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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Manajemen Pendidikan dan Fungsinya  

Istilah Manajemen memiliki banyak arti, tergantung pada orang yang 

mengartikannya. Istilah manajemen madrasah acapkali disandingkan dengan 

istilah administrasi madrasah. Berkaitan dengan itu, terdapat tiga pandangan 

berbeda; pertama, mengartikan lebih luas dari pada Manajemen (Manajemen 

merupakan inti dari administrasi); kedua, melihat Manajemen lebih luas dari 

pada administrasi dan ketiga, pandagan yang menggangap bahwa Manajemen 

identik dengan administrasi.  Berdasarkan   fungsi pokoknya istilah 

Manajemen dan administrasi mempunyai fungsi yang sama. Karena itu, 

perbedaan kedua istilah tersebut tidak konsisten dan tidak signifikan.16  

Yamin mengemukakan bahwa Manajemen pendidikan 

mengandung arti sebagai suatu proses kerja sama yang sistematik, 

sistemik, dan komprehensif dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan 

nasional. Manajemen pendidikan juga dapat diartikan sebagai segala 

sesuatu yang berkenaan dengan pengelolaan proses pendidikan untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan, baik tujuan jangka pendek, 

menengah, maupun tujuan jangka panjang.17 

Menurut E. Mulyasa Manajemen pendidikan merupakan proses 

pengembangan kegiatan kerjasama sekelompok orang untuk mencapai 

tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Proses pengendalian kegiatan 

tersebut mencangkung perencanaan, pengorganisasian, aktualisasi dan 

pengawasan sebagai suatu Proses untuk visi menjadi aksi.18 

Manajemen pendidikan adalah sebagai seni dan ilmu mengelola 

sumber daya pendidikan untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi 

                                                           
16 E. Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2004 hal.20 
17 Moh. Yamin, Manajemen Mutu Kurikulum Pendidikan, Yogyakarta: Diva Press, 2009. Hal 19 
18 E. Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2004 hal.7 

http://alwakani.blogspot.co.id/2012/01/aktualisasi-manajemen-peningkatan-mutu.html
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dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat bangsa dan Negara.19 

Sebagai suatu tujuan yang telah ditetapkan tentunya Manajemen 

mempunyai suatu langkah-langkan yang sistemik dan sistematik dalam 

mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai. Dalam arti yang lebih luas 

Manajemen juga bisa disebut sebagai pengelolaan sumber-sumber guna 

mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan, karenanya Manajemen ini 

memegang peranan yang sangat urgen dalam dunia pendidikan 

1. Tujuan Manajemen pendidikan  

Tujuan Manajemen pendidikan erat sekali dengan tujuan 

pendidikan secara umum, karena Manajemen pendidikan pada 

hakekatnya merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan secara 

optimal. Apabila dikaitkan dengan pengertian manajemen pendidikan 

pada hakekatnya merupakan alat mencapai tujuan. 

Adapun tujuan pendidikan nasional yaitu untuk 

mengembangkannya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertaqwa kepada tuhan yang maha esa, berakhlak mulia, 

sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara 

yang demokratis serta bertanggung jawab.
20

 

Tujuan pokok memperlajari Manajemen pendidikan adalah 

untuk memperoleh cara, tehnik, metode yang sebaik-baiknya 

dilakukan, sehingga sumber-sumber yang sangat terbatas seperti 

tenaga, dana, fasilitas, material maupun sepiritual guna mencapai 

tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. 

                                                           
19 Depdiknas. 2007. Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah, Konsep dan Pelaksanaan. 

Jakarta: Dirjen Dikdasmen.hal 6 

 
20 UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 : 7 
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Tujuan-tujuan ini ditentukan berdasarkan penataan dan 

pengkajian terhadap situasi dan kondisi organisasi, seperti kekuatan 

dan kelemahan, peluang dan ancaman.
21

 

Secara rinci tujuan manajemen pendidikan antara lain: 

a. Terwujudnya suasana belajar dan proses pembelajaran yang 

aktif,     inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan (PAIKEM) 

b. Terciptanya peserta didik yang aktif mengembangkan potensi 

dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian 

diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang 

diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara. 

c. Tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien 

d. Terbekalinya tenaga kependidikan dengan teori tentang proses dan 

tugas administrasi pendidikan 

e. Teratasinya masalah mutu pendidikan. 

 

2. Fungsi Manajemen Pendidikan 

Dalam proses manajemen terlibat fungsi fungsi pokok yang 

ditampilkan oleh seorang manajer, yaitu: perencanaan (planning), 

pengorganisasian (Organizing), Pemimpinan (Leading) dan 

pengawasan (controlling)
22

. 

Adapun pengertian manajemen dari sudut fungsinya adalah 

proses, kegiatan merencanakan, pengorganisasian, pengarahan, 

pelaksanaan, dan pengendalian sumber daya organisasi untuk 

mencapai tujuan secara efektif dan efisien.
23  

Sejalan dengan pendapat 

diatas bahwa fungsi-fungsi manajemen yaitu : 

 

 

a. Planning (perencanaan). 

                                                           
21 Depdiknas, Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah. Bukul, Konsep dan 

elaksanaan. Jakarta. Balitbang. Depdiknas 2001, hal 4 
22 Husaini Usman, Manajemen Teori, Praktik dan Riset Pendidikan, Jakarta: Bumi Aksara, 2006 

hal 8 
23 Deden Makbuloh, Manajemen Mutu Pendidikan Islam, (Jakarta, Raja Grafindo Persada), h, 40 

http://alwakani.blogspot.co.id/2012/01/aktualisasi-manajemen-peningkatan-mutu.html
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Bagi setiap manajemen harus mempunyai planning atau 

perencanaan yang jelas, karena dengan perencanaan merupakan 

proses awal dalam menentukan tujuan manajemen yang akan 

dicapai. Dalam banyak hal perencanaan memegang peran strategis 

karena fungsi-fungsi manajemen lainnya tidak dapat berjalan tanpa 

perencanaan. 

b. Organizing (pengorganisasian). 

Pengorganisasian adalah keseluruhan proses pengelompokan 

orang-orang, alat-alat, bahan-bahan, tugas, tanggung jawab, 

wewenang dan fasilitas sehingga tercapai suatu organisasi yang 

dapat digerakan sebagai suatu kesatuan dalam rangka mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan. 

 

c. Actuanting (kegiatan). 

Kegiatan adalah tindakan atau aktivitas seluruh komponen 

manajemen, bekerja menurut tugas masing-masing, alat-alat dan 

fasilitas dipergunakan menurut fungsi dan kegunakan masing-

masing, dan biaya sesuai dengan alokasi biaya yang dibutuhkan 

untuk mencapai tujuan manajemen. 

 

d. Controlling (pengawasan ). 

Pengawasan atau pengendalian merupakan salah satu fungsi 

manajemen yang menjamin bahwa kegiatan dapat memeberikan 

hasil seperti seperti yang diinginkan. Pengawasan diperlukan agar 

semua kegiatan berjalan sesuai dengan yang diharapkan.  

 

 

 

 

 

 

B. Manajemen Mutu Pendidikan Pada Madrasah 
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1. Konteks Mutu Pendidikan 

Mutu menurut Edward Sallis adalah  kepuasan terbaik dan tercapainya 

kebutuhan/keinginan pelanggan.24  Menurut Bush yaitu “Quality is often 

defined in term of outcomes to match a customer’s satisfaction”, yaitu mutu 

didefinisiakan dalam hal hasil untuk memcocokkan kepuasan pelanggan, 

tentu dalam hal ini berupa lulusan berkualitas dan pelayanan yang baik.
25

 

Dalam konteks pendidikan, pengertian mutu mencakup input, proses, 

dan output pendidikan.  

a. Input pendidikan adalah segala sesuatu yang harus tersedia karena 

dibutuhkan untuk berlangsungnya proses. Sesuatu yang dimaksud berupa 

sumberdaya dan perangkat lunak serta harapan-harapan sebagai pemandu 

bagi berlangsungnya proses. Input sumberdaya meliputi sumberdaya 

manusia (kepala madrasah, guru termasuk guru BK, karyawan, siswa) dan 

sumberdaya selebihnya (peralatan, perlengkapan, uang, bahan, dsb.). 

Input perangkat lunak meliputi struktur organisasi madrasah, peraturan 

perundang-undangan, deskripsi tugas, rencana, program, dsb. Input 

harapan-harapan berupa visi, misi, tujuan, dan sasaran-sasaran yang ingin 

dicapai oleh madrasah.  

b. Proses pendidikan merupakan berubahnya sesuatu menjadi sesuatu yang 

lain. Sesuatu yang berpengaruh terhadap berlangsungnya proses 

disebut input, sedang sesuatu dari hasil proses disebut output. Dalam 

pendidikan bersekala mikro (tingkat madrasah), proses yang dimaksud 

adalah proses pengambilan keputusan, proses pengelolaan kelembagaan, 

proses pengelolaan program, proses belajar mengajar, dan proses 

monitoring dan evaluasi, dengan catatan bahwa proses belajar mengajar 

memiliki tingkat kepentingan tertinggi dibandingkan dengan proses-

proses lainnya. Proses dikatakan bermutu tinggi apabila pengkoordinasian 

dan penyerasian serta pemaduan input madrasah (guru, siswa, kurikulum, 

uang, peralatan, dsb.) dilakukan secara harmonis, sehingga mampu 

                                                           
24 Sallis, Edward (1993). Total quality management in education. London: Kogan Page, hal 24 
25 Bush, Tony Dan Marianne Coleman, Leadership And Strategic Management  In Education, Terj, 

Fahrurrozi, Yogyakarta: IRCiSoD, 2006 hal 15  
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menciptakan situasi pembelajaran yang menyenangkan (enjoyable 

learning), mampu mendorong motivasi dan minat belajar, dan benar-benar 

mampu memberdayakan peserta didik.  

c. Output pendidikan adalah merupakan kinerja madrasah. Kinerja madrasah 

adalah prestasi madrasah yang dihasilkan dari proses/perilaku madrasah. 

Kinerja madrasah dapat diukur dari kualitasnya, efektivitasnya, 

produktivitasnya, efisiensinya, inovasinya, kualitas kehidupan kerjanya, 

dan moral kerjanya. Khusus yang berkaitan dengan mutu output 

madrasah, dapat dijelaskan bahwa output madrasah dikatakan 

berkualitas/bermutu tinggi jika prestasi madrasah, khususnya prestasi 

belajar siswa, menunjukkan pencapaian yang tinggi. Mutu madrasah 

dipengaruhi oleh banyak tahapan kegiatan yang saling berhubungan 

(proses) seperti misalnya perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.26 

 

Berkaitan dengan manajemen mutu modern, Joseph M. Juran (1980:18) 

mengembangkan konsep TRILOGI KUALITAS, yaitu: perencanaan kualitas 

(quality planning), pengendalian kualitas (quality control) dan perbaikan 

kualitas (quality improvement).
27

 

a. Perencanaan Kualitas (Quality planning), yaitu suatu proses yang 

mengidentifikasi pelanggan dan proses yang akan menyampaikan produk 

dan jasa dengan karakteristik yang tepat dan kemudian mentransfer 

pengetahuan ini ke seluruh kaki tangan perusahaan guna memuaskan 

pelanggan dengan cara: memenuhi kebutuhan pelanggan/konsumen, 

menentukan market segment (segmen pasar) produk, mengembangkan 

karakteristik produk sesuai dengan Permintaan konsumen, dan 

mengembangkan proses yang mendukung tercapainya karakteristik 

produk.     

b. Pengendalian Kualitas (Quality control), yaitu suatu proses dimana 

produk benar-benar diperiksa dan dievaluasi, dibandingkan dengan 

kebutuhan-kebutuhan yang diinginkan para pelanggan. Persoalan yang 
                                                           
26 Artikel Pendidikan, Konsep Dasar MPMBM, http: www.dikdasmen.depdiknas.go.id, : 7-8 
27 Nasution.. Manajemen Mutu Terpadu (Total Quality Management). Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001 

http://www.dikdasmen.depdiknas.go.id/
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telah diketahui kemudian dipecahkan, misalnya mesin-mesin rusak segera 

diperbaiki. Caranya: mengevaluasi performa produk, membandingkan 

antara performa aktual dan target, serta melakukan tindakan jika terdapat 

perbedaan/penyimpangan. 

c. Perbaikanan Kualitas (quality improvement), yaitu suatu proses dimana 

mekanisme yang sudah mapan dipertahankan sehingga mutu dapat 

dicapai berkelanjutan. Caranya: mengidentifikasi proyek perbaikan 

(improvement),  membangun infrastruktur yang memadai, membentuk 

tim,  melakukan pelatihan-pelatihan yang relevan, diagnosa sebab-akibat, 

cara penanggulangan masalah,  cara mencapai target sasaran. 

 

C. Manajemen Mutu Berbasis Madrasah 

1. Pengertian MMBM 

Secara umum, manajemen mutu berbasis madrasah (MMBM) 

dapat diartikan sebagai model manajemen yang memberikan otonomi 

lebih besar kepada madrasah, memberikan fleksibelitas kepada 

madrasah dan mendorong partisipasi secara langsung kepada warga 

madrasah (guru, siswa, kepala madrasah dan karyawan) dan masyarakat 

(wali, tokoh masyarakat, dll) untuk meningkatkan mutu madrasah 

berdasarkan kebijakan pendidikan nasional dan peraturan perundang 

undangan yang berlaku.  

Dengan  otonomi yang lebih besar, maka madrasah memiliki 

kewenangan yang lebih besar dalam mengelola madrasahnya, sehingga 

madrasah lebih mandiri. Dengan kemandiriannya, madrasah lebih 

berdaya dalam mengembangkan program-program yang, tentu saja, 

lebih sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimilikinya. Dengan 

fleksibilitas/keluwesan-keluwesannya, madrasah akan lebih lincah 

dalam mengelola dan memanfaatkan sumberdaya madrasah secara 

optimal. 

Demikian juga, dengan partisipasi/pelibatan warga 

madrasah  dan masyarakat secara langsung dalam penyelenggaraan 

http://alwakani.blogspot.co.id/2012/01/aktualisasi-manajemen-peningkatan-mutu.html
http://alwakani.blogspot.co.id/2012/01/aktualisasi-manajemen-peningkatan-mutu.html
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madrasah, maka rasa memiliki mereka terhadap madrasah  dapat 

ditingkatkan. Peningkatan rasa memiliki ini akan menyebabkan 

peningkatan rasa tanggungjawab, dan peningkatan rasa tanggungjawab 

akan meningkatan dedikasi warga madrasah  dan masyarakat terhadap 

madrasah. Inilah esensi partisipasi warga madrasah dan masyarakat 

dalam pendidikan. Baik peningkatan otonomi madrasah, fleksibilitas 

pengelolaan sumberdaya madrasah maupun partisipasi warga madrasah 

dan masyarakat dalam penyelenggaraan madrasah tersebut kesemuanya 

ditujukan untuk meningkatkan mutu madrasah berdasarkan kebijakan 

pendidikan nasional dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.28 

 

2. Prinsip-Prinsip MMBM 

Prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan Manajemen 

mutu berbasis madrasah adalah
29;

 

a. Berfokus pada ketercapaian kepuasan pelanggan (Customer Focus 

Organization) 

Organisai dalam hal ini manajemen harus dapat 

mengoptimalkan seluruh potensi dan sumber daya organisai dan sistem 

yang ada untuk menciptakan aktivitas terhadap tercapainya kepuasan 

pelanggan. Tercapainya kepuasan pelanggan meliputi seluruh 

stakeholders, baik yang berada didalam organisasi maupun di luar 

organisasi. 

b. Keterlibatan seluruh partisipan organisasi (People Organization) 

Seluruh komponen di dalam suatu organisasi harus dilibatkan. 

Artinya seluruh sitivitas organisasi harus selalu berusaha untuk 

melakukan perbaikan secara terus menerus. Perbaikan bukan hanya 

dari pihak kepala sekolah, guru, tenaga administrasi, tetapi semua 

sivitas sekolah harus memiliki komitmen untuk melakukan perbaikan. 

                                                           
28 Artikel Pendidikan,www.dikdasmen.depdiknas.go.id, hal 3 
29 Nana Syaodih, dkk, pengendalian mutu pendidikan sekolah menengah, Bandung, 2006  hal 12 

http://alwakani.blogspot.co.id/2012/01/aktualisasi-manajemen-peningkatan-mutu.html
http://www.dikdasmen.depdiknas.go.id/
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Dengan kata lain semua sivitas sekolah harus dilibatkan dalam upaya 

memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada para pelanggan. 

c. Pendekatan yang menekankan pada perbaikan proses (Process 

Approach).  

Kurangnya dukungan sistem informasi dan alat ukur 

keberhasilan MMBS berasumsi bahwa output akhir suatu organisasi 

tidak semata-mata dilihat secara parsial, tetapi suatu proses yang 

panjang. Kegiatan tersebut juga dilakukan saling terkait satu dengan 

lainnya sehingga menghasilkan output organisasi. Jelassnya tamatan 

atau lulusan bukan semata-mata produk tenaga akademik, atau 

karyawan saja., tetapi menyangkut proses yang melibatkan tenaga 

akademik, karyawan, kepala sekolah, murid, orang tua, pemerintah, 

dunia usaha, dan masyarakat luas, yang tentu saja proporsinya berbeda 

satu sama lainnya. 

d. Kepemimpinan (Leadership) 

Kepemimpinan merupakan proses untuk mempengaruhi pihak 

lain untuk mencapai tujuan organisasi. Oleh karenanya pemimpin 

harus memiliki visi dan misi yang jelas, sehingga keduanya dapat 

dituangkan dalam kebijakan yang akan diambil. 

e. Penerapan manajemen dengan menggunakan pendekatan sistem 

(System Approach) 

Dalam konteks organisasi, upaya menyempurnakan proses 

tertentu harus dikaitkan dengan proses lainnya. Oleh karena pihak-

pihak yang terkait dengan proses tersebut merupakan tangkaian yang 

tidak dapat dipisahkan. Tuntutan peningkatan kualitas pembelajaran 

tidak dapat dilakukan oleh tenaga pengajar semata, tetapi harus pula 

melibatkan aspek ketatausahaan, kepemimpinan, fassilitas, dan 

penciptssn organisasi yang optimal atau mendukung. 

3. Karakteristik MMBM 

MMBM memiliki karakteristik yang perlu dipahami oleh 

madrasah  yang akan menerapkannya. Dengan kata lain, jika 

http://alwakani.blogspot.co.id/2012/01/aktualisasi-manajemen-peningkatan-mutu.html
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madrasah  ingin sukses dalam menerapkan  MMBM, maka sejumlah 

karakteristik MMBM berikut perlu dimiliki. Berbicara karakteristik 

MMBM tidak dapat dipisahkan  dengan karakteristik madrasah  efektif. 

Jika MMBM merupakan wadah/kerangkanya, maka madrasah  efektif 

merupakan isinya. Oleh karena itu, karakteristik MMBM berikut 

memuat secara inklusif elemen-elemen  madrasah  efektif, 

yang  dikategorikan menjadi input, proses, dan output.30 

Dalam menguraikan karakteristik MMBM, pendekatan sistem 

yaitu input-proses-output digunakan untuk memandunya. Hal ini 

didasari oleh pengertian bahwa madrasah  merupakan sebuah sistem, 

sehingga penguraian karakteristik MMBM (yang juga karakteristik 

madrasah efektif)  mendasarkan  pada input, proses, dan output. 

Selanjutnya, uraian berikut dimulai dari output dan diakhiri input, 

mengingat output memiliki tingkat kepentingan tertinggi, sedang proses 

memiliki tingkat kepentingan satu tingkat lebih rendah dari output, dan 

input memiliki tingkat kepentingan dua tingkat lebih rendah dari 

output. 

Karakterisitk Manajemen Barbasis Madrasah tentunya tidak 

terlepas dari pendekatan Input, Proses, Output Pendidikan. 

1. Input Pendidikan 

Input pendidikan adalah segala sesuatu yang harus tersedia 

karena dibutuhkan untuk berlangsungnya proses. Sesuatu yang 

dimaksud berupa sumberdaya dan perangkat lunak serta harapan-

harapan sebagai pemandu bagi berlangsunnya proses.
31

 

Input sumber daya meliputi sumberdaya manusia (Kepala 

Madrasah, guru termasuk guru BK, karyawan, siswa) dan sumberdaya 

selebihnya (peralatan, perlengkapan, uang, dan bahan). Input 

perangkat lunak meliputi struktur organisasi madrasah, peraturan 

perundang-undangan, deskripsi tugas, rencana, program, dsb. Input 

                                                           
30 Artikel Pendidikan,www.dikdasmen.depdiknas.go.id, hal 5 
31 http://pakguruonline.pendidikan.net/mpmbs1.html, h. 4 

http://www.dikdasmen.depdiknas.go.id/
http://pakguruonline.pendidikan.net/mpmbs1.html
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harapan-harapan berupa visi, misi, tujuan, dan sasaran- sasaran yang 

ingin dicapai oleh sekolah.
32 

 

Kesiapan input sangat diperlukan agar proses dapat berlangsung 

dengan baik. Oleh karena itu, tinggi rendahnya mutu input dapat 

diukur dari tingkat kesiapan input. Makin tinggi tingkat kesiapan 

input, makin tinggi pula mutu input tersebut.  

Menurut Suyanto, secara ringkas karakteristik MMBM ditinjau 

dari segi input terdiri dari empat hal yaitu:  

1) Memiliki kebijakan, tujuan dan sasaran mutu yang jelas,  

2) Tersedianya sumber daya yang kompetitif dan berdedikasi 

3) Memiliki harapan prestasi yang tinggi,  

4) Komitmen pada pelanggan.
33 

 

 

2. Proses Pendidikan 

Proses Pendidikan merupakan berubahnya sesuatu menjadi 

sesuatu yang lain. Sesuatu yang berpengaruh terhadap berlangsungnya 

proses disebut input sedangkan sesuatu dari hasil proses disebut 

output.
34 

 

Dalam pendidikan bersekala mikro (ditingkat madrasah), proses 

yang dimaksud adalah proses pengambilan keputusan, proses yang 

dimaksud adalah proses pengembilan keputusan, proses pengelolaan 

kelembagaan, proses pengelolaan program, proses belajar mengajar, 

dan proses monitoring dan evaluasi, dengan catatan bahwa proses 

belajar memiliki tingkat kepentingan tertinggi dibanding dengan 

proses- proses lainnya.
35 

 

Menurut Suyanto, secara ringkas karakteristik MMBM ditinjau 

dari segi proses terdiri dari beberapa yaitu:
36 

 

                                                           
32 Ibid, 
33 Suyanto, Perumusan Manajemen Berbasis Sekolah, (Wonosobo: Makalah SMK 2 Wonosobo, 2008), h. 4 
34 http://pakguruonline.pendidikan.net/mpmbs1.html, op.cit, h. 5 
35 ibid 
36 Suyanto, Perumusan Manajemen Berbasis Sekolah, op.cit.h. 5 

http://pakguruonline.pendidikan.net/mpmbs1.html
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1) Efekttivitas dalam proses belajar mengajar tinggi,  

Upaya ke Arah Efektivitas Kegiatan Belajar Mengajar di 

Sekolah Kegiatan belajar mengajar merupakan kegiatan utama 

yang dilakukan dalam pengelolaan pendidikan di sekolah. Kegiatan 

belajar mengajar terdiri atas berbagai unsur yang saling berkaitan 

dan saling mendukung. Unsur-unsur tersebut yaitu tujuan, materi 

atau bahan pelajaran, metode, dan alat penilaian. Unsur-unsur 

inilah yang menentukan berhasil-tidaknya suatu proses 

pembelajaran itu dilaksanakan. Kelemahan salah satu unsur dapat 

mempengaruhi keberhasilan yang dicapainya. Oleh karena itu, 

pelaksanaan kegiatan belajar mengajar harus dikelola secara efektif 

dan efesien agar hasilnya sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. 

Masalah efektivitas kegiatan belajar mengajar tentu saja berkaitan 

dengan masalah keterpaduan antar berbagai komponen atau unsur 

antara rencana dan pelaksanaannya. Artinya, sebaik apapun 

rencana kegiatan belajar mengajar itu disusun oleh guru tidak akan 

berhasil dengan baik apabila pelaksanaannya tidak sesuai dengan 

rencana yang telah disusun. Sehubungan dengan masalah ini, 

kompetensi guru sangat menentukan dalam mengatasi 

parmasalahan yang berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar. 

Pemecahan masalah ini dapat dilakukan dengan meningkatkan 

kemampuan guru melalui pembinaan dan pendidikan, serta 

pengembangan profesionalisme-nya. Permasalahan yang berkaitan 

dengan tujuan belajar, materi atau bahan pelajaran, penggunaan 

metode, dan alat penilaian adalah pokok-pokok kegiatan belajar 

mengajar yang senantiasa dituangkan dalam persiapan mengajar. 

Oleh karena itu, dalam rangka melaksanakan proses belajar 

mengajar seorang guru harus memiliki sikap dan kemampuan yang 

memadai kegiatan yang dilakukan efektif yakni membuahkan hasil 

tanpa kegiatan yang mubazir, baik yang berhubungan dengan 

kegiatan guru maupun kegiatan murid.  
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2) Kepemimpinan yang kuat. 

Kepala sekolah sebagai nahkoda penting dalam mahligai 

pendidikan harus mampu mengendalikan organisasi tersebut untuk 

mencapai tujuannya. Pimpinan sekolah inilah yang pada tingkat 

operasional berada digaris depan untuk mengkoordinasi upaya 

peningkatan mutu pembelajaran. Pimpinan sekolah atau yang kerap 

dipanggil kepala sekolah sama halnya dengan seorang manajerial 

yang berfungsi memaksimumkan pendayagunaan sumberdaya yang 

ada secara produktif untuk mencapai tujuan yang ditetapkan bagi 

unit kerjanya. Kepemimpinan pendidikan mengacu apa kualitas 

tertentu yang harus dimiliki oleh seorang kepala sekolah untuk 

dapat mengemban tanggung jawabnya secara berhasil. Berkaitan 

dengan kualitas tersebut, setidaknya ada tiga hal yang harus 

dimiliki oleh kepala sekolah, yaitu; visi misi, kompetensi dan 

integritas pribadi. Visi misi merupakan tujuan yang ingin dicapai 

dan cara mencapai tujuan tersebut. Kompetensi adalah kemampuan 

yang dimiliki kepala sekolah untuk melaksanakan misi guna 

tercapainya visi. Sedang integritas pribadi adalah karakter yang 

menunjukkan ketaatan pada nilai-nilai moral dan etika yang 

diyakini seseorang membentuk perilakunya sebagai manusia yang 

berharkat dan bermartabat, seperti bertanggung jawab, amanah, 

konsisten, memiliki emosi yang terkendali, dan lain-lain.  

 

3) Lingkungan madrasah yang nyaman,  

Salah satu aspek penting keberhasilan dalam proses 

pembelajaran yang dilakukan oleh pembelajar/guru adalah 

penciptaan kondisi pembelajaran yang efektif. Kondisi 

pembelajaran efektif adalah kondisi yang benar-benar kondusif, 

kondisi yang benar-benar sesuai dan mendukung kelancaran serta 

kelangsungan proses pembelajaran. Indra Djati Sidi, menegaskan 
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bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran, setiap 

pembelajar harus dapat menciptakan suasana belajar yang 

menyenangkan, suasana interaksi pembelajaran yang hidup, 

mengembangkan media yang sesuai, memanfaatkan sumber belajar 

yang sesuai, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi dalam 

proses pembelajaran, dan lingkungan belajar di kelas yang 

kondusif.
37  

Agar pembelajaran benar-benar kondusif maka pembelajar 

mempunyai peranan yang sangat penting dalam menciptakan 

kondisi pembelajaran tersebut. Di antara yang dapat diciptakan 

pembelajar untuk kondisi tersebut adalah penciptaan lingkungan 

belajar. Lingkungan belajar adalah segala sesuatu yang 

berhubungan dengan tempat proses pembelajaran dilaksanakan. 

Lingkungan ini mencakup dua hal utama, yaitu lingkungan fisik 

dan lingkungan sosial, kedua aspek lingkungan tersebut dalam 

proses pembelajaran haruslah saling mendukung, sehingga peserta 

didik merasa kerasan di sekolah dan mau mengikuti proses 

pembelajaran secara sadar dan bukan karena tekanan ataupun 

keterpaksaan. 

 

4) Pengelolaan tenaga kependidikan yang efektif,  

Pengelolaaan tenaga pendidik dan kependidikan pada 

dasarnya bertujuan untuk menciptakan sistem sekolah yang 

terintegrasi, dimana pengelolaan dilakukan secara menyeluruh dan 

berkesinambungan dengan tujuan untuk menciptakan pendidikan 

yang efektif dan efisien. Melalui mekanisme pengelolaan yang 

terintegrasi diharapkan tenaga pendidik dan kependidikan mampu 

bersinergi dalam mencapai tujuan pendidikan, dikarenakan kedua 

profesi ini merupakan kesatuan dalam system pendidikan yang 

keduanya memiliki fungsi dan tugas yang saling menunjang satu 

                                                           
37 Indra Djati Sidi (1996) dalam Cope (No. 02 tahun VI Desember 2002 : 36), 
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sama lain. Pengelolaan disini sudah mencakup sistem manajerial, 

pembinaan dan pengembangan tenaga pendidik dan kependidikan. 

Pembinaan dan pengembangan memiliki maksud dan tujuan untuk 

memperbaiki dan meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan 

melalui berbagai program-program yang telah diselanggarakan 

oleh sekolah guna meningkatkan kompetensi tenaga pendidik dan 

kependidikan. Hal ini mengingat bahwa tenaga pendidik dan 

kependidikan memiliki peran strategis dalam upaya pembentukan 

karakter bangsa dan peningkatan kualitas SDM yang merupakan 

aspek penting dalam era globalisasi.   

 

5) Tim kerja yang kompak dan dinamis,  

Dalam kehidupan operasional sehari-hari di sekolah, 

setiap anggota tim harus cermat memperhatikan langkah 

pendahulunya. Jika lancar, maka langkah perlu diteruskan. Namun 

jika langkah pendahulunya salah, maka langkah orang kedua, 

ketiga, dan seterusnya harus memilih alternatif lainnya. Ada unsur 

learning process atau proses belajar untuk setiap langkah yang 

dilalui. Untuk memudahkan mengerjakan suatu pekerjaan manusia 

bekerjasama dengan individu lainnya. Dalam sektor pendidikan, 

kerjasama tim telah dikembangkan sebagai unit dasar dari proses 

belajar mengajar maupun mengelola sekolah. Salah satu contohnya 

dalam memghadapi proses akreditasi sekolah, Kepala Sekolah dan 

warga sekolah lainnya bekerja secara bersama-sama untuk 

menyiapkan kelengkapan instrumen akreditasi. 

Dengan kerjasama tim yang baik semua persyaratan akan 

tesedia sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.  Kerjasama tim 

harus difungsikan dalam institusi dan harus mendapatkan 

kesempatan yang seluas-luasnya dalam situasi-situasi menentukan, 

seperti ketika harus membuat keputusan dan memecahkan masalah. 

Ivancevich dkk  mendefinisikan tim: “Teams are special type of 
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task group, consisting of two or more individuals responsible for 

the achievement of a goal or objective”. Tim merupakan tipe 

khusus dari kelompok kerja, terdiri dari dua atau lebih individu 

yang bertanggung jawab untuk pencapaian suatu tujuan. 

Sedangkan Stephen P. Robbins mengemukakan “A group whose 

individual efforts result in a performance that is greater than the 

sum of the individual inputs”. Sebuah kelompok dimana individu-

individu yang terlibat di dalamnya memberikan kinerja yang lebih  

besar dibandingkan dengan jumlah keseluruhan kinerja yang 

diberikan oleh individu.  

 

6) Kemandirian, partisipatif dan keterbukaan (transparasi),  

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem 

Pendidikan Nasional pada Pasal 48 Ayat (1) menyatakan bahwa, 

“Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan prinsip keadilan, 

efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik”. Sejalan dengan 

amanat tersebut, Peratuan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 

Tentang Perubahan atas PP Nomor 19 Tahun 2005 Tentang 

Standar Nasional Pendidikan Pasal 49 Ayat (1) menyatakan: 

“Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan 

menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah yang 

ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, 

keterbukaan, dan akuntabilitas”. 

 

7) Evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan,  

Evaluasi pendidikan diartikan dengan proses untuk memberikan 

kualitas yaitu nilai dari kegiatan pendidikan yang telah dilaksanakan, 

yang mana proses tersebut berlangsung secara sistematis, berkelanjutan, 

terencana, dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur. 

Evaluasi program pendidikan merupakan proses 

mendiskripsikan, mengumpulkan dan menyajikan informasi yang 

berguna untuk menetapkan alternatif keputusan. Dalam pendidikan luas 
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sekolah, defenisi tentang evaluasi program pendidikan ini menunjukkan 

bahwa melalui evaluasi program maka pendidik, mengelola program 

dan/atau pimpinan lembaga penyelenggara memperoleh berbagai 

informasi tetang sejumlah alternatif keputusan yang berkaitan dengan 

program pendidikan yang dievaluasi. 

 

8) Responsif, antisipatif, komunikatif dan akuntabilitas. 

Mempunyai makna bahwa dalam pengambilan keputusan 

tidak tergantung pada birokrasi yang sentralistik dalam mengelola 

sumber daya yang ada, mengambil kebijakan, memilih strategi dan 

metoda dalam memecahkan persoalan yang ada, mampu 

menyesuaikan dengan kondisi. Maka ahal ini aakan keningkatkan 

mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah atau 

madrasah dalam mengelola dan membedayakan sumber daya yang 

tersedia; 

 

3. Output yang diharapkan 

Pada dasarnya output yang diharapkan merupakan tujuan utama 

dari penyelenggaraan pendidikan secara umum.
38

 Output pendidikan 

adalah merupakan kinerja madrasah. Kinerja madrasah adalah prestasi 

madrasah yang dihasilkan dari proses/perilaku madrasah. Kinerja 

madrasah dapat diukur dari kualitasnya, efektivitasnya, 

produktivitasnya, efesiendinya, inovasinya, kualitas kehidupan 

kerjanya dan moral kerjanya.
39

  

Khusus yang berkaitan dengan mutu output madrasah, dapat 

dijelaskan bahwa output madrasah dikatakan berkualitas/bermutu 

tinggi jika prestasi madrasah, khusunya prestasi belajar siswa, 

menunjukkan pencapaian yang tinggi dalam:  

1) Prestasi akademik, berupa nilai ulangan umum, Ujian Nasional, 

karya ilmiah, lomba akademik,  

                                                           
38 http://pakguruonline.pendidikan.net/mpmbs1.html, op.cit, h. 5-6 
39 Suyanto, Perumusan Manajemen Berbasis Sekolah, op.cit.h. 6 

http://pakguruonline.pendidikan.net/mpmbs1.html
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2) Prestasi non-akademik, seperti misalnya IMTAQ, kejujuran, 

kesopanan, olah raga, kesnian, keterampilan kejujuran, dan 

kegiatan-kegiatan ektsrakurikuler lainnya. Mutu sekolah 

dipengaruhi oleh banyak tahapan kegiatan yang saling 

berhubungan (proses) seperti misalnya perencanaan, pelaksanaan, 

dan pengawasan.
40

 

 

4. Aspek-aspek Manajemen Mutu Berbasis Madrasah 

Berdasarkan otonomi pengelolaan pendidikan di lingkungan 

madrasahmaka peran pemerintah bergeser dari „regulator‟ menjadi 

„fasilitator‟. Keterlibatan pemerintah dalam penyelenggaraan 

pendidikan ini hanya mencakup dua aspek, yaitu mutu dan 

pemerataan. Pemerintah menetapkan standar mutu pendidikan, dan 

berupaya agar semua siswa dapat berprestasi setinggi mungkin. Juga 

berupaya agar semua sekolah/madrasah dapat mencapai standar 

minimal mutu pendidikan, dengan keragaman prestasi antara 

sekolah/madrasah dalam suatu lokasi sekecil mungkin. Pemeritah 

juga menjamin pemerataan kesempatan bagi seluruh siswa dari 

semua lapisan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan. Peran ini 

dilakukan melalui perumusan kebijaksanaan umum, pelayanan teknis, 

dan monitoring program secara reguler. Praktek diskriminasi 

terhadap siswa perempuan, siswa normal, anak berkelainan dan 

sekolah/madrasah swasta baik dilakukan secara langsung maupun 

tidak, baik terjadi pada level kebijaksanaan maupun implementasi 

harus dihapuskan. Demikian juga alokasi dan distribusi anggaran 

pendidikan harus menjujung tinggi asas keadilan dan transparansi. 

Adanya otonomi yang diberikan pemerintah kepada madrasah telah 

memberikan kekuasaan kepada kepala sekolah dan warga madrasah 

untuk mengembangkan lembaga pendidikannya berdasarkan 

                                                           
40 ibid 
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kemampuan manajerialnya. Di bawah ini dijelaskan beberapa aspek 

yang menyangkut manajemen berbasis madrasah: 

a. Aspek Pengelolaan Proses belajar Mengajar 

Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional 

(UUSPN) No. 20 tahun 2003, “pembelajaran sebagai proses 

interaksi peserta didik dan sumber belajar pada suatu lingkungan 

belajar”.
41 

 Pembelajaran dapat juga diartikan suatu upaya untuk 

mengarahkan timbulnya perilaku belajar pebelajar, atau dengan 

ungkapan lain upaya untuk membelajarkan pebelajar.
42

  

Menurut Suwarno sebagaimana yang dikutip Ramayulis, 

peranan madrasah dalam proses pembelajaran antara lain: 1) 

memberikan kecerdasan pikiran dan memberi pengetahuan, 2) 

memberikan spesialisasi dalam bidang pendidikan dan pengajaran, 

3) memberikan pendidikan dan pengajaran yang lebih efisien 

kepada masyarakat, 4) membantu perkembangan individu menjadi 

makhluk social, 5) menjaga nilai budaya yang hidup dalam 

masyarakat dengan jalan menyampaikan kebudayaan tadi, dan 6) 

melatih untuk dapat berdiri sendiri dan bertanggung jawab 

sebelum ke masyarakat.
43 

 

Proses belajar merupakan kegiatan utama madrasah. 

Madrasah diberi kebebasan memilih strategi, metode dan teknik-

teknik pembelajaran dan pengajaran yang paling efektif, sesuai 

dengan karakteristik siswa, karakteristik guru, dan kondisi nyata 

sumberdaya yang tersedia di madrasah. Secara umum, 

strategi/metode/teknik pembelajaran dan pengajaran yang 

berpusat pada siwa (student centered) lebih mampu 

memberdayakan pembelajaran yang menekankan pada keaktifan 

                                                           
41 Himpunan Redaksi Grafika, UUSPN No. 20 Th 2003, (Jakarta : Sinar Grafika, 2003), Cet Ke-1, 

h. 9 
42 Abd. Gafar, Muhammad Jamil, Re-formulasi Rancangan pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam, (Jakarta: Nur Insani, 2003), h. 17 
43 Ramayulis, Pengantar Ilmu Pendidikan, (Jakarta : Kalam Mulia, 2003), h. 141-143 
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belajar siswa, bukan pada keaktifan mengajar guru. Oleh karena 

itu kepala madrasah perlu menerapkan cara-cara belajar siswa 

aktif seperti active learning, cooperative learning, dan quantum 

learning perlu diterapkan. 

 

b. Perencanaan dan Evaluasi  

Madrasah diberi kewenangan untuk melakukan 

perencanaan sesuai dengan kebutuhannya (school-based plan). 

Kebutuhan yang dimaksud misalnya, kebutuhan untuk 

meningkatkan mutu madrasah. Menurut Nahwawi sebagaimana 

yang dikutip Ahmad Sabri rencana yang perlu disusun oleh oleh 

madrasah dalam konteks pendidikan meliputi: 1) Perumusan 

tujuan yang hendak dicapai, 2) Penentuan bidang/fungsi unit 

sebagai bagian yang akan melaksanakan kegiatan untuk mencapai 

tujuan, 3) Menetapkan jangka waktu yang diperlukan, 4) 

Menetapkan metode atau cara penyampaian tujuan, 5) menetapkan 

alat-alat yang dapat dipergunakan untuk meningkatkan efisiensi 

pencapaian tujuan, 6) merumuskan rencana evaluasi atau penilaian 

untuk mengukur tingkat pencapaian tujuan, dan 7) menetapkan 

jumlah dan sumber dana yang diperlukan.
44

 

Secara internal evaluasi dilakukan oleh warga madrasah 

untuk memantau proses pelaksanaan dan untuk mengevaluasi hasil 

program-program yang telah dilaksanakan. Evaluasi semacam ini 

sering disebut evaluasi diri. Evaluasi diri harus jujur dan 

transparan agar benar-benar dapat mengungkap informasi yang 

sebenarnya.  

 

 

 

c. Pengelolaan Kurikulum 

                                                           
44 Ahmad Sabri, Administrasi Pendidikan, (Padang : IAIN IB Press, 2000), h. 14 
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Untuk menciptakan pendidikan yang berkualitas, maka 

seluruh komponen-komponen pendidikan mestilah berkualitas. 

Diantara komponen yang sangat penting untuk menuju pendidikan 

yang berkualitas itu adalah adanya kurikulum madrasah yang 

dibuat oleh madrasah sebagai sebuah pedoman dan arah dalam 

menciptakan proses pendidikan yang berkualitas. 

Karena kurikulum yang dibuat oleh Pemerintah Pusat 

adalah kurikulum standar yang berlaku secara nasional, sementara 

kondisi madrasah pada umumnya sangat beragam maka dalam 

implementasinya, madrasah dapat 

mengembangkan(memperdalam, memperkaya, dan memodifikasi) 

kurikulum tersebut, namun tidak boleh mengurangi isi kurikulum 

yang berlaku secara nasional. Madrasah dibolehkan memperdalam 

kurikulum, artinya, apa yang diajarkan boleh dipertajam dengan 

aplikasi yang bervariasi. Madrasah juga dibolehkan memperkaya 

apa yang diajarkan, artinya apa yang diajarkan boleh diperluas dari 

yang harus, dan seharusnya, dan yang dapat diajarkan. Demikian 

juga, madrasah dibolehkan memodifikasi kurikulum, artinya apa 

yang diajarkan boleh dikembangkan agar lebih kontekstual dan 

selaras dengan karakteristik peserta didik. Selain itu, madrasah 

juga diberi kebebasan untuk mengembangkan kurikulum muatan 

lokal.  

 

d. Pengelolaan Ketenagaan. 

Reformasi dalam pengelolaan pendidikan mengarah kepada 

terciptanya kondisi yang desentralistis baik pada tatanan birokrasi 

maupun pengelolaan madrasah. Reformasi ini, terwujudkan dalam 

bentuk kewenangan luas di tingkat Kab/Kota, madrasah dalam 

mengelola berbagai sumber termasuk di dalamnya ketenaganaan.
45 

                                                           
45 Direktorat Pendidikan Luar Biasa, Manajemen Berbasis Sekolah, (Jakarta: Direktorat 

Pendidikan Luar Biasa, 2008), h. 7 
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Tenaga kependidikan dalam proses pendidikan memegang 

peranan strategis terutama dalam upaya membentuk watak bangsa 

melalui pengembangan kepribadian dan nilai-nilai yang 

diinginkan. Dipandang dari dimensi pembelajaran, peranan 

pendidik dalam masyarakat Indonesia tetap dominan sekalipun 

teknologi yang dapat dimanfaatkan dalam proses pembelajaran 

berkembang amat cepat. 

Menurut Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat 5 dan 6 yang dimaksud 

dengan tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang 

mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan 

pendidikan. Dimana tenaga kependidikan tersebut memenuhi 

syarat yang ditentukan oleh undang-undang yang berlaku, 

diangkat oleh pejabat yang berwenang, diserahi tugas dalam suatu 

jabatan dan digaji pula menurut aturan yang berlaku. 

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. (UU No. 

20 tahun 2003 pasal 1 (BAB 1 Ketentuan umum). 

Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Sistem Pendidikan 

Nasional No.20 Tahun 2003 menjelaskan bahwa tugas tenaga 

kependidikan itu adalah melaksanakan administrasi, pengelolaan, 

pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk 

menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.
 

Jabatan Deskripsi Tugas 

Kepala Sekolah 

Bertanggung jawab atas keseluruhan kegiatan 

penyelenggaraan pendidikan di sekolahnya baik ke 

dalam maupun ke luar yakni dengan melaksanakan 
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segala kebijaksanaan, peraturan dan ketentuan-

ketentuan yang ditetapkan oleh lembaga yang lebih 

tinggi. 

Wakil Kepala 

Sekolah (Urusan 

Kurikulum) 

Bertanggung jawab membantu Kepala Sekolah dalam 

penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang berkaitan 

langsung dengan pelaksanaan kurikulum dan proses 

belajar mengajar 

Wakil Kepala 

Sekolah (Urusan 

Kesiswaan) 

Bertanggung jawab membantu Kepala Sekolah dalam 

penyelenggaraan kegiatan kesiswaan dan 

ekstrakurikuler 

Wakil Kepala 

Sekolah (Urusan 

Sarana dan 

Prasarana) 

Bertanggung jawab atas kegiatan-kegiatan inventaris 

pendayagunaan dan pemeliharaan sarana dan 

prasarana serta keuangan sekolah 

Wakil Kepala 

Sekolah (Urusan 

Pelayanan Khusus) 

Bertanggung jawab membantu Kepala Sekolah dalam 

penyelenggaraan pelayanan-pelayanan khusus, seperti 

hubungan masyarakat, bimbingan dan penyuluhan, 

usaha kesehatan sekolah dan perpustakaan sekolah. 

Pengembang 

Kurikulum dan 

Teknologi 

Pendidikan 

Bertanggung jawab atas penyelenggaraan program-

program pengembangan kurikulum dan 

pengembangan alat bantu pengajaran 

Pengembang Tes 

Bertanggung jawab atas penyelenggaraan program-

program pengembangan alat pengukuran dan evaluasi 

kegiatan-kegiatan belajar dan kepribadian peserta 

didik 
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Pustakawan 
Bertanggung jawab atas penyelenggaraan program 

kegiatan pengelolaan perpustakaan sekolah 

Laboran 
Bertanggung jawab atas penyelenggaraan program 

kegiatan pengelolaan laboratorium di sekolah 

Teknisi Sumber 

Belajar 

Bertanggung jawab atas pengelolaan dan pemberian 

bantuan teknis sumber-sember belajar bagi 

kepentingan belajar peserta didik dan pengajaran guru 

Pelatih 

Bertanggung jawab atas penyelenggaraan program-

program kegiatan latihan seperti olahraga, kesenian, 

keterampilan yang diselenggarakan 

Petugas Tata Usaha 

Bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan-

kegiatan dan pelayanan administratif atau teknis 

operasional pendidikan di sekolah 

Tabel 1. Jabatan dan Deskripsi Jabatan Tenaga Kependidikan di Sekolah
46 

 

Kepala Madrasah perlu melakukan pengelolaan ketenagaan, 

mulai dari analisis kebutuhan, perencanan, rekrutmen, 

pengembangan, hadiah dan sangsi (reward and punishment), 

hubungan kerja, sampai evaluasi kinerja tenaga kerja madrasah 

(guru, tenaga administrasi, laporan, dsb) dapat dilakukan oleh 

madrasah kecuali yang menyangkut pengupahan/imbalan jasa dan 

rekrutmen guru, yang sampai saat ini masih ditangani oleh 

birokrasi diatasnya. 

 

                                                           

46 http://ganieindraviantoro.wordpress.com/kuliah/semester-4/education-

management/makalah-manajemen-tenaga-pendidikan/ 
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1) Perencanaan Ketenagaan 

Menurut Susilo Martoyo ( 2000: 21) Pengadaan tenaga 

kerja dimaksudkan untuk memperoleh jumlah dan jenis tenaga 

kerja yang tepat untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang 

dibutuhkan guna mencapai tujuan organisasi. Fungsi ini 

terutama menyangkut tentang penentuan kebutuhan tenaga 

kerja dan penarikannya, seleksi serta penempatannya. 

Pada berbagai unit organisasi yang besar, fungsi 

pengadaan tenaga kerja biasanya didelegasikan kepada para 

ahli bagian personalia, sedangkan untuk unit organisasi yang 

kecil seringkali cukup ditangani oleh pimpinan unit yang 

bersangkutan (Susilo Martoyo:2000). Untuk pelaksanaan 

fungsi ini terlebih dahulu haruslah menentukan: 

a) Kualitas/mutu tenaga kerja yang diinginkan sesuai 

persyaratan jabatan yang ada. 

b) Jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. 

Proses pengadaan tenaga kerja tidak lepas dari adanya 

Perencanaan Sumber Daya Manusia ( Human Resources 

Planning) maupun adanya permintaan yang bersifat khusus 

dari para Manajer (Specific Requests of Managers) dimana 

dalam mewujudkannya perlu adanya “action plans” yang jelas 

dan tegas, sehingga akhirnya “membuka kesempatan kerja”. 

Kualitas yang bagaimana dan berapa orang tenaga kerja yang 

dibutuhkan , disinilah diperlukan adanya analisa jabatan atau 

analisa kerja yang akan menentukan permintaan tenaga kerja 

yang memenuhi persyaratan. 

Pada dasarnya, analisa jabatan atau job analysis 

merupakan suatu proses untuk membuat uraian pekerjaan 

sedemikian rupa, sehingga dari uraian tersebut dapat diperoleh 

keterangan-keterangan yang perlu untuk dapat menilai jabatan 

itu guna suatu keperluan. Dengan demikian dari analisa jabatan 
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tersebut dapat diketahui kualitas personel yang bagaimana dan 

berapa jumlah yang diperlukan dalam suatu organisasi untuk 

mendukung jabatan tersebut (Susilo Martoyo:2000).  

Menurut Susilo Martoyo (2000:22-24) analisis jabatan 

(job analysis) dapat dibedakan dalam 4 jenis: 

a) Job analysis for personnel specifications: bertujuan untuk 

menentukan syarat mental yang dibutuhkan dari seseorang 

untuk dapat sukses memangku suatu jabatan tertentu. 

b) Job analysis for training purposes: bertujuan untuk 

menentukan langkah-langkah yang harus ditempuh dalam 

mengajarkan sesuatu pekerjaan kepada tenaga kerja baru. 

c) Job analysis for setting rates: bertujuan untuk menentukan 

nilai masing-masing jabatan suatu organisasi, sehingga 

dengan demikian dapat ditentukan tingkat upah masing-

masing secara adil. 

d) Job analysis for method improvement: ditujukan untuk 

mempermudah cara bekerja tenaga kerja pada suatu 

jabatan tertentu. 

Setelah melakukan job analysis guna mengetahui kualitas 

personel  dan berapa jumlah personel yang dibutuhkan, 

langkah selanjutnya adalah menentukan darimana dan 

bagaimana dapat memperoleh orang-orang seperti yang 

disyaratkan tersebut dan berapa jumlah dan jenis tenaga kerja 

yang diperlukan tersebut. Hal ini akan dijelaskan dalam 

rekruitment. 

2) Rekrutmen  

Rekruitmen/pengadaan adalah suatu proses kegiatan 

mengusahakan calon pegawai yang tepat sesuai dengan 

persyaratan yang telah ada ditetapkan dalam klasifikasi 

jabatan. 
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Setelah adanya perencanaan tenaga kerja, dan analisis 

jabatan yang diperlukan dalam suatu organisasi atau 

kelembagaan, maka langkah selanjutnya adalah menentukan 

darimana dan bagaimana dapat memperoleh orang-orang yang 

dibutuhkan sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan dalam 

perencanaan ketenagaan sebelumnya. 

Pada umumnya sumber tenaga kerja dapat diperoleh dari 2 

sumber, (Susilo Martoyo, 2000: 37-38) yaitu: 

a) Internal organisasi atau kelembagaan ( sumber dari dalam): 

artinya pegawai yang akan mengisi lowongan jabatan 

ditarik dari pegawai yang telah ada dalam organisasi 

bersangkutan. 

b) Exsternal organisasi atau kelembagaan ( sumber dari luar); 

berarti bahwa untuk mengisi lowongan jabatan tertentu 

ditarik orang-orang dari luar organisasi. Sumber-sumber 

eksternal itu adalah lembaga pendidikan, kantor 

penempatan tenaga kerja, pasar tenaga kerja, referrensi 

dari karyawan yang ada, serta referensi dari kawan 

pimpinan/manajer. Perekrutan dengan cara ini dilakukan 

dengan menerima lamaran-lamaran dan berlaku bagi 

semua masyarakat luas yang memenuhi persyaratan. 

Metode ini mempunyai segi positif karena dengan sistem 

ini tenaga kerja yang diterima merupakan pilihan dari 

pelamar-pelamar yang telah memenuhi syarat-syarat 

maksimum, dengan demikian dapat diharapkan bahwa 

tenaga yang diterima adalah tenaga dengan mutu terbaik. 

 

3) Seleksi 

Seleksi adalah proses untuk memilih pegawai yang paling 

berkualitas dan paling sesuai dengan syarat-syarat 

yangmditetapkan oleh suatu dinas kelembagaan, untuk mengisi 
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jenis pekerjaan yang ada, atau yang akan diadakan oleh suatu 

dinas kelembagaan. Selain itu, seleksi dapat juga diartikan 

sebagai sarana atau alat untuk memilih individu yang memiliki 

kualifikasi tertentu untuk mengisi jabatan yang ada atau 

jabatan yang baru dibuka.  

Dengan demikian maka semboyan “the right man on the 

right place” akan mendekati kenyataan. Untuk itu perlu sekali 

ditetapkan adanya dasar kebijakan dalam seleksi tersebut, 

sehingga ada landasan yang kuat untuk mencapai hasil 

penarikan tenaga kerja yang sebaik-baiknya.Pada dasarnya, 

proses seleksi dimulai setelah kumpulan para pelamar yang 

memenuhi syarat yang diperoleh lewat suatu penarikan.
47

 

 

4) Penempatan 

Sebelum memahami tentang penempatan pegawai maka 

terlebih dahulu kita pahami pengertian pegawai. Pengertian 

Pegawai Negeri menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 

43 Tahun 1999, tentang Undang-undang Pokok Kepegawaian 

adalah sebagai berikut: “Pegawai Negeri adalah setiap warga 

Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang 

ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi 

tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara 

lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku”. 

Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pegawai 

negeri adalah pegawai pemerintah yang berada di luar politik, 

bertugas melaksanakan administrasi pemerintahan berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.  

                                                           

47 Tim Dosen Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia. 2012. Manajemen 

Pendidikan. Bandung: Alfabeta. Hal 239-241, 
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Proses penempatan merupakan suatu proses yang sangat 

menentukan dalam mendapatkan pegawai yang kompeten yang 

dibutuhkan instansi, karena penempatan yang tepat dalam 

posisi jabatan yang tepat akan dapat membantu  dalam 

mencapai tujuan yang diharapakan. Penempatan, yaitu proses 

penanganan pegawai baru yang sudah melaksanakan 

pendaftaran ulang untuk diberi tahu pada bagian seksi mana 

mereka ditempatkan.  

 

5) Pembinaan & Pengembangan 

Yang dimaksud dengan pembinaan pegawai adalah usaha 

yang dijalankan memajukan dan meningkatkan mutu kerja 

personalia  yang berada dalam lingkungan sekolah baik tenaga 

edukatif maupun administratif. Cara-caranya : 

a) Melalui usaha sendiri 

b) Melalui kelompok profesi 

c) In service training  

d) Loka karya 

e) Promosi jabatan  

f) Pemindahan jabatan 

Landasan hukum pembinaan PNS adalah UU No. 43 Tahun 

1999 perubahan atas UU No. 8 Tahun 1974 tentang pokok-

pokok Kepegawaian berisi pengaturan pokok-pokok tentang 

kedudukan, kewajiban, hak dan pembinaan pegawai. 

Pembinaan adalah semua upaya yang dilakukan oleh lembaga 

untuk mempertahankan para pegawai agar tetap berada di 

lingkungan organisasi dan mengupayakan pula kedinamisan 

keterampilan, pengatahuan, serta sikapnya agar mutu kerjanya 

bias tetap dipertahankan. Pembinaan pegawai biasa dilakukan 

secara mandiri dengan kursus-kursus, membaca artikel dari 

internet, dan bias melalui membaca buku. Selain mandiri bisa 
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dilakukan secara kelompok dapat ditempuh dengan cara 

lokakarya, seminar, symposium, promosi. 

Pengembangan tenaga kependidikan adalah suatu proses 

pendidikan jangka panjang yang mempergunakan prosedur 

secara sistematis dan terorganisir dimana peagawai dapat 

memperoleh pengetahuan dan keterampilan untuk 

meningkatkan kemampuannya. 

Dalam UU No 43 Tahun 1999 Pasal 31 pendidikan dan 

pelatihan bagi PNS dibagi menjadi 2 yakni pendidikan dan 

pelatihan prajabatan dan pendidikan dan pelatihan jabatan. 

a) Pendidikan dan pelatihan prajabatan adalah suatu 

pelatihan kepada CPNS dengan tujuan agar ia dapat 

terampil melaksanakan tugas yang dipercayakan 

kepadanya. 

b) Pendidikan dan pelatihan dalam jabatan adalah suatu 

pelatihan untuk meningkatkan mutu, keahlian, 

kemampuan, dan keterampilan. 

 

6) Pemutusan Hubungan Kerja/Pemberhentian 

Adalah lepasnya hubungan kerja secara resmi dari kesatuan 

atau organisasi dimana yang bersangkutan bekerja atau 

pemberhentian pegawai yang mengakibatkan yang 

bersangkutan kehilangan statusnya sebagai PNS, atau 

pemberhentian yang bersangkutan tidak bekerja lagi tetapi 

tetap berstatus sebagai PNS dan lain-lain. 

Lepasnya hubungan kerja tersebut, seperti yang saat ini 

dikenal dengan istilah PHK, dapat mengandung pengertian 

positif, dan dapat pula bersifat negatif.  Bersifat positif apabila 

pemberhentian personel/pegawai/karyawan tersebut 

dilaksanakan pada masa atau jangka pemberhentian dan sesuai 
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dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku secara wajar. 

Bersifat negatif, apabila proses dan pelaksanaan 

pemberhentian tersebut atau secara tidak wajar.48 

Menurut Drs. Manullang dalam Susilo Martoyo, 

persyaratan yang harus dipenuhi untuk suatu pemutusan 

hubungan kerja setidaknya meliputi hal-hal sebagai berikut49: 

a) Tenggang waktu pemberhentian. 

b) Izin dan saat Pemberhentian. 

c) Alasan Pemberhentian:  

d) Pemberian pesangon, uang jasa ataupun uang ganti rugi. 

Maka dari itu dapat kita ketahui bersama, tidaklah gampang 

untuk memutuskan suatu hubungan kerja. Setiap pemutusan 

hubungan kerja haruslah berdasarkan pada ketentuan aturan-

aturan yang berlaku mengenai pemutusan hubungan kerja 

tersebut. 

 

e. Pengelolan Fasilitas (Peralatan dan Perlengkapan).  

Pengelolaan fasilitas sudah seharusnya dilakukan oleh 

madrasah, mulai dari pengadan, pemeliharaan dan perbaikan, 

hingga sampai pengembangan. Hal ini didasari oleh kenyataan 

bahwa sekolah yang paling mengetahui kebutuhan fasilitas, baik 

kecukupan, kesesuaian, maupun kemutakhirannya, terutama 

fasilitas yang sangat erat kaitannya secara langsung dengan proses 

belajar mengajar. Pada dasarnya sekolah umum yang pada 

umumnya berstatus negeri dan dengan statusnya itu seluruh 

pembiayaan, ketenagaan, semua kebutuhan fasilitas tercukupi oleh 

pemerintah dibandingkan dengan prestasi madrasah yang pada 

                                                           

48 Martoyo, Susilo Kolonel Kal (Purn). 2000. Manajemen Sumber Daya Manusia Edisi 4. 

Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, hal 199 
49 Ibid, hal 200 



47 
 

umumnya berstatus swasta dan tidak memperoleh fasilitas 

sebagaimana yang diterima oleh sekolah umum pada umumnya.
50

 

 

f. Pengelolaan Keuangan.  

Pengelolaan keuangan, terutama pengalokasian/penggunaan 

uang sudah sepantasnya dilakukan oleh Kepala Madrasah secara 

transparan dan bertanggungjawab. Hal ini juga didasari oleh 

kenyataan bahwa madrasahlah yang paling memahami 

kebutuhannya sehingga desentralisasi pengalokasian/penggunaan 

uang sudah seharusnya dilimpahkan ke madrasah. Madrasah juga 

harus diberi kebebasan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang 

mendatangkan penghasilan, sehingga sumber keuangan tidak 

semata-mata tergantung pada pemerintah.  

 

g. Pelayanan Siswa. 

Pelayanan siswa, mulai dari peneriman siswa baru, 

pengembangan/pembinaan/ pembimbingan, penempatan untuk 

melanjutkan madrasah atau untuk memasuki dunia kerja, hingga 

sampai pada pengurusan alumni, sebenarnya dari dahulu memang 

sudah didesentralisasikan. Karena itu, yang diperlukan adalah 

peningkatan intensitas dan ekstensitasnya.  

 

h. Hubungan Madrasah Masyarakat.  

Esensi hubungan madrasah-masyrakat adalah untuk 

meningkatkan keterlibatan, kepedulian, kepemilikan, dan 

dukungan dari masyarakat terutama dukungan moral dan finasial. 

Dalam arti yang sebenarnya hubungan madrasah-masyarakat dari 

dahulu sudah didesentralisasikan. Oleh karena itu, sekali lagi, 

yang dibutuhkan adalah peningkatan intensitas dan ekstesitas 

hubungan madrasah-masyarakat. 

                                                           
50 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, http://www.uin-malang. 

ac.id/index.php? 
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i. Pengelolaan Iklim Madrasah. 

Iklim madrasah (fisik dan non fisik) yang kondusif 

akademik merupakan prasyarat bagi terselenggaranya proses 

belajar mengajar yang efektif. Lingkungan madrasah yang aman 

dan tertib, optimisme dan harapan/ekspektasi yang tinggi dari 

warga madrasah, kesehatan madrasah, dan kegiatan-kegiatan yang 

terpusat pada siswa (student-centered activities) adalah contoh-

contoh iklim madrasah yang dapat menumbuhkan semangat 

belajar siswa. Iklim madrasah sudah merupakan kewengan 

madrasah, sehingga yang diperlukan adalah upaya-upaya yang 

lebih intensif dan ekstentif.  

5. Tujuan dan Manfaat Manajemen Mutu Berbasis Madrasrah 

MMBM merupakan paradigma baru pendidikan yang 

memberikan otonomi luas pada tingkat sekolah dengan maksud agar 

madrasah leluasa mengelola sumber daya dan sumber dana dengan 

mengalokasikannya sesuai dengan prioritas kebutuhan. MBS 

merupakan paradigma baru pendidikan yang memberikan otonomi 

luas pada tingkat madrasah dengan maksud agar madrasah leluasa 

mengelola sumber daya dan sumber dana dengan mengalokasikannya 

sesuai dengan prioritas kebutuhan.  

Pada sistem MMBM madrasah dituntut secara mandiri 

menggali, mengalokasikan, menentukan prioritas, mengendalikan, 

dan mempertanggungjawabkan pemberdayaan sumber-sumber, baik 

kepada masyarakat maupun pemerintah. MMBM juga merupakan 

salah satu wujud dari reformasi pendidikan yang menawarkan kepada 

madrasah untuk menyediakan pendidikan yang lebih baik dan 

memadai bagi siswa. Hal ini juga berpotensi untuk meningkatkan 

kinerja staf, menawarkan partidipasi langsung kepada kelompok-

kelompok terkait, dan meningkatkan pemahaman kepada masyarakat 

terhadap pendidikan.  
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Pengertian MMBM sebagai suatu konsep yang menempatkan 

kekuasaan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pendidikan 

diletakkan pada tempat yang paling dekat dengan proses belajar 

mengajar. Kewenangan terhadap pembelajaran di serahkan kepada 

unit yang paling dekat dengan pelaksanaan proses pembelajaran itu 

sendiri yaitu madrasah. Di samping itu untuk memberdayakan 

madrasah agar dapat melayani masyarakat secara maksimal sesuai 

dengan keinginan masyarakat tersebut.  

a. Tujuan Manajemen Mutu Berbasis Madrasah 

Adapun tujuan dan maksud implementasi MMBM adalah untuk 

1) Meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan 

inisiatif sekolah dalam mengelola dan memberdayakan 

sumber daya yang tersedia;  

2) Meningkatkan kepedulian warga madrasah dan masyarakat 

dalam menyelenggarakan pendidikan melalui pengambilan 

keputusan bersama;  

3) Meningkatkan tanggung jawab madrasah kepada orangtua, 

masyarakat, dan pemerintah tentang mutu madrasahnya; dan  

4) Meningkatkan kompetisi yang sehat antar madrasah tentang 

mutu pendidikan yang akan dicapai.
51 

 

Dengan demikian dapat dipahami bahwa sudah jelas secara 

politis manajemen berbasis madrasah madrasah merupakan 

muara dari semua kebijakan di bidang pendidikan akan tergambar 

di madrasah, sebab sekolah merupakan jaringan terakhir dari 

rangkaian birokrasi pendidikan. MMBM juga sebagai bentuk 

operasionalisasi dari kebijakan desentralisasi atau otonomi 

                                                           

51 Bahtiar, Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah di SMP Negeri 2 Sinjai Barat,op.cit., h. 4 
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pendidikan dalam hubungannya dengan otonomi daerah. Secara 

teoritis MMBM juga merupakan suatu konsep yang menawarkan 

suatu otonomi kepada madrasah dalam rangka meningkatkan 

mutu, efisiensi dan pemerataan pendidikan agar dapat 

mengakomodir kepentingan masyarakat setempat serta menjalin 

kerja sama yang erat antara madrasah, masyarakat dan 

pemerintah. Secara operasional MMBM merupakan gagasan 

yang menempatkan kewenangan pengelolaan madrasah dalam 

suatu keutuhan entitas sistem. 

b) Manfaat Manejemen Mutu Berbasis Madrasah 

MMBM dipandang sebagai alternatif dari pola umum 

pengoperasian sekolah yang selama ini memusatkan wewenang di 

kantor pusat dan daerah. MMBM adalah strategi untuk 

meningkatkan pendidikan dengan mendelegasikan kewenangan 

pengambilan keputusan penting dari pusat dan dearah ke tingkat 

sekolah. Dengan demikian, MMBM pada dasarnya merupakan 

sistem manajemen di mana sekolah merupakan unit pengambilan 

keputusan penting tentang penyelenggaraan pendidikan secara 

mandiri. MMBM memberikan kesempatan pengendalian lebih 

besar bagi kepala sekolah, guru, murid, dan orang tua atas proses 

pendidikan di sekolah mereka. 

Dalam pendekatan ini, tanggung jawab pengambilan 

keputusan tertentu mengenai anggaran, kepegawaian, dan 

kurikulum ditempatkan di tingkat sekolah dan bukan di tingkat 

daerah, apalagi pusat. Melalui keterlibatan guru, orang tua, dan 

anggota masyarakat lainnya dalam keputusan-keputusan penting 

itu, MMBM dipandang dapat menciptakan lingkungan belajar 

yang efektif bagi para murid. Dengan demikian, pada dasarnya 

MMBM adalah upaya memandirikan sekolah dengan 

memberdayakannya.  
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Melalui MMBM dinyakini bahwa prestasi belajar murid 

lebih mungkin meningkat jika manajemen pendidikan dipusatkan 

di sekolah ketimbang pada tingkat daerah. Para kepala sekolah 

cenderung lebih peka dan sangat mengetahui kebutuhan murid 

dan sekolahnya ketimbang para birokrat di tingkat pusat atau 

daerah. Lebih lanjut dinyatakan bahwa reformasi pendidikan yang 

bagus sekalipun tidak akan berhasil jika para guru yang harus 

menerapkannya tidak berperanserta merencanakan-nya. 

PPendekatan melalui MMBM juga memiliki lebih banyak 

maslahatnya ketimbang pengambilan keputusan yang terpusat. 

Maslahat itu antara lain menciptakan sumber kepemimpinan baru, 

lebih demokratis dan terbuka, serta menciptakan keseimbangan 

yang pas antara anggaran yang tersedia dan prioritas program 

pembelajaran. Pengambilan keputusan yang melibatkan semua 

pihak yang berkepentingan meningkatkan motivasi dan 

komunikasi (dua variabel penting bagi kinerja guru) dan pada 

gilirannya meningkatkan prestasi belajar murid. MMBM bahkan 

dipandang sebagai salah satu cara untuk menarik dan 

mempertahankan guru dan staf yang berkualitas tinggi.  


