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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Manajemen Kepala Madrasah 

Manajemen dalam bahasa lnggris artinya to manage, yaitu mengatur atau 

mengelola.1 Dalam arti khusus bermakna memimpin dan kepemimpinan, yaitu 

kegiatan yang dilakukan untuk mengelola lembaga atau organisasi, yaitu memimpin 

dan menjalankan kepemimpinan dalam organisasi. Orang yang memimpin 

organisasi disebut manajer.2 

Pembahasan manajemen berkaitan dengan proses perencanaan; 

pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian, yang di dalamnya terdapat 

upaya dari anggota organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan 

bersama. Secara keseluruhan, proses pengelolaan merupakan fungsi-fungsi 

manajemen.  

Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber 

daya manusia secara efektif, yang didukung oleh sumber-sumber lainnya dalam 

suatu organisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam pengertian ini, ada dua 

sistem yang terdapat dalam manajemen, yaitu sistem organisasi dan sistem 

manajerial organisasi. Sistem organisasi berhubungan dengan model atau pola 

keorganisasian yang dianut, sedangkan sistem manajerial berkaitan dengan pola-

                                                           
1 Malayu S.P. Hasibuan, Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah,( Jakarta, 

1996,Gunung Aggng), h.1 
2 A.M. Kadarman dan Yusuf Udaya, Pengantar Ilmu Manajemen, (Jakarta:  PT 

Prenhallindo,2001), h. 6 
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pola pengorganisasian, kepemimpinan, dan kerja sama yang diterapkan oleh para 

anggota organisasi.  

Konsep tentang pengelolaan berkaitan dengan organisasi yang di dalamnya 

memuat komponen-komponen organisasi secara sistemik.  

Manajemen adalah proses merencanakan, mengorganisaian, pelaksanaan,  

dan  mengendalikan atau pengawasan usaha anggota-anggota organisasi serta 

pendayagunaan saluruh sumber daya organisasi dalam rangka mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan. Sebagai seorang manajer/pemimpin, kepala madrasah pada 

hakekatnya adalah seorang perencana, organisator, pemimpin, dan seorang 

pengendali.  Terry menyatakan yang dikutip oleh Husaini Usman bahwa fungsi 

manajemen yaitu: perencanaan(planning), pengorganisasian(organizing), 

penggerakan atau pelaksanaan (actuating), dan control atau evaluasi(controlling).3 

Sudah menjadi pengertian umum, bahwa manajemen merupakan proses 

merencanakan, mengorganisasi, melaksanakan, dan mengevaluasi usaha para 

anggota organisasi dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dikatakan 

suatu proses, Karena semua manajer dengan ketangkasan dan keterampilan yang 

dimilikinya mengusahakan dan mendayagunakan berbagai kegiatan yang saling 

berkaitan untuk mencapai tujuan.4  

Dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, kepala 

madrasah perlu melakukan strategi yang kuat dalam memberdayakan tenaga 

kependidikan melalui kerja sama atau kooperatif, memberi kesempatan kepada para 

                                                           
3 Usman Husaini, Manajemen, Teori, Praktek dan Riset Pendidikan,(Jakarta: PT Bumi 

Aksara), h. 58 
4  Wahyudi, Kepemimpinan Kepala Sekolahdalam Organisasi Pembelajaran (learning 

Organization) (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 64 
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tenaga kependidikan untuk meningkatkan profesinya, dan mendorong keterlibatan 

seluruh tenaga kependidikan dalam berbagai kegiatan yang menunjang program 

madrasah. Dengan meningkatkan pemberdayaan tenaga kependidikan maka 

madrasah dapat meningkatkan pula keefektifan kinerja para pendidik di madrasah 

tersebut, sehingga meningkatkan kualitas pendidikan di lembaga tersebut. Macam 

strategi tersebut diantaranya: (1). Memberdayakan tenaga kependidikan melalui 

kerja sama atau kooperatif, dimaksudkan bahwa dalam meningkatkan 

profesionalisme tenaga kependidikan di madrasah, kepala madrasah harus 

mementingkan kerja sama dengan tenaga kependidikan dan pihak lain yang terkait 

dalam melaksanakan setiap kegiatan. Kepala madrasah harus mampu bekerja sama 

dengan para bawahannya, serta berusaha untuk senantiasa mempertanggung 

jawabkan setiap tindakan. (2). Memberi kesempatan kepada tenaga kependidikan 

untuk meningkatkan profesinya, sebagai manajer kepala madrasah perlu 

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

madrasah harus bersikap demokratis dan memberikan kesempatan kepada tenaga 

kependidikan untuk mengembangkan potensinya secara optimal. 

Keberadaan manajer pada suatu organisasi sangat diperlukan sebab 

organisasi sebagai alat mencapai tujuan organisasi dimana didalamnya berkembang 

berbagai macam pengetahuan, serta organisasi menjadi tempat untuk membina dan 

mengembangkan karir-karir sumber daya manusia, memerlukan manajer yang 

mampu untuk merencankan, mengorganisasikan, mengaktualisasi atau menjalankan 

rencana yang telah disepakati bersama, dan mengendalikan  agar organiaasi dapat 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 
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Kembali kepada manajemen, pendidikan mempunyai arti kerja sama untuk 

mencapai tujuan pendidikan.5 Seperti diketahui bahwa tujuan pendidikan itu 

merentang dari tujuan yang sederhana hingga dengan tujuan yang kompleks, 

tergantung lingkup dan-pengertian pendidikan mana yang dimaksud. Pada tingkat 

madrasah misalnya, terdapat tujuan madrasah. Untuk mencapai tujuan pendidikan 

di madrasah itu diperlukan kerja sama di antara personel madrasah, baik guru, 

murid, kepala madrasah, staf, dan pegawai lainnya, serta masyarakat (orang tua dan 

stekholder lainnya). Kerja sama semua pihak dalam penyelenggaraan madrasah itu 

harus dibina sehingga semua yang terlibat dalam urusan madrasah tersebut dapat 

memberikan sumbangannya secara maksimal. Kerja sama untuk mencapai tujuan 

pendidikan dengan berbagai aspeknya ini dapat dipandang sebagai manajemen  

pendidikan.  

Manajemen pendidikan juga mengandung arti proses untuk mencapai 

tujuan pendidikan.6 Proses itu dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, 

pengarahan, pemantapan, dan penilaian. Perencanaan meliputi kegiatan menetapkan 

apa yang ingin dicapai, bagaimana mencapai, berapa lama, berapa orang yang 

diperlukan, dan berapa banyak biayanya. Perencanaan ini dibuat sebelum suatu 

tindakan dilaksanakan. Pengorganisaian diartikan sebagai kegiatan membagi tugas-

tugas kepada guru yang terlibat dalam kegiatan pendidikan tadi. Karena  demikian 

banyaknya bidang studi dan tidak dapat diselesaikan oleh satu orang saja, maka 

tugas-tugas ini dibagi untuk dikerjakan masing-masing guru dalam satuan 

pendidikan tersebut. 

                                                           
5 Suryo subroto, Manajemen Pendidikan di Sekolah, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h.16 
6  Suryo Subroto, Ibid. h. 17 
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 Pengkoordinasian mangandung makna menjaga agar tugas-tugas yang 

telah dibagi itu tidak hanya dapat dikerjakan menurut kehendak yang 

mengerjakannya saja, tetapi menurut aturan sehingga dapat menyumbang terhadap 

pencapaian tujuan yang telah  ditetapkan dan disepakati. Tiap-tiap orang harus 

mengetahui tugas masing-masing sehingga tumpang tindih yang tidak perlu dapat 

dihindarkan. Di samping itu dalam menjalankan tugas pendidikan, pengaturan 

waktu merupakan hal yang penting. Ada kegiatan yang harus didahulukan, ada 

yang harus dilakukan kemudian, dan ada pula yang harus dikerjakan secara 

bersama-sama. Pengarahan diperlukan agar kegiatan yang dilakukan bersama itu 

tetap melalui jalur yang telah ditetapkan, tidak terjadi penyimpangan yang dapat 

menimbulkan terjadinya pemborosan. Semua orang yang bekerja untuk mencapai  

tujua yang telah ditetapkan sebelumnya, hams tetap ingat dan secara konsisten  

menuju tujuan itu. Kadang-kadang karena beberapa faktor, perumusan itu tidak 

jelas,  sehingga cara mencapainyapun tidak jelas. Dalam keadaan demikian 

diperlukan pula  adanya pengarahan dari kepala madrasah.  

Di samping pengarahan, suatu kerja sama juga memerlukan proses  

pemantauan/monitoring, yaitu suatu kegiatan untuk mengumpulkan data dalam 

usaha  mengetahui sudah sampai seberapa jauh kegiatan pendidikan telah mencapai  

tujuannya, dan kesulitan apa yang ditemui dalam pelaksanaan itu. Pemantauan  

dilakukan untuk mendapatkan bukti-bukti atau data dalam menetapkan apakah 

tujuan  tercapai atau tidak. Dengan kata lain, kegiatan pemantauan merupakan 

kegiatan  untuk mengumpulkan data tentang penyelenggaraan suatu proses 

pencapaian tujuan.  Data itu dipakai untuk mengidentifikasikan apakah proses 

pencapaian tujuan berjalan  dengan baik, apakah ada penyimpangan dalam 
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kegiatan, serta kelemahan apa yang  didapatkan dalam penyelenggaraan kegiatan 

tersebut.  

Proses kerja sama pendidikan itu akhimya harus dinilai untuk melihat 

apakah  tujuan yang telah ditetapkan tercapai dan kalau tidak apakah hambatan-

hambatannya.  Penilain dapat berupa penilaian proses kegiatan atau penialain hasil 

kegiatan itu. Jadi fungsi manajemen Kepala Madrasah pada penelitian ini meliputi 

empat factor yaitu:  

1. Perencanaan (Planning) 

Planning adalah bahasa lnggris yang berasal dari kata plan, artinya rencana, 

rancangan, maksud, atau niat. Planning berarti perencanaan. Education, artinya 

pendidikan. Perencanaan pendidikan adalah proses kegiatan pendidikan, sedangkan 

rencana pendidikan merupakan hasil perencanaan yang telah dirumuskan dan 

ditetapkan bersama.7 

Perencanaan pendidikan adalah kegiatan yang berkaitan dengan usaha 

merumuskan program pendidikan yang di dalamnya memuat segala sesuatu yang 

akan dilaksanakan, penentuan tujuan pendidikan, kebijaksanaan dalam pendidikan, 

arah yang akan ditempuh dalam kegiatan pendidikan, prosedur, dan metode yang 

akan diikuti dalam usaha pencapaian tujuan pendidikan. Dalam perencanaan 

pendidikanbiasanya terdapat penentuan-penentuan sebagai berikut: 

1.Bentuk-bentuk atau jenis-jenis kegiatan pendidikan yang akan dilaksanakan. 

2. Prosedur pelaksanaan kegiatan pendidikan. 

3. Kebijakan-kebijakan yang dijadikan landasan kegiatan pendidikan. 

4. Arah dan tujuan yang hendak dicapai dalam pendidikan. 

                                                           
7  Hikmat, Manajemen Pendidikan, (Bandung: CV Pustaka Setia), h. 5 
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5. Personal yang melaksanakan rencana pendidikan. 

6. Waktu pelaksanaan rencana kegiatan kependidikan. 

7. Anggaran biaya yang dibutuhkan dalam kegiatan pendidikan.8 

Perencanaan pendidikan adalah pemilihan fakta-fakta dan usaha 

menghubung-hubungkan antara fakta yang satu dan fakta yang lain dalam aktivitas 

pendidikan; kemudian memprediksi keadaan dan perumusan tindakan kependidikan 

untuk masa yang akan datang yang sekiranya diperlukan untuk mencapai hasil yang 

dikehendaki dalam pendidikan. 

Perencanaan pendidikan adalah tugas seorang manajer yang pada 

umumnya diperankan oleh supervisor untuk menentukan pilihan dari berbagai 

alternatif aktivitas pendidikan, kebijaksanaan yang menyangkut pendidikan, 

prosedur, dan program pendidikan yang akan dilaksanakan. Planning atau 

perencanaan pendidikan dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses perkiraan 

dan penentuan secara matang hal-hal yang akan dikerjakan dalam pendidikan untuk 

masa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan yang telah 

ditentukan. 

Perencanaan pendidikan di dalamnya membahas desain kurikulum. 

penentuan jadwal kegiatan pembelajaran, penentuan tenaga pengajar, pembuatan 

team teaching, perumusan dan teknik pembuatan satuan acara pembelajaran, 

strategi pembelajaran. Pola evaluasi, rapat-rapat, dan berbagai kegiatan lainnya 

yang direncanakan dengan matang.  

                                                           
8  Hikmat,  Ibid. h.5 
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Secara substansial, perencanaan pendidikan mengandung tiga hal yang 

mendasar, yaitu: (1) tujuan pendidikan; (2) perhitungan atau pertimbangan 

kebijakan pendidikan; (3) pelaksanaan rencana kependidikan. 

Setiap perencanaan pendidikan yang dirumuskan bertitik tolak pada tujuan 

yang sebelumnya telah dicanangkan. Pelaksanaan rencana pendidikan tertuju pada 

sasaran yang jelas atau tidak menyimpang dari tujuan pendidikan yang telah 

ditetapkan oleh Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional.  

Perencanaan pendidikan memberikan manfaat yang banyak bagi  lembaga 

pendidikan, di antaranya: 

1. Adanya penentuan tujuan lembaga pendidikan sebagai tolok ukur perencanaan 

pendidikan sesuai dengan tingkatan dan jarak tempuhpelaksanaan 

kependidikan;. 

2. Adanya upaya meletakkan landasan kebijakan dan langkah-langkah 

operasional kerja lembaga pendidikan yang tetap mengacu pada prinsip 

efektivitas dan efisiensi kerja di bidang kependidikan; 

3. Adanya pengukuran kemampuan bagi efektivitas dan efisiensi kerja dengan 

mempertimbangkan hasil-hasil yang telah diperolehsebelumnya; 

4. Adanya kepastian tindakan yang relevan dengan tujuan yang telah ditetapkan 

didasarkan pada pembinaan atau supervisi pendidikan; 

5. Adanya harapan memperoleh kemajuan dalam pendidik, terutama yang 

dirasakan manfaatnya oleh pengguna pendidikan;  

6. Adanya hasil yang direncanakan dengan standardisasi yang jelas; 
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7. Adanya pengawasan penilaian terhadap hasil yang dicapai dalam kegiatan 

pendidikan; 

Apabila mengaitkan perencanaan pendidikan dengan tujuan pendidikan 

nasional yang berfungsi mengembangkan kemampuan dalam  membentuk watak 

serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan 

bangsa, bertujuan untuk berkembangnya  potensi peserta didik agar menjadi 

manusia yang  bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu, 

cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang baik serta bertanggung 

jawab.  

Planning atau perencanaan adalah keseluruhan proses dan penentuan secara 

matang tentang hal-hal yang akan dikerjakan di masa akan datang dalam rangka 

pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Ketika dikaitkan dengan sistem 

pendidikan dalam suatu organisasi kependidikan, maka perencanaan pendidikan 

dapat didefiniskan sebagai penggunaan analisa yang bersifat rasional dan sistematis 

terhadap proses pengembangan pendidikan yang bertujuan untuk menjadikan 

pendidikan menjadi lebih efektif dan efisien dalam menanggapi kebutuhan dan 

tujuan murid-murid serta masyarakat.9 

Dalam perencanaan terlebih yang harus diperhatikan adalah apa yang harus 

dilakukan dan siapa yang akan melakukannya. Jadi perencanaan disini berarti 

memilih sekumpulan kegiatan dan pemutusan selanjutnya apa yang harus 

dilakukan, kapan, bagimana, dan oleh siapa. 

                                                           
9 ST Vembriarto, Pengantar Perencanaan Pendidikan (Educational Planning), ( 

Yogyakarta: Andi Offset, 1988), Hal : 39. 
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Perencanaan yang baik dapat dicapai dengan mempertimbangkan kondisi 

diwaktu yang akan datang dalam mana perencanaan dan kegiatan yang akan 

diputuskan akan dilaksanakan, serta periode sekarang pada saat rencana di buat. 

Perencanaan merupakan aspek penting dari pada manajemen. Keperluan 

merencanakan ini terletak pada kenyataan bahwa manusia dapat mengubah masa 

depan menurut kehendaknya. Manusia tidak boleh menyerah pada keadaan dan 

masa depan yang menentu tetapi menciptakan masa depan itu. Masa depan adalah 

akibat dari keadaan masa lampau, keadaan sekarang dan disertai dengan usaha-

usaha yang akan kita laksanakan. Dengan demikian landasan dasar perencanaan 

adalah kemampuan manusia untuk secara sadar memilih alternative masa depan 

yang dikehendakinya dan kemudian mengarahkan daya upayanya untuk 

mewujudkan masa depan yang dipilihnya dalam hal ini manajemen yang akan 

diterapkan. Sehingga dengan dasar itulah maka suatu rencana itu akan 

terealisasikan dengan baik.  Dalam proses perencanaan terhadap program 

pendidikan yang akan dilaksanakan, khususnya dalam lembaga pendidikan Islam, 

maka prinsip perencanaan harus mencerminkan terhadap nilai-nilai islami yang 

bersumberkan pada al-Qur'an dan al-Hadits. Dalam hal perencanaan ini al-Qur'an 

mengajarkan kepada manusia :  

٧٧-َوافَْعلُوا الَْخْْيَ لََعلَُُّكْ تُْفِلُحوَن   

Artinya : Dan berbuatlah kebajikan supaya kamu mendapatkan keberuntungan (Al-

Hajj : 77)10 

                                                           
10Alqur’an dan terjemah,  Kementrian Agama RI,  Direktoran Jendral Bimbingan 

Masyarakat Islam, ( Indonesia: PT Adhi Aksara Abadi ,2011),  h. 474 
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Selain ayat tersebut, terdapat pula ayat yang menganjurkan kepada para 

manejer atau pemimpin untuk menentukan sikap dalam proses perencanaan 

pendidikan. yaitu dalam al-Qur’an surat an-Nahl ayat 90: 

    
   
   

  
    
   

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan 

atau kebaikan, memberi kepada kaum kerabat dan Allah melarang 

perbuatan yang keji, mungkar dan permusuhan. Dia memberi pelajaran 

kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran (An-Nahl : 90)11  

2. Pengorganisasian (Organizing) 

Kegiatan administratif manajemen tidak berakhir setelah perencanaan 

tersusun. Kegiatan selanjutnya adalah melaksanaan perencanaan itu secara 

operasional. Salah satu kegiatan administratif manajemen dalam pelaksanaan suatu 

rencana disebut organisasi atau pengorganisasian. 

 Secara umum organisasi dapat diartikan memberi struktur atau susunan 

yakni dalam penyusunan atau penempatan orang-orang dalam suatu kelompok kerja 

sama, dengan maksud menempatkan hubungan antara orang orang dalam 

kewajiban-kewajiban, hak-hak, dan tanggung jawab masing-masing.12  

Tugas berikutnya dari manajer atau kepala madrasah adalah melakukan 

proses pengorganisasian, yaitu proses pembagian tugas terutama kepada para guru 

untuk menjalankan tugas mengajar yang sesuai dengan keahliannya atau sesuai 

dengan kualifikasi iajazah yang mereka miliki. Kemudian kepada orang-orang yang 

                                                           
11 Alqur’an dan terjemah,  Ibid, h. 377 
12 B. Subroto, Op. Cit, h. 139  
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ada dalam organisasi pendidikan sesuai tugas  dalam sistem jaringan kerja yang 

berkaitan antara satu dan yang lainnya. 

Dalam proses pengorganisasian suatu lembaga pendidikan perlu  

menetapkan pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab rinci berdasarkan 

bagian-bagian dan bidang-bidangnya masing-masing sehingga terintegrasikan 

hubungan-hubungan kerja yang sinergis, kooperatif, harmonis, dan seirama dalam 

mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Dengan tugas-tugas manajer di 

atas, fungsi pengorganisasian adalah sebagai berikut: 

1. Fungsi strukturalisasi, yaitu menetapkan struktur kepegawaian, terutama dalam  

penyusunan dan penempatan personal, pekerjaan-pekerjaan, material, dan 

pikiran-pikiran di dalam struktur itu. Sebagaimana dalam organisasi pada 

umumnya, struktur pengurus telah disusun secara hierarkis, ada atasan dan 

bawahan. Misalnya, dari manajer utama, manajer madya, manajer terdepan, para 

supervisor, staf operasional dan administrasi, sampai pada bagian kebersihan. 

2. Fungsi relationship, yaitu menjalin hubungan dengan pihak eksternal lembaga 

dengan mempertegas tugas, fungsi, kewajiban-kewajiban, hak-hak, dan 

tanggung jawab masing-masing anggota, yang disusun menjadi pola-pola 

kegiatan yang tertuju pada tercapainya tujuan pendidikan. 

3. Fungsi integritas usaha-usaha suatu lembaga pendidikan, yang dapat juga 

diartikan sebagai alat untuk mempersatukan usaha- usaha menyelesaikan 

berbagai kegiatan lembaga pendidikan. Dengan demikian, lembaga pendidikan 

adalah wadah aktivitas-aktivitas yang menyusun dan membentuk hubungan-
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hubungan fungsional sehingga tenwujudlah kesatuan usaha dalam mencapai 

maksud-maksud dan tujuan-tujuan pendidikan.  

             Pengorganisasian seharusnya memerhatikan fungsi-fungsi utama dalam 

organisasi yang dicirikan oleh hal-hal sebagai berikut.13 

1. Memiliki tujuan yang jeias. Dengan tujuan yang sudah pasti. 

pengorganisasian diarahkan pada tujuan yang dimaksudkamManajer yang 

baik adalah manajer yang konsisten dengan tujua manakala ia melakukan 

pengorganisasian. 

2. Tiap anggota dapat memahami dan menerima tujuan tersebut Tujuan-tujuan 

tersebut secara konsepsional dikemukakan secara mendetail oleh manajer 

kepada seluruh bawahannya, sehingga setiap pekerjaan bertujuan yang sama, 

integral, dan terpadu. 

3. Adanya kesatuan arah sehingga dapat menimbulkan kesatuan tindak dan 

kesatuan pikiran. Penjelasan yang dilakukan oiel manajer harus merupakan 

hakikat tujuan Iembaga pendidikan, bi yang sifatnya materiil maupun tujuan-

tujuan spiritual. 

4. Adanya kesatuan perintah (unity of command); para bawahan hanyi 

mempunyai seorang atasan langsung: darinya ia menerima perintah atau 

bimbingan, dan ia mempertanggungjawabkan hasi pekerjaannya. Manajer 

menerapkan wewenangnya dengai mengacu pada dasar hukum yang jelas, 

seperti pada statute anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, dan dasar 

hukumlainnya yang telah disepakati sehingga seluruh bawahanny menyadari 

                                                           
13 Ngalim Purwanto, Administrasidan Supervisi Pendidikan,(Bandung: Rosdakarya,1990), 

h.17-18 
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sepenuhnya atas fungsinya masing-masing. Di sampan itu, manajer yang 

memberikan tugas tidak sesuai aturan yan disepakati, akan dipandang sebagai 

pemanfaatan kekuasaal otoriter, dan menimbuikan protes yang dapat 

menjatuhkan wibaw dan mungkin kedudukannya sebagai manajer. 

5. Adanya keseimbangan antara wewenang dan tanggung jawa masing-masing 

anggota. Lembaga pendidikan merupakan sistem oleh karena itu, manajer 

sebagai orang pertama yang mengetahui, memahami, dan melaksanakan tugas 

dan kewajibannya harus mengikuti sistem yang ada. Keluar dari sistem akan 

merusak makl organisasi yang sesungguhnya, dan akibatnya cenderung 

merugikan lembaga pendidikan. Misalnya, manajer yang tidak transparan 

menggunakan keuangan lembaga, korupsi, dan menyalahi wewenangnya. 

6.  Adanya pembagian tugas atau pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan, 

keahlian, dan bakat masing-masing, sehingga dapat menimbulkan kerja sama 

yang harmonis dan kooperatif. Manager dalam lembaga pendidikan 

berwenang memosisikan pegawain menurut keahlian dan keterampilannya, 

terlebih dalam lembaga  pendidikan yang tujuannya untuk mencerdaskan 

kehidupan bang dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Dengan 

demikia,setiap penempatan  pegawai perlu mempertimbangkan mental dan 

keilmuannya, karena menempatkan orang yang bukan ahlinya sama dengan 

menjadikan anak didik sebagai korban yang dirugikan oleh kebijakan yang 

dibuat oleh manajer. 

Bermacam-macam tugas dan kegiatan yang dilakukan oleh banyak orang 

memerlukan koordinasi dari seorang pemimpin. Koordinasi yang baik dapat 

menghindarkan terjadinya persaingan yang tidak sehat dan kesimpangsiuran dalam 
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tindakan. Dengan adanya koordinasi yang baik semua bagian dan personal dapat 

bekerja sama menuju satu arah tujua yang telah ditetapkan. Rencana atau program-

program organisasi yang harus dilaksanakn bersifat sangat kompleks dan 

mengandung banyak segi yang saling bersangkut-paut satu sama lain. Sifat 

kompleks yang terdapat dalam program organisasi menunjukkan sangat perlunya 

tindakan-tindakan yang dikoordinasikan. Koordinasi ini perlu untuk mengatasi 

batas-batas perencanaan maupun batas-batas personal, terutama untuk mengatasi 

kemungkinan adanya duplikasi dalam tugas, perebutan hak dan tanggung jawab, 

ketidakseimbangan dalam berat-ringannya pekerjaan, kesimpangsiuran dalam 

menjalankan tugas dan kewajiban, dan sebagainya. Koordinasi adalah aktivitas 

membawa orang-orang, material. pikiran-pikiran, teknik-teknik dan tujuan-tujuan 

ke dalam hubungan yang harmonis, dan produktif dalam mencapai suatu tujuan.14 

Manajemen berfungsi mengoordinasikan seluruh tugas dan fungsi personal 

dalam lembaga pendidikan sehingga tidak terjadi pelaksanaan kegiatan yang 

tumpang tindih yang sebenarnya hanya akan menghambur-hamburkan waktu dan 

biaya. Akan tetapi, koordinasi yang dilakukan oleh manajer tidak boleh 

menimbulkan birokratisasi yang terlampau kaku, ketat, dan terkesan dipaksakan, 

karena hal itu pun akan berakibat buruk bagi etos kerja para pegawainya. Contoh, 

dosen yang tugasnya mengajar harus dikoordinasikan dengan jurusan, mata kuliah 

yang diajarkan ditetapkan melalui surat tugas yang jelas. Dosen membuat konsep 

pembelajaran (concept map) yang jelas, atau Satuan Acara Pembelajaran (SAP) 

yang dikoordinasikan dengan jurusan dan lembaga penjamin mutu. Demikian pula, 

dengan pembagian kelas dan ruangan yang dijadikan tempat proses pembelajaran, 

                                                           
14  Ngaliman Purwanto,  Ibid, h. 18 
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pembuatan jadwal yang tidak bentrok antara satu dan lainnya. Secara keseluruhan 

memerlukan koordinasi yang baik agar proses belajar mengajar berjalan dengan 

baik, efektif, dan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. 

Pengorganisasian meliputi penentuan fungsi, hubungan dan struktur. 

Fungsi berupa tugas-tugas yang dibagi ke dalam fungsi garis, staf, dan fungsional. 

Hubungan terdiri atas tanggung jawab dan wewenang. Sedangkan strukturnya dapat 

horizontal dan vertikal. Semuanya itu memperlancar alokasi sumber daya dengan 

kombinasi yang tepat untuk mengimplementasikan rencana.  

Madrasah sebagai lembaga pendidikan sudah semestinya memiliki 

organisasi yang baik agar tujuan pendidikan formal ini tercapai sepenuhnya. Unsur 

personal di madrasah di antaranya adalah kepala sekolah, guru, murid, dan 

karyawan. Di samping  itu madrasah sebagai lembaga péndidikan formal ada di 

bawah instansi atasan, kantor kementerian agama kota dan kanwil di tingkat 

provinsi serta kemenag tingkat kabupaten yang bersangkutan. 

Organsisasi madrasah secara berkala dievaluasi untuk melihat efektif 

tidaknya mekanisme kerja pengelolaan madrasah dan organisasi madrasah itu 

diputuskan oleh kepala madrasah dengan mempertimbangkan pendapat dari komite 

madrasah. Seperti yang dikatakan Martinis Yamin dan Maisah, tugas kepala 

sekolah dalam melakukan proses manajemen terhadap pendidik (guru) dan tenaga 

kependidikan15, yaitu: 

                                                           
15 Martinis Yamin dan Maisah, Standarisasi Kinerja Guru, (Jakana: Gunung Persada, 

2010),h. 49-51. 



41 
 

a. Madrasah dalam hal ini kepala madrasah menyusun program pendayagunaan 

pendidik dan tenaga kependidikan. Program ini disusun dengan memperhatikan 

standar pendidik dan tenaga kependidikan dan disesuiakan dengan madrasah, 

termasuk pembagian tugas, mengatasi bila terjadi kekurangan tenaga, 

menentukan sistem penghargaan, dan pengembangan profesi bagi setiap 

pendidikan dan tenaga kependidikan serta-menerapkannya secara profesional, 

adil, dan terbuka. 

b. Pengangkatan pendidik dan tenaga kependidikan tambahan dilaksanakaoleh 

penyelenggara madrasah. 

c. Madrasah perlu mendukung upaya promosi pendidik dan tenaga kependidikan 

berdasarkan asas kemanfaatan, kepatutan, dan profesionalisme. Pendidik dan 

tenaga kependidikan yang diidentifikasi  secara sistematis sesuai dengan aspirasi 

individu, kebutuhan kurikulum dan madrasah. 

d. Madrasah mendayagunakan guru/pendidik dalam melaksanakan tugas dan 

tanggung jawabnya sebagai agen pembelajaran yang memotivasi, 

memfasilitasi, mendidik, membimbing, dan melatih peserta didik sehingga 

menjadi manusia bermutu dan mampu mengaktualisasikan potensi 

kemanusiaan secara optimal. 

Satuan kerja yang ditetapkan berdasarkan pembidangan kegiatan yang 

diemban oleh suatu kelompok kerja sama, pada dasarnya merupakan 

pembagain tugas yang mengandung sejumlah pekerjaan dalam proses 

pembelajaran. Oleh karena itu, setiap unit kerja akan menggambarkan jenis-
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jenis aktivitas atau bidang (study) yang menjadi kewajibannya untuk 

diwujudkan.  

Wujud dari pelaksanaan pengorgnisasian (organizing) ini adalah 

tampaknya kesatuan yang utuh, kekompakan, kesetiakawanan dan terciptanya 

mekanisme yang sehat, sehingga kegiatan lancar, stabil dan mudah mencapai 

tujuan yang ditetapkan. Proses organizing yang menekankan pentingnnya 

tercipta kesatuan dalam segala tindakan, dalam hal ini al-Qur'an telah 

menyebutkan betapa pentingnya tindakan kesatuan yang utuh, murni dan bulat 

dalam suatu organisasi. Firman Allah surah Ali ‘Imron ayat 10316 yang 

berbunyi: 

   

    

   

   

   

  

  

    

   

    

   

    

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

janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah 

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

Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu Karena 

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

tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. 

                                                           
16 Alqur’an dan Terjemah,  Op. Cit, h. 79 
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Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu 

mendapat petunjuk. 

 

 

3. Pelaksanaan (Actuating) 

Fungsi actuating merupakan bagian dari proses kelompok atau organisasi 

yang tidak dapat dipisahkan. Adapun istilah yang dapat dikelompokkan ke dalam 

fungsi ini adalah directing commanding, leading dan coordinating. 

Karena tindakan actuating sebagaimana tersebut di atas, maka proses ini 

juga memberikan motivating, untuk memberikan penggerakan dan kesadaran 

terhadap dasar dari pada pekerjaan yang mereka lakukan, yaitu menuju tujuan 

yang telah ditetapkan, disertai dengan memberi motivasi-motivasi baru, 

bimbingan atau pengarahan, sehingga mereka bisa menyadari dan timbul 

kemauan untuk bekerja dengan tekun dan baik. 

Bimbingan menurut Hadari Nawawi  berarti memelihara, menjaga dan 

memajukan organisasi melalui setiap personal, baik secara struktural maupun 

fungsional, agar setiap kegiatannya tidak terlepas dari usaha mencapai tujuan. 

Dalam realitasnya, kegiatan bimbingan dapat berbentuk sebagai berikut : 

1. Memberikan dan menjelaskan perintah 

2. Memberikan petunjuk melaksanakan kegiatan 
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3. Memberikan kesempatan meningkatkan pengetahuan, keterampilan / 

kecakapan dan keahlian agar lebih efektif dalam melaksanakan berbagai 

kegiatan organisasi 

4. Memberikan kesempatan ikut serta menyumbangkan tenaga dna fikiran 

untuk memajukan organisasi berdasarkan inisiatif dan kreativitas masing-

masing 

5. Memberikan koreksi agar setiap personal melakukan tugas-tugasnya secara 

efisien.17 

Al-Qur'an dalam hal ini telah memberikan pedoman dasar terhadap 

proses pembimbingan, pengarahan ataupun memberikan peringatan dalam 

bentuk actuating ini. Allah berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 218 yang 

berbunyi: 

   

   

  

  

   

    

Artinya: Sebagai bimbingan yang lurus, untuk memperingatkan siksaan yang 

sangat pedih dari sisi Allah dan memberi berita gembira kepada orang-

orang yang beriman, yang mengerjakan amal saleh, bahwa mereka 

akan mendapat pembalasan yang baik, (QS. al-Kahfi: 2) 

Manajer memegang otoritas yang menentukan perkembangan lembaga 

pendidikan. Kedudukannya sangat strategis karena berhubungan secara langsung 

                                                           
17 Hadari Nawawi, Administrasi Pendidikan, ( Surabaya:CV. Haji Mas Agung,  1997), h. 

78 
18 Alqur’an dan Terjemah, Op Cit. h. 401 
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dengan pengambilan keputusan dan kebijaksanaan yang ditetapkan untuk 

dilaksanakan secara operasional oleh seluruh bawahannya. Karena berhubungan 

secara Iangsung dengan pengambilan keputusan, paling tidak, seorang manajer 

harus memiliki tiga macam keterampilan.19 

1. Keterampilan konseptual. Keterampilan konsep merupakan keterampilan 

memahami dan mengelola organisasi. 

2. Keterampilan manusiawi. Keterampilan manusia adalah keterampilan 

melakukan kerja sama, memotivasi, dan membangkitkan etos kerja para 

pegawai. 

3. Keterampilan teknis. Keterampilan teknis adalah keterampilan 

mengoperasionalkan alat-alat, metode, dan fasilitas lainnya yang tradisional 

maupun yang modern. 

4. Pengawasan  (Controlling)  

Pengawasan dalam konteks manajemen adalah proses untuk memastikan 

bahwa aktivitas yang dilaksanakan benar sesuai apa tidak dengan perencanaan 

sebelumnya. Pengawasan dalam manajemen pendidikan Islam ini mempunyai 

dua batasan pertama; pengawasan tersebut merupakan proses/kegiatan untuk 

menentukan kemajuan pendidikan dibandingkan dengan tujuan yang telah 

ditentukan, kedua; evaluasi  adalah usaha untuk memperoleh informasi berupa 

umpan balik (feed back) dari kegiatan yang telah dilakukan. 

                                                           
19 Made Pidarta, Manajemen Pendidikan Indonesia, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 204 
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Pengawasan dalam manajemen pendidikan Islam ini mencakup dua 

kegiatan, yaitu penilaian dan pengukuran. Untuk dapat menentukan nilai dari 

sesuatu, maka dilakukan pengukuran dan wujud dari pengukuran itu adalah 

pengujian.  

Controlling itu penting sebab merupakan jembatan terakhir dalam rantai 

fungsional kegiatan-kegiatan manajemen. Pengendalian merupakan salah satu 

cara para manajer untuk mengetahui apakah tujuan-tujuan organisasi itu tercapai 

atau tidak dan mengapa tercapai atau tidak tercapai. Selain itu controlling adalah 

sebagai konsep pengendalian, pemantau efektifitas dari perencanaan, 

pengorganisasian, dan kepemimpinan serta pengambilan perbaikan pada saat 

dibutuhkan. 

Adapun ayat al-Qur’an yang berkaitan dengan evaluasi/controllilg dapat 

diterjemahkan sebagai berikut: “ padahal ssungguhnya bagi kamu ada malaikat 

yang mengawasi pekerjaanmu (10) yang mulia disisi Allah dan yang mencatat 

pekerjaan itu (11) mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan” (12) (Al-

Qur’an 82:10-12).20 

Fungsi manajer menggambarkan bagaimana mengarahkan dan 

mempengaruhi para bawahan, bagaimana orang lain melaksanakan tugas yang 

esensial dengan menciptakan suasana yang menyenangkan untuk bekerja sama. 

Oleh karena itu manajer memiliki tanggung yang sanagt berat kepada anggota 

dan lembaga. Bahkan dalam manajemen pendidikan islam ia harus pula 

                                                           
20 Alqur’an dan Terjemah, Op Cit, h. 876 



47 
 

mempertanggung jawabkannya di hadapan Alloh SWT. Sesuai dengan surah al-

An’am ayat 164 

    

     

      

     

     

  

   

    

Artinya: Katakanlah: "Apakah Aku akan mencari Tuhan selain Allah, padahal 

dia adalah Tuhan bagi segala sesuatu. dan tidaklah seorang membuat 

dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri; dan 

seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian 

kepada Tuhanmulah kamu kembali, dan akan diberitakan-Nya kepadamu 

apa yang kamu perselisihkan."21 

Menurut Abdul Majid, pengawasan merupakan control atau pengukuran 

ketercapaian program pendidikan, perencanaan suatu program substansi 

pendidikan termasuk kurikulum dan pelaksanaannya, pengadaan dan 

peningkatan kemampuan guru, pengelolaan pendidikan, dan reformasi 

pendidikan secara keseluruhan.22 Sedang Hasibuan mendifinisikan evaluasi 

pekerjaan “job evaluation” adalah menilai berat atau ringan, mudah atau sukar, 

besar atau kecil resiko pekerjaan dan memberikan nama, rangking/peringkat, 

serta harga atau gaji suatu jabatan.23 

                                                           
21  Alqur’an dan Terjemah, Op Cit, h. 202 
22 Abdul Majid, Perencanaa Pembelajaran, Mengembangkan standar kompetensi 

guru,(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008),  h. I85.   

 23 Hasibuan, Proses Evaluasi Pendidikan Menuju Indonesia Yang Adil-Jujur-Bersih-

Sehat dan Benar, (Jakarta : Yayasan Bermula Dari Kanan,2004), h.35 
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Sedangkan pengawasan terhadap guru diartikan sebagai suatu aktivitas 

pembinaan yang direncanakan untuk membantu para guru madrasah Iainnya 

dalam melakukan pekerjaan mereka secara efektif.24 

Pengawasan sendiri terdiri dari tiga tahap, yaitu menetapkan standar; 

standar pelaksanaan pekerjaan, pengukuran hasil atau pelaksanaan pekerjaan, 

dan menentukan kesenjangan/devisi antara pelaksanaan dengan standar dan 

rencana. 

Dalam pengawasan di madrasah yang dilakukan oleh kepala madrasah 

terhadap kinerja guru, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu: 

a. Evaluasi pendayagunaan pendidik direncanakan secara komprehensif pada 

setiap akhir semester dengan mengacu pada standar pendidikan dan tenaga 

kependidikan.  

b. Evaluasi pendayagunaan pendidik meliputi kesesuaian penugasan dengan 

keahlian, keseimbangan beban kerja, dan kinerja pendidik dalam 

melaksanakan tugas.  

c. Evaluasi kinerja pendidik harus memperhatikan pencapaian dan perubahan-

perubahan peserta didik. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tugas 

kepala madrasah sebagai supewisor adalah untuk membantu meningkatkan 

situasi belajar pada umumnya dan membantu guru agar dapat mengajar lebih 

baik dan berkinerja lebih baik sehingga mutu pendidikan di madrasah akan 

lebih baik pula. 

                                                           
24 M. Ngalim Purwanto, Administrasi dan Supervisi Pendidikan, (Jakarta: Rineka 

Cipta,2005), h. 76. 
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B. Kinerja Guru 

     1. Pengertian Kinerja 

Kinerja merupakan satuan kegiatan yang dilakukan untuk melaksanakan, 

menyelesaikan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan harapan dan tujuan yang 

telah ditetapkan. Dilihat dari arti kata kinerja berasal dari kata performance. 

 Menurut Ruky, yang dikutip oleh Supardi Kata “performance” 

memberikan tiga arti, yaitu: (1) ”prestasi” seperti dalam konteks atau kalimat “high 

performance car”, atau“mobil yang sangat cepat"; (2)”pertunjukan” seperti dalarn 

konteks atau kalimat “Folk dance performance”, atau Pertunjukan tari-tarian 

rakyat”; (3) “pelaksanaan tugas” seperti dalam konteks atau kalimat “in performing 

his/her duties”.25 

Dari pengertian di atas kinerja diartikan sebagai prestasi, suatu kegiatan atau 

perbuatan dan melaksanakan yang telah dibebankan. Pengertian kinerja sering 

diidentikkan dengan prestasi kerja. Karena ada persamaan antara kinerja dengan 

prestasi kerja. Prestasi kerja merupakan: “hasil  kerja seseorang dalam periode 

tertentu merupakan prestasi kerja, bila dibandingkan dengan target/sasaran, kriteria 

yang telah ditentukan terlebih dahulu dan disepakati bersama ataupun 

kemungkinan-kemungkinan dalam suatu rencana tertentu” (Suprihanto, 1996: 7).26 

Kinerja lebih sering disebut dengan prestasi yang merupakan ‘hasil’ atau 

‘apa yang keluar’ (outcomes) dari sebuah pekerjaan dan kontribusi sumber daya 

                                                           
25 Supardi, Kinerja Guru, (Jakarta: PT Raja Gravindo Persada, 2014), h. 45 
26  Supardi, Ibid, h. 45 
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manusia terhadap organisasi. Dalam sebuah perusahaan,  menurut Mutis maka 

persoalan kinerja yang dapat diidentifikasi dari beberapa sudut diantaranya: 

(1) perusahaan harus menghasilkan barang atau jasa dengan kualitas yang 

semakin meningkat; (2) pelayanan kepada konsumen makin cepat dan 

makin efisien; (3) penekanan biaya produksi sehingga harga pokok 

penjualan dapat stabil sehingga dapat dirasakan oleh seluruh konsumen; dan 

(4) peningkatan pengetahuan dan keterampilan para pekerja agar dapat 

berinovasi dala memenuhi kebutuhan konsumen yang selalu berubah 

menyesuaikan dengan dinamika dan tuntutan zaman.27 

Dalam kamus Bahasa Indonesia, kinerja diartikan sebagai prestasi yang 

diperlihatkan; kemampuan kerja.28 Dalam Bahasa Inggris didapati istilah  

performance yang diartikan sebagai notable action; achievement,29 yang berarti 

tingkah laku atau perbuatan yang tampak dan dapat diamati sebagai manifestasi 

prestasi kerja.  

Tentang konsep kinerja, ada rumusan batasan sebagai berikut: “Kinerja 

sebagai tingkat pelaksanaan tugas yang dicapai oleh seseorang atau suatu 

organisasi, dengan menggunakan kemampuan yang ada dan batasan-batasan yang 

telah ditetapkan sebagai tujuan.30 Sedang pendapat Byars & Rue mengungkapkan: 

“ Performance refer to degree of accomplishment of the tasks that make up an 

individuali 's job. It reflects how well an individual is fulfilling the requirements of 

a job".  

                                                           
27 Supardi,  Ibid, h. 26 
28  Tim Penyusun, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Depdiknas, 2002), h. 570. 
29  Homby et al, Organization, Terjemahan oleh Djarkasih cet. Kesembilan, (Jakarta: 

Erlangga,I996), h. 83. 
30  Isnan, Manajemen Organisasi, (Jakarta: Erlangga, 2000), h. 26. 
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Terence memandang kinerja sebagai hasil interaksi atau berfungsinya 

unsur- unsur motivasi, kemampuan, dan persepsi pada diri seseorang.31  

Bila diaplikasikan dalam aktifitas pada lembaga pendidikan berdasarkan 

pendapat di atas, maka pernyataan kinerja yang di maksud adalah: (1) prestasi kerja 

pada penyelenggaraan lembaga pendidikan dalam melaksanakan program 

pendidikan mampu menghasilkan lulusan atau output yang semakin meningkat 

kualitasnya; (2) mampu memperlihatkan kepada masyarakat (peserta didik) berupa 

pelayanan yang baik; (3) biaya yang harus dikeluarka masyarakat untuk 

“menitipkan” anaknya sebagai peserta didik dalam memenuhi kebutuhan kebutuhan 

belajarnya tidak memberatkan dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat; dan 

(4) dalam melaksanakan tugasnya para pengelola lembaga pendidikan terutama 

kepala madrasah, guru dan tenaga kependidikan semakin baik dan berkembang 

serta mampu mengikuti dinamika kebutuhan masyarakat yang selalu berubah sesuai 

dengan kemajuan dan tuntutan zaman.32 

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja 

adalah hasil kerja yang telah dicapai oleh seseorang dalam suatu organisasi untuk 

mencapai tujuan berdasarkan atas standardisasi atau ukuran dan waktu yang 

disesuaikan dengan jenis pekerjaannya ddan sesuai denga norma dan etika yang 

telah ditetapkan. 

2. Kinerja Guru 

                                                           
31 Lihat Hamzah, Manajemen Sumber Daya Manusia Strategik, ( Jakarta: Ghalia 

Indonesia,2001), h. 101. 

32 Supardi, Op. Cit, h. 46 
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          Guru sangat berperan dalam meningkatkan proses belajar mengajar, maka 

dari itu seorang Guru dituntut untuk memiliki berbagai kompetensi dasar dalam 

proses belajar mengajar. Dalam kaitannya dengan kinerja guru dalam melaksanakan 

kegiatan belajar mengajar, maka dapat dikemukakan Tugas Keprofesionalan Guru 

menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 pasal 20 (a) 

Tentang Guru dan Dosen adalah merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses 

pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran.33             

Istilah “kinerja” dalam penulisan ini dimaksudkan sebagai terjemahan dari 

kata performance (Bahasa Inggris). Performance didefinisikan “Performance is 

defined as the record of out-comes produced speafied job function or activity during 

a specified time period” Bernardin dan Russel, 1993: 378). Definisi itu bermakna 

kinerja  adalah catatan tentang hasil-hasil yang diperoleh dari fungsi-fungsi 

pekerjaan tertentu atau kegiatan tertentu selama kurun tertentu pula.  

Dalam tingkatan operasional, guru merupakan penentu keberhasilan 

pendidikan melalui kinerjanya padatingkat institusional, instruksional, dan 

eksperensial. Dan  guru merupakan sumber daya manusia yang mampu 

mendayagunakan faktor-faktor lainnya sehingga tercipta pembelajaran yang 

bermutu dan menjadi faktor utama yang menentukan mutu pendidikan. 

Kinerja guru dalam pembelajaran menjadi bagian terpenting dalam 

mendukung terciptanya proses pendidikan secara efektif terutama dalam 

membangun sikap disiplin dan mutu hasil belajar siswa. Dengan demikian, guru 

sangat menentukan mutu pendidikan, berhasil tidaknya proses pembelajaran, 

                                                           
33 Supardi,  Op. Cit,  h. 52 
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tercapai tidaknya tujuan pendidikan dan pembelajaran, terorganisasikannya sarana 

prasarana, peserta didik, media, alat dan sumba belajar. Kinerja guru yang baik 

dapat menciptakan efektivitas dan efisiensi pembelajaran serta dapat membentuk 

disiplin peserta didik, madrasah dan guru sendiri. 

Ayat yang berkaitan dengan kinerja atau amal terdapat dalam surat at-

taubah ayat 105 yaitu: 

هَادَ  ََل عَاِلِم الْغَْيِب َوالشَّ
ِ
دُّوَن ا لَُُكْ َوَرُسوُُلُ َوالُْمْؤِمنُوَن َوَسُُتَ ُ َْعَ لُوْا فََسَْيَى اّلله َما َوقُِل اْْعَ ِِ ُُُُك  هِ ََُُِّ ِة فَ

 -١٠٥- ُكَُُتْ تَْعَملُونَ 

Artinya: Dan katakanlah, “Bekerjalah kamu, maka Allah akan Melihat 

pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang Mukmin, dan kamu akan 

dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu 

Diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.”34 

Penelitian tentang kinerja sering dilakukan atas kesetian, prestasi kerja, 

loyalitas, dedikasi dan partisipasi dapat diartikan sebagai kesediaan guru untuk 

mempertahankan nama baik, asas dan lambang negara, sesui dengan janji dan 

sumpah yang telah diucapkan. Konsekuensi penerapan ini adalah kinerja guru 

dituntut untuk selalu jujur, mampu bekerja sama dengan tim, memiliki prakarsa 

bersifat kepemimpinan yang mengayomi seluruh Warga madrasah.  

Dengan demikian, kinerja guru secara langsung kepada perwujudan 

keadaan tingkat perilaku guru dengan sejumlah persyaratan. Kinerja seseorang, 

                                                           
34 Alqur’an dan terjemah, Op. Cit, h. 273 
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kelompok atau organisasi tidak sama, satu dengan yang lain tergantung dengan 

tugas dan tanggung jawab secara profesional. Dengan demikian, madrasah 

berhubungan dengan peran sebagai pelatih yang akan rnemfasilitasi seluruh 

aktivitas organisasi. 

Kinerja guru juga dapat ditunjukkan dari seberapa besar kompetensi yang 

dipersyaratkan dipenuh.  “Kompetensi tersebut meliputi kompetensi pedagogik, 

kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profeslonal” (Undang-

Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen). Kinerja guru dapat terlihat 

jelas dalam pembelajaran yang diperlihatkannya dari  prestasi belajar peserta didik.  

Dengan demikian, maka jelas bahwa menilai dan memahami kinerja guru 

tidak terlepas dari peserta didik  sebagai subjek  didik, dan  tingkat  prestasi  belajar  

yang dicapai peserta didik merupakan gambaran kinerja guru sebagai perencana 

dan pengelola pembelajaran atau administrator kelas.  Menurut Basyirudin dan 

Usman yang dikutip oleh Supardi bahwa: “Guru yang memiliki kinerja yang baik 

dan profesional dalam implementasi kurikulum memiliki cirri-ciri: “mendesain 

program pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, dan menilai hasil 

pembelajaran peserta didik”.35 Dalam kaitannya dengan tugas guru dalam 

kesehariannya melaksanakan proses pembelajaran di madrasah, kinerja guru 

tercermin pada peran dan fungsinya dalam proses pembelajaran di kelas atau di luar 

kelas, yaitu sebagai organisator, fasilitator, nara sumber, dan evaluator. Dalam 

menjalankan peran dan fungsinya dalam proses pembelajaran di kelas, maka kinerja 

guru dapat terlihat pada kegiatannya dalam merencanakan, melaksanakan, dan 

                                                           
         35 Supardi, Ibid, h. 53 
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mengevaluasi proses pembelajaran yang intensitasnya dilandasi oleh sikap moral, 

kepribadian, dan profesional guru. Kinerja guru juga dapat dilihat dari upayanya 

dalam mengoptimalkan peran dan fungsinya yang dapat memfasilitasi atau dapat 

memberikan kemudahan kepada pesena didik dalam proses pembelajaran. 

Tugas dan kegiatan guru sebagai cerminan kinerjanya dalam arti sebagai 

penampilan kerja guru dalam proses pembelajaran, dapat dikemukakan bahwa 

untuk mengetahui kinerja guru harus melingkupi ketiga kegiatan (aktivitas): (1) 

kegiatan merencanakan atau mempersiapkan pelaksanaan proses pembelajaran 

yang akan dikelolanya; (2) mengelola dan mengorganisasi sekaligus melakukan 

kontrol terhadap sikap peserta didik dalam proses belajarnya selama kegiatan 

pembelajaran serta mengajar dalam arti terfokus terhadap penyediaan bimbingan 

belajar peserta didik, dan (3) kegiatan evaluasi terhadap kegiatan proses 

pembelajaran untuk menilai apakah berhasil atau sebaliknya.  

C. Kegiatan Guru Dalam Proses Pembelajaran 

Pada hakikatnya proses pembelajaran dapat dipilah menjadi dua kegiatan, 

yaitu kegiatan mengajar (instruction) dan kegiatan belajar (learning), dimana 

masing- masing kegiatan tersebut memiliki makna yang berbeda. Kegiatan 

mengajar dilakukan oleh guru, sedangkan kegiatan balajar dilakukan oleh peserta 

didik, baik secara individual maupun kelompok. Meskipun kedua kegiatan tersebut 

memilki makna yang berbeda, namun kedua kegiatan tersebut dalam proses 

pembelajaran  merupakan dua kegiatan yang terintegrasi. Dalam hal ini akan 

diuraikan mengenai aktivitas guru sebagai pengajar dalam suatu proses 

pembelajaran.  
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Untuk memperjelas konsep mengajar sebagai kegiatan guru dalam proses 

pembelajaran, di sini akan dikemukakan beberapa teori mengajar, diambil dari hasil 

deskripsi Muhajir sebagai berikut :  

“Tiga teori mengajar penting yaitu : teori dari Bumer, Ausabel, dan Gagne. 

Menurut Bruner mengajar adalah menyajikan konsep dan masalah secara 

bertahap, yaitu : enaktif, ikonik, sampai simbolik. Menurut Ausabel mengajar 

adalah upaya menstrukturkan apa-apa yang dipelajari agar mudah dipahami. 

Menurut Gagne mengajar adalah penataan situasi belajar. Penataan situasi 

belajar dapat dipilah antar pengelolaan belajar (instruksional) dengan 

pengelolaan kondisi belajar (non- instruksional)”.36 

 

Diskripsi yang diartikan dari pandangan Muhadjir di atas, jelas sekali 

bahwa pekerjaan guru sebagai pendidik, pengajar, dan pelatih dalam proses 

pembelajaran lebih berfungsi sebagai fasilitator proses belajar siswa. Sebagai 

fasilitator berarti guru dalam proses pemberlajaran yang dikelolanya harus dapat 

memberikan kemudahan dalam arti memberdayakan siswa dalam proses belajamya, 

melalui pemanfaatan dan pengorganisasian secara sistematis input (sumber belajar) 

yang meliputi pesan, orang, bahan, peralatan, teknik, dan latar lingkungan belajar.  

Proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru bersama-sama dengan 

siswa merupakan kegiatan interaksi edukatif yang bersifat sistemik. Artinya, ada 

hubungan kausal antara prilaku gum sebagai pengajar dengan perilaku siswa dalam 

proses belajarnya. Hal ini sejalan dengan ungkapan Squires et alt:  

…research indicates there are few single teacher behaviors that seem to be 

critical in and of themsel es. Looking at composites of important teacher 

behaviors, however, we seehkéo find three categories." (1) planning or 

getting ready for classroom activity; management, which has to do with 

controlling students’ behavior; and (3) instruction, which conciderns 

providing for or guiding student’ learning. Teacher who plan, manage, and 

                                                           
 36 Noeng Muhadjir, ilmu Pendidikan dan Perubahan Sosial Suatu Teori Pendidikan, edisi 

IV, (Yogyakarta: Rake Sarassin, I993), 67. 
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instruct, in ways that facilitate student involvement, coverage, and success 

are likely to be considered more effective.37 

 

Ungkapan di atas menjelaskan bahwa kegiatan guru dapat dilihat dari 

mempersiapkan aktivitas di ruang kelas (perencanaan mengajar), mengelola, 

mengontrol tingkah laku siswa selama proses pembelajaran, dan guru selalu 

memberikan bimbingan belajar kepada siswa. Semua itu merupakan aktivitas-

aktivitas guru dalam memfasilitasi proses belajar siswa. Berikut ini akan dibahas 

aktivitas ataupun kegiatan guru sebagai cerminan kinerjanya yang selanjutnya akan 

ditampilkan dalam proses belajar mengajar, yaitu: 

 

1. Perencanakan Pembelajaran 

Kegiatan merencanakan pembelajaran merupakan upaya menyusun 

urutan kompetensi dalam suatu bagian yang rasional. Dalam perencanaan 

pembelajaran harus mencantumkan arahan-arahan tentang kegiatan-kegiatan 

yang tenuju pada penguasaan kompetensi oleh siswa dalam bahan ajar yang akan 

diajarkan, dan bahan belajar yang dirancang guru harus mampu melayani 

kebutuhan belajar siswa sesuai dengan karakteristik dan kompetensi awal yang 

dimilikinya.38 Dengan kata lain pererfiman adalah pemetaaan langkah-langkah 

kearah tujuan. Perencanaan tersebut sangat diperlukan karena alokasi sumber, 

terutama jatah waktu yang terbatas. 

                                                           
 37 D. A. Squires ct al., Efective school and Classrooms: a research-based perspective, 

(Virginia: ASCD, I984), h. 10. 

 38 Suparman & Purwanto, Pengembangan bahan ajaran, program pembentukan 

kemampuan mengajar (akta IV) bagi guru, calon guru, kepala sekolah di lingkungan pusdiklat 

kehutanan danperkebunan Bogor, buku IV, (Yogyakarta: UNY, 2000), h. 29. 
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Perencanaan pengajaran membantu guru mengarahkan langkah dan 

aktivitas dan kinerja yang akan ditampilkan dalam proses pembelajaran untuk 

mencapai  tujuan. Adapun perencanaan seyogyanya meliputi : (1) Penentuan 

tujun mengajar; (2) Pemilihan materi; (3) Pemilihan strategi atau metode; (4) 

Alat dan sumber; dan (5) Prosedur evaluasi.39 

Perencanaan pengajaran yang dipersiapkan oleh guru pada dasarnya 

berfungsi untuk menentukan arah kegiatan pembelajaran, memberi isi dan 

makna tujuan, menetukan cara bagaimana mencapai tujuan, dan mengukur 

seberapa jauh tujuan itu telah tercapai sefia tindakan apa yang harus dilakukan 

apabila tujuan belum tercapai. Sedangkan menurut Hisyam dkk, alasan perlunya 

merumuskan tujuan pembelajaran adalah: (1) untuk menfokuskan pengajar 

terhadap apa yang seharusnya diajarkan dan untuk menghindari pemberian 

materi yang tidak relevan; (2) untuk menfokuskan siswa terhadap apa yang harus 

dipelajari (menghindari mempelajari materi yang tidak relevan); (3) untuk 

menentukan metode yang lebih disukai atau cocok untuk pengajaran; dan (4) 

untuk menfokuskan bahan ujian dan membantu pemilihan tes atau item tes  

terbaik yang akan menggambarkan tujuan dari pelaksanaan pembelajaran.40 

2. Pelaksankan Proses Penbelajaran   

Kelas sebagai tempat proses pembelajaran merupakan latar lingkungan  

terjadinya berbagai interaksi antara guru dan siswa. Selama berlangsungnya 

interaksi tersebut terjadi kontak antar persoanal. Guru sebagi figur manajer 

                                                           
39 Syafruddin Nurdin & M. Basyiruddin Usman, Guru Profesional dan 

ImplementasiKurikulum, (Jakarta: Ciputat Pers, 2002), h. 86. 
40 Hisyam Zaini, dkk, Desain Pembelajaran di Perguruan Tinggi, ( Yogyakana: Center 

for Teaching Staff Development (CTSD), 2002), h.59. 
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dalam proses pembejaran selalu mengarahkan kegiatan belajar siswa agar 

berlangsung lancar.  

Pembelajaran yang dilakukan oleh guru dan siswa dapat dikemukakan 

sebagai bimbingan yang diberikan guru pada siswa dalam aktivitas belajarnya. 

Bimbingan belajar yang dimaksud adalah meliputi : prinsip-prinsip belajar yang 

berkenaan dengan tingkah laku yang diperkuat, ulangan untuk perbaikan, 

pengaruh hukuman terhadap belajar, nilai penghargaan terhadap transfer belajar, 

pengalaman yang merangsang kondisi belajar, kemajuan belajar, dan 

hubungannya dengan tujuan yang hendak dicapai, serta pentingnya recall 

sebelum lupa.41  

Menurut Bennet untuk mengimplementasiakan prinsip-prinsip belajar 

tersebut dalam kelas agar proses belajar mahasiswa berlangsung efektif, guru 

harus mampu: mengkomunikasikan gagasan secara tepat dan jelas, 

menggunakan teknik befianya dan diskusi, menggunakan teknik melibatkan 

siswa dalam kegiatan belajar, memberi umpan balik kepada siswa, 

memperlihatkan fleksibilitas dan responsibilitas terhadap proses belajar siswa, 

baik secara individual maupun kelompok.42  

Uraian di atas memberikan pengertian bahwa kemampuan guru dalam 

mewujudkan pembelajaran yang efektif ditunjukkan dengan penampilannya di  

kelas dalam melaksanakan proses pembelajaran. Penampilan dosen di kelas 

                                                           
41 Umar Hamalik, Psikologi Belajar dan Mengajar, (Bandung : Sinar Baru AgenSindho, 

200), h. 27-28 
42 B.B. Bennett, et al., Teacher Performance Evaluation System Manual, (Cleveland: 

Cleveland Municipal School Distric, 2001), h. l9. 
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terbagai menjadi tiga tahap, yaitu (1) penampilan membuka pelajaran; (2) 

penampilan dalam melaksanakan proses bimbingan belajar; dan (3) penampilan 

dosen dalam menutup pembelajaran. 

     1). Kegiatan guru dalam membuka proses pembelajaran.  

Kegiatan guru dalam membuka pembelajaran merujuk pada 

seperangkat kegiatan yang ditampilkan pada awal proses pembelajaran. 

Tujuan kegiatan pada awal proses pembelajaran ini untuk menciptakan 

sikap mental para peserta didik, kesiapan untuk belajar, dan menumbuhkan 

perhatian sehingga para siswa terarah kepada hal-hal yang akan 

dipelajarinya. Keterampilan membuka pembelajaran merupakan kunci 

utama untuk seluruh kegiatan pembelajaran. Langkah awal perkuliahan 

adalah dengan pembukaan kemudian dilanjutkan dengan langkah 

selanjutnya adalah melakukan pendahuluan atau apersepsi, yaitu suatu 

proses menghubungkan bahan pelajaran yang baru dengan Iatar belakang 

pengetahuan yang telah dimilki siswa agar hubugnanya menjadi jelas. Di 

samping itu juga siswa diperkenalkan dengan tujuan dan sasaran yang 

hendak dicapai melelui pembelajaran dengan mata pelajaran tersebut. Pada 

langkah ini termasuk didalamnya memberikan motivasi belajar siswa, dan 

tentunya motivasi dimaksud adalah motivasi ekstrinsik, yaitu panampilan 

guru di saat membuka permbelajaran, memberikan dorongan mengenai 

kemungkinan diperolehnya keuntungan atau kerugian/hukuman dalam 
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rangka menumbuhkan motivasi siswa dalam usahanya mencapai tujuan 

pembelajaran.43 

Penampilan guru dalam membuka perbelajaran juga perlu 

dijelasakan struktur mata kuliah yang akan disajiakan pada jam perkulihan 

itu, tujuan, pokok persoalan yang dibahas, dan rencana kegiatan tugas yang 

mungkin dikerjakan siswa. Misalnya tugas terstuktur yang perlu 

dipersiapkan di rumah secara terencana dan cermat serta tepat. 

       2). Kegiatan guru dalam pelaksanaan proses pembelajaran 

Kegiatan guru dalam melaksankan pembelajaran mengindikasikan 

sejumlah kegiatan yang ditampilkan dosen tersebut dalam menyajikan 

materi. Kegiatan ini menyerap waktu sekitar 70% dari keseluruhan proses 

pembelajaran tersebut. Penampilan guru dalam proses pembelajaran sangat 

tergantung pada pola pembelajaran atau metode yang digunakan. Seperti 

yang dikatakan Bruce Joyco dan Marshal Eil, bahwa ragam model mengajar 

itu banyak sekali. Mengajar menurutnya adalah suatu rencana ataupun pola 

dengan menggunakan rancangan untuk tatap muka mengajar di kelas atau 

dalam situasi tutorial dalm bentuk penyajian bahan engajaran.44 

Model ataupun lebih sempit lagi disebut metode dalam proses 

perkulihan banyak ragamnya. Misalnya model tradisional dan modem. 

Tradisional  mengajarkan kepada siswa dengan perspektif teaching centered. 

                                                           
 43Carter V, Good, Dictionary of education, (New York: MG Raww-Hill Book Cpmpany, 

Inc,1973), h. 371-375 

 44 Bruce Joyco dan Marshal eil, Model of Teaching, (New Jersey ; Princeto-hall, inc., 

I986), h.2 
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Guru menjadi pusat pembelajaran. Model sepeni ini biasanya menggunakan 

metode ceramah, teks book, dan lain sebagainya. Sedangkan yang lebih 

modem adalah menurut pandangan pupil centered. Siswa merupakan subyek 

pembelajaran, selalu berperan aktif, dan guru berperan sebagai manager dan 

fasilitator dalam proses pembelajaran. Model seperti ini biasanya 

menggunakan metode diskusi, tugas-tugas, dan lain sebaginya.  

Dalam proses inilah kemampuan guru dapat dinilai, baik 

kemampuan akademis, sikapnya, maupun pengelolaannya. Kemampuan-

kemampuan tersebut dapat dilihat misalnya: memandu kegiatan diskusi dan 

dialog, menjawab berbagai penanyaan siswa, mampu menggunakan 

berbagai media audio-visauli dengan baik, bersikap ramah, berusaha kenal 

dengan siswa, toleran dengan pendapat yang berbeda, dan Iain sebagainya. 

Kemampuan-kemampuan tersebut akan ditampilkan guru dalam proses 

pembelajaran yang menjadi cerminan kinerjanya. 

      3). Kegiatan guru dalam menutup pembelajaran  

Kegiatan guru dalam menutup proses pembelajaran, 

menginformasikan pada sejumlah kegiatan yang dilakukan guru dalam 

mengakhiri pembelajaran tersebut. Tahap ini mefim kegiatan terakhir 

penampilan setelah usai kegiatan tatap muka. Kegiatan menutup 

pembelajaran meruapan kegiatan yang tak kalah pentingnya dengan 

kegiatan sebelumnya, karena pesan terakhir dan rangkuman proses 

pembelajaran yang baru saja berlangsung lebih ditekankan menjadi tugas 

siswa.  
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Dan kemajuan hasil belajar akan lebih meningkat apabila pada akhir  

pembelajaran diberikan ikhtisar ringkas mengenai apa-apa yang telah dipelajari di 

kelas. Pada pokoknya ada dua bentuk kegiatan dalam menutup proses pembelajaran 

tersebut: pertama dalam bentuk pemgembangan kognitif dan kedua dalam bentuk 

sasaran pengembangan dan pembinaan sosialisasi. Bentuk pengembangan kognitif 

berkaitan dengan upaya untuk memantapkan mengenai apa-apa yang telah 

dipelajari mahasiswa rialam proses pembelajaran yang baru saja berlangsung, 

dengan memfokuskan kepada sasaran perhatian siswa pada garis- garis besar materi 

perkuliahan. Sedangkan dalam bentuk pembinaan sosialisasi adalah berkaitan 

dengan sasaran interaksi antar siswa pada tingkat hubungan insani dengan maksud 

agar siswa memiliki kemantapan perasaan dan motivasi instrinsiknya untuk 

meningkatkan kemauan belajamya. 

Dalam kegiatan menutup pembelajaran ini juga disenakan evaluasi yang 

bersifat komprehensif yang menyentuh perubahan prilaku dan kepribadian siswa. 

Hal ini menurut Walter S. Monrou yang dikutip James Mursel, bahwa sasaran dari 

evaluasi teraran kepada perubahan perilaku dan kepribadian yang luas, dan tujuan-

tujuan program pembelajaran secara luas dan menyeluruh.45 Walaupun demikian 

guru harus senantiasa merencanakan dengan cermat, terprogram, dan tersistematis.  

3. Evaluasi Pembelajaran 

Seorang pengajar dipersyaratkan untuk memiliki kompetensi dalam   

melaksanakan penilaian selama proses pembelajaran berlangsung. Kompetensi 

ini memperlihatkan kemampuan guru dalam mengevaluasi pencapaian siswa 

                                                           
 45 James Mursel, Successful Teaching, (New York: McGraww Hill Book Company, 1952), 

h.403. 
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pada setiap unit mata pelajaran. Evaluasi merupakan kegiatan menilai dalam 

kegiatan instruksional selama proses itu berlangsung. Yang dinilai adalah 

capaian siswa. Capaian belajar siswa yang dinilai oleh guru kemudian digunakan 

untuk mendapatkan balikan atas usaha yang dilakukannya. Dengan demikian 

evaluasi pembelajaran sebenamya dilaksanakan dosen inklusifdalam 

pelaksanakan proses pembelajaran. 

Menurut Embo Abdullah, dkk serta Nasution yang dikutip oleh 

Syafruddin Nurdin dan M. Basyiruddin Usman, bahwa penilaian sebagai 

diagnose terhadap capaian siswa melalui beberapa fase, yaitu fase permulaan, 

fase selama proses instruksional, dan fase akhir.46  

  Pada penilaian awal proses pembelajaran untuk mengetahui tingkat 

perkembangan kognitif dan afektif, kesiapan mempelajari materi baru, bahan 

yang telah dipelajari sebelumnya (entry behavior), dan pengalaman berhubungan 

dengan bahan pelajaran. Sedangkan penilaian selama proses pembelajaran, 

mahasiswa harus dipantau dan dinilai terus menerus, untuk méngetahui hingga 

manakah bahan telah dikuasai, bahan manakah yang harus lebih dipahami, apa 

sebab ada kegagalan  memahami bahan tertentu, metode dan alat manakah 

ternyata paling besar atau kecil manfaatnya, dan manakah yang harus diajarkan 

kembali kepada siswa. 

     Adapun penilaian di ahkir proses pembelajaran dan perkuliahan 

adalah untuk mengetahui apa yang telah dikuasai mahasiswa dari seluruh materi, 

apakah masih perlu diberi ulangan, latihan reinforcement bagi siswa teflentu. 

                                                           
 46 Syafruddin Nurdin dan M. Basyiruddin Usman, Op cit., h.114 
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Pemahaman,ini dilakukan dengan berbagai cara antara lain: tes tertulis, tanya 

jawab tak formal, wawancara kelompok, wawancara individual, observasi oleh 

dosen, tugas terstruktur, dan tugas-tugas lainnya. 
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