimpinan Pendidikan 

Pada dasarnya setiap orang adalah pemimpin. Sibaweh (2020) menjelaskan 

bagaimana setiap orang menjadi pemimpin yaitu yang paling mendasar adalah 

pemimpin bagi dirinya sendiri, sebagaimana pada bagian totalitas diri dengan 

kenyataan bahwa manusia memiliki bagian-bagian yang harus dijaga dengan baik. 

Harus dijaga dengan baik merupakan ungkapan bahwa manusia harus memimpin 

dirinya sendiri. Pengertian kepemimpinan bersifat universal, terdapat pada berbagai 

bidang kegiatan hidup manusia.  

Kepemimpinan secara umum didefinisikan sebagai kemampuan dan kesiapan 

yang dimiliki oleh seseorang untuk dapat mempengaruhi, mendorong, mengajak, 

menuntun, menggerakkan, mengarahkan orang atau kelompok agar menerima 

pengaruh tersebut dan selanjutnya berbuat sesuatu yang dapat membantu tercapainya 

suatu tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Kepemimpinan pendidikan menurut 

beberapa ahli, sebagai berikut: 

1. Kepemimpinan adalah tindakan/perbuatan di antara perseorangan dan kelompok 

yang menyebabkan baik orang seorang maupun kelompok maju ke arah tujuan-

tujuan tertentu (Ngalim Purwanto), 

2. Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi kegiatan-kegiatan kelompok yang 

diorganisir menuju kepada penentuan dan pencapaian tujuan (Ralp M. Stogdill), 

3. Kepemimpinan dalam organisasi berarti penggunaan kekuasaan dan pembuatan 

keputusan-keputusan (Robert Dubin), 

4. Kepemimpinan adalah individu di dalam kelompok yang memberikan tugas 

pengarahan dan pengorganisasaian yang relevan dengan kegiatan-kegiatan 

kelompok (Fred E. Fiedler), 



5.  “Leadership is the relationship in which one person or the leader, influence other 

to work together willingly on related task to attain that which the leader desires” 

(George R. Terry), 

6.  “Leadership in an administration process that involves directing the affairs and 

actions of others” (Andrew Sikula). 

Kepemimpinan Pendidikan adalah kemampuan untuk menggerakkan 

pelaksanaan pendidikan, sehingga tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dapat 

tercapai secara efektif dan efisien (Ginting, 2020). Kristiawan, Safitri, dan Lestari 

(2017) mengemukakan bahwa kepemimpinan (leadership) merupakan hal yang sangat 

penting di dalam sebuah lembaga pendidikan. Kepemimpinan adalah kemampuan atau 

usaha seseorang untuk bisa menggerakkan seseorang atau tim maupun kelompok agar 

mau bekerja sama melaksanakan tugas yang telah diberikan kepadanya dan mampu 

mendorong orang atau karyawan untuk berbuat hal yang positif dan meminimalisir 

perilaku negatif serta mampu mengembangkan dan memanfaatkan potensi atau 

sumber daya yang ada di dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif 

dan efisien. 

Michael Fullan (2001) mengungkapkan bahwa “The following are the six 

leadership styles identified” (Berikut merupakan enam gaya kepemimpinan yang 

diidentifikasikan), yaitu sebagai berikut: 

1. Pemaksaan (coercive), pemimpin yang menuntut kepatuhan (the leader demand 

compliance); 

2. Kewenangan (authoritative), pemimpin yang berwenang dalam menggerakkan 

organisasi untuk mencapai tujuan visi (the leader mobilizes people toward a 

vision); 

3. Berafiliasi (affiliative), pemimpin yang menciptakan keserasian dan membangun 

emosi hubungan (the leader creates harmony and builds emotional bonds); 

4. Demokrasi (democratic), pemimpin yang menerima kesepakatan untuk bersiap-

siap dalam mencapai partisipasi (the leader forges consensus through 

participation); 

5. Kecepatan langkah (pacessetting), pemimpin yang mengatur standar tinggi untuk 

performance (the leader sets high standards for performance); 



6. Melatih (coaching), pemimpin yang mengembangkan sumber daya manusia untuk 

masa depan (the leader develops people for the future). 

 

B. Fungsi Kepemimpinan Pendidikan 

Fungsi utama kepemimpinan pendidikan yaitu untuk belajar memutuskan dan 

bekerja, antara lain: 

a. Kepemimpinan membantu terciptanya suasana persaudaraan, kerjasama dan saling 

menghargai, 

b. Kepemimpinan membantu kelompok untuk mengorganisir diri yaitu ikut serta 

dalam memberikan bantuan kepada kelompok dalam menetapkan dan menjelaskan 

tujuan, 

c. Kepemimpinan membantu kelompok dalam menetapkan prosedur kerja, yaitu 

membantu kelompok dalam menganalisis situasi untuk kemudian menetapkan 

prosedur mana yang paling efektif dan efisien, 

d. Kepemimpinan mendorong tanggungjawab dalam mengambil keputusan bersama 

dengan kelompok, 

e. Kepemimpinan mendorong tanggung jawab dalam mengembangkan dan 

mempertahankan eksistensi organisasi. 

 

C. Tipe Kepemimpinan Pendidikan: 

a. Tipe Otoriter / Tipe authoritarian. Seperti yang kita ketahui bahwa gaya 

kepemimpinan otoriter berdasarkan pada kekuasaan yang mutlak dan penuh. 

Dalam kepemimpunan yang otoriter, pemimpin bertindak sebagai diktator 

terhadap anggota kelompok, artinya segala ketentuan dan keputusan berada di 

tangan pemimpin. David Krech, Richard S. Crutchfield, Egerton L. Ballachey, 

menggambarkan mengenai kepemimpinan ini: bahwa dalam suatu kelompok yang 

sangat kecil, antara pemimpin dan pengikut terjadi kontak pribadi karena 

komunikasi berlangsung secara interpersonal, namun ketika kelompok menjadi 

besar, maka hubungan antara pemimpin menjadi semakin jauh dan melalui 

peringkat-peringkat. 

b. Tipe Laissez-faire / Kepemimpinan Bebas. Pemimpin tidak memberikan 

kepemimpinannya, melainkan membiarkan bawahannya berbuat sekehendaknya. 



Keberhasilan lembaga ditentukan atas kesadaran dan dedikasi anggota kelompok. 

Struktur organisasinya kabur, segala kegiatan dilakukan tanpa rencana dan tanpa 

pengawasan dari pimpinan. 

c. Tipe Demokratis. Tipe kepemimpinan demokratis adalah gaya atau cara 

memimpin yang demokratis, dan bukan karena dipilihnya pemimpin secara 

demokratis. Tipe yang demokratis seperti ini misalnya saja pemimpin memberikan 

kebebasan dan keleluasaan kepada para bawahan dan pengikutnya untuk 

mengemukakan pendapatnya, saran dan kritiknya dan selalu berpegang pada nilai-

nilai demokrasi pada umumnya. Pemimpin berusaha menstimulus anggotanya agar 

bekerja secara produktif untuk mencapai tujuan bersama. Pemimpin selalu 

berorientasi pada kepentingan dan kebutuhan anggotanya. 

d. Tipe Pseudo-demokratis / demokratis semu / manipulasi diplomatik. Pemimpin 

hanya tampaknya saja demokratis, namun sebenarnya dia bersikap otokratis. 

 

D. Keterampilan yang Harus Dimiliki Pemimpin 

a. Keterampilan dalam memimpin. Pemimpin harus menguasai cara-cara 

kepemimpinan, memiliki keterampilan memimpin supaya dapat bertindak sebagai 

seorang pemimpin yang baik. Untuk itu harus memiliki kemampuan bagaimana 

caranya: menyusun rencana bersama, mengajak anggotanya berpartisipasi, 

memberi bantuan kepada anggota kelompok,memupuk moral kelompok, bersama-

sama membuat keputusan. Pemimpin tidak hanya tahu, tetapi harus dapat 

melaksanakan, 

b. Keterampilan dalam hubungan insani. Hubungan insani merupakan hubungan 

antar manusia. Ada dua jenis hubungan yaitu hubungan karena tugas resmi dan 

hubungan kekeluargaan, 

c. Keterampilan dalam proses kelompok. Tujuan utamanya adalah meningkatkan 

partisipasi anggota kelompok, sehingga dapat mengefektifkan potensi. Pemimpin 

sebagai penengah, pendamai, dan bukan menjadi hakim, 

d. Keterampilan dalam proses administrasi personil. Kegiatan ini mencakup segala 

usaha yang menggunakan keahlian yang dimiliki petugas secara efektif. 

Kegiatannya meliputi seleksi, pengangkatan, penempatan, penugasan, orientasi, 

pengawasan, bimbingan, dan pengembangan serta kesejahteraan, 



e. Keterampilan dalam menilai. Usaha untuk mengetahui sejauh mana tujuan sudah 

tercapai. Teknik dan prosedur evaluasi yaitu menentukan tujuan penilaian, 

menetapkan norma/ukuran yang akan dinilai, mengumpulkan data-data, 

pengolahan data, menyimpulkan hasil penilaian. 

 

E. Pendekatan dalam Mempelajari Kepemimpinan Pendidikan 

Menurut Kazt (Tim Dosen Admnistrasi Pendidikan UPI, 2005; Ginting, 2020), 

terdapat tiga keterampilan/skills yang harus dikuasai oleh seorang pemimpin: 

a. Human Relation Skill, yaitu kemampuan berelasi dengan bawahan, 

b. Technical Skill, yaitu kemampuan menerapkan ilmunya ke dalam pelaksanaan 

(operasional), 

c. Conceptional Skill, yaitu kemampuan dalam melihat sesuatu sacara keseluruhan 

yang kemudian dapat merumuskannya. Seperti dalam mengambil keputusan, 

membentuk kebijakan dan seterusnya. Kemampuan ini juga disebut Managerial 

Skill. 

Pendekatan dalam mempelajari kepemimpinan pendidikan, yaitu: 

1. Pendekatan Sifat (Traits Approach). Pendekatan yang didasari asumsi bahwa 

kondisi fisik dan karakteristik pribadi adalah penting bagi kesuksesan pemimpin, 

2. Pendekatan Keperilakuan (Behavioral Approach). Pendekatan yang 

memandang kepemimpinan dapat dipelajari dari pola tingkah laku, dan bukan 

sifat-sifatnya. Studi ini melihat dan mengidentifikasi perilaku yang khas dari 

pemimpin dalam kegiatannya dalam mempengaruhi anggota-anggota 

kelompoknya. Pendekatan ini menitikberatkan pandangannya pada dua aspek 

perilaku kepemimpinan, yaitu fungsi-fungsi kepemimpinan dan gaya-gaya 

kepemimpinan. 

Gaya-gaya kepemimpinan dapat dikategorikan sebagai gaya yang berorientasi 

pada tugas (task oriented) dan gaya yang berorientasi dengan bawahannya 

(employee oriented). Contoh teori yang termasuk dalam pendekatan keperilakuan 

yaitu Studi Kepemimpinan Ohio State University. Studi ini dilakukan di Ohio State 

University oleh Hemphil dan Coons, dan kemudian dilanjutkan oleh Halpin dan 

Winer. Studi ini melihat kepemimpinan itu atas dua dimensi perilaku pemimpin: 



a. Initiating Structure (Struktur Tugas) merupakan cara pemimpin melukiskan 

hubungannya dengan bawahan dalam usaha menetapkan pola organisasi, 

saluran komunikasi, dan metode atau prosedur yang dipakai dalam organisasi, 

b. Consideration (tenggang rasa) merupakan perilaku saling menghargai dan 

persahabatan antara pemimpin dengan bawahannya. 

Contoh teori lainnya yang termasuk dalam pendekatan keperilakuan yaitu 

Teori Kepemimpinan Managerial Grid. Teori ini dikemukakan oleh Robert K. 

Blake dan Jane S. Mouton yang membedakan dua dimensi dalam kepemimpinan 

yaitu: “Concern for people” dan “Concern for production”. 

 

3. Pendekatan Kontingensi / Situasi. Model ini banyak melahirkan beberapa model 

kepemimpinan, diantaranya: 

a. Model Kepemimpinan Kontingensi (Dikembangkan oleh Fred E. Fiedler). 

Seorang pemimpin akan sukses bila menerapkan gaya kepemimpinan yang 

berbeda, 

b. Model Kepemimpinan Tiga Dimensi (Dikemukakan oleh Williaw J. Reddin). 

Model ini dinamakan “Three Dimentional Model” karena dalam pendekatannya 

menggunakan tiga kelompok gaya (Gaya Dasar, Gaya Efektif, Gaya tidak efektif), 

c. Teori Kepemimpinan Situasional (Dikembangkan oleh Paul Hersey dan 

Keneth H. Blanchard). Pemimpin yang efektif tergantung pada taraf kematangan 

pengikut dan kemampuan pemimpin untuk menyesuaikan orientasinya, baik 

orientasi tugas ataupun hubungan antar manusia. Ada empat gaya kepemimpinan: 

1. Telling, perilaku pemimpin dengan tugas tinggi dan hubungan rendah, 

2. Selling, perilaku pemimpin dengan tugas tinggi dan hubungan tinggi, 

3. Participating, perilaku pemimpin dengan tugas rendah dan hubungan tinggi, 

4. Delegating, perilaku pemimpin dengan rendah tinggi dan hubungan rendah. 

 

 

 

 

F. Pemimpin Pendidikan 



Pemimpin pendidikan adalah orang yang memiliki kelebihan untuk 

mempengaruhi, mengajak, mendorong, membimbing, menggerakkan dan 

mengkoordinasikan staf pendidikan lainnya ke arah peningkatan mutu pendidikan. 

Pemimpin resmi, dimiliki oleh orang yang menduduki posisi dalam struktur 

pendidikan. Pemimpin tidak resmi, dapat dimilki oleh setiap orang yang memberikan 

arahan kepada perbaikan pendidikan. 

 

G. Syarat-Syarat Pemimpin Pendidikan 

Tim Dosen Administrasi Pendidikan UPI (2005) menguraikan berkaitan 

dengan syarat-syarat pemimpin pendidikan. Untuk memangku jabatan pemimpin 

pendidikan yang dapat melaksanakan tugas-tugasnya dan memainkan peranannya 

sebagai pemimpin yang baik dan sukses, maka dituntut beberapa persyaratan jasmani, 

rohani dan moralitas yang baik, bahkan persyaratan sosial ekonomi yang layak. 

Namun, pada bagian ini yang akan dikemukakan hanyalah persyaratan-persyaratan 

kepribadian dari seorang pemimpin yang baik. Persyaratan-persyaratan tersebut adalah 

sebagai berikut: 

1. Rendah hati dan sederhana, 

2. Bersifat suka menolong, 

3. Sabar dan memiliki kestabilan emosi, 

4. Percaya kepada diri sendiri, 

5. Jujur, adil dan dapat dipercaya, 

6. Keahlian dalam jabatan. 

 

Syarat-syarat yang telah diuraikan di atas, semuanya mengenai sifat-sifat 

watak pribadi yang sebagian besar adalah hasil pengaruh faktor pembawaan dan 

lingkungan. Namun, hal itu belum cukup. Untuk melaksanakan kepemimpinan harus 

pula didasarkan atas keahlian, yaitu keahlian dalam bidang pekerjaan yang 

dipimpinnya, juga keahlian dalam jabatan itu. Tanpa keahlian tidak mungkin 

seseorang menjadi pemimpin. Namun, tidak pula diartikan bahwa hanya dengan 

keahlian jabatan saja tentu seseorang menjadi pemimpin yang baik. Dengan keahlian 

jabatan itu bukan saja dimaksud kecakapan dalam melaksanakan pekerjaan, tetapi juga 



termasuk pengalaman dan penguasaan semua macam pengetahuan yang diperlukan 

untuk memperoleh dan menambah kecakapan pemimpin. 

Adanya syarat-syarat pemimpin pendidikan seperti diraikan di atas, 

menunjukkan bahwa kepemimpinan pendidikan bukan hanya memerlukan 

kesanggupan dan kemampuan saja, tetapi lebih lagi kemampuan dan kesediaan 

pemimpin. 

 

H. Model-Model Kepemimpinan dalam Pendidikan 

1. Kepemimpinan Visioner. Lee Roy Beach (Ginting, 2020) mendefinisikan visi 

sebagai berikut: vision defines the ideal fiture, perhaps implying retention of the 

current cultural and the activities, or perhaps implying change. Visi 

menggambarkan masa depan yang ideal, barangkali menyiratkan ingatan budaya 

yang sekarang dan aktivitas, atau barangkali menyiratkan perubahan. Menurut 

Gaffar (Ginting, 2020), terbentuknya visi dipengaruhi oleh pengalaman hidup, 

pendidikan, pengalaman professional, interaksi da komunikasi, penemuan 

keilmuan serta kegiatan intelektual yang membentuk pola pikir tertentu. 

Kepemimpinan yang relevan dengan tuntutan “school based management”. 

Kepemimpinan ini yang difokuskan pada rekayasa masa depan yang penuh 

tantangan, menjadi agen perubahan (agent of change) yang unggul dan menjadi 

penentu arah organisasi yang tahu prioritas, menjadi pelatih yang provisional dan 

menjadi pembimbing anggota lainnya.  

Visioner Leadership didasarkan pada tuntutan perubahan zaman yang menuntut 

dikembangkannya secara intensif peran pendidikan dalam menciptakan sumber 

daya menusia yang handal. Untuk menjadi pemimpin yang visioner, maka 

seseorang harus memahami konsep visi dan memahami karakteristik dan unsur 

visi. 

Karakteristik visi antara lain: 

a. Memperjelas arah dan tujuan, mudah dimengerti dan diartikulasi, 

b. Mencerminkan cita-cita yang tinggi dan menetapka  standart of excellence, 

c. Menembuhkan inspirasi, semanngat, kegairahan, dan komitmen, 

d. Menciptakan makna bagi anggota oeganisasi, 

e. Merefleksikan keunikan, atau keistimewaan organisasi, dan seterusnya, 



f.  Memahami tujuan visi. 

Tujuan visi antara lain: 

a. Memperjelas arah umum perubahan kebijakan organisasi, 

b. Memotivasi karyawa ke arah yang baik, 

c. Membantu proses mengkoordinasi tindakan-tindakan tertentu orang-orang 

yang berbeda. 

Langkah – langkah menjadi Visionary Leadership yaitu: 

a. Penciptaan Visi, dari hasil kreatifitas pikir pemimpin berupa ide-ide ideal 

tentang cita-cita di masa depan, 

b. Perumusan Visi, 

c. Transformasi Visi, Kemampuan membangun kepercayaan, 

d. Implementasi Visi, Kemampuan pemimpin dalam menjabarkan dan 

menterjemahkan visi ke dalam tindakan. 

Seorang pemimpin yang Visioner dalam Menghasilkan Produktivitas 

Pendidikan, yaitu: 

a. Berusaha merekayasa masa depan untuk menciptakan pendidikan yang 

produktif, 

b. Menjadikan dirinya sebagai agen perubahan, 

c. Memposisikan sebagai penentu arah organisasi, 

d. Pelatih atau pembimbing yang professional, 

e. Mampu menampilkan kekuatan pengetahuan berdasarkan pengalaman 

profesional dan pendidikannya. 

 

2. Kepemimpinan Transformasional. Kepemimpinan transformasional dibangun 

dari dua kata: Kepemimpinan (leadership) Setiap tindakan yang dilakukan oleh 

eseorang untuk mengkoordinasikan, mengarahkan, dan mempengaruhi orang lain 

untuk mencapai tujuan. Transformasional (transformational) Mengubah sesuatu 

menjadi bentuk lain yang berbeda. Kepemimpinan Transformasional diukur 

dalam hubungannya dengan efek pemimpin tersebut terhadap para pengikutnya. 

Dapat dikatakan bahwa seorang kepala sekolah menerapkan Teori Kepemimpinan 

Transformasional jika dia mampu mengubah energi sumber-sumber daya baik 



manusia maupun non manusia untuk mencapai tujuan-tujuan sekolah seperti yang 

dikemukakan oleh Danim (Ginting, 2020). 

Model kepemimpinan transformasial perlu diterapkan dalam dunia 

pendidikan, karena merupakan salah satu solusi krisis kepemimpinan terutama 

dalam bidang pendidikan.  Epitropika (Ginting, 2020) mengemukakan 6 hal 

mengapa kepemimpinan transformasial penting bagi suatu organisasi, sebagai 

berikut: 

a. Secara signifikan meningkatkan kinerja organisasi, 

b. Secara positif dihubungkan dengan orientasi pemasaran jangka panjang dan 

kepuasan pelanggan, 

c. Membangkitkan komitmen para anggota terhadap organisasi, 

d.  Meningkatkan kepercayaan pekerja dalam manajemen dan perilaku 

keseharian organisasi, 

e. Meningkatkan kepuasan bekerja melalui pekerjaan dan pemimpin, 

f. Mengurangi stress para pekerja dan meningkatkan kesejahteraan. 

Implementasi model kepemimpinan transformasional dalam organisasi/ 

instansi pendidikan perlu memperhatikan beberapa hal sebagai berikut: 

a. Mengacu pada nilai – nilai agama yang ada dalam organisasi/instansi atau 

bahkan suatu negara, 

b. Disesuaikan dengan nilai – nilai yang terkandung dalam sistem organisasi 

atau instansi tersebut, 

c. Menggali budaya yang ada dalam organisasi tersebut, 

d. Karena sistem pendidikan merupakan suatu sub system, maka harus 

memperhatikan sistem yang lebih besar yang ada di atasnya seperti sistem 

suatu negara. 

Kepemimpinan transformasional hampir sama dengan kepemimpinan 

transforming. Burns (Ginting, 2020) membatasi kepemimpinan yang 

mentransformasi kepada para pemimpin yang selalu mendapat pencerahan 

(enlightened) yang menunjuk kepada nilai – nilai moral yang positif dan 

kebutuhan – kebutuhan tingkat yang lebih tinggi dari para pengikutnya. Bagi Bass 

(Ginting, 2020), seorang pemimpin yang mengaktifkan motivasi pengikut dan 

meningkatkan komitmennya adalah transformasional, tidak memperhatikan 



apakan memiliki efek yang menguntungkan untuk pengikutnya atau tidak. Jadi, 

dengan demikian kepemimpinan transforming merujuk pada pencerahan yang 

memperhatikan kepemimpinan nilai – nilai moral positif dan kebutuhan – 

kebutuhan di tingkat lebih tinggi dari para pengikutnya, sedangkan 

kepemimpinan transformasional tanpa memperhatikan efeknya terhadap 

pengikutnya atau mengesampingkan nilai – nilai moral yang positif. 
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SUPERVISI 

EVALUASI

PENDIDIKAN



HAKIKAT SUPERVISE EVALUASI PROGRAM PENDIDIKAN 

Supervisi Pendidikan adalah suatu usaha atau kegiatan yang dilakukan

oleh suvervisor (Pengawas atau Kepala Sekolah) untuk memantau dan

mengarahkan seluruh perangkat Pendidikan (guru, staf atau siswa) untuk

mencapai tujuan Pendidikan dengan baik.

Supervisi diartikan sebagai pelayanan yang disediakan oleh pemimpin

untuk membawa guru (orang uang dipimpin) menjadi guru atau personil

yang semakin cakap sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan

pada umumnya dan ilmu Pendidikan khususnya sehingga meningkatkan

efektivitas proses pembelajaran di sekolah.



PENGERTIAN SUPERVISI PENDIDIKAN

Supervisi berasal dari dua kata bahasa Inggris, yaitu super yang berarti diatas dan vision yang

berarti melihat, masih serumpun dengan inspeksi, pemeriksaan dan pengawasan, dan penilikan,

dalam arti kegiatan yang dilakukan oleh atasan, orang yang berposisi diatas atau pimpinan

terhadap hal-hal yang ada dibawahnya.

Supervisi merupakan kegiatan pengawasan tetapi sifatnya lebih human, manusiawi. Kegiatan

supervise bukan mencari-cari kesalahan tetapi lebih banyak mengandung unsur pembinnaan,

agar kondisi pekerjaan yang sedang disupervisi bisa diketahui kekurangannya untuk bisa

diberitahu bagian yang perlu diperbaiki.

Definisi supervisi adalah aktivitas dan kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh seorang

profesional untuk membantu guru dan tenaga pendidikan lainnya dalam memperbaiki bahan, 

metode dan evaluasi pengajaran dengan melakukan stimulasi, koordinasi dan bimbingan secara

kontinyu agar guru menjadi lebih profesional dalam meningkatkan pencapaian tujuan sekolah.

Pengertian Supervisi pendidikan adalah pembinaan yang berupa bimbingan atau tuntunan ke

arah perbaikan situasi pendidikan pada umumnya dan peningkatan mutu mengajar dan belajar

dan belajar pada khususnya.



PRINSIP DALAM SUPERVISI

Menurut Sahertian (2000), ada empat prinsip dalam supervisi,diantaranya:

• Prinsip ilmiah, prinsip ilmiah mencakup tiga unsur, yaitu: Sistematika (dilaksanakan
secara teratur, berencana dan kontinyu), Objektif (data yang didapat pada
observasi yang nyata bukan tafsiran pribadi) dan Menggunakan alat (instrument)
yang dapat memberi informasi sebagai umpan balik untuk mengadakan penilaian
terhadap proses belajar-mengajar.

• Prinsip demokratis, yaitu menjunjung tinggi asas musyawarah, memiliki jiwa
kekeluargaan yang kuat serta sanggup menerima pendapat orang lain.

• Prinsip kooperatif, meliputi seluruh staff dapat bekerja sama, mengembangkan usaha
bersama dalam menciptakan situasi belajar-mengajar yang lebih baik.

• Prinsip konstruktif dan kreatif, meliputi membina inisiatif guru serta mendorongnya
untuk aktif menciptakan suasana dimana tiap orang merasa aman dan dapat
menggunakan potensi-potensinya.



KEGUNAAN DAN FUNGSI SUPERVISI

Kegunaan supervise adalah meningkatkan kemampuan professional guru dalam meningkatkan

proses hasil belajar melalui pemberian bantuan, terutama yang bercorak layanan professional kepada

guru. Jika proses belajar meningkat, hasil belajar diharapkan juga meningkat. Dengan demikian,

rangkaian usaha supervisi professional guru akan memperlancar pencapaian tujuan kegiatan belajar

mengajar (Depdikbud, 1986).

Secara umum, supervisi memberikan bantuan dalam mengembangkan situasi belajar mengajar

yang lebih baik (Wiles, 1987), melalui usaha peningkatan profesional mengajar (Depdikbud, 1975);

menilai kemampuan guru sebagai pendidik dan pengajar dalam bidang masing-masing untuk

membantu mereka melakukan perbaikan dan bilamana diperlukan menunjukkan kekurangan-

kekurangan untuk diperbaiki sendiri (Nawawi, 1983).

Fungsi utama supervisi adalah perbaikan dan peningkatan kualitas pembelajaran serta

pembinaan pembelajaran sehingga terus dilakukan perbaikan pembelajaran (Sahertian, 2000:131).

Purwanto (2003:86-87) mengemukakan fungsi supervisi menyangkut dalam bidang kepemimpinan,

hubungan kemanuasiaan, pembinaan proses kelompok, administrasi personil, dan bidang evaluasi.



FUNGSI SUPERVISI

Menurut Maryono (2011), fungsi supervisi pendidikan diantaranya yaitu:

Penelitian. Fungsi penelitian yaitu fungsi yang harus bisa mencari jalan keluar dari masalah yang
dihadapi.

Penilaian. Fungsi penilaian yaitu fungsi untuk mengukur tingkat kemajuan yang diinginkan,
seberapa besar yang telah dicapai, dan penilaian ini dilakukan dengan berbagai cara seperti

tes, penetapan standar, penilaian kemajuan belajar siswa, melihat perkembangan hasil penilaian

sekolah, serta prosedur lain yang berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan.

Perbaikan. Fungsi perbaikan yaitu fungsi sebagai usaha untuk mendorong guru baik secara
perseorangan maupun kelompok agar mereka mau melakukan berbagai perbaikan dalam

menjalankan tugas mereka. Perbaikan ini dapat dilakukan dengan bimbingan, yaitu dengan

cara membangkitkan kemauan, memberi semangat, mengarahkan dan merangsang untuk

melakukan percobaan, serta membantu menerapkan sebuah prosedur mengajar yang baru.

Pembinaan. Fungsi pembinaan yaitu salah satu usaha untuk memecahkan masalah yang sedang
dihadapi, yaitu dengan melakukan pembinaan atau pelatihan kepada guru tentang cara baru

dalam melaksanakan suatu proses pembelajaran, pembinaan ini dapat dilakukan denagan cara

demonstrasi mengajar, workshop, seminar, observasi, konferensi individual dan kelompok, serta

kunjungan sepervisi.



TUJUAN, SASARAN, DAN MANFAAT HASIL EVALUASI PROGRAM

a. Kaitan antara tujuan program dan tujuan evaluasi program

Secara singkat, evaluasi program merupakan upaya untuk mengukur ketercakapan program, yaitu mengukur
sejauh mana sebuah kebijakan dapat terimplementasikan.

Berikut beberapa contoh kegiatan sederhana yang merupakan program dan yang bukan program.

1) Kegiatan membaca. Tujuan kegiatan ini adalah untuk menangkap isi bacaan, sedangkan tujuan evaluasi
kegiatan adalah mengetahui apakan pembaca dapat menangkap isi bacaan.

2) Program Seminar. Tujuan program ini adalah membahas suatu topik di dalam forum serta seminar. Tujuan
evaluasi program ini adalah untuk mengetahui (melalui pengumpulan data) apakah topik yang diajukan dalam
seminar sempat dibahas, dan apakah peserta seminar mempunyai kesempatan untuk membahas topik yang
diajukan dalam forum seminar.

3) Program usaha kesehatan sekolah (UKS). Tujuan program ini adalah mengatasi masalah kesehatan siswa dan
personil lain di sekolah. Tujuan evaluasi programnya adalah untuk mengumpulkan informasi tentang
tertanganinya masalah kesehatan di sekolah, antara lain untuk mengetahui apakah layanan yang diberikan
oleh UKS memuaskan bagi siswa dan personil sekolah lainnya.



b. Sasaran Evaluasi Program

Komponen-komponen untuk menentukan sasaran evaluasi, evaluator harus mengenali program dengan baik.
Hal ini dikarenakan sasaran evaluasi bukan program secara keseluruhan, melainkan komponen atau bagian
program.

Sasaran evaluator diarahkan pada komponen agar pengamatannya dapat lebih cermat dan data yang
dikumpulkan lebih lengkap.

c. Penggunaan Hasil Evaluasi

Evaluasi supervise Pendidikan memberikan manfaat yang banyak, khususnya dalam supervise Pendidikan, yaitu
memperoleh informasi tentang kebutuhan-kebutuhan pada diri yang dinilai, kemudian dijadikan dasar merancang
pengalaman-pengalaman untuk memenuhi kebutuhan itu. Hasil evaluasi juga dapat digunakan untuk menentukan
sampai sebarapa jauh tujuan-tujuan telah dicapai dan tujuan berikutnya. Bahkan melalui evaluasi ini dapat juga
diketahui kekuatan dan kelemahan setiap individu.

Dengan informasi ini, guru dan supervisor dapar secara objektif merancang pengalaman belajar berikutya.
(http://www.Khusnuri-dlo.com/2010/12).

http://www.khusnuri-dlo.com/2010/12


KOMPONEN, INDIKATOR DAN PROGRAM SUPERVISE AKADEMIK

1. Komponen Program

Program merupakan sistem, yang terdiri atas komponen-komponen yang saling berkaitan dan saling menunjang
dalam rangka mencapai suatu tujuan.

2. Indikator Program

Indikator berasal dari kata dasar Bahasa inggris to indicate, artinya menunjukkan. Dengan demikian, indicator
berarti alat penunjuk atau “sesuatu yang menunjukkan kualitas sesuatu”. Adapun indikator dari kualitas kecerdasan
adalah nilai prestasi belajar.

3. Program Supervisi Manajerial dan Akademik

Program supervisi manajerial mengacu pada program menilai dan program membina bidang manajerial. Bidang-
bidangnya dapat dilihat pada kompetensi pengawas sekolah. Program supervise akademik mengacu pada
program menilai dan program membina bidang akademik



a. Penyusunan program kerja kepengawasan

Program pengawasan sekolah adalah perencanaan kegiatan pengawasan sekolah yang meliputi penilaian dan
pembinaan bidang teknis edukatif atau akademis dan teknis administratif atau manajerial dalam rangka
meningkatkan mutu Pendidikan.

b. Tahap-tahap pelaksanaan supervise akademik

Sebagaimana dijelaskan didepan, bahwa ada tiga tahap yang harus dilakukan supervisor dalam melakukan
supervise dalam melakukan supervisi, yaitu praobservasi, observasi, dan pascaobservasi.

c. Pelaksanaan supervisi oleh kepala sekolah

Supervisi akademik, identic dengan supervisi pembelajaran, bertujuan untuk perbaikan dan perkembangan proses
belajar-mengajar secara total. Ini berarti bahwa tujuan supervisi tidak hanya memperbaiki mutu mengajar guru,
tetapi juga membina pertumbuhan profesi guru dalam arti luas.



Implementasi Program Supervisi di Sekolah

Implementasi supervisi di lapangan sangat beragam dalam pemahaman dan pelaksanaan supervisi. Hal ini
terjadi karena adanya perbedaan latar belakang Pendidikan dan tingkat jabatan, perbedaan dalam tujuan dan
keterampilan menganalisis, perbedaan dalam kesanggupan jasmani dan vitalis hidup, perbedaan dalam kualifikasi
kemampuan untuk memimpin dan berdiri untuk dipimpin, perbedaan dalam kondisi psikologis, perbedaan dalam
pengalaman belajar mengajar, serta perbedaan dalam kesanggupan dan sikap professional.

Masalah dan Hambatan Implementasi

a. Sistem kerja sentralisasi yang masih melekat

b. Persaingan mutu sekolah semakin terasa berat

c. Masih adanya mental anak emas untuk guru yang diniai dan baik

d. Tuntutan akuntabilitas penyelenggaraan sekolah dari masyarakat yang semakin tinggi

Pemecahan Masalah yang Ditempuh

a. Penyamaan Visi dan Misi

b. Pengelolaan supervise yang baik

c. Perlibatan guru secara individual dalam pelaksanaan supervise

d. Perlibatan organisasi guru, seperti PKG, KKG, dan KKS



Evalutor/ Supervisor Program

Supervisor yang berkualitas adalah supervisor yang dapat memberikan bantuan kepada guru ke arah usaha
pemecahan masalah dan perbaikan kualitas proses pembelajaran secara sistematis, kontinu dan komprehensif.

Proses Pelaksanaan Supervisi Pendidikan

Menurut tim pakar manajemen Pendidikan (2004:53), secara umum proses pelaksanaan supervise dilaksanakan
melalui tiga tahap, yaitu :

1. Perencanaan

2. Pelaksanaan

3. Evaluasi



JENIS-JENIS SUPERVISI

Menurut Suhardan (2010), terdapat tiga jenis supervisi, yaitu:

• Supervisi akademik, yaitu supervisi yang menitik beratkan pengamatan supervisor
pada masalah akademik, yakni hal-hal yang langsung berada dalam lingkungan
kegiatan pembelajaran pada waktu siswa sedang dalam proses pembelajaran.

• Supervisi administrasi, yaitu supervisi yang menitik beratkan pengamatan supervisor
pada aspek administrasi yang berfungsi sebagai pendukung dengan pelancar
terlaksananya pembelajaran.

• Supervisi lembaga, yaitu supervisi yang menitik beratkan pengamatan supervisor
pada aspek yang berada di sentral madrasah. Jika supervisi akademik dimaksudkan
untuk meningkatkan pembelajaran, maka supervisi lembaga dimaksudkan untuk
meningkatkan nama baik madrasah atau kinerja madrasah.



Menurut Sahertian (2008), ada beberapa jenis supervisi pendidikan, diantaranya yaitu:

• Supervisi konvensional , yaitu model supervisi yang menganut paham bahwa supervisor sebagai

seseorang yang memiliki power untuk menentukan nasib kepala sekolah dan guru.

• Supervisi artistik, yaitu model supervisi yang menuntut seorang supervisor dalam melaksanakan

tugasnya harus berpengetahuan, berketerampilan, dan memiliki sikap arif.

• Supervisi ilmiah, yaitu supervisi yang dilaksanakan pengawas atau kepala sekolah untuk menilai

kinerja kepala sekolah atau guru dengan cara memberikan angket untuk diisi oleh kepala sekolah

atau guru, kemudian dicari pemecahannya dilakukan dengan terencana, kesinambungan,

sistematis, menggunakan alat atau instrumen yang dibutuhkan untuk memperoleh data yang

diperlukan secara baik dan apa adanya (objektif).

• Supervisi klinis, yaitu supervisi yang dilakukan berdasarkan adanya keluhan dari guru yang

disampaikan kepada supervisor. Supervisi klinis ini berbentuk supervisi yang difokuskan pada

peningkatan pembelajaran dengan melalui siklus yang sistematik, dalam perencanaan

pengamatan serta analisis yang intensif dan cermat tentang penampilan mengajar yang nyata,

serta bertujuan mengadakan perubahan dengan cara yang rasional.



TUJUAN SUPERVISI

Menurut Mulyasa (2013), tujuan supervisi pendidikan, diantaranya yaitu:

• Membina kepala sekolah dan guru untuk lebih memahami tujuan pendidikan yang sebenarnya dan peranan
sekolah dalam merealisasikan tujuan tersebut.

• Memperbesar kesanggupan kepala sekolah dan guru untuk mempersiapkan peserta didiknya menjadi anggota
masyarakat yang lebih efektif.

• Membantu kepala sekolah dan guru mengadakan diagnosis secara kritis terhadap aktivitasnya dan kesulitan
belajar mengajar, serta menolong mereka merencanakan perbaikan.Meningkatkan kesadaran kepala sekolah
dan guru serta warga sekolah lain terhadap cara kerja yang demokratis dan komprehensif, serta memperbesar
kesediaan untuk tolong menolong.

• Memperbesar semangat guru dan meningkatkan motivasi berprestasi untuk mengoptimalkan kinerja secara
maksimal dalam profesinya.

• Membantu kepala sekolah untuk mempopulerkan pengembangan program pendidikan di sekolah kepada
masyarakat.

• Melindungi orang yang di supervisi terhadap tuntutan yang tidak wajar dan kritik yang tidak sehat dari
masyarakat.

• Membantu kepala sekolah dan guru dalam mengevaluasi aktivitasnya untuk mengembangkan aktivitas dan
kreativitas peserta didik.

• Mengembangkan rasa kesatuan dan persatuan (kolegialitas) di antara guru.



PENDEKATAN DALAM SUPERVISI

Menurut Sahertian (2000), ada beberapa pendekatan yang bisa digunakan dalam
supervisi, yaitu:

• Pendekatan direktif (langsung), yaitu cara pendekatan terhadap masalah yang
bersifat langsung. Supervisor memberikan arahan langsung, sudah tentu pengaruh
perilaku supervisor lebih dominan.

• Pendekatan non-direktif (tidak langsung), yaitu cara pendekatan terhadap
permasalahan yang sifatnya tidak langsung. Perilaku supervisor tidak secara langsung
menunjukkan permasalahan, tapi ia terlebih dahulu mendengarkan secara aktif apa
yang dikemukakan oleh guru.

• Pendekatan kolaboratif, yaitu cara pendekatan yang memadukan cara pendekatan
direktif dan non-direktif menjadi suatu cara pendekatan baru. Pada pendekatan ini,
baik supervisor maupun guru bersama-sama bersepakat untuk menetapkan struktur
proses dan kriteria dalam melaksanakan proses percakapan terhadap masalah yang
dihadapi guru.



SISTEM INFORMASI 

manajemen PENDIDIKAN



Pengertian Sistem Informasi Manajemen (SIM)

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri,

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya

dan masyarakat.

Sistem informasi adalah perangkat lunak yang membantu Anda mengatur dan

menganalisis data. Hal ini memungkinkan untuk menjawab pertanyaan dan

memecahkan masalah yang relevan dengan misi organisasi tertentu.

Sistem Informasi Manajemen (SIM) atau Sistem Informasi kadang-kadang

direduksi menjadi sekadar sebuah aplikasi perangkat lunak yang digunakan untuk

mengelola data dan informasi organisasi.

Sistem Informasi manajemen Pendidikan (SIMDIK) sebenarnya adalah hasil

penerapan konsep sistem informasi manajemen (SIM) dalam organisasi Pendidikan.



Perkembangan dan Peranan Sistem Informasi Pendidikan

Sistem informasi sebenarnya sudah ada semenjak zaman pra sejarah, hanya saja

informasi yang dibangun pada saat itu sangat sederhana tidak seperti zaman sekarang yang

sangat canggih kemajuan sistem informasi dewasa ini menggugah mata dunia untuk

membangun komunikasi secara lebih cepat dan tepat, globalisasi menjadikan arus informasi di

belahan dunia lain dapat cepat tersebar dan dapat disaksikan oleh mata telanjang kesiapan

manusia di abad ini, seolah-olah bahwa dunia berada di dalam genggaman tangan manusia,

manusia di abad ini sepertinya menjadi kewajiban untuk aplikasi meningkatkan kemampuan

teknologi dalam informasi dan komunikasinya.

Teknologi merupakan alat yang dapat memperoleh informasi dan merupakan alat untuk

mengkomunikasikan setiap informasi yang ada, informasi bisa dijadikan sebagai landasan

dalam mengambil keputusan dan bertindak baik perseorangan maupun kelompok, tehingga

informasi dan komunikasi dapat terserap dengan cepat dan tepat. Namun tentunya dalam

Penggunaan teknologi diusahakan agar pelaku-pelakunya menginput dapat untuk

diinformasikan dan dikomunikasikan dengan penuh kejujuran.



Manfaat Sistem Informasi Pendidikan

Beberapa manfaat dari adanya sistem informasi pendidikan di sekolah antara lain:

1. Keberadaan teknologi informasi dirasakan sangat perlu dan sangat membantu dalam

pelaksanaan pembelajaran di sekolah.

2. Dengan adanya sistem infomasi berbasis komputer juga akan meningkatkan daya saing sekolah

juga dapat meningkatkan pelayanan bagi para peserta didik di lingkungan sekolah

bersangkutan.

3. Dapat memberikan contoh langsung salah satu penerapan dan pemanfaatan teknologi informasi

dalam kehidupan sehari-hari.

4. Menyederhanakan dan mempermudah kegiatan belajar mengajar di sekolah.

5. Mempercepat pelayanan terhadap siswa maupun pihak-pihak yang terkait dengan sekolah.

6. Tujuan dari sistem informasi adalah agar pengelolaan data dan informasi sebuah organisasi

dapat menyeluruh, terintegrasi, terpadu dan menghasilkan informasi cepat dan akurat.

7. Para siswa yang ingin mendapatkan ilmu tak harus bertatap muka dengan pengajar, cukup

dengan mengakses internet, maka kegiatan belajar mengajar dapat dilakukan meskipun tidak

100% menggantikan sistem konvensional. Para siswa dapat mempelajari materi tertentu secara

mandiri dengan bantuan komputer yang dilengkapi dengan fasilitas multimedia.



Batasan sistem informasi manajemen Pendidikan (SIMDIK)

a. Sistem informasi Manajemen Pendidikan (SIMDIK) adalah suatu sistem data

sekolah berbasis ITC yang memungkinkan segala database sekolah bisa disimpan

dengan aman serta dapat terkoneksi melalui suatu server.

b. SIMDIK adalah sebuah sistem informasi untuk kebutuhan manajemen Lembaga

Pendidikan dalam hal ini adalah sekolah. Sekolah yang dapat di-cover dengan

SIMDIK adalah sekolah TK, SD, SMP, SMA dan sederajat.

c. SIMDIK merupakan perpaduan antara sumber daya manusia dan aplikasi teknologi

informasi untuk memilih, menyimpan, mengolah, dan mengambil kembali data

dalam rangka mendukung kembali proses pengembalian keputusan bidang

Pendidikan.



Cakupan sistem informasi manajemen Pendidikan (SIMDIK)

a. Koneksi dan setting, Identias sekolah, setting tahun ajaran, setting kurikulum,

koneksi database, dan format tanggal

b. Pengelolaan kesiswaan

c. Pengelolaan akademik

d. Pengelolaan guru dan karyawan

e. Pengelolaan keuangan

f. Pengelolaan perpustakaan

g. Pelaporan, Pelaporan siswa

h. Bank Soal



Tujuan sistem informasi manajemen Pendidikan (SIMDIK)

a. Membantu seluruh bagian yang berperan di dunia Pendidikan dengan

memberikan informasi yang menyeluruh tentang Pendidikan dari tingkat sekolah

dasar hingga sekolah menengah umum atau yang setara dengannya.

b. Memberikan sarana agar seluruh bagian yang berperan dalam dunia Pendidikan

yang ada di provinsi/ kota kabupaten berperan aktif dalam usaha memajukan

usaha Pendidikan.

c. Pertanggungjawaban public

d. Meningkatkan pengetahuan guru dan siswa tentang dunia informatika

e. Memberikan akses informasi yang mudah dan lengkap bagi pendidik dan siswa

mengenai ilmu pengetahuan dan informasi Pendidikan.



Nilai lebih sistem informasi manajemen Pendidikan (SIMDIK)

a. Sesuai sistem JARDIKNAS (Departemen Pendidikan Nasional), sehingga

pembuatan laporan dari tiap-tiap sekolah ataupun dari Dinas Pendidikan dapat

dengan mudah dan cepat disampaikan tanpa harus membuat laporan ulang dan

mencetak laporan.

b. Kemudahan dan kecepatan proses pengelolaan, penyimpanan, pencarian,

pelaporan data, dan informasi yang dibutuhkan.

c. Dikembangkan secara integrated untuk kebutuhan administrasi akademik sekolah

d. Sistem dapat disesuaikan dengan kebutuhan Lembaga/ institusi Pendidikan yang

berkaitan.



Keuntungan SIMDIK yang diperoleh orangtua dan siswa

a. Siswa dapat berkreasi membuat blog/e-mail dan sebagainya

b. Siswa dapat memantau ilmu dari luar sekolah

c. Siswa dapat berkorespodensi dengan sesama pelajar di seluruh dunia

d. Siswa dapat mencari info beasiswa dari dalam/ luar negeri

e. Orang tua dapat mengecek absensi/ daftar nilai melalui fasilitas SMS Gateway

Go to School tanpa perlu repot datang ke sekolah

f. Orangtua dapat memantau perkembangan sekolah anaknya



Mengapa Lembaga Pendidikan perlu Sistem Informasi?

1. Metode yang digunakan sangat bervariasi. Model yang digunakan juga sangat

beragam

2. Sistem informasi tidak hanya menginformasikan hal yang terjadi dalam Lembaga

Pendidikan, tetapi juga menyerap informasi dari lingkungan sekitar untuk

kepentingan Lembaga Pendidikan dan masyarakat.

3. Lebih mendekatkan masyarakat dengan Lembaga Pendidikan atau sebaliknya

mendekatkan sekolah dengan masyarakat sekitarnya.

4. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga Pendidikan dan

menggalang dukungan dan bantuan masyarakat terhadap program-program

Lembaga pendidik.



Tahap-tahap yang dilalui Sistem Informasi

1. Tahap masukan

2. Tahap Pemroresan atau pengolahan

3. Tahap Keluaran



Fungsi Manajemen Data

a. Penyimpanan data menempatkan data dalam arsip atau base data (file atau

databases dalam komputer).

b. Data dapat disimpan secara permanen/ sementara untuk menunggu proeses

selanjutnya

c. Pemutakhiran data, maksudnya menyesuaikan data agar mencerminkan

peristiwa operasi dan keputusan/ kebijakan terbaru.

d. Pengambilan data adalah tahap melakukan akses untuk updating ataupun untuk

pemrosesan lebih lanjut menjadi informasi

e. Pengendalian data adalah tahap melindungi dan memastikan ketepatan data

karena data yang masuk pada tahap pemroesesan bisa salah atau hilang selama

pemrosesan.

f. Dalam langkah penangkapan dan langkah pemrosesan, pengendalian bisa berupa

otoritasi, validasi, verifikasi, atau reviu.

g. Fungsi informasi yang terakhir adalah menyediakan informasi kepada pengguna.



Unsur-unsur dalam Sistem Informasi yang Efektif bagi

Lembaga Pendidikan

1. Menentukan unsur jaringan

2. Sistem informasi berbasis komputer

3. Alternatif Pemrosesan dalam Sistem Informasi

4. Pendekatan DataBase



Pengembangan Data dan Informasi Sekolah

1. Penyusunan bahan informasi Sekolah

2. Pengolahan bahan informasi sekolah

3. Menyediakan Data Informasi Sekolah yang Akurat

4. Pengiriman dan Pencarian Informasi dengan Internet

5. Instrumen Data Informasi Sekolah

a. Standar isi

b. Standar Proses

c. Standar Kompetensi Lulusan

d. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

e. Standar Sarana dan Prasarana

f. Standar Pengelolaan

g. Standar Pembiayaan

h. Standar Penilaian



PENGELOLAAN 

KURIKULUM



Pengelolaan Kurikukulum

Pengelolaan kurikulum merupakan suatu pola pemberdayaan tenaga pendidikan dan
sumberdaya pendidikan lainnya untuk meningkatkan mutu pendidikan. Kurikulum itu
sendiri hal yang sangat menetutukan kebehasilan kegiatan belajar mengajar secara
maksimal, sehingga perlu adanya pengelolaan yang meliputi:

1. kegiatan perencaan;

2. kegiatan pelaksanaan dan;

3. kegiatan penilaian.

Sesuai dengan kegiatan pengelolaan kurikulum tersebut, penyajiaanya akan diurutkan
mulai dari perencaan. Namun terlebih dahulu akan dijelaskan dan dibatasi oleh
pengertian kurikulum.

Pengelolaan kurikulum berkaitan dengan pengelolaan pengalaman belajar yang
membutuhkan stretegi tertentu sehingga menghasilkan produktifitas belajar bagi siswa.
Dengan demikian, pengelolaan kurikulum adalah upaya mengoktimalkan pengalaman-
pengalaman belajar siswa secara produktif.



Hakikat Pengelolaan Kurikulum

Untuk menciptakan Pendidikan yang

berkualitas, seluruh komponen Pendidikan harus

berkualitas. Di antara komponen yang sangat

penting menuju Pendidikan yang berkualitas

adalah adanya kurikulum madrasah yang

dibuat oleh madrasah sebagai pedoman dan

arah dalam menciprakan proses Pendidikan

yang berkualitas (H.S. Hasibuan, 2008:54).



Pengertian Kurikulum

Pengertian kurikulum mengalami perkembangan dan terus mengalami perdebatan

dari waktu ke waktu. Berbagai pendapat berbeda mengenai definisi kurikulum.

Kurikulum berasal dari bahasa Yunani yaitu jarak yang harus ditempuh. Secara

sempit atau tradisional, kurikulum adalah sekedar memuat dan dibatasi pada sejumlah

mata pelajaran yang diberikan guru pada siswa guna mendapatkan ijazah. Sedang

secara modern, kurikulum adalah semua pengalaman yang diharapkan dimiliki peserta

didik dibawah bimbingan guru. Administrasi kurikulum adalah administrasi yang

ditunjukkan untuk keberhasilan kegiatan belajar –mengajar secra maksimal, dengan titik

berat pada usaha meningkatkan kualitas interaksi belajar-mengajar (Suharsimi Arikunto

1990:58).

Walaupun terdapat perbedaan definisi mengenai kurikulum, kita dapat

menyimpulkan bahwa, kurikulum merupakan rencana pembelajaran untuk mencapai

tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Rencana tersebut juga mencakup media

dan strategi yang akan digunakan dalam pembelajaran.



Ruang lingkup

Ruang lingkup administrasi pendidikan meliputi:

Perencanaan kurikulum

Perencanaan kurikulum adalah perencanaan kesempatan belajar yang bertujuan untuk
membina peserta didik kearah perubahan tingkahlaku yang diinginkan. Perencanaan
merupakan proses seseorang dalam menentukan arah, dan menentukan keputusan untuk
diwujudkan dalam bentuk kegiatn atau tindakan yang berorientasi pada masa depan.

Prinsip-prinsip perencanaan kurikulum:

a. Perencanaan krikulum berkenaan dengan pengalaman-pengalaman para siswa.

b. Perencanaan kurikulum dibuat berdasarkan berbagai keputusan tentang konten dan
proses.

c. Perencanaan kurikulum mengandung keputusan-keputusan tentang berbagai isu yang
aktual.

d. Perencanaan kurikulum melibatkan banyak kelompok.

e. Perencanaan kurikulum dilaksanakan pada berbagai tingkatan.

f. Perencanaan kurikulum adalah sebuah proses yang berkelanjutan.



Sifat perencanaan kurikulum

a. bersifat komprehensif artinya kurikulum tersebut mempunyai arti yang luas dan
menyelurah, bukan sebatas pada jadwal pelajaran saja.

b. Integratif artinya satu kesatuan yang utuh.

c. Realistik artinya terlihat jelas atau kurikulum disusun sesuai dengan keadaan yang
sebenarnya.

d. Humanistik artinya kurikulum disusun untuk kepentingan kemanusian baik bagi
peserta didik maupun bagi masyarakat.

e. Futuralistik artinya kurikulum sebagai pandangan yang mendorong pendidikan yang
mengarah ke masa depan.

f. Mengacu pada pengembangan kompetensi sesuai dengan standar nasional.

g. Berderisifikasi.

h. Bersifat desentralistik artinya kurikulum bersifat merata artinya kurikulum tidak hanya
disusun oleh pusat saja tapi juga pemerintah daerah hingga guru pun diberi
wewenang untuk menyusun kurikulum.



Organisasi dan Komponen Kurikulum

a. Organisasi Kurikulum

Organisasi kurikulum, merupakan pola atau bentuk bahan pelajaran yang disusun

dan disampaikan kepada peserta didik yang merupakan dasar penting dalam

pembinaan kurikulum dan bertalian erat dengan tujuan program Pendidikan yang

hendak dicapai.

a. Kompenen kurikulum

1. Komponen Tujuan Kurikulum

2. Komponen isi/ materi kurikulum

3. Komponen strategi pelaksanaan kurikulum

4. Komponen evaluasi kurikulum

5. Faktor-factor pada organisasi kurikulum

6. Peran dan fungsi kurikulum



Kegiatan Pengelolaan Kurikulum

1. Kegiatan yang Berkaitan dengan Tugas Guru

a. Pembagian tugas pembelajaran

b. Pembagian tugas membina kegiatan ekstrakurikuler

1. Kegiatan yang Berkaitan dengan Proses Pelaksanaan Pembelajaran

a. Penyusunan jadwal pelajaran

b. Penyusunan program pembelajaran

c. Pengisian daftar kemajuan kelas, menggambarkan kemajuan kelas

1. Pengorganisasian Kurikulum



Prinsip Pengembangan Kurikulum

Menurut Kunandar (2007:139-140) pengembangan kurikulum di jenjang sekolah dasar

sampai sekolah menengah yang dikembangkan oleh sekolah dan komite sekolah

perpedoman pada standar kompetensi lulusan, standar isi, serta panduan penyusunan

kurikulum yang dibuat BSNP, yang didasarkan pada prinsip berikut :

a. Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik

dan lingkungannya

b. Beragam dan terpadu

c. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni

d. Sepadan dengan kebutuhan kehidupan

e. Menyeluruh dan berkesinambungan

f. Belajar sepanjang hayat

g. Seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah



Strategi Berdasarkan Pendekatan Kompetensi

Manajemen Kurikulum

Untuk kepentingan kesuksesan strategi dan efektivitas pelaksanaan manajemen kurikulum,
kepala sekolah harus mampu memobilisasi sumber daya sekolah yang berkaitan dengan
beberapa hal penting berikut : (Mulyasa, 2004:183)

a. Perencanaan dan evaluasi program sekolah

b. Pengembangan kurikulum

c. Pengembangan pembelajaran/ proses pembelajaran

d. Pengelolaan ketenagaan mulai dari analisis kebutuhan, perencanaan, rekrutmen,
pengembangan, pujian dan sangsi, hubungan kerja, sampai evaluasi tenaga kerja
sekolah

e. Pengelolaan sarana dan sumber belajar

f. Pengelolaan keuangan

g. Pelayanan siswa

h. Hubungan sekolah dan masyarakat

i. Iklim sekolah



Pelaksanaan Pengembangan Kurikulum

Kurikulum dilaksanakan dengan menegakan lima pilar belajar :

a. Belajar untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

b. Belajar untuk memahami dan menghayati

c. Belajar untuk mampu melaksanakan dan berbuat secara efektif

d. Belajar untuk hidup Bersama dan berguna bagi orang lain

e. Belajar untuk membangun dan menemukan jati dirinya melalui proses pembelajaran

yang efektif, kreatif, aktif, dan menyenangkan.



Model Pengembangan Kurikulum

Model Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi

a. Konsep dasar Kurikulum berbasis Kompetensi

Kurikulum berbasis Kompetensi (KBM) merupakan konsep kurikulum yang

menekankan pada pengembangan kemampuan (kompetensi) peserta didik dalam

melakukan tugas dengan standar kinerja tertentu sehingga hasilnya dapat dirasakan

peserta didik berupa penguasaan seperangkat kompetensi tertentu (Mulyasa, 2003).

Anodim (2002) mendefinisikan kurikulum Berbasis Komptensi (KBK) sebagai

seperangkat rencana dan pengaturan tentang kompetensi dan hasil belajar yang

harus dicapai siswa, penilaian, kegiatan belajar mengajar, dan pemberdayaan

sumber daya Pendidikan dalam pengembangan kurikulum sekolah.

Dengan demikian, KBK mencakup dua inovasi, yaitu : (1) berfokus pada standar

kompetensi dan hasil belajar, dan (2) mendesentralisasikan pengembangan silabus

dan pelaksanaannya.



b. Tahap Pengelolaan Kurikulum

Tahap pengelolaan kurikulum di sekolah adalah sebagai berikut :

1) Tahap Perencanaan

Pada tahap ini kurikulum dijabarkan hingga menjadi rencana pengajar (RP). Untuk itu,

perlu dilakukan tahapan sebagai berikut :

a) Menjabarkan GBPP menjadi Analisis Mata Pelajaran (AMP).

b) Berdasarkan kalander Pendidikan dari dinas Pendidikan, sekolah harus menghitung

hari kerja efektif dan jam pelajaran efektif untuk setiap mata pelajaran,

memperhitungkan hari libur, hari untuk ulangan, dan hari-hari tidak efektif.

c) Menyusun Program Tahunan (Prota)

d) Menyusun Program Catur Wulan (Proca)

e) Program Satuan Pelaksanaan (PSP)

f) Rencana Pengajaran (RP) merupakan rincian PSP untuk satu kali tatap muka. Pada

RP harus terdapat catatan kemajuan siswa setelah mengikuti pelajaran.



2) Tahap pengorganisasian dan koordinasi

Pada tahap ini, kepala sekolah mengatur pembagian tugas mengajar, menyusun

jadwal pelajaran dan jadwal kegiatan ekstrakurikuler, sebagai berikut.

a) Pembagian tugas mengajar dan tugas lain perlu dilakukan secara merata, sesuai

dengan bidang keahlian dan minat guru.

b) Penyusunan jadwal pelajaran diupayakan agar guru mengajar secara maksimal

selama lima hari/ minggu, sehingga ada satu hari tidak mengajar untuk pertemuan

Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)

c) Penyusunan jadwal pola kegiatan perbaikan dan pengayaan secara normal setiap

mata pelajaran akan memerlukan kegiatan perbaikan bagi siswa yang belum tuntas

penugasan terhadap bahan ajar.

d) Penyusunan jadwal kegiatan ekstrakurikuler perlu difokuskan untuk mendukung

kegiatan kurikuler dan kegiatan lain yang mengarah pada pembentukan keimanan/

ketakwaan, kepribadian, dan kepemimpinan dengan keterampilan tertentu.

e) Penyusunan jadwal penyegaran guru secara periodic agar guru mendapatkan

penyegaran tentang perkembangan iptek ataupun metode mengajar.



3) Tahap Pelaksanaan

Tugas Kepala sekolah adlah melakukan supervise, dengan tujuan untuk membantu guru

menemukan dan mengatasi kesulitan yang dihadapi. Dengan cara itu guru akan

merasa didampingi pimpinan. Sehingga akan meningkatkan semangat kerjanya.

4) Tahap Pengendalian

Pada tahap ini, ada dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu : (1) jenis evaluasi

dikaitkan dengan tujuan dan (2) pemanfaatan hasil evaluasi.

a) Kepala sekolah meningingatkan guru bahwa evaluasi memiliki tujuan ganda, yaitu

mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran khusus (TPK) dan mengatahui

tingkat kesulitan siswa

b) Hasil evaluasi harus benar-benar dimanfaatkan guru untuk memperbaiki kegiatan

pembelajaran.

c) Penyusunan soal sebaiknya tidak dilakukan oleh guru secara sendiri-sendiri, tetapi

dilakukan Bersama oleh beberapa guru bidang studi sejenis atau oleh MGPM, yang

mengarah pada soal standar.



Karakteristik dan prinsip-prinsip kurikulum

berbasis kompetensi (kbk)

Beberapa karakteristik KBK menurut Anonim (2002), yaitu :

1) Menekan pada ketercapaian kompetensi siswa, baik secara individual maupun

kelompok.

2) Berorientasi pada hasil belajar (outcome) dan keberagaman

3) Penyampaian dalam pemebalaran menggunakan pendekatan dan metode yang

bervariasi.

4) Sumber belajar bukan hanya guru, melainkan juga sumber belajar lainnya yang

memenuhu unsur edukatif.

5) Penilaian menekankan pada proses dan hasil belajar dalam upaya penguasaan

atau suatu kompetensi.



Nurhadi et.al. (2003) merangkum beberapa karakteristik KBK, yaitu :

1) Menekankan pencapaian kompetensi siswa, bukan selesainya materi

2) Kurikulum dapat diperluas, diperdalam, dan disesuaikan dengan potensi siswa.

3) Pembelajaran berpusat pada siswa

4) Orientasi pembelajaran pada proses dan hasil.

5) Pendekatan dan metode pembelajaran yang digunakan beragam dan bersifat

kontekstual.

6) Guru bukan satu-satunya sumber belajar.

7) Belajar sepanjang hayat (lifelong education); (a) belajar mengetahui (learning to

know); (b) belajar melakukan (learning to do); (c) belajar menjadi diri sendiri

(learning to be); dan (d) belajar hidup dalam keberagaman (learning to live

together).



Adapun prinsip-prinsip KBK adalah rekonseptualisasi kurikulum nasional yang diwujudkan

dalam kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), yang memiliki fokus utama berikut.

1) Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)

Ada dua hal yang perlu ditegaskan sebagai prinsip dasar KBM. Pertama

mengembangkan semua potensi yang dimiliki peserta didik sehingga menghasilkan

sumber daya manusia yang memiliki kemampuan untuk berfikir logis, kritis dan kreatif.

Kedua, kegiatan belajar mengajar yang berorientasi pada pemberdayaan peserta

didik, seperti mengembangkan kreativitas, menciptakan lingkungan yang

menyenangkan dan menantang, mengembangkan beragam kemampuan yang

bermuatan nilai, menciptakan pengalaman belajar yang beragam dan belajar

melakui berbuat (Depdiknas, 2003).

2) Penilaian Berbasis Kelas

Ketika berbicara masalah penilaian, model standardisasi yang menjadi patokan dasar

penilaian terhadap pencapaian prestasi belajar peserta didik harus diestimasi

berdasarkan tingkat kesulitan isi materi dan proses pembelajaran, aspek-aspek yang

menjadi bahan penilaian mencakup kumpulan kerja peserta didik (portofolio),

penugasan (project), untuk kerja (performance), dan tes tulis (paper and pencil test)

oleh sebab itu, model penailaian bukan berdasarkan pada hasil, melainkan berorientasi

pada proses



Pengelolaan Kurikulum Berbasis Sekolah

Prinsip dasar pengelolaan kurikulum berbasis sekolah (PKBS)
dapat diterjemahkan dari istilah yang lebih popular digunakan
seperti “kesatuan dalam kebijaksanaan dan keberagaman
dalam pelaksanaan”. Perangkat dan dokumen yang di
keluarkan oleh pemerintah, dalam hgal ini adalah Depdiknas,
dapat digunakan oleh seluruh sekolah pada seluruh provinsi
dan kabupaten di Indonesia yang menunjukkan adalanya
kesatuan dalam kebijaksanaan. Adapun keberagaman dalam

pelaksanaan dapat menjangkau keberagaman, silabus,
modul, learning episode, rubik, agenda pembelajaran bahkan
berbagai pendekatan dalam menyampaikan materi
pembelajaran.



Kejelasan Kompetensi dan Hasil Belajar

Penilaian hasil belajar idealnya dapat mengungkap semua aspek domain
pembelajaran, yaitu aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Hal ini dikarenakan siswa
yang memiliki kemampuan kognitif yang baik saat dijuji dengan paper-and-pencil test
belum tentu dapat menerapkan dengan baik pengetahuannya dalam mengatasi
permasalahan kehidupan (Green, 1975). Penilaian hasil belajar sangat berkaitan
dengan tujuan yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran. Pada umumnya, tujuan
pembelajaran mengikuti pengklasifikasian hasil belajar yang dilakukan oleh Bloom pada
tahuh 1956, yaitu cognitive, affective, dan psychomotor. Cognitif adalah ranah yang
menekankan pda pengembangan kemampuan dan keterampilan intelektual. Affektive
adalah ranah yang berkaitan dengan pengembangan-pengembangan perasaan,
sikap nilai, dan emosi, sedangkan psychomotor adalah ranah yang berkaitan dengan
kegiatan atau keterampilan motoric (Degeng, 2011). Akan tetapi, ketiga domain
pembelajaran itu tidak dapat dipaksakan pada semua mata pelajaran dalam porsi
yang sama.



Peran Serta Guru

Guru harus memahami prinsip-prinsip mengajar yang mengacu pada peningkatan

kemampuan internal siswa. Peningkatan kemampuan ini misalnya dilakukan dengan

menerapkan berbagai strategi pembelajaranyang memungkinkan siswa mampu

mencapai kompetensi secara penuh, utuh, dan kontekstual (Anonim, 2003). Pentingnya

peran guru dalam implementasi kurikulum ditegaskan juga oleh Lee (1996), Mars (1980),

dan Syaodih (1988) dalam Mulyasa (2003).

Peran guru dalam pemebalajaran pada konteks KBK, menurut Sanjaya (2005), adalah

sebagai : (1) fasilitator, (2) manager; (3) demonstrator; (4) administrator; (5) motivator; (6)

organisator; dan (7) evaluator. Sebagai fasilitator, guru berperan untuk memudahkan

siswa dalam melaksanakan proses pembelajaran, terutama dalam kaitannya dengan

penggunaan media dan sumber belajar. Sebagai manager pembelajaran, guru

berperan dalam menciptakan suasana/ iklim belajar yang memungkinkan siswa dapat

belajar secara nyaman melalui pengelolaan kelas yang baik.



Proses pengelolaan kurikulum bagi sekolah

kategori mandiri/ sekolah standar nasional.

Setiap guru yang mengajar disekolah kategori mandiri/ sekolah standar nasional harus

melakukan analisis materi pelajaran untuk menentukan sifat materi yang esensial dan

kurang esensial. Suatu materi dikatakan memiliki konsep esensial apabila memenuhi

unsur kriteria berikut: (1) konsep dasar, (2) konsep yang menjadi dasar untuk konsep

berikut, (3) konsep yang berguna untuk aplikasi, (4) konsep yang sering muncul pada

ujian akhir (Munadar, 2001).

Materi pelajaran yang diidentifikasi sebagai konsep yang esensial diprioritaskan untuk

diberikan secara taatap muka, sedangkan kegiatan pembelajaran materi-materi yang

non-esensial, dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan mandiri (Slameto, 1991).



Langkah Persiapan untuk Implementasi

Kurikulum 2013

 Pertama, berkaitan dengan buku pegangan dan buku murid. Hal ini penting, jika

kurikulum mengalami perbaikan, sementara bukunya tetap, bisa jadi kurikulum hanya

sebagai “macam kertas”. Pemerintah bertekad menyiapkan buku induk sebagai

pegangan guru dan murid yang tentu saja berbeda konten satu dengan lainnya.

 Kedua, pelatihan guru, karena implementasi kurikulum dilakukan secara bertahap,

pelatihan kepada guru pun dilakukan bertahap. Jika implementasi dimulai untuk

kelas empat di jenjang SD, kelas tujuh di SMP, dan kelas sepuluh SMA/SMK, tentu guru

yang diikutsertakan dalam pelatihan pun, berkisar antara 400 sampai 500 ribu-an.

 Ketiga, tata kelola kementerian sudah memikirkan tata kelola di tingkat satuan

Pendidikan karena tata kelola dengan kurikulum 2013 pun akan berubah. Sebagai

contoh, administrasi buku raport, karena empat standar dalam kurikulum 2013

mengalami perubahan, buku rapor pun harus berubah.



Struktur Kurikulum SD

Beban belajar dinyatakan dalam jam belajar setiap minggu untuk masa belajar selama

satu semester. Beban belajar di SD tahun I, II, dan III masing-masing 30,32,34, sedangkan

untuk tahun IV, V, VI masing-masing 36 jam setiap minggu. Satu jam belajar SD adalah 40

menit.

Berdasarkan sudut pandang psikologis, tingkat pekembangan peserta didik tidak cukup

abstrak untuk memahami konten mata pelajaran secara terpisah-pisah. Pandangan

psikologis perkembangan dan Gestalt memberi dasar yang kuat untuk integritas KD

yang diorganisasikan dalam pembelajaran tematik. Dari sudut pandang

transdisciplionarity, pengotakan kontek kurikulum secara terpisah dan ketat tidak

memberikan keuntungan bagi kemampuan berfikir selanjutnya.



Sturktur Kurikulum SMP

Beban belajar di SMP untuk tahun VII, VIII, dan IX masing-masing 38 jam per minggu. Satu

jam belajar di SMP adalah 40 menit.

Struktur Kurikulum SMA

Untuk menerapkan konsep kesamaan antara SMA, dikembangkan kurikulum Pendidikan

menengah yang terdiri atas, kelompok mata pelajaran wajib dan mata pelajaran

pilihan. Mata pelajaran wajib sebanyak Sembilan mata pelajaran dengan beban

belajar 18 jam per minggu. Konten kurikulum (kompetensi inti/KI dan KD) dan kemasan

konten serta label konten (mata pelajaran) untuk mata pelajaran wajib bagi SMA dan

SMK adalah sama.

Struktur ini menempatkan prinsip bahwa peserta didik adalah subjek dlam belajar dan

mereka memiliki hak untuk memilih sesuai dengan minatnya.



Model Pengetahuan Metakognitif (Istilah Baru

dalam Kurikulum 2013)

Metakognitif merupakan bagian dari memonitor diri tehadap pengetahuan pribadi.

Monitoring mengacu pada cara guru mengevaluasi sesuai yang telah kita ketahui dan

belum kita ketahui. Menurut Suherman et.al (2001:95), metakognitif adalah kata yang

berkaitan dengan apa yang diketahui tentang dirinya sebagai individu yang belajar

dan cara dia mengntrol serta menyesuaikan perilakunya. Seseorang harus menyadari

kekurangan dan kelebihan yang dimilikinya. Metakognitif adalah bentuk kemampuan

bentuk kemampuan untuk melihat pada diri sendiri sehingga dapat mengontrol secara

optimal. Dengan kemampuan seperti ini seseorang dimungkinkan memiliki kemampuan

tinggi dalam memecahkan masalah, sebab dalam setiap langkah yang dia kerjakan

senantiasa muncul pertanyaan: “Apa yang saya kerjakan?”; Mengapa saya

mengejakan ini?; Hal ini apa yang membantu saya untuk menyelesaikan masalah ini?;



Proses-proses yang terlibat dalam monitoring

1) Pertimbangan permudahan belajar (easy of learning judgements)

2) Pertimbangan perasaan mengetahui (feeling of knowing judgements)

3) Pertimbangan hasil pembelajaran (judgements of goal learning)

4) Keyakinan terhadap jawaban-jawaban yang diingat (confidance of

retrived answered)



Jenis-jenis Pengetahuan Metakognitif

Pengetahuan Strategis

a) Pengetahuan tentang mengulang-ulang informasi merupakan salah satu cara untuk
menanamkan informasi.

b) Pengetahuan bahwa beraneka strategi mnemonic mermpermudah menghafal
(misalnya, untuk menghafal warna pelangi; merah, jingga, kuning, hijau, biru, dan
ungu menggunakan akromin “mejikuhibiniu”)

c) Pengetahuan tentang berbagai strategi pengorganisasian, seperti menuliskan garis-
garis besar dan menggambar diagram

d) Pengetahuan tentang berbagai strategi pengorganisasian, seperti menuliskan garis-
garis besar dan menggambar diagram

e) Pengetahuan untuk merencakan strategi-strategi pemahaman dan pemonitoran,
seperti mengetes diri sendiri dan mengajukan pertanyan kepada diri sendiri.



Pengetahuan tentang tugas-tugas Kognitif

Pengetahuan tentang tugas-tugas kognitif adalah pengetahuan tentang kapan

menggunakan strategi belajar, berfikir, dan pemecahan masalah pada kondisi dan

konteks yang tepat, contohnya :

a) Pengetahuan tentang tugas mengingat kembali (misalnya, soal jawaban singkat)

berbeda dengan tugas mengenali (misalnya, soal pilihan gambar)

b) Pengetahuan bahwa buku sumber lebih sulit dipahami daripada buku teks atau

buku popular

c) Pengetahuan bahwa buku strategi elaborasi, seperti memparafrase dan merangkum

dapat membuahkan pemahaman yang mendalam

d) Pengetahuan tentang norma sosial, local dan umum, konvensional dan kultural

untuk mengetahui cara, alasan, dan waktu untuk menerapkan strategi tertentu



Pengetahuan Diri

Pengetahuan diri adalah pengetahuan tentang kekuatan dan kelemahan diri,

Contohnya :

a) Pengetahuan bahwa dirinya mempunyai pengetahuan yang mendalam pada satu

bidang, tetapi tidak mendalam pada bidang lain.

b) Pengetahuan bahwa dirinya cenderung mengandalkan strategi kognitif tertentu

dalam situasi tertentu.

c) Pengetahuan yang akurat tentang kemampuan sendiri untuk menyelesaikan tugas

tertentu.

d) Pengetahuan tentang minat pribadi pada tugas tertentu.

e) Pengetahuan tentang keputusan pribadi tentang manfaat suatu tugas, (Syaiful

Amin, 2013; yogicahyabagus.blogspot.co)



PENGELOLAAN 
PESERTA DIDIK

TIM DOSEN MATA KULIAH: 
PENGELOLAAN PENDIDIKAN



PENGERTIAN PESERTA DIDIK 
BERDASARKAN PENDAPAT AHLI

• Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha
mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang
tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan (UU No 20 Tahun
2003).

• Peserta didik adalah setiap orang yang menerima pengaruh dari
seseorang atau sekelompok orang yang menjalankan kegiatan
Pendidikan (DJamarah, 2005).

• Peserta didik adalah orang/ individu yang mendapatkan pelayanan
pendidikan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan agar tumbuh
dan berkembang dengan baik serta mempunyai kepuasan dalam
menerima pelajaran yang diberikan oleh pendidiknya (Mustari &
Rahman, 2014)
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PENGERTIAN  
PESERTA DIDIK

Peserta Didik adalah seseorang yang terdaftar
dalam suatu jalur, jenjang, dan jenis lembaga

pendidikan tertentu, yang selalu ingin
mengembangkan potensi dirinya baik pada aspek
akademik maupun non akademik melalui proses 

pembelajaran yang diselenggarakan.



PENGERTIAN PENGELOLAAN PESERTA  DIDIK
BERDASARKAN PENDAPAT AHLI:

• Suatu penataan atau pengaturan segala aktivitas yang berkaitan
dengan peserta didik yaitu dari mulai masuknya peserta didik sampai
dengan keluarnya peserta didik tersebut dari suatu sekolah atau
suatu lembaga (Sutepo, H dan Soemanto W.dalam Naim, 2018).

• Seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara
sengaja serta pembinaan secara kontiniu terhadap seluruh peserta
didik dalam lembaga pendidikan yang bersangkutan, agar dapat
mengikuti proses belajar-mengajar dengan efektif dan efisien
(Suwandi dan Daryanto dalam Jahari, et al, 2013).

• Usaha pengaturan terhadap peserta didik, mulai dari peserta didik
tersebut masuk sekolah sampai dengan mereka lulus (Imron, 2011).



PENGERTIAN 
PENGELOLAAN PESERTA DIDIK 

Suatu usaha untuk mengatur, 
mengawasi, dan melayani berbagai hal
yang memiliki kaitan dengan peserta

didik agar peserta didik mampu
mencapai tujuan pembelajaran di 

sekolah, mulai dari peserta didik tersebut
masuk sekolah sampai peserta didik

tersebut lulus dari sekolah.



DASAR HUKUM
PENGELOLAAN PESERTA DIDIK

1. Pertumbuhan Undang-Undang Dasar 1945
alinea keempat.

2. Batang tubuh undang-undang Dasar 1945
pasal 31 ayat 1 sampai ayat 5.

3. Undang-undang nomor, 20 tahun 2003
tentang sistem pendidikan nasional



FUNGSI UMUM PENGELOLAAN 
PESERTA DIDIK

Sebagai wahana bagi peserta didik untuk
mengembangkan diri seoptimal mungkin, baik

yang berkenaan dengan segi-segi
individualitasnya, sosialnya, aspirasinya, 

kebutuhannya, dan potensi lain peserta didik
(Imran, 2011).



FUNGSI KHUSUS PENGELOLAAN 
PESERTA DIDIK

1) Fungsi yang berkenaan dengan
pengembangan individualitas peserta didik.

2) Fungsi yang berkenaan dengan
pengembangan segi sosial peserta didik.

3) Fungsi yang berkenaan dengan penyaluran
aspirasi dan harapan peserta didik.

4) Fungsi yang berkenaan dengan pemenuhan
kebutuhan dan kesejahteraan peserta didik.



TUJUAN UMUM PENGELOLAAN 
PESERTA DIDIK

Sebagai wahana bagi peserta didik untuk
mengembangkan diri seoptimal mungkin, baik

yang berkenaan dengan segi-segi
individualitasnya, segi sosial, aspirasi, 

kebutuhan dan segi-segi potensi peserta didik
lainnya (Mustari & Rahman, 2014).



TUJUAN KHUSUS PENGELOLAAN 
PESERTA DIDIK

1) Meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan psikomotor
peserta didik.

2) Menyalurkan dan mengembangkan kemampuan umum
(kecerdasan) bakat dan minat peserta didik.

3) Menyalurkan aspirasi, harapan dan memenuhi kebutuhan
peserta didik.

4) Dengan tercapai tujuan pada poin 1, 2, dan 3 di atas maka
diharapkan peserta didik dapat mencapai kebahagiaan dan
kesejahteraan hidup, yang lebih lanjut dapat belajar dengan
baik dan tercapai cita-cita mereka ( Imran, 2011).



PRINSIP PENGELOLAAN 
PESERTA DIDIK 

1) Peserta didik harus diperlakukan sebagai subjek bukan objek sehingga
harus didorong untuk berperan serta dalam setiap perencanaan dan
pengambilan keputusan dengan kegiatan mereka,

2) Kondisi peserta didik sangat beragam, ditinjau dari kondisi fisik,
kemampuan intelektual, sosial, ekonomi, minat dan lainnya. Karena
itu diperlukan wahana kegiatan yang beragam sehingga setiap peserta
didik memiliki wahana untuk berkembang secara optimal,

3) Peserta didik hanya akan termotivasi belajar, jika mereka menyenangi
apa yang diajarkan, dan

4) Pengembangan potensi peserta didik tidak hanya menyangkut ranah
kognitif, afektif dan psikomotorik (Syafaruddin & Nurmawati, 2011).



RUANG LINGKUP 
PENGELOLAAN PESERTA DIDIK (1/3)

1) Perencanaan peserta didik, meliputi:

a) Kebutuhan kebutuhan peserta didik;

b) Rekruitmen peserta didik;

c) Seleksi peserta didik;

d) Orientasi peserta didik;

e) Penempatan peserta didik;

f) Pencatatan dan pelaporan peserta didik.



RUANG LINGKUP 
PENGELOLAAN PESERTA DIDIK (2/3)

2)  Pembinaan peserta didik, meliputi:

a) Layanan bimbingan dan konseling;

b) Layanan perpustakaan;

c) Layanan kantin;

d) Layanan kesehatan;

e) Layanan transportasi;

f) Layanan asrama.



RUANG LINGKUP 
PENGELOLAAN PESERTA DIDIK (3/3)

3)  Evaluasi peserta didik, meliputi:

a) Program remedial;

b) Program pengayaan;

4)  Mutasi peserta didik

Sudrajat (Rifa’i, 2019)





Pengelolaan Tenaga Pendidik
dan Kependidikan



Pendidik???

Orang yang Mendidik

Mendidik
Memelihara, merawat dan memberi

latihan (Ramli, 2015)
(tentang Ilmu pengetahuan, sopan santun,
akal budi, akhlak, dan sebagainya)



KiHajar Dewantara
• Pejuang Pendidikan

• Seorang pendidik yang baik, harus tahu bagaimana cara

mengajar, memahami karakter peserta didik dan mengerti

tujuan pengajaran. 
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proses untuk meningkatkan, memperbaiki, mengubah
pengetahuan, ketrampilan, sikap serta tata laku seseorang
atau kelompok orang dalam usaha mencerdaskan kehidupan
manusia melalui kegiatan bimbingan pengajaran dan pelatihan
(Maunah, 2009)

Pendidikan??



Siapakah yang menjadi Pendidik itu?



Apa itu
Tenaga 

Kependidikan
?

anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat
untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan

Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi
sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, 

tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai
dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam

menyelenggarakan pendidikan
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Tugas Pendidik
(Pasal 39 ayat (2) Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional)

Pendidik merupakan tenaga profesioanal yang bertugas
merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran,
melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta
melakukan penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan
tinggi.



01 02 03 04

9

Kompetensi Guru

• Kompetensi

• PEDAGOGIK

• Kompetensi

• KEPRIBADIAN

• Kompetensi

• PROFESIONAL

• Kompetensi

• SOSIAL

• UUD No.14 tahun 2005



TUPOKSI Pendidik
1. Membuat kelengkapan mengajar dengan baik dan lengkap
2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran
3. Melaksanakan kegiatan penilaian proses belajar, ulangan, dan

ujian.
4. Melaksanakan analisis hasil ulangan harian
5. Menyusun dan melaksanakan program perbaikan dan

pengayaan
6. Mengisi daftar nilai anak didik
7. Melaksanakan kegiatan membimbing (pengimbasan

pengetahuan), kepada guru lain dalam proses pembelajaran
8. Membuat alat pelajaran/alat peraga
9. Menumbuh kembangkan sikap menghargai karya seni
10.Mengikuti kegiatan pengembangan dan pemasyarakatan

kurikulum
11.Melaksanakan tugas tertentu di sekolah
12.Mengadakan pengembangan program pembelajaran
13.Membuat catatan tentang kemajuan hasil belajar anak didik
14.Mengisi dan meneliti daftar hadir sebelum memulai pelajaran
15.Mengatur kebersihan ruang kelas dan sekitarnya



1. Memiliki kualifikasi minimum dan
bersertifikasi sesuai dengan jenjang
kewenangan mengajar.

2. Sehat jasmani dan rohani.
3. Memiliki kemampuan untuk mewujudkan

tujuan pendidikan nasional.

Syarat Menjadi Pendidik
Pasal 42 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional



1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Setia kepada Pancasila, UUD 1945, dan negara
3. Menjunjung tinggi harkat dan martabat peserta didik
4. Berbakti kepada peserta didik dalam membantu mereka mengembangkan diri
5. Bersikap ilmiah dan menjunjung tinggi pengetahuan, ilmu, teknologi, dan seni sebagai wahana dalam

pengembangan peserta didik
6. Lebih mengutamakan tugas pokok dan atau tugas negara lainnya daripada tugas sampingan
7. Bertanggung jawab, jujur, berprestasi, dan akuntabel dalam bekerja
8. Dalam bekerja berpegang teguh kepada kebudayaan nasional dan ilmu pendidikan
9. Menjadi teladan dalam berperilaku
10. Berprakarsa
11. Memiliki sifat kepemimpinan
12. Menciptakan suasana belajar atau studi yang kondusif
13. Memelihara keharmonisan pergaulan dan komunikasi serta bekerja sama dengan baik dalam

pendidikan
14. Mengadakan kerja sama dengan orang tua siswa dan tokoh- tokoh masyarakat
15. Taat kepada peraturan perundang-undangan dan kedinasan
16. Mengembangkan profesi secara kontinu
17. Secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi profesi

Kode ETIK Pendidik



Tenaga Kependidikan

1. Kepala Satuan
2. Pendidik
3. Wakil-wakil/KepalaUrusan
4. Tata Usaha
5. Laboran
6. Pustakawan
7. Bimbingan dan Konseling
8. Petugas Keamanan
9. Pelatih Ekskul





Tugas Tenaga Kependidikan
(Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional)

Melaksanakan adminsitrasi
Pengelolaan, pengembangan,
pengawasan,
pelayanan teknis untuk menunjang
proses pendidikan pada satuan
pendidikan.



Hak Pendidik dan Tenaga Kependidikan
(Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional)

1. Penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan
memadai.

2. Penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja.
3. Pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan

kualitas.
4. Perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas

hasil kekayaan intelektual.
5. Kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas

pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.



Kewajiban Pendidik dan Tenaga Kependidikan
(Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional )

1.Menciptakan suasana pendidikan yang bermakna,
menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis.
2.Mempunyai komitmen secara profesional untuk
meningkatkan mutu pendidikan.
3.Memberi teledan dan menjaga nama baik lembaga, profesi,
dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan
kepadanya



Pendidik itu datang dari hati,

selalu memaknai hidupnya

Untuk bermakna bagi anak-anak

Sehingga anak-anak

menjadi manusia yang bermakna

(Prof. Arif Rahman)



MATERI PERKULIAHAN 

 

MATA KULIAH  :  PENGELOLAAN PENDIDIKAN 

SKS :  2 SKS 

TOPIK :  PENGELOLAAN BIAYA PENDIDIKAN 

PERTEMUAN KE- :  12 (DUA BELAS) 

 

MATERI: 

 

A. Pengertian Pengelolaan Biaya Pendidikan 

Menurut Masditou (2017: 119–124), pengelolaan pembiayaan pendidikan merupakan 

salah satu sistem sentral dalam pendidikan. Pembiayaan merupakan bagian dari 

pendukung penyelenggaraan pendidikan karena menyangkut pembiayaan 

operasional penyelenggaraan pendidikan dari hal yang terkecil sampai dengan 

pembiayaan operasional yang lebih besar.  

Penggunaan pembiayaan pendidikan diorientasikan pada pembiayaan 

operasional pendidikan yang mendukung peningkatan mutu pendidikan. 

Penggunaan tepat sasaran dengan memenuhi sistem tata kelola manajemen keuangan 

sekolah. Terkait pembiayaan ini harus dipahami oleh pihak sekolah dalam 

melaksanakan pembiayaan pendidikan. Pembiayaan pendidikan mencakup konsep 

penganggaran pendidikan, pengklasifikasian kegiatan, penentuan standardisasi, dan 

penentuan biaya satuan dalam penganggaran pendidikan. Manajemen pembiayaan 

pendidikan memiliki tiga tahapan penting, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan 

penilaian (evaluasi). Ketiga tahapan tersebut jika diterapkan dalam manajemen 

keuangan akan menjadi tahap perencanaan keuangan (budgeting), tahap pelaksanaan 

(akunting), dan tahap penilaian (auditing). Dengan adanya sistem manajemen 

pembiayaan pendidikan diharapkan mampu mendukung, menjamin pengembangan 

mutu dan kualitas pendidikan, serta proses penyelenggaraan kegiatan belajar 

mengajar. 

Pembiayaan merupakan salah satu kebutuhan pendidikan yang dapat 

menunjang segala aktivitas pendidikan, baik formal maupun informal. Pembiayaan 

menjadi komponen pendidikan yang mempunyai peran penting demi berjalannya 



proses pembelajaran. Penyelenggaraan pendidikan yang didukung dengan 

pembiayaan memadai akan mendukung keberlangsungan pembelajaran yang 

maksimal. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian dari Tarmizi yang menyatakan 

bahwa pengawasan yang rendah terhadap penggunaan pendidikan akan 

mengakibatkan sumber-sumber biaya pendidikan yang diperoleh belum memberikan 

dampak yang optimal. Pemanfaaan biaya yang kurang tepat karena tidak memberikan 

prioritas pada faktor-faktor yang benar-benar dapat memacu peningkatan prestasi. 

Tanpa pembiayaan, proses pembelajaran tidak akan dapat berjalan dengan baik. 

Pembiayaan dan keuangan merupakan salah satu komponen yang sangat 

menentukan. Pembiayaan merupakan komponen produksi yang menentukan 

terlaksananya kegiatan-kegiatan dalam proses pembelajaran bersama. Tentu saja 

dengan dukungan komponen yang lainnya juga. Komponen keuangan dan 

pembiayaan pendidikan, terutama di madrasah/sekolah, selayaknya dikelola secara 

efektif. Pembiayaan pendidikan yang ada di madrasah/sekolah harus diatur, 

direncanakan, dan dipergunakan secara baik dan tepat sesuai dengan sasaran 

kebutuhan. Begitu pembiayaan akan dapat bermanfaat secara optimal sesuai dengan 

tujuan pendidikan. Pembiayaan pendidikan pada suatu lembaga pendidikan yang 

direncanakan, dikelola, serta diorganisir secara baik dan tepat sasaran akan menunjang 

terselenggaranya proses pembelajaran yang efektif. Evektivitas dalam pengeloaan 

pendidikan akan dapat memenuhi kebutuhan madrasah/sekolah. 

 

B. Fungsi dan Manfaat Pengelolaan Biaya Pendidikan 

Menurut Baharuddin (2010: 148) dalam Kristiawan (2017: 94–96), fungsi pembiayaan 

pendidikan, yaitu 

a. Memungkinkan penyelenggaraan pendidikan dilakukan secara efesien. Artinya, 

dana yang diperoleh dapat digunakan untuk pencapaian tujuan tertentu yang 

diinginkan; 

b. Memungkinkan ketercapaian keberlangsungan hidup lembaga pendidikan; 

c. Dapat mencegah adanya kekeliruan, kebocoran, atau penyimpangan 

penggunaan dana dari rencana semula; dan 

d. Menggambarkan target-target yang akan dicapai sekolah atau madrasah. 



Program MBS bertujuan meningkatkan mutu pembelajaran. Program MBS 

diharapkan dapat berdampak pada peningkatan mutu pendidikan di sekolah-sekolah 

(Saade: 2011, 16). Jadi,  fungsi dana dalam MBS pada dasarnya harus dapat digunakan 

untuk menunjang penyediaan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang 

dimaksud, seperti tanah, bangunan, laboratorium, perpustakaan, media belajar, 

operasi pengajaran, dan pelayanan administrasi. Dana pendidikan sebenarnya tidak 

selalu aktual dengan uang (red cost) jika tidak didukung faktor-faktor penunjang 

lainnya.  

Menurut (2012: 36) MBS memiliki enam bidang Garapan, yaitu   bidang 

kurikulum  dan  pengajaran,  bidang  kesiswaan, bidang,  tenaga  kependidikan,  

bidang keuangan, bidang   sarana   dan   prasarana,   serta   bidang hubungan sekolah 

dengan masyarakat).  Pembiayaan pendidikan dalam kurun waktu 2010–2014, disusun 

dalam rangka melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut: 

a. Memperjelaskan Pemihakan terhadap Masyarakat Miskin 

Keberpihakan terhadap masyarakat miskin dilakukan untuk menghilangkan berbagai 

hambatan biaya (cost barrier) bagi peserta didik. Dengan begitu, mereka tetap dapat 

mengikuti dan menamatkan pendidikan dasar pada sekolah, madrasah, atau melalui 

jalur pendidikan nonformal. Hambatan biaya tersebut terdiri atas tiga jenis 

pembiayaan pendidikan yang selama ini dibebankan kepada orang tua peserta didik, 

yaitu biaya operasi satuan pendidikan, biaya pribadi, dan biaya investasi. Dengan 

semakin kecilnya hambatan biaya, diharapkan semua siswa dapat mengikuti 

pendidikan.  Paling tidak, dapat menyelesaikan pendidikan dasar sembilan tahun. 

b. Penguat dan Desentralisasi dan Otonomi Pendidikan 

Dalam kerangka desentralisasi dan otonomi pendidikan, fungsi dan tujuan 

pembiayaan pendidikan dimaksudkan meningkatkan efisiensi dan efektivitas 

pengelolaan dan penyelenggaraan urusan pendidikan.  UU No. 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa sektor pendidikan adalah salah satu yang 

menjadi urusan wajib pemerintah daerah. Depdiknas akan membantu provinsi dan 

kabupaten/kota dalam pembiayaan pembangunan sektor pendidikan melalui pola 

pendanaan DAK, dekonsentrasi, tugas pembantuan, dan pembiayaan bersama. Hal ini 

untuk mengatasi kekuranganmampuan pembiayaan bagi sektor pembangunan 



pendidikan sampai tercapainya kondisi pemerintah daerah mampu memenuhi 

kebutuhan pembiayaan pendidikan sesuai standar nasional pendidikan melalui 

peningkatan PAD dan/atau peningkatan alokasi DAU. 

c. Insentif dan Disinsentif bagi Peningkatan Akses, Mutu, dan Tata Kelola 

Pembiayaan pendidikan harus mampu menjadi insentif dan disinsentif bagi upaya 

peningkatan akses, mutu, dan tata kelola. Kapasitas pemerintah daerah dan satuan 

pendidikan dalam mengelola sumber-sumber daya pendidikan sangat menentukan 

keberhasilan peningkatan akses, mutu, dan tata kelola. Untuk itu, pemerintah pusat 

akan mendorong tumbuhnya prakarsa, kreativitas, dan aktivitas pemerintah daerah 

dan satuan pendidikan dalam meningkatkan akses, mutu, dan tata kelola. Insentif dan 

disinsentif diberikan dalam bentuk hibah (block grant) berdasarkan kriteria 

peningkatan akses, mutu, dan tata kelola pendidikan dengan menggunakan indikator-

indikator yang mengacu pada standar nasional pendidikan. 

Peran dan fungsi manajemen keuangan sekolah adalah menyediakan berbagai 

informasi, terutama yang bersifat keuangan agar berguna dalam pengambilan 

keputusan ekonomi pada suatu entitas pendidikan. Berbagai informasi keuangan 

tersebut dapat digunakan oleh stakeholders sekolah dengan perannya masing-masing 

meliputi sebagai berikut: 

1. Kepala sekolah 

Kepala sekolah memanfaatkan data-data keuangan sekolah untuk menyusun 

rencana sekolah yang dipimpinnya, mengevaluasi kemajuan yang dicapai dalam 

usahanya untuk mencapai tujuan sekolah, serta melakukan tindakan korektif 

yang diperlukan. Keputusan yang diambil oleh kepala sekolah berdasarkan data-

data keuangan sekolah untuk menentukan peralatan pendidikan apa yang 

sebaiknya dibeli, berapa persediaan alat tulis kantor (ATK) yang harus disiapkan, 

dan sebagainya. 

2. Guru dan karyawan sekolah 

Guru dan karyawan sekolah merupakan kelompok yang tertarik pada informasi 

mengenai stabilitas dan profitabilitas di sekolahnya. Ini berarti, kelompok 



tersebut juga tertarik dengan informasi tentang penilaian kemampuan sekolah 

dalam memberikan imbal jasa, manfaat pensiun, dan peluang kerja. 

3. Kreditur 

Kreditur atau pemberi pinjaman tertarik dengan informasi mengenai keuangan 

sekolah sehingga dapat memutuskan apakah pinjaman serta bunganya dapat 

dibayar pada saat jatuh tempo. Hal tersebut berlaku jika sekolah tersebut 

memerlukan bantuan dari kreditur. 

4. Orang tua siswa 

Orang tua siswa tertarik dengan informasi mengenai kelangsungan hidup 

sekolah, terutama perjanjian jangka panjang sekolah serta tingkat 

ketergantungan sekolah. 

5. Pemasok 

Pemasok (supplier) tertarik dengan informasi mengenai kemungkinan jumlah 

utang sekolah yang akan dibayar pada saat jatuh tempo. 

6. Pemerintah 

Pemerintah (termasuk lembaga-lembaga yang berada di bawah otoritasnya) 

tertarik dengan informasi mengenai alokasi sumber daya serta aktivitas sekolah. 

Informasi tersebut dibutuhkan untuk mengatur aktivitas sekolah, menetapkan 

anggaran, dan sebagai dasar penyusunan anggaran untuk tahun berikutnya. 

7. Masyarakat 

Sekolah dapat memengaruhi anggota masyarakat dengan berbagai cara. Laporan 

keuangan sekolah dapat membantu masyarakat. Caranya dengan menyediakan 

informasi tentang kecenderungan dan perkembangan terakhir terkait 

pengelolaan keuangan beserta rangkaian aktivitasnya. 

Setiap sekolah diharuskan memiliki manajemen keuangan supaya segala hal 

yang terkait keuangan menjadi jelas. Berikut ini tujuan majeman keuangan menurut  

(Komariah: 2018, 2) adalah sebagai berikut:  

a. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan sekolah  

b. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan sekolah.  



c. Meminimalkan penyalahgunaan anggaran sekolah  

Menurut Akdon, dkk. (2015: 91–92), keterlibatan orang tua dalam kegiatan 

program sekolah mencakup manfaat bagi siswa sebagai peserta didik, orang tua, dan 

sekolah sendiri. Berdasarkan hasil penelitian Manitoba, Amerika Serikat tahun 1994 

diperinci manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat bagi siswa, termasuk 

a. memperbaiki hasil akademik (improved academic performance); 

b. memperbaiki perilaku siswa di sekolah (improved school behavior); 

c. meningkatkan motivasi belajar (greater academic motivation); dan 

d. menurunkan angka putus sekolah (lower dropouts rates). 

2. Manfaat bagi orang tua siswa, termasuk 

a. meningkatkan rasa kepuasan, harga diri, dan percaya diri orang tua; 

b. munculnya gagasan baru untuk menolong anaknya belajar sebagai hasil 

bekerja di lingkungan sekolah; 

c. menambah pengetahuan tentang perkembangan anak; 

d. memperkuat jaringan kerja sosial; 

e. memperluas kesempatan untuk terlibat dengan masyarakat dan jaringan 

kerja lainnnya; 

f. meningkatkan pengawasan terhadap lingkungannya; dan 

g. hubungan yang baik dengan sekolah. 

3. Manfaat bagi guru dan sekolah, termasuk 

a. sekolah berpengalaman lebih baik dengan orang tua dan hubungan 

masyarakat, seperti adanya dukungan dan penghargaan dari masyarakat; 

b. sekolah dapat mefasilitasi guru-gurunya dengan lingkungan kerja yang lebih 

baik; 

c. sekolah menerima bantuan dari luar untuk melaksanakan program-program 

hariannya, dari bantuan tutorial hingga usaha peningkatan dana sekolah; 

d. sekolah dapat mengalami program akademik dan sosial yang lebih efektif; 

dan 

e. sekolah dapat menghemat dana dengan meningkatkan keterlibatan orang 

tua. 



Menurut Kurniady (2017) agar pengelolaan pembiayaan sekolah dasar mampu 

mengoptimalkan proses belajar yang sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik 

maka perlu adanya pelaksaan efisisensi dalam manajemen pembiayaan pendidikan. 

Oleh karena itu, akhir dari semua proses pengelolaan pembiayaan pendidikan 

diharapkan dapat memberikan manfaat (Benefit). Manfaat tersebut baik jangka pendek 

maupun jangka panjang, manfaat ekonomis dan nonekonomis, dan manfaat individu 

maupun manfaat sosial.  Misalnya, hasil belajar siswa sesuai dengan kebutuhan belajar 

peserta didik, yaitu memperoleh ilmu pengetahuan, keterampilan, sikap dan 

kecakapan dasar untuk tumbuh dan berkembang secara total, serta dapat melanjutkan 

ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Manfaat bagi mandrasah/sekolah bisa berupa 

pertambahan nilai investasi dan peningkatan jumlah siswa yang masuk. 

Memang seharusnya dikembangkan pola hubungan yang baik antara 

masyarakat dan sekolah. Dengan adanya hubungan yang baik tersebut maka sekolah 

bisa memenuhi keinginan masyarakat. Sebaliknya, masyarakat akan membantu dan 

berpartisipasi dalam pembiayaan pendidikan. Temuan penelitian ini juga menjelaskan 

hal tersebut. Mmasyarakat dalam hal ini diwakili oleh komite sekolah dalam 

penyusunan RAPBS sekolah menyetujui seberapa banyak dana yang akan diserap dari 

masyarakat. Lebih jauh, Sudrajat (Budaya, 2016) menjelaskan bahwa hubungan 

dengan masyarakat yang baik akan membawa manfaat bagi sekolah sebagai berikut: 

1. Masyarakat atau orang tua murid dan stakeholders lainnya akan mengerti 

dengan jelas tentang visi, misi, tujuan dan program kerja sekolah, kemajuan 

sekolah, serta masalah-masalah yang dihadapi sekolah secara lengkap, jelas dan 

akurat. 

2. Masyarakat atau orang tua murid dan stakeholders lainnya akan mengetahui 

persoalan-persolan yang dihadapi atau mungkin dihadapi sekolah dalam 

mencapai tujuan yang diinginkan sekolah. Dengan demikian, mereka dapat 

melihat secara jelas di mana mereka dapat berpartisipasi untuk membantu 

sekolah. 

3. Sekolah akan mengenal secara mendalam latar belakang, keinginan, dan 

harapan-harapan masyarakat terhadap sekolah. Pengenalan harapan masyarakat 

dan orang tua murid terhadap sekolah, khususnya sekolah merupakan unsur 

penting guna menumbuhkan dukungan yang kuat dari masyarakat. Apabila hal 



ini tercipta, sikap apatis, acuh tak acuh, dan masa bodoh masyarakat akan hilang. 

Yang menjadi pertanyaan, sudahkah sekolah mengenal harapan masyarakat atau 

justru sekolah memaksakan harapannya kepada masyarakat? Coba kita analisis 

kondisi tersebut berdasarkan pengalaman dan penglihatan selama ini dalam 

praktik penyelenggaraan pendidikan di tingkat sekolah. Apabila kita belum 

melakukan hal tersebut, sudah saatnya mulai sekarang sekolah berbenah diri 

untuk membangun kemitraan dengan masyarakat/stakeholders untuk kemajuan 

sekolah. 

Sekolah adalah fokus utama dan memastikan bahwa mereka menerima sejumlah 

dana dan materi yang tepat adalah dasar untuk pemerintahan yang baik (World Bank 

2007). Pusat ini mendukung sekolah dalam tiga cara, yaitu melalui pembangunan 

infrastruktur, persediaan barang-barang sekolah dasar yang memadai, dan 

pembiayaan. Pembayaran gaji guru merupakan salah satu item pengeluaran terbesar 

di sektor pendidikan. Mendorong komitmen dan motivasi guru terkait dengan 

remunerasi dan pembayaran gaji rutin yang memadai. Favoritisme didefinisikan 

sebagai perekrutan teman seseorang dan individu yang dikenal tanpa pemeriksaan 

terhadap kriteria atau standar yang ditetapkan. Menurut KBBI daring (2020) 

nepotisme adalah kecenderungan untuk mengutamakan (menguntungkan) sanak 

saudara sendiri, terutama dalam jabatan dan pangkat di lingkungan pemerintah.  

 

C. Prinsip-Prinsip Pembiayaan Pendidikan 

Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 

48 menyatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip 

keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Di samping itu, efektifitas, 

juga perlu mendapatkan penekanan. Berikut ini dibahas masing-masing prinsip 

tersebut, yaitu transparansi, akuntabilitas, efektifitas, dan efisiensi. 

a. 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 adanya 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 meningkatkan 

dukungan orang tua, masyarakat, dan pemerintah dalam penyelenggaraan program 

pendidikan di sekolah. Di samping 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. 

b. 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 dilakukan kepada orang tua, 

masyarakat, dan pemerintah. Ada tiga pilar utama yang menjadi prasyarat 

terbangunnya akuntabilitas, yaitu 

1. Transparansi para penyelenggaraan sekolah dengan menerima masukan dan 

mengikutsertakan berbagai komponen dalam mengelola sekolah. 

2. Standar kinerja jadi setiap institusi yang dapat diukur dalam melaksanakan tugas, 

fungsi, dan wewenangnya. 

3. Partisipasi untuk saling menciptakan suasana kondusif dalam menciptakan 

pelayanan masyarakat dengan prosedur yang mudah, biaya yang murah, dan 

pelayanan yang cepat. 

c.  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. Effectiveness characterized by qualitative 

outcomes ‘fektifitas lebih menekankan pada kualitatif outcomes’. 



Manajemen keuangan dikatakan memenuhi prinsip efektifitas jika kegiatan yang 

dilakukan dapat mengatur keuangan untuk membiayai aktifitas. Hal ini dalam rangka 

mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan dan kualitatif outcomes-nya sesuai 

dengan rencana yang telah ditetapkan. 

d. Efisiensi 

Efisiensi berkaitan dengan kuantitas hasil suatu kegiatan. Menurut KBBI Daring (2020), 

efisiensi ialah kemampuan menjalanakan tugas dengan baik dan tepat (dengan tidak 

membuang waktu, tenaga, dan biaya). Jadi, efisisensi merupakan 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: 

1.  Dilihat dari segi penggunaan waktu, tenaga, dan biaya  

Kegiatan dapat dikatakan efisien jika penggunaan waktu, tenaga, dan biaya yang 

sekecil-kecilnya dapat mencapai hasil yang ditetapkan. Ragam efisiensi dapat 

dijelaskan melalui hubungan antara penggunaan waktu, tenaga, biaya, dan hasil 

yang diharapkan. 

2.  Dilihat dari segi hasil 

Kegiatan dapat dikatakan efisien jika dalam penggunaan waktu, tenaga, dan biaya 

tertentu memberikan hasil sebanyak-banyaknya, baik kuantitas maupun 

kualitasnya. 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Akdon, dkk. 2015. Manajemen Pembiayaan Pendidikan. Bandung: PT Remaja 

 Rosdakarya. 



Budaya, B. (2016). Manajemen Pembiayaan Pendidikan Pada Sekolah Dasar yang 

 Efektif. Likhitaprajna, 18(1), 42-59. LIKHITAPRAJNA. Jurnal Ilmiah. Fakultas 

 Keguruan dan Ilmu Pendidikan ISSN: 1410-8771. Diunduh tanggal 3 April 

 2021. 

Kristiawan, M. dkk. 2017. Manajemen Pendidikan. Yogyakarta: Deepublish 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring. 2020. Jakarta: Badan pengembangan 

dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia.  

Kartikawati, K. (2016). Pengaruh Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas 

Manajemen Keuangan Sekolah. EQUILIBRIUM: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan 

Pembelajarannya, 4(1), 13-25. Diunduh tanggal 3 April 2021. 

Komariah, N. (2018). Konsep Manajemen Keuangan Pendidikan. Al-Afkar: Jurnal 

Keislaman & Peradaban, 6(1), 67-94. Diunduh tanggal 3 April 2021 

Kurniady, D. A. (2017). Efektivitas dan Efisiensi Pembiayaan Pendidikan Pada Sekolah 

Dasar Di Kabupaten Bandung. Jurnal Administrasi Pendidikan, 14(1), 174-181. 

Diunduh tanggal 3 April 2021. 

Masditou. 2017. Manajemen Pembiayaan Pendidikan Menuju Pendidikan yang 

Bermutu. Jurnal Ansiru PAI Vol. 1 N0. 2. Juli—Des 2017 

Saade, K. (2011). PROGRAM MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH (MBS): 

Implementasinya pada Sekolah Dasar di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi 

Selatan. Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik, 2(1), 16-29. Diunduh tanggal 5 

April 2021. 

Susilawaty, S., Harun, C. Z., & Khairuddin, K. (2012). Manajemen Berbasis Sekolah 

Dalam Pengelolaan Pembiayaan Sekolah di SD Negeri 4 Kota Banda Aceh. Jurnal 

Administrasi Pendidikan Program Pascasarjana Unsyiah, 1(2), 93670. Diunduh 

tanggal 5 April 2021. 

 

 



Hubungan masyarakat



Secara sederhana “hubungan” atau “communication” dapat
diartikan sebagai “process by wich a person transmits a
message to another” yang berarti proses penyampaian
berita dari seseorang kepada orang lain.

Humas (Public Relation) yaitu kegiatan komunikasi khusus yang dilakukan seseorang atau

sekelompok orang dalam upaya penyebaran informasi sesuai tujuan yang diinginkan .

Hubungan masyarakat adalah proses interaksi yang bertujuan untuk menciptakan opini 

publik yang sating menguntungkan, menanamkan kepercayaan yang baik, serta 

menumbuhkan citra positif dari publik.



Definisi humas pendidikan
Humas lembaga pendidikan adalah kegiatan yang dilakukan oleh lembaga

pendidikan, dalam rangka membina hubungan yang harmonis dengan orang tua
peserta didik serta memberikan dukungan terhadap program  yang 

diselenggarakan lembaga pendidikan



Tujuan Humas Sekolah adalah untuk membangun dan 
memelihara kerjasama yang positif antara lembaga pendidikan

dengan masyarakat yang terkait. 
Pelaksanaan program humas diarahkan untuk membangun

kegiatan humas secara internal dan secara eksternal. 

Tujuan Humas



TUJUAN UMUM HUMAS 
SEKOLAH

untuk menciptakan hubungan harmois antara lembaga
pendidikan yang diwakilinya dengan masyarakat atau

stakeholder, agar tujuan yang diharapkan dapat
terwujud terutama terciptanya citra positif, 
kemauan yang baik, saling menghargai, saling

toleransi semua pihak



TUJUAN UMUM SEKOLAH, mencakup:

❑ Untuk memajukan kualitas belajar dan pertumbuhan anak

❑ Untuk memperkokoh tujuan dan mernajukan kualitas penghidupan

masyarakat

❑ Untuk mendorong masyarakat dalam membantu progam bantuan sekolah

dan masyarakat di sekolah

❑ Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya pendidikan

dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat



Fungsi humas pendidikan
01

02

04

05

Menjalin relasi yang 
baik antara orang 
tua peserta didik

Menciptakan
komunikasi yang 
baik antara orang 
tua peserta didik
dengan guru 
dalam mengatur
informasi atau
pesan timbal balik

Mengidentifikasi opini, 
perspesi atau pun 
tanggapan masyarakat
terhadap lembaga
pendidikan

Memberikan
layanan dan saran 
terbaik,  kepada
ketua yayasan atau
kepala sekolah demi 
mewujudkan tujuan

Mendukung
kegiatan-
kegiatan
pengelolaan
lembaga
pendidikan

03



Prinsip - Prinsip Hubungan Sekolah dan Masyarakat

1. Integrity 
Prinsip ini mengandung makna bahwa semua 
kegiatan hubungan sekolah dengan 
masyarakat harus terpadu, dalam arti apa 
yang dijelaskan, disampaikan dan disuguhkan 
kepada masyarakat harus informasi yang 
terpadu antara informasi kegiatan akademik 
maupun informasi kegiatan yang bersifat non 
akademik

2. Continuity
Prinsip ini berarti bahwa pelaksanaan hubungan 
sekolah dengan masyarakat, harus dilakukan secara 
terns menerus.  



Prinsip - Prinsip Hubungan Sekolah
dan Masyarakat

3. Simplicity
Prinsip ini menghendaki agar 

dalam proses hubungan 
sekolah dengan masyarakat 
yang dilakukan balk 
komunikasi personal maupun 
komunikasi kelompok pihak 
pemberi informasi (sekolah) 
dapat menyederhanakan 
berbagai informasi yang 
disajikan kepada masyarakat.

4. Coverage 
Kegiatan pemberian informasi 
hendaknya menyeluruh dan 
mencakup semua aspek, faktor 
atau substansi yang perlu 
disampaikan dan diketahui oleh 
masyarakat, misalnya program 
ekstra kurikuler, kegiatan 
kurikuler, remedial teaching dan 
lain-lain kegiatan.   



5. Constructiveness
Program hubungan 
sekolah dengan 
masyarakat hendaknya 
konstruktif dalam arti 
sekolah memberikan 
informasi yang 
konstruktif kepada 
masyarakat. 

Prinsip - Prinsip Hubungan
Sekolah dan Masyarakat

6. Adaptability
Program hubungan sekolah dengan 
masyarakat hendaknya disesuaikan 
dengan keadaan di dalam lingkungan 
masyarakat tersebut. 



Manajemen humas pendidikan
merupakan bagian dari manajemen
komunikasi organisasi pendidikan

kepada publikSebagai cara untuk
mengidentifikasi, membangun, dan
memelihara hubungan yang saling
menguntungkan antara organisasi

dan berbagai publik.

Peran manajemen
humas di lembaga

pendidikan



Tugas dan kewajiban humas pendidikan

Untuk menghasilkan
perbaikan-perbaikan di masa 
mendatang guna mencapai
mutu pendidikan.

Lembaga pendidikan yang 
bermutu dapat dilihat dari
sejauh mana lembaga
pendidikan itu menampung
aspirasi masyarakat
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Tugas utama humas pendidikan

01
.

Menyampaikan fakta-fakta dan
pendapat kepada para pelaksana
tugas guna membantu mereka dalam
memberikan pelayanan yang 
mengesankan publik. 

Menyampaikan fakta-
fakta dan pendapat
kepada para pelaksana
tugas guna membantu
mereka dalam
memberikan pelayanan
yang mengesankan publik. 

Menyampaikan pesan, 
informasi dari lembaga



Komite sekolah merupakan suatu badan yang berfungsi

smembahas hal-hal yang menyangkut kepentingan ebagai

forum resmi untuk mengakomodasikan dan kelembagaan

sekolah.

Komite sekolah adalah suatu institusi penting yang

dibentuk guna menjadi mitra sekolah dalam mengembangkan

sekolah.

Komite sekolah ini merupakan representasi dari

komunitas sekolah yang digunakan untuk

menyuarakan keinginan para orang tua siswa dan

pihak-pihak lain ke sekolah.

Permendikbud 75 tahun 2016, Komite
sekolah adalah lembaga mandiri yang 
beranggotakan orangtua / wali murid, 
komunitas sekolah serta sejumlah tokoh
masyarakat yang peduli dengan
pendidikan.



Pentingnya hubungan
sekolah dengan masyarakat
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Masyarakat adalah pemilik
sekolah, sekolah ada karena
masyarakat memerlukannya

Hak hidup dan kelangsungan hidup
sekolah bergantung pada
masyarakat

Sekolah adalah lembaga sosial yang 
berfungsi untuk melayani anggota-
anggota masyarakat dalam bidang
pendidikan.

Kemajuan sekolah dan kemajuan
masyarakat saling berkolerasi, 
keduanya saling membutuhkan



Jenis- jenis hubungan sekolah 
dengan masyarakat 



Hubungan kultural
. Hubungan Institusional

Hubungan edukatif
Hubungan kerjasama
dalam hal mendidik murid 
antara guru sekolah dan
orang tua keluarga

Usaha kerjasama antar sekolah
dan masyarakat memungkinkan
adanya saling membina dan
mengembangkan kebudayaan
masyarakat tempat sekolah itu
berada. 

Usaha kerjasama antara
sekolah dengan lembaga -
lembaga baik swasta maupun
pemerintah, seperti hubungan
kerjasama antara sekolah



Teknik Hubungan Sekolah dengan masyarakat

Laporan kepada orang tua

Majalah sekolah

Surat kabar sekolah Pameran sekolah

Open house

Kunjungan ke rumah murid Gambaran sekolah melalui murid-murid

Organisasi perkumpulan alumni sekolah

Dan lain sebagainya
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Mengawasi/membimbing
kebiasaan anak belajar
di rumah

Mengarahkan aspirasi dan
harapan akademik anak.  

Membimbing dan
Mendukung Kegiatan
Akademik anak. 

Memberikan dorongan
untuk meneliti, berdiskusi
tentang gagasan dan atau
kejadian-kejadian actual 

PARTISIPASI 
MASYARAKAT 

DALAM 
PENDIDIKAN 



Terima kasih !


