


Pengantar Manajemen Pendidikan
© Nur Hidayah, Sartaman, Susatyo Adhi Pramono

Editor: Dr. Nurul Hidayati Murtafiah, M.Pd.I

Desain Cover: Abdullah Rasyid Ridha
Tata letak isi: Zaini Adroi

Cetakan I, 2022
14,8 x 21 cm., vi + 142 hlm
ISBN : 978-623-5294-57-5

SULUR PUSTAKA

Jl. Jogja-Solo, Km.14, Candi Sari, Rt.01/22, 

Tirtomartani, Kalasan, Sleman, Yogyakarta

www.sulur.co.id

CV. Tripe Konsultan - JOURNAL CORNER AND PUBLISHING

Jl. R. Fatah, No.50, Bakung, Sidamulya, RT.3/4, Sidamulya, 
Wanareja, Cilacap

Phone: 0812-1526-3928
https://jcopublishing.com/

Hak cipta dilindungi oleh Undang-undang

Dilarang memberbanyak sebagian atau seluruh isi buku

tanpa izin tertulis dari Penerbit.



iiiPengantar Manajemen Pendidikan

Segala puji dan syukur saya ucapkan kepada Allah 
SWT yang telah memberikan nikmat serta hidayah-
Nya terutama nikmat kesempatan dan kesehatan se-

hingga penulis dapat menyelesaikan buku ini yang ber-
judul “Pengantar Manajemen Pendidikan.” Shalawat 
serta salam penulis sampaikan kepada Nabi besar kita 
Muhammad SAW yang telah memberikan pedoman hidup 
yakni Al-Qur’an dan Sunnah untuk keselamatan umat di 
dunia dan akhirat.

Penulis ucapkan terima kasih yang utama kepada 
Orang Tua kami, guru-guru serta mentor kami yang selalu 
mendampingi dan memberikan support, kritik, dan ma-
sukan sehingga penulis dapat menyelesaikan buku ini. 
Kemudian, teruntuk para sahabat terbaik yang selalu ada 
dalam suka dan duka mendukung penuh dalam penulisan 
buku ini. Terima kasih disampaikan pula kepada tim editor 
Journal Corner and Publishing dan CV. Tripe Konsultan 
yang telah membantu dalam penyusunan buku ini.

Sasaran yang ingin dicapai dalam proses manajemen 
adalah tercapainya tujuan secara efektif dan efisien. Hal 

PRAKATA
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yang perlu dihindari dalam mencapai tujuan yaitu kegiatan 
yang menimbulkan pemborosan dan perencanaan yang 
tidak tepat. Untuk terjadinya pemborosan, maka sumber 
daya yang ada akan digunakan dalam proses mencapai 
tujuan tersebut. Disinilah pentingnya menerapkan fungsi-
fungsi manajemen. Bidang pendidikan juga tidak terlepas 
dari proses manajemen. Manajemen pendidikan merupakan 
suatu proses penataan kelembagaan pendidikan dengan 
melibatkan sumber potensial, baik yang bersifat human 
atau non-human untuk mencapai tujuan pendidikan yang 
telah ditentukan secara efektif dan efisien.

Buku ini berisi enam bab yang membahas tentang: (1) 
definisi manajemen; (2) definisi pendidikan; (3) seluk beluk 
manajemen pendidikan; (4) manajemen peserta didik; 
(5) manajemen tenaga kependidikan, dan (6) penutup. 
Akhirnya buku ini mudah-mudahan dapat bermanfaat 
bagi pembaca dan berkontribusi konstruktif bagi perkem-
bangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ma-
najemen pendidikan. 

Bandar Lampung, Desember 2022

Tim Penulis
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BAB I

MANAJEMEN
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A. Pengertian Manajemen
Manajemen  adalah suatu seni atau prinsip yang ber-

kaitan dengan pengorganisasian, seperti menyusun 

perencanaan, membangun organisasi dan pengorga-

nisasiannya, pergerakan, serta pengendalian atau peng-

awasan. Manajemen merupakan suatu proses yang 

sistematis dalam pengorganisasian sehingga dapat 

dilakukan pengendalian dan pengawasan untuk men-

capai tujuan tertentu.

Kata ‘manajemen’ berasal dari bahasa Inggris yakni 

‘manage’ yang memiliki arti mengatur, merencanakan, 

mengelola, mengusahakan, dan memimpin. Secara 

etimologis,  manajemen  merupakan seni untuk melak-

sanakan dan mengatur. Hal tersebut yang mendasari 

manajemen sebagai seni mengelola dan mengatur 

agar tersusun secara rapi. Istilah manajemen tersebut 

biasanya diidentikan dengan dunia bisnis dan per-

kantoran. Manajemen sangat dibutuhkan agar tujuan 

pribadi atau organisasi bisa tercapai. Manajemen juga 

sangat diperlukan untuk mencapai efisiensi dan efek-

tivitas suatu kerja organisasi. Adapun orang yang 

mengatur, merumuskan, dan melaksanakan berbagai 

tindakan manajemen disebut manajer.
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B. Tujuan Manajemen
1) Bisa menentukan suatu strategi yang efektif serta 

efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditentu-
kan.

2) Melakukan sebuah evaluasi kerja dan mengkaji 
ulang akan situasi yang akan terjadi yang bertujuan 
untuk melakukan penyesuaian strategi jika terjadi 
hal-hal yang di luar strategi.

3) Mengatur dan menjaga kesehatan emosi (personal), 
keuangan, dan semua sektor pada suatu perusahaan 
supaya perusahaan tersebut bisa mencapai profit 
yang maksimal.

4) Mengevaluasi dan meninjau kembali suatu kekuatan 
(strength), kelemahan (weakness), peluang maupun 
ancaman yang ada, dan sebagainya.

C. Fungsi Manajemen
1. Perencanaan (Planning)

Perencanaan adalah rangkaian proses pemilihan 
atau penetapan tujuan organisasi dan penentu 
strategi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. 
Dengan perencanaan, dapat dilakukan penilaian 
alternatif dalam pengambilan keputusan agar men-
dapatkan pilihan terbaik di antara alternatif lainnya.
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2. Pengorganisasian (Organizing)

Organizing  atau pengorganisasian adalah rangkaian 

aktivitas pembagian tugas yang akan dikerjakan serta 

proses pengembangan struktur organisasi yang sesuai 

tujuan perusahaan.

Tujuan  organizing  wajib dijalankan dengan baik agar 

dapat mengatur berbagai SDM atau sumber daya lain. 

Dengan begitu, sumber daya di dalam perusahaan dapat 

berfungsi secara optimal dan mampu melaksanakan 

peran serta fungsi masing-masing dengan baik.

3. Fungsi Penempatan

Di sini seorang pemimpin memiliki tugas menempat-

kan sumber daya yang tersedia sesuai dengan kebu-

tuhan. Dengan demikian, proses pencapaian tujuan 

dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien.

4. Pengarahan (Directing)

Pengarahan atau  directing  yaitu suatu tindakan yang 

berupaya agar semua anggota kelompok dapat ber-

usaha meraih tujuan yang sesuai dengan rencana ma-

najerial serta usaha.

Fungsi ini bertujuan mengarahkan atau mengendali-

kan agar pekerjaan makin efektif dan efisien.
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5. Pengawasan (Controlling) 

Tujuan  controlling  atau pengawasan ialah  untuk 

menilai pekerjaan yang telah dilakukan oleh se-

luruh SDM yang ada di suatu perusahaan. Fungsi 

pengawasan sangat penting dilakukan karena fungsi 

ini untuk menentukan kualitas layanan atau produk 

yang dihasilkan perusahaan dapat berjalan dengan 

baik atau tidak.

D. Unsur-Unsur Manajemen
1. Manusia (Human)

Faktor yang paling utama dalam manajemen adalah 

manusia. Manusia membuat tujuan dan melakukan 

proses pencapaian tujuan tersebut. Dengan kata 

lain, proses kerja tidak akan terjadi bila terdapat 

unsur manusia di dalamnya.

2. Uang (Money)

Selain manusia, uang juga merupakan unsur ma-

najemen yang sangat berpengaruh karena hasil 

kegiatan dapat diukur dari jumlah yang beredar di 

suatu perusahaan. Adanya uang bisa menjadi alat 

dalam proses pencapaian tujuan dengan penggu-

naannya yang diperhitungkan secara rasional.
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3. Bahan (Materials)

Ketersediaan bahan baku atau material sangat vital 
dalam proses produksi. Tanpa material, perusahaan 
tidak bisa mengolah sesuatu untuk dijual. Dibutuhkan 
tenaga ahli untuk mengolah bahan baku menjadi ba-
rang jadi atau setengah jadi. Sumber daya manusia dan 
bahan baku sangat berkaitan erat satu sama lain dan 
tidak bisa dipisahkan.

4. Mesin (Machines)

Mesin sangat dibutuhkan manusia untuk melakukan 
pekerjaan yang sulit menjadi lebih mudah dan cepat. 
Penggunaan mesin akan meningkatkan hasil dan ke-
untungan serta membuat proses kerja menjadi lebih 
efektif dan efisien. Selain efisien, tingkat kesalahan 
manusia atau human error dapat diminimalkan. Na-
mun, dibutuhkan sumber daya yang andal dan bahan 
baku yang berkualitas untuk memperoleh hasil yang 
maksimal.

5. Metode (Methods)

Kerja dapat berjalan dengan efektif dan efisien bila 
dilakukan dengan metode yang tepat. Suatu metode 
kerja harus mempertimbangkan sasaran, fasilitas, waktu, 
uang, dan kegiatan bisnis. Selain itu, metode yang te-
pat dan baik juga harus dipahami oleh manusia yang 
menjalankannya.
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6. Pasar (Market)

Konsumen atau pasar merupakan elemen yang sangat 
penting. Tanpa adanya pemasaran, barang tidak akan 
laku terjual. Hal itu dikarenakan tidak adanya per-
mintaan, yang bisa membuat produksi akan terhenti. 
Aktivitas perusahaan juga bisa vakum.



8 Pengantar Manajemen Pendidikan



9Pengantar Manajemen Pendidikan

BAB II

PENDIDIKAN
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A. Pengertian Pendidikan
Pendidikan merupakan salah satu hal terpenting dalam 
kehidupan sesorang. Pendidikan lah yang menentukan 
dan menuntun masa depan dan arah hidup seseorang. 
Walaupun tidak semua orang berpendapat seperti 
itu, namun pendidikan tetaplah menjadi kebutuhan 
manusia nomor wahid. Bakat dan keahlian seseorang 
akan terbentuk dan terasah melalui pendidikan. Pen-
didikan juga umumnya dijadikan tolak ukur kualitas 
setiap orang.

Pendidikan adalah salah satu fungsi dari suatu negara 
yang dilakukan demi tujuan negara itu sendiri. Ia me-
mandang bahwa pendidikan merupakan bekal untuk 
beberapa aktivitas atau pekerjaan yang layak. Pen-
didikan semestinya dipandu oleh undang-undang un-
tuk membuatnya sesuai dengan hasil analisis psikologis 
dan mengikuti perkembangan secara bertahap.

Menurut John Dewey, pendidikan adalah suatu proses 
pembaharuan makna pengalaman, yang mungkin akan 
terjadi dalam pergaulan. Di mana proses tersebut me-
libatkan pengawasan dan perkembangan dari orang 
dewasa dan kelompok di mana ia hidup.

Imam Al-Ghazali merupakan tokoh muslim terkemuka 
di dunia. Beliau salah satu ilmuwan terkenal yang mem-
pelajari ilmu di bidang filsafat dan tasawuf. Melalui 
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pemikirannya, Imam Al-Ghazali menjadi salah satu orang 

yang berpengaruh bagi perkembangan dunia Islam.

Pemilik nama lengkap Abu Hamid Muhammad bin 

Muhammad Al-Ghazali ath-Thusi asy-Syafi’i ini pernah 

memegang jabatan-jabatan sebagai naib konselor di 

Madrasah Nizhamiyah, sebuah pusat pengajian tinggi di 

Baghdad. Melalui beberapa karya buku, beliau berhasil 

memberi sumbangsih bagi perkembangan kemajuan umat 

manusia.

Menurut pendapat Imam Al Ghazali, pengertian pen-

didikan adalah proses memanusiakan manusia sejak masa 

kejadiannya sampai akhir hayat melalui berbagai ilmu 

pengetahuan. Yang mana bentuk proses pengajaran dila-

kukan secara bertahap dan menjadi tanggung jawab orang 

tua dan masyarakat, menuju pendekatan diri kepada Allah 

sehingga menjadi manusia sempurna.

Dalam bahasa Inggris pendidikan berarti education. 

Sedangkan dalam bahasa latin berarti educatum yang 

berasal dari kata E dan Duco, E berarti perkembangan dari 

luar dari dalam ataupun perkembangan dari sedikit me-

nuju banyak, sedangkan Duco berarti sedang berkem-

bang. Dari sinilah, pendidikan bisa juga disebut sebagai 

upaya guna mengembangkan kemampuan diri. 
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Pendidikan ialah pembelajaran pengetahuan, keteram-

pilan, serta kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan 

dari satu generasi ke generasi selanjutnya melalui penga-

jaran, penelitian serta pelatihan. Sedangkan, menurut 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pendidikan ialah 

proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang ataupun 

kelompok dalam upaya mendewasakan manusia melalui 

sebuah pengajaran maupun pelatihan.

Ki Hajar Dewantara, ia mengemukakan bahwa penger-

tian pendidikan ialah tuntunan tumbuh dan berkembang-

nya anak. Artinya, pendidikan merupakan upaya untuk 

menuntun kekuatan kodrat pada diri setiap anak agar me-

reka mampu tumbuh dan berkembang sebagai manusia 

maupun sebagai anggota masyarakat yang bisa mencapai 

keselamatan dan kebahagiaan dalam hidup mereka.

Ahmad D. Rimba, pendidikan ialah bimbingan yang 

dilakukan secara sadar oleh pendidik kepada peserta didik 

dengan tujuan membentuk kepribadian yang utama secara 

jasmani dan rohani.

Martinus Jan Langeveld, pendidikan ialah upaya untuk 

membantu peserta didik agar mereka mampu mengerja-

kan tugas kehidupan secara mandiri dan bertanggung 

jawab secara oral dan susila. Dalam hal ini, pendidikan juga 
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diartikan sebagai upaya untuk membangun anak agar lebih 

dewasa.

Carter V. Good, pendidikan ialah sebuah upaya untuk 

mengembangkan kecakapan individu, baik secara sikap 

maupun prilaku dalam bermasyarakat. Dengan kata lain, 

pendidikan adalah proses sosial di mana lingkungan yang 

teroganisir seperti lembaga pendidikan dan rumah, mampu 

mempengaruhi seseorang untuk mengembangkan keca-

kapan sikap dan prilaku dalam diri sendiri dan bermasya-

rakat.

H. H. Horne, pendidikan ialah sebuah alat di mana ko-

munitas sosial mampu melanjutkan keberadaan dalam 

mempengaruhi diri sendiri dan mempertahankan idealis-

me.

Stella Van Petten Henderson, pendidikan ialah sebuah 

kombinasi antara pertumbuhan dan pengembangan diri 

serta warisan sosial.

Gunning dan Kohnstamm, pendidikan ialah sebuah 

proses pembentukan dan pembangunan hati nurani, di 

mana seseorang mampu membentuk serta menentukan 

diri secara etis berdasarkan hati nurani.
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B. Jenis-Jenis Pendidikan
1. Pendidikan Formal

Pendidikan formal ialah pendidikan yang bisa di-

dapat dengan mengikuti kegiatan atau program 

pendidikan yang terstruktur serta terencana oleh 

badan pemerintahan misalnya melalui lembaga 

pendidikan ataupun universitas

Ciri-ciri pendidikan formal adalah sebagai berikut :

•	 Terdapat kurikulum yang terstruktur

•	 Memiliki persyaratan tertentu

•	 Materi yang dipakai bersifat akademik

•	 Memakan waktu yang lama untuk proses pem-

belajaran

•	 Tenaga pembimbing/pendidik memenuhi kuali-

fikasi tertentu

•	 Tempat pendidikan dari pemerintah atau swasta

•	 Harus mengikuti ujian untuk peserta didik

•	 Adanya peraturan berseragam

•	 Saat selesai menempuh  jenjang pendidikan  atau 

melanjutkan ke jenjang berikutnya membutuh-

kan ijazah sebagai peranan penting dalam pe-

nerimaan peserta didik
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2. Pendidikan Non Formal 

Pendidikan non formal ialah pendidikan yang bisa 
didapat melalui aktivitas kehidupan sehari-hari yang 
tak terikat oleh lembaga bentukan pemerintahan, mi-
salnya belajar melalui pengalaman, belajar sendiri me-
lalui buku bacaan serta belajar melalui pengalaman 
orang lain.

•	 Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga 
masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan 
yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/
atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka 
mendukung pendidikan sepanjang hayat

•	 Pendidikan nonformal berfungsi mengembang-
kan potensi peserta didik dengan penekanan pada 
penguasaan pengetahuan dan keterampilan fung-
sional serta pengembangan sikap dan kepribadian 
professional

•	 Pendidikan nonformal meliputi pendidikan keca-
kapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan 
kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perem-
puan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keteram-
pilan dan pelatihan kerja

•	 Pendidikan kesetaraan meliputi Paket A, Paket B 
dan Paket C, serta pendidikan lain yang ditujukan 
untuk mengembangkan kemampuan peserta didik 
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seperti: Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), lem-

baga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, 

majelis taklim, sanggar, dan lain sebagainya, serta pen-

didikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan 

kemampuan peserta didik.

3. Pendidikan Informal

Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga 

dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara 

mandiri yang dilakukan secara sadar dan bertanggung 

jawab. Hasil pendidikan informal diakui sama dengan 

pendidikan formal dan nonformal setelah peserta didik 

lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan.

Alasan pemerintah mengagas pendidikan informal 

adalah :

•	 Pendidikan dimulai dari keluarga.

•	 Informal diundangkan juga karena untuk mencapai 

tujuan pendidikan nasional dimulai dari keluarga

•	 Homes chooling : pendidikan formal tapi dilaksa-

nakan secara informal.

•	 Anak harus dididik dari lahir.

Berikut adalah tabel tentang pendidikan formal, non 

formal dan informal :
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Pendidikan formal
Pendidikan non-

formal
Pendidikan 

informal

•	 Tempat pem-
belajaran di 
gedung sekolah.

•	 Ada persyaratan 
khusus untuk 
menjadi peserta 
didik.

•	 Kurikulumnya 
jelas.

•	 Materi pem-
belajaran bersifat 
akademis.

•	 Proses pendi-
dikannya mema-
kan waktu yang 
lama

•	 Ada ujian formal

•	 Penyelenggara 
pendidikan adalah 
pemerintah atau 
swasta.

•	 Tenaga pengajar 
memiliki klasifikasi 
tertentu.

•	 Diselenggarakan 
dengan adminis-
trasi yang sera-
gam.

•	 Tempat pem-
belajarannya 
bisa di luar 
gedung

•	 Kadang tidak 
ada persya-
ratan khusus.

•	 Umumnya 
tidak memiliki 
jenjang yang 
jelas.

•	 Adanya 
program 
tertentu yang 
khusus hendak 
ditangani.

•	 Bersifat praktis 
dan khusus.

•	 Pendidikannya 
berlangsung 
singkat

•	 Terkadang ada 
ujian

•	 Dapat dila-
kukan oleh 
pemerintah 
atau swasta

•	 Tempat pem-
belajaran 
bisa di mana 
saja.

•	 Tidak ada 
persyaratan

•	 Tidak ber-
jenjang

•	 Tidak ada 
program 
yang diren-
canakan 
secara formal

•	 Tidak ada 
materi 
tertentu 
yang harus 
tersaji secara 
formal.

•	 Tidak ada 
ujian.

•	 Tidak ada 
lembaga 
sebagai 
penye-
lenggara.
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C. Tujuan Pendidikan
Tujuan utama yang harus menjadi orientasi dalam pen-

didikan salah satunya adalah mengembangkan potensi 

dan mencerdaskan manusia menjadi semakin lebih 

baik. Tujuan pendidikan ini termuat dalam Undang-

Undang Nomor 20 tahun 2003 yang berbunyi, sebagai 

berikut :

“Mengembangkan kemampuan dan membentuk wa-

tak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan 

untuk berkembangnya potensi peserta didik agar 

menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, 

cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab.

Namun, sebelum berlanjut membahas tujuan pen-

didikan nasional menurut Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2003. Kita perlu melihat dulu perkembangan 

tujuan pendidikan dari awal kemerdekaan hingga 

yang terbaru. Berikut ini adalah tujuan pendidikan dari 

peraturan yang pernah disahkan oleh pemerintahan 

Indonesia dari tahun ke tahun:
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1. Tujuan Pendidikan Menurut Undang-Undang No-
mor 4 Tahun 1950

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 atau diubah 

menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1954 me-

rupakan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan 

Nasional yang kali pertama disahkan dan digunakan 

oleh pemerintah Indonesia. Penyelenggaraan pendi-

dikan sebenarnya tidak langsung lahir begitu saja, 

pendidikan Indonesia banyak mengalami proses yang 

cukup panjang untuk mencapai pendidikan khas In-

donesia sendiri.

Pendidikan sendiri bukanlah persiapan untuk hidup, 

namun pendidikan adalah kehidupan bagi umat ma-

nusia sendiri. Walaupun pemerintah Indonesia di awal 

kemerdekaan sudah mengesahkan UU No. 4 Tahun 

1950, tetapi proses pendidikan yang terjadi di ma-

syarakat masih berlangsung menggunakan sistem 

pendidikan kolonial, dan mulai dapat diterapkan secara 

perlahan-lahan.

Sebagai undang-undang yang disahkan oleh negara 

yang baru merdeka, UU No. 4 Tahun 1950 memiliki tu-

juan untuk mengubah dari sistem pendidikan kolonial 

menjadi sistem pendidikan yang lebih memperhatikan 

rakyat yang baru saja merdeka. Semangat memer-

dekaan rakyat Indonesia merupakan tujuan utama dari 
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Undang-Undang ini. Hal itu dapat dilihat pada pasal 3 dan 

pasal 4 berikut ini :

a. Pasal 3

Berdasarkan Bab III Pasal 3 Undang-Undang Nomor 

4 Tahun 1950, tujuan pendidikan negara Indonesia 

adalah membentuk manusia susila yang cakap serta 

menjadikannya warga negara yang bersikap demo-

kratis dan bertanggung jawab terhadap kesejahteraan 

masyarakat dan tanah air Indonesia.

b. Pasal 4

Berdasarkan Bab II Pasal 4 Undang-Undang Nomor 

4 Tahun 1950, tujuan pendidikan dan pengajaran 

yang ingin dicapai yaitu menciptakan manusia yang 

beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha 

Esa dan memiliki budi pekerti yang luhur, memiliki 

pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani 

dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta 

rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. 

Tujuan pendidikan tersebut secara langsung dise-

suaikan dengan asas-asas yang terkandung pada ke-

lima sila Pancasila serta tersurat dalam Undang Undang 

Dasar 1945.
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2. Tujuan Pendidikan Menurut UU No. 2 Tahun 1985
Setelah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 men-

jadi dasar dari tujuan pendidikan pada masa awal ke-

merdekaan. Perkembangan zaman akhirnya membuat 

pemerintahan era Presiden Soeharto pada waktu itu 

melakukan penambahan pada tujuan pendidikan In-

donesia.

Berdasarkan Undang Undang No. 2 Tahun 1985, tujuan 

pendidikan yaitu untuk mencerdaskan kehidupan 

bangsa dan juga untuk mengembangkan manusia 

yang seutuhnya. Maksud dari manusia seutuhnya yang 

disebutkan di dalam pasal 4 bisa dimaknai dengan 

manusia yang cerdas secara komprehensif.

Hal itu sesuai delapan tipe kecerdasan yang telah diru-

muskan dalam Renstra Kementerian Pendidikan, yaitu: 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

budi pekerti yang luhur, keterampilan dan pengetahuan 

yang memadai, kesehatan jasmani dan rohani yang 

baik, serta kepribadian yang mantap, mandiri, dan juga 

mempunyai rasa tanggung jawab dalam urusan ber-

masyarakat dan berbangsa.

3. Tujuan Pendidikan Menurut UU No 20 Tahun 2003

Berdasarkan Bab II Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2003, dasar pendidikan nasional yaitu pendidikan 
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nasional yang berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Secara normatif, ketentuan dasar pendidikan nasional ini 

memiliki kemiripan dengan undang-undang sebelumnya.

Selanjutnya, merujuk pada pasal 3 Undang Undang 

Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional 

berbunyi bahwa tujuan pendidikan nasional adalah untuk 

mengembangkan potensi peserta didik supaya menjadi 

manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 

mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab.

Tujuan Pendidikan Nasional yang terdapat dalam Un-

dang-undang No. 20 Tahun 2003 merupakan tujuan pen-

didikan yang menjadikan Pancasila dan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar 

untuk menyelenggarakan pendidikan.

UU Nomor 20 Tahun 2003 dapat disimpulkan bahwa 

tujuan pendidikan Indonesia yaitu untuk mengembangkan 

potensi para pelajar dalam hal ini peserta didik agar bisa 

menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada 

Tuhan Yang Mahas Esa.

Selain itu, peserta didik juga diharapkan dapat mem-

punyai kepribadian yang berakhlak mulia, berilmu, mandiri, 
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mulia, kreatif, sehat, dan yang paling penting adalah 

membentuk pelajar menjadi warga negara yang memiliki 

sikap demokratis dan juga bertanggung jawab.

Pemerolehan dan pengembangan pendidikan dapat 

membuat peserta didik memiliki kemauan atau motivasi 

untuk menjadi pribadi yang lebih baik di dalam berbagai 

aspek kehidupan. Pendidikan yang baik dari taman kanak-

kanak hingga perguruan tinggi juga merupakan suatu 

syarat utama yang dibutuhkan untuk membantu mema-

jukan bangsa Indonesia.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 juga mem-

berikan batasan soal apa itu pengertian pendidikan. Pem-

batasan itu ditegaskan bahwa pendidikan adalah usaha 

secara sadar dan telah terencana yang dilaksanakan untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 

peserta didik dapat berperan aktif untuk mengembangkan 

potensi di dalam dirinya.

Usaha dalam upaya mengembangkan potensi terse-

but akan membantu pelajar untuk mempunyai kekuatan 

spiritual dalam urusan keagamaan, pengendalian diri, 

kecerdasan, akhlak mulia, kepribadian, dan juga keteram-

pilan yang dibutuhkan oleh pelajar secara pribadi, masya-

rakat, bangsa, dan juga negara.
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Tujuan pendidikan  merupakan suatu faktor yg amat 
sangat krusial pada dalam pendidikan, sebab tujuan 
pendidikan ini artinya arah yang hendak dicapai atau 
yang hendak pada tuju sang pendidikan. pada penye-
lenggaraannya pendidikan tidak bisa dilepaskan asal 
sebuah tujuan yg hendak dicapai, hal ini dapat dibuk-
tikan menggunakan penyelenggaraan pendidikan yang 
pada alami bangsa Indonesia. 

Tujuan pendidikan yg berlaku di masa Orde lama ber-
beda menggunakan tujuan pendidikan pada masa Orde 
Baru. sejak Orde Baru sampai sekarang, rumusan tentang 
tujuan pendidikan selalu mengalami perubahan sesuai 
dengan tuntutan pembangunan serta perkembangan 
kehidupan masyarakat dan negara Indonesia. 

4. Tujuan Pendidikan Nasional 

Tujuan Pendidikan Nasional adalah mencerdaskan 
kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia 
Indonesia seutuhnya, yaitu insan yang beriman serta 
bertaqwa terhadap yang kuasa yang Maha Esa serta 
berbudi pekerti luhur, mempunyai pengetahuan serta 
keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepri-
badian yg mantap serta berdikari serta rasa tanggung 
jawab kemasyarakatan serta kebangsaan.

Tujuan pendidikan nasional di atas wajib diupayakan 
bisa dicapai sang seluruh penyelenggaraan pendidikan 
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di Indonesia, terutama pendidikan yang bersifat formal. 

buat mencapainya membutuhkan saat yang lama dan 

memerlukan analisis tujuan yang lebih khusus asal 

setiap jenjang pendidikan diadaptasi menggunakan 

tingkat kemampuan serta kebutuhan peserta didik.

Tujuan pendidikan dasar adalah memberi bekal ke-

mampuan dasar pada peserta didik buat berbagi ke-

hidupanya menjadi langsung, anggota umat manusia 

dan mempersiapkan peserta didik buat mengikuti 

pendidikan menengah. Tujuan pendidikan dasar di atas 

memberikan makna bahwa tujuan pendidikan dasar 

artinya pondasi, dasar atau batu loncatan buat men-

capai tujuan pendidikan yang lebih tinggi.

5. Tujuan Pendidikan Menurut Para Ahli

Menurut Hovelock dan Huberman (1977) dalam suatu 

sistem yang paling besar pengaruhnya adalah sistem 

pendidikan, termasuk unsur-unsur pendidikan baik 

pendidikan formal maupunpendidikan non formal 

yang bertujuan untuk pembangunan negara secara 

keseluruhan melalui penyediaan tenaga kerja yang 

berfungsi untuk peranan-peranan yang beragam dan 

melalui pengajaran pada generasi baru mengenai tu-

juan-tujuan masyarakat secara menyeluruh dan alat-

alat pemenuhan mereka. 
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Tujuan pendidikan menurut Johan Amos Comenius 
adalah untuk membuat persiapan yang berguna diakhirat 
nanti. Sepanjang hidup manusia merupakan proses pe-
nyiapan diri untuk kehidupan diakhirat. Dunia ini adalah 
buku yang paling lengkap yang tidak akan habis dikaji 
untuk dipahami dan diambil manfaatnya sepanjang hayat 
Tirtahardjo dan La Solo, (2008 ).

Sebagai suatu komponen pendidikan, tujuan pendi-
dikan menduduki posisi yang sangat penting diantara 
komponen-komponen pendidikanlainya. Dapat dikata-
kan seluruh komponen dari seluruh kegiatan pendidikan 
dilakukan semata mata terarah untuk pencapian tujuan 
pendidikan tersebut Tirtahardjo dan La Solo (2008 ).

Tujuan Pendidikan Menurut UNESCO Dalam upaya 
meningkatkan kualitas suatu bangsa, tidak ada cara lain 
kecuali melalui peningkatan mutu pendidikan. Berangkat 
dari pemikiran itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 
melalui lembaga UNESCO (United Nations, Educational, 
Scientific and Cultural Organization) mencanangkan empat 
pilar pendidikan baik untuk masa sekarang maupun masa 
depan, yakni : 

•	 learning to Know, 

•	 learning to do 

•	 learning to be, dan 

•	 learning to live together. 
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Dimana keempat pilar  pendidikan  tersebut mengga-
bungkan tujuan-tujuan IQ, EQ dan SQ

D. Fungsi Pendidikan
Secara umum, fungsi pendidikan adalah untuk me-
ngembangkan kemampuan, membentuk watak, kepri-
badian, agar peserta didik menjadi pribadi yang ber-
martabat.

•	 Mempersiapkan setiap anggota masyarakat untuk 
dapat mencari nafkah sendiri.

•	 Membangun minat dan bakat seseorang untuk ke-
puasan pribadi dan kepentingan masyarakat umum.

•	 Membantu melestarikan kebudayaan yang ada di 
masyarakat.

•	 Menanamkan keterampilan yang dibutuhkan da-
lam keikutsertaan demokrasi.

Sedangkan menurut David Popenoe, fungsi pendidikan 
adalah :

•	 Untuk mentransfer atau memindaahkn kebudayaan 
dari satu generasi ke generasi berikutnya.

•	 Memilih dan mendidik manusia tentang peranan 
sosial.

•	 Memastikan terjadinya integrasi sosial di masya-
rakat.
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•	 Lembaga pendidikan mengajarkan corak kepribadian.
•	 Menjadi sumber-sumber inovasi sosial di masyarakat

Menurut pendapat Horton dan Hunt, lembaga pendidikan 
berkaitan dengan fungsi yang nyata (manifest) yakni se-
bagai berikut :

•	 Mempersiapkan anggota masyarakat untuk mencari 
nafkah.

•	 Mengembangkan bakat perseorangan demi kepuasan 
pribadi dan bagi kepentingan masyarakat.

•	 Melestarikan kebudayaan.

•	 Menanamkan keterampilan yang perlu bagi partisipasi 
dalam demokrasi.

Fungsi lain dari lembaga pendidikan adalah sebagai beri-
kut :

•	 Mengurangi pengendalian orang tua terhadap anak-
anaknya. Melalui pendidikan, lembaga pendidikan, 
orang tua melimpahkan tugas serta wewenangnya da-
lam mendidik anak kepada pihak lembaga pendidikan.

•	 Menyediakan sarana untuk pembangkangan. Lembaga 
pendidikan mempunyai potensi untuk menanamkan 
nilai pembangkangan di masyarakat. Hal ini tercermin 
dengan adanya perbedaan pandangan antara lembaga 
pendidikan serta masyarakat tentang sesuatu hal, se-
perti pendidikan seks serta sikap terbuka.
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•	 Mempertahankan sistem kelas sosial. Pendidikan lem-
baga pendidikan diharapkan bisa mensosialisasikan 
kepada anak-anak didiknya guna menerima perbe-
daan prestise, privilise, serta status yang ada dalam 
masyarakat. Lembaga pendidikan pun diharapkan 
menjadi saluran mobilitas peserta didik ke status sosial 
yang lebih tinggi ataupun paling tidak sesuai dengan 
status orang tuanya.

•	 Memperpanjang masa remaja. Lembaga pendidikan 
bisa pula memperlambat masa dewasa seseorang se-
bab peserta didik masih tergantung secara ekonomi 
kepada orang tuanya.

Menurut  David Popenoe, ada empat macam fungsi pen-
didikan yakni sebagai berikut :

•	 Transmisi (pemindahan) kebudayaan.

•	 Memilih dan mengajarkan peranan sosial.

•	 Menjamin integrasi sosial.

•	 Lembaga pendidikan mengajarkan corak kepribadian.

•	 Sumber inovasi sosial.

Profesi menjadi seorang pendidik tidak akan lepas dari 
tingkat stres kerja pendidik dalam mengajar perseta di-
dik. Dalam dunia pendidikan, ketidakselarasan interaksi 
akan timbul dalam lingkungan pendidikan sehingga me-
nimbulkan stres kerja. Para guru akan mengalami stres dari 
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berbagai macam sumber. Sumber stres bisa berasal dari 
beban kerja yang terlalu berat sehingga menyebabkan 
frustasi.
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BAB III

MANAJEMEN PENDIDIKAN
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A. Pengertian Manajemen Pendidikan 
Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa 

kegiatan manajemen di lingkungan lembaga pendi-

dikan dilaksanakan oleh seorang pimpinan lembaga 

pendidikan juga sebagai manager. Kegiatan manajemen 

di lembaga pendidikan dilakukan oleh pimpinan lem-

baga pendidikan selaku seorang pimpinan lembaga 

pendidikan melalui pemberian komando atas keputusan 

yang telah disepakati dengan memanfaatkan sumber 

daya yang ada di lembaga pendidikan untuk menca-

pai tujuan pendidikan pada umumnya dan tujuan 

lembaga pendidikan pada khususnya. Kemajuan atau 

kemunduran sebuah lembaga pendidikan tergantung 

pada kemampuan manajerial seorang pimpinan lem-

baga pendidikan. 

Oleh karena itu seorang lembaga pendidikan harus 

menguasai konsep dasar manajemen pendidikan se-

bagai acuan bagi pimpinan lembaga pendidikan untuk 

mengelola satuan pendidikan yang dipimpinnya. Se-

orang pimpinan lembaga pendidikan tanpa penge-

tahuan manajemen pendidikan tidak akan mampu 

bekerja dengan baik karena tidak ada dasar/landasan 

bagi pimpinan lembaga pendidikan untuk melakukan 

tugas dan tanggung jawabnya dan bahkan apa yang 

menjadi tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang 
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pimpinan lembaga pendidikan juga tidak diketahuinya. 

Tidak adanya dasar/landasan bagi pimpinan lembaga 

pendidikan dalam mengelola lembaga pendidikan akan 

menyebabkan mutu pendidikan akan hancur dan tujuan 

pendidikan tidak akan tercapai maksimal karena pimpinan 

lembaga pendidikan hanya akan melaksanakan tugas 

dan tanggung jawabnya hanya berdasarkan pendapatnya 

sendiri saja. 

Oleh karena itu tidaklah mudah untuk menjadi seorang 

pimpinan lembaga pendidikan karena harus memenuhi 

persyaratan minimal harus memiliki kualifikasi akademik 

minimal Sarjana, memiliki sertifikat pendidik, memiliki 

pengalaman mengajar paling sedikit 6 (enam) tahun dan 

memiliki penilaian prestasi kerja guru/pendidik “baik” 

selama 2 (dua) tahun terakhir (Permendikbud Nomor 6 

Tahun 2018). 

Pimpinan lembaga pendidikan selaku manager di lem-

baga pendidikan harus mampu melakukan perencanaan 

dan pengendalian serta penafsiran kecerdasan dan kete-

rampilan pendidik dan tenaga kependidikan sesuai kom-

petensi masing-masing pendidik dan tenaga kependidikan 

untuk mencapai tujuan pendidikan. Di antara pimpinan 

lembaga pendidikan, pendidik, tenaga kependidikan, pe-

serta didik, orang tua peserta didik dan komite harus me-                 

miliki persepsi yang sama terhadap visi, misi, tujuan dan 
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sasaran yang ingin dicapai satuan pendidikan dengan 

tujuan agar adanya pandangan yang sama terhadap arah 

pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah dise-

pakati. 

Manajemen pendidikan merupakan proses kerja yang 

sistematik, sistemik dan komprehensif untuk mengem-

bangkan pendidikan dan mencapai tujuan pendidikan 

melalui pelaksanaan fungsi manajemen Andang (2014). 

Pendapat lain mengatakan bahwa manajemen pendi-

dikan merupakan proses kegiatan usaha yang dilakukan 

secara terencana dan sistematis untuk mengelola semua 

kegiatan pendidikan antara pendidik dan peserta didik 

serta dengan lingkungannya Hapidin, dkk, (2013). 

Sementara menurut Engkoswara dan Aan (2018) me-

nyatakan bahwa manajemen pendidikan merupakan se-

rangkaian aktivitas mulai dari perencanaan sampai eva-

luasi serta pelaporan secara sistematis terhadap kegiatan 

pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang ber-

kualitas. Hakikat manajemen pendidikan tidak terlepas dari 

mutu pendidikan. 

Hakikat manajemen pendidikan ini menyangkut bagai-

mana pimpinan lembaga pendidikan dalam mengelola 

seluruh kegiatan pendidikan di lembaga pendidikan untuk 

mengembangkan keseluruhan sistem yang terikat secara 
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integral dalam pendidikan yang akhirnya akan ber-

muara pada peningkatan mutu pendidikan. 

Mutu pendidikan ini yang menjadi kunci utama untuk 

mempertahankan keberadaan dan peningkatan pres-

tasi peserta didik di satuan pendidikan yang dipimpin 

oleh pimpinan lembaga pendidikan. Jadi manajemen 

pendidikan adalah kegiatan pengembangan pendi-

dikan secara sistematis untuk meningkatkan mutu pen-

didikan melalui pelaksanaan fungsi manajemen. 

B. Fungsi Manajemen Pendidikan 
Manajemen pendidikan berfungsi sebagai tolak ukur 

dalam pengembangan kinerja dari seluruh elemen lem-

baga pendidikan untuk menciptakan lulusan peserta 

didik yang berkualitas, bermoral dan berkarakter baik. 

Pimpinan lembaga pendidikan selaku manager di lem-

baga pendidikan harus mengerti penerapan manaje-

men pendidikan terutama dalam hal kepemimpinan 

untuk mempengaruhi seluruh elemen pendidik dan 

tenaga kependidikan yang ada dalam lingkungan 

lembaga pendidikan agar mau bekerja sesuai dengan 

kompetensinya. 

Untuk itu pimpinan lembaga pendidikan harus me-

miliki kompetensi dalam mengenal kompetensi dan 
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karakteristik dari masingmasing komponen yang ada di 
lembaga pendidikan agar mampu menempatkan orang 
yang tepat pada posisi yang tepat sesuai dengan kom-
petensi keahliannya dalam waktu yang tepat. 

Fungsi manajemen pendidikan menurut Saebani dan Koko 
(2016) adalah sebagai berikut : 

1. Planning 

Planning yaitu upaya perencanaan kegiatan pendidikan 
berupa program kerja yang akan dilaksanakan untuk 
mencapai tujuan pendidikan. 

2. Organizing

Organizing yaitu kegiatan mengelola pendidik dan 
tenaga kependidikan melalui penetapan struktur untuk 
mengetahui pembagian tugas dan tanggung jawab 
dari masing-masing elemen yang ada di lembaga pen-
didikan. 

3. Staffing 

Staffing yaitu kegiatan menempatkan pendidik dan 
tenaga kependidikan sesuai dengan kompetensi ke-
ahliannya masing-masing mulai dari perekrutan, pe-
nempatan, pelatihan, pendidikan dan pengembangan 
kompetensi keahlian dari pendidik dan tenaga kepen-
didikan yang merupakan aset utama dalam lembaga 
pendidikan. 
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4. Directing

Directing yaitu kegiatan pemberian instruksi, bim-

bingan, arahan, motivasi dan teladan dari pimpinan 

lembaga pendidikan sebagai manager lembaga pen-

didikan kepada pendidik dan tenaga kependidikan 

agar tujuan pendidikan dapat tercapai. 

5. Coordinating

Coordinating yaitu kegiatan mengkoordinasikan agar 

terjadi keseimbangan pelimpahan tugas dan tanggung 

jawab kepada setiap elemen yang ada dalam lembaga 

pendidikan. 

6. Controlling 

Controlling yaitu kegiatan mengevaluasi terhadap ke-

seluruhan kegiatan pendidikan yang telah dilaksanakan 

untuk dijadikan koreksi perbaikan untuk pelaksanaan 

kegiatan pendidikan yang akan datang 

Pendapat Maujud (2018) mengatakan fungsi manajemen 

pendidikan meliputi :

a) Perencanaan 

Perencanaan adalah proses penetapan keputusan, ke-

giatan dan proses kegiatan yang akan dilaksanakan 

untuk mencapaitujuan. 
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b) Pengorganisasian 

Pengorganisasian adalah proses pembagian tugas dan 

tanggung jawab dalam integrasi hubungan kerja sesuai 

dengan bidang kerja masingmasing untuk mencapai 

tujuan. 

c) Pengawasan 

Pengawasan adalah tindakan penilaian dan koreksi 

terhadap kegiatan pendidikan yang dilakukan oleh 

pendidik dan tenaga kependidikan agar sesuai dengan 

arah pencapaian tujuan. 

Sedangkan menurut pendapat Istikomah (2018), fungsi 

manajemen pendidikan meliputi : 

a. Planning (perencanaan) 

Planning (perencanaan) merupakan serangkaian lang-

kah kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai 

tujuan. 

b. Organizing (pengorganisasian) 

Organizing (pengorganisasian) merupakan kegiatan 

menggabungkan potensi dari pendidik dan tenaga ke-

pendidikan di satuan pendidikan untuk bekerjasama 

mencapai tujuan. 
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c. Actuating (penggerakan) 

Actuating (penggerakan) merupakan wujud nyata dari 

pelaksanaan kegiatan perencanaan dan kegiatan peng-

organisasian dalam satuan pendidikan agar semua 

pendidik dan tenaga kependidikan bekerja sesuai de-

ngan bidang kerja masing-masing untuk mencapai 

tujuan. 

d. Leading (kepemimpinan) 

Leading (kepemimpinan) merupakan kemampuan 

seorang pimpinan lembaga pendidikan sebagai ma-

nager tertinggi dalam lembaga pendidikan dalam 

memberikan pengaruh kepada pendidik dan tenaga 

kependidikan agar mau bekerja sesuai arah pencapaian 

tujuan. 

e. Controlling (pengendalian/pengawasan) 

Controlling (pengendalian/pengawasan) merupakan 

kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan 

pendidikan dan mengevaluasi kegiatan pendidikan 

yang telah dilaksanakan untuk dijadikan tindakan ko-

reksi untuk pelaksanaan kegiatan pendidikan di masa 

yang akan datang. Jadi fungsi manajemen pendidikan 

dijalankan oleh pimpinan lembaga pendidikan selaku 

manager di satuan pendidikan untuk melaksanakan 
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kegiatan pendidikan yang dimulai dari kegiatan peren-
canaan sampai dengan kegiatan pengawasan untuk 
menilai kegiatan pendidikan yang telah dilakukan 
untuk mencapai tujuan pendidikan. 

C. Tujuan Dan Manfaat Manajemen Pendidikan 
Manajemen pendidikan perlu dilakukan dalam dunia 
pendidikan untuk mengelola kegiatan pendidikan da-
lam satu satuan pendidikan. Manajemen pendidikan 
dilaksanakan dengan tujuan untuk membentuk mo-
ral dan karakter peserta didik sesuai dengan tujuan 
pendidikan nasional yaitu mengembangkan potensi 
peserta didik agar menjadi tumbuh menjadi manusia 
yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha 
Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 
mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis 
serta bertanggung jawab (Undang-Undang Nomor 20 
Tahun 2003). 

Tujuan pendidikan sebagai acuan pelaksanaan mana-
jemen pendidikan. Adapun tujuan dan manfaat ma-
najemen pendidikan menurut Usman (2013). dapat 
diuraikan sebagai berikut : 

•	 Mewujudkan proses pembelajaran dan suasana 
belajar yang menyenangkan, kreatif, edukatif, aktif 
dan bermakna. 
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•	 Aktif menciptakan potensi peserta didik. 

•	 Mengoptimalkan peran tenaga pendidik sebagai ma-
nager di lingkungan lembaga pendidikan. 

•	 Mencapai tujuan pendidikan nasional secara efektif 
dan efisien. 

•	 Membekali tenaga pendidik dengan ilmu manajemen 
sebagai dasar untuk melaksanakan tugas dan tanggung 
jawabnya sebagai pendidik. 

•	 Mengatasi masalah manajemen di lingkungan lembaga 
pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan. 

•	 Menciptakan masalah pendidikan yang tidak menyang-
kut SARA. 

•	 Menciptakan Citra positif pendidikan 

Pendapat lain menurut Saebani dan Koko (2016) meng-
uraikan tujuan dan manfaat manajemen pendidikan se-
bagai berikut : 

 9 Membangun karakter dan mental peserta didik yang 
kuat dalam menghadapi cobaan dan cerdas dalam 
menyelesaikan masalah. 

 9 Mewujudkan generasi muda yang berakhlak, beriman 
dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

 9 Mewujudkan generasi muda yang cerdas yang ber-
manfaat bagi kehidupan orang.
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Tujuan dan manfaat manajemen pendidikan menurut Kur-

niadin dan Machali (2012) antara lain :

•	 Terwujudnya suasana belajar dan proses pembelajaran 

yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, menyenangkan 

•	 Terciptanya peserta didik yang aktif mengembangkan 

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual ke-

agamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 

akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan di-

rinya, masyarakat bangsa dan negara

•	 Terpenuhinya salah satu dari empat kompetensi tenaga 

pendidik dan tenaga kependidikan (tertunjangnya 

kompetensi profesional sebagai pendidik dan tenaga 

kependidikan sebagai manajerial)

•	 Tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efi-

sien

•	 Terbekalinya tenaga kependidikan dengan teori ten-

tang proses dan tugas administrasi pendidikan (ter-

tunjangnya profesi sebagai manajer atau konsultan 

manajemen pendidikan)

•	 Teratasinya masalah mutu pendidikan 

•	 Terciptanya perencanaan pendidikan yang merata, ber-

mutu, relevan dan akuntabel serta, meningkatnya citra 

pendidikan yang positif.
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Jadi tujuan dan manfaat manajemen pendidikan harus 

sejalan dengan tujuan pendidikan nasional yaitu me-

ngembangkan potensi peserta didik agar menjadi 

tumbuh menjadi manusia yang beriman dan bertakwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 

berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga 

Negara yang demokratis serta bertanggung jawab 

(Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003). 

D. Ruang Lingkup Manajemen Pendidikan 
Manajemen pendidikan sebagai proses dalam melak-

sanakan kegiatan pendidikan tentu saja tidak terlepas 

dari fungsi manajemen pendidikan mulai dari tahap 

perencanaan sampai pada tahap pengawasan terhadap 

sumber daya yang ada dalam lingkungan pendidikan. 

Sumber daya menurut Usman (2013). yang ada dalam 

lingkungan pendidikan meliputi : 

1. Man yaitu Manusia. 

Sumber daya manusia dianggap sebagai aset yang 

penting dalam suatu organisasi karena manusia 

merupakan unsur utama dalam manajemen yang 

menggerakkan semua kegiatan operasional dalam 

lingkungan pendidikan. 
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2. Money yaitu Uang. 

Uang dinilai sebagai unsur penggerak yang mendukung 
kegiatan operasional dalam lingkungan pendidikan. 
Tanpa adanya uang maka kegiatan operasional ling-
kungan pendidikan tidak akan berjalan. Uang me-
rupakan unsur yang cukup penting dalam mencapai 
tujuan organisasi karena uang harus disediakan untuk 
membiayai gaji pendidik dan tenaga kependidikan, staf, 
pegawai yang ada di lingkungan pendidikan, membeli 
fasilitas sarana dan prasarana yang mendukung proses 
pembelajaran di lingkungan lembaga pendidikan dan 
biaya operasional lainnya. 

Saat ini, setiap satuan pendidikan mendapat dukungan 
dari pemerintah pusat melalui penyaluran dana Bantuan 
lembaga pendidikan yang dapat membantu keuangan 
dari satuan pendidikan dalam mengelola lembaga pen-
didikan dan meningkatkan mutu pendidikan di ma-
sing-masing satuan pendidikan. 

3. Material yaitu Bahan. 

Dalam dunia pendidikan yang dimaksud material ter-
masuk kurikulum yang digunakan untuk mencapai 
tujuan pendidikan nasional dan sarana prasarana yang 
mendukung proses pembelajaran dalam menghasilkan 
lulusan peserta didik yang berkualitas, bermoral dan 
berkarakter. 
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4. Machine yaitu Mesin. 

Berkaitan dengan pemanfaatan teknologi dalam dunia 

pendidikan. Saat ini kita telah memasuki era revolusi 

4.0 dimana semuanya tidak bisa terlepas dari tekno-

logi termasuk dalam dunia pendidikan. Pendidikan 

4.0 adalah program untuk mendukung terwujudnya 

pendidikan cerdas melalui peningkatan dan peme-

rataan kualitas pendidikan, perluasan akses dan rele-

vansi memanfaatkan teknologi dalam mewujudkan 

pendidikan kelas dunia yang menghasilkan keteram-

pilan kolaborasi, komunikasi, berpikir kritis dan kreatif. 

5. Method yaitu Metode. 

Berkaitan dengan cara dalam mengatur kinerja dalam 

satuan pendidikan agar tepat waktu dan tepat guna 

sehingga tercapai tujuan pendidikan secara efektif dan 

efisien. 

6. Market yaitu Pasar. 

Dunia pendidikan tidak menawarkan barang tetapi 

menawarkan jasa kepada masyarakat. Jika jasa yang 

ditawarkan bermutu maka masyarakat akan percaya 

untuk membeli jasa yang ditawarkan dan bahkan bisa 

menjadi pelanggan yang loyal serta mau menceritakan 

kepuasan yang diperoleh kepada orang lain. Dengan 

demikian eksistensi satuan pendidikan akan terjamin. 
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7. Information yaitu informasi. 

Informasi diperlukan agar hasil dari suatu hal dikerjakan 
dapat lebih sempurna. Setiap jam, setiap menit bah-
kan setiap detik bisa terjadi perubahan-perubahan di 
dalam maupun di luar perusahaan. Untuk itu satuan 
pendidikan membutuhkan informasi yang terbaru un-
tuk perkembangan satuan pendidikan. Suatu proses 
pekerjaan tidak akan berkembang dengan baik jika 
satuan pendidikan tidak menerima dan menyaring in-
formasi dari luar. 

8. Time yaitu waktu/kesempatan. 

Berkaitan dengan waktu pelaksanaan kegiatan opera-
sional pendidikan dengan analisis SWOT yaitu bagai-
mana kekuatan yang ada dalam satuan pendidikan 
mampu mendapatkan keuntungan dari peluang yang 
ada, bagaimana kelemahan yang ada dalam satuan 
pendidikan dapat di atasi untuk mendapatkan keun-
tungan dari peluang yang ada, selanjutnya bagaimana 
memanfaatkan kekuatan satuan pendidikan untuk 
menghadapi ancaman yang ada dan bagaimana sa-
tuan pendidikan mengatasi kelemahan yang mampu 
membuat ancaman menjadi nyata atau menciptakan 
sebuah ancaman baru.

Ruang lingkup menurut Rohiat, (2010) di dalam manaje-
men pendidikan meliputi : 
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a) Manajemen Kurikulum 

Kurikulum menjadi penentu utama kegiatan di lembaga 

pendidikan. Kurikulum harus dirumuskan sedemikian 

rupa agar tidak bertentangan dengan filsafat dan cita-

cita bangsa, perkembangan peserta didik, tuntutan 

dan perkembangan di masyarakat. Pimpinan lembaga 

pendidikan harus memahami konsep dasar manaje-

men kurikulum yang dijadikan sebagai acuan dalam 

membuat keputusan dalam mengimplementasikan 

kurikulum yang akan dilakukan oleh pendidik supaya 

semua pendidik memiliki persepsi yang sama terhadap 

kurikulum yang ditetapkan di satuan pendidikan yang 

dipimpin pimpinan lembaga pendidikan. 

b) Manajemen Peserta Didik 

Manajemen peserta didik menyangkut kegiatan pe-

ngelolaan masalah peserta didik di lembaga pendi-

dikan. Tujuan manajemen peserta didik adalah untuk 

mengelola peserta didik mulai dari perencanaan sampai 

lulus sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. 

c) Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

Manajemen pendidik dan tenaga kependidikan men-

jadi tanggung jawab pimpinan lembaga pendidikan. 

Pimpinan lembaga pendidikan harus mampu menge-

tahui kompetensi masing-masing pendidik dan tenaga 
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kependidikan, memanfaatkan kompetensi masing-

masing pendidik dan tenaga kependidikan dalam 

pencapaian tujuan pendidikan, memberikan pelatihan 

untuk meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga 

kependidikan dan memberikan promosi jabatan ke-

pada pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki 

kinerja baik. 

d) Manajemen Sarana dan Prasarana 

Manajemen sarana dan prasarana menyangkut per-

siapan keseluruhan peralatan/material bagi pencapaian 

tujuan pendidikan. kegiatan manajemen sarana dan 

prasarana dimulai dari kegiatan perencanaan kebu-

tuhan, pengadaan sarana dan prasarana, penyimpanan, 

penginventarisasian, pemeliharaan dan akhirnya pe-

musnahan sarana dan prasarana yang sudah tidak layak 

pakai. 

e) Manajemen Keuangan 

Penanggung jawab manajemen pembiayaan pendi-

dikan adalah pimpinan pada lembaga pendidikan. Ma-

najemen keuangan meliputi kegiatan perencanaan, 

penggunaan, pencatatan, pelaporan dan pertanggung-

jawaban dana yang digunakan sesuai perencanaan. 
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f) Humas 

Humas berperan untuk menjembatani kebutuhan lem-

baga pendidikan dengan masyarakat sehingga terbina 

hubungan yang timbal balik antara lembaga pendi-

dikan dengan masyarakat. 

g) Layanan Khusus 

Layanan khusus dilakukan untuk mendukung keber-

hasilan kegiatan pendidikan seperti UKS, bimbingan 

konseling, kantin dan lainnya yang berbeda di tiap 

satuan pendidikan.

Menurut Baharuddin (2010) ruang lingkup manajemen 

pendidikan antara lain sebagai berikut : 

1) Manajemen Kurikulum 

Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan peng-

aturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran yang 

digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegi-

atan pembelajaran dalam mencapai tujuan pendidikan 

secara efektif dan efisien. Manajemen kurikulum meru-

pakan sistem pengelolaan atau penataan terhadap 

kurikulum secara kooperatif, komperhensif, sistemik 

dan sistematik yang dijadikan acuan oleh lembaga 

pendidikan dalam rangka mewujudkan ketercapaian 

tujuan kurikulum atau tujuan pendidikan. 
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Kegiatan manajemen kurikulum yang terpenting ada-
lah sebagai berikut:

•	 Kegiatan yang erat kaitannya dengan tugas pen-
didik 

•	 Kegiatan yang erat kaitannya dengan proses pem-
belajaran dan pengajaran Asmendri (2012). 

2) Manajemen Personalia 

Manajemen personalia adalah serangkaian proses 
kerja sama mulai dari perencanaan, pengorganisasian, 
penggerakan dan pengawasan dalam bidang perso-
nalia dengan mendayagunakan sumber daya yang 
ada secara efektif dan efisien sehingga semua personil 
lembaga pendidikan menyumbang secara optimal bagi 
pencapaian tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. 
Personalia lembaga pendidikan meliputi pendidik, 
dan pegawai lainnya. Personalia lembaga pendidikan 
dapat dibedakan atas tenaga kependidikan dan non 
kependidikan 

•	 Tenaga kependidikan terdiri atas tenaga pendidik, 
pengelola satuan pendidikan, penilik, pengawas, 
peneliti, dan pengembang di bidang pendidikan 
pustakawan, laboran, teknisi sumber belajar, dan 
pengajar; 

•	 Tenaga pendidik terdiri atas pembimbing, pengajar 
dan pelatih; dan 
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•	 Pengelola satuan pendidikan terdiri atas pimpinan 

lembaga, direktur, ketua, rektor, dan pemimpin sa-

tuan pendidikan luar lembaga pendidikan. 

3) Manajemen Peserta Didik 

Manajemen peserta didik merupakan upaya penataan 

peserta didik mulai dari masuk sampai dengan mereka 

lulus lembaga pendidikan, dengan cara memberikan 

layanan sebaik mungkin pada peserta didik Baharuddin 

(2010). 

Tujuan manajemen peserta didik adalah mengatur ke-

giatan-kegiatan peserta didik agar kegiatan tersebut 

menunjang proses pembelajaran sehingga dapat ber-

jalan lancar, tertib dan teratur serta dapat memberikan 

kontribusi bagi pencapaian tujuan yang ditetapkan. 

Fungsi manajemen peserta didik adalah sebagai wa-

hana bagi peserta didik untuk mengembangkan diri 

seoptimal mungkin, baik dari segi individualitas, sosial, 

aspirasi, kebutuhan atau potensinya. 

4) Manajemen Sarana dan Prasarana 

Manajemen sarana dan prasarana merupakan suatu 

kegiatan bagaimana mengatur dan mengelola sarana 

dan prasarana pendidikan secara efisien dan efektif 

dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetap-

kan. Secara umum, proses kegiatan manajemen sarana 
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dan prasarana meliputi perencanaan, pengadaan, 
pengawasan, penyimpanan inventarisasi, penghapusan 
dan penataan. Proses ini penting dilakukan agar penga-
daan sarana dan prasarana tepat sasaran dan efektif 
dalam penggunaannya. 

5) Manajemen Keuangan/Pembiayaan 

Manajemen keuangan/pembiayaan adalah serang-
kaian kegiatan perencanaan, melaksanakan dan meng-
avaluasi serta mempertanggungjawabkan pengelo-
laan dana secara transparan kepada masyarakat dan 
pemerintah Mulyasa (2005). 

Pengelolaan keuangan yang baik dalam lembaga akan 
meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pendidikan. 
Dengan tersedianya biaya, pencapaian tujuan pendi-
dikan yang lebih produktif, efektif, efisien dan relevan 
memungkinkan kebutuhan akan segera terwujud. 
Adapun sumber keuangan dan pembiayaan pada su-
atu lembaga pendidikan, secara garis besar dapat di-
kelompokkan menjadi tiga bagian yaitu 

•	 Pemerintah, baik pemerintah pusat maupun peme-
rintah daerah, yang bersifat umum atau khusus dan 
diperuntukkan bagi kepentingan pendidikan; 

•	 Orang tua atau peserta didik; dan 

•	 Masyarakat baik mengikat maupun tidak. 
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6) Manajemen Administrasi 

Administarsi secara etimologis berasal dari bahasa latin 
terdiri dari kata “ad dan “ministrate. Kata-kata tersebut 
dalam Bahasa Inggris memiliki arti yang sama “ad = 
to”, “administrate = to serve/to conduct”, yang berarti 
melayani, membantu atau mengarahkan Purwanto 
(2006). 

Administrasi dalam perspektif manajemen dipandang 
mempunyai peran penting sebagai “prevoyange” atau 
kemampuan melihat masa depan. Hal ini berarti ad-
ministrasi dinilai mampu melihat keadaan masa yang 
akan datang dan mempunyai kesiapan untuk meng-
hadapinya. Wujud dari hubungan administrasi dengan 
manajemen pendidikan tampak pada aktivitas pimpinan 
lembaga pendidikan sebagai pembuat keputusan dan 
penanggung jawab penuh atas keputusan/kebijakan 
yang dibuatnya. 

Purwanto (2006) mengklasifikasikan administrasi pen-
didikan kedalam beberapa bagian yaitu :

•	 Administrasi tata laksana lembaga pendidikan

•	 Administrasi personalia pendidik dan pegawai lain

•	 Administrasi peserta didik

•	 Administrasi supervisi pengajaran

•	 Administrasi pelaksanaan dan pembinaan kuriku-
lum



54 Pengantar Manajemen Pendidikan

•	 Administrasi pendirian dan perencanaan infra-

struktur lembaga pendidikan.

•	 Hubungan lembaga pendidikan dengan masya-

rakat.

7) Manajemen Humas 

Humas merupakan fungsi manajemen yang diadakan 

untuk menilai dan menyimpulkan sikap-sikap publik, 

menyesuaikan policy dan prosedur instansi atau orga-

nisasi untuk mendapatkan pengertian dan dukungan 

masyarakat Hassbullah (2006). Kegiatan kehumasan 

di lembaga pendidikan tidak hanya cukup menginfor-

masikan fakta-fakta tertentu dari lembaga pendidikan, 

melainkan juga harus mengemukakan beberapa hal di 

antaranya menurut Baharuddin (2010) adalah sebagai 

berikut :

•	 Melaporkan tentang pikiran-pikiran yang berkem-

bang dalam masyarakat tentang masalah pendi-

dikan

•	 Membantu Pimpinan lembaga pendidikan bagai-

mana usaha untuk memperoleh bantuan dan kerja 

sama

•	 Menyusun rencana bagaimana cara-cara memper-

oleh bantuan
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•	 Membantu pemimpin karena tugastugasnya tidak dapat 

langsung memberikan informasi kepada masyarakat 

atau pihak yang memerlukannya Asmendri (2012). 

Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut, Humas yang 

efisien harus memerhatikan asas-asas berikut :

 9 Obyektif dan resmi, informasi yang dikeluarkan tidak 

boleh bertentangan dengan dengan kebijaksanaan 

yang dijalankan. Pemberitaan yang disampaikan harus 

merupaka suara resmi dari instansi atau lembaga yang 

bersangkutan

 9 Organisasi yang tertib dan disiplin, humas akan ber-

fungsi bilamana tugas-tugas organisasi berjalan lan-

car dan efektif serta memiliki hubungan keluar dan 

kedalam yang efektif pula 

 9 Informasi harus bersifat mendorong timbulnya ke-

inginan untuk ikut berpartisipasi atau ikut memberikan 

dukungan secara wajar pada masyarakat

 9 Kontinuitas, informasi humas harus berusaha agar ma-

syarakat memperoleh informasi secara kontiniu sesuai 

dengan kebutuhan; dan 

 9 Respon yang timbul dikalangan masyarakat merupa-

kan umpan balik dari informasi yang disampaikan harus 

mendapat perhatian sepenuhnya. 
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8) Manajemen Layanan Khusus 

Layanan khusus adalah suatu usaha yang tidak secara 
langsung berkenaan dengan proses belajar mengajar 
di kelas, tetapi secara khusus diberikan oleh pihak 
lembaga pendidikan kepada para peserta didik agar 
mereka lebih optimal dalam melaksanakan proses be-
lajar Asmendri (2012). Jenis layanan khusus di lembaga 
pendidikan terdiri atas :

•	 Perpustakaan lembaga pendidikan, perpustakaan 
pada sebuah lembaga pendidikan dikelola sepe-
nuhnya oleh lembaga pendidikan yang bersang-
kutan dengan tujuan utama membantu lembaga 
pendidikan untuk mencapai tujuan khusus dan 
tujuan pendiidkan pada umumnya

•	 Unit kesehatan lembaga pendidikan merupakan 
salah satu wahana untuk meningkatkan kemam-
puan hidup sehat, yang pada gilirannya mengha-
silkan derajat kesehatan peserta didik yang optimal; 

•	 Kafetaria/Warung/Kantin, tujuan pengadaan kantin 
lembaga pendidikan adalah menyediakan tempat 
belanja makan yang terjamin kebersihannya dan 
makan yang bergizi; 

•	 Tempat Ibadah/Masjid 

•	 Unit Keamanan lembaga pendidikan (Security).
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E. Prinsip-Prinsip Manajemen Pendidikan
Douglas (1963) merumuskan prinsip-prinsip mana-
jemen pendidikan sebagai berikut : 

•	 Memprioritaskan tujuan diatas kepentingan pribadi 
dan kepentingan mekanisme kerja

•	 Mengkoordinasikan wewenang dan tanggung ja-
wab

•	 Memberikan tanggung jawab pada personil lem-
baga pendidikan hendaknya sesuai dengan sifat-
sifat dan kemampuannya

•	 Mengenal secara baik faktor-faktor psikologis ma-
nusia

•	 Relativitas nilai-nilai. 

Prinsip-prinsip tersebut memiliki esensi bahwa mana-
jemen dalam ilmu dan praktiknya harus memperha-
tikan tujuan, orang-orang, tugas-tugas dan nilai-nilai. 
Tujuan dirumuskan dengan tepat sesuai dengan arah 
organisasi, tuntunan zaman, dan nilai-nilai yang ber-
laku. Tujuan suatu organisasi dapat dijabarkan dalam 
bentuk visi, misi, dan sasaransasarannya. 

Drucker (1995) melalui MBO (Mangement by Objective) 
memberikan gagasan prinsip manajemen berdasarkan 
sasaran sebagai suatu pendekatan dalam perencanaan. 
Penerapan pada manajemen pendidikan adalah bahwa 
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kepala dinas memimpin tim yang beranggotakan unsur 

pejabat dan fungsional dinas, dan stakeholder untuk 

merumuskan visi, misi, dan objektif dinas pendidikan. 

Tujuh langkah MBO antara lain adalah sebagai berikut :

 9 Menentukan hasil akhir apa yang ingin dicapai oleh 

lembaga pendidikan

 9 Menganalisis apakah hasil itu berkaitan dengan 

tujuan lembaga pendidikan

 9 Berunding menetapkan sasaransasaran yang dibu-

tuhkan

 9 Menetapakan kegiatan apa yang tepat untuk men-

capai sasaran

 9 Menyusun tugas-tugas untuk mempermudah men-

cpai sasarannya 

 9 Menentukan batas-batas pekerjaan dan jenis peng-

arahan yang akan dipergunakan oleh atasan

 9 Lakukan monitoring dan buat laporan

F. Manajemen Pendidikan Dalam Proses Pen-
capaian Tujuan Pendidikan 
Untuk menuju point education change (perubahan 

pendidikan) secara menyeluruh, maka manajemen 

pendidikan adalah hal yang harus diprioritaskan untuk 
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kelangsungan pendidikan sehingga menghasilkan output 
yang diinginkan. Walaupun masih terdapat institusi pen-
didikan yang belum memiliki manajemen yang bagus dalam 
pengelolaan pendidikannya. Jika manajemen pendidikan 
sudah tertata dengan baik dan membumi, niscaya tidak 
akan lagi terdengar tentang pelayanan lembaga pendidikan 
yang buruk, minimnya profesionalisme tenaga pengajar, 
sarana dan prasarana yang tidak memadai, pungutan liar, 
hingga kekerasan dalam pendidikan. 

Manajemen dalam sebuah organisasi pada dasarnya di-
maksudkan sebagai suatu proses (aktivitas) penentuan 
dan pencapaian tujuan organisasi melalui pelaksanaan 
empat fungsi dasar : planning, organizing, actuating, dan 
controlling dalam penggunaan sumberdaya organisasi. 
Karena itulah, aplikasi manajemen organisasi hakikatnya 
adalah juga amal perbuatan SDM organisasi yang ber-
sangkutan. 

1. Planning 

Dalam konteks lembaga pendidikan, untuk menyusun 
kegiatan lembaga pendidikan, diperlukan data yang 
banyak dan valid, pertimbangan dan pemikiran oleh 
sejumlah orang yang berkaitan dengan hal yang di-
rencanakan. Oleh karena itu kegiatan perencanaan se-
baiknya melibatkan setiap unsur lembaga pendidikan 
tersebut dalam rangka peningkatan mutu pendidikan. 
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Ada beberapa hal yang penting dilaksanakan terus menerus 
dalam manajemen pendidikan sebagai implementasi pe-
rencanaan, diantaranya Rusyan (2020) : 

•	 Merinci tujuan dan menerangkan kepada setiap pe-
gawai/ personil lembaga pendidikan. 

•	 Menerangkan atau menjelaskan mengapa unit orga-
nisasi diadakan. 

•	 Menentukan tugas dan fungsi, mengadakan pembagian 
dan pengelompokkan tugas terhadap masing-masing 
personil. 

•	 Menetapkan kebijaksanaan umum, metode, prosedur 
dan petunjuk pelaksanaan lainnya. 

•	 Mempersiapkan uraian jabatan dan merumuskan ren-
cana/ skala pengkajian. 

•	 Memilih para staf (pelaksana), administrator dan mela-
kukan pengawasan. 

•	 Merumuskan jadwal pelaksanaan, pembakuan hasil 
kerja (kinerja), pola pengisian staf dan formulir laporan 
pengajuan. 

•	 Menentukan keperluan tenaga kerja, biaya (uang) ma-
terial dan tempat. 

•	 Menyiapkan anggaran dan mengamankan dana. 

•	 Menghemat ruangan dan alat-alat perlengkapan. 
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2. Organizing 

Dalam konteks pendidikan, pengorganisasian merupa-
kan salah satu aktivitas manajerial yang juga menen-
tukan berlangsungnya kegiatan kependidikan, seba-
gaimana yang diharapkan. Lembaga pendidikan sebagai 
suatu organisasi memiliki berbagai unsur yang terpadu 
dalam suatu sistem yang harus terorganisir secara rapih 
dan tepat, baik tujuan, personil, manajemen, teknologi, 
peserta didik, kurikulum, uang, metode, fasilitas, dan 
faktor luar seperti masyarakat dan lingkungan sosial 
budaya.

3. Actuating 

Dalam konteks lembaga pendidikan, kepemimpinan 
pada gilirannya bermuara pada pencapaian visi dan 
misi organisasi atau lembaga pendidikan yang dilihat 
dari mutu pembelajaran yang dicapai dengan sungguh-
sungguh oleh semua personil lembaga pendidikan. 
Kepemimpinan pendidikan ialah kemampuan untuk 
mempengaruhi dan menggerakkan orang lain untuk 
mencapai tujuan pendidikan secara bebas dan suka-
rela. 

Di dalam kepemimpinan pendidikan sebagaimana dija-
lankan pimpinan harus dilandasi konsep demokratisasi, 
spesialisasi tugas, pendelegasian wewenang, profes-
ionalitas dan integrasi tugas untuk mencapai tujuan 
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bersama yaitu tujuan organisasi, tujuan individu dan tujuan 

pemimpinnya. 

Ada tiga keterampilan pokok yang dikemukakan Hersey 

dan Blanchard dalam bukunya “Management of Organi-

zational Behavior Utilizing Human Resources” yang berlaku 

umum bagi setiap pimpinan termasuk pimpinan lembaga 

pendidikan, yaitu : 

•	 Keterampilan teknis, kemampuan untuk mengguna-

kan pengetahuan, metode, teknik dan peralatan yang 

diperlukan untuk pelaksanaan tugas-tugas tertentu 

yang diperoleh dari pengalaman, pendidikan dan pe-

latihan. 

•	 Keterampilan manusia, kemampuan dan penilaian da-

lam bekerja dengan dan melalui orang, termasuk dalam 

pemahaman motivasi dan aplikasi dari kepemimpinan 

yang efektif. 

•	 Keterampilan konseptual, kemampuan untuk mema-

hami kompleksitas organisasi secara keseluruhan dan 

dimana operasi sendiri cocok dengan organisasi. Pe-

ngetahuan ini memungkinkan seseorang untuk ber-

tindak sesuai dengan tujuan dari organisasi total, bukan 

hanya atas dasar tujuan dan kebutuhan seseorang 

kelompok langsung sendiri.
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4. Controlling 

Pengawasan sebagai suatu upaya sistematis untuk 
menetapkan standar prestasi kerja dengan tujuan 
perencanaan untuk mendesain sistem umpan balik 
informasi, untuk membandingkan prestasi sesungguh-
nya dengan standar yang telah ditetapkan itu, menen-
tukan apakah ada penyimpangan dan mengukur 
signifikansi penyimpangan tersebut; dan mengambil 
tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin 
bahwa semua sumber daya perusahaan telah digu-
nakan dengan cara yang paling efekif dan efisien guna 
tercapainya tujuan perusahaan. 

Dalam konteks pendidikan, Depdiknas mengistilahkan 
pengawasan sebagai pengawasan program pengajaran 
dan pembelajaran atau supervisi yang harus diterapkan 
sebagai berikut : 

•	 Pengawasan yang dilakukan pimpinan dengan 
memfokuskan pada usaha mengatasi hambatan 
yang dihadapi para instruktur atau staf dan tidak 
semata-mata mencari kesalahan. 

•	 Bantuan dan bimbingan diberikan secara tidak lang-
sung. Para staf diberikan dorongan untuk mem-
perbaiki dirinya sendiri, sedangkan pimpinan hanya 
membantu. 

•	 Pengawasan dalam bentuk saran yang efektif 

•	 Pengawasan yang dilakukan secara periodik. 
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G. Manajemen Pendidikan dan Pengembangan 
Program Pendidikan 

Manajemen adalah rangkaian segala kegiatan yang 

menunjuk kepada usaha kerjasama antara dua orang 

atau lebih untuk mencapai suatu tujuan yang telah 

ditetapkan. Jika pengertian Manajemen Pendidikan 

ini diterapkan pada usaha pendidikan maka sudah 

termuat hal-hal yang menjadi objek pengelolaan atau 

pengaturan. 

Lebih tepatnya, definisi Manajemen Pendidikan ada-

lah sebagai berikut : Manajemen Pendidikan adalah 

rangkaian segala kegiatan yang menunjuk kepada 

usaha kerjasama dua orang atau lebih untuk mencapai 

tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Dengan me-

nerapkan definisi tersebut pada usaha pendidikan yang 

terjadi dalam sebuah organisasi, maka definisi 

Manajemen Pendidikan selengkapnya adalah sebagai 

berikut : Manajemen Pendidikan adalah suatu kegi-

atan atau rangkaian kegiatan yang berupa proses pe-

ngelolaan usaha kerjasama sekelompok manusia Ma-

najemen Pendidikan yang tergabug dalam organisasi 

pendidikan, untuk mencapai tujuan pendidikan yang 

telah ditetapkan sebelumnya, agar efektif dan efisien. 
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Lebih lanjut Mulyani A. Nurhadi menekankan adanya ciri-           

ciri atau pengertian Manajemen Pendidikan yang terkan-

dung dalam definisi tersebut sebagai berikut: Manajemen 

merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan yang dila-

kukan dari, oleh dan bagi manusia. 

•	 Rangkaian kegiatan itu merupakan suatu proses pe-

ngelolaan dari suatu rangkaian kegiatan pendidikan 

yang sifatnya kompleks dan unik yang berbeda dengan 

tujuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan 

yang sebesar-besarnya ; tujuan kegiatan pendidikan ini 

tidak terlepas dari tujuan pendidikan secara umum dan 

tujuan pendidikan yang telah ditetapkan oleh suatu 

bangsa. 

•	 Proses pengelolaan itu dilakukan bersama oleh seke-

lompok manusia yang tergabung dalam suatu orga-

nisasi sehingga kegiatannya harus dijaga agar tercipta 

kondisi kerja yang harmonis tanpa mengorbankan 

unsur-unsur manusia yang terlibat dalam kegiatan pen-

didikan itu. 

•	 Proses itu dilakukan dalam rangka mencapai suatu 

tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, yang dalam 

hal ini meliputi tujuan yang bersifat umum (skala tujuan 

umum) dan yang diemban oleh tiap-tiap organisasi 

pendidikan (skala tujuan khusus). 
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•	 Proses pengelolaan itu dilakukan agar tujuannya dapat 
dicapai secara efektif dan efisien. Manajemen Pen-
didikan adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan 
yang berupa proses pengelolaan usaha kerjasama se-
kelompok manusia yang tergabung dalam organisasi 
pendidikan yang dilakukan dengan usaha bersama 
secara efektif dan efisien, untuk mendayagunakan se-
mua sumber dan potensi yang ada demi tercapainya 
tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya 
Manajemen pendidikan pada dasarnya adalah alat-
alat yang diperlukan dalam usaha mencapai tujuan 
pendidikan. 

Unsur manajemen dalam pendidikan merupakan pene-
rapan prinsip-prinsip dalam bidang pendidikan. Mana-
jemen pendidikan juga disebut sebagai seni dan ilmu 
mengelola sumber daya pendidikan untuk mewujudkan 
suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta 
didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk 
memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 
kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan 
yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. 

Program pengembangan pendidikan merupakan bentuk 
dukungan infest kepada lembaga-lembaga penyelenggara 
pendidikan untuk dapat meningkatkan mutu dan kualitas 
hasil pendidikan. Yang termasuk dalam program ini adalah : 
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 9 Dukungan pengembangan pendekatanan pembela-
jaran melalui dukungan teknologi informasi berbasis 
piranti lunak bebas dan bersumber terbuka (free and 
opensource software) atau FOSS 

 9 Dukungan pengelolaan informasi lembaga pendidikan 
baik administratif maupun pengetahuan, seperti per-
pustakaan Manajemen Pendidikan 

 9 Penguatan kapasitas pengelola pendidikan 

 9 Dukungan penguatan isu pluralisme dan demokrasi di 
lingkungan pendidikan. 

Dalam strategi manajemen pengelolaan pembangunan 
pendidikan nasional dalam UUSPN Nomor 20 tahun 2003 
meliputi : 

 ; Pelaksanaan pendidikan agama serta akhlak mulia 

 ; Pengembangan dan pelaksanaan kurikulum berbasis 
kompetensi. 

 ; Proses pembelajaran yang mendidik dan dialogis 

 ; Evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi pendidikan yang 
memberdayakan 

 ; Peningkatan keprofesionalan pendidik dan tenaga ke-
pendidikan. 

 ; Penyediaan sarana belajar yang mendidik. 

 ; Pembiayaan pendidikan yang sesuai dengan prinsip 
pemerataan dan berkeadilan 
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 ; Penyelenggaraan pendidikan yang terbuka dan merata. 

 ; Pelaksanaan wajib belajar. 

 ; Pelaksanaan otonomi manajemen pendidikan. 

 ; Pemberdayaan peran masyarakat. 

 ; Pusat pembudayaan dan pembangunan masyarakat. 

 ; Pelaksanaan pengawasan dalam sistem pendidikan 
nasional. 

Dengan strategi tersebut, diharapkan visi, misi, dan tu-
juan pendidikan nasional dapat terwujud secara efektif 
dengan melibatkan berbagai pihak secara aktif dalam pe-
nyelenggaraan pendidikan.
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BAB IV

MANAJEMEN
PESERTA DIDIK
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A. Pengertian Manajemen Peserta Didik 
Terdapat ragam terminologi peserta didik dalam kon-    

teks pendidikan Indonesia yaitu siswa, murid, anak 

didik, pembelajar, subjek didik, warga belajar dan 

santri. Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 

pasal 1 ayat 4 dinyatakan bahwa peserta didik adalah 

anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan 

potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia 

pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. 

Djamarah (2005) menyatakan peserta didik adalah se-

tiap orang yang menerima pengaruh dari seseorang 

atau sekelompok orang yang menjalankan kegiatan 

pendidikan. 

Dalam konteks yang lebih luas peserta didik menurut 

Prawiradilaga (2007) adalah siapa saja yang belajar 

mulai dari TK, SD sampai SMA, mahasiswa, peserta pe-

latihan di lembaga pendidikan pemerintah atau swasta. 

Peserta didik adalah miniature adult yang dalam ke-

terbatasannya mendapatkan bimbingan oleh orang 

yang lebih dewasa, lebih berpengalaman, atau lebih 

dalam ilmu pengetahuannya, sehingga oleh karenanya 

menjadi individu yang lebih matang Spodek dalam 

Hernimo (2016). 
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Selanjutnya menurut Nasihin dan Sururi (2009) peserta 

didik adalah orang yang mempunyai pilihan untuk me-

nempuh ilmu sesuai dengan cita-cita dan harapan masa 

depan. 

Peserta didik adalah individu yang secara secara sadar 

ataupun karena pengaruh dari orang yang peduli akan 

individu tersebut untuk dapat mengembangkan potensi 

yang ada pada dirinya dengan menuntut ilmu untuk cita-

cita di masa mendatang yang lebih baik Hermino (2016). 

Peserta didik adalah orang/ individu yang mendapatkan 

pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat dan 

kemampuan agar tumbuh dan berkembang dengan baik 

serta mempunyai kepuasan dalam menerima pelajaran 

yang diberikan oleh pendidiknya Mustari (2014). 

Sementara itu menurut Ruhimat dkk sebagaimana 

dikutip Hermino (2016) peserta didik adalah sebuah or-

ganisme yang rumit yang mampu tumbuh, yang mana 

padanya diberi kesempatan untuk berkembang sesuai 

dengan bakat, minat dan kebutuhannya. 

Menurut Arikunto (1986) peserta didik adalah siapa 

saja yang terdaftar sebagai objek didik di suatu lembaga 

pendidikan. 
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Hal senada dijelaskan oleh Imron (2016) peserta didik 

adalah mereka yang sedang mengikuti program pendi-

dikan pada suatu lembaga pendidikan atau jenjang pen-

didikan tertentu. 

Berdasarkan paparan di atas maka dapatlah dipahami 

bahwa peserta didik adalah seseorang yang terdaftar 

dalam suatu jalur, jenjang, dan jenis lembaga pendidikan 

tertentu, yang selalu ingin mengembangkan potensi di-

rinya baik pada aspek akademik maupun non akademik 

melalui proses pembelajaran yang diselenggarakan.

Manajemen peserta didik atau pupil personnel ad-

ministration diartikan sebagai suatu layanan yang me-

musatkan perhatian pada pengaturan, pengawasan dan 

layanan peserta didik di kelas dan di luar kelas seperti: 

pengenalan, pendaftaran, layanan individual seperti pe-

ngembangan keseluruhan kemampuan, minat, kebutuh-

an sampai ia matang di lembaga pendidikan Knezevich, 

(1984). 

Menurut Nasihin dan Sururi (2009) manajemen peserta 

didik merupakan upaya untuk memberikan layanan yang 

sebaik mungkin kepada peserta didik semenjak dari proses 

penerimaan sampai saat peserta didik meninggalkan lem-

baga pendidikan karena sudah tamat/lulus mengikuti 

pendidkan pada lembaga pendidikan itu. 
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Mustari (2014) menjelaskan manajemen peserta di-

dik adalah layanan yang memusatkan perhatian pada 

pengaturan, pengawasan, dan layanan peserta didik di 

kelas dan di luar kelas seperti: pengenalan, pendaftaran, 

layanan individual seperti pengembangan keseluruhan 

kemampuan minat, kebutuhan sampai ia matang di lem-

baga pendidikan. 

Manajemen peserta didik adalah suatu usaha penga-

turan terhadap peserta didik mulai dari peserta didik ter-

sebut masuk lembaga pendidikan sampai dengan mereka 

lulus lembaga pendidikan Sudrajat (2010). 

Hal senada dengan penjelasan di atas dipaparkan oleh 

Mulyasa (2003) bahwa manajemen peserta didik adalah pe-

nataan dan pengaturan terhadap kegiatan yang berkaitan 

dengan peserta didik, mulai masuk sampai dengan ke-

luarnya peserta didik tersebut dari suatu lembaga pendi-

dikan. 

Manajemen peserta didik menurut Gunawan (1996) 

adalah seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan 

diusahakan secara sengaja serta pembinaan secara kontiniu 

terhadap seluruh peserta didik dalam lembaga pendidikan 

yang bersangkutan agar dapat mengikuti proses belajar 

mengajar secara efektif dan efisien demi tercapainya tujuan 

pendidikan yang telah ditetapkan. 
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Hal senada dengan penjelasan Gunawan di atas terkait 

dengan pengertian manajemen peserta didik dipaparkan 

oleh Daryanto (2013) bahwa manajemen peserta didik 

adalah seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan di-

usahakan secara sengaja serta pembinaan secara kontiniu 

terhadap seluruh peserta didik dalam lembaga pendidikan 

yang bersangkutan, agar dapat mengikuti proses belajar-

mengajar dengan efektif dan efisien.

Imron (2016) mendeskripsikan makna manajemen 

peserta didik adalah usaha pengaturan terhadap peserta 

didik, mulai dari peserta didik tersebut masuk lembaga 

pendidikan sampai dengan mereka lulus. Yang diatur secara 

langsung adalah segi-segi yang berkenaan dengan peserta 

didik secara tidak langsung. Pengaturan terhadap segi-segi 

lain selain peserta didik dimaksudkan untuk memberikan 

layanan yang sebaik mungkin kepada peserta didik. 

Sementara itu Knezivich mendefinisikan manajemen 

peserta didik sebagai suatu layanan yang memusatkan 

perhatian kepada pengaturan, pengawasan, dan layanan 

peserta didik di kelas dan di luar kelas seperti pengenalan, 

pendaftaran, layanan individual seperti pengembangan 

keseluruhan kemampuan, minat, kebutuhan sampai ia 

matang di lembaga pendidikan Sudrajat (2010). 

Manajemen peserta didik juga dapat diartikan seba-

gai suatu proses pengurusan segala hal yang berkaitan 
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dengan peserta didik di suatu lembaga pendidikan mulai 
dari perencanaan, penerimaan peserta didik, pembinaan 
yang dilakukan selama peserta didik berada di lembaga 
pendidikan, sampai dengan peserta didik menyelesaikan 
pendidikannya di lembaga pendidikan. Dengan kata lain 
manajemen peserta didik merupakan keseluruhan proses 
penyelenggaraan usaha kerjasama dalam bidang peserta 
didik dalam rangka pencapaian tujuan pembelajaran di 
lembaga pendidikan. 

Dengan demikian manajemen peserta didik itu bu-
kanlah dalam bentuk kegiatan-kegiatan pencatatan pe-
serta didik saja, melainkan meliputi aspek yang lebih 
luas lagi, yang secara operasional dapat dipergunakan 
untuk membantu kelancaran upaya pertumbuhan dan 
perkembangan peserta didik melalui proses pendidikan.   
Berdasarkan pemaparan di atas maka dapatlah dipahami 
bahwa manajemen peserta didik adalah sebagai suatu 
usaha untuk mengatur, mengawasi, dan melayani ber-
bagai hal yang memiliki kaitan dengan peserta didik agar 
peserta didik mampu mencapai tujuan pembelajaran di 
lembaga pendidikan, mulai dari peserta didik tersebut 
masuk lembaga pendidikan sampai peserta didik tersebut 
lulus dari lembaga pendidikan. Manajemen peserta didik 
juga dapat diartikan sebagai suatu proses pengurusan 
segala hal yang berkaitan dengan peserta didik di suatu 
lembaga pendidikan mulai dari perencanaan, penerimaan 
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peserta didik, pembinaan yang dilakukan selama peserta 
didik berada di lembaga pendidikan, sampai dengan 
peserta didik menyelesaikan pendidikannya di lembaga 
pendidikan. Dengan kata lain manajemen peserta di-
dik merupakan keseluruhan proses penyelenggaraan 
usaha kerjasama dalam bidang peserta didik dalam 
rangka pencapaian tujuan pembelajaran di lembaga 
pendidikan. 

B. Tujuan Manajemen Peserta Didik 
Tujuan manajemen peserta didik adalah mengatur ke-
giatan-kegiatan peserta didik agar kegiatan-kegiatan 
tersebut menunjang proses pembelajaran di lembaga 
pendidikan; proses pembelajaran di lembaga tersebut 
dapat berjalan lancar, tertib dan teratur sehingga 
dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan 
lembaga pendidikan dan tujuan pendidikan secara 
keseluruhan. Tujuan manajemen peserta didik adalah 
menata proses peserta didik mulai dari perekrutan, 
mengikuti pembelajaran sampai dengan lulus sesuai 
dengan tujuan institusional yang berlangsung secara 
efektif dan efisien. 

Tujuan umum manajemen peserta didik adalah; meng-
atur kegiatan-kegiatan peserta didik agar kegiatan-ke-
giatan tersebut menunjang proses belajar mengajar 
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di lembaga pendidikan; lebih lanjut, proses belajar meng-

ajar di lembaga pendidikan dapat berjalan lancar, tertib 

dan teratur sehingga dapat memberikan kontribusi bagi 

pencapaian tujuan lembaga pendidikan dan tujuan pen-

didikan secara keseluruhan.

Sedangkan tujuan khusus manajemen peserta didik adalah 

sebagai berikut :

•	 Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan psiko-

motor peserta didik. 

•	 Menyalurkan dan mengembangkan kemampuan umum 

(kecerdasan), bakat dan minat peserta didik. 

•	 Menyalurkan aspirasi, harapan, dan memenuhi kebu-

tuhan peserta didik. 

•	 Diharapkan peserta didik dapat mencapai kebahagiaan 

dan kesejahteraan hidup, dapat belajar dengan baik, 

dan tercapai cita-cita mereka.

Menurut E. Mulyasa (2012) manajemen peserta didik ber-

tujuan untuk mengatur berbagai kegiatan dalam bidang 

peserta didik agar kegiatan pembelajaran di lembaga pen-

didikan dapat berjalan dengan lancar, tertib dan teratur, 

serta mencapai tujuan pendidikan lembaga pendidikan.
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C. Fungsi Manajemen Peserta Didik 
Fungsi manajemen peserta didik adalah sebagai wa-

hana bagi peserta didik untuk mengembangakan diri 

seoptimal mungkin, baik yang berkenaan dengan segi-

segi individualitasnya, segi sosial, aspirasi, kebutuhan 

dan segi-segi potensi peserta didik lainnya. 

Agar tujuan dan fungsi manajemen peserta didik dapat 

tercapai, ada beberapa prinsip-prinsip yang perlu di-

perhatikan dalam pelaksanaannya. Prinsip-prinsip yang 

perlu diperhatikan adalah sebagai berikut : 

•	 Penyelenggara harus mengacu pada peraturan 

yang berlaku pada saat program dilaksanakan. 

•	 Manajemen peserta didik harus mempunyai tujuan 

yang sama dan atau mendukung terhadap tujuan 

manajemen lembaga pendidikan secara keselu-

ruhan. 

•	 Segala bentuk kegiatan manajemen peserta didik 

haruslah mengemban misi pendidikan dan dalam 

rangka mendidik peserta didik. 

•	 Kegiatan-kegiatan manajemen peserta didik ha-

ruslah diupayakan untuk mempersatukan peserta 

yang mempunyai keragaman latar belakang dan 

punya banyak perbedaan. 
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•	 Kegiatan manajemen peserta didik haruslah dipan-

dang sebagai upaya pengaturan terhadap pembim-

bingan peserta didik. 

•	 Kegiatan manajemen peserta didik haruslah men-

dorong dan memacu kemandirian peserta didik. 

•	 Kegiatan manajemen peserta didik haruslah fung-

sional bagi kehidupan peserta didik, baik di lembaga 

pendidikan lebih-lebih di masa depan. 

D. Ruang Lingkup Manajemen Peserta Didik 
Ruang lingkup manajemen peserta didik meliputi be-

berapa kegiatan yaitu : 

1. Perencanaan terhadap peserta didik 

2. Pembinaan peserta didik 

3. Evaluasi peserta didik 

4. Mutasi peserta didik 

Berikut adalah penjelasan dari masing-masing kegiatan  

di atas : 

1. Perencanaan Peserta Didik 

Perencanaan terhadap peserta didik menyangkut 

perencanaan penerimaan peserta didik baru, kelu-

lusan, jumlah putus lembaga pendidikan dan ke-

pindahan. Khusus mengenai perencanaan peserta 
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didik akan langsung berhubungan dengan kegiatan pe-

nerimaan dan proses pencatatan atau dokumentasi data 

pribadi peserta didik, yang kemudian tidak dapat dile-

paskan kaitannyadengan pencatatan atau dokumentasi 

data hasil belajar dan aspek-aspek lain yang diperlukan 

dalam kegiatan kurikuler dan ko-kurikuler. 

Langkah yang pertama yaitu perencanaan terhadap pe-

serta didik, yang meliputi kegiatan : 

a) Analisis kebutuhan peserta didik 

Analisis kebutuhan peserta didik yaitu penetapan pe-

serta didik yang dibutuhkan oleh lembaga pendidikan 

yang meliputi : 

•	 Merencanakan jumlah peserta didik yang akan di-

terima dengan pertimbangan daya tampung ke-

las/jumlah kelas yang tersedia, serta pertimbangan 

rasio peserta didik dan pendidik. Secara ideal rasio 

peserta didik dan pendidik adalah 1:30

•	 Menyusun program kegiatan peserta didik yaitu 

visi dan misi lembaga pendidikan, minat dan bakat 

peserta didik, sarana dan prasarana yang ada, ang-

garan yang tersedia dan tenaga kependidikan yang 

tersedia.
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b) Rekruitmen peserta didik 

Rekruitmen peserta didik pada hakikatnya proses pen-
carian, menentukan peserta didik yang nantinya akan 
menjadi peserta didik di lembaga pendidikan yang 
bersangkutan. Langkah-langkah dalam kegiatan ini 
adalah :

•	 Membentuk panitia penerimaan peserta didik baru 
yang meliputi dari semua unsur pendidik, karyawan 
dan segenap pejabat terkait di lingkungan lembaga 
tersebut.

•	 Pembuatan dan pemasangan pengumuman pene-
rimaan peserta didik baru yang dilakukan secara ter-
buka. Informasi yang harusada dalam pengumuman 
tersebut adalah gambaran singkat lembaga, persya-
ratan pendaftaran peserta didik baru (syarat umum 
dan syarat khusus), cara pendaftaran, waktu pen-
daftaran, tempat pendaftaran, biaya pendaftaran, 
waktu dan tempat seleksi dan pengumuman hasil 
seleksi.

c) Seleksi peserta didik 

Seleksi peserta didik merupakan kegiatan pemilihan 
calon peserta didik untuk menentukan diterima atau 
tidaknya calon peserta didik menjadi peserta didik di-
lembaga pendidikan berdasarkan ketentuan yang ber-
laku. Adapun cara-cara seleksi yang dapat digunakan 
adalah :
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•	 Melalui tes atau ujian, yaitu tes psikotest, tesjasmani, 

tes kesehatan, tes akademik, atau tes ketrampilan.

•	 Melalui penelusuran bakat kemampuan, biasanya 

berdasarkan pada prestasi yang diraih oleh calon 

peserta didik dalam bidang olahraga atau kesenian.

•	 Berdasarkan nilai STTB atau nilai UAN

d) Orientasi 

Orientasi peserta didik baru merupakan kegiatan me-

ngenalkan situasi dan kondisi lembaga pendidikan 

tempat peserta didik menempuh pendidikan. Ling-

kungan yang dimaksud adalah lingkungan fisik lembaga 

pendidikan dan lingkungan sosial lembaga pendidikan. 

Tujuan dengan orientasi tersebut adalah agar peserta 

didik mengerti dan mentaati peraturan yang berlaku 

di lembaga pendidikan, peserta didik dapat aktif dalam 

kegiatan yang diselenggarakan lembaga pendidikan, 

dan siap menghadapi lingkungan baru secara fisik, 

mental dan emosional

e) Penempatan peserta didik 

Penempatan peserta didik (Pembagian Kelas) yaitu 

kegiatan pengelompokan peserta didik yang dilakukan 

dengan sistem kelas, pengelompokan peserta didik 

bisa dilakukan berdasarkan kesamaan yang ada pada 

peserta didik yaitu jenis kelamin dan umur. Selain itu
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juga pengelompokan berdasar perbedaan yang ada 

pada individu peserta didik seperti minat, bakat dan 

kemampuan.

f ) Pencatatan dan pelaporan 

Pencatatan dan pelaporan peserta didik dimulai sejak 

peserta didik diterima di lembaga pendidikan sampai 

dengan tamat atau meninggalkan lembaga pendi-

dikan. Tujuan pencatatan tentang kondisi peserta didik 

dilakukan agar lembaga mampu melakukan bimbingan 

yang optimal pada peserta didik. Sedangkan pelaporan 

dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab lembaga 

dalam perkembangan peserta didik disebuah lembaga. 

Adapun pencatatan yang diperlukan untuk mendukung 

data mengenai peserta didik adalah :

•	 Buku induk persta didik, berisi catatan tentang pe-

serta didik yang masuk di lembaga pendidikan ter-

sebut, pencatatan diserta dengan nomor induk 

peserta didik /no pokok.

•	 Buku klapper, pencatatannya diambil dari buku 

induk dan penulisannya diurutkan berdasar abjad

•	 Daftar presensi, digunakan untuk memeriksa keha-

diran peserta didik pada kegiatan lembaga pendi-

dikan.
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•	 Daftar catatan pribadi peserta didik berisi data setiap 
peserta didik beserta riwayat keluarga, pe-didikan 
dan data psikologis. Biasanya buku ini mendukung 
program bimbingan dan penyuluhan di lembaga 
pendidikan. 

2. Pembinaan Peserta Didik 

Langkah kedua dalam manajemen peserta didik ada-
lah pembinaan terhadap peserta didik yang meliputi 
layanan-layanan khusus yang menunjang manajemen 
peserta didik. Layanan-layanan yang dibutuhkan pe-
serta didik di lembaga pendidikan meliputi : 

a) Layanan bimbingan dan konseling 

Layanan BK merupakan proses pemberian bantuan 
terhadap peserta didik agar perkembangannya 
optimal sehingga anak didik bisa mengarahkan 
dirinya dalam bertindak dan bersikap sesuai de-
ngan tuntutan dan situasi lingkungan lembaga 
pendidikan, keluarga dan masyarakat. Fungsi bim-
bingan disini adalah membantu peserta didik 
dalam memilih jenis lembaga pendidikan lanjutan-
nya, memilih program, lapangan pekerjaan sesuai 
bakat, minat, dan kemampuan. Selain itu bim-
bingan dan konseling juga membantu pendidik 
dalam menyesuaikan program pengajaran yang di-
sesuaikan dengan bakat minat peserta didik, serta 
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membantu peserta didik dalam menyesuaikan diri de-
ngan bakat dan minat peserta didik untuk mencapai 
perkembangan yang optimal. 

b) Layanan Perpustakaan 

Diperlukan untuk memberikan layanan dalam menun-
jang proses pembelajaran di lembaga pendidikan, me-
layani informasi yang dibutuhkan serta memberikan 
layanan rekreatif melalui koleksi bahan pustaka. Ke-
beradaan perpustakaan sangatlah penting karena 
perpustakaan juga dipandang sebagai kunci dalam 
pembelajaran peserta didik di lembaga pendidikan. 
Bagi peserta didik perpustakaan bisa menjadi penyedia 
bahan pustaka yang memperkaya dan memperluas 
cakrawala pengetahuan, meningkatkan ketrampilan, 
membantu peserta didik dalam mengadakan pene-
litian, memperdalam pengetahuannya berkaitan de-
ngan subjek yang diminati, serta meningkatkan minat 
baca peserta didik dengan adanya bimbingan mem-
baca, dan sebagainya. 

c) Layanan Kantin 

Kantin diperlukan di tiap lembaga pendidikan agar 
kebutuhan anak terhadap makanan yang bersih, ber-
gizi dan higienis bagi anak sehingga kesehatan anak 
terjamin selama di lembaga pendidikan. Pendidik bisa 
mengontrol dan berkonsultasi dengan pengelola kantin 
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dalam menyediakan makanan yang sehat dan bergizi. 

Peranan lain dengan adanya kantin di dalam lembaga 

pendidikan anak didik tidak berkeliaran mencari ma-

kanan dan tidak harus keluar dari lingkungan lembaga 

pendidikan. 

d) Layanan Kesehatan 

Layanan kesehatan di lembaga pendidikan biasanya 

dibentuk dalam sebuah wadah yang bernama unit 

kesehatan lembaga pendidikan. Sasaran utama unit 

kesehatan lembaga pendidikan untuk meningkatkan 

atau membina kesehatan peserta didik dan lingkungan 

hidupnya. Program unit kesehatan lembaga pendidikan 

sebagai berikut 

•	 Mencapai lingkungan hidup yang sehat

•	 Pendidikan kesehatan

•	 Pemeliharaan kesehatan di lembaga pendidikan

e) Layanan Transportasi 

Sarana transport bagi peserta didik sebagai penunjang 

untuk kelancaran proses belajar mengajar, biasanya 

layanan transport diperlukan bagi peserta didik di-

tingkat prasekolah dan pendidikan dasar. Penyeleng-

garaan transportasi sebaiknya dilaksanakan oleh lem-

baga pendidikan yang bersangkutan atau pihak swasta. 
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f ) Layanan Asrama 

Bagi peserta didik layanan asrama sangat berguna 
untuk mereka yang jauh dari keluarga sehingga 
membutuhkan tempat tinggal yang nyaman untuk 
mereka beristirahat. Biasanya yang mengadakan 
layanan asrama di tingkat lembaga pendidikan 
menengah dan perguruan tinggi. 

3. Evaluasi Peserta Didik 

Evaluasi adalah suatu tindakan atau suatu proses untuk 
menentukan nilai dari sesuatu. Evaluasi hasil belajar 
peserta didik berarti kegiatan menilai proses dan hasil 
belajar peserta didik baik yang berupa kegiatan kurikuler, 
ko-kurikuler, maupun ekstrakurikuler. Penilaian hasil 
belajar bertujuan untuk melihat kemajuan belajar pe-
serta didik dalam hal penguasaan materi pengajaran 
yang telah dipelajarinya sesuai dengan tujuan yang 
telah ditetapkan yaitu :

a) Tujuan umum dari evaluasi peserta didik adalah 

•	 Mengumpulkan data-data yang membuktikan 
taraf kemajuan peserta didik dalam mencapai 
tujuan yang diharapkan. 

•	 Memungkinkan pendidik menilai aktifitas/peng-
alaman yang didapat. 

•	 Menilai metode mengajar yang digunakan 
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b) Tujuan khusus dari evaluasi peserta didik adalah : 

•	 Merangsang kegiatan peserta didik 

•	 Menemukan sebab-sebab kemajuan atau kegagalan 

belajar peserta didik 

•	 Memberikan bimbingan yang sesuai dengan ke-

butuhan, perkembangan dan bakat peserta didik 

yang bersangkutan 

•	 Untuk memperbaiki mutu pembelajaran/cara be-

lajar dan metode mengajar 

Berdasarkan tujuan penilaian hasil belajar tersebut, ada 

beberapa fungsi penilaian yang dapat dikemukakan antara 

lain :

1) Fungsi selektif 

Dengan mengadakan evaluasi, pendidik mempunyai 

cara untuk mengadakan seleksi atau penilaian terha-    

dap peserta didiknya. Evaluasi dalam hal ini bertujuan 

untuk: memilih peserta didik yang dapat diterima 

di lembaga pendidikan tertentu, memilih peserta 

didik yang dapat naik kelas atau tingkat berikutnya, 

memeilih peserta didik yang seharusnya mendapat 

beasiswa, memilih peserta didik yang sudah berhak 

meninggalkan lembaga pendidikan, dan sebagainya. 
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2) Fungsi Diagnostik 

Apabila alat yang digunakan dalam evaluasi cukup 
memenuhi persyaratan, dengan melihat hasilnya pen-
didik akan dapat mengetahui kelemahan peserta didik, 
sehingga lebih mudah untuk mencari cara mengata-
sinya. 

3) Fungsi Penempatan 

Pendekatan yang lebih bersifat melayani perbedaan 
kemampuan peserta didik adalah pengajaran secara 
kelompok. Untuk dapat menentukan dengan pasti di-
kelompok mana seorang peserta didik harus ditem-
patkan. 

4) Fungsi pengukur keberhasilan program 

Evaluasi ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh 
mana sustu program berhasil diterapkan. Secara garis 
besar ada dua macam alat evaluasi, yaitu tes dan non 
tes. 

Dalam penggunaan alat evaluasi yang berupa tes, hen-
daknya pendidik membiasakan diri tidakhanya meng-
gunakan tes obyektif saja tetapi juga diimbangi dengan 
tes uraian. Tes adalah penilaian yang komprehensif 
terhadap seorang individu atau keseluruhan usaha eva-
luasi program. Dalam suatu kelas, tes mempunyai fungsi 
ganda, yaitu untuk mengukur keberhasilan peserta 
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didik dan untuk mengukur keberhasilan program peng-
ajaran. 

Ditinjau dari segi kegunaan untuk mengukur keberhasilan 
peserta didik, ada tiga jenis tes, yaitu : 

 � Tes Diagnostik 

Tes diagnostik adalah tes yang digunakan untuk me-
ngetahui kelemahan-kelemahan peserta didik se-
hingga berdasarkan kelemahan tersebut dapat dila-
kukan pemberian perlakuan yang tepat. Kedudukan 
diagnosis adalah dalam menemukan letak kesulitan 
belajar peserta didik dan menentukan kemungkinan 
cara mengatasinya dengan memperhitungkan faktor-
faktor yang mempengaruhi kegiatan belajar. 

 � Tes Formatif 

Tes formatif atau evaluasi formatif dimaksudkan untuk 
mengetahui sejauh mana peserta didik telah terbentuk 
setelah mengikuti suatu program tertentu. Jenis pe-
nilaian ini juga berfungsi untuk memperbaiki proses 
belajar mengajar. 

 � Tes Sumatif 

Tes sumatif atau evaluasi sumatif dilaksanakan setelah 
berakhir pemberian sekelompok program atau pokok 
bahasan. Jenis penilaian ini berfungsi untuk menen-
tukan angka kemajuan hasil belajar peserta didik. Hasil 
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evaluasi terhadap peserta didik tersebut selanjutnya di-
tindaklanjuti dengan memberikan umpan balik. 

Ada dua kegiatan dalam menindaklanjuti hasil penilaian 
peserta didik, antara lain : 

1) Program Remedial 

Belajar tuntas merupakan kriteria keberhasilan kegaiatan 
belajar mengajar. Maksud utama konsep belajar tuntas 
adalah upaya agar dikuasainya bahan secara tuntas oleh 
sekelompok peserta didik yang sedang mempelajari 
bahan tertentu secara tuntas. Tingkat ketuntasan ini 
bermacam-macam dan merupakan persyaratan (kri-
teria) minimum yang harus dikuasai peserta didik. 
Batas minimum ini kadang-kadang dijadikan dasar ke-
lulusan bagi peserta didik yang menempuh bahan ter-
sebut. Biasanya dipersyaratkan penguasaan bahan pe-
lajaran bergerak antara 75% sampai 90%. 

Biasanya penanganan masalah kesulitan belajar, se-
cara metodologis dapat dilakukan melalui pendekatan 
pengajaran remedial, bimbingan dan penyuluhan, psi-
koterapi atau dengan pendekatan lainnya. 

Dalam hal pengajaran remedial, kegiatan ini dilakukan 
dengan beberapa alasan, antara lain : 

•	 Masih banyak peserta didik yang menunjukkan be-
lum dapat mencapai prestasi belajar yang diharap-
kan. 
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•	 Pendidik bertanggung jawab atas keseluruhan proses 

pendidikan, yang berarti bertanggung jawab atas ter-

capainya tujuan pendidikan melalui pencapaian stan-

dar kompetensi yang diharapkan. 

•	 Pengajaran remedial diperlukan dalam rangka melak-

sanakan proses belajar yang sebenarnya, yaitu sebagai 

proses perubahan tingkah laku secara keseluruhan. 

•	 Pengajaran remedial merupakan salah satu bentuk pe-

layanan bimbingan dan penyuluhan melalui interaksi 

belajar mengajar. Pengajaran remedial mempunyai 

arti terapeutik, maksudnya dalam proses pengajaran 

remedial secara lansung maupun tidak langsung juga 

menyembuhkan beberapa gangguan atau hambatan 

yang berkaitan dengan kesulitan belajar. 

Pengajaran remedial adalah suatu bentuk khusus peng-

ajaran yang ditujukan untuk menyembuhkan atau mem-

perbaiki sebagian atau keseluruhan kesulitan belajar yang 

dihadapi oleh peserta didik. Perbaikan diarahkan kepada 

pencapaian hasil belajar yang optimal sesuai dengan ke-

mampuan masing-masing melalui perbaikan keseluruhan 

proses belajar mengajar dan keseluruhan kepribadian pe-

serta didik. 

Adapun tujuan pengajaran remedial adalah : 
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a) Secara umum pengajaran remedial bertujuan agar 

peserta didik yang mengalami kesulitan belajar dapat 

mencapai prestasi belajar yang diharapkan melalui 

proses penyembuhan atau perbaikan, baik dalam segi 

kepribadian peserta didik maupun segi proses belajar 

mengajar. 

b) Secara khusus pengajaran remedial bertujuan agar 

peserta didik : 

•	 Memahami dirinya sendiri, hal ini menyangkut 

prestasi belajarnya dari segi kekuatan, kelemahan, 

jenis dan sifat kesulitannya 

•	 Dapat mengubah/memperbaiki cara-cara belajar 

kearah yang lebih sesuai dengan kesulitan yang 

dihadapinya 

•	 Dapat memilih materi dan fasilitas belajar secara 

tepat 

•	 Dapat mengatasi hambatan belajar yang menjadi 

latar belakang kesulitannya 

•	 Dapat mengembangkan sikap-sikap dan kebiasaan 

yang baru yang dapat mendorong tercapainya hasil 

belajar yang lebih baik 

•	 Dapat melaksanakan tugas-tugas belajar yang di-

berikan. 
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Pengajaran remedial merupakan salah satu tahapan ke-
giatan utama dalam keseluruhan kerangka pola layanan 
bimbingan belajar, serta merupakan rangkaian kegiatan 
lanjutan yang logis dari usaha diagnostik kesulitan belajar. 
Adapun langkah-langkah dalam pengajaran remedial, 
antara lain : 

•	 Penelaahan kembali kasus dan permasalahannya 

•	 Menentuakan alternative pilihan tindakan 

•	 Melaksanakan layanan bimbingan dan penyuluhan/ 
psikoterapi 

•	 Melaksanakan pengajaran remedial 

•	 Mengadakan pengukuran prestasi belajar kembali 

•	 Mengadakan re-evaluasi dan re-diagnostik Sasaran 
akhir kegiatan remedial identik dengan pengajaran 
biasa (pada umumnya) yaitu membantu setiap peserta 
didik dalam batas-batas normalitas tertentu agar dapat 
mengembangkan diri seoptimal mungkin sehingga 
dapat mencapai tingkat penguasaan atau ketuntasan 
tertentu, sekurang-kurangnya sesuai dengan batas 
kriteria keberhasilan yang dapat diterima. 

Secara empiric sasaran strategis tersebut tidak selamanya 
dapat dicapai dengan pendekatan sistem pengajaran se-
cara konvensional, sehingga perlu dicari upaya pende-
katan strategis lainnya. Ada dua strategi yang bisa dilakukan 
dalam pengajaran remedial, yaitu : 
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a) Strategi dan pendekatan pengajaran yang bersifat 
kuratif Tindakan ini dapat dikatakan kuratif apabila di-
lakukan setelah selesai program pembelajaran utama 
diselenggarakan. Hal ini dilakukan atas dasar bahwa 
ada seseorang atau beberapa orang atau keseluruhan 
peserta didik dapat dipandang tidak mampu menye-
lesaikan program proses belajar mengajar yang ber-
sangkutan secara sempurna sesuai dengan kriteria 
keberhasilan yang telah ditetapkan. 

Pendekatan pengajaran yang dapat diterapkan, antara 
lain : 

(1) Pengulangan 

Dilakukan pada setiap akhir jam pertemuan, pada 
setiap akhir unit (satuan bahan) pelajaran tertentu, 
dan pada akhir setiap satuan program studi (tri-
wulan, semester, tahunan). 

Pelaksanaan layanan pengajaran remedial ini dapat 
diberikan dan diorganisasikan dengan cara : 

•	 Perorangan (individual), apabila peserta didik 
yang memerlukan bantuanjumlahnya terbatas 

•	 Kelompok (peer group), apabila terdapat se-
jumlah peserta didik yangmempunyai jenis/
sifat kesalahan atau kesulitan bersama, bahkan 
bisa jugaterjadi dalam bidang studi tertentu 
dialami oleh peserta didik dalamsatu kelas se-
cara keseluruhan.
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Waktu dan cara pelaksanaannya dapat diatur sedemikian 

rupa sesuai dengansituasi dan kondisi yang ada, seperti 

contoh di bawah ini : 

 � Diadakan pada jam pertemuan kelas biasa, apabila se-

bagian atau seluruhanggota kelas mengalami kesulitan 

yang serupa, dengan cara : 

•	 Bahan pelajaran dipresentasikan kembali dengan 

penjelasannya 

•	 Diadakan latihan/penugasan/soal kembali yang 

bentuknya sejenis dengan tugas soal terdahulu. 

•	 Diadakan pengukuran dan penilaian kembali untuk 

mendeteksi hasil peningkatannya kearah kriteria 

keberhasilan yang diharapkan. 

 � Diadakan di luar jam pertemuan biasa, dengan cara: 

•	 Diadakan jam pelajaran tambahan pada hari, jam, 

tempat tertentu apabila yang mengalami kesulitan 

hanya seseorang/sejumlah peserta didik tertentu 

(misal sore hari, sehabis jam pelajaran biasa, waktu 

istirahat, dan sebagainya) 

•	 Diberikan kembali dalam bentuk pekerjaan rumah 

dengan diperiksa kembali oleh pendidik hasil pe-

kerjaannya 
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 � Diadakan kelas remedial (khusus bagi peserta didik) 

yang mengalami kesulitan belajar tertentu, dengan 

cara : 

•	 Peserta didik lain belajar dalam kelas biasa, se-

dangkan untuk peserta didik tertentu dengan 

mendapat bimbingan khusus dari pendidik 

yang sama atau pendidik yang telah ditunjuk 

sampai yang bersangkutan mencapai tingkat 

penguasaan tertentu sehingga dapat bersama-

samalagi dengan teman sekelasnya. 

•	 Diadakan ulangan secara total, apabila peserta 

didik yang bersangkutan prestasinya sangat 

jauh dari batas criteria keberhasilan minimal 

dalam hamper keseluruhan program (bidang 

studi), secara konvensional disebut dengan 

tinggal kelas. 

(2) Pengayaan dan Pengukuhan 

Layanan pengayaan ditujukan kepada peserta didik 

yang mengalami kesulitan belajar ringan. Materi prog-

ram pengayaan dalam hal ini dapat bersifat : 

•	 Ekuivalen (horizontal) dengan PBM utama, sehingga 

bobot nilainya dapat diperhitungkan oleh peserta 

didik yang bersangkutan 
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•	 Suplementer saja terhadap program PBM utama, 

dengan tidak menambah bobot nilai tertentu yang 

penting dapat meningkatkan penguasaan penge-

tahuan atau keterampilan bagi peserta didik yang 

relative lemah, dan memberikan dorongan serta 

kesibukan bagi peserta didik yang cepat belajar 

untuk mengisi kelebihan waktunya dibanding de-

ngan teman sekelasnya. 

Teknik pelaksanaannya dapat dengan cara : 

 9 Berupa tugas/soal pekerjaan rumah bagi peserta 

didik yang lambat belajar 

 9 Berupa tugas/soal yang dikerjakan di kelas pada 

jam pelajaran tersebut juga (sementara peserta 

didik yang lain mengerjakan program PBM utama) 

bagi peserta didik yang cepat belajar. 

(3) Percepatan 

Alternatif lain adalah memberikan layanan kepada 

kasus berbakat tetapi menunjukkan kesulitan psiko-

sosial atau ego emosional, dengan jalan mengadakan 

akselerasi atau promosi kepada program PBM utama 

berikutnya yang lebih tinggi. 

Ada dua kemungkinan pelaksanaannya, antara lain : 
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•	 Promosi penuh status akademisnya ke tingkat yang 
lebih tinggi sebatas kemungkinannya, apabila pe-
serta didik menunjukkan keunggulan yang menye-
luruh dari bidang studi yang ditempuhnya dengan 
luar biasa (dilakukan dengan placement test dari 
tingkat yang akan ia masuki) 

•	 Maju berkelanjutan (continous progress) tidak di-
artikan sebagai promosi status akademisnya se-
cara keseluruhan, tetapi pada beberapa bidang 
studi tertentu dimana kasusu sangat menonjol 
dapat diberikan layanan dengan program/bahan 
pelajaran yang lebih tinggi sebatas kemampuan-
nya, status akademisnya tetap sama dengan teman 
sekelasnya.

4. Mutasi Peserta Didik

Secara garis besar mutasi peserta didik diartikan se-
bagai proses perpindahan peserta didik dari lembaga 
pendidikan satu ke lembaga pendidikan yang lain 
atau perpindahan peserta didik yang berada dalam 
lembaga pendidikan. Oleh karena itu, ada dua jenis 
mutasi peserta didik, yaitu :

a) Mutasi Ekstern

Mutasi ekstern adalah perpindahan peserta didik 
dari satu lembaga pendidikan ke lembaga pendi-
dikan yang lain. Perpindahan ini hendaknya meng-
untungkan kedua belah pihak, artinya perpindahan 
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tersebut harus dikaitkan dengan kondisi lembaga pen-
didikan yang bersangkutan, kondisi peserta didik, dan 
latar belakang orang tuanya, serta lembaga pendidikan 
yang akan ditempati. Adapun tujuan mutasi ekstern 
adalah :

•	 Mutasi didasarkan pada kepentingan peserta didik 
untuk dapat mengikuti pendidikan di lembaga pen-
didikan sesuai dengan keadaan dan kemampuan 
peserta didikserta lingkungan yang mempenga-
ruhinya.

•	 Memberikan perlindungan kepada lembaga pendi-
dikan tertentu untuk dapat tumbuh dan berkem-
bang secara wajar sesuai dengan keadaan, kemam-
puan lembaga pendidikan sertalingkungan yang 
mempengaruhinya.

b) Mutasi Intern

Mutasi intern adalah perpindahan peserta didik dalam 
suatu lembaga pendidikan. Dalam hal ini akan dibahas 
khhsus mengenai kenaikan kelas. Maksud kenaikan 
kelas adalah peserta didik yang telah dapat menyele-
saikan

program pendidikan selama satu tahun, apabila telah 
memenuhi persyaratan untuk dinaikkan, maka kepa-
danya berhak untuk naik kelas berikutnya.
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BAB V

MANAJEMEN
TENAGA KEPENDIDIKAN
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A. Pengertian Tenaga Kependidikan
Manajemen tenaga kependidikan didefinisikan sebagai 
kegiatan menggerakkan orang lain untuk mencapai tu-
juan pendidikan. Tenaga kependidikan adalah anggota
masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk 
menunjang pelaksanaan pendidikan. Sedangkan pen-
didik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi 
sebagai guru, dosen, tutor, instruktur, fasilitator dan 
sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta 
berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

Menurut UUSPN No. 20 Tahun 2003 khususnya Bab I Pasal 
1 ayat (5) menyebutkan bahwa tenaga kependidikan 
adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri 
dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pen-
didikan. Dimana tenaga kependidikan tersebut me-
menuhi syarat yang ditentukan oleh undang-uandang 
yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang, 
diserahi tugas dalam suatu jabatan dan digaji pula 
menurut aturan yang berlaku. 

Tenaga kependidikan berbeda dengan tenaga personil 
(tenaga lembaga pendidikan). Lembaga pendidikan 
merupakan organisasi pelaksana pendidikan dan pe-
ngelola penyelenggara pendidikan. Tenaga pendidikan 
termasuk personil yang ada di dalam lembaga pendi-
dikan, tetapi tidak semua personil yang ada di dalam 
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lembaga pendidikan dapat disebut tenaga pendidikan. 
Tenaga kependidikan adalah tenaga-tenaga (personil) yang 
berkecimpung di dalam lembaga atau organisasi pendi-
dikan yang memiliki wawasan pendidikan (memahami 
falsafah dan ilmu pendidikan) dan melakukan kegiatan 
pelaksanaan pendidikan (mikro atau makro) atau penye-
lenggaraan pendidikan.

Menurut UU No.20 Tahun 2003 pasal 39 ayat 2, pendidik 
merupakan tenaga profesional yang bertugas merenca-
nakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai 
hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pela-
tihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada 
masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.

Manajemen pendidikan dapat didefinisikan sebagai : 

1) Seni dan ilmu mengelola sumber daya pendidikan untuk 
mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran 
agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi 
dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual kegamaan, 
pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 
mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, ma-
syarakat, bangsa dan negara. 

2) Seni dan ilmu mengelola sumber daya pendidikan untuk 
mecapai tujuan pendidika secara efektif dn efisien. 

3) Proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan 
dan pengendalian sumber daya pendidikan untuk men-
capai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. 
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Dari ketiga definisi manajemen pendidikan menurut 

Usman tersebut, definisi pertama lebih bersifat teknis dik-

daktif, definisi kedua bersifat administratif edukatif, dan 

definisi ketiga lebih bersifat proses dalam pengambilan 

kebijakan publik pada level birokrasi, khususnya birokrat 

pengambil kebijakan yang mengurusi pengelolaan layanan 

pendidikan yaitu organisasi perangkat daerah otonom 

(dinas) yang mengurusi pendidikan. 

Maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa mana-

jemen pendidikan ialah aktivitas memadukan sumber-

sumber pendidikan agar terpusat dalam mencapai tujuan 

pendidikan yang telah ditentukan sebelumnya. Bagaimana 

sumber daya di rencanakan, diorganisasikan, diarahkan 

dan dikendalikan dalam upaya mencapai tujuan organi-

sasi. 

Oleh karena itu manajemen pendidikan dapat di defe-

nisikan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, 

memimpin, mengendalikan tenaga pendidikan sumber 

daya pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan, men-

cerdaskan kehidupan bangsa, mengembangkan manusia 

seutuhnya, yaitu manusia yang beriman, bertakwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti yang luhur, memiliki 

pengetahuan, keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, 

kepribadian yang mantap, mandiri serta bertanggungjawab 

kemasyarakatn dan kebangsaan.
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B. Makna Manajemen Pendidikan
 n Pertama, manajemen pendidikan mempunyai pe-

ngertian kerja sama untuk mencapai tujuan pen-

didikan. Seperti kita ketahui, tujuan pendidikan 

itu merentang dari tujuan yang sederhana sampai 

dengan tujuan yang kompleks, tergantung lingkup 

tingkat pengertian pendidikan mana yang dimak-

sud. Tujuan pendidikan dalam satu jam pelajaran 

pada lembaga pendidikan lanjutan tingkat pertama, 

misalnya, lebih mudah dirumuskan dan dicapai 

dibandungkan dengan tujuan pendidikan nasio-

nal. Jika tujuan itu kompleks, maka cara mencapai 

tujuan itu juga kompleks, dan seringkali tujuan 

yang demikian itu tidak dapat dicapai oleh satu 

orang saja, tetapi harus melalui kerja sama dengan 

orang lain, dengan segala aspek kerumitannya.

Pada tingkat lembaga pendidikan, sebagai salah 

satu bentuk kerja sama dalam pendidikan misalnya, 

terdapat tujuan lembaga pendidikan. Untuk men-

capai tujuan pendidikan di lembaga pendidikan 

itu diperlukan kerja sama di antara semua personel 

lembaga pendidikan dan orang di luar lembaga 

pendidikan yang ada kaitannya dengan lembaga 

pendidikan (orang tua, kepala kantor Departemen 

P dn K. dokter puskesmas, dan lain-lain). Kerja sama 
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dalam menyelenggarakan lembaga pendidikan itu ha-

rus dibina sehingga semua yang terlibat dalam urusan 

lembaga pendidikan tersebut memberikan sumbangan 

secara maksimal. Kerja sama untuk mencapai tujuan 

pendidikan dengan berbagai aspeknya ini dapat di-

pandang sebagai manajemen pendidikan. 

 o Kedua, manajemen pendidikan mengandung penger-

tian proses untuk mencapai tujuan pendidikan. Pro-

ses itu dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, 

pengarahan, pemantauan, dan penilaian. Perencanaan 

meliputi kegiatan menetapkan apa yang ingin dicapai, 

bagaimana mencapai, berapa lama, berapa orang yang 

diperlukan, dan berapa banyak biayanya. Perencanaan 

itu dibuat sebelum suatu tindakan dilaksanakan. 

Pengorganisasian diartikan sebagai kegiatan membagi 

tugas-tugas kepada orang yang teribat dalam kerja 

sama pendidikan tadi. Karena tugas-tugas ini demikian 

banyak dan tidak dapat diselesaikan oleh satu orang 

saja, maka tugas-tugas ini dibagi untuk dikerjakan 

masing-masing anggota organisasi. Pengkoordinasian 

mengandung makna menjaga agar tugas-tugas yang 

telah dibagi itu dapat dikerjakan menurut kehendak 

yang mengerjakannya saja, tetapi menurut aturan 

sehingga menyumbang terhadap pencapaian tujuan 

yang telah ditetapkan dan disepakati. Tiap-tiap orang 



107Pengantar Manajemen Pendidikan

haru 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 ke-
giatan yang harus didahulukan, ada yang harus dilakukan 
kemudian, dan ada pula yang harus dikerjakan secara 
barengan. Pengarahan diperlukan agar kegiatan yang di-
lakukan bersama itu tetapi melalui jalut yang telah dite-
tapkan, tidak terjadi penyimpangan yang dapat menim-
bulkan terjadinya pemborosan. Semua orang yang bekerja 
untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, 
harus 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 peng-
arahan. 

Agar pengarahan ini sesuai dengan apa yang telah di-
tetapkan, diperlukan pengarahan yang mempunyai ke-
mampuan, yaitu kemampuan untuk mempengaruhi orang 
lain agar mereka mau berkerja sebaik-baiknya dalam men-
capai tujuan bersama. 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. 
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Pemantauan dilakukan untuk mendapatkan bukti-
bukti atas data dalam menetapkan apakah tujuan 
tercapai atau tidak. Dengan perkataan lain, kegiatan 
pemantauan atau monitoring adalah 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 
kegiatan itu serta kelemahan apa yang didapatkan 
dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut. 

 p Ketiga, manajemen pendidikan dapat dilihat dengan 
kerangka berpikir sistem. Sistem adalah keseluruhan 
yang terdiri dari bagianbagian dan bagian-bagian itu 
berinteraksi dalam suatu proses untuk mengubah ma-
sukan menjadi keluaran. Pengertian ini kelihatannya 
sulit, tetapi sebenarnya tidak demikian. Ambilah con-
toh suatu lembaga pendidikan. lembaga pendidikan 
itu merupakan suatu keseluruhan yang memproses 
peserta didik menjadi lulusan. Dalam melihat lembaga 
pendidikan itu sebagai suatu sistem kita harus melihat:

•	 Masukannya, yaitu bahan mentah yang berasal 
dari luar sistem (lingkungan) yang akan diolah oleh 
sistem, dalam sistem lembaga pendidikan masukan 
ini adalah anak-anak yang masuk lembaga pen-
didikan dasar itu;
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•	 Prosesnya, yaitu kegiatan lembaga pendidikan be-

serta aparatnya untuk mengolah masukan menjadi 

keluaran. Contoh proses itu di lembaga pendidikan 

adalah proses belajar-mengajar, bimbingan kepada 

peserta didik, kegiatan pramuka, palang merah 

remaja, dan sebagainya. Untuk melaksanakan pro-

ses ini harus ada sumber, baik tenaga, sarana dan 

prasarana, uang maupun waktu. Sumber ini sering-

kali dinakaman masukan instrumental.

•	 Keluaran, yaitu masukan yang telah diolah melalui 

proses tertentu. Dalam hal ini berupa lulusan. Mutu 

lulusan akan sangat tergantung kepada mutu ma-

sukan, masukan instrumental, dan proses itu sendiri. 

Dengan demikian kemampuan awal peserta didik, 

latar belakang peserta didik, keadaan orang tua 

peserta didik sebagai masukan mentah. Mutu itu 

juga sangat tergantung kepada mutu pendidik, 

mutu sarana dan prasarana, mutu dan iklim kerja 

sama diantara pendidik dengan peserta didik, 

pendidik dengan pendidik, serta pendidik dengan 

atasan, sebagai masukan instrumental. 

Kesemuanya ini menentukan kualitas proses belajar-meng-       

ajar yang pada gilirannya sangat menentukan kualitas 

lulusan itu. Hal tersebut dapat diketahui dari berbagai hasil 

penelitian tentang unjuk kerja lembaga pendidikan dan 
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peserta didik. Jika kita melihat manajemen pendidikan 
sebagai sistem, maka kita berusaha melihat bagian-
bagian sistem itu serta interaksinya satu sama lain. 
Bagian-bagian itu sering juga disebut dengan kom-
ponen. Dengan meninjau komponen-komponen ter-
sebut serta hubungannya satu dengan lainnya, diha-
rapkan kita dapat menetapkan apa yang sebaiknya 
dilakukan untuk memperbaiki komponen itu atau 
mengembangkannya.

Di dalam manajemen modern waktu justru dianggap 
sebagai sumber yang amat penting, karena waktu 
tidak dapat diperbarui (unrenewable resources).Waktu 
berarti kesempatan. Jika kesempatan itu tidak diper-
gunakan sebaik-baiknya maka kita akan kehilangan 
waktu tersebut, dan dapat menjadi sebab kegagalan 
manajemen. Jadi unsut manajemen utama bukan 
hanya manusia, uang dan sarana-prasarana.

 q Keempat, manajemen pendidiakn juga dapat dilihat 
dari segi efektivitas pemanfaatan sumber. Jika mana-
jemen dilihat dari sudut ini, perhatian tertuju kepada 
usaha untuk melihat apakah pemanfaatan sumber-
sumber yang ada dalam mencapai tujuan pendidikan 
itu sudah mencapai sasaran yang ditetapkan dan 
apakah dalam pencapaian tujuan itu tidak terjadi pem-
borosan.Sumber yang dimaksud dapat berupa sumber 
manusia, uang, sarana dan prasarana maupun waktu.
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 r Kelima, manajemen pendidikan juga dapat dilihat dari 

segi kepemimpinan. Manajemen pendidikan dilihat 

dari kepemimpinan merupakan usaha untuk men-

jawab pertanyaan bagaimana dengan kemampuan 

yang dimiliki administrator pendidikan itu, ia dapat 

melaksanakan tut wurihandayani, ing madya mangun 

karso, dan ing ngarso sung tulodo dalam pencapaian 

tujuan pendidikan.

 s Keenam, manajemen pendidikan juga dapat dilihat 

dari proses pengambilan keputusan. Kita tahu bahwa 

melakukan kerja sama dan memimpin kegiatan seko-

lompok orang bukanlah pekerjaan yang mudah.

 t Ketujuh, manajemen pendidikan juga dapat dilihat 

dari segi komunikasi. Komunikasi dapat diartikan secara 

sederhana sebagai usaha untuk membuat orang lain 

mengerti apa yang kita maksudkan, dan kita juga me-

ngerti apa yang dimaksudkan, dan kita juga mengerti 

apa yang dimaksudkan orang lain itu.

 u Kedelapan, manajemen seringali diartikan dalam pe-

ngertian yang sempit yaitu kegiatan ketatausahaan 

yang intinya adalah kegiatan rutin catat-mencatat, men-

dokumentasikan kegiatan, menyelenggarakan surat-

menyurat dengan segala aspeknya, serta memper-

siapan laporan. Uraian diatas mencoba menjelaskan
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manajemen pendidikan itu, tanpa mengemukakan 

definisi dengan satu pengertian saja. Seperti telah 

disunggung di muka, satu definisi saja tidak dapat 

menjelaskan dengan gamblang mengenai manaje-

men pendidikan itu, karena manajemen pendidikan 

mempunyai banyak dimensi. Di bagian depan sudah 

diuraikan sedikit bahwa manajemen pendidikan dapat 

ditinjau dari sudut proses pencapaian tujuan pen-

didikan. Ptoses ini merupakan daur (siklus) yang dimu-

lai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, 

pengkoordinasian, pembiayaan, pemantauan, dan pe-

nilaian.

C. Jenis-Jenis Tenaga Kependidikan
Jika ditinjau dari statusnya, maka pada lembaga negeri 

terdapat pegawai tetap, pada lembaga swasta terda-

pat pegawai yang diperbantukan, pegawai yayasan 

dan pegawai honorer. Jenis personil pendidikan ada 

beberapa bila ditinjau dari tugasnya yaitu Suharsimi 

Arikunto (2013):

1. Tenaga pendidik

Tenaga pendidik terdiri atas pengajar, pembimbing, 

penguji, dan pelatih.
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2. Tenaga Fungsional kependidikan
Tenaga Fungsional kependidikan terdiri atas penilik, 
pengawas, peneliti, dan pengembang di bidang 
pendidikan dan pustakawan.

3. Tenaga Teknis Kependidikan
Tenaga Teknis Kependidikan terdiri atas laboran 
dan teknisi sumber belajar.

4. Tenaga Pengelola Satuan Pendidikan
Tenaga pengelola satuan pendidikan terdiri atas 
pimpinan lembaga pendidikan, direktur, ketua, rek-
tor, dan pimpinan satuan pendidikan luar lembaga 
pendidikan.

5. Tenaga Administratif
Tenaga Administrati terdiri atas staf tata usaha

D. Fungsi Manajemen Tenaga Kependidikan 
Fungsi manajemen tenaga kependidikan ini adalah 
hal-hal yang berkaitan erat dengan manajemen tenaga 
kependidikan, yang harus dilaksanakan oleh manajer 
tenaga kependidikan. Secara hierarki, manajer memiliki 
kewenangan untuk melaksanakan fungsi manajemen 
tenaga kependidikan ini. Secara umum, sebagaimana 
sudah dipahami oleh banyak pihak, bahwa fungsi 
manajemen adalah planning, organizing, actuating, 
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dan controlling, hal ini sebagaimana yang diungkapkan 
oleh George R. Terry, yang dikutip oleh Burhanuddin. 

Fungsi-fungsi manajemen pendidikan adalah sebagai be-
rikut : 

1) Planning 

Planning atau perencanaan adalah proses penentuan 
tujuan atau sasaran yang hendak dicapai dalam me-
netapkan jalan dan sumber yang diperlukan untuk 
mencapai tujuan itu dengan seefisien dan seefektif 
mungkin. Dalam setiap perencanaan selalu terdapat 
tiga kegiatan yang meskipun dapat dibedakan tetapi 
tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya, 
yaitu: perumusan tujuan yang ingin dicapai, pemilihan 
program untuk mencapai tujuan tersebut, dan yang 
terakhir yaitu pengidentifikasian dan pengerahan sum-
ber daya yang selalu dalam jumlah terbatas. 

2) Organizing 

Istilah organisasi mempunyai dua arti umum. Perta-
ma, organisasi diartikan sebagai suatu lembaga atau 
kelompok fungsional, misalnya sebuah perusahaan, 
sebuah lembaga pendidikan, sebuah perkumpulan, 
badan-badan pemerintah. Kedua, merujuk pada proses 
pengorganisasian yaitu bagaimana pekerjaan diatur 
dan dialokasikan di antara para anggota, sehingga 
tujuan organisasi itu dapat tercapai secara efektif. 
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3) Actuating 

Actuating adalah menempatkan semua anggota ke 
dalam kelompok agar bekerja secara sadar untuk men-
capai suatu tujuan yang ditetapkan sesuai dengan 
perencanaan dan pola organisasi. Dalam pengarahan 
telah tercakup tanggung jawab pemimpin untuk mem-
bimbing dan mengawasi bawahannya. Jadi dapat di-
katakan bahwa actuating adalah proses pelaksanaan 
dari apa yang telah dirumuskan dalam perencanaan 
guna mencapai tujuan yang diharapkan. 

4) Controlling 

Controlling atau pengawasan adalah suatu proses 
untuk menetapkan suatu pekerjaan sudah terlaksana 
ataukah belum terlaksana. Hal ini erat kaitannya dengan 
tujuan yang telah ditetapkan dan program yang telah 
direncanakan. 

Menurut George R. Terry, pengawasan adalah proses 
penentuan apa yang dicapai, yaitu standar apa yang 
sedang dihasilkan, yaitu pelaksanaan, menilai pelak-
sanaan dan bilamana perlu mengambil tindakan ko-
rektif sehingga pelaksanaan dapat berjalan menurut 
rencana, yaitu sesuai dengan standar.  

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 
38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan bahwa jenis 
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tenaga pendidikan disebutkan terdiri atas tenaga pendidik, 

pengelola satuan pendidikan, penilik, pengawas, peneliti 

dan pengembang di bidang belajar. Tenaga pendidik terdiri 

atas pembimbing, pengajar, dan pelatih. Pengelola satuan 

pendidikan terdiri atas pimpinan lembaga pendidikan, 

direktur, ketua, rektor dan pimpinan satuan pendidikan 

luar lembaga pendidikan pasal (3). 

Secara umum tenaga kependidikan adalah orang-orang 

yang bekerja dalam dunia pendidikan yang memiliki syarat-

syarat tertentu.  Orang-orang inilah yang akan menjalankan 

dan menjadi motor bagi dunia pendidikan. 

1) Job Descriptions 

Job description (uraian pekerjaan) adalah hasil analisis 

pekerjaan berupa informasi tertulis sebagai rangkaian 

kegiatan atau proses menghimpun dan mengolah in-

formasi yang menguraikan mengenai tugas dan tang-

gungjawab, kondisi pekerjaan, hubungan pekerjaan, 

dan aspek-aspek pekerjaan pada suatu jabatan tertentu 

dalam organisasi. Dalam job descriptions dijelaskan 

tentang uraian pekerjaan suatu jabatan, antara lain 

tentang identifikasi jabatan, ringkasan atau maksud 

pekerjaan, tugas dan tanggung jawab pekerjaan, akun-

tabilitas, dan spesifikasi jabatan.
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2) Job Spesifikasi 

Job spesifikasi adalah menggambarkan persyaratan 

pekerjaan khusus bagi pemegang jabatan. Spesifikasi 

pekerjaan digunakan terutama sebagai basis untuk 

menilai pekerjaan dalam proses evaluasi pekerjaan. 

Adalah suatu pernyataan tentang kemampuan, kete-

rampilan, pengetahuan dan sikap-sikap yang dibu-

tuhkan agar dapat bekerja secara efektif, lengkap de-

ngan kualifikasi khusus, pengalaman atau hal-hal 

lain yang berhubungan dengan pekerjaan yang harus 

dimiliki oleh seseorang sebelum menduduki jabatan 

tertentu. Spesifikasi jabatan sangat berguna dalam 

mencocokkan seseorang dengan posisi atau jabatan 

tertentu, dan mengidentifikasi pelatihan dan pengem-

bangan yang dibutuhkan. 

3) Job Evaluations 

Job evaluation adalah suatu pekerjaan dengan menilai 

susah dan mudahnya risiko suatu pekerjaan dan pem-

berian gelar serta gaji seorang pemegang jabatan. 

Semakin berat, sulit, mengandung risiko besar maka 

rangking serta gajinyapun semakin besar, begitu juga 

sebaliknya. Manajemen tenaga kependidikan meru-

pakan kegiatan yang mencakup penetapan norma, 

standar, prosedur, pengangkatan, pembinaan, penata-

laksanaan, kesejahteraan dan pemberhentian tenaga 
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kependidikan agar dapat melaksanakan tugas dan fung-
sinya dalam mencapai tujuan pendidikan. 

Manajemen tenaga kependidikan atau manajemen 
personalia pendidikan bertujuan untuk mendayaguna-
kan tenaga kependidikan secara efektif dan efisien untuk 
mencapai hasil yang optimal, namun tetap dalam kondisi 
yang menyenangkan. Untuk mewujudkan keseragaman 
perlakuan dan kepastian hukum bagi tenaga kependidikan 
dalam melaksanakan tugas dan fungsi, wewenang dan 
tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku. 

Manajemen tenaga kependidikan merupakan kegiatan 
yang mencakup penetapan norma, standar, prosedur, peng-
angkatan, pembinaan, penatalaksanaan, kesejahteraan 
dan pemberhentian tenaga kependidikan lembaga pendi-
dikan agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dalam 
mencapai tujuan lembaga pendidikan. Manajemen tenaga 
kependidikan atau manajemen personalia pendidikan 
bertujuan untuk mendayagunakan tenaga kependidikan 
secara efektif dan efisien untuk mencapai hasil yang op-
timal, namun tetap dalam kondisi yang, menyenangkan. 

Untuk mewujudkan keseragaman perlakuan dan ke-
pastian hukum bagi tenaga kependidikan pada lembaga 
pendidikan dalam melaksanakan tugas dan fungsi, we-
wenang dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan 
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perundang-undangan yang berlaku. Konsep Manajemen 
Tenaga Kependidikan, tenaga kependidikan bertugas me-
nyelenggarakan kegiatan mengajar, melatih, meneliti, 
mengembangkan, mengelola, dan/atau memberikan pe-
layanan teknis dalam bidang pendidikan. 
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BAB VI

PENUTUP
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Manajemen  adalah suatu seni atau prinsip yang ber-
kaitan dengan pengorganisasian, seperti menyusun 
perencanaan, membangun organisasi dan peng-

organisasiannya, pergerakan, serta pengendalian atau 
pengawasan.

 ; Fungsi Manajemen

 9 Perencanaan (Planning)

 9 Pengorganisasian (Organizing)

 9 Fungsi Penempatan

 9 Pengarahan (Directing)

 9 Pengawasan (Controlling) 

 ; Unsur-Unsur Manajemen

 9 Manusia (Human)

 9 Uang (Money)

 9 Bahan (Materials)

 9 Mesin (Machines)

 9 Metode (Methods)

 9 Pasar (Market)

Pendidikan merupakan salah satu hal terpenting dalam 
kehidupan sesorang. Pendidikan lah yang menentukan 
dan menuntun masa depan dan arah hidup seseorang. 
Walaupun tidak semua orang berpendapat seperti itu, 
namun pendidikan tetaplah menjadi kebutuhan manusia 
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nomor wahid. Bakat dan keahlian seseorang akan terbentuk 
dan terasah melalui pendidikan. Pendidikan juga umumnya 
dijadikan tolak ukur kualitas setiap orang.

Pendidikan adalah salah satu fungsi dari suatu negara 
yang dilakukan demi tujuan negara itu sendiri. Ia meman-
dang bahwa pendidikan merupakan bekal untuk beberapa 
aktivitas atau pekerjaan yang layak. Pendidikan semesti-
nya dipandu oleh undang-undang untuk membuatnya 
sesuai dengan hasil analisis psikologis dan mengikuti per-
kembangan secara bertahap.

Pendidikan juga bisa dijalani melalui 3 hal yakni :

•	 Pendidikan Formal

•	 Pendidikan Informal 

•	 Pendidikan Non Formal

Manajemen pendidikan merupakan proses kerja yang 
sistematik, sistemik dan komprehensif untuk mengembang-
kan pendidikan dan mencapai tujuan pendidikan melalui 
pelaksanaan fungsi manajemen.

Fungsi manajemen pendidikan menurut Saebani dan Koko 
(2016) adalah sebagai berikut : 

1. Planning 

2. Organizing

3. Staffing 

4. Directing
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5. Coordinating

6. Controlling 

Menurut Baharuddin (2010) ruang lingkup manajemen 
pendidikan antara lain sebagai berikut : 

a) Manajemen Kurikulum 

b) Manajemen Personalia 

c) Manajemen Peserta Didik 

d) Manajemen Sarana dan Prasarana 

e) Manajemen Keuangan/Pembiayaan 

f ) Manajemen Administrasi 

g) Manajemen Humas 

h) Manajemen Layanan Khusus 

Tujuan pendidikan sebagai acuan pelaksanaan manaje-
men pendidikan. Adapun tujuan dan manfaat manajemen 
pendidikan menurut Usman (2013). Dapat diuraikan se-
bagai berikut : 

1) Mewujudkan proses pembelajaran dan suasana belajar 
yang menyenangkan, kreatif, edukatif, aktif dan ber-
makna. 

2) Aktif menciptakan potensi peserta didik. 

3) Mengoptimalkan peran tenaga pendidik sebagai ma-
nager di lingkungan lembaga pendidikan. 

4) Mencapai tujuan pendidikan nasional secara efektif 
dan efisien. 
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5) Membekali tenaga pendidik dengan ilmu manajemen 
sebagai dasar untuk melaksanakan tugas dan tanggung 
jawabnya sebagai pendidik. 

6) Mengatasi masalah manajemen di lingkungan lembaga 
pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan. 

7) Menciptakan masalah pendidikan yang tidak menyang-
kut SARA. 

8) Menciptakan Citra positif pendidikan 

Douglas (1963) merumuskan prinsip-prinsip manajemen 
pendidikan sebagai berikut : 

•	 Memprioritaskan tujuan diatas kepentingan pribadi 
dan kepentingan mekanisme kerja

•	 Mengkoordinasikan wewenang dan tanggung jawab

•	 Memberikan tanggung jawab pada personil lembaga 
pendidikan hendaknya sesuai dengan sifatsifat dan 
kemampuannya

•	 Mengenal secara baik faktor-faktor psikologis manusia

•	 Relativitas nilai-nilai. 
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Judul 
Skripsi/
Tesis/
Disertasi

Ketepatan 
Metode 
Peramalan

Tinjauan 
Ekologis  
Terhadap 
Sebaran 
Keruangan 
Kualitas Air 
Tanah Bebas di 
Purwokerto

-

Nama Pem-
bimbing/
Promotor

1. Prof. Drs. H. 
Mustafid, 
M.Eng, 
Ph.D

2. Dra. Dwi 
Inspirianti, 
M.Si 

1. Prof.Dr. 
H. Toto 
Gunawan, 
MS

2. Drs. Suyono, 
M.Si

-

C. Penelitian dalam 5 Tahun Terakhir

No Tahun Judul Penelitian Sumber

1 2009

Analisa kualitas air 
di daerah Irigasi 
Banjarcahyana Kab. 
Banjarnegara 

Pemda Kab. 
Banjar-
negara

2 2010
Investasi Data Sampah 
Kab. Banyumas

Fak. Teknik 
Unwiku
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3 2011

Dampak pengolahan 
sampah terhadap 
kualitas lingkungan di 
Purwokerto

Fak, Teknik 
Unwiku

4 2012

Metode pengolahan 
air di aliran sungai 
Serayu guna memenuhi 
kebutuhan air bersih

Fak, Teknik 
Unwiku

5 2014

Pengendalian 
Lingkungan dengan 
pengolahan sampah 
menjadi Batubata

Dikti

6 2018

Kajian Wujud Arsitektur 
Gereja Katolik 
Purbalingga terhadap 
Kenyamanan Thermal 
Dalam Bangunan

Fak. Teknik 
Unwiku
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D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat 
Dalam 5 Tahun

No Tahun 
Judul Pengabdian                

Kepada Masyarakat
Sumber

1 2009

Penyuluhan, Pembuatan 
kompos dengan metode 
Aerob dengan Aerator di 
desa Pandak Kecamatan 
Sumpiuh Kab. Banyumas

Fak, Teknik 
Unwiku

2 2011

Penyuluhan Pembuatan 
kompos dengan metode 
Aerob non Aerator di 
desa Kemiri Kecamatan 
Sumpiuh Kab. Banyumas

Yayasan 
Wijaya-
kusuma

3 2012

Perbaikan Stabilitas 
lereng dengan metode 
vegetasi produktif di 
desa Kuntili Kecamatan 
Sumpiuh Kab. Banyumas

Fak, Teknik 
Unwiku

4 2014

Pelatihan Pembuatan 
Kerajinan dari limbah 
sampah berbasis 3R 
di  PT . Taspen Cabang 
Purwokerto

Dharma 
Wanita PT 
Taspen 
Cabang 
Purwokerto
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5 2017

Permasalahan dan 
Pengelolaan Sampah 
di Daerah Permukiman 
di Desa Jangrana Kec. 
Kesugihan Kab. Cilacap.

Fak, Teknik 
Unwiku

6 2018

Upaya Pengelolaan 
Lingkungan dengan 
Program Bank Sampah 
di desa Cikembulan 
Kecamatan Pekuncen 
Kabupaten Banyumas

Fak, Teknik 
Unwiku

E. Publikasi Artikel Ilmiah dalam Jurnal 5 Tahun 
Terakhir

No
Judul Artikel 

Ilmiah 
Nama 
Jurnal

Volume/
nomor/Th

1

Persepsi masya-
rakat Banyumas 
terhadap pengo-
lahan Sampah

Teodolita , 
Jurnal
Fak. Teknik
Unwiku 

Vol. 10 No. 1, 
Juni 2009

2

Pengendalian dam-
pak lingkungan 
dalam era otonomi 
daerah

Teodiditas, 
Jurnal
Fak. Teknik
Unwiku

Vol. 11 No. 1, 
Juni 
2010
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3

Sampah sebagai 
bahan baku 
pembuatan 
batubata

Prosiding 2014

4

Pengaruh 
Pertumbuhan 
Industri terhadap 
Kualitas Air Bersih di 
Daerah Perkotaan

H. U. M. 
M. A. N. S. 
I, Jurnal 
STIKOM 
Yos 
Sudarso 
Purwo-
kerto

Vol. 1 no. 1 , 
September 
2018

5

The Simulations 
of Energy based 
on the Building 
Masterplan of RSUD 
Pandan Arang 
Boyolali

Atlantis 
press

ISBN 978-94-
6252-726-3, 
ISSN 
2352-5398

6

Kajian Wujud 
Arsitektural 
terhadap 
prinsip-prinsip 
Perancangan pada 
Gereja Katholik 
Purbalingga

Teodolita , 
Jurnal
Fak. Teknik
Unwiku

Vol. 20 No. 1, 
Juni 
2019
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7

Comparison of 
Laterite Soil and 
Slaked Lime to the 
Strength of Mortar 
Geopolymer Press 
on Curing In Water

PalArch’s 
Journal of 
Archaeo-
logy of 
Egypt/
Egypto-
logy

Vol. 17 No. 7, 
November
2020

8

The World Bank - 
Environment and 
Social Framework: 
Expectations and 
Realities of 
Implementing 
Environmental and 
Social Safeguards 
in Infrastructure 
Projects in 
Indonesia

Interna-
tional 
Journal 
of Sus-
tainable 
Deve-
lopment 
and 
Planning

Vol. 17, No. 
1, February, 
2022, pp. 225-
234

9

Proyeksi Kebutuhan 
Energi Listrik Ka-
bupaten Rembang 
Menggunakan 
Software LEAP
Projection of 
Rembang Regency’s 
Electrical Energy 
Demand Using 
LEAP Software

J-Protek-
sion: 
Jurnal 
Kajian 
Ilmiah dan 
Teknologi 
Teknik 
Mesin

Vol. 6 No. 2 
Februari 2022, 
Hal. 56-61
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F.  Pemakalah Seminar  Ilmiah dalam  5 Tahun 
Terakhir

No
Nama 

Pertemuan 
Ilmiah

Judul Artikel 
Ilmiah

Waktu dan 
Tempat

1

Seminar 
Nasional 
Teknik, 
tanggal 21 
Juni 2014, 
Universitas  
PGRI  
Semarang

Sampah 
sebagai 
bahan baku 
pembuatan 
batubata

21 Juni 201 4 
di Universitas 
PGRI 
Semarang

G. Pendekatan HKI  Dalam 5 Tahun Terakhir

No
Judul / 

Tema HKI
Tahun Jenis Penerbit

1
Perhitungan 
Design IPAL

2013
Program 
Kom-
puter

Dirjen Hak 
Kekayaan 
Intelektual 
Kementerian 
Hukum dan 
HAM


