
BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Kinerja Kepala Sekolah

1. Pengertian Kinerja 

Banyak batasan yang diberikan para ahli  mengenai  istilah kinerja,

walaupun  berbeda  dalam  perumusannya  namun  secara  prinsip  tampaknya

sejalan yakni mengenai proses pencapaian hasil. Kinerja adalah penampilan

hasil karya personel baik kuantitas maupun kualitas dalam suatu organisasi.1

Kinerja  (permormance)  adalah  jegiatan  yang dilakukan  untuk memberikan

masukan  untuk  keputusan  penting  promosi,  transper,  dan  pemutusan

hubungan kerja.2 Poerwadaminta mengemukakan kinerja merupakan sesuatu

yang ingin dicapai,  atau prestasi  yang diperlihatkan dan kemampuan kerja

seseorang.3 Kinerja mungkin dapat dipahami sebagai pencapaian hasil-hasil,

tujuan akhir yang diarahkan oleh aktivitas-aktivitas yang bermanfaat.4

Dalam  kamus  besar  bahasa  Indonesia  pengertian  kinerja  adalah

sesuatu yang dicapai prestasi yang diperlihatkan, kemampuan kerja atau suatu

proses  kerjadari  seorang  individu  untuk  mencapai  tujuan  yang  telah

ditentukan.

Kinerja sebagai prestasi seseorang dalam suatu bidang atau keahlian

tertentu, dalam melaksanakan tugasnya atau pekerjaannya yang didelegasikan

1Yaslis Ilyas, Kinerja: Penilaian dan Penelitian, Pusat Kajian FKMUI Depok, Cet ke-3 h.
65

2Veithzal Rivai, Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi, Jakarta : Raja Grapindo 
Persada, 2004, Cet ke.2

3Poerwadaminta, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta : Depdikbud, 1998) h. 56
4Francesco Sofo, Pengembangan Sumber Daya Manusia, Air Langga University Press 

2003, Cet ke-1
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dari  atasan  dengan  efektif  dan  efisien.  Menurut  Hadari  Nawawi  “Kinerja

adalah  kemampuan  yang  dimiliki  oleh  individu  dalam  melakukan  suatu

pekerjaan sehingga terlihat prestasi pekerjaannya dalam mencapai tujuan”.5

Menurut  Wahyosumidjo  dalam  bukunya  merumuskan  penegertian
kinerja  sebagai  “sumbangan  kualitatif  yang  terukur  dalam  rangka
membantu tercapainya tujuan kelompok dalam suatu unit kerja”. 6

Rahmanto menyebutkan prestasi  kerja  atau kinerja  sebagai tingkat

pelaksanaan tugas yang bisa dicapai oleh seseorang, unit, atau divisi, dengan

menggunakan  kemampuan  yang  ada  dan  batasan-batasan  yang  telah

ditetapkan untuk mencapai tujuan perusahaan.7

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa 

kinerja adalah kemampuan kerja seseorang yang diwujudkan dalam tingkah

laku yang ditampilkan. Apresiasi  pemahaman serta kemampuan bertingkah

laku sesuai harapan dapat diidentifikasikan sebagai faktor kerja, kemampuan

kerja yang tinggi atau rendah dapat dilihat dari apa yang telah dicapai dan

prestasi yang diperoleh dalam suatu pekerjaan.

2. Kinerja Kepala Sekolah

Upaya  untuk  meningkatkan  mutu  pendidikan  di  sekolah  itu  tidak

lepas  dari  peran  kepala  sekolah/madrasah  sebagai  pemimpin  di  sekolah

tersebut.  Peningkatan  mutu  pendidikan  di  sekolah  itu  merupakan  kinerja

kepala sekolah. Dengan demikian kinerja kepala sekolah dapat dilihat apakah

visi,  misi,  dan  tujuan  sekolah  yang  telah  ditentukan  sebelumnya  sudah

5 Hadari Nawawi, Administrasi Pendidikan, Jakarta : Gunung Agung, 1996, cet. Ke-2. h. 34
6 Wahyosumidjo, Kepemimpinan Kepala Sekolah Tinjauan Teoritik dan Permasalahannya 

(Jakarta : PT Raja Grapindo Persada, 1999) h. 430

7 www.Feunpak.web.id/jima/isna.txt
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tercapai. Jika, sudah tercapai, dapat dikatakan bahwa kinerja kepala sekolah

itu baik. 

Kinerja kepala sekolah/madrasah yaitu prestasi kerja atau hasil kerja

yang dicapai oleh kepala sekolah dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi

dan tanggung jawabnya. Kinerja kepala sekolah dikatakan baik, jika target

atau  tujuan  sekolah  dapat  dicapai.  Semua  ini  didukung  oleh  kompetensi,

sikap, motivasi dari warga sekolah yang meliputi kepala sekolah, para guru,

pegawai tata usaha, para siswa, dan komite sekolah. Semua bekerja dengan

ketentuan yang berlaku, sehingga menghasilkan prestasi.8 

Untuk  mengetahui  tentang  kemampuan  kepala  sekolah  sebagai

pemimpin di sekolah, dapat dilihat kegiatan sehari-hari dalam melaksanakan

fungsi  dan  peran  yang  melekat  pada  jabatannya  sebagai  seorang  kepala

sekolah. Kepala sekolah mempunyai tugas dan kewajiban yang sangat luas

dan kompleks sehingga mereka dituntun memiliki keuletan yang cukup tinggi

agar kinerjanya menjadi optimal.

Dalam menjalankan  tugas  di  sekolah,  maka  kepala  sekolah  harus

dapat  menjalankan  perannya,  baik  sebagai  pendidik  (edukator),  pengelola

pendidikan (manager), pelaksana administrasi (administrator), pembina guru

(supervisor), pemimpin para guru (leader), pembawa perubahan (inovator),

dan pemberi motivasi  (motivator). Penguasaan kompetensi ini akan memberi

dampak pada kinerja yang dijalankannya. Untuk lebih jelas diuraikan sebagai

berikut:

a. Peran sebagai pendidik

8 Budi Suhardiman, Op.Cit, h. 26
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Pendidikan  adalah  orang  yang  melakukan  pekerjaan  mendidik,

artinya  memberikan  latihan  dan  ajaran  mengenai  nilai-nilai,  akhlak  dan

kecerdasan  pikiran,  sehingga  pendidikan  dapat  diartikan  sebagai  proses

pengubahan sikap dan perilaku individu atau kelompok menuju kedewasaan

secara optimal. Karena itu, memahami arti kata pendidikan seharusnya lebih

mendalam dengan mempelajari keterkaitannya terhadap makna, fungsi, tujuan

pendidikan dan bagaimana strategi pelaksanaannya.

Kepala  sekolah  sebagai  edukator  harus  memahami  perbedaan

individu yang terindekasi melalui fenomena yang terjadi,  seperti:  motivasi,

tanggung jawab, latar belakang kehidupan sosial,  tingkat kematangan, latar

belakang  pendidikan.  Kondisi  tersebut  menyebabkan  kepala  sekolah  harus

berperan sebagai edukator untuk menanamkan nilai-nilai mental, moral, fisik

dan estetika pada diri guru, staf administrasi dan siswa, dengan melakukan

tindakan persuasif dan keteladanan.

Kepala  sekolah  sebagai  edukator  memiliki  tujuh  aspek,  yaitu:

prestasi  sebagai  guru,  kemampuan  membimbing  guru,  kemampuan

membimbing  siswa,  mengembangkan  staf,  mengikuti  perkembangan  iptek,

dan memberi contoh cara mengajar, melaksanakan bimbingan dan konseling

yang  baik.  Keberhasilan  seorang  kepala  sekolah  dalam  “melaksanakan

peranannya sebagai seorang edukator, akan terlihat pada sejauh mana nilai-

nilai  moral  (disiplin,  saling  menghargai,  saling  menghormati,  toleransi

sesama guru) diimplementasikan dalam kehidupan sekolah” 9

9 Departemen Pendidikan Nasional, Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan (Jakarta: Dirjen
Dikdasmen, 2000), hal. 21.
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Dalam melakukan fungsinya sebagai edukator, kepala sekolah harus

memiliki strategi yang tepat untuk meningkatkan profesionalisme tenaga guru

di  sekolahnya.  Menciptakan  iklim  sekolah  yang  kondusif,  memberikan

nasehat kepada guru dan karyawan, serta melaksanakan model pembelajaran

yang menarik. Untuk memahami arti pendidik tidak cukup berpegang pada

konotasi yang terkandung dalam definisi pendidik, melainkan harus dipelajari

karakteristiknya dengan makna pendidikan, sarana pendidikan dan bagaimana

strategi pendidikan itu dilaksanakan.

b. Peran sebagai Manajerial

Seorang kepala  sekolah pada hakekatnya  adalah  guru yang diberi

tugas  tambahan  sebagai  pimpinan  sekolah.  Maka  ia  masih  mempunyai

kewajiban  untuk  melaksanakan  profesinya  sebagai  guru  dengan  beban

mengajar 6 jam. Di samping itu kepala sekolah harus mengemban tugas lain

yang  juga  sangat  penting  dalam  proses  penyelenggaraan  pendidikan  di

sekolah,  yaitu  sebagai  manager  pendidikan.  Manajer  pendidikan  sebagai

profesi  bidang  kependidikan  memerlukan  persyaratan  khusus  yang  harus

dipenuhi sebelum melaksanakan tugas yang sesungguhnya. 

Agar  kepala  sekolah  dapat  melaksanakan  tugas  dengan  baik  dan

tidak ketinggalan zaman dan perkembangan teknologi, maka sebagai manager

pendidikann hendaknya mampu mengembangkan diri  secara berkelanjutan,

memiliki  pengetahuan  dan  keterampilan  melalui  peningkatan  kualitas  dan

kemampuan profesional.

11



Seorang   manager,  kepala  sekolah  harus  disiapkan  melalui

pendidikan  dan  latihan  manajemen  agar  dapat  memperkuat  landasan

kemanagerialannya. Apabila tidak disiapkan terlebih dahulu akan berakibat

pada buruknya kinerja dalam pelaksanaan tugas sehari-hari sebagai manager

pendidikan terutama dalam memberikan layanan kepada lembaga pendidikan

yang dikelolanya dan juga kepada masyarakat. Konsekwensinya, pendidikan

dan latihan,  sertifikasi  dan lisensi  merupakan syarat bagi seorang manager

pendidikan.

Kepala  sekolah  perlu  mengikuti  pendidikan  dan  latihan  (diklat)

manajemen  pendidikan  dan  mendapat  ijazah  atau  akta  untuk  dapat

menjalankan  tugasnya  sebagai  manager  pendidikan  yang  profesional.  Di

samping itu, perlu adanya suatu wadah profesional yang dapat menampung

para  anggota  profesi  yang  bertujuan  untuk  memperekat  basis  profesional

seorang manager pendidikan.

c. Peran sebagai Administrator

Tugas  kepala  sekolah  sebagai  administrator  adalah  mengatur  dan

mengelola  kegiatan  administrasi  sekolah  untuk  mendukung  pelaksanaan

pembelajaran  yang  efektif.  Sutisna  menyatakan,  bahwa:  “Administrasi

mungkin dapat didefinisikan sebagai proses yang membuat kegiatan-kegiatan

terselenggara dengan efisien bersama dengan atau melalui orang lain. Proses

tersebut  menunjuk kepada membuat  keputusan,  merencanakan,  memimpin,
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mengkoordinasikan dan mengawasi kegiatankegiatan untuk mencapai tujuan-

tujuan organisasi”.10

Berkaitan  dengan  perilaku  manusia  dalam  suatu  organisasi  yang

menentukan kelangsungan suatu proses pelaksanaan tugas dalam administrasi

pendidikan, mengungkapkan bahwa “Administrasi pendidikan sebagai suatu

proses  sistem   perilaku.  Konsep  ini  mengandung  arti  bahwa  dalam

penyelenggaraan pendidikan terjadilah suatu proses interaksi antar manusia

dalam sistem yang terarah dan terkoordinir dalam mencapai tujuan” 

Kepala  sekolah  sebagai  administrator   memiliki  hubungan  yang

sangat erat dengan berbagai aktivitas pengelolaan administrasi yang sifatnya

mencatat,  menyusun  dan  mendokumentasikan  seluruh  program  sekolah.

Mulyasa  mengatakan  kepala  sekolah  sebagai  seorang  adminitrator  harus

memiliki  kemampuan  untuk  mengelola  adminsitrasi  personalia,  keuangan,

kurikulum, siswa, sarana dan hubungan masyarakat (humas).11

d. Peran sebagai Supervisor

Sebagai supervisor, tugas seorang kepala sekolah adalah melakukan

supervisi  terhadap guru yang mengajar  sebagai  kegiatan utama di sekolah.

Kegiatan  melaksanakan supervisi  terhadap guru penting  dilaksanakan  oleh

kepala  sekolah  dalam  upaya  peningkatan  kualitas  kinerjanya  melalui

peningkatan  kemampuan  profesionalnya.  Alasan  lain  pentingnya  supervisi

10 Oteng Sutisna, Administrasi Pendidikan (Dasar Teoritis Untuk Praktek Profesional, 
(Bandung: Aksara,1984). hal. 20.

11 E. Mulyasa, Menjadi Kepala Guru yang Profesional. (Bandung: Remaja Rodaskarya, 
2004).  hal. 106.
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pengajaran saat ini adalah kondisi kemampuan profesional guru yang masih

memprihatinkan dan secara langsung berpengaruh pada mutu lulusan.

Kepala sekolah sebagai supervisor memiliki tanggung jawab dalam

membina guru dan staf tata usaha di sekolah, agar mampu mengatasi berbagai

permasalahan  dalam  konteks  pembelajaran.  Sehingga  mereka  mampu

menyesuaikan  dengan  perkembangan  yang  terjadi  serta  mampu

mengaktualisasikan diri dalam melaksanakan tugas sebagai guru profesional.

Guru adalah ujung tombak yang sangat menentukan keberhasilan pencapaian

tujuan pendidikan di sekolah. 

Peran kepala sekolah sebagai supervisor diharapkan dapat membantu

rekanrekan  guru  secara  profesional  untuk  mengatasi  berbagai  persoalan

proses  belajar  mengajar.  Kedudukannya  sebagai  supervisor  telah

menempatkan  kepala  sekolah  pada  posisi  penting  dalam  pembinaan  dan

pengembangan  mutu  kinerja  guru,  khususnya  dalam   meningkatkan

efektivitas pembelajaran di sekolah. 

Keberhasilan  guru  dalam  proses  pembelajaran  dapat  membantu

memelihara  kewibawaan  kepala  sekolah,  maka  tidaklah  berlebihan  jika

dikatakan  dalam  kepemimpinannya  kepala  sekolah  harus  mementingkan

kebersamaan  dengan  membina  hubungan  baik  dengan  guru  dan  staf

administrasi. Mereka semua adalah mitra kerja kepala sekolah dalam meraih

keberhasilan  pendidikan  di  sekolah.  Jika  kepala  sekolah  tidak  dapat

menjalinkan  kebersamaan  yang  baik  dengan  guru-guru  sangat  sulit  bagi

kepala sekolah untuk menggerakkan mereka kearah yang diinginkan.
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e. Peran sebagai Motivator

Motif  dapat  diartikan  sebagai  suatu  dorongan atau  kekuatan  yang

menyebabkan  seseorang  melakukan  sesuatu  Muhibbin  Dengan  kata  lain,

motif  merupakan suatu  driving  force  yang menggerakkan seseorang untuk

bertingkah laku guna mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Motivasi lebih

ditekankan kepada pemberian atau pemunculan motif yang merupakan suatu

kekuatan pendorong yang menggerakkan manusia untuk bertingkah laku guna

mencapai tujuan.

Ada  tiga  macam  kemampuan  yang  harus  dimiliki  oleh  kepala

sekolah agar dapat melaksanakan tugasnya sebagai motivator yang baik yaitu:

kemampuan  mengatur  lingkungan  kerja  (fisik),  kemampuan  mengatur

suasana kerja (non fisik) dan kemampuan menetapkan prinsip penghargaan

dan  hukuman  Debdiknas,.  Pemberian  motivasi  dapat  dilakukan  secara

langsung  maupun  tidak  langsung  kepada  guru/karyawan.  Motivasi  yang

langsung dapat diberikan berupa pujian,  penghargaan,  tunjangan hari  raya,

bonus  bintang  jasa  dan  sejenisnya.  Secara  tidak  langsung  motivasi  dapat

diberikan  berupa  pemberian  berbagai  fasilitas  yang  dibutuhkan  guna

meningkatkan efektivitas kerja.

Kepala sekolah sebagai  motivator,  harus mampu memiliki  strategi

yang tepat untuk memberikan motivasi kepada para guru dalam melakukan

berbagai tugas dan fungsinya. Motivasi ini dapat diberikan kepada para guru

dengan  melalui  pengaturan  lingkungan  fisik,  pengaturan  suasana  kerja,

disiplin,  dorongan,  panghargaan,  penyedian  berbagai  sumber  belajar  dan
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sebagainya yang dapat merangsang guru untuk lebih aktif dan kreatif dalam

mengajar di sekolah.

Kepala  sekolah  harus  mempunyai  harapan  yang  tinggi  untuk

meningkatkan kualitas pendidikan, komitmen dan motivasi yang kuat untuk

meningkatkan mutu sekolah secara optimal. Guru yang memiliki komitmen

dan harapan yang tinggi bahwa siswa dapat mencapai prestasi yang optimal,

meskipun dengan segala keterbatasan sumber daya pendidikan yang ada di

sekolah.  Dalam  pada  itu,  siswa  juga  termotivasi  untuk  secara  sadar

meningkatkan  diri  dalam  mencapai  prestasi  sesuai  dengan  bakat  dan

kemampuan  yang  dimiliki.  Harapan  tinggi  dari  berbagai  dimensi  sekolah

merupakan faktor dominan yang menyebabkan sekolah selalu dinamis untuk

melakukan perbaikan secara berkelanjutan.12

f. Peran sebagai Inovator

Sebagai  agen  pembaharu  terhadap  lembaga  pendidikan  yang

dipimpinnya,  seorang kepala sekolah sangat dituntut kesiapan untuk selalu

berperan dalam setiap situasi kerja menuju perubahan, karena perubahan itu

sendiri  diperlukan  sebagai  media  dalam  rangka  pemecahan  masalah  yang

bertujuan menciptakan kondisi  yang lebih baik.  Pembaharuan dapat terjadi

dalam bentuk yang direncanakan secara matang sebagai gagasan dan rekayasa

khusus yang dilakukan para pemimpin.

Di  sisi  lain,  ada  pembaharuan  yang  terjadi  tanpa  direncanakan

terlebih  dahulu,  tapi  muncul  secara  tiba-tiba  akibat  ketidakpuasan  dari

12 Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru (Bandung: Remaja 
Rosda Karya, 2002). hal. 44.
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anggota  organisasi  terhadap  situasi.  Karena  itu,  kepala  sekolah  sebagai

inovator dapat berperan dalam mewujudkan perubahan nilai-nilai, sikap, pola

pikir,  perilaku  intelektual,  keterampilan  dan  wawasan  para  siswa  sesuai

dengan  tujuan  pendidikan  itu  sendiri.  Sebagai  inovator  pendidikan  kepala

sekolah  dituntut  untuk  secara  terus  menerus  melaksanakan  inovasi  dalam

pembelajaran sehingga mutu pendidikan dapat ditingkatkan.

B.   Manajemen Pengembangan Tenaga Pendidik

1.  Pengertian Tenaga Pendidik

Tenaga pendidik  merupakan tenaga-tenaga (personil)  yang terlibat

langsung di dalam lembaga pendidikan. Pendidik tersebut memiliki wawasan

pendidikan  (memahami  falsafah  dan  ilmu  pendidikan),  dan  melakukan

kegiatan pelaksanaan pendidikan (mikro atau makro) atau penyelenggaraan

pendidikan.13

Ahmad  Tafsir  yang  dikemukakan  oleh  Sulistiyorini  di  dalam

bukunya, pendidik dalam islam adalah orang-orang yang bertanggungjawab

terhadap  perkembangan  anak  didik  dengan  mengupayakan  perkembangan

seluruh potensi  anak didik,  baim potensi  efektif,  potensi  kognitif,  maupun

potensi pikomotorik.14

Pada hakekatnya yang dimaksudkan dengan tenaga pendidik pada

uraian  di  atas  adalah  guru.  Guru selaku pengelola  pendidikan mempunyai

peranan  sangat  penting,  karena  bersentuhan  langsung  dengan  anak  didik.

13Kumorotomo,  Wahyudi.,  Subando  Agus  Margono,  Edisi  Rev.  Sistem  Informasi
Manajemen Dalam Organisasi Publik, (Jogjakarta: Gadjah Mada University Press, 2007), h. 8

14Sulistiyorini, Manajemen Pendidikan Islam, (Tulungagung: Elkaf, 2006), h. 51
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Oleh karenanya harus memiliki beberapa kriteria untuk untuk menjadi guru

yang baik, antara lain: telah dijelaskan dalam undang-undang guru dan dosen

No. 14 Tahun 2005 pasal 8 sebagai berikut: “Guru wajib memiliki kualifikasi

akademika kompetensi, sertifikasi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta

memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional”.15

2. Manajemen Tenaga Pendidik

Lahirnya UU No. 14 Tahun 2005 meruapaka salah satu usaha untuk

meningkatkkan mutu guru, sekaligus diharapkan dapat meningkatkan mutu

pendidikan di Indonesia. Di dalam UU ini diamanatkan bahwa guru wajib

memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani

dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan

nasional.16 Kebijakan  prioritas  dalam  rangka  pemberdayaan  guru  saat  ini

adalah  meningkatkan  kualifikasi,  peningkatan  kompetensi,  sertifikasi  guru,

pengembangan karir, penghargaan dan perlindungan, perencanaan kebutuhan

guru, tunjangan guru, dan maslahat tambahan. 

Manajemen  tenaga  pendidik  secara  garis  besar  mencakup  tujuh

komponen.  Tujuh  komponen  ini  dilaksanakan  secara  urut,  tertib,  dan

berkesinambungan  sehingga  harus  melalui  tahapan-tahapan  yang  sudah

ditentukan.17 Ketujuh komponen tersebut adalah:

a.  Perencanaan Tenaga Pendidik

15Undang-Undang No. 14 Tahun 2005, tentang Sistem Pendidikan Nasional, Op,Cit., th.

16Negara Republik Indonesia, UU No. 14 Tahun 2015, T.P, T.Th, T.HI

17Mulyasa,  Manajemen  Berbasis  Sekolah,  (Bandung:  PT  Remaja  Rosdakarya  Offset,
2002), hal 42
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Perencanaan  pengadaan  guru  merupakan  kegiatan  menentukan

kebutuhan pegawai, baik secara kuantitatif maupun kualitatif untuk sekarang

dan  masa  depan.18 Masa  lampau  telah  mengantarkan  kondisi  sekarang

sehingga bisa dijadikan acuan untuk merencanakan masa depan berdasarkan

potensi yang ada. Sepanjang situasi yang dihadapi di masa lampau yang telah

mengantarkan kondisi  masa sekarang ini dapat dijadikan acuan yang sama

untuk memprediksi masa depan. Tetapi, jika situasinya sama sekali lain maka

dibutuhkan  kejelian  membaca  situasi  dalam  menyusun  perencanaan.19

Perubahan  inilah  yang  dewasa  ini  sering  dihadapi  oleh  para  perencana

sehingga dibutuhkan jurus-jurus jitu sebagai upaya antisipasi sedini mungkin.

b.   Rekrutmen Tenaga Pendidik

Rekrutmen  Guru/tenaga  pendidik  merupakan  kegiatan  untuk

memenuhi  kebutuhan  pegawai  pada  suatu  lembaga,  baik  jumlah  maupun

kualitasnya.  Gorton mangatkan bahwa :  Tujuan rekrutmen pegawai  adalah

menyediakan calon pegawai yang betul-betul baik (surplus of candidates) dan

paling  memenuhi  kualifikasi  (most  qualified  and  outstanding  individuals)

untuk sebuah posisi.20 Pada dasarnya kegiatan rekrutmen tenaga pendidik itu

sangat  penting,  sebab  selain  akan  menemukan  pengajar  yang  lebih

profesional maka akan diperoleh pula guru yang kompeten dalam bidangnya.

18ibid

19Mujamil Qomar,  Manajemen Pendidikan Islam,  (Malang: PT Gelora Aksara Pratama:
2007), hal. 132

20ibid
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Sebagaimana  disebutkan  oleh  M.  Daryanto,  syarat-syarat  tenaga  pendidk

adalah:21

a. Kepribadian

b. Kesetiaan

c. Kesehatan badan

d. Kecerdasan

e. Kemampuan

f. Ketangkasan

g. Dan syarat-syarat lain yang khusus bagi sesuatu jabatan negeri yang

telah ditetapkan oleh pemerintah.

c.  Pengembangan dan Pembinaan Tenaga Pendidik

Pendidik  sebagai  individu  membutuhkan  pembinaan  dan

pengembangan untuk memperbaiki dan meningkatkan profesional termasuk

dalam tugasnya.  Pembinaan lebih berorientasi  pencapaian standar minimal,

yaitu  disarankan  untuk  dapat  melakukan  pekerjaan/tugasnya  selain

berorientasi  pada perkembangan karier para guru, termasuk upaya manajer

untuk memfasilitasi  mereka suapay bisa mencapai jabatan atau status yang

lebih  tinggi,  maka pengembangan juga  diarahkan agar  guru menjadi  lebih

profesional.22

d.  Promosi dan Mutasi

21M. Daryanto, Admonistrasi Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 34

22Mujamil Qomar,  Manajemen Pendidikan Islam,  (Malang: PT Gelora Aksara Pratama,
2007), h. 133-134
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Promosi (kenaikan pangkat) merupakan perubahan kedudukan yang

bersifat vertikal, sehingga bermplikasi pada wewenang tanggungjawab, dan

penghasilan.23 Di Indonesia, untuk guru promosi atau pengangkatan pertama

biasanya diangkat sebagai calon PNS dengan masa percobaan satu atau dua

tahun, kemudian ia mengikuti latihan prajabatan, dan setelah lulus diangkat

menjadi pegawai negeri sipil penuh. Setalah pengangkatan pegawai, kegiatan

selanjutnya  adalah  penempatan  atau  penugasan.24 Jadi  pada  dasarnya

pengangkatan  tenaga  guru  tidak  asal  diangkat  akan  tetapi  harus  melewati

prosedur seperti terlebih dahulu menjadi calon  PNS selama dua tahun dan

selanjutnya diangkat penuh menjadi PNS.

Sedangkan  mutasi  adalah  pemindahan  pegawai  dari  suatu  jabatan

kejabatan  lain.  Pemindahan  ini  lebih  bersifat  horizontal  sehingga  tidak

berimplikasi pada penghasilan.25 Mutasi bisa berkonotasi positif namun juga

kadang  berkonotasi  negatif.  Jika  mutasi  dilakukan  sebagai  penyegaran

organisasi,  maka  makna  konotasinya  positif.  Namun  jika  pemindahan  itu

karena  suatu  kasus  tertentu  maka  konotasinya  terkesan  sebagai  langkah

pembuangan.

e.  Pemberhentian Tenaga Pendidik

23Ibid., h. 137

24E. Mulyasa, Op.Cit., h. 137

25Mujamil Qomar, Op.Cit., h. 137
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Ada  batas  tertentu  dan  ketentuan  dan  dimiliki  pegawai  sehingga

suatu ketika harus diberhentikan. Pemberhentian oleh dinas atau pemerintah

dapat dilakukan dengan beberapa alasan berikut:26

1) Pegawai  yang  bersangkutan  tidak  cakap  dan  tidak  memiliki

kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik;

2) Perampingan atau penyederhanaan organisasi;

3) Peremajaan, biasanya pegawai yang telah berusia 60 tahun dan berhak

pensiun harus diberhentikan dalam jangka waktu satu tahun;

4) Tidak  sehat  jasmani  dan  rohani  sehingga tidak  dapat  melaksanakan

tugasnya dengan baik;

5) Melakukan pelanggaran tindak pidana sehingga dihukum penjara atau

kurungan;

6) Melanggar sumpah atau janji pegawai negeri sipil.

f.  Kompensasi Tenaga Pendidik

Kompensasi adalah balas jasa atau juga disebut denagn reward yang

diberikan lembaga pendidikan kepada guru, yang dapat dinilai dengan uang

dan memiliki kecenderunagn diberikan secara tetap. Pemberian kompensasi

selain dalam bentuk gaji, dapat juga berupa tunjangan, fasilitas perumahan,

kendaraan dan lain-lain.27

g.  Penilaian Tenaga Pendidik

26E. Mulyasa, Op.Cit., h. 44

27Ibid., h. 45
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Penilaian tenaga pendidik ini difokuskan pada prestasi individu dan

peran sertantanya dalam kegiatan sekolah. Penilaian ini tidak hanya penting

bagi sekolah, tetapi juga pegawai itu sendiri.  Bagi para pegawai, penilaian

berguna sebagai  umpan balik  berbagai  hal,  seperti  kemampuan,  keletihan,

kekurangan  dan  potensi  yang  pada  gilirannya  bermanfaat  untuk

menentukantujuan,  jalur,  dan  pemngembangan  karier.  Bagi  sekolah,  hasil

penilaian prestasi kerja tenaga pendidik sanagat penting dalam pengambilan

keputusan  berbagai  hal,  sperti  identifikasi  kebutuahn  program  sekolah

penerimaan,  pemilihan,  pengenalan,  penempatan,  promosi,  sistem imbalan,

dan aspek lain dari keseluruhan proses efektif sumber daya manusia.28

C.  Konsep Manajemen Peserta Didik

1.  Pengertian Manajemen Peserta Didik

Menurut Terry (Ali Imron, 2011: 4) manajemen sebagai pencapaian

suatu  tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya melalui  usaha  orang lain.

Sementara itu menurut Siagian (Ali Imron, 2011: 4) manajemen adalah suatu

keterampilan  atau  kemampuan  untuk  mendapatkan  hasil  dalam  rangka

mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan. Dari kedua pendapat tersebut

dapat dijelaskan bahwa manajemen merupakan suatu kegiatan atau aktivitas

yang dilakukan oleh sekelompok orang yang didasarkan atas aturan tertentu

dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Suharsimi Arikunto (Meilina Bustari dan Tina Rahmawati, 2005: 4)

mengemukakan bahwa peserta didik adalah siapa saja yang terdaftar sebagai

28Ibid., h. 45
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objek didik di suatu lembaga pendidikan. Sementara itu, menurut Undang-

Undang  Sisdiknas  No.  20  Tahun  2003,  peserta  didik  adalah  anggota

masyarakat  yang berusaha  mengembangkan  potensi  dalam dirinya  melalui

proses  pembelajaran  yang  tersedia  pada  jalur,  jenjang,  dan  jenis  lembaga

pendidikan  tertentu  baik  pada  aspek  akademik  maupun  non  akademik.

Berdasarkan  pendapat  di  atas  dapat  diartikan  bahwa  peserta  didik  adalah

seseorang yang terdaftar  pada jalur,  jenjang,  dan jenis  pendidikan tertentu

untuk mengembangkan  potensi  diri  baik  akademik  maupun non akademik

dalam proses pembelajaran. 

Menurut Ali Imron (2011: 6) manajemen peserta didik dapat berarti

sebagai usaha pengaturan terhadap peserta didik mulai dari  masuk sekolah

sampai dengan peserta didik tersebut lulus. Sementara itu, Tatang M. Amirin,

dkk (2010: 50) mengemukakan bahwa manajemen peserta didik merupakan

penataan dan pengaturan terhadap aktivitas yang berhubungan dengan peserta

didik,  mulai  dari  peserta  didik  masuk sampai  dengan keluar  dari  sekolah.

Beberapa pendapat di  atas dapat diartikan bahwa manajemen peserta didik

inklusif merupakan usaha penataan dan pengaturan kegiatan yang berkaitan

dengan  peserta  didik  mulai  dari  peserta  didik  masuk  hingga  keluar  yang

dilaksanakan di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. Sekolah inklusif

merupakan sekolah yang menggabungkan antara  peserta  didik  normal  dan

anak berkebutuhan khusus (ABK) dalam satu kelas sehingga membutuhkan

penaatan  dan  pengaturan  peserta  didik  dengan  baik  agar  pelaksanaannya

dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh sekolah. Manajemen
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peserta  didik  bertujuan  untuk  mengatur  berbagai  kegiatan  dalam  bidang

kesiswaan agar proses kegiatan belajar mengajar dapat berjalan efektif dan

efisien.  Sehubungan  dengan  hal  tersebut  tidak  kalah  pentingnya  dalam

melaksanakan  manajemen  peserta  didik  inklusif  harus  memperhatikan

beberapa komponen seperti berikut ini:

a. Harus  diperhatikan  apakah  anak  tersebut  siap  untuk  belajar  dalam

kelompok baik kecil,  besar,  tergantung masing-masing sekolah  dan

kesiapan anak dalam mengikuti rutinitas yang ada di sekolah (makan

bersama, toileting, olah raga, upacara, dsb);

b. Kemampuan  kognitif  anak,  seperti  tingkatan  fungsi  kognisi,  verbal

atau nonverbal;

c. Kemampuan  bahasa  dan  komunikasi  anak,  meliputi  tingkatan

pemahaman  bahasa  (lisan><tertulis),  serta  tingkatan  kemampuan

berkomunikasi;

d. Kemampuan  akademis,  meliputi  pemahaman  konsep  bahasa,

matematika, dan kebutuhan bantuan dari orang lain;

e. Perilaku  anak di  kelas,  seperti  kesanggupan anak mengikuti  proses

pembelajaran  di kelas,  kesanggupan anak dalam mengerjakan tugas

secara  mandiri,  dan  kesanggupan  anak  untuk  menyesuaikan  diri

dengan transisi atau perubahan di kelas (Lay Kekeh Marthan, 2007:

162).

2.  Tujuan dan Fungsi Manajemen Peserta Didik
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Tujuan  manajemen  peserta  didik  adalah  mengatur  atau  menata

seluruh  kegiatan  peserta  didik  untuk  menunjang  proses  pembelajaran  di

sekolah  agar  berjalan  dengan  lancar,  tertib,  dan  teratur  sehingga  dapat

memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan sekolah dan tujuan pendidikan

secara keseluruhan (Dadang Suhardan, dkk, 2009: 206). Sejalan dengan Ali

Imron  (2011:  11)  terkait  dengan  tujuan  umum  manajemen  peserta  didik

adalah  mengatur  kegiatan-kegiatan  peserta  didik  agar  kegiatan-kegiatan

tersebut  menunjang  proses  belajar  mengajar  di  sekolah.  Sementara  itu,

menurut Pedoman Khusus Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Departemen

Pendidikan  Nasional  Direktorat  Jendral  MANDIKDASMEN  direktorat

Pembinaan Sekolah Luar Biasa (2007), manajemen peserta didik bertujuan

untuk mengatur berbagai kegiatan peserta didik agar kegiatan pembelajaran di

sekolah dapat berjalan lancar, tertib, dan teratur, serta mencapai tujuan yang

diinginkan. Dari beberapa pendapat tersebut dapat ditegaskan bahwa tujuan

manajemen peserta didik inklusif adalah mengatur seluruh kegiatan peserta

didik  untuk  menunjang  proses  pembelajaran  di  sekolah  penyelenggara

pendidikan inklusif agar kegiatan tersebut dapat berjalan sesuai dengan tujuan

yang telah ditetapkan.

Menurut  Dadang  Suhardan,  dkk  (2009:  206),  fungsi  manajemen

peserta  didik  sebagai  tempat  bagi  peserta  didik  untuk  mengembangkan

potensi yang ada dalam dirinya secara optimal, baik dari segi individualitas,

social,  aspirasi,  kebutuhan,  dan  segi-segi  potensi  peserta  didik  lainnya.

Sementara  itu  fungsi  khusus  manajemen  peserta  didik  adalah  fungsi  yang
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berkenaan  dengan  pengembangan  individualitas  peserta  didik,  berkenaan

dengan  pengembangan  fungsi  sosial  peserta  didik,  berkenaan  dengan

penyaluran  aspirasi  dan  harapan  peserta  didik,  dan  berkenaan  dengan

pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan peserta didik (Ali Imron, 2011: 12).

Berdasarkan hal  di  atas  dapat  dijelaskan bahwa fungsi  manajemen peserta

didik  inklusif  adalah  sebagai  wadah  untuk  peserta  didik  dalam

mengembangkan potensi, aspirasi dan harapan peserta didik khususnya ABK

yang mengikuti penyelenggaraan pendidikan inklusif.

Dengan  demikian  secara  umum  tujuan  dan  fungsi  manajemen

peserta  didik  inklusif  saling  berkaitan  yang  pada  dasarnya  dalam  rangka

untuk  mendidik  peserta  didik  dan  mengembangkan  segi  kepribadian,

pengetahuan, keterampilan, sosial peserta didik yang nantinya berguna untuk

menunjang proses belajar mengajar di sekolah.

D.  Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pendidikan

1.  Pengertian Pengelolaan Sarana dan Prasarana 

Suatu kegiatan administrasi/manajemen/pengelolaan yang baik dan

tidak gegabah tentu diawali dengan suatu perencanaan yang matang dan baik

dilaksanakan  demi  menghindari  terjadinya  kesalahan  dan  kegagalan  yang

tidak diinginkan.

Administrasi sarana sering juga disebut sebagai administrasi materil,

atau administrasi  peralatan yaitu  segenap proses penataan yang bersangkut
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paut  dengan  pengadaan,  pendayagunaan  dan  pengelolaan  saraana  dan

pendidikan agar tercapai tujuan yang ditetapkan secara efektif dan efisien.29 

Manajemen sarana dan prasarana pendidikan adalah seluruh proses

kegiatan  yang  telah  direncanakan  dan  diusahakan  secara  sengaja  dan

bersungguh-sungguh serta pembinaan secara kontinu terhadap benda-benda

pendidikan,  agar  senantiasa  siap  pakai  dalam  proses  belajar  mengajar.30

Manajemen ini dilaksanakan demi tujuan pendidikan yang telah ditetapkan

dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Menurut  Soebagio  Atmodiwirio,  bahwasanya  manajemen

perlengkapan atau manajemen logistik meruapakan upaya untuk mengelola

sarana dan prasarana sedemikian rupa sehingga organisasi dapat melakukan

tugasnya mencapai tujuan sesuai yang direncanakan.31

Manajemen sarana dan prasarana pendidikan bertugas mengatur dan

menjaga sarana dan prasarana pendidikan agar dapat memberikan kontribusi

secara optimal dan berarti pada jalannya proses pendidikan.32

Pengertian lain dari administrasi pendidikan adalah suatu usaha yang

diarahkan  untuk  mewujudkan  suasana  belajar  mengajar  yang  efektif  dan

menyenangkan serta dapat memotivasi siswa untuk belajar dengan baik sesuai

dengan kemampuan dan kelengkapan sarana yang ada.
29Suharsimi Arikunto, Organisasi dan Admnistrasi Pendidikan Teknologi dan Kejuruan,

(Jakarta: Rajawali Pers, 1990), h. 81

30Mulyono,  Manajemen Administrasi dan Organisasi Pendidikan,  (Jogjakarta:  Ar-Ruzz
Media, 2008), h. 184

31Soebagio, Atmodiwirio,  Manajemen Pendidikan Indonesia,  Ardadizya Jaya, 2005), h.
252

32E. Mulyasa, Manajemen Berbasis Pendidikan, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), h.
49
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Dengan demikian administrasi sarana dan prasarana itu merupakan

usaha untuk mengupayakan  sarana  dan alat  peraga  yang dibutuhkan  pada

proses pembelajaran demi lancarnya dan tercapainya tujuan pendidikan.

Jadi  dapat  disimpulkan  bahwa  administrasi  sarana  dan  prasarana

pendidikan adalah suatu usaha yang diarahkan untuk mewujudkan suasana

belajar  mengajar  yang  efektif  dan  menyenangkan  serta  dapat  memotivasi

siswa untuk belajar dengan baik sesuai dengan kemampuan dan kelengkapan

sarana yang ada. Sedangkan yang menjadi tujuan dari administrasi sarana dan

prasarana ini adalah agar tercapinya tujuan pendidikan yang diharapkan.

2.  Fungsi-Fungsi Manajemen Sarana dan Prasarana

Menurut  Subagyo  MS.  Dalam  bukunya  Manajemen  Logistik.

Menyebutkan bahwa fungsi-fungsi manajemen sarana dan prasarana terdiri

dari:

1. Perencanaan kebutuhan barang

2. Penganggaran

3. Pengadaan

4. Penyimpangan dan penyaluran

5. Pemeliharaan

6. Penghapusan

7. Pengendalian33 

Dari  fungsi-fungsi  manajemen  sarana  dan  prasarana  yang

dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi manajemen sarana dan

prasarana yang harus dilakukan dalam lingkungan sekolah meliputi:

33Ary H. Gunawan, Administrasi Sekolah, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), h. 116
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1. Fungsi perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan

2. Fungsi pengadaan sarana dan prasarana pendidikan

3. Fungsi pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan

4. Fungsi penyimpanan sarana dan prasarana pendidikan

5. Fungsi pengawasan sarana dan prasarana pendidikan

Jadi fungsi manajemen sarana dan prasarana pendidikan tersebut di

atas  dipakai  sebagai  indikator  untuk  mengukur  tingkat  manajemen

pengelolaan sarana dan dan prasarana pendidikan di sekolah.

a.  Fungsi Perencanaan Kebutuhan Sarana dan Prasarana  Pendidikan

Di  dalam  fungsi  ini,  fungsi  perencanaan  pengadaan  barang,

prakualifikasi rekanan, perencanaa kebutuhan barang, dan penganggaran itu

masuk  kedalam  fungsi  perencanaan  kebutuhan  sarana  dan  prasarana

pendidikan. Perencanaan sarana dan prasarana pendidikan menurut Suharsimi

Arikunto adalah: “Perencanaan kebutuhan yang meliputi semua barang yang

diperlukan, baik yang bergerak atau yang tidak bergerak, sebagai pendukung

pelaksanaan tugas.34

Dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (2005),  kata  perencanaan

berasal dari kata rencana yang mempunyai arti  rancangan atau rangka dari

sesuatu yang akan dilakukan atau dikerjakan pada masa yang akan datang.

Menurut Terry (2005), perencanaan adalah menetapkan pekerjaan yang akan

dilaksanakan  untuk  mencapi  tujuan  yang  digariskan.  Hal  senada  juga

dikemukakan oleh Nana Sudjana (2002) bahwa perencanaan adalah proses

yang sistematis  dalam pengambilan  keputusan tentang tindakan yang akan

34Suharsimi Arikunto, Pengelolaan Materi, (Jakarta: Prima Karya, 1987), h. 7
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dilakukan  pada  waktu  yang  akan  datang.  Selanjutnya,  oleh  Dwiantara  dn

Sumarto (2004) dikemukakan bahwa perencanan adalah merupakan kegiatan

pemikiran,  penelitian,  perhitungan,  dan perumusan tindakan-tindakan  yang

akan dilakukan di masa yang akan datang, bak berkaitan dengan kegiatan-

kegiatan  operasional  dalam  pengadaan,  pengelolaan,  penggunaan,

pengorganisasian, maupun pengendalian sarana dan prasarana.35

b.  Fungsi Pengadaan Sarana dan Prasaran Pendidikan

Dalam  kerangka  peningkatan  mutu  pendidikan  berbasis  sekolah,

maka  perlengkapan  sekolah  harus  dilakukan  sendiri  oleh  sekolah,  baik

dengan menggunakan dana bantuan pemerintah maupun dana sekolah sendiri.

Pengadaan  adalah  kegiatan  yang  dilakukan  untuk  menyediakan

semua  jenis  sarana  dan  prasarana  pendidikan  persekolahan  yang  sesuai

dengan  kebutuhan  dalam  rangka  mencapai  tujuan  yang  telah  ditetapkan.

Dalam  konteks  persekolahan,  pengadaan  merupakan  segala  kegiatan  yang

dilakukan  dengan  cara  menyediakan  semua  keperluan  barang  atau  jasa

berdasarkan  hasil  perencanaan  dengan  maksud  untuk  menunjang  kegiatan

pembelajaran  agar berjalan secara efektif  dan efisien sesuai  dengan tujuan

yang diinginkan.

Pengadaan  sarana  dan  prasarana  merupakan  fungsi  operasional

pertama dalam manajemen  sarana  dan prasarana  pendidikan  persekolahan.

Fungsi  ini  pada  hakikatnya  merupakan  serangkaian  kegiatan  untuk

meyediakan  sarana  dan  prasarana  pendidikan  persekolahan  sesuai  dengan

35Direktorat Jendral Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan,  Manajemen
Sarana dan Prasarana Pendidikan Persekolahan Berbasis Sekolah, (Jakarta: November 2007), h.
6

31



kebutuhan,  baik  berkaitan  dengan  jenis  dan  spesifikasi,  jumlah,  waktu

maupun  tempat,  dengan  harga  dan  sumber  yang  dapat

dipertanggungjawabkan.

Pengadaan  merupakan  kegiatan  untuk  menyediakan  perlengkapan

dalam  usaha  untuk  menunjang  pelaksanaan  proses  belajar  mengajar.  Ada

beberapa alternatif  cara dalam pengadaan sarana dan prasarana pendidikan

persekolahan.  Beberapa  alternatif  cara  pengadaan  sarana  dan  prasarana

pendidikan  persekolahan  tersebut  adalah:  pembelian,  pembuatan  sendiri,

pengiriman  hibah  atau  bantuan,  penyewaan,  pinjaman,  pendaur  ulangan,

penukaran, perbaikan atau rekondisi.36

c. Fungsi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendidikan

Di dalam fungsi pemeliharaan ini, fungsi pendayagunaan termasuk

didalamnya. Menurut Subagyo MS. Pemeliharaan adalah usaha atau proses

kegiatan  untuk  mempertahankan  kondisi  teknis  dan  daya  guna  suatu  alat

produksi  fasilitas  kerja  dengan jalan  merawat  memperbaiki,  merehabilitasi

dan menyempurnakan.37

Pemeliharaan  sarana  dan  prasarana  pendidikan  adalah  kegiatan

untuk melaksanakan pengurusan dan pengaturan agar semua sarana

dan prasarana selalu dalam keadan baik dan siap untuk dingunakan

secara  berdayaguna  dan  berhasil  guna  dalam  mencapai  tujuan

pendidikan.  Pemeliharaan  merupakan  kegiatan  penjagaan  atau

36Direktorat Jendral Peningkatan Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan,
opcit., h. 14-17

37Subagyo, MS. Op.cit., h. 87
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pencegahan dari kerusakan suatu barang, sehingga barang tersebut

kondisinya  baik  dan  siap  digunakan.  Pemeliharaan  mencakup

segala  daya  upaya yang terus  menerus  untuk mengusaakan  agar

peralatan tersebut tetap dalam keadaan baik. Pemeliharaan dimulai

dari  pemakain  barang,  yaitu  dengan  cara  hati-hati  dalam

menggunakannya.  Pemeliharaan  yang  bersifat  khusus  harus

dilakukan oleh petugas  yang mempunyai  keahlian sesuai  dengan

jenis barang yang dimaksud.38

Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan perlu dilakukan agar

kondisi barang tetap dalam keadaan baik atau siap dipakai dan dapat bertahan

lama,  sehingga  dapat  menghemat  pengeluaran  anggaran  untuk  pengadaan

saran  dan  prasarana  pendidikan.  Menurut  hukum  waktunya  pemeliharaan

sarana dan prasarana pendidikan dapat dibedakan dalam:

1. Pemeliharaan sehari-hari.  Dilakukan oleh pegawai  yang menggunakan

barang-barang tersebut dan bertanggungjawab atas barang tersebut.

2. Dilakukan dalam jangka waktu tertentu, misalnya 2 bulan sekali, 3 bulan

sekali,  dan  sebagainya.  Pelaksanaan  pemeliharaan  dapat  dilakukan

sendiri dan dengan pihak kedua.39

d.  Fungsi Penyimpanan Sarana dan Prasarana

Penyimpanan  merupakan  suatu  kegiatana  dan  usaha  melakukan

pengurusan  penyelenggaraan  dan  pengaturan  barang  persediaan  di  dalam

fungsi ini, fungsi inventarisasi dan penyaluran termasuk didalamnya.

38Direktorat JendralPeningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, op.cit., h. 31

39Donal J. Bowersox, Manajemen Logistik, (Jakarta: Bina Aksara, 1989), h. 158
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Penyimpanan ialah kegiatan yang dilakukan untuk menampung hasil

pengadaan  barang-barang  yang  keluar  atau  akan  didistribusikan,  dan

disimpan  dalam  gudang.  Kegiatan  penyimpanan  meliputi:  menerima,

menyimpan, dan mengeluarkan barang di/dari gudang.40

Fungsi penyimpanan ini meliputi perencanaan pengembangan ruang

penyimpanan  (storoge  space),  penyelenggaraan  tatalaksana  penyimpanan

(strong  procedure)  perencanaan/penyimpanan/pengoperasian  alat-alat

pembantu  pengatur  barang  (material  handeling  equipment),  tindakan-

tindakan keamanan dan keselamatan (security and safety).

e.  Fungsi Pengawasan Sarana dan Prasarana Pendidikan

Di  dalam  fungsi  ini,  fungsi  penghapusan,  penyingkiran,

pengendalian, dan rehabilitasi masuk ke dalam fungsi pengawasan. Kegiatan

pengawasan dapat berupa melaksanakan pengamatan, evaluasi dan meminta

laporan  untuk mendapatkan gambaran dan informasi  tentang keadaan atau

perlengkapan.  Selain  itu  pengawasan  dapat  pula  berupa  pemberian

pengarahan dan bimbingan terhadap pengelolaan sarana dan prasarana yang

telah dilakaukan dalam satu periode untuk mencapai tertib administrasi dan

tertib teknis.

Dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan seperti disusun serangkaian

kegiatan sebagai berikut:

1. Mengikuti  proses  manajemen,  dan  perencanaan  sampai

pengahapusan.

40Soebagio Atmodiwirio, op.cit., h. 254
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2. Mengadakan  konsultasi  dengan  pihak  pemimpin  bila  terjadi

penyimpangan dalam pelaksanaan.

3. Menyusun tata cara laporan baik lisan maupun tertulis.

4. Mengadakan  konsultasi  dengan  pihak  pelaksanaan  fungsi

masing-masing bila terjadi penyimpangan yang bersifat taknis.

5. Mengadakan koordinasi  antara fungsi  perencanaan dan fungsi-

fungsi lainnya.

6. Menyusun  laporan  menyeluruh  secara  periodik  tentang

pelaksanaan  proses  manajemen  yang  terjadi  dalam  masing-

masing unit.41

Keseluruhan  proses  di  atas  dilakukan  untuk  mencegah  adanya

penyelewengan  dan  kesalahan  dalam  pelaksanaan  prosedur  manajemen

sarana  dan  prasarana  pendidikan.  Maka  dari  itu  diadakan  kegiatan

penghapusan  setelah  kegiatan  penghapusan  selesai,  proses  selanjutnya

menginformasikan kebutuhan sarana dan prasarana yang bersangkutan untuk

kemudian  dilakukan  kegiatan  perencanaan  kebutuhan  sarana  dan  prsarana

pendidikan.

E.   KAJIAN RELEVAN

Penelitian  yang  relevan  digunakan  sebagai  perbandingan  yang

menghindari  manipulasi  terhadap  sebuah  karya  ilmiah  dan  menguatkan

bahwa penelitian yang penulis lakukan benar-benar belum diteliti oleh orang

lain. Penelitian terdahulu yang relevan dilakukan oleh:

41Wijono,  Administrasi  dan Supervisi  Pendidikan,  (Jakarta:  Dirjen  Pendidikan  Tinggi,
1989), h. 7
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a) Munawir  Yusuf  dengan  judul  penelitian:  “Kinerja  Kepala  Sekolah  dan

Guru dalam Mengimplementasikan Pendidikan Insklusif”. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa:1). Kinerja kepala sekolah dalam mengimplementasi

kan pendidikan inklusif  berada  dalam kategori  sedang;  2)  kinerja  guru

kelas  dalam  mengimplementasikan  pendidikan  inklusif  berada dalam

kategori  sedang; dan 3) skor kinerja  kepala sekolah rata-rata  (65,45%),

lebih tinggi dibanding skor rata-rata yang dicapai guru (62,3%).42

b) Muzakar  dengan  judul  penelitian  “Kinerja  Kepala  Sekolah  dalam

Meningkatkan mutu Lulusan di Madrasah Tsanawiyah Negeri Meureubo”

Hasil  Penelitian  ini  menemukan  kemampuan  kepala  sekolah  terhadap

peningkatan mutu lulusan sudah memenuhi kriteria lulusan karena Kepala

sekolah telah menjalankan beragam kemampuan yang dapat  menunjang

terhadap pencapaian peningkatan mutu lulusan tersebut, baik kemampuan

sebagai  pendidik,  manager,  administator,  supervisor,  leader,  maupun

innovator.43

c) Ade Mulyani dengan judul penelitian “Pengaruh Kinerja Kepala Sekolah

dan Kinerja Guru terhadap Mutu Pembelajaran pada SMK Sekabupaten

Purwakarta”  Hasil  penelitian  ditemukan  bahwa  (1)  Pengaruh  kinerja

kepala sekolah terhadap mutu pembelajaran termasuk kategori sangat baik

(2) Pengaruh kinerja guru terhadap mutu pembelajaran termasuk sangat

baik (3) Pengaruh kinerja kepala sekolah dan kinerja guru terhadap mutu

42 Munawir Yusuf, “Kinerja Kepala Sekolah dan Guru dalam Mengimplementasikan 
Pendidikan Insklusif”. Pendidikan dan Kebudayaan. Vol. 18 No. 4, Desember 2012.

43 Muzakar, “Kinerja Kepala Sekolah dalam Meningkatkan mutu Lulusan”. Islam Futura.
Vol. 14 No. 1, Agustus 2014, hal. 110.
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pembelajaran  adalah  sangat  baik  sebesar  47,6%  dan  sisanya  52,4%

ditentukan oleh faktor lain.44

Perbedaan antara judul yang diteliti penulis dengan penelitian yang

relevan  ini  adalah  kinerja  kepala  sekolah  dan  guru  dalam

Mengimplementasikan  Pendidikan  Insklusif.  yang  kedua,  Kinerja  Kepala

Sekolah  dalam  Meningkatkan  mutu  Lulusan,  dan  yang  ketiga  Pengaruh

kinerja  Kepala  Sekolah  dan  Kinerja  Guru  terhadap  Mutu  Pembelajaran.

Sedangkan  judul  peneliti  hanya  menggunakan  satu  variabel  yaitu  kinerja

Kepala  Sekolah.  Adapun  persamaannya  yaitu  sama-sama  meneliti  tentang

kinerja kepala sekolah. 

44 Ade Mulyani, “Pengaruh Kinerja Kepala Sekolah dan Kinerja Guru terhadap Mutu 
Pembelajaran”. Administrasi Pendidikan. Vol. 14 No. 1, April 2012.
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