
 10   BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Efektivitas Pelaksaan Pratikum Manajemen  1. Pengertian Efektivitas Sebelum mengemukakan pengertian efektivitas, terlebih dahulu dikemukakan bahwa efektivitas merupakan suatu istilah yang berasal dari kata “efektif”. Tim Prima Pena mengemukakan bahwa: effective (I’fectiv), berhasil, manjur, tepat. Effectivenes (efektivnes) : keefektifan, kemanjuran, dan ketepatan.1 Pengertian seperti tersebut sejalan dengan rumusan yang dikemukakan oleh The Liang Gie, yaitu:  “Effectiveness-Efektivitas: suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya sesuatu efek atau akibat yang dikehendaki. Kalau seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tetentu yang memang dikehendakinya, maka orang itu dikatakan efektif kalau menimbulkan akibatatau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendakinya”.2 Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kegiatan (spending wesely).                                                            1Tim Prima Pena, Kamus Lengkap Inggris-Indonesia, Indonesi Inggris  (, Jakarta: Ginamedia Press, 2001), h. 155 2 The Liang Gie, Ensiklopedia Administrasi (Jakarta: PT. Gunung Agung, 2001), h. 108  



11   Djumhana antara lain menjelaskan bahwa efektivitas yaitu: “menggambarkan tingkat Pencapaian hasil Program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan outcomes dengan output.”3Sondang, memberikan  pengertian bahwa: “efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan Prasaranadalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasiklan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankan.4 Berdasarkan pandangan tersebut efektivitas merupakan kesesuaian antara orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang ingin dicapai. Efektivitas adalah bagaimana siswa berhasil mendapatkan dan memanfaatkan metode belajar untuk memperoleh hasil yang baik. Menurut Aan Komari dan Cepi Triatna menjelaskan bahwa efektivitas adalah sesuatu yang menunjukan ketercapaian sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan.5 Rumusan dan pandangan tentang “efektivitas” yang dikemukakan diatas menunjukkan bahwa untuk mengetahui sesuatu mencapai efektivitas atau tidak, harus dikaitkan antara rencana, kehendak, aturan, tujuan, sasaran, dengan hasil yang telah dicapai setelah melakukan kegiatan untuk mencapai maksud, sasaran atau apa yang telah direncanakan sebelummya.                                                            3 Muhammad Djumhanah, Pengantar Hukum Keuangan Daerah (Bandung: PT. CitraAditya Bakti, 2005), h. 53   4Sondang P. Siagian, Strategi Pengajaran, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), h. 23 5Aan Komariah dan Cepi Triatna, Visionary Leadership Menuju sekolah Efektif, (Bandung: Aksara, 2015) h. 43 



12   Berdasarkan pengertian di atas, efektivitas pelaksanaan praktikum manajemen yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sesuatu pencapaian tujuan atau sasarn yang ingin dicapai oleh suatu lembaga dalam mendorong kemampuan mahasiswa untuk mandiri, berkreasi serta berdaya guna karena dari hasil tersebut akan dirasakan manfaatnya baik secara pribadi maupun masyarakat. Dengan kata lain bahwa suatu hasil dikatakan efektivitas jika hasil tersebut benar-benar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya, termasuk ketentuan yang berlaku. Disamping itu, uraian yang dikemukakan di atas, menunjukan pula bahwa indikator atau ukuran efektivitas adalah kesesuaian antara rencana dengan hasil yang dicapai, atau antara ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan kenyataan pelaksanaanya, atau dengan kata lain bahwa efektivitas adalah kesamaan antara rencana dan hasil yang dicapai. Kesamaan atau kesesuaian yang dimaksud mencakup faktor waktu, prosedur dan sebagainya, sehingga oleh karenanya, maka untuk mengetahui sesuatu kegiatan mencapai efektivitas, dalam proses perencanaan perlu menetapkan secara jelas dan tegas tingkat keberhasilan yang diharapkan. 2. Pelaksanaan Pratikum Manajemen Pelaksanaan praktikum manajemen adalah salah satu kegiatan yang harus dilakukan mahasiswa untuk melatih mahasiswa agar memiliki pengalaman faktual  dan kesiapan teknis tentang proses adminitrasi disuatu lembaga tertentu, dan keterampilan dalam menggunakan komputer yang selanjutnya dapat 



13   digunakan sebagai bekal untuk mengembangkan  diri sebagai calon tenaga adminitrasi disuatu lembaga pendidikan tertentu.6 Praktikum manajemen (Magang) adalah suatu kegiatan belajar sambil melakukan (learning by doing) dalam rangka pengembangan pengetahuan, pembentukan keterampilan, dan peneguhan sikap mahasiswa. Magang merupakan upaya pengenalan secara dini (early exposure) mahasiswa kepada sekolah / madrasah.7 Manajemen dalam islam didasarkan pada hadits Rasullulah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari:  السَّاَعةَ إِذَا أُْسِندَ اْألَْمُر إَِلى َغْيِر أَْهِلِه َفاْنتَِظْر  Artinya: “Apabila suatu urusan diserahkan kepada orang yang buka ahlinya maka tunggulah saat kehancuran” (HR. Bukhari)8 Praktek pengelolaan administrasi adalah latihan melaksanakan tugas-tugas adminitrasi, bimbingan dan lain-lain. Dalam melaksanakan tugas pratikum ini mahasiswa dipandu oleh pihak kampus (kepala tata usaha FATIK IAIN Kendari), dan dibimbing oleh dosen pembimbing lapangan. Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan merupakan fakultas dengan jumlah mahasiswa terbanyak dilingkup IAIN Kendari, adanya Fakultas Tarbiyah dan                                                            6 Abdurrahman M. Model PPL Berbasis Lesson Study: Upaya Meningkatkan Profesionalisme Calon Guru Bahasa Ara  (Bandung: Konapsi, 2008) h. 28 7Pedoman Pelaksanaan Magang Kurikulum Berbasis KKNI 2018 8Imam Bukhori, Shohih Bukhori, Juz I (Bairut: Daar Al Kutub, 1994), h. 24.  



14   Ilmu Keguruan bertujuan untuk mempersiapkan tenaga ahli dan meningkatkan kompetensi dan profesionalitas dalam bidang kependidikan Islam. Magang atau praktikum manajemen adalah suatu kegiatan akademis dan praktis yang lebih memfokuskan pada bidang manajerial dan pembelajaran di sekolah/madrasah. Program magang ini diarapkan bermanfaat bagi mahasiswa, lembaga tempat magang, dan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FATIK) IAIN Kendari yang dijabarkan  sebagai berikut. a. Mendapatkan pemahaman, penghayatan, dan pengalaman di bidang manajemen dan kultur sekolah/ madrasah; b.  Mendapatkan pengalaman melalui pengamatan terhadap proses membagun kompetensi pedagogic, kepribadian, dan sosial di tempat magang; c. Mendapatkan pengalaman dan penghayatan melalui pengamatan terhadap proses pembelajaran; d. Memporoleh pengalaman tentang cara berfikir dan bekerja secara interdisipliner, sehingga dapat memahami adanya keterkaitan ilmu dan mengatasi permasalahan pendidikan yang ada di sekolah; e. Memperoleh daya penalaran dalam melakukan perumusan dan pemecahan masalah pendidikan yang ada di sekolah; f. Memperoleh pengalaman dan keterampilan untuk melaksanakan pembelajaran dan kegiatan manajerial di sekolah; 



15   g. Memberi kesempatan untuk dapat berperan sebagai motiator, fasilitator, dinamisator, dan membantu pemikiran sebagai problem solver. Pelaksanaan praktikum manajemen ini dilakukan agar terbentuknya pribadi mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan keguruan sebagai calon guru maupun calon tenaga adminitrasi yang memiliki kemampuan yang professional, kepribadian maupun sosial. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh fakultas Tarbiyah dan keguruan ilmu dalam pelaksanaan pratikum manajemen in sebagai berikut: a. Membimbing mahasiswa kearah terbentuknya pribadi yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam pembentukan profesi guru maupun tenaga adminitrasi.9 b. Melatih dan meningkatkan kualitas mahasiswa agar dapat terampil melaksanakan tugas-tugas kependidikan baik yang secara edukatif, admitratif  maupun layanan bimbingan keagamaan. c. Memberikan pengalaman kepada mahasiswa untuk dapat memahami keberadaan suatu lembaga pendidikan dengan segalah permasalahannya baik yang berhubungan dengan proses pembelajaran maupun pengelolaan administrasi suatu lembaga. d. Menjalin dan meningkatkan hubungan dan kerjasama kelembagaan  antara Fakultas  Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Kendari.                                                            9 Pedoman Pelaksanaan Magang Kuriklum Berbasis KKNI 2018 



16    Untuk memudahkan pengaturan dan pelaksanaan pengawasan, maka mahasiswa pratikum dibagi menjadi beberapa kelompok yang ditempatkan dimasing-masing prodi dan unit kerja lainnya. Pelaksanaan praktikum manajemen ini akan berhasil apabila perencanaan dan pelaksanaannya dilakukan dengan kerjasama antara semua pihak atau unik kerja tempat mahasiswa praktikum.  Selama mahasiswa praktikum melakukan orentasi kampus, tanggung jawab dan wewenang masih berada dipihak Fakultas, serta pelaksanaan praktikum manajemen di limpakan semua kepada prodi . Pelaksanaan praktikum manajemen di laksanakan di kampus IAIN Kendari. Dalam pelaksanaan praktikum manajemen tidak ada dosen penunjang dalam keberhasilan praktikum manajemen dari pihak kampus, yang di mana pembekalan atau orentasi mahasiswa pratikum di limpakan ke prodi. Mahasiswa praktikum manajemen    B. Kompetensi Lulusan Program Studi Manajemen Rendahnya mutu pendidikan pada suatu satuan atau lembaga pendidikan, tidak bisa lepas dari pengelolaan satuan pendidikan baik pada pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, perguruan tinggi merupakan lembaga/ institusi yang sangat bertanggung jawab terhadap kemajuan dan kepandaian bangsanya agar mampu bersaing dengan bangsa lain. 



17   Sistem pendidikan diperguruan tinggi yang hanya mengara pada produk lulusan tanpa melihat proses pencapayan hasil pendidikan perlu dilakukan evaluasi, dengan adanya sistem kurikulum berbasis kompetensi (KBK) yang saat ini sedang dalam produk sosialisasi dan implementasi disemua perguruan tinggi negeri maupun swasta, yang merupakan salah satu jawaban agar para lulusan perguruan tinggi tersebut mampu bersaing dengan para lulusan dari perguruan tinggi luar negeri maka untuk mengukur keberhasilan sistem KBK tersebut perlu adanya suatu Standar Kompetensi Lulusan (SKL). Mc Aslan dalam Mulyasa mengemukakan bahwa kompetensi diartikan sebagai pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang dikuasai oleh seorang yang telah menjadi bagian dari dirinya sehingga dia dapat melakukan prilaku- prilaku konitif, afektif, dan psikomotorik dengan sebaik- baiknya.10 Tujuan utama dari penyelenggaraan program studi pada suatu perguruan tinggi adalah menghasilkan lulusan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan leh oleh fakultas atau jurusan / program studi kriteria lulusan mahasiswa dari program studi lazimnya dirumuskan dalam bentuk Standar 11Kompetensi Lulusan. Untuk jenjang pendidkan tinggi yang menyelengarakan pendikan akdemik, profesi, ataupun vokasi, keberadaan standar ini menjadi sangat mutlak dan strategis sifatnya.                                                            10 Ara Hidayat dan Imam Machali, Pengelolaan pendidikan, Bandung: Educa, 2010), h.1                11Abd Rahcman Assegaf, Internasionallisasi Pendidikan Sketsa Perbandinggan Pendidikan Di  Negara- Negara Islam  Dan Barat,Yogyakarta Gama Media 2003 



18   Kompetensi merupakan kemampuan seseorang yang telah menjadi bagian dari dirinya sehingga dia dapat melakukan perilaku- perilaku kognitif, afektif, dan psikomotorik dengan sebaik- baiknya. Kompetensi sebagai penguasa terhadap suatu tugas, keterampilan, sikap dan apresiasi yang diperlukan untuk menunjang keberhasilan, keterampilan, sikap dan apresiasi yang harus dimiliki oleh mahasiwa untuk dapat melaksanakan tugas- tugas sesuai dengan jenis pekerjaan tertentu, serta kemampuan yang diperlukan diduunia kerja. Kompetensi adalah factor penentu dalam memasuki dunia kerja serta menunjukan proesionalisme yang dapat memberikan pengaruh yang baik terhadap berkembangnya suatu lembaga pendidikan. 12 Pasal 1 ayat 4 peraturan pemerintah (PP) No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional pendidikan, menyatakan bahwa “Standar kompetensi lulusan  adalah kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.” Kompetensi lulusan merupakan kriteria yang harus ditetapkan standar oleh perguruan tinggi, dan tujuan agar dapat melaksanakan dan mengevaluasi efektivitas keberhasilanpenyelenggaraan pendidikan dalam menciptakan lulusan yang memiliki kompetensi dalam menghadapi persaingan pasar kerja baik tingkat nasional maupun internasional. Program studi manajemen pendidikan memberikan bekal pengetahuan, keterampilan, dan sikap kepada para lulusan                                                            12 Muhaimin, Pengembangan Model Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan ( KTSP) Pada Sekolah Dan Madrasah. (Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya,2006) h 2 



19   untuk memiliki kompetensi sebagai pengelola satuan pendidikan (persekolahan) / unit penyelenggara pendidikan (yayasan, dinas pendidikan, lembaga diklat, atau lainnya) dan pengembangan praksis manajemen pendidikan. Kompetensi utama tersebu ditunjang oleh beberapa pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional mengenai pengelolaan peserta didik, sumber daya manusia pendidikan, keuangan pendidikan, sarana dan prasarana  pendidikan, hubungan lembaga pendidikan- masyarakat, dan sistem informasi pendidikan. Selain kompetensi utama yang disebutkan di atas, program studi adiminitrasi pendidikan juga memberikan kompetensi pendukung kepada lulusannya yaitu kompetensi pengelolaan perpustakaan sekolah, dan pengelolaan adiminitrasi sekolah. Keberadaan kompetensi pendukung ini sangat berguna bagi lulusan program studi manajemen pendidikan Islam sebagai keterampilan tambahan bagi lulusan program studi manajemen. Sesuai dengan tujuan tersebut setiap lulusan prodi manajemen pendidikan Islam diharapkan memiliki kompetensi yang terdiri dari: 13 a. Mewujudkan Manajemen Pendidikan Islam yang berbasis IT untuk menghasilkan tenaga proessional berdaya saing, berkepribadian Islami dan berwawasan transdisipliner,                                                            13 Lihat, Pedoman Akademik FTIK, Panduan akademik Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Kendari,(Kendari:tp., 2016, h. 10- 12. 



20   b. Menghasilkan penelitian yang inovatif di bidang pendidikan serta terpublikasi secara internasional;  c. Mewujudkan pengabdian masyarakat di bidang pendidikan yang kreatif berbasis pada pemberdayaan dan pencerahan religuisitas masyarakat; d. kelembagaan program studi manajemen pendidikan Islam yang professional, transparan Mewujudkan tata kelola dan akuntabel; e. Memperluas jaringan kerjasama bidang pendidikan antar PT, alumni dan lembaga-lembaga terkait di tingkat regional, nasional dan internasional.  Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa meningkatkan kompetensi lulusan program studi manajemen pendidikan Islam adalah suatu kegiatan menyiapkan mahasiswa untuk mempunyai keahlian di bidang adiminitrasi, profesionalisme dalam bekerja dan mampu meningkatkan pelayanan akademik sesuai dengan keahlian masing- masing.  C. Penelitian Relevan  Penelitian ini membahas tentang efektivitas pelaksanaan pratikum manajemen dalam meningkatkan kompetensi lulusan program studi manajemen pendidikan Islam di IAIN Kendari. Penelitian yang penulis lakukan relevan dengan jurnal Pratikum Pengalaman Pratikum Lapangan dalam Meningkatkan Kompetensi Lulusan Program Studi Manajemen Fakultas  Tarbiah dan ilmu Keguruan IAIN Walisongo Semarang. Dengan hasil sebagai berikut yaitu:  membimbing mahasiswa ke arah terbentuknya pribadi yang memiliki 



21   pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam pembentukan profesi tenaga pendidikan maupun tenaga adiminitrasi, mampu melatih dan meningkatkan kompetensi adiminitrasi mahasiswa sesuai dengan keahlian masing- masing serta mampu memberikan pelayanan yang baik bagi siapa pun.  Tesis Siti Julaiha dengan judul “Penilaian Stakeholders Terhadap Pelaksanaan Praktikum Kerja Lapangan (PPL) STAIN Samarinda 2013” Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan praktikum kerja lapangan  dapat meningkatkan kompetensi mahasiswa serta mampu menjadi tenaga professional dilembaga pendidikan dan mampu melaksanakan proses pengadministrasian. 14 Meningkatkan kompetensi mahasiswa dalam menerapkan pelaksanaan adminitrasi di lembaga pendidikan serta mampu berkomunikasi dengan baik, dan dapat bekerja sama dengan seluruh komponen yang ada dilingkup lembaga pendidikan.    15Tesis Deka Arlita Sari dengan judul “ Efektivitas PLP Link and Match dengan Profil Lulusan Prodi MPI UIN Sunan Kalijaga “ . Penelitian ini menyimpulkan bahwa mahasiswa dilatih untuk menjadi tenaga kependidikan yang profesional di kantor, sekolah dan juga menjadi pengelola lembaga pendidikan dengan terujun langsung melaksanakan pengelolaan administrasi serta mempunyai keterampilan dan mampu berkomunikasi dengan baik.                                                            14 Siti Julaiha, Tesis, “ Penilaian Stakeholder Terhadap Pelaksanaan Praktikum Kerja Lapangan (PPL) Samarinda”. ( Samarinda: STAIN  Samarinda,2013) 15 Deka Arlita Sari, Tesis “ Efektivitas PLP Link and Match dengan Profil Lulusan Prodi MPI UIN Sunan Kalijaga” ( Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,2013) 



22    Berdasrkan dari beberapa kesimpulan tesis diatas penulis dapat memberikan persamaan dan perbedaan antara tesis- dengan yang akan penulis tulis. Pada persamaan tesis- tesis diatas bahwa mereka melakukan penelitian tentang efektivitas pelaksanaan praktikum. Baik dari segi efektivitas maupun kompetensi itu sendiri. Namun dalam sebuah penelitian tentunya harus ada perbedaan- perbedaan dalam melakukan penelitian walaupun pada dasarnya sama. Perbedaan- perbedaan itu pasti ada dalam menulis sebuah penelitian baik hasil maupun kerangka teori walau pada dasarnya dalam kajian pustaka sama karena penggunaan referensi yang mungkin sama.  Dalam penelitian ini akan membahas tentang efektifitas pelaksanaan praktikum manajemen dalam meningkatkan kompetensi mahasiswa program studi manajemen pendidikan Islam yang akan difokuskan pada mahasiswa manajemen pendidikan islam yang melakukan praktikum di Lingkup IAIN Kendari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan yang meliputih, Tu Fatik, Perpustakaan, Pasca Sarjana, Lp2m, Kabab umum rektorat, Febi dan Puad.      
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