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SARI 
 

 
Nursetiyani, barid yogi. 2009. Analisis Kinerja Manajemen Sekolah di SMA 
Negeri dan Swasta se kabupaten Banjarnegara. Jurusan Akuntansi Fakultas 
Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I: Drs.Sukardi Ikhsan, M.Si, 
Pembimbing II: Trisni Suryarini,S.E, M.Si.  
 
Kata Kunci : Kinerja Manajemen Sekolah, Sekolah Negeri dan Swasta 
 

Manajemen sekolah dipandang sebagai suatu pendekatan pengelolaan 
sekolah dalam rangka desentralisasi pendidikan yang memberikan wewenang 
yang luas kepada sekolah untuk mengambil keputusan mengenai pengelolaan 
sumber daya pendidikan sekolah. Hasil observasi awal tentang manajemen 
sekolah di SMA Negeri dan SMA Swasta se-kabupaten Banjarnegara memiliki 
kelemahan dalam hal implementasi kinerja manajemen sekolah.  

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh SMA baik negeri maupun 
swasta se-kabupaten Banjarnegara yang semuanya berjumlah 13. Sampel 
penelitian ini adalah 6 sekolah yaitu 3 SMA negeri dan 3 SMA swasta. dilakukan 
dengan teknik stratified random sampling berdasarkan wilayah dan status. 
Variabel dalam penelitian ini adalah kepemimpinan kepala sekolah, manajemen 
kurikulum, manajemen tenaga kependidikan, manajemen kesiswaan, dan 
manajemen sarana prasarana pendidikan. Metode pengumpulan data: metode 
wawancara, angket, dan dokumentasi. Instrument yang disusun diuji validitas dan 
realibilitasnya Untuk uji validitas menggunakan rumus Product Moment, sedang 
uji reliabilitas menggunakan rumus alpha. Metode analisis data adalah analisis 
deskriptif dan interprestasi skor. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa kinerja manajemen sekolah SMA negeri 
berada pada kategori sangat baik, dan kinerja SMA swasta berada pada kategori 
baik. Adapun kelemahan kinerja manajemen sekolah terdapat pada masing-
masing komponen manajemen sekolah yang meliputi manajemen kurikulum dan 
program pengajaran, tenaga kependidikan, kesiswaan, sarana dan prasarana serta 
manajemen kepemimpinan kepala sekolah. 

Simpulan dalam penelitian ini Secara rata-rata manajemen kurikulum, 
kependidikan, kesiswaan, serta sarana dan prasarana di SMA se-kabupaten 
Banjarnegara sudah ideal, walaupun masih ada sebagian aspek yang masih perlu 
dioptimalkan dan ada kelemahan pada manajemen tersebut yakni terdapat pada 
masing-masing komponen manajemen sekolah. Saran dalam penelitian ini 
masing-masing kepala sekolah baik SMA negeri dan swasta hendaknya dapat 
mengoptimalkan kompetensinya. Dalam aspek kurikulum dan program 
pengajaran hendaknya lebih mengoptimalkan dalam hal penilaian hasil belajar, 
pada aspek seleksi penerimaan siswa baru. Dalam perekrutan tenaga perpustakaan 
dan laboratorium sebaiknya dicari orang yang memiliki background tersebut. 
Pada aspek sarana dan prasarana lebih meningkatkan pada aspek pengadaan dan 
pemeliharaan sekolah. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa perubahan 

dihampir semua aspek kehidupan manusia baik yang menyangkut politik, 

ekonomi maupun kehidupan sosial budaya. Perubahan tersebut juga telah 

membawa manusia kedalam era persaingan global yang semakin ketat. Sebagai 

bangsa yang memiliki harkat dan martabat hasil perjuangan panjang, kita harus 

tanggap terhadap perkembangan tersebut. Dalam rangka memberikan respon 

terhadap tuntutan persaingan global tersebut, kita perlu terus mengembangkan dan 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang kita miliki secara 

terencana, terarah, intensif, efektif, dan efisien dalam proses pembangunan. 

Wahana dan sarana yang paling strategis bagi peningkatan kualitas sumber daya 

manusia (SDM) adalah pendidikan. 

Pendidikan memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap kemajuan 

bangsa. Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No 20 tahun 2003 

pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif dapat 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual-keagamaan, 

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

diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (Munib, 2005 :22). Sedangkan 

tujuan Pendidikan dalam Undang-Undang No 20 tahun 2003 pasal 3 tentang 
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Sistim Pendidikan Nasional di sebutkan bahwa pendidikan nasional bertujuan 

untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman 

dan bertaqwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 

mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.  

Oleh karena itu guna mencapai tujuan pendidikan nasional seperti di atas maka di 

perlukan usaha-usaha, salah satunya melalui pendidikan harus adaptif terhadap 

perubahan zaman. Pendidikan nasional juga harus mampu menjamin pemerataan 

kesempatan pendidikan, peningkatan mutu dan efisiensi peningkatan mutu 

pendidikan. 

Peningkatan kualitas pendidikan merupakan suatu proses yang terintegrasi 

dengan proses peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya 

manusia melalui pendidikan telah banyak dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini 

departemen pendidikan nasional antara lain melalui pengembangan dan perbaikan 

kurikulum dan sistem evaluasi, perbaikan sarana pendidikan, pengembangan dan 

pengadaan materi ajar, pelatihan bagi guru, dan tenaga kependidikan lainya serta 

pembinaan manajemen sekolah. Tetapi pada kenyataanya upaya tersebut belum 

cukup berarti dalam meningkatkan kualitas pendidikan. 

Manajemen sekolah dipandang sebagai suatu pendekatan pengelolaan 

sekolah dalam rangka desentralisasi pendidikan yang memberikan wewenang 

yang lebih luas kepada sekolah untuk mengambil keputusan mengenai 

pengelolaan sumber daya pendidikan yang didukung dengan partisipasi yang 

tinggi dari warga sekolah, orang tua, dan masyarakat dan sesuai  dengan  kerangka 

kebijakan pendidikan nasional dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. 
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MPMBS sebagai bentuk operasionalisasi desentralisasi pendidikan akan 

memberikan wawasan baru terhadap sistem yang sedang berjalan selama ini. Hal 

ini diharapkan dapat membawa dampak terhadap peningkatan efisiensi dan 

efektifitas kinerja sekolah, dengan menyediakan layanan pendidikan yang 

komperhensif dan tanggap terhadap kebutuhan masyarakat sekolah setempat. 

Karena pesertadidik biasanya dating dari berbagai latar belakang kesukuan dan 

tingkat social, salah satu perhatian sekolah harus ditujukan pada asas pemerataan, 

baik dibidang social dan ekonomi. disisi lain, sekolah juga harus meningkatkan 

efisiensi, partisipasi, mutu serta tanggung jawab kepada masyarakat dan 

pemerintah. (mulyasa,2002:29). MPMBS menuntut perubahan-perubahan tingkah 

laku kepala sekolah, guru dan tenaga administrasi dalam mengoperasikan sekolah. 

Pelaksanaan MPMBS berpotensi meningkatkan gesekan peranan yang bersifat 

professional dan manajerial. Untuk memenuhi persyaratan tersebut pelaksanaan 

MPMBS kepala sekolah, guru dan tenaga administrasi harus memiliki kedua sifat 

tersebut. 

Dalam mulyasa disebutkan bahwa hal terpenting dalam manajemen 

sekolah adalah manajemen komponen-komponen sekolah itu sendiri yang harus 

dikelola dengan baik demi tercapainya sekolah yang efektif yang meliputi 

manajemen kurikulum dan program pengajaran, manajemen tenaga kependidikan, 

manajemmen kesiswaan serta peranan kepala sekolah. 

Manajemen kurikulum dan program pengajaran mencakup kegiatan atau 

perencanaan, pelaksanaan dan penilaian kurikulum (mulyasa,2002:40). 

Manajemen pengajaran diperlukan supaya proses belajar mrngajar dapat 
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dilaksanakan secara efektif dan efisien serta mencapai hasil yang diharapkan. 

Adapun dalam pelaksanaan disekolah mengacu pada permendiknas tahun 2007 no 

19 tentang standar pengelolaan pendidikan bidang kurikulum dan program 

pengajaran. 

Manajemen tenaga kependidikan bertujuan untuk mendayagunakan tenaga 

kependidikan secara efektif dan efisien tetapi dalam kondisi menyenangkan. 

Suasana kerja yang kondusif akan mendukung peningkatan produktifitas kerja dan 

prestasi kerja. Untuk mencapai hal tersebut dapat dilakukan melalui aplikasi 

konsep dan teknik manajemen personalia modern. 

Manajemen kesiswaan adalah penaataan dan pengaturan terhadap kegiatan 

yang berkaitan dengan peserta didik, mulai dari masuk sampai dengan keluarnya 

peserta didik tersebut dari sekolah. Manajemen kesiswaan bertujuan untuk 

mengatur berbagai kegiatan dalam bidang kesiswaan agar kegiatan pembelajaran 

disekolah dapat berjalan lancer, tertib dan teratur serta mencapai tujuan 

pendidikan disekolah. 

Manajemen sarana dan prasarana adalah peralatan dan perlengkapan yang 

secara langsung dipergunakan untuk menunjang proses pendidikan khususnya 

proses belajar mengajar. Manajemen sarana dan prasarana yang baik diharapkan 

dapat menciptakan sekolah yang bersih, rapi, indah, sehingga menciptakan 

kondisi yang menyenangkan baik bagi guru maupun murid untuk berada 

disekolah. 

Retnoning (2006) menyimpulkan bahwa, implementasi manajemen 

berbasis sekolah di SLTPN 2 Klaten sudah baik. Sekolah mengimplementasikan 
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komponen manajemen sekolah secara optimal. Dari penelitian tersebut 

disimpulkan untuk mengetahui sekolah mempunyai kualitas kinerja manajemen, 

bisa diketahui melalui indicator implementasi komponen-komponen manajemen 

sekolahnya. 

Menurut Morphi (2005) menyebutkan bahwa, salah satu indikator efisiensi 

manajemen pendidikan adalah terkelolanya sekolah secara optimal dalam situasi 

yang kondusif, seluruh komponen manajemen sekolah memiliki kinerja yang 

efektif, serta kepala sekolah memegang peranan penting dalam keberhasilan 

manajemen sekolah. 

Berdasarkan data dinas pendidikan kabupaten banjarnegara terdapat 8 

SMA negeri yang meliputi SMA negeri 1 Purworejo Klampok, SMA negeri 1 

Purwonegoro, SMA negeri 1 Bawang, SMA negeri 1 Banjarnegara, SMA negeri 1 

Sigaluh, SMA negeri 1 Karangkobar, SMA negeri 1 Wanadadi, SMA negeri 1 

Batur. SMA swasta terdapat 5 SMA yang meliputi SMA 1 Muhamadiyah 

Banjarnegara, SMA Ma’arif Mandiraja, SMA Muhamadiyah Kalibening, SMA 

PGRI, SMA Cokroaminoto. 

Dalam observasi awal dapat diketahui gambaran manajemen sekolah baik 

SMA negeri dan swasta didalam penyusunan kurikulum dan program pengajaran 

sudah sesuai dengan Permendiknas tahun 2007 no 19 tentang standar pendidikan 

dan didalamnya sudah menggunakan KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan) dan telah memperhatikan standar kompetensi lulusan dan standar isi. 

Dalam manajemen tenaga kependidikan khususnya kepala sekolah, guru, 

pustakawan, laboran pada SMA negeri 1 Banjarnegara, SMA negeri 1 Bawang 
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dan SMA negeri 1 Purwonegoro kepala sekolah telah berkualifikasi sarjana, dan 

guru mata pelajaran sesuai dengan background pendidikan dengan mata pelajaran 

yang diampunya. Sedangkan pada SMA swasta ada beberapa guru mata pelajaran 

yang tidak sesuai  dengan background pendidikan dengan mata pelajaran yang 

diampunya bahkan ada beberapa guru yang belum berkualifikasi sarjana. 

Dalam pelaksanaan manajemen kesiswaan SMA negeri yang meliputi 

SMA negeri 1 Banjarnegara, SMA negeri 1 Bawang, SMA negeri 1 Purwonegoro 

didalam penerimaan siswa telah menerapkan standar minimal nilai pendaftaran. 

Sedangkan pada SMA swasta yang meliputi SMA Muhamadiyah, SMA 

Cokroaminoto, SMA Ma,arif Mandiraja penerimaan siswanya tidak ada standar 

nilai minimal akademik, tetapi hanya mengacu pada kelulusan. Hal ini disebabkan 

banyak calon siswa yang menempatkan sekolah swasta sebagai pilihan kedua 

setelah sekolah negeri. 

Dalam manajemen sarana dan prasarana SMA negeri 1 Banjarnegara, 

SMA negeri 1 Bawang, SMA negeri 1 Purwonegoro terdapat buku inventarisasi 

sarana dan prasarana yang tersusun secara sistematik dan lengkap. Setiap tahun 

selalu ada penambahan dan perbaikan sarana dan prasarana. Akan tetapi hal ini 

tidak didapati pada SMA Muhamadiyah, SMA Cokroaminoto, SMA Ma’arif 

mandiraja dimana ruang kelas yang tersedia tidak seimbang dengan jumlah siswa . 

untuk penambahan sarana dan prasarana setiap tahunya tidak dapat dilaksanakan 

secara maksimal karena keterbatasan dana. 

Manajemen sekolah yang baik akan menentukan kualitas Output yang 

diharapkan oleh sekolah. Output sekolah adalah prestasi sekolah yang dihasilkan 
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oleh proses pembelajaran dan manajemen sekolah (Depdiknas,2001:12). Pada 

umumnya Output yang dihasilkan dapat dilihat dari tingkat kelulusan, diterimanya 

lulusan diperguruan tinggi baik negeri dan swasta dan diserapnya lulusan pada 

lapangan pekerjaan 

Berdasarkan data sekolah pada tahun 2007, tingkat kelulusan untuk SMA 

negeri 1 Banjarnegara 100%, SMA negeri 1 Bawang 99,37%, SMA negeri 1 

Purwonegoro 95,62%, SMA Muhamadiyah Banjarnegara 97,50%, SMA Ma’arif 

Mandiraja 86,36%, dan SMA Cokroaminoto 95,83% 

Permasalahan tersebut diatas menuntut kemampuan manajemen yang tepat 

dari kepala sekolah. Untuk itu penelitian terhadap kinerja SMA negeri dan swasta 

perlu dilakukan, terutama dalam pengelolaan komponen-komponen pendidikan 

disekolah, karena itu merupakan hal terpenting dalam manajemen sekolah. Dari 

uraian diatas penulis mengambil judul “ Analisis kinerja manajemen sekolah di 

SMA negeri dan swasta se-kabupaten Banjarnegara” 

 

1.2  Rumusan Masalah Penelitian 

 Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang ingin dibahas 

dalam skripsi ini adalah: 

1. Bagaimana kinerja kepemimpinan kepala sekolah di SMA negeri dan 

swasta se-kabupaten Banjarnegara? 

2. Bagaimana kinerja manajemen kurikulum dan program pengajaran di 

SMA negeri dan swasta se-kabupaten Banjarnegara? 
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3. Bagaimana kinerja manajemen tenaga kependidikan di SMA negeri dan 

swasta se-kabupaten Banjarnegara? 

4. Bagaimana kinerja manajemen kesiswaan di SMA negeri dan swasta se-

kabupaten Banjarnegara? 

5. Bagaimana kinerja manajemen sarana dan prasarana di SMA negeri dan 

swasta se-kabupaten Banjarnegara? 

6. Adakah kelemahan pada komponen-komponen manajemen sekolah di 

SMA negeri dan swasta se-kabupaten Banjarnegara? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah disajikan 

maka tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui bagaimana kinerja kepemimpinan kepala sekolah di 

SMA negeri dan swasta se-kabupaten Banjarnegara. 

2. Untuk mengetahui bagaimana kinerja manajemen kurikulum dan program 

pengajaran di SMA negeri dan swasta se-kabupaten Banjarnegara. 

3. Untuk mengetahui bagaimana kinerja manajemen tenaga kependidikan di 

SMA negeri dan swasta se-kabupaten Banjarnegara. 

4. Untuk mengetahui bagaimana kinerja manajemen kesiswaan di SMA 

negeri dan swasta se-kabupaten Banjarnegara. 

5. Untuk mengetahui bagaimana kinerja manajemen sarana dan prasarana di 

SMA negeri dan swasta se-kabupaten Banjarnegara. 

6. Untuk mengetahui kelemahan pada komponen-komponen manajemen 

sekolah di SMA negeri dan swasta se-kabupaten Banjarnegara. 
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1.4 Manfaat  Penelitian 

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan yaitu 

 Kegunaan teoritis: 

a. Bagi penulis, dapat menambah pengetahuan dan mengembangkan ilmu 

yang telah didapat selama kuliah.  

b. Bagi para akademisi, dapat digunakan sebagai referensi dalam menambah 

khasanah ilmu pengetahuan dibidang pendidikan, khususnya tentang 

implementasi manajemen sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan. 

1.4.2. Kegunaan Praktis: 

a Bagi pihak sekolah, dapat memberikan masukan dalam usaha 

meningkatkan mutu sekolah  dan mencetak lulusan yang berkualitas 

dengan mengimplementasikan manajemen sekolah yang efektif dan 

efisien. 

b Bagi praktisi pendidikan, yaitu seluruh personel sekolah, mahasiswa calon 

guru, ilmuan pendidikan dan masyarakat luas sebagai pemerhati 

pendidikan, diharapkan dapat terbantu memberi arah, dasar dan titik tolak 

dalam mengimplementasikan manajemen sekolah yang efektif dan efisien 

untuk kemajuan pendidikan disekolah 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1  Kinerja 

2.1.1 Pengertian Kinerja 

Kirkpatrick dan Nixon dalam Sagala (2006:179) mengartikan kinerja 

sebagai ukuran kesuksesan dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan 

(direncanakan) sebelumnya. Murphy dan Cleveland dalam Sagala(2007) memberi 

pengertian kinerja sebagai perhitungan hasil akhir (countable outcomes) atau 

dalam istilah Rue dan syars sebagai tingkat pencapaian hasil atau penyelesaian 

terhadap tujuan organisasi (the degree of acomplishment). 

Beberapa pengertian Kinerja menurut Rivai dalam Sagala (2007) antara 
lain: 
1. Kinerja merupakan seperangkat hasil yang dicapai dan merujuk pada tindakan 

pencapaian serta pelaksanaan pekerjaan yang di minta. 
2. Kinerja adalah suatu kumpulan dari kerja yang ada pada diri pekerja. 
3. Kinerja merupakan suatu fungsi motivasi dan kemampuan menyelesaikan 

tugas atau pekerjaan, seseorang harus memiliki derajat kesediaan dan 
kemampuan tertentu. 
 

Kinerja/performansi menurut  sagala (1995:21) memiliki pengertian yang 

berfariasi dalam manajemen. Performansi berasal dari bahasa inggris 

”performen” yang berarti unjuk kerja/kinerja, namun terminologi ini telah di 

Indonesiakan menjadi performansi. Robbins (1982) mengemukakan bahwa 

performansi efektifitas dan efisiensi dalam menjalankan tugas. Harris, Meintyre, 

littleton dan long (1979) mengemukakan bahwa performansi atau kinerja adalah 

perilaku yang menunjukan kompetensi yang relevan dengan tugas yang realistis 
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dan gambaran perilaku difokuskan dalam konteks pekerjaan yaitu perilaku 

diwujudkan untuk memperjelas deskripsi-deskripsi kerja menentukan kinerja yang 

akan memenuhi kebutuhan organisasi yang diinginkan. 

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah 

suatu konsep yang menunjukan  seberapa jauh tingkat pelaksanaan tugas-tugas 

organisasi dalam rangka pencapaian tujuan. 

2.1.2 Unsur kinerja 

Berdasarkan pengertian di atas kinerja mengandung 3 (tiga) unsur, yaitu: 

a. Unsur waktu, dalam hasil-hasil yang dicapai oleh usaha-usaha tertentu, 

dinilai dalam satu putaran waktu atau sering disebut periode. Ukuran 

periode dapat menggunakan satuan jam, hari, bulan, maupun tahun. 

b. Unsur hasil, dalam arti hasil-hasil tersebut merupakan hasil rata-rata pada 

akhir periode tersebut. Hal ini tidak berarti mutlak setengah periode harus 

memberikan hasil setengah dari keseluruhan. 

c. Unsur metode, dalam arti seorang pegawai harus meguasai betul dan 

bersedia mengikuti pedoman yang telah ditentukan, yaitu metode kerja 

yang efektif dan efisien, ditambah pula dalam bekerjanya pegawai tersebut 

harus bekerja dengan penuh gairah dan tekun serta bukan berarti harus 

bekerja berlebihan.   

2.1.3 Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja 

Tiffin dan Mccormick (1975:79) menyatakan ada 2 (dua) macam faktor 

yang dapat mempengaruhi kinerja seseorang, yaitu: 
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1. Faktor Individual 

Yaitu faktor yang meliputi sikap, sifat-sifat kepribadian, sifat fisik, 

keinginan atau motivasinya, unsur, jenis kelamin, pendidikan, pengalaman 

kerja, latar belakang budayadan variabel-variabel personal lainnya. 

2. Faktor Situasional 

Faktor sosial dan organisasi, meliputi: kebijaksanaan organisasi, jenis 

pelatihan dan pengawasan, sistem upah dan lingkungan sosial. 

Faktor Fisik dan Pekerjaan, meliputi: metode kerja, desain dan kondisi 

alat-alat kerja, penataan ruang kerja dan lingkungan kerja (seperti penyinaran, 

kebisingan, dan fentilasi). 

2.2  Manajemen 

2.2.1 Pengertian Manajemen 

Thurston dalam Bafadal (2003:30) mendefinisikan manajemen sebagai 

process of working with and through other  to accomplish organizational goals 

effecienctly, yaitu proses kerja dengan dan melalui (mendayagunakan) orang lain 

untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Oleh karena definisinya itu, 

banyak pakar administrasi pendidikan yang berpendapat bahwa manajemen itu 

merupakan kajian administrasi ditinjau dari sudut prosesnya. Dengan kata lain 

manajemen itu merupakan proses terdiri dari kegiatan-kegiatan dalam upaya 

mencapai tujuan kerja sama (administrasi) secara efisien. 

Manajemen menurut Stoner dalam T.Hani Handoko (1995:8) adalah 

proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha 
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para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar 

mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. 

Gullick dalam Nanang (2003:1) mengartikan manajemen sebagai ilmu, 

kiat dan profesi. Dikatakan sebagai ilmu karena manajemen dipandang sebagai 

suatu bidang pengetahuan yang secara sistematik berusaha memahami mengapa 

dan bagaimana orang bekerja sama. Dikatakan sebagai kiat oleh Follet karena 

manajemen mencapai sasaran melalui cara-cara dengan mengatur orang lain 

menjalankan dalam tugas. Dipandang sebagai profesi karena manajemen dilandasi 

oleh keahlian khusus untuk mencapai suatu prestasi manajer, dan para  profesional 

dituntun oleh suatu kode etik. 

 

2.3  Pengertian Manajemen Sekolah 

Menurut Suprihatin (2004:2), pengertian manajemen sekolah sebagai 

aplikasi ilmu manajemen dalam bidang persekolahan. Demikian pula istilah 

administrasi pendidikan, merupakan aplikasi ilmu administrasi kedalam bidang 

pendidikan. Penggunaan istilah administrasi dan manajemen dalam bidang 

persekolahan atau pendidikan secara substansial sebenarnya tidak ada perbedaan, 

keduanya dapat dipandang secara esensial dari tiga sudut pandang yakni sebagai 

ilmu, seni dan sebagai proses kegiatan.  

 Pengertian manajemen sekolah menurut Sagala (2006:55) adalah proses 

pendayagunaan sumber daya sekolah melalui kegiatan fungsi-fungsi perencanaan, 

pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian secara lebih efektif dan efisien 

dengan segala aspeknya dengan menggunakan semua potensi yang tersedia agar 
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tercapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien serta produktivitas sekolah 

yang bermutu. 

 

2.3.1 Fungsi Manajemen Sekolah 

Fungsi manajemen menurut Bafadal (2003:42) meliputi, perencanaan, 

pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan. Perencanaan dapat diartikan 

sebagai keseluruhan proses pemikiran dan penentuan semua aktivitas yang akan 

dilakukan pada masa yang akan datang dalam rangka mencapai tujuan. 

Pengorganisasian merupakan keseluruhan proses kerja sama sehingga tercipta 

suatu sistem kerja yang baik dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Pengorganisasian dilakukan berdasarkan tujuan dan program kerja sebagaimana 

dihasilkan dalam perencanaan. Kepemimpinan dapat didefinisikan sebagai 

keseluruhan proses memepengaruhi , mendorong, mengajak, menggerakkan,  dan 

menuntun orang lain dalam proses kerja agar berpikir, bersikap dan bertindak 

sesuai aturan yang berlaku dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

 Menurut Sagala (2006:56) fungsi manajemen sekolah adalah sebagai 

berikut 

a. Fungsi Perencanaan 

Perencanaan mengutamakan kontinuitas program sebagai lanjutan bagi 

terciptanya stabilitas kegiatan belajar mengajar di sekolah. Sekolah harus 

membuat rencana jangka pendek pada tiap semester dan tahunan, karena 

kegiatannya selalu berubah. Perencanaan adalah proses memikirkan dan 

menetapkan kegiatan-kegiatan atau program-program yang akan dilakukan pada 
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masa yang akan datang  untuk mencapai tujuan tertentu. Baghart dan Trull dalam 

Sagala (2006:56) mengemukakan ’Educational planning is first of all a rational 

procces”. Jadi perencanaan sekolah adalah proses menentukan sasaran, alat, 

tuntutan-tuntutan, taksiran tujuan, pedoman, dan kesepakatan yang menghasilkan 

program-program sekolah yang terus berkembang.  

b. Fungsi Pengorganisasian 

Pengorganisasian diartikan sebagai kegiatan pembagi tugas-tugas pada 

orang yang terlibat dalam kerjasama sekolah. Kerena tugas -tugas ini demikian 

banyak dan tidak dapat diselesaikan oleh satu orang saja, tugas-tugas ini dibagi 

untuk dikerjakan oleh masing-masing unit organisasi. Kegiatan pengorganisasian 

menentukan siapa yang akan melaksanakan tugas sesuai prinsip pengorganisasian. 

Salah satu prinsip pengorganisasian terbaginya tugas-tugas dalam berbagai unsur 

organisasi, dengan kata lain pengorganisasian yang efektif adalah membagi habis 

dan menstrukturkan  tugas-tugas kedalam sub-sub atau komponen-komponen 

organisasi secara proporsional. Jadi pengorganisasian sekolah adalah tingkat 

kemampuan-kemampuan kepala sekolah bersama guru, tenaga kependidikan, dan 

personal lainya disekolah melakukan semua kegiatan manajerial untuk 

mewujudkan hasil yang direncanakan dengan menentukan sasaran, menentukan 

struktur tugas, wewenang dan tanggung jawab, dan menentukan fungsi-fungsi 

setiap personal secara proporsional sesuai tugas pokok dan fungsinya sehingga 

terlaksananya tugas pada berbagai  unsur organisasi. 
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c. Fungsi Penggerakan (Actuating) 

Menggerakkan (Actuating) menurut Terry dalam Sagala (2006:60) berarti 

merangsang anggota-anggota kelompok melaksanakan tugas-tugas dengan 

antusias dan kemauan yang baik. Tugas menggerakkan dilakukan oleh pemimpin. 

Oleh karena itu kepemimpinan kepala sekolah mempunyai peran yang sangat 

penting dalam menggerakkan personal sekolah melaksanakan program kerjanya. 

Menggerakan dalam organisasi sekolah adalah merangsang guru dan personal 

sekolah lainya melaksanakan tugas-tugas dengan antusias dan kemauan yang baik 

untuk mencapai tujuan dengan penuh semangat. 

d. Fungsi Pengkoordinasian 

Koordinasi dalam operasionalnya mengerjakan unit-unit, orang-orang, lalu 

lintas informasi, dan pengawasan seefektif mungkin, semuanya harus seimbang 

dan selaras dengan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Organisasi yang 

baik menurut Sergiovanni dalam Sagala (2006:61) memberikan susunan 

administratif, aturan-aturan, mekanisme pengkoordinasian yang dibutuhkan untuk 

memudahkan menjalankan aktivitas organisasi secara maksimal. Sebagaimana 

dikemukakanoleh henry L. Sisk bahwa manajemen adalah koordinasi dari semua 

sumber melalui proses perencanaan, pengorganisasian pimpinan dan pengawasan 

agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan koordinasi 

(Coordination) adalah penerapan sistem formal untuk mencapai koordinasi lebih 

besar dari pemimpin teras sebagai pengaman. Sistem koordinasi umumnya tidak 

efektif karena muncul krisis birokrasi, dan umumnya krisis ini terjadi jika 
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organisasi menjadi terlalu besar dan rumit untuk dikelola, solusinya adalah 

kolaborasi. 

e. Fungsi Pengarahan 

Pengarahan dilakukan agar kegiatan yang dilakukan bersama tetap melalui 

jalur yang telah ditetapkan, tidak terjadi penyimpangan yang dapat menimbulkan 

terjadinya pemborosan. Secara operasional pengarahan dapat di pahami sebagai 

pemberian petunjuk bagaimana tugas-tugas harus dilaksanakan, memberi 

bimbingan selanjutnya dalam rangka perbaikan cara-cara bekerja, mengadakan 

pengawasan terhadap pelaksanaan intruksi-intruksi yang diberikan agar tidak 

menyimpang dari arah ditetapkan, menghindarkan kesalahan-kesalahan yang 

diperkirakan dapat timbul dalam pekerjaan dan sebagainya (Rivai,1972:60). 

Terry dalam hasibuan (2003:41) memberikan devinisi pengarahan sebagai 

berikut: pengarahan adalah membuat semua anggota agar mau bekerja sama dan 

bekerja secara ikhlas serta bergairah untuk mencapai tujuan sesuai dengan 

perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian.  

f. Fungsi Pengawasan 

Pengendalian manajemen menurut Stoner (1982:257) ialah proses melalui 

manajer dapat memastikan bahwa aktivitas yang aktual sesuai dengan yang 

direncanakan, sedangkan proses pengawasan mencatat pengembangan ke arah 

tujuan dan memungkinkan manajer mendeteksi penyimpangan dari perencanaan 

tepat pada waktunya untuk mengambil tindakan korektif sebelum terlambat. 

Secara umum pengawasan dikaitkan dengan upaya mengendalikan, membina dan 

pelurusan sebagai upaya pengendalian mutu dalam arti luas. Melalui pengawasan 
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yang efektif, roda organisasi, implementasi rencana, kebijakan, dan upaya 

pengendalian mutu dapat dilaksanakan dengan lebih baik. Pengawasan ialah 

fungsi administrasi yang setiap administator memastikan bahwa apa yang 

dikerjakan sesuai dengan yang di kehendaki. 

 

2.3.2 Tujuan Manajemen Sekolah 

Menurut Suprihatin (2004:4) hakekatnya tujuan manajemen sekolah tidak 

dapat terlepas dari tujuan sekolah sebagai suatu organisasi. Sekolah sebagai suatu 

organisasi memiliki tujuan yang ingin dicapai yang disebut tujuan institusional 

(kelembagaan) baik tujuan institusional umum maupun institusional khusus. 

Tujuan institusional umum mengacu pada jenjang dan jenis pendidikan, 

sedangkan tujuan institusional khusus disamping diwarnai oleh jenjang dan jenis 

pendidikan juga diwarnai oleh penyelenggara pendidikan itu sendiri. Proses 

manajemen yang baik manakala didalamnya terdapat kegiatan manajerial dan 

operatif. Dengan demikian tujuan akhir dari manajemen sekolah adalah membantu 

memperlancar pencapaian tujuan sekolah agar tercapai secara efektif dan efisien. 

Kehadiran manajemen dalam proses persekolahan sebagai salah satu alat untuk 

membantu memperlancar pencapaian tujuan. Pencapaian tujuan sekolah 

dipengaruhi oleh banyak faktor yang harus dipertimbangkan dalam proses 

kegiatan sekolah. 

Adapun faktor-faktor yang harus di pertimbangkan antara lain : 

a) Karakteristik 

b) Kemampuan dan keyakinan guru-guru 
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c) Harapan-harapan masyarakat 

d) Aktivitas pemerintahan 

e) Aturan-aturan dan hukum-hukum yang berlaku di masyarakat 

f) Masalah-masalah dan persoalan-persoalan serta pengaruh-pengaruh 

masyarakat 

2.3.3 Prinsip-Prinsip Manajemen Sekolah 

Menurut Suprihatin (2004:7) yang dimaksud dengan prinsip (dalam kamus 

umum bahasa indonesia,1990) adalah dasar,asas (kebenaran yang menjadi pokok 

dasar berfikir, bertindak). Prinsip dalam tulisan ini landasan-landasan yang 

dijadikan dasar dalam melaksanakan fungsi dan pekerjaan-pekerjaan manajemen 

sekolah.  Dalam pengelolaan sekolah agar dapat mencapai tujuan sekolah dengan 

baik, maka perlu mendasarkan pada prinsip-prinsip manajemen sebagai berikut: 

a. Prinsip efisiensi yaitu dengan menggunakan modal yang sedikit dapat 

menghasilkan hasil yang optimal 

b. Prinsip evektivitas yakni ketercapaian sasaran sesuai tujuan yang 

diharapkan 

c. Prinsip pengelolaan yakni seorang manajer harus melakukan pengelolaan 

sumber-sumber daya yang ada 

d. Prinsip pengutamaan tugas penggelolaan yakni seorang manajer harus 

mengutamakan tugas-tugas pokoknya, tugas yang bersifat operatif 

hendaknya dilimpahkan pada orang lain secara proporsional. 

e. Prinsip kerjasama, yakni seorang manajer hendaknya dapat membangun 

kerjasama yang baik secara vertikal maupun secara horisontal 
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f. Prinsip kepemimpinan yang efektif yakni bagaimana seorang manajer 

dapat memberi pengaruh, ajakan pada orang lain untuk pencapaian tujuan 

bersama. 

 

2.4  Manajemen Komponen-Komponen Sekolah 

 Menurut suprihatin (2004:21) sedikitnya terdapat tujuh komponen sekolah 

yang harus dikelola dengan baik dalam rangka manajemen berbasis sekolah 

(MBS), yaitu kurikulum dan program pengajaran, tenaga kependidikan, 

kesiswaan, keuangan, sarana dan prasarana pendidikan, pengelolaan hubungan 

sekolah dan masyarakat, serta manajemen pelayanan khusus lembaga pendidikan. 

2.4.1 Kepemimpinan Kepala Sekolah 

 Kepala sekolah adalah orang yang diberi tugas dan tanggung jawab 

mengelola sekolah menghimpun, memanfaatkan, dan menggerakkan seluruh 

potensi sekolah secara optimal untuk mencapai tujuan. Kepala sekolah 

sebagai”Human Resource Manager” adalah individu yang biasanya menduduki 

jabatan yang memainkan peran sebagai adviser (staff khusus) tatkala bekerja 

dengan manajer lain terkait dengan urusan SDM. 

 Menurut Richard dalam Isjoni (2007:19), kepemimpinan adalah salah satu 

fenomena yang paling mudah diobservasi, tetapi menjadi salah satu hal yang 

paling sulit dipahami, sedangkan menurut Joseph dalam Isjoni (2007:19), 

kepemimpinan adalah sebuah hubungan yang saling mempengaruhi diantara 

pemimpin dan pengikut yang menginginkan perubahan nyata yang mencerminkan 

tujuan bersamanya. 
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 Menurut Sergiovanni dalam Sagala (2007:88), kualitas pendidikan yang 

diterima disekolah akan menghasilkan kualitas belajar sebagai produk dari 

keefektifan manajerial kepala sekolah, yang didukung oleh guru dan staff lainnya 

sebagai cerminan keefektifan dan keberhasilan sekolah. Dalam prakteknya kepala 

sekolah harus memberikan pelayanan yang optimal mengenai kebutuhan tugas 

kepada guru dan personel sekolah lainnya. Jika kepala sekolah memberikan 

pelayanan yang memadai kepada seluruh personel sekolah, maka mereka juga 

memberikan pelayanan yang optimal dalam memberikan layanan belajar. 

 Kepala sekolah termasuk pemimpin akademik, adalah pemain alam yang 

berangkat dari masing-masing latar pendidikan, pengetahuan, dan pengalaman. 

Karena itu kepemimpinan kepala sekolah harus memiliki jiwa entrepreneurship, 

konsep kelembagaan, dan visioner. Setiap kepala sekolah membawa pengaruh 

besar terhadap pengajaran untuk kebaikan atau keburukan. Kepala sekolah 

memerlukan instrumen yang mampu menjelaskan berbagai aspek lingkungan 

sekolah dan kinerjanya dalam memantau perjalanan kearah masa depan yang 

menjanjikan. 

   Berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab kepala sekolah dalam mengelola 

sekolah, menurut PERMENDIKNAS No.13 Tahun 2007 tentang standar kepala 

sekolah/madrasah, maka kepala sekolah harus memiliki beberapa kualifikasi  dan 

kompetensi yang harus dipenuhi, kualifikasi dan kompetensi  tersebut adalah 

sebagai berikut: 

A. Kualifikasi 

1. Kualifikasi Umum 

a.  Memiliki kualitas akademik sarjana (SI) atau diploma empat (D IV) 

kependidikan atau non kependidikan pada perguruan tinggi yang 

terakreditasi 
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b. Pada waktu diangkat sebagai kepala sekolah berusia setinggi-tingginya 56 

tahun. 

c. Memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun 

menurut jenjang sekolah masing-masing 

d. Memiliki pangkat serendah-rendahnya III/c bagi pegawai negeri sipil 

(PNS) dan bagi non-PNS disetarakan dengan kepangkatan yang 

dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga berwenang. 

2. Kualifikasi Khusus 

Kualifikasi khusus bagi kepala Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah 

adalah sebagai berikut: 

a. Berstatus sebagai guru SMA/MA. 

b. Memiliki sertifikat pendidik sebagai guru SMA/MA. 

c.    Memiliki sertifikat kepala SMA/MA yang diterbitkan oleh lembaga  

yang ditetapkan oleh pemerintah. 

 

B. Kompetensi 

 Seorang kepala sekolah harus memiliki beberapa kompetensi yang terdiri dari 

kompetensi kepribadian, kompetensi manajerial, kompetensi kewirausahaan, 
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kompetensi supervisi dan kompetensi sosial. Kompetensi-kompetensi tersebut 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 2.1 

Kompetensi-kompetensi kepala sekolah 

NO DIMENSI 
KOMPETENSI 

KOMPETENSI 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kepribadian 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Manajerial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. Berakhlak mulia, mengembangkan budaya 
dan tradisi akhlak mulia, dan menjadi teladan 
akhlak mulia bagi komunitas disekolah 

b.Memiliki integritas kepribadian sebagai 
pemimpin 

c. Memiliki mkeinginan yang kuat dalam 
pengembangan diri sebagai kepala sekolah 

d.Bersikap terbuka dalam melaksanakan tugas 
pokok dan fungsinya 

e. Mengendalikan diri dalam menghadapi 
masalah dalam pekerjaan sebagai kepala 
sekolah. 

f. Memiliki bakat dan minat jabatan sebagai 
pemimpin pendidikan 

 
a. Menyusun perencanaan sekolah untuk 

berbagai tingkatan perencanaan. 
b. Mengembangkan organisasi sekolah sesuai 

dengan kebutuhan 
c. Memimpin sekolah dalam rangka 

pendayagunaan sumber daya sekolah secara 
optimal 

d.Mengelola perubahan dan pengembangan 
sekolah menuju organisasi pembelajar yang 
efektif 

e. Menciptakan budaya dan iklim sekolah yang 
kondusif dan inovatif bagi pembelajaran 
peserta didik. 

f. Mengelola guru dan staf dalam rangka 
pendayagunaan sumber daya manusia secara 
optimal 

g.Mengelola sarana prasarana sekolah dalam 
rangka pendayagunaan secara optimal. 

h.Mengelola hubungan sekolah dan masyarakat 
dalam rangka pencarian dukungan ide, 
sumber belajar, dan pembiayaan sekolah. 
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3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kewirausahaan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Supervisi 
 
 
 
 

i. Mengelola peserta didik dalam rangka 
penerimaan peserta didik baru, dan 
penempatan dan pengembangan kapasitas 
peserta didik. 

j. Mengelola pengembangan kurikulum dan 
kegiatan pembelajaran sesuai dengan arah 
dan tujuan pendidikan nasional. 

k.Mengelola keuangan sekolah sesuai prinsip 
pengelolaan yang akuntabel, transparan, dan 
efisien. 

l. Mengelola ketata usahaan sekolah dalam 
mendukukng pencapaian tujuan sekolah. 

m. Mengelola unit layanan khusus sekolah 
dalam mendukung kegiatan pembelajaran dan 
kegiatan peserta didik disekolah. 

n. Mengelola sistem informasi sekolah dalam 
mendukung penyusunan program dan 
pengambilan keputusan 

o.Memanfaatkan kemajuan teknologi informasi 
bagi peningkatan  pembelajaran dan 
manajemen sekolah 

p. Melakukan monitoring, evaluasi, dan 
pelaporan pelaksanaan program kegiatan 
sekolah dengan prosedur yang tepat, serta 
merencanakan tindak lanjutnya. 

 
a. Menciptakan inovasi yang berguna bagi 

pengembangan sekolah. 
b.Bekerja keras untuk mencapai keberhasilan 

sekolah sebagai organisasi pembelajar yang 
efektif. 

c. Memiliki motivasi yang kuat untuk sukses 
dalam melaksanakan tugas pokok dan 
fungsinya sebagai pemimpin sekolah. 

d.Pantang menyerah dan selalu mencari solusi 
terbaik dalam menghadapi kendala yang 
dihadapi sekolah. 

e. Memiliki naluri kewirausahaan dalam 
mengelola kegiatan produksi jasa sekolah 
sebagai sumber belajar peserta didik. 

 
a.  Merencanakan program supervisi akademik 

dalam rangka peningkatan profesionalisme 
guru. 

b.Melaksanakan supervisi akademik terhadap 
guru dengan menggunakan pendekatan dan 
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5 

 
 
 
 
 
Sosial 

teknik supervisi yang tepat. 
c. Menindaklanjuti hasil observasi akademik 

terhadap guru dalam rangka peningkatan 
profesionalisme guru. 

 
a.  Bekerja sama dengan pihak lain untuk 

kepentingan sekolah 
b.Berpartisipasi dalam kegiatan sosial 

kemasyarakatan. 
c. Memiliki kepekaan sosial terhadap orang atau 

kelompok lain. 
(Sumber: Permendiknas tahun 2007) 

Penilaian yang kontinu terhadap kepemimpinan kepala sekolah sangatlah 

penting, karena menjadi landasan usaha perbaikan dan penyesuaian kembali 

semua sub sistem sekolah sesuai dengan keperluan perbaikan yang diperlukan. 

Penilaian kinerja kepala sekolah adalah proses menentukan baik buruknya kinerja, 

program-program, kegiatan mencapai maksud yang ditetapkan sebelumnya. 

Strategi yang dikembangkan pemimpin adalah efektifitas proses penilaian guna 

menghasilkan perbaikan program, prosedur, dan usaha mencapai tujuan. Dengan 

menggunakan penilaian efektifitas kinerja organisasi seluruh subsistem sekolah 

bisa ditentukan dan kualitas pelayanan belajar dapat ditingkatkan. 

 Pada akhirnya kualitas pendidikan dapat diperbaiki, disinilah tampak 

secara jelas peran kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan. Para kepala 

sekolah yang mendapat kepercayaan memimpin sekolah, perlu menyenangi dan 

mencintai pekerjaan yang terkait dengan tugas dan tanggung jawab yang 

dipercayakan kepadanya. Kepala sekolah perlu menyusun program yang 

mempunyai daya tarik berkaitan dengan mutu sekolah, menjalin hubungan yang 

harmonis dan memberi pelayanan yang baik kepada stakeholder sekolah. 

Kepemimpinan yang kuat oleh kepala sekolah tampak pada keberaniannya 
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mengambil keputusan lebih otonom menggunakan gaya kepemimpinan 

partisipatif melibatkan semua komponen komunitas sekolah, tetapi dengan 

perhitungan yang cermat. 

2.4.2 Manajemen Kurikulum 

 Manajemen kurikulum merupakan seluruh proses kegiatan yang 

direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan sungguh-sungguh serta 

pembinaan secara kontinyu terhadap situasi belajar secara efektif dan efisien demi 

membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. manajemen 

kurikulum dan program pengajaran merupakan bagian dari manajemen berbasis 

sekolah. Manajemen kurikulum dan program pengajaran mencakup kegiatan 

perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian kurikulum. Perencanan dan 

pengembangan kurikulum nasional pada umumnya telah dilakukan oleh 

Departemen Pendidikan Nasional pada tingkat pusat. Untuk menjamin efektifitas 

pengembangan kurikulum dan program pengajaran dalam manajemen berbasis 

sekolah, kepala sekolah sebagai pengelola program pengajaran bersama guru-guru 

harus menjabarkan isi kurikulum secara lebih rinci dan operasional kedalam 

program tahunan, caturwulan dan bulanan. Adapun program mingguan atau 

program satuan pelajaran, wajib dikembangkan guru sebelum melakukan kegiatan 

belajar mengajar. 

Manajemen kurikulum meliputi tiga kegiatan pokok yaitu kegiatan yang 

berhubungan dengan tugas guru, peserta didik, dan seluruh sivitas akademika atau 

warga sekolah. 
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1. Kegiatan yang berhubungan dengan tugas guru meliputi 

a. Pembagian tugas guru yang dijabarkan dari struktur program pengajaran 

dan ketentuan tentang beban mengajar wajib bagi guru, beban tugas 

maksimum seorang guru 24 jam per minggu. 

b. Tugas guru dalam mengikuti jadwal pelajaran. Adapun jadwal tugas guru 

ada tiga yaitu 

a) Jadwal pelajaran kurikuler dengan memperhatikan ketentuan 

akademik seperti keseimbangan berat ringan bobot pelajaran tiap 

hari, pengaturan mata pelajaran mana yang didahulukan/ ditengah/ 

diakhir pelajaran, mata pelajaran bersifat praktikum/ PKL/ PPL. 

b) Jadwal pelajaran non kurikuler, disusun sesuai situasi dan kondisi 

individual atau kelompok peserta didik. 

c) Jadwal pelajaran ekstra kurikuler disusun diluar jam pelajaran. 

Kurikuler dan program kurikuler, biasanya bersifat pengembangan 

ekspresi, hobi, bakat, minat serta prestasi seperti seni tari, musik, 

pencinta alam (PA), palang merah remaja, pramuka serta 

penunjang proses belajar mengajar lainya. 

c. Tugas guru dalam kegiatan proses belajar mengajar meliputi 

1. Membuat persiapan atau perencanaan pengajaran 

2. Melaksanakan pengajaran 

3. Mengevaluasi hasil pengajaran 

d. Kegiatan yang berhubungan dengan tugas peserta didik 
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Tugas ini adalah tugas guru dalam membimbing siswa supaya dapat 

melaksanakan belajar dengan hasil yang maksimal. 

e. Kegiatan yang berhubungan dengan seluruh sivitas akademika. 

Kegiatan ini merupakan pedoman sinkronasi segala kegiatan sekolah, yang 

kurikuler, ekstra kurikuler, akademik atau non akademik, hari-hari kerja, hari-

hari libur, karya wisata, hari-hari besar nasional atau agama. 

(Suprihatin, 2002 : 10-11) 

Berdasarkan PERMENDIKNAS Tahun 2007 peraturan di bidang 

kurikulum dan kegiatan pembelajaran adalah sebagai berikut: 

a. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 

1) Sekolah atau madrasah menyusun KTSP 

2) Penyusunan KTSP memperhatikan Standar Kompetensi Lulusan, 

Standar isi, dan peraturan pelaksanaannya. 

3) KTSP dikembangkan sesuai dengan kondisi sekolah/madrasah, 

potensi atau karakteristik daerah, sosial budaya masyarakat 

setempat, dan peserta didik. 

4) Kepala sekolah/madrasah bertanggungjawab atas KTSP. 

5) Wakil kepala sekolah bidang kurikulum bertanggungjawab atas 

pelaksanaan penyusunan KTSP 

6) Setiap guru bertanggungjawab menyusun sillabus setiap mata 

pelajaran yang diampunya sesuai dengan standar isi, standar 

kompetensi lulusan, dan panduan penyusunan KTSP. 
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7) Dalam penyusunan sillabus, guru dapat bekerjasama dengan 

kelompok kerja guru, MGMP, LPMP atau perguruan tinggi. 

8) Penyusunan KTSP dikoordinasi, disupervisi, dan difasilitasi oleh 

Dinas Pendidikan Provinsi yang bertanggungjawab dibidang 

pendidikan, sedangkan untuk penyusunan KTSP Pendidikan agama 

islam oleh kantor wilayah Departemen Agama Provinsi. 

b. Kalender pendidikan 

1) Sekolah/madrasah menyusun kalender pendidikan yang meliputi 

jadwal pembelajaran, ulangan, ujian, kegiatan ekstrakurikuler, dan 

hari libur. 

2) Penyusunan kalender akademik didasarkan pada standar isi, berisi 

mengenai pelaksanaan aktivitas sekolah selama satu tahun dan 

dirinci secara semesteran, bulanan dan mingguan, serta diputuskan 

dalam rapat dewan pendidik dan ditetapkan oleh kepala 

sekolah/madrasah. 

3) Sekolah menyusun jadwal penyusunan KTSP 

4) Sekolah menyusun mata pelajaran yang dijadwalkan pada semester 

gasal, dan semester genap. 

c. Program pembelajaran 

1) Sekolah/madrasah menjamin mutu kegiatan pembelajaran untuk 

setiap mata pelajaran dan program pendidikan tambahan yang 

dipilihnya. 
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2) Kegiatan pembelajaran didasarkan pada Standar Kompetensi 

Lulusan, standar isi, dan peraturan pelaksanaannya, serta Standar 

Proses dan Standar Penilaian. 

3) Mutu pembelajaran disekolah/madrasah dikembangkan dengan 

model kegiatan pembelajaran yang mengacu pada Standar Proses, 

melibatkan peserta didik secara aktif, demokratis, mendidik, 

memotivasi, mendorong kreativitas dan dialogis, tujuan agar 

peserta didik mencapai pola pikir dan kebebasan berfikir, 

berargumentasi, mempertanyakan, mengkaji, menemukan dan 

memprediksi serta pemahaman bahwa keterlibatan peserta didik 

secara aktif dalam proses belajar yang dilakukan secara sungguh-

sungguh dan mendalam untuk mencapai pemahaman konsep, tidak 

terbatas pada materi yang diberikan oleh guru 

4) Setiap guru mempertanggungjawabkan terhadap mutu perencanaan 

kegiatan pembelajaran untuk setiap mata pelajaran yang 

diampunya agar peserta didik mampu meningkatkan rasa ingin 

tahu, mencapai keberhasilan belajarnya secara konsisten sesuai 

dengan tujuan pendidikan, mengolah informasi menjadi 

pengetahuan, menggunakan pengetahuan untuk menyelesaikan 

masalah, mengkomunikasikan pengetahuan pada pihak lain, dan 

mengembangkan belajar mandiri dan kelompok dengan proporsi 

yang wajar. 
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5) Kepala sekolah bertanggungjawab terhadap kegiatan pembelajaran 

sesuai dengan peraturan yang ditetapkan pemerintah 

6) Kepala sekolah dan wakil kepala sekolah bidang kurikulum 

bertanggungjawab terhadap mutu kegiatan pembelajaran. 

7) Setiap guru bertanggungjawab terhadap mutu kegiatam 

pembelajaran untuk setiap mata pelajaran yang diampunya. 

d. Penilaian hasil belajar peserta didik 

1) Sekolah/madrasah menyusun program penilaian hasil belajar yang 

berkeadilan, bertanggungjawab dan berkesinambungan 

2) Penyusunan program penilaian hasil belajar didasarkan pada 

standar penilaian pendidikan. 

3) Sekolah/madrasah menilai hasil belajar untuk seluruh kelompok 

mata pelajaran, dan membuat catatan keseluruhan, untuk menjadi 

bahan program remedial, klarifikasi capaian ketuntasan yang 

direncanakan, laporan kepada pihak yang memerlukan, 

pertimbangan kenaikan kelas atau kelulusan, dan dokumentasi 

4) Seluruh program penilaian disosialisasikan kepada guru. 

5) Program penilaian hasil belajar perlu ditinjau secara periodik. 

6) Sekolah menetapkan prosedur yang mengatur transparasi sistem 

evaluasi hasil belajar. 

7) Semua guru mengembalikan hasil kerja siswa yang dinilai. 

8) Sekolah menetapkan petunjuk pelaksanaan operasional mengenai 

penilaian hasil belajar. 
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9) Penilaian meliputi semua kompetensi dan materi yang diajarkan. 

10) Seperangkatn metode penilaian yang sesuai dengan metode/strategi 

pembelajaran yang digunakan. 

11) Sekolah menyusun ketentuan pelaksanaan penilaian hasil belajar 

sesuai dengan Standar Penilaian Pendidikan. 

12) Kemajuan yang dicapai oleh peserta didik dipantau 

13) Penilaian yang didokumentasikan disertai bukti bukti kesahihan, 

keandalan, dan dievaluasi secara periodik untuk perbaikan metode 

penilaian. 

14) Sekolah/madrasah melaporkan hasil belajar kepada orang tua 

peserta didik, komite sekolah, dan institusi diatasnya. 

e. Peraturan akademik 

1) Sekolah menyusun dan menetapkan peraturan akademik. 

2) Peraturan akademik berisi, persyaratan minimal kehadiran siswa, 

ketentuan mengenai ulangan, remedial, ujian, kenaikan kelas, dan 

kelulusan, ketentuan mengenai hak siswa, ketentuan mengenai 

layanan konsultasi kepada guru mata pelajaran, wali kelas dan 

konselor. 

3) Peraturan akademik diputuskan oleh rapat dewan pendidik dan 

ditetapkan oleh kepala sekolah. 

2.4.3 Manajenen Tenaga Kependidikan 

 Manajemen tenaga kependidikan atau manajemen personalia pendidikan 

bertujuan untuk mendayagunakan tenaga kependidikan secara efektif dan efisien 
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untuk mencapai hasil yang optimal namun tetap dalam kondisi yang 

menyenangkan. Sehubungan dengan itu, fungsi personalia yang harus 

dilaksanakan pimpinan adalah menarik, mengembangkan, mengkaji, dan 

memotivasi personil guna mencapai tujuan sistem, membantu anggota mencapai 

posisi dan standar peilaku, memaksimalkan perkembangan karier tenaga 

kependidikan serta menyelaraskan tujuan individu dan organisasi. Tugas kepala 

sekolah dalam manajemen tenaga kependidikan tidaklah mudah, karena tidak 

hanya mengusahakan tercapainya tujuan sekolah, tetapi juga tujuan tenaga 

kependidikan (guru  dan pegawai) secara pribadi. Karena itu kepala sekolah 

dituntut untuk mengerjakan instrumen pengelolaan tenaga kependidikan seperti, 

daftar absensi, daftar urut kepangkatan, daftar riwayat hidup, daftar riwayat 

pekerjaan, dan kondisi pegawai di sekolah yang dipimpinnya. 

Berdasarkan PEMENDIKNAS Tahun 2007, peraturan di bidang tenaga 

kependidikan adalah: 

a. Sekolah menyusun program pendayagunaan pendidik dan tenaga 

kependidikan 

b. Program pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan disusun 

dengan memperhatikan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, serta 

dikembangkan sesuai dengan kondisi sekolah. 

c. Pengangkatan pendidik dan tenaga kependidikan tambahan dilaksanakan 

berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh penyelenggara sekolah. 

d. Sekolah perlu mendukung upaya: promosi pendidik dan tenaga 

kependidikan berdasarkan asas pemanfaatan, kepatutan dan 
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profesionalisme, pengembangan tenaga kependidikan yang diidentifikasi 

secara sistematis sesuai dengan aspirasi individu, kebutuhan kurikulum 

dan sekolah, penempatan tenaga kependidikan disesuaikan dengan 

kebutuhan fisik jumlah maupun kualifikasinya dengan menetapkan 

prioritas, serta mutasi tenaga kependidikan dari satu posisi ke posisi 

lainnya didasarkan pada analisis jabatan. 

e. Sekolah/madrasah mendayagunakan kepala sekolah sebagai pengelola 

sekolah, wakil kepala sekolah sebagai pembantu kepala sekolah, wakil 

kepala sekolah bidang kurikulum sebagai pembantu kepala sekolah dalam 

mengelola bidang kurikulum, wakil kepala sekolah bidang sarana 

prasarana sebagai pembantu dalam mengelola sarana prasarana, wakil 

kepala sekolah bidang kesiswaan sebagai pembantu dalam mengelola 

peserta didik, guru melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai 

agen pembelajaran, konselor memberikan layanan bimbingan dan 

konseling kepada peserta didik, instruktur memberikan pelatihan teknis 

kepada peserta didik pada kegiatan pelatihan, tenaga perpustakaan 

melaksanakan pengelolaan sumber belajar di perpustakaan, tenaga 

laboratorium membantu guru mengelola kegiatan praktikum di 

laboratorium, tenaga administrasi menyelenggarakan pelayanan 

administratif, dan tenaga kebersihan malaksanakan tugas dalam 

memberikan layanan kebersihan lingkungan. 
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2.4.4 Manajemen Kesiswaan 

 Manajemen peserta didik (siswa) adalah seluruh proses kegiatan yang 

direncanakan dan diusahakan secara sengaja serta pembinaan secara kontinu 

terhadap seluruh peserta didik (dalam lembaga pendidikan yang bersangkutan) 

agar dapat mengikuti proses belajar mengajar (PBM) secara efektif dan efisien, 

demi tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan (suprihatin, 2004:33). 

 Menurut Mulyasa (2004)  Manajemen kesiswaan adalah penataan dan 

pengaturan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan peserta didik, mulai masuk 

sampai dengan keluarnya peserta didik tersebut dari suatu sekolah. tujuan dari 

manajemen kesiswaan adalah untuk mengatur berbagai kegiatan dalam bidang 

kesiswaan agar kegiatan pembelajaran di sekolah dapat berjalan lancar, tertib, dan 

teratur, serta mencapai tujuan pendidikan sekolah.  

 Pelayanan siswa mulai dari penerimaan siswa baru, pengembangan atau 

pembinaan/ pembimbingan, penempatan untuk melanjutkan sekolah atau untuk 

memasuki dunia kerja, sehingga sampai pada pengurusan alumni. Manajemen 

siswa menunjukan pada kegiatan-kegiatan diluar kelas dan didalam kelas. 

 Kegiatan diluar sekolah meliputi 

1. Penerimaan siswa baru 

1) Menyusun panitia beserta program kerja 

2) Mendaftar calon siswa (pengumuman, tempat, waktu, syarat dan 

sebagainya) 

3) Seleksi disesuaikan dengan kebutuhan jumlah tempat duduk yang 

tersedia dikelas 1 
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4) Pengumuman calon yang diterima (termasuk cadangan bila diperlukan) 

5) Registrasi (pencatatan peserta didik baru yang positif masuk) 

2. Pencatatan peserta didik baru dalam buku induk dan buku klapper 

1) Membuat format buku klapper dan buku induk 

2) Data yang diisikan (identitas, orang tua/ wali, alamat, pekerjaan orang 

tua/ wali siswa), kelengkapan data fotokopi surat atau akta kelahiran, 

surat keterangan sehat dan sebagainya. 

3) Buku klapper mengutamakan pengisianya berdasarkan abjad 

3. Pembagian seragam sekolah dan tata tertib sekolah beserta sangsi terhadap 

pelanggaran 

4. Pembagian kartu anggota OSIS 

5. Pembinaan siswa dan pembinaan kesejahteraan siswa 

1) Kesejahteraan mental (penyedia tempat sembayang atau musola, BP) 

2) Kesejahteraan fisik (UKS, keamanan, kenyamanan dan sebagainya) 

3) Kesejahteraan akademik (perpustakaan, laboratorium, tempat belajar 

yang memadai, bimbingan belajar, penasehat akademik) 

4) Organisasi siswa (OSIS, PMR, PA, Koperasi, PKS) 

5) Kegiatan ekstra kurikuler (pengembangan bakat, minat, prestasi, hobi, 

seni dan sebagainya ) 

Kegiatan didalam kelas meliputi 

1. Pengelolaan kelas 

1) Menciptakan kondisi fisik yang nyaman 

2) Menciptakan kondisi non fisik kelas yang memadai 
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3) Disiplin dan tata tertib kelas 

2. Interaksi belajar mengajar yang positif 

3. Pemberian pengajaran remidi, bagi yang terlambat belajar 

4. Presentasi secara kontinu 

5. Perhatian terhadap pelaksanaan tata tertib kelas 

6. Pelaksanaan jadwal pelajaran secara tertib 

7. Pembentukan pengurus kelas 

8. Penyediaan media belajar sesuai kebutuhan  (Suprihatin,2002:12-13) 

2.4.5 Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan 

 Menurut Bafadal (2003:2) secara sederhana, manajemen perlengkapan 

sekolah dapat didefinikan sebagi proses kerjasama pendayagunaan semua 

perlengkapan pendidikan secara efektif dan efisien. Dalam hubungannya dengan 

sarana pendidikan, Nawawi dalam Bafadal (2003:2) mengklasifikasikannya 

menjadi beberapa macam sarana pendidikan, yaitu ditinjau dari sudut habis 

tidaknya dipakai, bergerak tidaknya pada saat digunakan, dan hubungannya 

dengan peroses belajar mengajar. 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. Kegiatan pengelolaan ini meliputi kegiatan perencanaan, pengadaan, 

pengawasan, penyimpanan, inventarisasi, dan penghapusan serta penataan. 

Manajemen sarana dan prasarana yang baik diharapkan dapat menciptakan 

sekolah yang bersih, rapi, indah sehingga menciptakan kondisi yang 

menyenangkan baik bagi guru maupun murid untuk berada di sekolah. Di 
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samping itu juga diharapkan tersedianya alat-alat atau fasilitas belajar yang 

memadai secara kuantitatif, kualitatif, dan relevan dengan kebutuhan serta dapat 

dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan proses pendidikan dan 

pengajaran, baik oleh guru sebagai pengajar maupun murid-murid sebagai pelajar. 

Berdasarkan PERMENDIKNAS tahun 2007 mengatur bidang sarana 

prasarana sebagai berikut: 

a. Sekolah menetapkan kebijakan program secara tertulis mengenai 

pengelolaan sarana prasarana. 

b. Program pengelolaan sarana prasarana mengacu pada Standar Sarana dan 

Prasarana dalam hal merencanakan, memenuhi, mendayagunakan, 

mengevaluasi, pemeliharaan, melengkapi, menyusun skala prioritas 

pengembangan fasilitas pendidikan serta pemeliharaan semua fasilitas fisik 

dan peralatan dengan memeperhatikan kesehatan dan keamanan 

lingkungan. 

c. Seluruh program pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan 

disosialisasikan kepada pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik 

d. Pengelolaan sarana prasarana sekolah direncanakan secara sistematis dan 

dituangkan dalam rencana pokok yang meliputi gedung dan laboratorium 

serta pengembangannya. 

e. Pengelolaan perpustakaan perlu menyediakan petunjuk pelaksanaan 

operasional peminjaman buku dan bahan pustaka lain, merencanakan 

fasilitas peminjaman buku dan bahan pustaka lain, membuka pelayanan 
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minimal enam jam sehari pada jam kerja, melengkapi fasilitas peminjaman 

antar perpustakaan, baik internal maupun eksternal 

f. Pengelolaan laboratorium dikembangkan sejalan dengan perkembangan 

ilmu pengetahuan. 

g. Pengelolaan fasilitas fisik untuk kegiatan ekstra-kurikuler disesuaikan 

dengan perkembangan kegiatan ekstra-kurikuler peserta didik dan 

mengacu pada standar sarana dan prasarana.  

 

2.5  Manajemen Sekolah Negeri dan Sekolah Swasta 

Menurut Sardjono Sigit,  menyatakan bahwa sejarah sosial di Indonesia, 

sekolah swasta lahir lebih dahulu dari pada sekolah negeri, walaupun tidak 

berbentuk pendidikan formal seperti sekolah yang kita kenal sekarang. 

Berdasarkan sejarah sosial bahwa inisiatif untuk belajar, bersekolah atau berguru, 

memang dimulai oleh masyarakat sendiri 

Karena dalam sistem kita terdapat sekolah negeri dan sekolah swasta, 

sekolah swasta yang sedikit banyak memiliki otonominya sendiri, maka disinilah 

letak perbedaan. Kecuali dalam hal penerapan kurikulum. Berbeda dengan 

sekolah negeri, penyelenggaraan sekolah swasta yang bermutu dan menjadi 

sekolah pilihan memang sudah menyatu dengan kualitas manajerial pengurus 

yayasannya. Bagi sekolah swasta pilihan itu, yang rata-rata lebih bermutu dari 

pada sekolah negeri, proses intervensi demi kemajuan sekolah sudah ada. Yayasan 

adalah mesin peningkatan mutunya. Karena pemerintah tidak campur tangan 

dalam manajemenya, maka sekurang-kurangnya ada tiga hal mengapa lembaga 
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pendidikan bisa berkembang tidak seperti sekolah negeri. Ketiga hal tersebut 

adalah: 

a. Yayasan bebas memilih dan mencari tenaga terbaik, baik untuk kepala 

sekolah, guru, maupun non-guru. Faktor manusia inilah kunci kemajuan yang 

tidak selalu terjadi dalam rekruitmen sekolah negeri. 

b. Sekolah swasta mempunyai norma dan ukuran sendiri mengenai biaya sebuah 

pendidikan. Pendidikan yang bermutu bukanlah pendidikan yang murah.  

c. Tentang hubungan kerja tenaga pendukung sekolah mendapat hak dan 

kewajibannya secara seimbang. Dibandingkan dengan guru negeri,dengan gaji 

minim untuk tugas dan tanggung jawab yang sama, guru swasta mendapat gaji 

dan kesejahteraan yang memadai sebagai hak,namun juga harus juga bekerja 

baik sebagai kewajiban. Diluar kerangka itu mereka harus mundur.Ini tidak 

terjadi pada sekolah negeri.  

Antara hak dan kewajiban dari tenaga pendukungnya, mulai dari 

rekruitmen, promosi sampai pensiun, diwarnai dengan kompromi. Kalau faktor 

manusianya sebagai faktor utama dapat ”diatur-atur”, maka dapat diduga 

bagaimana hasil akhir yang akan diperoleh pada sekolah swasta pilihan.  

Bagi sekolah swasta tertentu, di mana pengelolaan oleh yayasannya 

menjadi andalan kemajuan sekolah, hal ini bukanlah barang baru. Kalau MBS 

dimaksudkan sebagai upaya peningkatan mutu, maka bagi sekolah swasta pilihan 

seperti ini, pelaksanakan MBS perlu dijabarkan lebih rinci supaya tidak 

bertabrakan dengan peran yayasan. Di sana telah terjadi kreativitas dan inovasi 

yang tidak terjadi disekolah negeri 
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Menurut Rivai Tidak terdapat perbedaan antara sekolah negeri dengan 

sekolah swasta perbedaan hanya terdapat pada tingkat mutu akreditasi sekolah 

bersangkutan, yang penilainnya terletak pada badan akreditasi sekolah. Dengan 

demikian tidak ada asumsi yang melihat sekolah negeri sebagai unggulan, dan 

negeri adalah favorit. Karena unggul atau tidak sekolah bukan pada status 

melainkan pada nilai serta mutu kelulusan, mampu bersaing tidak dengan sekolah 

lainya.  

Sebagai gambaran, Rivai menjelaskan sejak APBD 2007 ini,dunia 

pendidikan diberikan alokasi sebesar 20 %. Dalam alokasi itu, tidak ada 

perbedaan antara sekolah swasta dan negeri, semua diberi alokasi dana yang 

kurang lebih sama variatif. 

2.6  Hasil Penelitian Terdahulu 

Tabel.2.2 
PENELITIAN TERDAHULU 

No judul variabel Hasil temuan 

1 Sri Yuliningtias 
(2008) 
 
Analisis Portofolio 
Kinerja Manajemen 
Kinerja Manajemen 
Madrasah Aliyah 
(MA) Negeri dan 
Swasta se-Kab. 
Rembang 

Kepemimpinan Kepala 
Sekolah, Kurikulum, 
Kependidikan, 
Kesiswaan, Keuangan, 
Hudungan Masyarakat, 
Layanan Khusus, 
Sarana dan Prasarana 
(Sarpras) 

1. kepemimpinan 
kepsek sangat ideal  

2. kurikulum dengan 
kriteria ideal 

3. kependidikan 
dengan kriteria ideal 

4. kesiswaan dengan 
kriteria cukup tinggi 

5. keuangan berkriteria 
tinggi 

6. Humas berkriteria 
ideal 

7. Layanan khusus 
sudah baik 

8. Sarpras berkritria 
ideal 
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2 Andini arsika sari 

Analisis kinerja 
manajemen 
kurikulum, 
kependidikan 
(personalia), 
kesiswaan, sarana 
dan prasarana 
sekolah di SMA se 
kabupaten Jepara  

Kepemimpinan kepala 
sekolah, manajemen 
kurikulum, manajemen 
kependidikan 
(personalia), manajemen 
sarana dan prasarana 

1. Kepemimpinan 
kepala sekolah 
sangat ideal 

2. Manajemen 
kurikulum berkritria 
ideal 

3. Manajemen 
kependidikan 
(personalia) 
berkritria ideal 

4. Manajemen 
kesiswaan 
berkriteria cukup 
tinggi 

5. Manajemen sarana 
dan prasarana 
berkritria  ideal 

3 Daman (2001) 

Pelaksanaan 
Manajemen 
Peningkatan Mutu 
Berbasis Sekolah 
(MBS) di SLTP Kota 
Semarang 

 
1. Aspek Keterbukaan 

Manajemen Sekolah 
2. Kerjasama 
3. Kemandirian  
Ketercapaian sasaran 
dan dampak MBS 

 
1. Secara umum MBS 

dilaksanakan 
dengan kategori 
baik. 

2. Hasilnya mencapai 
77,36% 

  
4 Jasman Indarto 

(2002) 
 
Kontribusi Penerapan 
MBS Terhadap 
Kualitas 
Penyelenggara 
Pendidikan Tingkat 
Dasar Di Jawa 
Tengah 

1. Manajemen kepala 
sekolah 

2. Proses pembelajaran 
3. Partisipasi masyarakat 
 

1. Hasil 65,3% 
kategori cukup. 

2. Hasil 90,3% 
kategori tinggi 

3. Hasil 88,9% 
 kategori  cukup 

5 Hamonangan (2004) 
 
Kesiapan 
Pengelelolaan dan 
Pengembangan MBS 
dalam rangka 
Otonomi Daerah di 
Kab.Grobogan 

 
Kesadaran, pemahaman 
dan kesadaran warga 
sekolah terhadap 
Konsep MBS 

 
Hasilnya 25 % warga 
sekolah 
melaksanakan MBS 
dalam kategori baik. 

Sumber: Studi Pustaka 
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Daman (2001) dalam penelitiannnya menyebutkan hambatan-hambatan 

dalam pelaksanaan MBS antara lain di SLTP adalah pengelola sekolah belum 

terbiasa melaksanakan teori-teori MBS; dan budaya masyarakat baik guru, siswa, 

tata usaha, maupun orang tua murid belum banyak menyadari pentingnya 

pendidikan.  Rekomendasi dalam penelitian tersebut adalah perlu dilakukan 

sosialisasi ke semua lapisan masyarakat tentang adanya MBS baik dari kalangan 

struktural maupun lapisan masyarakat dan perlu diperbanyak model-model 

pengembangan peningkatan mutu sekolah melalui pemberdayaan sumber-sumber 

belajar. 

Jasman Indarno (2002) menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan 

antara manajemen kepala sekolah, proses pembelajaran, dan parsipasi masyarakat 

terhadap kualitas penyelenggaraan pendidikan. Sedangkan Hamonangan S (2004) 

dalam penelitiannya mendeskripsikan bahwa warga sekolah menyatakan siap 

untuk melakukan sesuatu yang bersifat pengembangan, seperti mengurangi 

ketergantungan pada atasan, meningkatkan pengambilan keputusan secara 

partisipasif, meningkatkan komunikasi, mengkondisikan lingkungan sekolah yang 

aman dan tertib, meningkatkan peranan pimpinan yang kuat, yang terkait 

langsung dengan peran mereka sehari-hari.  

Merujuk pada penelitian terdahulu, kendati tidak menyarankan untuk 

melakukan penelitian lanjutan. Akan tetapi penelitian ini dilaksanakan pada 

jenjang SMA, terlebih di Kabupaten banjarnegara belum pernah dilakukan. Oleh 

karenanya  penelitian ini mencoba meneliti perihal tersebut. 
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2.7  Kerangka Analisis  

Pendidikan adalah proses pelatihan dan pengembangan pengetahuan, 

keterampilan, pikiran, karakter khususnya lewat persekolahan formal. Salah satu 

permasalahan utama pendidikan nasional yang dihadapi oleh bangsa Indonesia 

adalah mutu pendidikan pada setiap jenjang  dan satuan pendidikan. Pendidikan 

mempunyai peranan yang sangat strategi dalam mengembangkan yang ahli, 

terampil, kreatif dan inovatif, sehingga memasuki otonomi ini, pendidikan harus 

mampu menjadi motor penggerak pemberdayaan masyarakat untuk membangun 

daerahnya. Pendidikan harus mampu membentuk masyarakat berpikir global, 

bertindak atau berbuat pada wilayah lokal, nasional dan global. Strategi 

pembelajaran pendidikan melalui pemberdayaan masyarakat dapat diwujudkan 

dengan melaksanakan manajemen berbasis sekolah dan pendidikan berbasis 

masalah. Otonomi tersebut diberikan agar sekolah dapat leluasa mengelola 

sumber sumber daya dengan mengalokasikanya sesuai dengan prioritas kebutuhan 

serta agar sekolah lebih tanggap terhadap kebutuhan masyarakat. 

Manajemen atau pengelolaan merupakan komponen integral dan tidak 

dapat dipisahkan dari proses pendidikan secara keseluruhan. Tanpa manajemen 

tidak mungkin tujuan pendidikan dapat diwujudkan secara optimal, efektif dan 

efisien. Sekolah merupakan tempat berlangsungnya praktek pendidikan untuk 

mencapai tujuan pendidikan. Hendaknya sekolah diberikan wewenang penuh 

untuk mengatur pendidikan dan pengajaran, merencanakan, mengorganisasi, 

mengawasi, mempertanggung jawabkan, mengatur serta memimpin sumber-
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sumber daya insani serta barang-barang untuk membantu melaksanakan 

pembelajaran yang sesuai dengan tujuan sekolah. 

 Kepala sekolah sebagai manajer merupakan ujung tombak keberhasilan 

manajemen sekolah atau implementasi manajemen berbasis sekolah (MBS). 

Faktor penentu kinerja sekolah tersebut adalah kemampuannya melaksanakan 

fungsi tugasnya secara maksimal. Indikatornya meliputi manajemen kurikulum 

yang lugas dan fleksibel berpedoman pada standar nasional, proses belajar 

mengajar yang efektif menggunakan strategi yang tepat dengan mengedepankan 

fungsi pelayanan belajar yang berkualitas untuk memperoleh mutu yang terbaik, 

lingkungan sekolah yang sehat terdiri dari lingkungan fisik dan kerjasama yang 

kondusif, sumber daya manusia dan sumber daya lain yang handal yaitu 

memenuhi kualifikasi yang di butuhkan yang mengacu pada profesionalisme, dan 

standarisasi pengajaran yang tinggi dan evaluasi hasil belajar yang terukur. 

Manajemen kesiswaan dalam manajemen pendidikan setidaknya ada 3 

tugas utamanya yaitu penerimaan murid baru, kegiatan belajar mengajar, dan 

kelulusan. Dalam kegiatan ini kepala sekolah membentuk panitia/menunjuk 

beberapa guru untuk bertanggung jawab dalam hal tersebut. 

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. Kegiatan pengelolaan 

ini meliputi kegiatan perencanaan, pengadaan, pengawasan, penyimpanan, 

inventarisasi, dan penghapusan serta penataan. sarana dan prasarana yang baik 
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diharapkan menciptakan kondisi yang menyenangkan baik bagi guru maupun 

murid untuk berada di sekolah. 

 Dalam pengelolaan pendidikan disekolah merupakan suatu proses yang 

terencana dan terorganisir. Kegiatan ini bertujuan untuk menghasilkan perubahan 

yang positif dalam dunia pendidikan untuk menuju kedewasaan siswa. Dalam 

proses belajar mengajar yang terencana dari kategori perencanaan, pelaksanaan 

dan evaluasi. Dalam perencanaan sekolah, fokus dari segala usaha terletak pada 

proses belajar mengajar. Sukses dalam pembelajaran dapat ditunjang oleh kepala 

sekolah, guru, komite sekolah serta sarana dan prasarana yang memadai. 

 Sekolah negeri dan sekolah swasta sama-sama memiliki komponen-

komponen sekolah, yang meliputi, manajemen kurikulum dan program 

pengajaran, manajemen siswa, manajemen tenaga kependidikan, manajemen 

sarana dan prasarana pendidikan. Di sekolah negeri beban investasi, beban 

pegawai, beban rutin, beban pemeliharaan dan perbaikan di tanggung oleh negara. 

Kalaupun ada sumbangan rutin bulanan suka rela, biasanya untuk menambahkan 

beban yang kurang juga untuk beban yang tidak ditanggung seperti tambahan 

fasilitas, tambahan kesejahteraan guru, dan tambahan kegiatan ekstrakurikuler 

maupun pengembangan diri. Sedangkan pada sekolah swasta beban-beban 

tersebut harus di tanggung oleh yayasan. Tetapi untuk sekolah swasta ataupun 

negeri kualitas manajemen sekolah mengacu pada kemampuannya memenuhi 

standar kualitas yang diinginkan, dalam hal ini kualitas yang diharapkan adalah 

kualitas sekolah dalam mencetak lulusan. 
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        Gambar 1: Kerangka Analisis 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1   Jenis, Populasi dan Sampel Penelitian 

3.1.1 Jenis Penelitian 

Penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan penelitian kualitatif yang 

berbentuk deskriptif, dimana dalam memberikan penafsiran dan penjelasan dari 

hasil data yang diperoleh bersamaan dengan pengunpulan data. Data yang didapat 

biasanya hanya sekedar pernyataan-pernyataan yang berupa lembar tertulis 

semata. Namun demikian, bukan berarti penelitian kualitatif tidak boleh 

menggunakan angka-angka dalam pengumpulan datanya. Dengan kata lain, 

penelitian kualitatif bisa menggunakan angka seperti penelitian kuantitatif, akan 

tetapi model pengolahan data tersebut bersifat sederhana. Berbeda dengan 

penelitian kuantitatif yang sangat detail dalam proses pengolahan datanya. 

3.1.2 Populasi 

Menurut Sugiyono (2006:117) populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri dari obyek/subyek penelitian yang mempunyai kualitas dan karakteristik 

tertentu yang di tetapkan oleh peneliti untuk di pelajari untuk kemudian di tarik 

kesimpulanya. Dengan demikian populasi merupakan subyek/obyek penelitian 

dan karakteristik tertentu untuk di teliti. Populasi dalam penelitian ini adalah SMA 

se kabupaten Banjarnegara, dapat dilihat pada tabel 3.1 dibawah ini: 
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 Tabel 3.1 
Daftar populasi  

No  Nama SMA  Status 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
 

SMA Negeri 1 purworejo Klampok 
SMA Negeri 1 Purwonegoro 
SMA Negeri 1 Bawang 
SMA Negeri 1 Banjarnegara 
SMA Negeri 1 Sigaluh 
SMA Negeri 1 Karangkobar 
SMA Negeri 1 Wanadadi 
SMA Negeri 1 Batur 
SMA Muhamadiyah 
SMA Ma’arif Mandiraja 
SMA Muhamadiyah Kalibening 
SMA PGRI 
SMA Cokroaminoto 

Negeri 
Negeri 
Negeri 
Negeri 
Negeri 
Negeri 
Negeri 
Negeri 
Swasta 
Swasta 
Swasta 
Swasta 
Swasta 

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Banjarnegara 
 

3.1.3 Sampel penelitian 

Menurut Arikunto (2002:109) sampel adalah sebagian dari populasi yang 

diteliti. Sedangkan menurut Sudjana (2002;6) sampel adalah sebagian yang 

diambil dari populasi. Teknik pengambilan sampel yang di gunakan dalam 

penelitian ini adalah teknik stratified random sampling karena obyek yang di teliti 

terlalu luas yaitu se kabupaten Banjarnegara. Dimana pengambilan sampel 

didasarkan pada wilayah. Dari sekolah yang ada di kabupaten Banjarnegara 

kemudian diambil 6 sekolah yaitu 3 SMA Negeri dan 3 SMA Swasta dikarenakan 

pada setiap wilayah bersifat heterogen (berbeda) yaitu terdiri dari sekolah Negeri 

dan Swasta. Yang di lakukan dengan menggunakan undian. Dengan cara: 
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1. Pada kertas kecil di tuliskan nama SMA yang hendak di teliti, kemudian 

di sendirikan atau di kelompokkan berdasarkan SMA Negeri dan SMA 

swasta. 

2. Kemudian kertas tersebut di gulung, dan di undi. Untuk mendapatkan 

SMA negeri dan swasta yang akan di teliti. 

 

Pengambilan responden pada penelitian ini berdasarkan tingkatan ordinal 

(sama) dimana dari jumlah populasi guru yang ada di tiap sekolah dibagi 

seperempat dari populasi tersebut, dengan maksud dari sampel tersebut sudah 

dapat mewakili penelitian manajemen sekolah tersebut. Adapun pembagian 

instrumen kepada responden dengan menggunakan sistem random (acak). Sampel 

penelitian dapat dilihat pada tabel 3.2 

Tabel 3.2 
Sampel penelitian 

 
No  Nama Sekolah  Status  

1  SMA Negeri 1 Banjarnegara  Negeri 

2  SMA Negeri 1 Bawang  Negeri 

3  SMA Negeri 1 Purwonegoro  Negeri 

4  SMA 1 Cokroaminoto  Swasta 

5  SMA 1 Muhamadiyah  Swasta 

6  SMA Ma’arif Mandiraja  Swasta 

 Sumber: stratified random sampling 
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3.2  Variabel Penelitian 

Variabel adalah objek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian 

suatu penelitian (Arikunto, 2002:96). Sedangkan menurut Sutrisno Hadi 

(1999:425) populasi adalah semua keadaan, faktor, kondisi perlakukan atau 

tindakan yang dapat mempengaruhi hasil penenelitian. Karena variabel sebagai 

objek penelitian, maka menurut Nazir (1999:149), variabel adalah konsep yang 

mempunyai macam-macam nilai.  

Variabel dalam penelitian ini adalah kepemimpinan kepala sekolah, 

manajemen kurikulum dan program pengajaran, manajemen tenaga kependidikan, 

manajemen kesiswaan, dan manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Lima 

variabel tersebut adalah variabel bebas dalam penelitian ini tidak menggunakan 

variabel terikat. 

Variabel-variabel dalam penelitian ini, dapat dilihat dalam tabel berikut ini: 

Tabel 3.3 
Variabel-variabel penelitian 

 
No Aspek/Dimensi Pengukuran Skor Kriteria 

1. Kepemimpinan 
Kepala Sekolah 
a. Kepribadian 
 

 
 

 
 

b. Manajerial 
 

 
 

 
 
Integritas 
kepemimpinan 
 
 
 
 
Kemampuan 
manajerial 
 
 

 
 
5 
4 
3 
2 
1 
 
5 
4 
3 
2 

 
 
a) Sangat ideal 
b) Ideal 
c) Cukup ideal 
d) Kurang ideal 
e) Tidak ideal 

 
a) Sangat ideal 
b) Ideal 
c) Cukup ideal 
d) Kurang ideal 
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c. Kewirausahaan 
 

 
 
 
 

d. Supervisi 
 
 
 
 
 
 

e. Sosial 
 

 
 
Jiwa wirausaha 
 
 
 
 
 
Kemampuan 
supervisi 
 
 
 
 
 
Kepekaan sosial 

1 
 
5 
4 
3 
2 
1 
 
5 
4 
3 
2 
1 
 
 
5 
4 
3 
2 
1 

e) Tidak ideal 
 

a) Sangat ideal 
b) Ideal 
c) Cukup ideal 
d) Kurang ideal 
e) Tidak ideal 

 
a) Sangat ideal 
b) Ideal 
c) Cukup ideal 
d) Kurang ideal 
e) Tidak ideal 

 
 

a) Sangat ideal 
b) Ideal 
c) Cukup ideal 
d) Kurang ideal 
e) Tidak ideal 

2. Kurikulum & 
Program 
Pembelajaran 
a. Kurikulum KTSP 

 
 
 
 
 
b. Kalender 

Pendidikan 
 
 
 
 
 
c. Program 

Pembelajaran 
 
 
 
 
d. Penilaian Hasil 

Belajar 
 
 

 
 
 
Implementasi 
KTSP sesuai 
standart. (aturan 
PERMENDIKNAS  
tahun 2007) 
 
Pelaksanaan 
kegiatan sekolah 
sesuai dengan 
program yang 
tertera didalam 
kalender akademik 
 
Kondisi 
pelaksanaan 
kegiatan 
pembelajaran 
 
 
Kondisi 
pelaksanaan sesuai 
standart ketuntasan 
belajar (nilai mata 

 
 
 
5 
4 
3 
2 
1 
 
5 
4 
3 
2 
1 
 
 
5 
4 
3 
2 
1 
 
5 
4 
3 
2 

 
 
 

a) Sangat optimal 
b) Optimal 
c) Cukup optimal 
d) Kurangoptimal 
e) Tidak optimal 
 
a) Sangat sesuai 
b) Sesuai 
c) Cukup sesuai 
d) Kurang sesuai 
e) Tidak sesuai 
 
 
a) Sangat optimal 
b) Optimal 
c) Cukup optimal 
d) Kurang optimal 
e) Tidak optimal 
 
a) Sangat sesuai 
b) Sesuai 
c) Cukup sesuai 
d) Kurang sesuai 
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e. Peraturan Akademik 

 

pelajaran masing-
masing) 
 
Pelaksanaan sesuai 
peraturan yang 
telah disepakati 
warga sekolah 

 

1 
 
 
5 
4 
3 
2 
1 

e) Tidak sesuai 
 
 
a) Sangat ideal 
b) Ideal 
c) Cukup ideal 
d) Kurang ideal 
e) Tidak ideal 

3. Tenaga Kependidikan 
a. Wakil Kepala 

Sekolah 
 
 
 
 
 
b. Guru 
 
 
 
 
 
 
c. Konselor 
 
 
 
 
 
d. Pustakawan 
 
 
 
 
 
e. Laborat 
 
 
 
 
 
f. Tenaga Administrasi 

 

 
Kompetensi 
profesional dalam 
tugas dan tanggung 
jawabnya 
 
 
 
Kondisi kesesuaian 
antara background 
pendidikan guru 
dengan mata 
pelajaran yang 
diampu 
 
Kondisi kesesuaian 
background 
pendidikan 
konselor dengan 
profesinya sebagai 
konselor 
Kesesuaian 
background 
pendidikan 
pustakawan dengan 
profesinya 
 
Kondisi kesesuaian 
background 
pendidikan laborat 
dengan profesinya 
 
 
Kondisi kesesuaian 
background 
pendidikan tenaga 
administrasi dengan 
profesinya 

 
5 
4 
3 
2 
1 

 
 

5 
4 
3 
2 
1 
 
 
5 
4 
3 
2 
1 

 
5 
4 
3 
2 
1 
 
5 
4 
3 
2 
1 

 
5 
4 
3 
2 
1 

 
a) Sangat ideal 
b) Ideal 
c) Cukup ideal 
d) Kurang ideal 
e) Tidak ideal 

 
 

a) Sangat sesuai 
b) Sesuai 
c) Cukup sesuai 
d) Kurang sesuai 
e) Tidak sesuai 

 
 

a) Sangat sesuai 
b) Sesuai 
c) Cukup sesuai 
d) Kurang sesuai 
e) Tidak sesuai 

 
a) Sangat sesuai 
b) Sesuai 
c) Cukup sesuai 
d) Kurang sesuai 
e) Tidak sesuai 

 
a) Sangat sesuai 
b) Sesuai 
c) Cukup sesuai 
d) Kurang sesuai 
e) Tidak sesuai 
 
a) Sangat sesuai 
b) Sesuai 
c) Cukup sesuai 
d) Kurang sesuai 
e) Tidak sesuai 
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4. Kesiswaan 
a. Input 
 
 
 
 
 
b. Proses Pembelajaran 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Nilai siswa baru 
(NEM 
SLTP/sekolah 
sebelumnya)  
 
 
Kondisi kegiatan 
belajar mengajar 
serta kesesuaian 
pelaksanaan 
pembelajaran 
dengan kurikulum 
yang ada (KTSP) 
 

 
5 
4 
3 
2 
1 
 
5 
4 
3 
2 
1 
 
 
 
 
 

 
a) Sangat tinggi 
b) Tinggi 
c) Cukup tinggi 
d) Kurang tinggi 
e) Tidak tinggi 
 
a) Sangat optimal 
b) Optimal 
c) Cukup optimal 
d) Kurang optimal 
e) Tidak optimal 

 
 

 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 

Sarana Prasarana 
a. Pengadaan 
 
 
 
 
 
b. Pemeliharaan 
 

 
 

 
 
c. Inventarisasi 

 
 
 
 

Output  
 
       (Sebagai 

indikator hasil  
kinerja 
manajemen 
sekolah) 

 
 

 
Kesesuaian dengan 
kebutuhan sekolah 
 
 
 
 
Kondisi sarana 
prasarana sesuai 
dengan kondisi 
sekolah 
 
 
Kegiatan 
inventarisasi sarana 
prasarana sekolah 

 
 
 
 

1. Tingkat 
kelulusan 

2. nilai rata-rata 
sekolah 

3. intensitas 
melanjutkan ke 
perguruan tinggi 

 
5 
4 
3 
2 
1 
 
5 
4 
3 
2 
1 

 
5 
4 
3 
2 
1 
 
 
5 
4 
3 
2 
1 

 
a) Sangat ideal 
b) Ideal 
c) Cukup ideal 
d) Kurang ideal 
e) Tidak ideal 

 
a) Sangat optimal 
b) Optimal 
c) Cukup optimal 
d) Kurang optimal 
e) Tidak optimal 
 
a) Sangat optimal 
b) Optimal 
c) Cukup optimal 
d) Kurang optimal 
e) Tidak optimal 

 
 

1. Sangat tinggi 
2. Tinggi 
3. Cukup tinggi 
4. kurang tinggi 
5.   Tinggi 

 Sumber: Pengolahan Operasional Variabel 
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3.3  Metode Pengumpulan Data 

Salah satu kegiatan dalam penelitian ini adalah merumuskan teknik 

pengumpulan data sesuai dengan masalah yang diteliti. Agar diperoleh data dan 

keterangan yang lengkap maka harus digunakan teknik pengumpulan data yang 

lengkap. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini: 

3.3.1 Studi dokumentasi 

Studi dokumentasi dimaksud untuk melengkapi data dari wawancara. 

Dokumen data berupa surat-surat, gambar atau foto dan catatan-catatan lain yang 

berhubungan dengan penelitian. 

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang 

tertulis (Arikunto,1993:131). Metode ini digunakan untuk mendapatkan informasi 

seperti surat rekomendasi atau keterangan, daftar guru, siswa, foto-foto hasil 

kegiatan sekolah dan sebagainya. Pertimbangan peneliti menggunakan metode 

dokumentasi 1). Dokumentasi adalah sumber data yang stabil, menunjukan suatu 

fakta yang lebih berlangsung dan mudah didapatkan. 2) dokumentasi selalu 

tersedia dalam monografi atau buku induk disekolah. 3) dokumentasi sebagai 

sumber data yang kaya untuk memperjelas keadaan atau identitas subjek 

penelitian, sehingga dapat mempercepat proses penelitian. 

3.3.2 Angket  

Angket atau kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan 

untuk memproleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya, 
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atau hal-hal yang ia ketahui (Arikunto,2002:108). Menurut Ridwan (2002:25), 

angket adalah daftar pertanyaan yang diberikan kepada orang lain yang bersedia 

memberikan respon sesuai dengan permintaan penggunan. Pertanyaan tertulis 

digunakan untuk memperoleh informasi dari responden yang digunakan untuk 

mengambil data pelaksanaan, manajemen  kurikulum dan program pengajaran, 

manajemen tenaga kependidikan, manajemen kesiswaan, manajemen sarana dan 

prasarana pendidikan. 

Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang pelaksanaan 

manajemen sekolah SMA negeri dan SMA swasta, sedangkan yang diberi angket 

adalah dari pihak guru dengan alasan untuk menjaga objektifitas data yang 

diperoleh, disamping itu guru memiliki tugas dan tanggung jawab dalam interaksi 

langsung dengan kegiatan belajar mengajar. Digunakannya metode ini dengan 

alasan bahwa : (a) data yang diperoleh nantinya akan benar-benar valid karena 

pihak yang mengisi angket bukan orang yang diteliti, sehingga tidak akan terjadi 

manipulasi data; (b) pihak yang diberi angket adalah orang yang terlibat langsung 

dan mengetahui pelaksanaan manajemen sekolah disekolahnya masing-masing; 

(c) hemat waktu, biaya, dan tenaga. 

Angket yang digunakan adalah angket tertutup, dimana responden tidak 

diberi kesempatan untuk memberi jawaban dengan kata-kata sendiri. Responden 

tinggal memilih jawaban yang sudah disediakan. 
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Dalam menyusun angket ini, digunakan skala likert, yaitu skala yang 

digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang tentang 

fenomena sosial tertentu (Ali, 1993 : 5). Jadi dengan skala likert ini, peneliti ingin 

mengetahui sikap, pendapat, dan persepsi responden tentang pelaksanaan 

manajemen sekolah di SMA masing-masing. 

Untuk penskoran dari setiap jawaban yang diberikan oleh responden, 

peneliti menentukan sebagai berikut: 

1. Skor 5 untuk jawaban selalu 

2. Skor 4 untuk jawaban sering 

3. Skor 3 untuk jawaban jarang 

4. Skor 2 untuk jawaban kadang-kadang 

5. Skor 1 untuk jawaban tidak pernah 

 

3.4  Validitas dan Reliabilitas 

3.4.1 Validitas  

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukan tingkat-tingkat kevalidan 

atau kesahihan suatu instrument (Arikunto, 2002: 144). Sebuah instrumen 

dikatakan valid apabila instrument tersebut mampu mengukur apa yang 

diinginkan dan dapat mengukur data dari variabel yang diteliti secara tepat. Tinggi 

rendahnya validitas suatu instrument adalah menunjukan sejauh mana data 

terkumpul tidak menyimpang dari gambaran tentang variabel yang dimaksud. 
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Berdasrkan pengujiannya validitas dibedakan menjadi dua yaitu validitas internal 

dan eksternal. 

Dalam penelitian ini uji validitas yang digunakan adalah validitas internal. 

Validitas internal adalah validitas yang dicapai apabila terdapat kesesuaian antara 

bagian-bagian instrumen dengan keseluruhan (Arikunto, 2002 :147) dengan kata 

lain sebuah instrument dikatakan validitas internal apabila setiap instrument 

mendukung misi instrument secara keseluruhan yaitu dapat mengungkap data dari 

variabel yang dimaksud. 

Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan analisis butir, yaitu dengan 

mengkorelasikan tiap butir pertanyaan dengan skor total, kemudian 

dikonsultasikan dengan tabel nilai r dengan taraf signifikasi 95%. Instrumen valid 

jika hasil korelasi skor tiap butir soal lebih besar dengan nilai tabel sebaliknya. 

Rumus yang digunakan untuk uji validitas menggunakan product moment dari 

pearson, sebagai berikut :  

r xy  = 
( ){ } ( ){ }2222

))((

∑ ∑∑∑

∑∑∑

−−

−

YYNXXN

YXXYN

 

rxy = Koefisien korelasi antara variabel X dan Y 

N  = Jumlah subyek 

∑x  = Jumlah skor total item X 

∑y  = Jumlah skor total item Y. (Arikunto, 2002 : 146) 
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Untuk menentukan valid tidaknya instrumen adalah dengan cara 

mengkonsultasikan hasil perhitungan koefisien korelasi dengan tabel nilai 

koefisien korelasi (r) pada taraf signifikan 5% atau taraf kepercayaan 95%. 

Apabila  hitung >  tabel maka instrumen tersebut dapat dinyatakan 

valid, sehingga instrumen tersebut dinyatakan layak untuk mengambil data, dan 

apabila   hitung <  tabel maka instrumen dikatakan tidak valid 

Hasil analisis validitas dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 3.4 
Hasil analisis validitas angket 

 
No 

Item 
rxy rtabel Kriteria No 

item 
rxy rtabel Kriteria 

1 0.727 0,344 Valid 34 0.708 0,344 Valid 
2 0.771 0,344 Valid 35 0.728 0,344 Valid 
3 0.683 0,344 Valid 36 0.749 0,344 Valid 
4 0.739 0,344 Valid 37 0.596 0,344 Valid 
5 0.786 0,344 Valid 38 0.602 0,344 Valid 
6 0.714 0,344 Valid 39 0.730 0,344 Valid 
7 0.771 0,344 Valid 40 0.549 0,344 Valid 
8 0.633 0,344 Valid 41 0.839 0,344 Valid 
9 0.708 0,344 Valid 42 0.769 0,344 Valid 
10 0.715 0,344 Valid 43 0.685 0,344 Valid 
11 0.767 0,344 Valid 44 0.690 0,344 Valid 
12 0.665 0,344 Valid 45 0.570 0,344 Valid 
13 0.730 0,344 Valid 46 0.752 0,344 Valid 
14 0.606 0,344 Valid 47 0.820 0,344 Valid 
15 0.627 0,344 Valid 48 0.779 0,344 Valid 
16 0.793 0,344 Valid 49 0.541 0,344 Valid 
17 0.769 0,344 Valid 50 0.813 0,344 Valid 
18 0.577 0,344 Valid 51 0.732 0,344 Valid 
19 0.752 0,344 Valid 52 0.824 0,344 Valid 
20 0.547 0,344 Valid 53 0.462 0,344 Valid 
21 0.734 0,344 Valid 54 0.682 0,344 Valid 
22 0.809 0,344 Valid 55 0.697 0,344 Valid 
23 0.759 0,344 Valid 56 0.766 0,344 Valid 
24 0.592 0,344 Valid 57 0.759 0,344 Valid 
25 0.727 0,344 Valid 58 0.691 0,344 Valid 
26 0.753 0,344 Valid 59 0.732 0,344 Valid 
27 0.802 0,344 Valid 60 0.828 0,344 Valid 
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28 0.751 0,344 Valid 61 0.860 0,344 Valid 
29 0.503 0,344 Valid 62 0.792 0,344 Valid 
30 0.686 0,344 Valid 63 0.828 0,344 Valid 
31 0.734 0,344 Valid 64 0.829 0,344 Valid 
32 0.748 0,344 Valid 65 0.773 0,344 Valid 
33 0.780 0,344 Valid 

Sumber: Data Penelitian, Diolah 

 
Berdasarkan hasil analisis validitas diperoleh dari 65 item pertanyaan. 65 

item dinyatakan valid, karena  hitung >  tabel, hasil ini mendukung hasil 

yang tersaji dalam permendiknas no.13 tahun 2007 tentang standar kepala 

sekolah, permendiknas no.16 tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan 

kompetensi guru, serta permendiknas no.19 tahun 2007 tentang standar 

pengelolaan pendidikan. 

 

3.4.2 Reliabilitas 

Reliabilitas adalah ketepatan atau tingkat presisi suatu ukuran atau alat 

pengukur (Nazir Moh, 1999 : 162). Reliabilitas mengandung pengertian bahwa 

suatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul 

data karena instrumen tersebut sudah baik (Arikunto, 2002 : 154).  Instrumen 

yang sudah dapat dipercaya atau yang reliabel dapat menghasilkan data yang 

dapat dipercaya juga. 

Dalam penelitian ini untuk mencari reabilitas instrumen menggunakan 

rumus Alpha, karena instrumen ini berbentuk angket yang skornya merupakan 

rentangan dari 1 samai 5. rumus Alpha adalah sebagai berikut :  

r11= 
( ) ⎟

⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝
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−⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−
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rxy = Reliabilitas instrument 

K =  Banyaknya butir pertanyaan 

∑ =2bσ  Jumlah varians 

=2tσ Varians total 

Kemudian menentukan reliabel tidaknya instrumen dilakukan dengan cara 

mengkonsultasikan dengan . Jika hasil perhitungan lebih besar dari  

maka instrumen dinyatakan reliabel dan dapat digunakan untuk mengambil data 

dalam penelitian. 

Berdasarkan hasil uji coba pada 34 responden, diperoleh  sebesar  0.983 

>   0.344 yang berarti reliabel, jadi angket tersebut dapat digunakan sebagai 

alat penelitian. 

 

3.5  Teknik  Analisis Data 

Metode analisis data adalah suatu metode yang digunakan untuk mengolah 

hasil penelitian guna memperoleh suatu kesimpulan. Adapun analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah: 

3.5.1 Analisis data dan interprestasi skor 

Untuk mengetahui adanya kinerja nasing-masing komponen manajemen 

SMA negeri dan swasta digunakan analisis deskriptif, artinya seluruh data yang 

sudah terkumpul diolah secara non statistik untuk menggambarkan situasi hasil 

penelitian. Sebagai suatu hasil ukur berupa angka (kuantitatif), skor skala 

memerlukan suatu norma pembanding agar dapat diinterprestasikan secara 

kualitatif. (azwar,2007:105) 
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Skor mentah yang dihasilkan suatu skala merupakan penjumlahan dari skor 

item-item dalam skala itu. Untuk memberikan makna yang memiliki nilai 

diagnostik skor mentah perlu diderivasi dan diacukan pada suatu norma 

kategorisasi (Azwar, 2007:107) 

Untuk mengkategorisasikan subjek pada penelitian ini dengan 

menggunakan kategori jenjang. Tujuan kategori ini adalah menempatkan individu 

dalam kelompok-kelompok yang terpisah secara berjenjang menurut suatu 

kontinum berdasar atribut yang diukur. Banyaknya jenjang kategori diagnosis 

yang akan dibuat biasanya tidak lebih dari lima jenjang dan tidak kurang dari tiga 

jenjang (Azwar,2007:107). 

Kategori ini bersifat relatif, sehingga kategorisasi indikator-indikator 

dalam penelitian ini, dibuat berbeda berdasarkan standar yang terdapat pada 

masing-masing indikator. Adapun syarat untuk kategorisasi sebagai berikut: 

a ( x ≤ μ -1.5σ)  Sangat rendah 

b ( μ -1.5σ < x ≤ μ -0.5σ)  Rendah 

c ( μ -0.5σ < x ≤ μ + 0.5σ) Sedang 

d ( μ + 0.5σ < x ≤ μ + 1.5σ) Tinggi 

e ( μ + 1.5σ < x)  Sangat tinggi 

Dalam penyajiannya, hasil analisis ini didasarkan pada distribusi frekuensi 

yang memberikan gambaran mengenai distribusi subjek menurut kategori-kategori 

nilai variabel. Untuk mengetahuinya didasarkan pada nilai atau skor yang telah 

ditetapkan untuk setiap alternatif jawaban yang tersedia dalam angket. 

Penyusunan tabel kriteria manajemen sekolah, adalah sebagai berikut: 
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Tabel.3.5 
Distribusi Skor Manajemen Sekolah 

No Variabel Skor 
tertinggi 

Skor 
terendah 

Rata-
rata 

Standar 
Deviasi

1 Kepemimpinan kepala sekolah 75 15 45 10 
2 Kurikulum & prog. Pembl 70 14  42 9.33 
3 Ketenaga kependidikan 65 13 39 8.66 
4 Kesiswaan 65 13 39 8.66 
5 Sarana prasarana 50 10 30 6.66 

Sumber: Pengolahan Skor Hipotetik 

Tabel  kategori skor masing-masing variabel secara keseluruhan adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 3.6 
Kategori Skor Kepemimpinan Kepala Sekolah 

 
Skor Kriteria 

60<Skor≤75 
50<Skor≤60 
40<Skor≤50 
50<Skor≤40 
15<Skor≤30 

Sangat ideal 
Ideal 

Cukup ideal 
Kurang ideal 
Tidak ideal 

Sumber: Pengolahan Skor Kategorisasi 
Keterangan: 
1. μ -1.5σ  = 45-(1.5x10) =30 tidak ideal 
2. μ -0.5σ  = 45-(0.5x10) =40 kurang ideal 
3. μ + 0.5σ  = 45+(0.5x10)=50 cukup ideal 
4. μ + 1.5σ  = 45+(1.5x110)=60 ideal 
5. x  = 75                  sangat ideal 
 

Tabel 3.7 
Kategori Skor Kurikulum dan Program Pengajaran 

  
Skor Kriteria 

55.99<Skor≤70 
46.66<Skor≤55.99 
37.33<Skor≤46.66 

28<Skor≤37.33 
14<Skor≤28 

Sangat optimal 
Optimal 

Cukup optimal 
Kurang optimal 
Tidak optimal 

Sumber: Pengolahan Skor Kategorisasi 
Keterangan: 
1. μ -1.5σ  = 42-(1.5x9.33) =28  tidak optimal 



 
 

64

2. μ -0.5σ  = 42-(0.5x9.33) =37.33 kurang optimal 
3. μ + 0.5σ  = 42+(0.5x9.33)=46.66 cukup optimal 
4. μ + 1.5σ  = 42+(1.5x9.33)=55.99 optimal 
5. x  = 70                 sangat optimal 
 

Tabel 3.8 
Kategori Skor Tenaga Kependidikan 

Skor Kriteria 
51.99<Skor≤65 

43.33<Skor≤51.99 
34.67<Skor≤43.33 
26.01<Skor≤34.67 

13<Skor≤26.01 

Sangat ideal 
Ideal 

Cukup ideal 
Kurang ideal 
Tidak ideal 

Sumber: Pengolahan Skor Kategorisasi 
 

Keterangan: 
1. μ -1.5σ   = 39-(1.5x8.66) =26.01 tidak ideal 
2. μ -0.5σ   = 39-(0.5x8.66) =34.67 kurang ideal 
3. μ + 0.5σ     = 39+(0.5x8.66)=43.33 cukup ideal 
4. μ + 1.5σ     = 39+(1.5x8.66)=51.99 ideal 
5. x  = 65                  sangat ideal 
 

Tabel 3.9 
Kategori Skor Manajemen Kesiswaan 
Skor Kriteria 

51.99<Skor≤65 
43.33<Skor≤51.99 
34.67<Skor≤43.33 
26.01<Skor≤34.67 

13<Skor≤26.01 

Sangat tinggi 
Tinggi 

Cukup tinggi 
Kurang tinggi 
Tidak tinggi 

Sumber: Pengolahan Skor Kategorisasi 
Keterangan: 
1. μ -1.5σ  = 39-(1.5x8.66)  =26.01 tidak tinggi 
2. μ -0.5σ  = 39-(0.5x8.66)  =34.67 kurang tinggi 
3. μ + 0.5σ  = 39+(0.5x8.66) =43.33         cukup tinggi 
4. μ + 1.5σ  = 39+(1.5x8.66) =51.99         tinggi 
5. x  = 65                                    sangat tinggi 
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Tabel 3.10 
Kategori Skor Sarana Prasarana 

 
Skor Kriteria 

42.99<Skor≤50 
34.33<Skor≤42.99 
25.67<Skor≤34.33 
17.01<Skor≤25.67 

10<Skor≤17.01 

Sangat optimal 
Optimal 

Cukup optimal 
Kurang optimal 
Tidak optimal 

Sumber: Pengolahan Skor Kategorisasi 
Keterangan: 
1. μ -1.5σ  = 30-(1.5x6.66) =17.01 tidak optimal 
2. μ -0.5σ  = 30-(0.5x6.66) =25.67 kurang optimal 
3. μ + 0.5σ  = 30+(0.5x6.66)=34.33  cukup optimal 
4. μ + 1.5σ  = 30+(1.5x6.66)=42.99  optimal 
5. x  = 50                 sangat optimal 
 
 
 
3.5.2  Penyusunan Tabel Kriteria Manajemen Sekolah 

Sedangkan penyusunan tabel kriteria masing-masing indikator adalah 

sebagai berikut: 

a) Variabel kepemimpinan kepala sekolah 

Data kepemimpinan kepala sekolah didapat dari data angket, wawancara 

dan observasi yang dilaksanakan oleh peneliti. Kriteria penilaian kepemimpinan 

kepala sekolah yaitu dengan nilai maksimum sebesar 75 (jika kepala sekolah 

memiliki kompetensi kepribadian, kompetensi manajerial, kompetensi 

kewirausahaan, kompetensi supervisi dan kompetensi sosial yang ideal dan 

menggunakannya secara optimal dan relevan), dan nilai terendah 15 (jika kepala 

sekolah tidak memilki kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki kepala sekolah 

serta tidak menggunakannya secara optimal).  
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Tabel 3.11 
Kepemimpinan Kepala Sekolah 

Indikator Statistik Hipotetik 
Kepribadian Skor Tertinggi 

Skor Terendah 
Rata-Rata 

Standar Deviasi 

15 
3 
9 
2 

Manajerial Skor Tertinggi 
Skor Terendah 

Rata-Rata 
Standar Deviasi 

15 
3 
9 
2 

Kewirausahaan Skor Tertinggi 
Skor Terendah 

Rata-Rata 
Standar Deviasi 

15 
3 
9 
2 

Supervisi Skor Tertinggi 
Skor Terendah 

Rata-Rata 
Standar Deviasi 

15 
3 
9 
2 

Sosial Skor Tertinggi 
Skor Terendah 

Rata-Rata 
Standar Deviasi 

15 
3 
9 
2 

Sumber: Pengolahan Skor Hipotetik 
 
 

Sedangkan untuk penyusunan tabel kriteria masing-masing  indikator 

adalah sebagai berikut: 

Kepribadian kepala sekolah dengan nilai maksimum 15 (jika kepala 

sekolah memiliki ahlak mulia, memiliki integritas kepemimpinan, memiliki sikap 

terbuka, dan bisa mengendalikan diri) dan nilai terendah 3, Manajerial dengan 

nilai maksimum 15 (jika kepala sekolah melaksanakan aspek-aspek manajerial 

dengan optimal) dan nilai terendah 3, Kewirausahaan dengan nilai maksimum 15 

(jika kepala sekolah memiliki jiwa kewirausahaan dan menggunakan secara 

optimal dalam mengembangkan sekolah yang dipimpinnya) dan nilai terendah 3, 

Supervisi dengan nilai maksimum 15 (jika kepala sekolah memiliki program 

supervisi, melaksanakan dan menindaklanjuti hasil supervisi) dan nilai terendah 3, 
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Sosial dengan nilai maksimum 15 (jika kepala sekolah memiliki aspek sosial yang 

baik serta menggunakanya secara optimal) dan nilai terendah 3 

Tabel 3.12 
Kategori skor kepemimpinan kepala  sekolah 

Indikator Interval Skor Kriteria 
Kepribadian, 
manajerial, 
kewirausahaan, 
supervisi, 
sosial 

12<skor≤15 
10<skor≤12 
8<skor≤10 
6<skor≤8 
3<skor≤6 

Sangat ideal 
Ideal 

Cukup ideal 
Kurang ideal 
Tidak ideal 

Sumber: Pengolahan Skor Kategorisasi 
 
 
b) Manajemen Kurikulum dan Program Pengajaran 

Data tentang kurikulum dan program pengajaran dengan nilai maksimum 

85 (jika sekolah melaksanakan KTSP secara optimal, memiliki kalender 

pendidikan dan dijalankan sesuai dengan apa yang tertera dikalender pendidikan, 

memiliki program pembelajaran, memiliki pedoman penilaian hasil belajar dan 

memiliki peraturan akademik, serta peraturan tersebut ditaati oleh seluruh warga 

sekolah) dan dengan nilai minimal 15 (jika  tidak bisa melaksanakan dari 

komponen manajemen kurikulum dan program pengajaran secara optimal).  

Tabel 3.13 
Kurikulum dan Program Pengajaran 

Indikator Statistik Hipotetik 
KTSP Skor Tertinggi 

Skor Terendah 
Rata-Rata 

Standar Deviasi 

10 
2 
6 

1.33 
Kalender 

Pendidikan 
Skor Tertinggi 
Skor Terendah 

Rata-Rata 
Standar Deviasi 

15 
3 
9 
2 

Program 
Pembelajaran 

Skor Tertinggi 
Skor Terendah 

Rata-Rata 
Standar Deviasi 

20 
4 
12 

2.66 
Penilaian Skor Tertinggi 10 



 
 

68

Hasil Belajar Skor Terendah 
Rata-Rata 

Standar Deviasi 

2 
6 

1.33 
Peraturan 
Akademik 

Skor Tertinggi 
Skor Terendah 

Rata-Rata 
Standar Deviasi 

15 
3 
9 
2 

 Sumber: Pengolahan Skor Hipotetik 
KTSP dengan nilai maksimum 10 (jika sekolah menggunakan dan 

melaksanakan KTSP  sesuai dengan peraturan permendiknas) dan nilai minimal 2, 

Kalender pendidikan dengan nilai maksimum 15 (jika sekolah memiliki kalender 

pendidikan dan melaksanakan kegiatan sekolah sesuai dengan kalender 

pendidikan) dan dengan nilai minimal 3, Program pembelajaran dengan nilai 

maksimum 20 (jika sekolah memiliki program pembelajaran dan melaksanakan 

proses pembelajaran yang kondusif, efektif dan efisien) dan nilai minimal 4, 

Penilaian hasil belajar nilai maksimum sebesar 10 (jika sekolah memiliki program 

penilaian hasil belajar dan melaksanakan evaluasi belajar secara optimal dan 

rutin) dan nilai minimal 2, Peraturan akademik dengan nilai maksimum 15 (jika 

sekolah memiliki peraturan akademik, tersosialisasi dengan baik serta dipatuhi) 

dan nilai minimal 3 

Tabel 3.14 
Kategori skor kurikulum dan program pengajaran 

 
Indikator Interval Skor Kriteria 

KTSP 7.995<skor≤10 
6.665<skor≤7.995 
5.335<skor≤6.665 
4.005<skor≤5.335 

2skor≤4.005 

Sangat optimal 
optimal 

Cukup optimal 
Kurang optimal 
Tidak optimal 

Kalender 
pendidikan 

12<skor≤15 
10<skor≤12 
8<skor≤10 
6<skor≤8 
3<skor≤6 

Sangat sesuai 
sesuai 

Cukup sesuai 
Kurang sesuai 
Tidak sesuai 
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Program 
pembelajaran 

15.99<skor≤20 
13.33<skor≤15.99 
10.67<skor≤13.33 
8.01<skor≤10.67 

4<skor≤68.01 

Sangat optimal 
optimal 

Cukup optimal 
Kurang optimal 
Tidak optimal 

Penilaian hasil 
belajar 

7.995<skor≤10 
6.665<skor≤7.995 
5.335<skor≤6.665 
4.005<skor≤5.335 

2skor≤4.005 

Sangat sesuai 
sesuai 

Cukup sesuai 
Kurang sesuai 
Tidak sesuai 

Peraturan 
akademik 

12<skor≤15 
10<skor≤12 
8<skor≤10 
6<skor≤8 
3<skor≤6 

Sangat ideal 
Ideal 

Cukup ideal 
Kurang ideal 
Tidak ideal 

Sumber: Pengolahan Skor Kategorisasi 
 
c) Manajemen tenaga kependidikan 

Data tentang manajemen tenaga kependidikan dengan nilai maksimum 50 

(jika tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik yang sesuai dengan 

profesinya, serta tenaga kependidikan dapat melaksanakan tugas dan tanggung 

jawabnya secara optimal) dan dengan nilai minimal 10 (jika  tidak memiliki 

kualifikasi akademik yang memadai, serta tidak dapat melaksanakan tugas dan 

tanggung jawabnya secara optimal). 

Berikut disajikan tabel data manajemen tenaga kependidikan: 

Tabel 3.15 
Manajemen Tenaga Kependidikan 

 
Indikator Statistik Hipotetik 

Wakil Kepala 
Sekolah 

Skor Tertinggi 
Skor Terendah 

Rata-Rata 
Standar Deviasi 

15 
3 
9 
2 

Guru Skor Tertinggi 
Skor Terendah 

Rata-Rata 
Standar Deviasi 

10 
2 
6 

1.33 
Konselor Skor Tertinggi 10 
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Skor Terendah 
Rata-Rata 

Standar Deviasi 

2 
6 

1.33 
Pustakawan Skor Tertinggi 

Skor Terendah 
Rata-Rata 

Standar Deviasi 

10 
2 
6 

1.33 
Laborat Skor Tertinggi 

Skor Terendah 
Rata-Rata 

Standar Deviasi 

10 
2 
6 

1.33 
Tenaga 

Administrasi 
Skor Tertinggi 
Skor Terendah 

Rata-Rata 
Standar Deviasi 

10 
2 
6 

1.33 
Sumber: Pengolahan Skor Hipotetik 

 
Wakil kepala sekolah dengan nilai maksimum 15 (jika wakil kepala 

sekolah melaksanakan tugasb dan tanggung jawabnya secara optimal) dan nilai 

minimal sebesar 3, Guru dengan nilai maksimum 10 (jika guru memiliki 

kualifikasi akademik yang memadai, background pendidikan sesuai dengan 

profesi serta dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal) 

dan dengan nilai minimal 2, Konselor, pustakawan, laborat, dan tenaga 

administrasi dengan nilai maksimum 10 (jika masing-masing tenaga tersebut 

memiliki kualifikasi akademik yang memadai, background pendidikan sesuai 

dengan profesi serta dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara 

optimal) nilai minimal 2 

Tabel 3.16 
Kategori skor Tenaga kependidikan 

 
Indikator Interval Skor Kriteria 

Wakil kepala 
sekolah 

12<skor≤15 
10<skor≤12 
8<skor≤10 
6<skor≤8 
3<skor≤6 

Sangat ideal 
ideal 

Cukup ideal 
Kurang ideal 
Tidak ideal 

Guru, 7.995<skor≤10 Sangat sesuai 
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konselor, 
pustakawan, 
laboran, tenaga 
administrasi 

6.665<skor≤7.995 
5.335<skor≤6.665 
4.005<skor≤5.335 

2skor≤4.005 

sesuai 
Cukup sesuai 
Kurang sesuai 
Tidak sesuai 

Sumber: Pengolahan Skor Kategorisasi 
 

 
 
d) Manajemen Kesiswaan 

Data tentang kesiswaan dengan nilai maksimum 50 (jika input siswa baik, 

proses belajar mengajar berjalan dengan efektif dan efisien) dan dengan nilai 

minimal 10 (jika semua butir aspek hanya minimum).Berikut disajikan tabel data 

manajemen kesiswaan:           

Tabel 3.17 
Manajemen Kesiswaan 

 
Indikator Statistik Hipotetik 

Input siswa Skor Tertinggi 
Skor Terendah 

Rata-Rata 
Standar Deviasi 

15 
3 
9 
2 

Proses 
Pembelajaran 

Skor Tertinggi 
Skor Terendah 

Rata-Rata 
Standar Deviasi 

35 
7 
21 

4.67 
Output Skor Tertinggi 

Skor Terendah 
Rata-Rata 

Standar Deviasi 

15 
3 
9 
2 

Sumber: Pengolahan Skor Kategorisasi 

 Input dengan nilai maksimum sebesar 15 (jika nilai input siswa tinggi, 

yang berupa NEM sekolah sebelumnya/SMP) dan nilai terendah 3. Program 

pembelajaran dengan nilai maksimum sebesar 35 (jika sekolah bisa menciptakan 

proses belajar mengajar yang efektif dan efisien) dengan nilai terendah 7. Output 

siswa dengan nilai maksimum 15 (jika output siswa mempunyai kualitas tinggi) 

dan nilai minimum  
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Tabel 3.18 
Kategori skor manajemen kesiswaan 

 
Indikator Interval Skor Kriteria 

Input  12<skor≤15 
10<skor≤12 
8<skor≤10 
6<skor≤8 
3<skor≤6 

Sangat tinggi 
tinggi 

Cukup tinggi 
Kurang tinggi 
Tidak tinggi 

Proses 
pengajaran 

27.99<skor≤35 
23.33<skor≤27.99 
18.67<skor≤23.33 

14<skor≤18.67 
7skor≤14 

Sangat optimal 
optimal 

Cukup optimal 
Kurang optimal 
Tidak optimal 

output 12<skor≤15 
10<skor≤12 
8<skor≤10 
6<skor≤8 
3<skor≤6 

Sangat tinggi 
tinggi 

Cukup tinggi 
Kurang tinggi 
Tidak tinggi 

Sumber: Pengolahan Skor Kategorisasi 
 
 
e) Manajemen Sarana Prasarana 

Data tentang sarana prasarana dengan nilai maksimum 65 (jika sekolah 

memiliki program pengadaan sarana prasarana yang disesuaikan dengan 

kebutuhan sekolah, serta melakukan pemeliharaan dan inventarisasi secara 

optimal) dan dengan nilai minimal 13 (jika sekolah tidak memanajemen sarana 

prasarana secara optimal). 

Berikut disajikan tabel data manajemen sarana prasarana: 

 
 
 

Tabel 3.19 
Manajemen Sarana Prasarana 

 
Indikator Statistik Hipotetik 

Pengadaan Skor Tertinggi 
Skor Terendah 

Rata-Rata 
Standar Deviasi 

15 
3 
9 
2 

Pemeliharaan Skor Tertinggi 15 
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Skor Terendah 
Rata-Rata 

Standar Deviasi 

3 
9 
2 

Inventarisasi Skor Tertinggi 
Skor Terendah 

Rata-Rata 
Standar Deviasi 

20 
4 
12 

2.67 
Sumber: Pengolahan Skor Hipotetik 

 
 Pengadaan sarana dan prasarana dengan nilai maksimal 15 (jika pengadaan 

sarana prasarana disesuaikan dengan kebutuhan dan dana yang dimiliki sekolah) 

dan nilai minimal 3. Pemeliharaan sarpras dengan nilai maksimal 15 (jika 

pemeliharaan sarana dan prasarana dilakukan dengan optimal) dan nilai terendah 

3. Inventarisasi sarana dan prasarana dengan nilai maksimal 20 (jika inventarisasi 

sarana prasarana dilakukan secara optimal) dan nilai minimal 4 

Tabel 3.20 
Kategori skor manajemen sarana dan prasarana 

 
Indikator Interval Skor Kriteria 

pengadaan 12<skor≤15 
10<skor≤12 
8<skor≤10 
6<skor≤8 
3<skor≤6 

Sangat ideal 
ideal 

Cukup ideal 
Kurang ideal 
Tidak ideal 

Proses 
pengajaran 

12<skor≤15 
10<skor≤12 
8<skor≤10 
6<skor≤8 
3<skor≤6 

Sangat optimal 
optimal 

Cukup optimal 
Kurang optimal 
Tidak optimal 

output 15.99<skor≤20 
13.33<skor≤15.99 
10.67<skor≤13.33 
8.01<skor≤10.67 

4<skor≤8.01 

Sangat optimal 
optimal 

Cukup optimal 
Kurang optimal 
Tidak optimal 

Sumber: Pengolahan Skor Kategorisasi 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
 

4.1 Hasil penelitian 

4.1.1 Gambaran Umum Populasi dan Sampel Penelitian 

SMA merupakan salah satu lembaga pendidikan umum sebagaimana yang 

digunakan oleh sekolah-sekolah lain di lingkungan Dinas Pendidikan. Tujuan 

utamanya menjalankan proses belajar mengajar, evaluasi hasil belajar peserta 

didik, dan mempersiapkan peserta didiknya untuk mampu melanjutkan kejenjang 

yang lebih tinggi, dalam hal ini adalah perguruan tinggi. 

Sekolah Menengah Atas (SMA) ini juga merupakan pilihan utama para 

peserta didik dalam melanjutkan pendidikan dari sekolah dasar (SD), dan SMP. 

Pada kenyataanya Sekolah Menengah Atas (SMA) ini memiliki komponen-

komponen manajemen sekolah yang di dalamnya akan berusaha bekerja sama 

secara efektif. Beberapa komponen sekolah pada Sekolah Menengah Atas (SMA) 

adalah kurikulum dan program pengajaran, tenaga kependidikan, kesiswaan, 

sarana prasarana, hubungan masyarakat dan layanan khusus, dan semuanya akan 

dikendalikan oleh kepala sekolah. 

 Akan tetapi dalam penelitian  ini hanya diambil 4 dari ke 7 komponen 

tersebut yaitu manajemen kurikulum dan program pengajaran, manajemen tenaga 

kependidikan, manajemen kesiswaan, serta  manajemen sarana prasarana yang di 

dalamnya di kendalikan oleh kepala sekolah dari masing-masing sekolah. 
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 Di Kabupaten Banjarnegara ada 13 SMA, yang meliputi 8 SMA negeri 

dan 5 SMA swasta. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Sekolah 

Menengah Atas (SMA) baik Swasta ataupun Negeri di kabupaten Banjarnegara 

yang semuanya berjumlah 13 sekolah. Sedangkan sampel penelitian ini adalah 6 

sekolah yaitu 3 Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri dan  3 Sekolah Menengah 

Atas (SMA) Swasta. 

Tabel  4.1 
Daftar populasi  

No Nama SMA Status 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 

SMA Negeri 1 Purworejo Klampok 
SMA Negeri 1 Purwonegoro 
SMA Negeri 1 Bawang 
SMA Negeri 1 Banjarnegara 
SMA Negeri 1 Sigaluh 
SMA Negeri 1 Karangkobar 
SMA Negeri 1 Wanadadi 
SMA Negeri 1 Batur 
SMA Muhamadiyah 
SMA Ma’arif Mandiraja 
SMA Muhamadiyah Kalibening 
SMA PGRI 
SMA Cokroaminoto 

Negeri 
Negeri 
Negeri 
Negeri 
Negeri 
Negeri 
Negeri 
Negeri 
Swasta 
Swasta 
Swasta 
Swasta 
Swasta 

Sumber diknas kab. Banjarnegara 

Tabel 4.2 
Sampel penelitian 

No Nama Sekolah Status 
1 SMA Negeri 1 Banjarnegara Negeri 
2 SMA Negeri 1 Bawang Negeri 
3 SMA Negeri 1 Purwonegoro Negeri 
4 SMA 1 Cokroaminoto Swasta 
5 SMA 1 Muhamadiyah Swasta 
6 SMA Ma’arif MAndiraja Swasta 

 Sumber teknik stratified random  sampling 
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4.1.2 Analisis Deskriptif Variabel dan Sub Variabel 
 
Analisis ini digunakan untuk mendiskripsikan karakteristik dari tiap-tiap 

variabel dan sub-variabel agar lebih bermakna dan komunikatif. Analisis 

deskriptif masing-masing variabel dan indikator adalah sebagai berikut: 

1. Kepemimpinan kepala sekolah 

Tabel 4.3 
Deskripsi Kepemimpinan Kepala Sekolah SMA Negeri 

 
Indikator Skor Tertinggi Skor Terendah Rata-rata SD 

Kepribadian 13.64 13.33 13.48 0.05 
Manajerial 13.86 13.35 13.60 0.08 
Kewirausahaan 14.23 13.41 13.82 0.13 
Supervisi 13.47 10.26 11.86 0.53 
Sosial 13.06 12.26 12.66 0.13 

Jumlah 68.27 62.61 65.42 0.92 
Sumber: Data Penelitian, Diolah 

Nilai rata-rata pada tabel diatas mewakili kondisi kepemimpinan kepala 

sekolah SMA negeri. Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat dari nilai rata-rata 

kepemimpinan kepala sekolah berada pada kategori pertama dan termasuk dalam 

kriteria mendekati sangat ideal. Dengan standar deviasi menunjukan nilai yang 

kecil, maka nilai standar deviasi yang kecil ini berarti  kepemimpinan kepala 

sekolah di SMA negeri sudah mendekati kriteria sangat ideal.  

Kompetensi kepribadian memiliki skor rata-rata 13.48 dengan kriteria 

mendekati sangat ideal karena kepala sekolah (SMA) negeri berahlak mulia, 

mampu menjadi teladan bagi warga sekolah yang lain, selalu menggunakan sikap 

terbuka dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, dan dapat mengendalikan diri 

dalam menghadapi masalah sekolah. Dari pengamatan langsung yang dilakukan 

peneliti kepala sekolah juga terlihat ramah terhadap staff yang ada dalam sekolah. 

Kompetensi manajerial kepala sekolah memiliki skor rata-rata 13.60 
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dengan kriteria mendekati sangat ideal hal ini dikarenakan kepala sekolah dapat 

menciptakan iklim sekolah yang inovatif, kepala sekolah mengelola staf dan guru 

dalam rangka pendayagunaan sumber daya manusia (SDM), serta kepala sekolah 

melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program sekolah 

dengan prosedur yang tepat serta melaksanakan tindak lanjutnya. 

Kompetensi kewirausahaan berkriteria mendekati sangat ideal dengan 

perolehan skor 13.82, karena kepala sekolah berusaha menciptakan inovasi yang 

berguna bagi pengembangan sekolah, kepala sekolah bekerja keras untuk 

mencapai keberhasilan sekolah, serta kepala sekolah pantang menyerah dan selalu 

mencari solusi terbaik dalam menghadapi kendala sekolah. 

Pelaksanaan kompetensi supervise kepala sekolah SMA negeri 

berkriteria mendekati ideal dengan perolehan skor 11,86 hal ini dikarenakan 

kepala sekolah masih belum  kurang mengamati secara langsung proses belajar 

mengajar yang dilakukan guru didalam kelas sehingga dalam kompetensi 

supervise ini dilaksanakan masih belum optimal. kepala sekolah mempunyai 

program supervisi pada masing-masing komponen sekolah tetapi dalam 

implementasinya belum di kembangkan secara optimal, sebagai contoh kepala 

sekolah jarang sekali meneliti perangkat mengajar guru (RPP, silabus) serta 

metode pengajaran. 

Kompetensi sosial kepala sekolah SMA negeri berkriteria mendekati 

sangat ideal dengan skor rata-rata 12.66 hal ini dikarenakan kepala sekolah 

bekerja sama dengan pihak lain untuk kepentingan sekolah, kepala sekolah 

berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, kepala sekolah 

memiliki kepekaan sosial terhadap orang tua atau kelompok lain. 
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Tabel 4.4 
Deskripsi Kepemimpinan Kepala Sekolah SMA Swasta 

 
Indikator Skor Tertinggi Skor Terendah Rata-rata SD 

Kepribadian 13.70 12.54 13.12 0.19 
Manajerial 13.53 11.81 12.67 0.28 
Kewirausahaan 13.80 12.45 13.12 0.22 
Supervisi 13.23 10.63 11.93 0.43 
Sosial 13.23 11.81 12.52 0.23 

Jumlah 67.49 59.24 63.36 1.35 
Sumber: Data Penelitian, Diolah 

Nilai rata-rata pada tabel diatas mewakili kondisi kepemimpinan kepala 

sekolah SMA swasta. Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat dari nilai rata-rata 

kepemimpinan kepala sekolah berada pada kategori pertama dan termasuk dalam 

kriteria mendekati sangat ideal. Dengan standar deviasi menunjukan nilai yang 

kecil, maka nilai standar deviasi yang kecil ini berarti  kepemimpinan kepala 

sekolah di SMA swasta sudah mendekati kriteria sangat ideal. 

Kompetensi kepribadian memiliki skor rata-rata 13.12 dengan kriteria 

mendekati sangat ideal karena kepala sekolah (SMA) swasta berahlak mulia, 

mampu menjadi teladan bagi warga sekolah yang lain, selalu menggunakan sikap 

terbuka dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, dan dapat mengendalikan diri 

dalam menghadapi masalah sekolah. 

Kompetensi manajerial kepala sekolah memiliki skor rata-rata 12.67 

dengan kriteria mendekati sangat ideal hal ini dikarenakan kepala sekolah dapat 

menciptakan iklim sekolah yang inovatif, kepala sekolah mengelola staf dan guru 

dalam rangka pendayagunaan sumber daya manusia (SDM), serta kepala sekolah 

melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program sekolah 

dengan prosedur yang tepat serta melaksanakan tindak lanjutnya. 

Kompetensi kewirausahaan berkriteria mendekati sangat ideal dengan 
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perolehan skor 13.12, karena kepala sekolah berusaha menciptakan inovasi yang 

berguna bagi pengembangan sekolah, kepala sekolah bekerja keras untuk 

mencapai keberhasilan sekolah, serta kepala sekolah pantang menyerah dan selalu 

mencari solusi terbaik dalam menghadapi kendala sekolah. 

Pelaksanaan kompetensi supervisi kepala sekolah SMA swasta berkriteria 

mendekati ideal dengan perolehan skor 11,93 hal ini dikarenakan kepala sekolah 

masih belum  kurang mengamati langsung proses belajar mengajar yang 

dilakukan guru didalam kelas sehingga dalam kompetensi supervisi ini 

dilaksanakan masih belum optimal. 

Kompetensi sosial kepala sekolah SMA swasta berkriteria mendekati 

sangat ideal dengan skor rata-rata 12.52 hal ini dikarenakan kepala sekolah 

bekerja sama dengan pihak lain untuk kepentingan sekolah, kepala sekolah 

berpartisipasi aktif dalam kegiatan social kemasyarakatan, kepala sekolah 

memiliki kepekaan social terhadap orang tua atau kelompok lain. 

 

2. Manajemen kurikulum dan program pengajaran 

Tabel 4.5 
Deskripsi Manajemen Kurikulum SMA Negeri 

 
Indikator Skor Tertinggi Skor Terendah Rata-rata SD 
KTSP 9.14 8.88 9.01 0.04 
Kalender Pend 14.33 13.18 13.75 0.19 
Prog.Pemb 19.47 17.53 18.49 0.32 
Penilaian HB 9.00 7.85 8.42 0.19 
Peraturan Ak 14.46 13.06 13.76 0.23 

jumlah 66.39 60.50 63.43 0.97 
Sumber: Data Penelitian, Diolah 

Nilai rata-rata pada tabel diatas mewakili kondisi manajemen kurikulum 

dan program pengajaran pada SMA  negeri. Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat 
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dari nilai rata-rata kurikulum dan program pengajaran berada pada kategori 

pertama dan termasuk dalam kriteria sangat optimal. Dengan standar deviasi 

menunjukan nilai yang kecil, berarti kurikulum dan program pengajaran sekolah 

SMA negeri sudah mendekati kriteria sangat optimal. Pelaksanakan kurikulum 

dan program pengajaran telah sesuai dengan aturan.  

Pada kompetensi KTSP sekolah negeri berkriteria sangat sesuai dengan 

skor 9.01 dikarenakan semua SMA negeri telah menggunakan kurikulum KTSP 

yang telah disesuaikan dengan kondisi sekolah, potensi sosial budaya masyarakat 

setempat dan peserta didik. 

Kalender pendidikan memperoleh skor rata-rata 13.75 kompetensi ini 

sudah mendekati kriteria sangat sesuai, kerena didalam kalender pendidikan berisi 

jadwal pelajaran, ulangan, kegiatan ekstra kurikuler, dan hari libur. 

Program pembelajaran memperoleh skor rata-rata 18.49 dengan kriteria 

mendekati sangat optimal. Dikarenakan sekolah berusaha melaksanakan kegiatan 

pembelajaran berdasarkan pada standar kompetensi lulusan, standar isi yang 

sesuai dengan peraturan permendiknas tahun 2007 no.22 dan no.23 tentang tata 

pelaksanaan program pembelajaran. Pelaksanaan program pembelajaran ini peran 

guru sangat diperlukan karena mengingat tugas dan tanggung jawabnya yang 

tidak terlepas dari belajar mengajar peserta didik. 

Penilaian hasil belajar memperoleh skor rata-rata 8.42 dengan kriteria 

mendekati ideal dikarenakan sekolah memiliki program penilaian hasil belajar, 

berupa pre-test, post-test, mid semester, ujian semester, UAN, dan UAS namun 

dalam hal ini tidak semua guru melaksanakan pre-test sehingga dalam penilaian 
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hasil belajar masih belum optimal. 

Peraturan akademik memperoleh skor 13.76 dengan kriteria mendekati 

sangat ideal. SMA negeri memiliki peraturan akademik yang berisi persyaratan 

minimal kehadiran siswa, kenaikan kelas, kelulusan dan hak-hak siswa. Peraturan 

akademik juga diputuskan oleh rapat dewan pendidik yang ditetapkan oleh kepala 

sekolah. 

Tabel 4.6 
Deskripsi Manajemen Kurikulum SMA Swasta 

Indikator Skor Tertinggi Skor Terendah Rata-rata SD 
KTSP 9.07 8.63 8.85 0.07 
Kalender Pend 13.07 12.18 12.62 0.14 
Prog.Pemb 18.07 16.81 17.44 0.21 
Penilaian HB 8.84 7.00 7.92 0.30 
Peraturan Ak 13.07 12.18 12.62 0.14 

Jumlah 62.12 56.80 59.45 0.86 
Sumber: Data Penelitian, Diolah 

Nilai rata-rata pada tabel diatas mewakili kondisi manajemen kurikulum 

dan program pengajaran pada SMA  swasta. Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat 

dari nilai rata-rata kurikulum dan program pengajaran berada pada kategori 

pertama dan termasuk dalam kriteria sangat optimal. Dengan standar deviasi 

menunjukan nilai yang kecil, berarti kurikulum dan program pengajaran sekolah 

SMA swasta sudah mendekati kriteria sangat optimal. Pelaksanakan kurikulum 

dan program pengajaran telah sesuai dengan aturan.  

Pada kompetensi KTSP sekolah swasta berkriteria sangat sesuai dengan 

skor 8.85 dikarenakan semua SMA swasta telah menggunakan kurikulum KTSP 

yang telah disesuaikan dengan kondisi sekolah, potensi sosial budaya masyarakat 

setempat dan peserta didik. 

Kalender pendidikan memperoleh skor rata-rata 12.62 kompetensi ini 
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sudah mendekati kriteria sangat sesuai, kerena didalam kalender pendidikan berisi 

jadwal pelajaran, ulangan, kegiatan ekstra kurikuler, dan hari libur. 

Program pembelajaran memperoleh skor rata-rata 17.44 dengan kriteria 

mendekati sangat optimal. Dikarenakan sekolah berusaha melaksanakan kegiatan 

pembelajaran berdasarkan pada standar kompetensi lulusan, standar isi yang 

sesuai dengan peraturan permendiknas tahun 2007 no.22 dan no.23 tentang tata 

pelaksanaan program pembelajaran. Pelaksanaan program pembelajaran ini peran 

guru sangat diperlukan karena mengingat tugas dan tanggung jawabnya yang 

tidak terlepas dari belajar mengajar peserta didik. 

Penilaian hasil belajar memperoleh skor rata-rata 7.92 dengan kriteria 

mendekati ideal dikarenakan sekolah memiliki program penilaian hasil belajar, 

berupa pre-test, post-test, mid semester, ujian semester, UAN, dan UAS namun 

dalam hal ini tidak semua guru melaksanakan pre-test sehingga dalam penilaian 

hasil belajar masih belum optimal. 

Peraturan akademik memperoleh skor 12.62 dengan kriteria mendekati 

sangat ideal. SMA swasta memiliki peraturan akademik yang berisi persyaratan 

minimal kehadiran siswa, kenaikan kelas, kelulusan dan hak-hak siswa. Peraturan 

akademik juga diputuskan oleh rapat dewan pendidik yang ditetapkan oleh kepala 

sekolah. 

3. Manajemen tenaga kependidikan 

Tabel 4.7 
Deskripsi Manajemen Tenaga kependidikan SMA Negeri 

Indikator Skor Tertinggi Skor Terendah Rata-rata SD 
Wakil Kep.Sek 14.40 13.53 13.96 0.14 
Guru 9.33 9.06 9.19 0.04 
Konselor 9.46 8.59 9.02 0.14 
Pustakawan 8.53 7.42 7.97 0.18 
Laborat 9.40 8.18 8.79 0.20 
Administrasi 9.40 8.71 9.05 0.11 
Jumlah 60.54 55.49 57.98 0.81 

Sumber: Data Penelitian, Diolah 

Nilai rata-rata pada tabel diatas mewakili kondisi tenaga kependidikan  
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SMA negeri. Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat dari nilai rata-rata tenaga 

kependidikan berada pada kategori pertama dan termasuk dalam kriteria sangat 

ideal dengan perolehan skor 57.98. Dengan standar deviasi menunjukan nilai yang 

kecil, berarti tenaga kependidikan sekolah di SMA negeri sudah mendekati 

kriteria sangat ideal.  

Dalam kompetensi wakil kepala sekolah SMA negeri berkriteria sangat 

ideal dengan perolehan skor rata-rata sebesar 13.96 hal ini dikarenakan  semua 

wakil kepala sekolah yang terdiri dari wakil kepala sekolah bidang kurikulum, 

kesiswaan, dan sarana prasarana telah melaksanakan tugas dan tanggung 

jawabnya masing-masing. Sebagai contoh wakil kepala sekolah bidang kurikulum 

bertugas menyusun kurikulum sekolah yang disesuaikan dengan kondisi sekolah 

yang bersangkutan, wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana menyusun 

inventarisasi sarana dan prasarana yang ada disekolah. 

Guru memperoleh skor rata-rata sebesar 9.19 dengan kriteria mendekati 

sangat ideal. Dikarenakan background pendidikan guru sesuai dengan mata 

pelajaran yang diampunya. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya 

sebagai agen pembelajaran, untuk kemajuan peserta didik, serta peran guru selalu 

membimbing peserta didik menjadi manusia yang berkualitas. 

Konselor dengan perolehan skor rata-rata sebesar 9.02 dengan kriteria 

mendekati sangat ideal. Karena rata-rata background pendidikan konselor sesuai 

dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai konselor. Sebagai contoh siswa-

siswa dapat bercerita pada konselor apabila siswa tersebut mengalami masalah 

baik dirumah, disekolah maupun diluar sekolah. Dengan adanya bimbingan 
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konseling yang di masukan dalam mata pelajaran diharapkan mampu membantu 

para siswa tersebut. 

Pustakawan berada pada kriteria mendekati sesuai dengan perolehan skor 

rata-rata 7.97. begitu juga pada tenaga laboratorum dengan perolehan skor rata-

rata sebesar 8.79. pada dasarnya tugas tenaga laborat yaitu membantu guru dalam 

kegiatan praktikum dilaboratorium akan tetapi semua petunjuk dan kegiatan tetap 

dipimpin oleh guru yang mengadakan praktek tersebut. 

Tenaga administrasi memperoleh skor rata-rata 9.05 dengan kriteria 

mendekati sangat ideal, dikarenakan tenaga administrasi melaksanakan tugas dan 

tanggung jawabnya sebagai tenaga administrasi yaitu memberikan pelayanan 

administratif. 

Tabel 4.8 
Deskripsi Manajemen Tenaga Kependidikan SMA Swasta 

 
Indikator Skor Tertinggi Skor Terendah Rata-rata SD 

Wakil Kep.Sek 13.53 13.00 13.26 0.08
Guru 9.23 8.90 9.06 0.05
Konselor 8.90 8.45 8.67 0.07
Pustakawan 8.84 8.20 8.52 0.10
Laborat 8.46 7.40 7.93 0.17
Administrasi 8.84 8.45 8.64 0.06

Jumlah 57.80 54.40 56.08 0.53
Sumber: Data Penelitian, Diolah 

Nilai rata-rata pada tabel diatas mewakili kondisi tenaga kependidikan  

SMA negeri. Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat dari nilai rata-rata tenaga 

kependidikan berada pada kategori pertama dan termasuk dalam kriteria sangat 

ideal dengan perolehan skor 56.08. Dengan standar deviasi menunjukan nilai yang 

kecil, berarti tenaga kependidikan sekolah di SMA swasta sudah mendekati 

kriteria sangat ideal.  
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Dalam kompetensi wakil kepala sekolah SMA swasta berkriteria sangat 

ideal hal ini dikarenakan  semua wakil kepala sekolah yang terdiri dari wakil 

kepala sekolah bidang kurikulum, kesiswaan, dan sarana prasarana telah 

melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Sebagai contoh 

wakil kepala sekolah bidang kurikulum bertugas menyusun kurikulum sekolah 

yang disesuaikan dengan kondisi sekolah yang bersangkutan, wakil kepala 

sekolah bidang sarana dan prasarana menyusun inventarisasi sarana dan prasarana 

yang ada disekolah. 

Guru memperoleh skor rata-rata sebesar 9.06 dengan kriteria mendekati 

sangat ideal. Dikarenakan background pendidikan guru sesuai dengan mata 

pelajaran yang diampunya. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya 

sebagai agen pembelajaran, untuk kemajuan peserta didik, serta peran guru selalu 

membimbing peserta didik menjadi manusia yang berkualitas. 

Konselor dengan perolehan skor rata-rata sebesar 8.67 dengan kriteria 

mendekati sangat ideal. Karena rata-rata background pendidikan konselor sesuai 

dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai konselor. Sebagai contoh siswa-

siswa dapat bercerita pada konselor apabila siswa tersebut mengalami masalah 

baik dirumah, disekolah maupun diluar sekolah. Dengan adanya bimbingan 

konseling yang di masukan dalam mata pelajaran diharapkan mampu membantu 

para siswa tersebut. 

Pustakawan berada pada kriteria mendekati sesuai dengan perolehan skor 

rata-rata 8.52. begitu juga pada tenaga laboratorum dengan perolehan skor rata-

rata sebesar 7.93. pada dasarnya tugas tenaga laborat yaitu membantu guru dalam 
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kegiatan praktikum dilaboratorium akan tetapi semua petunjuk dan kegiatan tetap 

dipimpin oleh guru yang mengadakan praktek tersebut. 

Tenaga administrasi memperoleh skor rata-rata 8.64 dengan kriteria 

mendekati sangat ideal, dikarenakan tenaga administrasi melaksanakan tugas dan 

tanggung jawabnya sebagai tenaga administrasi yaitu memberikan pelayanan 

administratif. 

 

4. Manajemen kesiswaan 

Tabel 4.9 
Deskripsi Manajemen Kesiswaan SMA Negeri 

 
Indikator Skor 

Tertinggi 
Skor Terendah Rata-rata SD 

Input 13.57 12.88 13.22 0.11 
Proses Pemb 34.46 30.82 32.64 0.60 
Jumlah 48.03 43.70 45.86 0.71 

Sumber: Data Penelitian, Diolah 

Nilai rata-rata pada tabel diatas mewakili kondisi kesiswaan  SMA negeri. 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat dari nilai rata-rata kesiswaan berada pada 

kategori kedua dan termasuk dalam kriteria tinggi dengan perolehan skor 45.86. 

Dengan standar deviasi menunjukan nilai yang kecil, berarti manajemen 

kesiswaan SMA negeri sudah mendekati kriteria sangat tinggi.  

Input memperoleh skor 13.22 dikarenakan didalam kegiatan penerimaan 

siswa baru telah dikelola oleh panitia penerimaan siswa baru. Proses pembelajaran 

memperoleh skor rata-rata 32.64 dengan kriteria mendekati sangat ideal. 

Dikarenakan sekolah selalu melaporkan kemajuan siswa secara periodik lewat 

hasil rapot serta sekolah berusaha menciptakan proses pembelajaran yang 
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kondusif, efektif, dan efisien dengan wujud tindakan berupa melengkapi sarana 

prasarana. 

Tabel 4.10 
Deskripsi Manajemen Kesiswaan SMA Swasta 

Indikator Skor Tertinggi Skor Terendah Rata-rata SD 
Input 13.07 12.50 12.78 0.09 
Proses Pemb 30.76 29.45 30.10 0.21 

Jumlah 43.83 41.95 42.88 0.30 
Sumber: Data Penelitian, Diolah 

Nilai rata-rata pada tabel diatas mewakili kondisi kesiswaan  SMA swasta. 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat dari nilai rata-rata kesiswaan berada pada 

kategori kedua dan termasuk dalam kriteria tinggi dengan perolehan skor 42.88. 

Dengan standar deviasi menunjukan nilai yang kecil, berarti manajemen 

kesiswaan SMA swasta sudah mendekati kriteria sangat tinggi.  

Input memperoleh skor 12.78 dikarenakan didalam kegiatan penerimaan 

siswa baru telah dikelola oleh panitia penerimaan siswa baru. Proses pembelajaran 

memperoleh skor rata-rata 30.10 dengan kriteria mendekati sangat ideal. 

Dikarenakan sekolah selalu melaporkan kemajuan siswa secara periodik lewat 

hasil rapot serta sekolah berusaha menciptakan proses pembelajaran yang 

kondusif, efektif, dan efisien dengan wujud tindakan berupa melengkapi sarana 

prasarana. 

5. Manajemen sarana dan prasarana 

Tabel 4.11 
Deskripsi Manajemen Sarana Prasarana SMA Negeri 

 
Indikator Skor 

Tertinggi 
Skor Terendah Rata-rata SD 

Pengadaan 14.33 9.57 11.95 0.79 
Pemeliharaan 14.66 12.82 13.74 0.30 
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Inventarisasi 19.33 17.18 18.25 0.35 
Jumlah 48.32 39.57 43.94 1.44 

Sumber: Data Penelitian, Diolah 

Nilai rata-rata pada tabel diatas mewakili kondisi sarana dan prasarana  

SMA negeri. Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat dari nilai rata-rata manajemen 

sarana dan prasarana berada pada kategori pertama dan termasuk dalam kriteria 

sangat optimal dengan skor sebesar 43.94. Dengan standar deviasi menunjukan 

nilai yang kecil, berarti manajemen sarana dan prasarana SMA negeri sudah 

mendekati kriteria sangat optimal.  

Pengadaan memperoleh skor rata-rata sebesar 11.95 dikarenakan 

kebutuhan sarana dan prasarana di sesuaikan dengan kebutuhan sekolah. 

Pemeliharaan sarana dan prasarana memperoleh skor rata-rata sebesar 13.74 hal 

ini dimaksudkan agar sarana prasarana tetap berfungsi guna mendukung proses 

pendidikan dengan memperhatikan kesehatan dan keamanan lingkungan. 

Inventarisasi sarana prasarana memperoleh skor 18.25 dengan kriteria 

mendekati sangat ideal hal ini dikarenakan masing-masing SMA negeri memiliki 

buku inventarisasi. 

Tabel 4.12 
Deskripsi Manajemen Sarana Prasarana SMA Swasta 

Indikator Skor Tertinggi Skor Terendah Rata-rata SD 
Pengadaan 13.00 12.27 12.64 0.12 
Pemeliharaan 13.07 10.72 11.89 0.39 
Inventarisasi 17.23 16.72 16.97 0.08 

Jumlah 43.30 39.71 41.49 0.59 
Sumber: Data Penelitian, Diolah 

Nilai rata-rata pada tabel diatas mewakili kondisi sarana dan prasarana  

SMA swasta. Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat dari nilai rata-rata manajemen 
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sarana dan prasarana berada pada kategori kedua dan termasuk dalam kriteria 

optimal dengan skor sebesar 41.49. Dengan standar deviasi menunjukan nilai 

yang kecil, berarti manajemen sarana dan prasarana SMA swasta sudah mendekati 

kriteria sangat optimal.  

Pengadaan memperoleh skor rata-rata sebesar 12.63 dikarenakan 

kebutuhan sarana dan prasarana di sesuaikan dengan kebutuhan sekolah. 

Pemeliharaan sarana dan prasarana memperoleh skor rata-rata sebesar 11.89 hal 

ini dimaksudkan agar sarana prasarana tetap berfungsi guna mendukung proses 

pendidikan dengan memperhatikan kesehatan dan keamanan lingkungan. 

Inventarisasi sarana prasarana memperoleh skor 16.97 dengan kriteria 

mendekati sangat ideal hal ini dikarenakan masing-masing SMA swasta memiliki 

buku inventarisasi. 

6. Output  

Table 4.13 
Persentase kelulusan SMA Negeri dan Swasta 

 
No SMA negeri % 

(persentase)
No SMA swasta % 

(persentase)
1 SMAN 1 Bawang 99.37% 1 SMA Muhamadiyah 99.37% 

2 SMAN 1 
Banjarnegara 

100% 2 SMA Ma’arif 86.6% 

3 SMAN 1 
Purwonegoro 

95.62% 3 SMA Cokroaminoto 95.83% 

 Jumlah rata-rata 98.33%  Jumlah rata-rata 93.23% 

Sumber: nilai UAN 2007/2008 

Tabel diatas menunjukan persentase kelulusan (output) pada masing-

masing sekolah dimana masih ada beberapa sekolah yang tingkat kelulusan belum 

mencapai 100%. Dimana pada SMA Negeri 1 Bawang dari 349 siswa masih 
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terdapat 3 siswa yang tidak lulus, pada SMA negeri 1 Purwonegoro dari 224 siswa 

terdapat 10 siswa yang tidak lulus, SMA muhamadiyah banjarnegara 2 siswa yang 

tidak lulus, SMA Ma’arif terdapat 3 siswa yang tidak lulus dan SMA 

cokroaminoto 1 siswa yang tidak lulus. 

Adapun siswa yang melanjutkan keperguruan tinggi menurut kepala 

sekolah kurang lebih 35% SMA negeri dan SMA swasta 10 % baik perguruan 

tinggi negeri maupun swasta 

Tabel 4.14 
Rekap hasil penelitian 

 
SMA Negeri SMA Swasta No Komponen 
Skor rata-rata Skor rata-rata 

1 Kepemimpinan kepala 
sekolah 

65.42 63.36 

2 Kurikulum dan 
program pembelajaran 

63.43 59.45 

3 Ketenaga 
kependidikan 

57.98 56.08 

4 Kesiswaan 45.86 42.88 
5 Sarana dan prasarana 43.94 41.49 

Total skor 276.63 263.26 
Sumber: analisis data penelitian 

Dari hasil analisis data skor penelitian diatas menunjukkan secara 

keseluruhan kinerja manajemen sekolah pada SMA negeri dan swasta. Terlihat 

bahwa SMA negeri lebih unggul sedikit dari SMA swasta dengan perolehan skor 

SMA negeri 276.63 dan SMA swasta sebesar 263.26. Akan tetapi, kriteria yang 

diterima baik SMA negeri maupun swasta dalam kategori yang seimbang. 

Artinya, kinerja manajemen sekolah di SMA negeri dan swasta di Kabupaten 

Banjarnegara dalam kondisi maksimal sesuai dengan teori dan Permendiknas 

tahun 2007.  
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4.2 Pembahasan 

1. Kepemimpinan kepala sekolah 

Gaya kepemimpinan kepala SMA negeri jumlah skor 65.46 dan SMA 

swasta 63.53 dengan kriteria sangat ideal. Karena dalam melaksanakan tugas dan 

tanggung jawabnya sebagai pimpinan sekolah, kepala sekolah menggunakan 

kelima kompetensi secara optimal, kriteria ini tidak hanya dibuktikan dengan hasil 

perolehan skor, tetapi melalui wawancara dengan para warga sekolah, dan 

berdasarkan pengamatan langsung yang dilakukan oleh peneliti. 

Akan tetapi dari kelima kompetensi kepemimpinan kepala sekolah terdapat 

kelemahan pada kompetensi supervisi yang masih belum optimal didalam 

pelaksanaanya. Baik di SMA negeri dan SMA swasta, Kelemahan pada 

kompetensi supervisi ini terjadi dikarenakan kepala sekolah belum optimal dalam 

mengamati kegiatan belajar mengajar dikelas, tidak memantau secara berkala 

perkembangan peserta didik, dan belum bisa memberikan tugas dan 

tanggungjawab kepada bawahannya yang sesuai dengan latar belakang pendidikan  

sehingga profesionalitas didalam sekolah tidak bisa tercipta. 

Hal ini terjadi dikarenakan pada SMA negeri maupun SMA swasta kepala 

sekolah beranggapan bahwa guru disekolah tersebut sudah profesional didalam 

mengajar sehingga di biarkan saja dalam kegiatan belajar mengajar. Padahal pada 

kenyataanya masih banyak guru yang masih belum berkualitas di dalam kegiatan 

belajar mengajar (KBM) di dalam kelas. Seperti kurang tepatnya metode 

pembelajaran dengan pokok bahasan, tidak tepatnya penanganan masalah dalam 

kelas dan kurang bisa memotivasi peserta didik dalam belajar. Sedangkan 
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penyebab belum optimalnya pemberian tanggung jawab kepala sekolah kepada 

bawahanya di karenakan kurang terciptanya suasana yang harmonis antara kepala 

sekolah, guru dan staf sekolah sehingga hanya orang-orang yang dipercaya saja 

yang di tunjuk untuk memegang tanggung jawab tersebut, padahal pada 

kenyataanya tugas tersebut tidak sesuai dengan keahlian dan profesionalitasnya. 

Upaya untuk meningkatkan kompetensi supervisi dapat dilakukan dengan 

upaya Pendayagunaan SDM adalah upaya-upaya memanfaatkan pengetahuan, 

keterampilan, pengalaman dan potensi serta sikap SDM yang ada di sekolah 

maupun masyarakat secara optimal untuk mencapai tujuan yang telah disepakati 

bersama. Pendayagunaan SDM ini dapat dilakukan dengan: 

a) Mengidentifikasi tugas yang harus dikerjakan; 

b) Mengidentifikasi kemampuan, minat dan sikap SDM yang ada; 

c) Mengupayakan agar tugas-tugas dilaksanakan oleh tenaga yang sesuai 

dengan latar belakang pendidikan, pengalaman dan sikap seseorang 

gunakan moto ”the right man on the right place at the right time”; 

d) Merumuskan tugas dan tanggung jawab (pembagian kerja secara 

individual maupun secara kelompok) dengan koordinasi yang memadai; 

e) Intensifkan komunikasi antara pimpinan  dan staf dan sesama staf untuk 

mendiskusikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab bersama maupun 

tanggung jawab masing-masing; 

f) Lakukan supervisi secara berkala dan sampaikan umpan balik dari hasil 

supervisi dengan segera 
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2. Manajemen kurikulum dan program pengajaran 

Secara keseluruhan manajemen kurikulum dan program pengajaran pada 

SMA negeri dan SMA swasta sudah sangat optimal.  Akan tetapi baik SMA 

negeri dan swasta masih terdapat kelemahan pada kompetensi penilaian hasil 

belajar yang masih belum optimal. 

Kelemahan pada penilaian belajar dikarenakan didalam penyusunan 

program penilaian hasil belajar didasarkan pada standar penilaian pendidikan yang 

semakin tinggi, sehingga akan membuat para siswa mengalami kesulitan untuk 

mencapai kriteria ketuntasan minimal (KKM) dan standar nilai yang semakin 

tinggi. hal ini terjadi dikarenakan sulitnya guru untuk mentransferr materi yang 

banyak dan padat kepada anak didiknya dikarenakan banyaknya jumlah siswa 

didalam kelas sehingga sulit bagi guru untuk berkomunikasi dan memantau 

perkembangan siswa. 

Oleh karena itu perlu adanya tinjauan oleh kepala sekolah, guru, orang tua 

siswa dan lingkungan sekolah agar dapat mengawasi dan memotivasi anak 

didiknya sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan yang diharapkan. Bagi 

sekolah dapat mengurangi jumlah siswa ditiap kelas yang terlalu besar sehingga 

akan memudahkan guru mengontrol prestasi masing-masing siswa. Apabila siswa 

yang belum mencapai prestasi yang diharapkan, maka guru berkewajiban 

melakukan remedial sehingga siswa betul-betul menguasai materi. dengan adanya 

hal demikian sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan yang kita harapkan. 

Seperti yang dikatakan oleh Yusufhadi (2004:732), penguasaan atas tujuan 

belajar dalam kurikulum harus diusahakan tidak hanya pada jenjang yang rendah. 
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Dalam ranah kognitif misalnya, penguasaan itu tidak cukup pada kemampuan 

untuk mengingat dengan menyebutkan, mengidentifikasi, dan mengulang, 

melainkan pada jenjang kognitif yang lebih tinggi seperti kemampuan 

menganalisis, menilai, dan mencipta. Dalam ranah afektif tujuan tidak hanya pada 

jenjang pengenalan dan pemberian respons, melainkan pada jenjang 

pengorganisasian dan pengamalan. 

 

3. Manajemen tenaga kependidikan 

Secara keseluruhan manajemen tenaga kependidikan yang meliputi wakil 

kepala sekolah, guru, konselor, pustakawan, laboran,dan administrasi sudah 

dilaksanakan dengan sangat ideal. Akan tetapi pada SMA negeri masih terdapat 

kekurangan pada tenaga pustakawan yang masih belum optimal sedangkan pada 

SMA swasta terdapat kekurangan pada hal tenaga laboratorium.  

Hal ini terjadi karena pada SMA negeri dan swasta belum mempunyai 

kualifikasi akademik yang memadai untuk tenaga laborat dan pustakawan. 

Sehingga untuk alokasi tenaga laborat  masih dipegang secara rangkap oleh guru 

masing-masing bidang studi. Padahal seharusnya sekolah menempatkan tenaga 

khusus untuk fokus pada tugas laborat. Oleh karena itu perlu adanya upaya 

sekolah agar tugas-tugas dilaksanakan oleh tenaga yang sesuai dengan latar 

belakang pendidikan, pengalaman dan sikap seseorang. 
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4. Manajemen kesiswaan 

 Secara keseluruhan kinerja manajemen kesiswaan yang meliputi input dan 

proses pembelajaran pada SMA negeri berkriteria sangat tinggi. Dikarenakan  

Sekolah selalu melaporkan kepada orang tua kemajuan siswanya secara periodik, 

Sekolah juga memiliki program supervisi bagi siswanya selain itu juga 

menyediakan bimbingan dan bantuan terhadap anak-anak yang bermasalah dalam 

belajar baik emosional maupun sosial.  

Akan tetapi pada SMA swasta terdapat kelemahan pada input. dikarenakan 

SMA negeri merupakan tujuan yang paling utama dari beberapa siswa yang 

memiliki nilai bagus, sebelum pada akhirnya dicabut dan pindah untuk mendaftar 

di sekolah swasta hal ini dikarenakan adanya persaingan nilai. 

Suparlan menggariskan salah satu indikator keberhasilan MBS pada aspek 

peserta didik adalah dengan adanya kemampuan pengembangan potensi. Artinya, 

jikalau sekolah swasta mengintensifkan pegembangan potensi maka kelemahan 

tersebut akan dapat diatasi. Beberapa upaya diantaranya dengan melakukan 

variasi pembelajaran dengan mengkolaborasikan dengan media pembelajaran 

yang tepat dan efektif. 

 

5. Manajemen sarana dan prasarana 

Secara umum kinerja aspek manajemen sarana dan prasarana sudah sangat 

optimal akan tetapi pada SMA negeri terapat kelemahan pada pengadaan dan 
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SMA swasta pada hal pemeliharaan yang masih belum dilaksanakan secara 

optimal.  

Mereka mengalami kelemahan pada aspek tersebut dikarenakan  pada SMA 

Negeri dikarenakan kurangannya dana untuk membeli sarana dan prasarana. 

Begitu juga pada SMA Swasta dengan tidak optimal pemeliharaan sarana dan 

prasarana, dikarenakan kesadaran siswa untuk memelihara sarana dan prasarana 

yang ada disekolah misalnya masih banyak coretan-coretan ditembok dan dimeja, 

lingkungan sekolah yang kotor dikarenakan kurangnya kesadaran para siswa 

untuk membuang sampah pada tempatnya. Pemeliharaan disini dimaksudkan agar 

sarana dan prasarana tetap berfungsi untuk mendukung jalanya proses pendidikan. 

Namun pada kenyataanya pemeliharaan hanya dilakukan oleh pihak-pihak 

tertentu seperti tukang kebun sekolah. 

Menurut Bafadal (2003:5) secara umum, tujuan manajemen perlengkapan 

sekolah adalah memberikan layanan secara profesional di bidang saran prasarana 

pendidikan dalam rangka terselenggaranya proses pendidikan secara efektif dan 

efisien. Tujuannya adalah untuk mengupayakan pengadaan sarana dan prasarana 

pendidikan malalui sistem perencanaan dan pengadaan yang hati-hati dan 

seksama, untuk mengupayakan pemakaian sarana dan prasarana sekolah secara 

tepat dan efisien, dan untuk mengupayakan pemeliharaan sarana dan prasarana 

sekolah sehingga keberadaannya selalu dalam kondisi siap pakai dalam setiap 

diperlukan oleh semua personil sekolah. 
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6. Output 

Dari segi output yang dihasilkan kinerja manajemen sekolah akan sangat 

mempengaruhi keberhasilan suatu sekolah untuk mencetak lulusan yang 

berkualitas. Di mana pada masing-masing sekolah berusaha mencetak lulusan 

yang berkualitas, tetapi kenyataannya tingkat kelulusan tidak pernah mencapai 

optimal. Hal ini masih di alami oleh siswa-siswa pada SMA negeri ataupun 

swasta dimana tingkat kelulusan belum mencapai 100%. Dari hasil analisis data, 

bisa diketahui pada SMA swasta sebab kualitas lulusan yang masih kurang, yaitu 

karena input yang rendah, sekolah kurang menciptakan suasana pembelajaran 

yang kondusif, efektif dan efisien. Pada SMA swasta rata-rata mempunyai 

kuantitas siswa melanjutkan ke perguruan tinggi yang masih rendah, karena ada 

sebuah anggapan dari rata-rata orang tua siswa bahwa sekolah sampai SMA sudah 

cukup tinggi dan tidak perlu lagi untuk melanjutkan ke perguruan tinggi.  
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BAB V 

PENUTUP 

 
5.1  Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis data yang telah diuraikan, dapat disimpulkan 

bahwa pada SMA negeri dan SMA swasta se kabupaten Banjarngara adalah 

sebagai brikut: 

a. Aspek kepemimpinan kepala sekolah 

Kepemimpinan kepala sekolah Pada SMA negeri dan swasta memiliki kriteria 

sangat ideal. Akan tetapi terdapat kelemahan pada kompetensi supervisi. hal 

ini terjadi karena kepala sekolah belum optimal didalam mengamati kegiatan 

belajar mengajar dikelas, sehingga tenaga pendidik dan siswa tidak terpantau 

perkembangannya. Hal ini terjadi dikarenakan kepala sekolah di SMA negeri 

dan swasta beranggapan bahwa guru disekolah tersebut sudah profesional di 

dalam kegiatan kegiatan belajar mengajar dikelas. 

b.  Aspek manajemen kurikulum dan program pengajaran 

Manajemen kurikulum dan program pengajaran pada SMA negeri dan swasta 

berkriteria sangat optimal. Akan tetapi terdapat kekurangan pada penilaian 

hasil belajar yang masih kurang optimal dikarenakan didalam penilaian hasil 

belajar didasarkan pada standar penilaian pendidikan yang semakin tinggi. 

c. Aspek manajemen tenaga kependidikan 

Manajemen tenaga kependidikan pada SMA negeri dan swasta berkriteria 

sangat ideal. Akan tetapi terdapat kekurangan pada tenaga pustakawan dan 

tenaga laboratorium. Hal ini di karenakan pada SMA baik negeri dan swasta 
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belum mempunyai kualifikasi akademik yang memadai untuk tenaga laboran 

dan pustakawan, sehingga untuk tenaga laboratorium masih dipegang secara 

rangkap oleh guru masing-masing bidang studi. 

d. Aspek manajemen kesiswaan 

Manajemen kesiswaan yang meliputi input dan proses belajar mengajar pada 

SMA negeri dan swasta berkriteria tinggi. Perbedaan hanya SMA negeri 

memiliki input yang lebih baik dari SMA swasta. Hal ini disebabkan banyak 

calon siswa yang menempatkan sekolah swasta sebagai pilihan kedua setelah 

sekolah negeri 

e. Aspek manajemen sarana dan prasarana 

Manajemen sarana dan prasarana pada SMA Negeri berkriteria sangat 

optimal sedangkan pada SMA Swasta berkriteria optimal. Namun, pada SMA 

Negeri memiliki kekurangan pada sistem Pengadaan yang kurang optimal. 

Sedangkan pada SMA Swasta terdapat kelemahan pada pemeliharaan. Hal ini 

terjadi dikarenakan kesadaran warga sekolah didalam memelihara sarana 

prasarana yang masih belum optimal.  

f. Aspek output (lulusan) 

Output yang di hasilkan oleh SMA negeri secara kualitas lulusan memiliki 

persentase lebih tinggi dari SMA swasta. Pada SMA negeri intensitas 

melanjutkan ke perguruan tinggi rata-rata 35%, dan pada SMA swasta 10%, 

untuk tahun ini pada SMA negeri dan swasta kelulusan belum mencapai 

100%. 
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5.2   Saran 

Berdasarkan simpulan diatas saran yang dapat peneliti berikan adalah: 

1. Pada aspek kepemimpinan kepala sekolah, saran yang dapat diajukan adalah : 

Baik kepala SMA negeri maupun swasta hendaknya lebih meningkatkan 

kompetensi supervisi dengan selalu mengadakan perencanaan, 

pengorganisasian, penggerakkan, pengkoordinasian, pengarahan dan 

pengawasan dalam melaksanakan manajemen sekolah agar mencapai titik 

efektif dan efisien.  

2. Pada aspek kurikulum dan program pengajaran baik SMA Negeri dan swasta 

lebih meningkatkan lagi pada penilaian hasil belajar dan hendaknya baik 

kepala sekolah, guru, siswa,  maupun staf tata usaha dapat memperhatikan 

perkembangan siswa sehingga siswa dapat berhasil di dalam belajarnya. 

3. Pada aspek tenaga kependidikan 

Hendaknya SMA negeri dan swasta mencari tenaga perpustakaan dan 

laboratorium sesuai dengan keahlian yang dimilikinya. 

4. Pada aspek kesiswaan, hendaknya SMA negeri untuk meningkatkan usahanya 

dalam pengadaan sarana dan prasarana agar bisa lebih mendukung proses 

pendidikan. Untuk SMA swasta untuk lebih meningkatkan usahanya dalam 

pemeliharaan sarana prasarana yang telah dimiliki agar sarana prasarana tetap 

berfungsi dengan baik. 

5. Pada aspek sarana dan prasarana Hendaknya SMA  negeri untuk 

meningkatkan usahanya dalam pengadaan dan inventarisasi terhadap sarana 
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prasarana yang telah dimiliki agar sarana prasarana tetap berfungsi dengan 

baik.  Untuk SMA swasta disarankan dalam pengadaan dan pemeliharaaan 

ditingkatkan supaya sarana prasarana yang dimiliki disekolah bisa mendukung 

proses pendidikan. 

6. Pada aspek output 

Pada SMA negeri dan swasta hendaknya lebih ditingkatkan prestasi kelulusan 

yang telah diraih agar nilai kelulusan mencapai 100%. 

7. Melihat keterbatasan yang penulis miliki, maka bagi peneliti selanjutnya dapat 

menguji ulang penelitian ini disekolah lain, dan dapat menambah variabel lain 

sehingga penelitian selanjutnya dapat berkembang dan menghasilkan 

penemuan baru. Misalnya selain keempat variabel tersebut dapat ditambah 

dengan variabel manajemen keuangan, manajemen layanan khusus, dan 

manajemen hubungan masyarakat. Dikarenakan meskipun manajemen sekolah 

memiliki manajemen kurikulum, manajemen tenaga kependidikan, 

manajemen kesiswaan dan manajemen sarana prasarana, tanpa diimbangi 

dengan manajemen keuangan, layanan khusus dan manajemen hubungan 

masyarakat maka kualitas manajemen sekolah belum dikatakan maksimal. 
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KISI-KISI INSTRUMEN YANG DIGUNAKAN 
KISI-KISI INSTRUMEN ANGKET 

Variabel Sub variabel Indikator No Item Jumlah 
 

Manajemen 
Sekolah 

 
1. Kepemimpinan 

Kepala sekolah 
 
 
 
 
2. Kurikulum & 

Program   
Pengajaran 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Tenaga 

kependidikan 
 
 
 
 
 
 
 
3. Kesiswaan 

 
 
 
 
4. Sarana dan 

Prasarana 
 
 

 

 
a. Kepribadian 
b.  Manajerial 
c. Kewirausahaan 
d.  Supervisi 
e. sosial 

 
a. Kurikulum&Progr

am Pengajaran 
 
b. Kalender 

Pendidikan 
 
c. Program 

Pembelajaran 
 
 
 
d. Penilaian Hasil 

Belajar 
 
 
e. Peraturan 

Akademik 
 
 
a. Kepala Sekolah 

Dan Wakil 
b. Guru 
c. Konselor 
d. Pustakawan 
e. Laborat 
f. Tenaga 

Administrasi 
a.      Input 
b.      Proses          

Pembelajaran 
c.      Output 
 
a. Pengadaan 
b. Pemeliharaan 
c. Perawatan 

 
1,2,3 
4,5,6 
7,8,9 
10,11,12 
13,14,15 
 
16,17 
 
 
 
18,19,20 
 
 
21,22,23,24 
 
 
 
 
25,26 
 
 
 
27,28,29 
 
 
 
30,31,32 
 
 
33.34 
35.36 
37.38 
39.40 
41.42 
 
43.44.45 
46.47.48.49.50.51. 
52 
53.54.55 
 
56.57.58 
59.60.61 
62.63.64.65 
 

 
3 
3 
3 
3 
3 

 
2 

 
 
 

3 
 

 
4 
 
 
 
 

2 
 

 
 

3 
 

 
 
     3 
 
 
     2 
     2 
     2 
      2 
     2 
 
     3 
     7   
 
 
 

3 
3 
4 

Lampiran 1 
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KISI-KISI INSTRUMEN YANG DIGUNAKAN 
 

Variabel Sub variabel Indikator Instrumen 
yang 

digunakan 

Responden

 
Manajemen 
Sekolah 

 
1.Kepemimpina

n kepala 
sekolah 
 
 
 
 

 
2.Kurikulum & 

Program 
pengajar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.Tenaga 

kependidikan 
 
 
 
 
 

 
a. Kepribadian 
b. Manajerial 
c.  Kewirausahaan 
d. Supervisi 
 
e.  Sosial 

 
 
a. Kurikulum KTSP 
 
 
b. Kalender Pendidikan 
 
 
c. Program pembelajaran 
 
 
 
 
d. Penilaian hasil belajar 
 
 
e. Peraturan akademik 

 
 
 
 
 
a. Kepala sekolah dan 

wakil 
 
b. Guru 
 
 
 

 
Angket 
Angket 
Angket 
Angket,waw
ancara 
Angket,waw
ancara 
 
Dokumen. 
Angket dan 
wawancara 
Dokumen, 
angket, 
observasi 
Dokumen, 
angket dan 
observasi 
 
 
Dokumen, 
angket, dan 
observasi 
Dokumen 
dan angket 
 
 
 
 
Angket dan 
wawancara 
 
Angket dan 
observasi 
 
 

 
Guru 
Guru 
Guru 
Guru 
 
Guru 
 
 
Guru dan 
Wakasek  
Kurikulum 
Guru dan 
Wakasek 
Kurikulum 
Kepala 
Sekolah, 
Guru dan 
Wakasek 
Kurikulum 
Guru dan 
Wakasek 
Kurikulum 
Kepala 
Sekolah, 
Wakasek 
Kurikulum 
dan Guru 
 
Kepala 
Sekolah 
dan Guru 
Kepala 
Sekolah 
dan Guru 
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4.Kesiswaan 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.Sarana dan 

prasarana 
 
 
 
 

c. Konselor 
 
 
d. Pustakawan 
 
 
e. Laborat 
 
 
 
f. Tenaga administrasi 
 
 
 
a. Input 
 
 
 
b. Proses pembelajaran 
 
 
c. Output 
 
 
a. Pengadaan 
 
 
 
 
 
b. Pemeliharaan 
 
 
 
 
 
c. Perawatan 
 

Angket 
 
 
Angket 
 
 
Angket 
 
 
 
Angket 
 
 
 
Dokumen, 
angket dan 
wawancara 
 
Angket dan 
observasi 
 
Dokumen, 
dan angket 
 
Angket dan 
wawancara 
 
 
 
 
Angket, 
dokumen, 
wawancara, 
dan 
obnservasi 
 
Angket dan 
wawancara 
 
 
 

Kepala 
Sekolah 
dan Guru 
Kepala 
Sekolah 
dan Guru 
Kepala 
Sekolah 
dan Guru 
 
Kepala 
Sekolah 
dan Guru 
 
Guru dan 
Wakasek 
kesiswaan 
 
Guru dan 
Wakasek 
Kesiswaan 
Guru 
 
 
Kepala 
Sekolah, 
Guru dan 
Wakasek 
Sarana 
Prasarana 
Kepala 
sekolah, 
guru dan 
Wakasek 
Sarana 
prasarana 
Wakasek 
sarana 
prasarana 
dan guru 
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KISI-KISI OBSERVASI 
 

Variabel Sub variabel Indikator 
 

Manajemen Sekolah 
 
1. Kepemimpinan 

Kepala Sekolah 
 
 
 

2. Kurikulum & 
Program 
Pembelajaran 
 
 
 

3. Tenaga 
Kependidikan 
 
 
 
 
 
 

4. Kesiswaan 
 
 
 

5. Sarana dan 
Prasarana 

 

 
a.    Kepribadian 
b.   Manajerial 
c.    Kewirausahaan 
d.   Supervisi 
e.    Sosial 
a. Kurikulum KTSP 
b. Kalender pendidikan 
c. Program pembelajaran 
d. Penilaian hasil belajar 
e. Peraturan akademik 
 
a. Kepala sekolah dan 

wakil 
b. Guru 
c. Konselor 
d. Pustakawan 
e. Laborat 
f. Tenaga administrasi 
 
a. Input 
b. Proses pembelajaran 
c. Output 
 
a. Pengadaan 
b. Pemeliharaan 
c. Perawatan 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Lampiran 3 



 
 

108

 
 
 
 
 
 

PEDOMAN OBSERVASI 
 

No Fokus Indikasi Observasi 
1 
 

 
 
 
2. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
4. 
 
 
 

 
 

Daerah Penelitian 
 
 
 
 
Kepemimpinan Kepala 
Sekolah 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Manajemen Kurikulum 
Dan Program 
Pembelajaran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tenaga Kependidikan 
 
 
 
 
 

1. Letak sekolah 
 
2. Situasi sekolah 

 
 
1. Kepribadian 

 
 
2. Manajerial 

 
 
3. Kewirausahaan 

 
 
4. Supervisi 

 
 
 
1. Kurikulum KTSP 

 
 
2. Kalender pendidikan 

 
 
3. Program     

pembelajaran 
 

 
4. Penilaian hasil 

belajar 
 
1. Kepala sekolah dan 

wakil 
 
2. Guru 

 
 

1. Letak Wilayah     
Sekolah 

2. Keadaan 
Sekolah 

 
1. Kompetensi 

kepribadian 
kepala sekolah 

2. Kompetensi 
manajerial 
kepala sekolah 

3. Kompetensi 
kewirausahaan 
kepala sekolah 

4. Kompetensi 
supervisi kepala 
sekolah 

 
1. Implementasi 

Kurikulum 
KTSP Disekolah

2. Pelaksanaan 
Kalender 
Pendidikan 

3. Pelaksanaan 
Program 
Pembelajaran 

4. Kegiatan 
Penilaian Hasil 
Belajar 

 
1. Keadaan Kepala 

Sekolah dan 
Wakil 

2. Daftar Guru dan 
Background 
Pendidikan Guru 

Lampiran  4 
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5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kesiswaan 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Sarana dan prasarana 
 
 
 

3. Konselor 
 
 
4. Pustakawan 

 
 
5. Laborat 

 
 

6. Tenaga administrasi 
 
 

 
 
1. Proses pembelajaran 

 
 
 
2. Kegiatan siswa 

 
 
 
 
 
1. Inventarisasi sarana 

dan prasarana 
 
 
 
 

3. Background 
Pendidikan 
Konselor 

4. Background 
Pendidikan 
Pustakawan 

5. Background 
Pendidikan 
Laborat 

6. Background 
Pendidikan 
Tenaga 
Administrasi 

 
1. Keadaan dan 

Pelaksanaan 
Proses 
Pembelajaran 

2. Kegiatan Siswa 
Yang Meliputi 
Akademik 
Maupun Non 
Akademik 

  
1. Pengelolaan 

sarana prasarana 
beserta 
inventarisasinya 
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PEDOMAN WAWANCARA 

 

1. Nama   : 

2. Pendidikan terakhir : 

3. hari/tanggal  : 

4. Waktu/tempat  : 

 

 

A. Wawancara ditujukan kepada kepala sekolah 

 

1. Apa yang anda ketahui tentang manajemen sekolah? 

2. Bagaimanakah pelaksanaan manajemen kurikulum dan program pengajaran 

yang dilakukan disekolah ini? 

3. Bagaimanakah sistem perekrutan tenaga kependidikan disekolah ini? 

4. Kapan kepala sekolah melaksanakan perencanaan, pengorganisasian dan 

pengarahan kepada guru dan siswa? 

5. Bagaimanakah pelaksanaan manajemen ketenagaan? 

6. Bagaimanakah pelaksanaan manajemen siswa? 

7. Bagaimanakah proses pelaksanaan penerimaan siswa baru disekolah ini? 

8. Bagaimanakah pelaksanaan manajemen sarana dan prasarana pendidikan? 

9. Bagaimanakah proses peminjaman alat-alat pendidikan yang ada? 

10. Bagaimanakah inventarisasi sarana dan prasarana? 
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No PERNYATAAN SS S RR TS STS

Kepemimpinan Kepala Sekolah 

a. Kompetensi Kepribadian 

1 Kepala sekolah berahlak mulia,mengembangkan 

budaya dan tradisi akhlak mulia, menjadi teladan 

yang baik bagi komunitas sekolah 

     

2 Kepala sekolah bersikap terbuka dalam  

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya 

     

3 Kepala sekolah bisa mengendalikan diri dalam 

menghadapi masalah sekolah 

     

b. Kompetensi Manajerial 

4 Kepala sekolah menciptakan iklim sekolah yang 

inovatif bagi peserta didik 

     

5 Kepala sekolah mengelola guru dan staf dalam 

rangka pendayagunaan SDM 

     

6 Kepala sekolah melakukan monitoring, evaluasi, 

dan pelaporan pelaksanaan program sekolah 

dengan prosedur yang tepat serta merencanakan 

tindak lanjutnya 

     

c. Kompetensi Kewirausahaan 

7 Kepala sekolah menciptakan inovasi yang berguna 

bagi pengembangan sekolah 

     

8 Kepala sekolah bekerja keras untuk mencapai 

keberhasilan sekolah 

     

9 Kepala sekolah pantang menyerah dan selalu 

mencari solusi terbaik dalam menghadapi kendala 

sekolah 

     

d. Kompetensi Supervisi 
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10 Kepala sekolah merencanakan program supervisi 

akademik dalam rangka peningkatan 

profesionalisme guru 

     

11 Kepala sekolah dalam melakukan supervisi 

menggunakan pendekatan dan teknik yang tepat 

     

No PERNYATAAN SS S RR TS STS

12 Kepala sekolah menindaklanjuti supervisi terhadap 

guru dalam rangka peningkatan profesionalisme 

guru 

     

e. Kompetensi Sosial 

13 Kepala sekolah bekerja sama dengan pihak lain 

untuk kepentingan sekolah 

     

14 Kepala sekolah berpartisipasi aktif dalam kegiatan 

sosial kemasyarakatan 

     

15 Kepala sekolah memiliki kepekaan sosial terhadap 

orang tua atau kelompok lain 

     

Manajemen Kurikulum dan  Program  Pengajaran 

16 Kepala sekolah bertanggung jawab atas tersusunya 

KTSP 

     

17 KTSP di kembangkan sesuai dengan kondisi 

sekolah,potensi,sosial budaya masyarakat setempat 

dan peserta didik 

     

18 Kalender pendidikan berisi jadwal pelajaran, 

ulangan harian, kegiatan ekstrakurikuler dan hari 

libur 

     

19 Penyusunan kalender pendidikan didasarkan pada 

standar isi, berisi pelaksanaan aktivitas sekolah 

selama satu tahun dan dirinci secara semesteran, 

bulanan dan mingguan 

     

20 Kalender pendidikan diputuskan dalam rapat      
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dewan pendidik dan ditetapkan oleh kepala 

sekolah 

21 Sekolah menyusun program penilaian hasil belajar 

yang berkeadilan, bertanggung jawab dan 

berkesinambungan 

     

 
 
No PERNYATAAN SS S RR TS STS

22 Sekolah menjamin kegiatan pembelajaran untuk 

tiap mata pelajaran 

     

23 Guru bertanggung jawab terhadap perencanaan 

kegiatan pembelajaran untuk setiap mata pelajaran 

yang diampunya 

     

24 Guru merujuk perkembangan metode 

pembelajaran  mutakhir 

     

25 Penyusunan  program  penilaian hasil belajar 

didasarkan pada standar penilaian pendidikan 

     

26 Sekolah melaporkan hasil belajar kepada orang 

tua, peserta didik, komite sekolah dan institusi 

diatasnya 

     

27 Sekolah menyusun dan menetapkan peraturan 

akademik 

     

28 Peraturan akademik berisi persyaratan minimal 

kehadiran siswa, kenaikan kelas, kelulusan dan 

hak hak-hak siswa 

     

29 Peraturan akademik diputuskan oleh rapat dewan 

pendidik dan ditetapkan oleh kepala sekolah 

     

Manajemen Tenaga Kependidikan 

30 Wakil kepala sekolah bidang kurikulum 

bertanggung jawab atas pelaksanaan penyusunan 

KTSP 
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31 Wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana 

melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya 

sebagai pembantu kepala sekolah dalam mengelola 

sarana dan prasarana 

     

32 Wakil kepala sekolah bidang kesiswaan 

melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya 

sebagai pembantu kepala sekolah dalam mengelola 

kegiatan siswa dan hal-hal yang berkaitan dengan 

kesiswaan 

     

 
No PERNYATAAN SS S RR TS STS

33 Background pendidikan guru sesuai dengan mata 

pelajaran yang diampunya 

     

34 Guru sebagai agen pembelajaran yang memotivasi, 

memfasilitasi, memdidik, membimbing, dan 

melatih peserta didik menjadi manusia yang 

berkualitas 

     

35 Background pendidikan konselor sesuai tugas dan 

tanggung jawabnya sebagai konselor 

     

36 Konselor melaksanakan tugas dan tanggung 

jawabnya dalam memberikan layanan bimbingan 

dan konseling kepada peserta didik 

     

37 Pustakawan melaksanakan tugas dan tanggung 

jawabnya melaksanakan pengelolaan sumber 

belajar di perpustakaan 

     

38 Background pendidikan pustakawan sesuai dengan 

tugas dan tanggung jawabnya mengelola sumber 

belajar di perpustakaan 

     

39 Laboran melaksanakan tugas dan tanggung 

jawabnya membantu guru mengelola kgiatan 

praktikum dilaboratorium 
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40 Background pendidikan laboran sesuai dengan 

tugas dan tanggung jawabnya membantu guru 

mengelola kegiatan praktikum dilaboratorium 

     

41 Tenaga administrasi melaksanakan tugas dan 

tanggung jawabnya dalam menyelenggarakan 

pelayanan administratif 

     

42 Background pendidikan  tenaga administrasi 

sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya 

memberikan pelayanan administratif 

     

 
No PERNYATAAN SS S RR TS STS

Manajemen Kesiswaan 

43 Secara rata-rata input siswa memiliki prestasi yang 

bagus 

     

44 Kegiatan penerimaan siswa baru dikelola oleh 

panitia penerimaan siswa baru 

     

45 Setelah para siswa diterima lalu dilakukan 

pengelompokan dan orientasi sehingga secara 

fisik, mental dan emosional siap untuk mengikuti 

pendidikan disekolah 

     

46 Sekolah mempunyai data yang lengkap tentang 

siswa 

     

47 Sekolah melakukan pencatatan dan 

ketatalaksanaan kesiswaan dalam bentuk buku 

induk,klapper, buku presensi, buku rapor, buku 

mutasi dll 

     

48 Sekolah selalu melaporkan kepada orang tua 

kemajuan siswa secara periodik 

     

49 Sekolah memiliki pogram supervisi bagi siswa 

yang punya kelainan 

     

50 Sekolah memberikan bimbingan dan bantuan      
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terhadap anak-anak yang bermasalah dalam 

belajar, baik emosional maupun sosial 

51 Sekolah bertanggung jawab atas pengendalian 

disiplin siswa 

     

52 Sekolah menciptakan proses pembelajaran yang 

kondusif 

     

53 Rata-rata tingkat kelulusan dari tahun ketahun 

mencapai 100% 

     

54 Rata-rata nilai kelulusan baik      

55 Intensitas siswa yang diterima diperguruan tinggi 

negeri cukup tinggi 

     

 
 
No PERNYATAAN SS S RR TS STS

Manajemen Sarana dan Prasarana 

56 Sekolah merencanakan, memenuhi dan 

mendayagunakan sarana dan prasarana pendidikan 

     

57 Pengadaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan 

sekolah 

     

58 Melengkapi fasilitas pembelajaran pada setiap 

tingkat kelas diluar sekolah 

     

59 Pemeliharaan semua fasilitas fisik dan peralatan 

dengan memperhatikan kesehatan dan keamanan 

linkungan 

     

60 Setiap tahun diadakan inventarisasi sarana dan 

prasarana dalam sekolah 

     

61 Mengevaluasi dan melakukan pemeliharaan sarana 

dan prasarana agar tetap berfungsi mendukung 

proses pendidikan 

     

62 Perawatan sarana dan prasarana untuk 

kelangsungan kondisi fisik sarana dan prasarana 
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63 Sarana dan prasarana sekolah dalam kondisi 

terawat 

     

64 Sekolah melakukan inventarisasi sarana dan 

prasarana dengan baik 

     

65 Perawatan alat-alat dilaboratorium dilakukan oleh 

petugas 

     

 
No PERNYATAAN SS S RR TS STS

1 Dalam mengajar, guru memenfaatkan metode 

yang bervariasi sesuai dengan materi yang 

disampaikan 

     

2 Untuk menunjang tujuan belajar, guru 

menggunakan media atau alat peraga 

     

3 Dalam PBM guru memenfaatkan media atau alat 

bantu seperti globe, peta grafik, bagan, 

gambar,foto, dan alat percobaan lain 

     

4 Guru tidak mendominasi kegiatan PBM dikelas      

5 Selama mengajar, siswa terlibat aktif dalam 

kegiatan diskusi kelompok/kelas, latihan, 

eksperimen dan kerja kelompok 

     

6 Dalam PBM siswa mencari tahu mengenai materi 

pelajaran melalui membaca buku, bertanya kepada 

guru ataupun kepada teman sekelas 

     

7 Selama kegiatan belajar dikelas, guu 

membebeskan siswa mengemukakan ide-ide 

kreatifnya 

     

8 Guru memberikan pujian pada penghargaan 

kepada siswa yang rajin 

     

9 Guru memberikan hukuman kepada siswa yang 

tidak rajin untuk memotifasi dalam kegiatan 

belajar 
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10 Guru menciptakan suasana kegiatan belajar yang 

menyenangkan sehingga siswa berpartisipasi aktif 

     

11 Guru memberikan kebebasan siswa untuk 

melakukan interaksi sosial dengan teman sekelas 

dan guru 

     

12 Guru melakukan pre-test dan post-test setiap kali 

mengajar 

     

13 Guru melakukan evaluasi praktek setiap kali 

mengajar 

     

No PERNYATAAN SS S RR TS STS

14 Guru memberi tahu hasil penilaian tugas kepada 

siswa sehingga mereka mengevaluasi dan 

termotivasi untuk belajar aktif dalam pertemuan 

berikutnya 

     

15 Guru memberikan PR sehingga mendorong siswa 

belajar aktif dirumah 
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DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL 
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG (UNNES) 
FAKULTAS EKONOMI 
JURUSAN AKUNTANSI 
Alamat : Gd C6, Kampus Sekaran Gunungpati, Semarang,Telp. 70778922, 
Fax. 8508015, Email. Ekonomi @ UNNES Ac. id 

  

Kepada Yth: Bapak dan Ibu Guru 

  Di 

Tempat  

 

 Dengan hormat,  

 Dalam rangka penelitian untuk menyelesaikan Studi Strata 1 (S1) di 

Universitas Negeri Semarang (UNNES) dengan judul “ ANALISIS KINERJA 

MANAJEMEN SEKOLAH DI SMA SE-KABUPATEN BANJARNEGARA”.   

Saya bermaksud mengumpulkan data yang ada hubunganya dengan judul tersebut. 

 Dengan ini saya memohon bantuan Bapak dan Ibu Guru untuk mengisi 

angket penelitian  ini dengan jujur sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. 

Jawaban yang bapak/ibu berikan akan kami rahasiakan dan tidak akan 

mempengaruhi kredibilitas bapak dan ibu guru sebagai guru dan tidak ada 

hubunganya dengan kinerja anda sebagai guru. 

 Atas segala bantuan dan partisipasi bapak dan Ibu dalam pengisian angket 

ini, saya ucapkan terima kasih. 

      Semarang,          Juni 2008 

      Hormat saya 

 

 

      Barid Yogi Nursetiyani 

      NIM. 3301404546 

 

 

 

 



 
 

120

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL 
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG (UNNES) 
FAKULTAS EKONOMI 
JURUSAN AKUNTANSI 
Alamat : Gd C6, Kampus Sekaran Gunungpati, Semarang,Telp. 70778922, 
Fax. 8508015, Email. Ekonomi @ UNNES Ac. id 

  

Kepada Yth: Siswa/siswi 

  Di 

Tempat  

 

 Dengan hormat,  

 Dalam rangka penelitian untuk menyelesaikan Studi Strata 1 (S1) di 

Universitas Negeri Semarang (UNNES) dengan judul “ ANALISIS KINERJA 

MANAJEMEN SEKOLAH DI SMA SE-KABUPATEN BANJARNEGARA”.   

Saya bermaksud mengumpulkan data yang ada hubunganya dengan judul tersebut. 

 Dengan ini saya memohon bantuan  siswa/siswi untuk mengisi angket 

penelitian ini dengan jujur sesuai dengan  keadaan yang sebenarnya. Jawaban 

yang anda berikan akan kami rahasiakan dan tidak akan mempengaruhi anda 

sebagai siswa dan tidak ada hubunganya dengan prestasi yang anda peroleh. 

 Atas segala bantuan dan partisipasi anda dalam pengisian angket ini, saya 

ucapkan terima kasih. 

 

      Semarang,          juni 2008 

      Hormat saya 

 

 

      Barid Yogi Nursetiyani 

      NIM. 3301404546 
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PETUNJUK PENGISIAN ANGKET 

 

1. Melalui  instrument ini, anda diminta memberikan  tanggapan tentang 

pengelolaan manajemen sekolah, dengan cara memberi check list (v) pada 

alternative jawaban. 

2. Pendapat atau tanggapan yang anda berikan pada setiap butir dalam 

instrument, akan digunakan sebagai masukan pada penelitian tentang 

Analisis kinerja manajemen sekolah di SMA se-kabupaten Banjarnegara. 

3. Sebelum mengisi atau memberikan tanggapan terhadap butir-butir yang 

terdapat dalam instrument, anda diminta mengisi identitas diri secara 

lengkap. 

4. Angket ini tidak mempengaruhi anda sebagai siswa dan tidak ada 

hubungannya dengan prestasi yang anda peroleh 

5. Keterangan kriteria penilaian 

SS= Sangat Setuju RR=Ragu-Ragu  STS= Sangat Tidak  

Setuju 

S  = Setuju  TS   = Tidak Setuju  

6. Atas jawaban anda disampaikan terima kasih. 

IDENTITAS ANDA 

1. Nama   :........................................... 

2. Jenis kelamin  :........................................... 

3. Kelas   :........................................... 

4. Asal sekolah  :........................................... 
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