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ABSTRAK 
 
Sri Sudarti, 2009. ” Analisis Kinerja Manejemen Sekolah  Pada Sekolah 
Menengah Pertama (SMP) Negeri dan Swasta di  Semarang”. Jurusan Akuntansi. 
Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I: Drs.Sukardi 
Ikhsan, M.Si. Pembimbing II: Muhammad Khafid, S.Pd, M.Si 
 
Kata Kunci: Kinerja, Manajemen Sekolah 
 

 Peningkatan kualitas pendidikan merupakan suatu proses yang terintegrasi 
dengan proses peningkatan kualitas sumber daya manusia itu sendiri. Menyadari 
pentingnya proses peningkatan kualitas sumber daya manusia, maka pemerintah 
bersama kalangan swasta sama-sama telah dan terus berupaya mewujudkan 
amanat tersebut melalui berbagai usaha pembangunan pendidikan yang 
berkualitas antara lain melalui pengembangan, perbaikan kurikulum, sistem 
evaluasi, perbaikan sarana pendidikan, pengembangan dan pengadaan materi ajar, 
serta pelatihan bagi guru dan tenaga kependidikan lainnya. Tetapi pada 
kenyataannya upaya pemerintah tersebut belum cukup dalam meningkatkan 
kualitas pendidikan. 

Manajemen sekolah 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 tercapai tujuan organisasi secara 
efektif dan efisien serta produktivitas sekolah yang bermutu. 

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana kinerja 
manajemen berbasis sekolah pada sekolah menengah pertama (SMP) negeri dan 
swasta di kota semarang. (2)Apakah ada perbedaan kinerja MBS di sekolah 
menengah pertama negeri dan swasta di kota semarang. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui (1) seberapa baik kinerja manajemen berbasis sekolah di SMP 
Negeri dan SMP Swasta di kota Semarang (2) Perbedaan kinerja manajemen 
berbasis sekolah di SMP negeri dan swasta di kota semarang  

Populasi penelitian ini berjumlahnya ada 76 SMP. Pengambilan sampel 
yang berjumlah 5 SMP Negeri dan 5 SMP Swasta dilakukan dengan teknik cluster 
sampling, berdasarkan letak wilayah dan akreditasi sekolah. Ada 8 (tiga) variabel 
yang dikaji dalam penelitian ini, yaitu: Kepemimpinan kepala sekolah, 
manajemen kurikulum dan program pengajaran, manajemen tenaga kependidikan, 
manajemen kesiswaan, manajemen keuangan dan pembiayaan, manajemen sarana 
prasarana, manajemen hubungan masyarakat dan manajemen layanan khusus. 
Kedelapan variabel tersebut merupakan variabel bebas, dalam penelitian ini tidak 
menggunakan variabel terikat. Alat pengumpul data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah dokumentasi dan angket. Instrumen yang disusun diuji 
validitas dan reliabilitasnya. Untuk uji validitas menggunakan rumus Product 
Moment, sedang uji reliabilitas menggunakan rumus alpha. Selanjutnya data yang 
telah terkumpul dianalisis mengunakan analisis deskriptif persentase. 

Berdasarkan hasil penelitian skor rata-rata SMP negeri pada kompetensi 
kepala sekolah  rata-rata berjumlah 113.85 dan standar deviasi 3.57 manajemen 



 

 x

kurikulum dan program  pengajaran rata-rata berjumlah 138.85 dan standar 
deviasi 3.24, manajemen tenaga kependidikan rata-rata berjumlah 60.35 dan 
standar deviasi 1.6, manajemen kesiswaan rata-rata berjumlah 60 dan standar 
deviasi 2.53, manajemen keuangan dan pembiayaan rata-rata berjumlah 24.7 dan 
standar deviasi 0.85, manajemen  sarana prasarana rata-rata berjumlah 35.2 dan 
standar deviasi 0.63, manajemen hubungan masyarakat rata-rata berjumlah 28.7 
dan standar deviasi 0.86, manajemen layanan khusus rata-rata berjumlah 31.75 
dan standar deviasi 1.07, SMP swasta pada kompetensi kepala sekolah rata-rata 
berjumlah 125 dan standar deviasi 2.1, manajemen kurikulum dan program  
pengajaran rata-rata berjumlah 146.45 dan standar deviasi 3.04, manajemen 
tenaga kependidikan rata-rata berjumlah 62.25 dan standar deviasi 1.83, 
manajemen kesiswaan berrjumlah 57.1 dan standar deviasi 5.99, manajemen 
keuangan dan pembiayaan rata-rata berjumlah 27.35 dan standar deviasi 0.54, 
manajemen  sarana prasarana rata-rata berjumlah 36.1 dan standar deviasi 0.69, 
manajemen hubungan masyarakat rata-rata berjumlah 31.65 dan standar deviasi 
0.37, manajemen layanan khusus rata-rata berjumlah 33.7 dan standar deviasi 0.89 

Simpulan dalam penelitian ini adalah terdapat perbedaan yang signifikan 
pada kepimpinan kepala sekolah, manajemen kurikulum dan program pengajaran, 
manajemen keuangan dan pembiayaan, manajemen sarana prasarana, dan 
hubungan masyarakat. Saran yang direkomendasikan untuk peneliti adalah Kepala 
sekolah hendaknya lebih mengoptimalkan lagi kompetensinya dalam 
kepemimpinan agar dapat lebih mengembangkan sekolahnya serta meningkatkan 
profesionalisme tenaga kependidikan di sekolah.Bagi yayasan, agar bisa 
membantu SMP swasta yang kekurangan pembiayaan.Pengisian kuesioner harus 
tepat pada sasarannya 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan memegang peran yang sangat penting dalam proses peningkatan kualitas sumber 

daya manusia. Peningkatan kualitas pendidikan merupakan suatu proses yang terintegrasi dengan 

proses peningkatan kualitas sumber daya manusia itu sendiri. Menyadari pentingkannya proses 

peningkatan kualitas sumber daya manusia, maka pemerintah bersama kalangan swasta sama-

sama telah dan terus berupaya mewujudkan amanat tersebut melalui berbagai usaha 

pembangunan pendidikan yang berkualitas antara lain melalui pengembangan, perbaikan 

kurikulum, sistem evaluasi, perbaikan sarana pendidikan, pengembangan dan pengadaan materi 

ajar, serta pelatihan bagi guru dan tenaga kependidikan lainnya. Tetapi pada kenyataannya upaya 

pemerintah tersebut belum cukup dalam meningkatkan kualitas pendidikan. 

Salah satu indikator kekurang berhasilan ini ditunjukkan antara lain masih adanya siswa 

yang tidak lulus pada saat Ujian Nasional. Di Semarang angka kelulusan pada tahun pelajaran 

2006/2007 dan tahun pelajaran 2007/2008 mengalami penurunan khususnya di SMP. Hal ini di 

tunjukkan dengan hasil angka kelulusan sebagai berikut: 

Tabel 1.1 Hasil angka kelulusan 
SMP Tahun ajaran 2006/2007 Tahun ajaran 2007/2008 

Lulus Tidak Lulus Lulus Tidak Lulus 
Negeri 96,01% 3,99% 96,06 % 3,94% 
Swasta 83,80% 16,20% 83,82% 16,18% 

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Semarang 

Di samping hasil angka kelulusan, Ujian Nasional pada tahun pelajaran 2006/2007 dan 

tahun pelajaran 2007/2008 mengalami penurunan juga khususnya di SMP. Hal ini di tunjukkan 

dengan hasil Ujian Nasional sebagai berikut: 
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Tabel 1.2 Hasil Ujian Nasional 
SMP Nilai rata-rata UN 2006/2007 Nilai rata-rata UN 2007/2008 

Bahasa 
Indonesia 

Bahasa 
Inggris 

Matematika Bahasa 
Indonesia 

Bahasa 
Inggris 

Matematika 

Negeri 8,15 6,86 7,25 7,46 6,58 6,56 
Swasta 7,25 6,10 6,07 6,72 5,92 5,62 

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Semarang 

Dari fenomena tersebut banyak terdapat siswa yang tidak lulus sehingga angka kelulusan 

belum bisa mencapai 100% berarti dalam sistem manajemen sekolahnya belum baik. Peneliti 

ingin mengungkap mengapa hal tersebut bisa terjadi, tentang bagaimana kinerja sekolah tersebut, 

apakah pola manajemen sekolah yang diterapkan belum optimal. 

Berdasarkan hasil observasi awal pada bulan Januari 2009 di SMP Kesatrian 2 Semarang 

dan SMP Negeri 10 Semarang dalam pelaksanaan manajemen sekolah di SMP Semarang 

terdapat beberapa masalah yang ditemukan. Pertama pada aspek kepimpinan, kepala sekolah 

swasta  masih ada yang belum memiliki kualitas akademik sarjana (SI) atau diplomat empat(D 

IV) kependidikan atau non kependidikan pada perguruan tinggi yang terakreditasi.  

 Kedua aspek manajemen kurikulum, guru dalam program pembelajarannya ada yang 

masih menggunakan metode pembelajaran konvensional atau bersifat monoton. Selain itu 

Penguasaan guru tentang kulikulum KTSP belum maksimal. 

Ketiga aspek manajemen tenaga kependidikan, Guru sekolah swasta masih ada yang 

belum memiliki kualitas akademik sarjana (SI) atau diplomat empat (D IV) kependidikan atau 

non kependidikan pada perguruan tinggi yang terakreditasi. 

Keempat aspek manajemen kesiswaan umumnya sekolah negeri menjadi pilihan pertama 

bagi siswa baru yang memiliki kemampuan akademik lebih baik. Sekolah swasta menjadi pilihan 

kedua jika mereka tidak diterima di sekolah negeri. Input siswa SMP Negeri rata-rata memiliki 

input yang lebih tinggi kualitasnya dibandingkan input siswa SMP Swasta. 
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Kelima aspek Sarana dan prasarana penunjang pendidikan juga berbeda. Sekolah negeri 

lebih mudah melengkapi sarana dan prasarana pendidikan karena dibantu secara langsung oleh 

pemerintah. Sekolah swasta harus menyesuaikan dengan keadaan yayasan. Tetapi pada 

kenyataannya di sekolah negeri masih ada yang belum mempunyai laboratorium komputer dan 

sarana penunjang lainnya, sedangkan di sekolah swasta kebanyakan sudah mempunyai 

laboratorium komputer dan sarana penunjang lainnya bahkan ada yang mempunyai ruang kelas 

ber-AC. (Suara merdeka, 7 Agustus 2006) 

Keenam aspek manajemen keuangan dan pembiayaan, pada sekolah negeri dan swasta 

memiliki Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja  Sekolah (RAPBS). Dalam RAPBS 

sekolah negeri biasanya lebih lengkap dan sumber dana maupun pengeluaran sekolah lebih 

sistematis, jelas dan terinci, sehingga lebih mudah dalam penganalisisannya, sedangkan pada 

sekolah swasta lebih berbentuk sederhana. Dari aspek sumber dana sekolah negeri lebih unggul 

hal ini karena sekolah negeri mendapat sumber dana dari pemerintah sedangkan sekolah swasta 

kekurangan dananya ditopang yayasan, dimana yayasan biasanya juga menyumbang dana yang 

sedikit, sedangkan penggunaan dan pengelolaan tiap sekolah memiliki strategi masing-masing 

dimana strategi itu disesuaikan dengan kondisi sekolah masing-masing.  

Ketujuh pada aspek manajemen hubungan masyarakat sekolah negeri dan swasta sama-

sama melakukan kegiatan-kegiatan yang melibatkan peran serta dari masyarakat sekitar, dengan 

komite sekolah dan wali murid. Kegiatan-kegiatannya meliputi bakti sosial, reuni sekolah, ikut 

berpartisipasi mengikuti pameran yang dilaksanakan pemerintah daerah Semarang. Rapat dengan 

wali murid juga berjalan lancar, rapat dengan wali murid dilakukan setahun sekali, dan hal ini 

bisa dilakukan lebih dari 1 kali bagi siswa yang telah duduk dikelas IX, hal ini terkait dengan 

berbagai kebijakan mengenai kelulusan peserta didik. 
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Kedelapan pada aspek manajemen layanan khusus dari laporan inventaris perpustakaan 

koleksi buku yang ada di sekolah negeri relatif lebih lengkap bila dibanding dengan sekolah 

swasta.  

Helmi Abbas (2005) menyebutkan bahwa, manajemen peningkatan mutu berbasis 

sekolah ditandai dengan adanya otonomi sekolah dan partisipasi masyarakat tanpa mengabaikan 

kebijaksanaan nasional dengan harapan kemandirian sekolah, partisipasi orang tua dan 

masyarakat, efisiensi, mutu dan pemerataan pendidikan. 

Ivery 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. 

Retnoning (2004) menyimpulkan bahwa, implementasi Manajemen Berbasis Sekolah di 

SLTPN 2 Klaten sudah baik. Sekolah mengimplementasikan komponen manajemen sekolah 

secara optimal. Dari penelitian tersebut disimpulkan, untuk mengetahui sekolah mempunyai 

kualitas kinerja manajemen, bisa diketahui melalui indikator implementasi komponen-komponen 

manajemen sekolahnya. 

Cranston (2001) dalam penelitiannya yang berjudul Collaborative decision-making and 

school based management: challenges, rhetoric and reality menyebutkan bahwa dampak utama 

pembelajaran jangka panjang pada manajemen berbasis sekolah di prinsip-prinsip Queensland, 

memberikan tantangan yang lebih khusus dalam hal kapasitas dan kemampuannya untuk lebih 

bekerjasama dan meningkatkan mutu berdasarkan kebijakan pendidikan nasional. Manajemen 

berbasis sekolah melibatkan semua warga sekolah untuk meningkatkan mutu sekolahnya.  

Michael (1999) dalam penelitiannya yang berjudul “School-based Management 

Reconceptualizing to improve learning outcomes” mengemukakan bahwa MBS mampu 
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mengubah kapasitas sekolah dan masyarakat untuk dapat meningkatkan pelatihan, dukungan, 

dan aspek yang lainnya dalam kapasitas pembangunan jangka panjang dan meningkatkan sumber 

daya yang ada di sekolah tersebut dalam konteks tanggungjawab dan tujuannya. 

Kota Semarang merupakan salah satu kota besar di Indonesia yang menjadi basis 

pendidikan. Mutu pendidikan di Kota Semarang menjadi cerminan dan barometer pelaksanaan 

layanan pendidikan di Jawa Tengah. Jumlah Sekolah Menengah Pertama baik negeri maupun 

swasta termasuk yang terbanyak di Jawa Tengah. Jumlah yang besar ini sangat ideal untuk 

dijadikan lokasi penelitian. Harapannya, hasil dari penelitian ini dapat menjadi cerminan mutu 

pendidikan di Jawa Tengah secara keseluruhan dengan mengambil sampel Kota Semarang. 

Persoalan-persoalan di atas melatarbelakangi keinginan peneliti untuk mencermati dan 

menganalisis secara lebih mendalam mengenai kebijakan peningkatan mutu pendidikan dasar di 

era desentralisasi dan otonomi daerah, lebih khusus lagi mengenai kinerja sekolah pada SMP 

Negeri dan SMP Swasta dikota semarang. untuk itu peneliti mengambil judul “ANALISIS 

KINERJA MANAJEMEN SEKOLAH PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA 

(SMP) NEGERI DAN SWASTA DI KOTA SEMARANG” 
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1.2 Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana kinerja Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) pada Sekolah Menengah Pertama 

(SMP) Negeri dan Swasta di Kota Semarang? 

2. Apakah ada perbedaan kinerja MBS di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri dan 

Swasta di Kota Semarang? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui seberapa baik kinerja manajemen berbasis sekolah di SMP Negeri dan 

SMP swasta di kota Semarang 

2. untuk mengetahui perbedaan kinerja manajemen berbasis sekolah (MBS) di SMP Negeri dan 

SMP Swasta di kota Semarang 
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1.4 Manfaat Penelitian 

 Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai penelitian ini, manfaat yang diharapkan 

diantaranya yaitu: 

1.4.1 Manfaat Teori 

1. Konsep-konsep yang dihasilkan dalam peneliti ini merupakan masukan yang berharga bagi 

dunia pendidikan khususnya bidang manajemen pendidikan. 

2. Hasil-hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber bahan yang penting bagi para peneliti bidang 

pendidikan. 

3.  Memberikan rekomendasi kepada para peneliti lain untuk melakukan penelitin 

sejenis/melanjutkan penelitian tersebut secara lebih luas, intesif, dan mendalam. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1. Bagi Dinas Pendidikan  atau lembaga pendidikan hasil penelitian dapat dipertimbangkan 

untuk menentukan kebijakan bidang pengelolaan pendidikan. 

2. Bagi Kepala Sekolah dan Pengawas  serta guru, hasil penelitian dapat      membatu 

meningkatkan profesionalisme dalam menentukan kebijakan pengelolaan sekolah yang lebih 

efektif dan efisien guna perbaikan mutu sekolah. 

3. Bagi orang tua siswa atau masyarakat, hasil penelitian dapat membantu meningkatkan 

kesadaran orangtua siswa atau masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam menentukan dan 

melaksanakan kebijakan pengelolaan sekolah. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Manajemen Sekolah 

2.1.1 Pengertian Manajemen Sekolah 

Istilah manajemen seringkali disamakan dengan istilah administrasi. 

Manajemen dipandang dari sisi sebagai ilmu karena merupakan aplikasi ilmu 

administrasi dalam bidang persekolahan. Manajemen dipandang sebagai suatu 

seni, maka para pengelola atau stakeholder sekolah dapat memerankan 

peranannya sebagai pemimpin yang mampu mempengaruhi dan mengajak orang 

lain untuk bekerja sama (guru-siswa, kepala sekolah-guru, serta pegawai 

administrasi). Manajemen dipandang sebagai suatu proses kegiatan maka setiap 

orang yang terlibat dalam proses kerjasama dalam bidang persekolahan harus 

dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan peran dan fungsinya secara 

proporsional (guru-dapat mengajar dengan baik, siswa-dapat belajar dengan baik, 

kepala sekolah-dapat menjadi pemimpin yang bijak dan seterusnya).(Sutomo, 

2007). 

2.1.2 Karakteristik Manajemen Sekolah 

Manajemen sekolah memiliki karakteristik yang perlu dipahami oleh 

sekolah yang akan menerapkannya. Dengan kata lain, jika sekolah ingin sukses 

dalam menerapkan manajemen sekolah, maka sejumlah karakteristik manajemen 

sekolah berikut perlu dimiliki. Berbicara karakteristik manajemen sekolah tidak 

dapat dipisahkan dengan karakteristik sekolah efektif. Jika manajemen merupakan 
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wadah/kerangka, maka sekolah efektif merupakan isinya. Oleh karena itu, 

karakteristik manajemen sekolah berikut memuat secara inklusif elemen-elemen 

sekolah efektif, yang dikategorikan menjadi input, proses dan output. 

Dalam menguraikan karakteristik manajemen sekolah, pendekatan sistem 

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

pengertian bahwa sekolah merupakan sebuah sistem, sehingga penguraian 

karakteristik manajemen sekolah (yang juga karakteristik sekolah efektif) 

mendasarkan kepada input, proses, dan output. Selanjutnya, uraian berikut 

dimulai dari output dan diakhiri input, mengingat output memiliki tingkat 

kepentingan tertinggi, sedangkan proses memiliki tingkat kepentingan satu tingkat 

lebih rendah dari output, dan input memiliki tingkat lebih rendah dari output  

1. Input Pendidikan 

Input dari manajemen sekolah sebagai berikut: 

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

b) Sumber daya tersedia dan siap 

c) Staf yang kompeten dan berdedikasi tinggi 

d) Memiliki harapan prestasi yang tinggi 

e) Fokus pada pelanggan (khususnya siswa) 

f) Input manajemen  

2.   Proses  

Sekolah yang efektif pada umumnya memiliki sejumlah karakteristik proses 

sebagai  berikut : 

1)  Proses belajar mengajar yang efektifitasnya tinggi 
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2) Kepemimpinan kepala sekolah yang kuat 

3) Lingkungan sekolah yang aman dan tertib 

4) Pengelolaan tenaga kependidikan yang efektif 

5) Sekolah memiliki budaya mutu 

6) Sekolah memiliki teamwork yang kompak, cerdas, dan dinamis 

7) Sekolah memiliki kewenangan (kemandirian) 

8) Partisipasi yang tinggi dari warga masyarakat 

9) Sekolah memiliki keterbukaan (transparansi) manajemen 

10) Sekolah memiliki kemauan untuk berubah  

11) Sekolah melakukan evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan 

12) Memiliki komunikasi yang baik 

13) Sekolah memiliki akuntabilitas 

3.   Output yang diharapkan  

Sekolah harus memiliki output yang diharapkan. Output sekolah adalah 

prestasi sekolah yang dihasilkan oleh proses pembelajaran dan manajemen di 

sekolah. Pada umumnya, output dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu output 

berupa prestasi akademik (academic, achivement) dan ouput berupa prestasi non-

akademik (non-academic achivement). Output prestasi akademi misalnya, NEM, 

lomba karya ilmiah remaja, lomba (Bahasa Inggris, Matematika, Fisika), cara-cara 

berfikir (kritis, kreatif/divergen, nalar, rasional, induktif, deduktf, dan ilmiah). 

Output non-akademik, misalnya keingintahuan yang tinggi, harga diri kejujuran, 

kerjasama yang baik, rasa kasih sayang yang tinggi terhadap sesama, solidaritas 
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yang tinggi, toleransi, kedisiplinan, kerajinan prestasi olah raga, kesenian, dan 

kepramukaan.   

2.1.3 Ciri-ciri Manajemen Sekolah 

Ciri-ciri Manajemen Sekolah, antara lain: 

a.   Upaya meningkatkan peran serta Komite Sekolah, masyarakat, DUDI (dunia 

usaha dan dunia industri) untuk mendukung kinerja sekolah 

b. Program sekolah disusun dan dilaksanakan dengan mengutamakan 

kepentingan proses belajar mengajar (kurikulum), bukan kepentingan 

administratif saja. 

c. Menerapkan prinsip efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya 

sekolah (anggaran, personil dan fasilitas) 

d. Mampu mengambil keputusan yang sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, 

dan kondisi lingkungan sekolah walau berbeda dari pola umum atau 

kebiasaan. 

e.  Menjamin terpeliharanya sekolah yang bertanggung jawab kepada 

masyarakat. 

f. Meningkatkan profesionalisme personil sekolah. 

g. Meningkatnya kemandirian sekolah di segala bidang. 

h. Adanya keterlibatan semua unsur terkait dalam perencanaan program sekolah 

(misal: Kepala Sekolah, guru, Komite Sekolah, tokoh masyarakat,dll). 

i. Adanya keterbukaan dalam pengelolaan anggaran pendidikan sekolah. 
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2.1.4 Tujuan Manajemen Sekolah 

Pada hakekatnya tujuan 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 tujuan institusional khusus. Tujuan institusional 

umum mengacu pada jenjang dan jenis pendidikan sedangkan tujuan institusional 

khusus disamping diwarnai dengan jenis dan jenjang pendidikan juga diwarnai 

oleh penyelenggara pendidikan itu sendiri.(Sutomo, 2007:3) 

Tujuan utama penerapan manajemen sekolah pada intinya adalah untuk 

penyeimbangan struktur kewenangan antara sekolah, pemerintah daerah 

pelaksanaan proses dan pusat sehingga manajemen menjadi lebih efisien. 

Kewenangan terhadap pembelajaran di serahkan kepada unit yang paling dekat 

dengan pelaksanaan proses pembelajaran itu sendiri yaitu sekolah. Disamping itu 

untuk memberdayakan sekolah agar sekolah dapat melayani masyarakat secara 

maksimal sesuai dengan keinginan masyarakat tersebut. Tujuan manajemen 

sekolah adalah untuk memandirikan atau memberdayakan sekolah melalui 

kewenangan (otonomi) kepada sekolah dan mendorong sekolah untuk melakukan 

pengambilan keputusan secara partisipatif. Lebih rincinya manajemen sekolah 

bertujuan untuk: 

1.  meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah 

dalam mengelola dan memberdayakan sumber daya yang tersedia;  

2.  meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam 

menyelenggarakan pendidikan melalui pengambilan keputusan bersama;  
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3.  meningkatkan tanggung jawab sekolah kepada orangtua, masyarakat, dan 

pemerintah tentang mutu sekolahnya; dan meningkatkan kompetisi yang sehat 

antar sekolah tentang mutu pendidikan yang akan dicapai. (Kusmanto, 2007) 

 

2.1.5 Fungsi-fungsi manajemen sekolah  

Fungsi (dalam kamus umum bahasa Indonesia, 1990) berkaitan dengan 

jabatan (pekerjaan) yang dilakukan. Fungsi manajemen sekolah dapat 

diklasifikasikan menurut wujud problemanya, kegiatan manajemen, dan kegiatan 

kepemimpinan. 

Fungsi manajemen sekolah dilihat dari wujud problemanya terdiri dari 

bidang-bidang garapan dari manajemen sekolah, antara lain: 

a.  bidang pengajaran atau lebih luas disebut kurikulum 

b.  bidang kesiswaan 

c.  bidang personalia 

d.  bidang keuangan 

e.  bidang sarana dan prasarana 

f.  bidang hubungan sekolah dengan masyarakat 

Fungsi manajemen sekolah dilihat dari aktifitas atau kegiatan manajemen 

meliputi: 

a.  Kegiatan manajerial yang dilakukan oleh para pemimpin. Kegiatan manajerial 

meliputi: 

1) perencanaan  

2) pengorganisasian 
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3) pengarahan 

4) pengkoordinasian 

5) pengawasan  

6) penilaian 

7) pelaporan 

8) penentuan anggaran 

b. Kegiatan yang bersifat operatif, yakni kegiatan yang dilakukan oleh para 

pelaksana. Kegiatan ini berkaitan dengan pencapaian tujuan. Fungsi operatif 

ini meliputi: 

1) ketatausahaan yang dapat merembes dan dapat diperlukan semua unit yang 

ada dalam organisasi. 

2) perbekalan 

3) kepegawaian 

4) keuangan 

5) humas 

 

2.1.6 Prinsip-prinsip manajemen sekolah 

Yang dimaksud dengan prinsip (dalam kamus umum bahasa 

Indonesia,1990) adalah dasar, azas (kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, 

bertindak). Prinsip dalam hal ini merupakan landasan-landasan yang dijadikan 

dasar dalam melaksanakan fungsi atau pekerjaan-pekerjaan manajemen sekolah. 

Dalam pengelolaan sekolah agar dapat mencapai tujuan sekolah dengan baik, 

maka perlu mendasarkan pada prinsip-prinsip manajemen sebagai berikut: 
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a. Prinsip efisiensi yakni dengan penggunaan modal yang sedikit dapat        

menghasilkan hasil yang optimal 

b. Prinsip efektifitas 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 pengelolaan yakni seorang manajer harus 

mengutamakan tugas-tugas pokoknya. Tugas-tugas yang bersifat operatif 

hendaknya dilimpahkan pada orang lain secara proporsional. 

e. Prinsip kerjasama yakni seorang manajer hendaknya dapat membangun 

kerjasama yang baik secara vertical maupun secara horizontal. 

f. Prinsip kepemimpinan yang efektif yakni bagaimana seorang manajer dapat 

memberi pengaruh, ajakan pada orang lain untuk pencapaian tujuan 

bersama.(Sutomo, 2007:7) 

Selain itu, dalam mengimplementasikan manajemen sekolah terdapat 4 

(empat) prinsip yang harus difahami yaitu: kekuasaan; pengetahuan; sistem 

informasi; dan sistem penghargaan. 

1.   Kekuasaan Kepala sekolah memiliki kekuasaan yang lebih besar untuk  

mengambil keputusan berkaitan dengan kebijakan pengelolaan sekolah 

dibandingkan dengan sistem pendidikan sebelumnya. Kekuasaan ini 

dimaksudkan untuk memungkinkan sekolah berjalan dengan efektif dan 

efisien. Kekuasaan yang dimiliki kepala sekolah akan efektif apabila 

mendapat dukungan partisipasi dari berbagai pihak, terutama guru dan 

orangtua siswa. Kekuasaan yang lebih besar yang dimiliki oleh kepala sekolah 
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dalam pengambilan keputusan perlu dilaksanakan dengan demokratis antara 

lain dengan:  

a.   melibatkan semua fihak, khususnya guru dan orangtua siswa 

b.    membentuk tim-tim kecil di level sekolah yang diberi kewenangan untuk 

mengambil keputusan yang relevan dengan tugasnya  

c. menjalin kerjasama dengan organisasi di luar sekolah 

2. Pengetahuan Kepala sekolah dan seluruh warga sekolah harus menjadi 

seseorang yang berusaha secara terus menerus menambah pengetahuan dan 

ketrampilan dalam rangka meningkatkan mutu sekolah. Untuk itu, sekolah 

harus memiliki sistem pengembangan sumber daya manusia (SDM) lewat 

berbagai pelatihan atau workshop guna membekali guru dengan berbagai 

kemampuan yang berkaitan dengan proses belajar mengajar. Pengetahuan 

yang penting harus dimiliki oleh seluruh staf adalah:  

a.   pengetahuan untuk meningkatkan kinerja sekolah,  

b. memahami dan dapat melaksanakan berbagai aspek yang berkaitan 

dengan pelaksanaan kegiatan quality assurance, quality control, self 

assessment, school review, benchmarking, SWOT, dll).  

3.  Sistem Informasi Sekolah perlu memiliki informasi yang jelas berkaitan 

dengan program sekolah. Informasi ini diperlukan agar semua warga sekolah 

serta masyarakat sekitar bisa dengan mudah memperoleh gambaran kondisi 

sekolah. Dengan informasi tersebut warga sekolah dapat mengambil peran dan 

partisipasi. Disamping itu ketersediaan informasi sekolah akan memudahkan 

pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan akuntabilitas sekolah. Infornasi yang 
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amat penting untuk dimiliki sekolah antara lain yang berkaitan dengan: 

kemampuan guru dan prestasi siswa  

4   Dalam hal sistem penghargaan, sekolah perlu menyusun sistem penghargaan 

untuk memberikan penghargaan kepada warga sekolah yang berprestasi. 

Sistem penghargaan ini diperlukan untuk mendorong karier warga sekolah, 

yaitu guru, karyawan dan siswa. Dengan sistem ini diharapkan akan muncul 

motivasi dan ethos kerja dari kalangan sekolah. Sistem penghargaan yang 

dikembangkan harus bersifat adil dan merata. 

 

2.1.7 Ruang Lingkup Manajemen Sekolah 

Yang dimaksud ruang lingkup adalah luasnya bidang garapan manajemen 

sekolah. Ruang lingkup manajemen sekolah antara lain: 

a.   bidang kurikulum (pengajaran) 

b. bidang kesiswaan 

c. bidang personalia yang mencakup tenaga edukatif dan tenaga administrasi 

d. bidang sarana yang mencakup segala hal yang menunjang secara langsung 

pada pencapaian tujuan. 

e. bidang prasarana mencakup segala hal yang menunjang secara tidak 

langsung pada pencapaian tujuan 

f. bidang hubungan dengan masyarakat berkaitan dengan bagaimana sekolah 

dapat menjalin hubungan dengan masyarakat sekitar.(Sutomo, 2007:7) 
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Ruang lingkup manajemen sekolah ini juga dikenal dengan istilah kegiatan 

operasional manajemen disekolah. Ada beberapa pendapat tentang kegiatan 

operasional manajemen sekolah, yaitu: 

a. Dr. Hadari Nawawi (1981) 

Beberapa kegiatan operatif manajemen sekolah (management of operative 

function), kegiatannya meliputi: (1) Tata usaha, (2)  Perbekalan,(3) Kepegawaian, 

(4)Keuangan, (5)Hubungan masyarakat (Humas) 

b. Drs. Edi Suardi (Proyek paket buku Depdikbud, 1982) 

Kegiatan manajemen sekolah meliputi:  (1)Tatalaksana kurikulum, (2) 

Tatalaksana umum, (3)Tatalaksana murid, (4)Tatalaksana keuangan, (5) 

Tatalaksana personel, (6)Tatalaksana sarana material,  (7)Komunikasi intern dan 

ekstern. 

c. Drs. Ismed Syarif (1976) 

Kegiatan manajemen umum meliputi: (1)Kesiswaan, (2) Personalia, 

(3)Inventaris, (4)Pemeliharaan sarana, (5)Keuangan, (6)Hubungan masyarakat 

d. Direktorat Sarana Pendidikan (1984) 

Dalam buku pedoman umum penyelenggaraan sekolah menengah, ruang 

lingkup kegiatan manajemen sekolah meliputi: (1)Program pengajaran, 

(2)Murid/siswa, (3)Kepegawaian, (4)Keuangan, (5)Perlengkapan, (6)Surat-

menyurat, (7)Perpustakaan, (8)Pembinaan kesiswaan, (9)Hubungan sekolah 

dengan masyarakat 
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e. Kurikulum 1975 (Buku III D) 

Kegiatan manajemen sekolah meliputi:  (1)Kurikulum (pengajaran), 

(2)Murid, (3)Personalia sekolah, (4)Tatalaksana dan sarana fisik, (5)Kegiatan 

hubungan sekolah dengan masyarakat. 

f. Kurikulum 1984 (Buku Petunjuk Pengelolaan) 

Manajemen sekolah meliputi pengaturan tentang:  (1)Proses belajar 

mengajar, (2)Kesiswaan, (3)Personalia, (4)Peralatan pengajaran, (5)Gedung dan 

perlengkapan, (6)Keuangan, (7)Hubungan dengan masyarakat 

 

2.1.8  Manajemen Komponen-Komponen Sekolah 

 Menurut Mulyasa (2004:22), manajemen sekolah akan melihat bagaimana 

manajemen substansi-substansi pendidikan di suatu sekolah atau manajemen 

berbasis sekolah agar dapat berjalan dengan tertib, lancar, dan benar-benar 

terintegrasi dalam suatu sistem kerja sama untuk mencapai tujuan secara efektif 

dan efisien. Hal yang paling penting dalam manajemen sekolah adalah manajemen 

terhadap komponen-komponen sekolah itu sendiri. Sedikitnya terdapat tujuh 

komponen sekolah yang harus dikelola dengan baik dalam rangka manajemen 

berbasis sekolah, yaitu kurukulum dan program pengajaran, tenaga kependidikan, 

kesiswaan, keuangan, sarana dan prasarana pendidikan, pengelolaan hubungan 

sekolah dan masyarakat, serta manajemen pelayanan khusus lembaga pendidikan. 

Komponen-komponen manajemen sekolah tersebut akan dikendalikan oleh 

pimpinan sekolah, yaitu kepala sekolah. 
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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. 

 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 pemimpin yang 

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

Karena itu kepemimpinan kepala sekolah harus memiliki jiwa entrepreneurship, 
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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/sekolah, 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.  Memilki kualitas akademik sarjana (SI) atau diploma empat (D IV) 

kependidikan atau non kependidikan pada perguruan tinggi yang 

terakreditasi 

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

tahun. 

c. Memilki 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 Pertama/Sekolah 

Tsanawiyah  adalah sebagai berikut: 

a. Berstatus sebagai guru Sekolah/MTs. 
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b. Memilki sertifikat pendidik sebagai guru Sekolah/MTs. 

c. Memilki sertifikat kepala Sekolah/MTs 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, 

kompetensi supervisi dan kompetensi sosial. Kompetensi-kompetensi tersebut 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 2.1 

Kompetensi-Kompetensi Kepala Sekolah 

NO DIMENSI  
KOMPETENSI 

KOMPETENSI 

1 Kepribadian 
 
 

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

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 
2 Manajerial 

 
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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NO DIMENSI  
KOMPETENSI 

KOMPETENSI 

  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 di sekolah. 

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

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

   melakukan monitoring, evaluasi, dan    
 p pelaporan pelaksanaan program kegiatan 

sekolah dengan prosedur yang tepat, serta 
merencanakan tindak lanjutnya 

3 Kewirausahaan 
 

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

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

4 Supervisi 
 

a. merencanakan program supervisi akademik 
dalam rangka peningkatan profesionalisme 
guru. 

b. Melaksanakan supervisi akademik terhadap 
guru dengan menggunakan pendekatan dan 
teknik supervisi yang tepat. 

c. Menindaklanjuti hasil observasi akademik 
terhadap guru dalam rangka peningkatan 
profesionalisme guru. 
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NO DIMENSI  
KOMPETENSI 

KOMPETENSI 

5 Sosial a. bekerja sama dengan pihak lain untuk 
kepentingan sekolah 

b. Berpartisipasi dalam kegiatan sosial 
kemasyarakatan. 

c.Memiliki kepekaan sosial terhadap orang atau 
kelompok  lain 

 

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 mengambil keputusan lebih otonom 

menggunakan gaya kepemimpinan partisipatif melibatkan semua komponen 

komunitas sekolah, tetapi dengan perhitungan yang cermat.  
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2  Manajemen Kurikulum dan Program Pengajaran 

Menurut Suryosubroto (2004:32), kurikulum adalah segala pengalaman 

pendidikan yang diberikan oleh sekolah kepada seluruh anak didiknya, baik 

dilakukan didalam sekolah maupun diluar sekolah. Pengalaman anak didik 

disekolah dapat diperoleh melalui berbagai kegiatan pendidikan antara lain: 

mengikuti pelajaran dikelas, praktik pengalaman, latihan-latihan olah raga dan 

kesenian, dan kegiatan karya wisata atau praktik dalam laboratorium sekolah. 

Kurikulum terdiri atas mata pelajaran tertentu yang bertujuan menyampaikan 

kebudayaan lampau sejumlah pengetahuan yang harus diajarkan kepada anak-

anak, karena seringnya pengetahuan ini diambil dari buku-buku pelajaran tertentu 

yang dipandang baik, maka kurikulum ditentukan oleh buku pelajaran. 

Menurut Nasution dalam Suryosubroto (2004:33), organisasi kurikulum 

adalah pola atau bentuk penyusunan bahan pelajaran yang akan disampaikan 

kepada murid-murid. Organisasi kurikulum sangat erat hubungannya dengan 

tujuan pendidikan yang hendak dicapai karena pola-pola yang berbeda akan 

mengakibatkan cara penyampaian pelajaran berbeda. 

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. Sekolah yang 

paling penting adalah merealisasikan dan menyesuaikan kurikulum tersebut 

dengan kegiatan pembelajaran. Sekolah juga bertugas dan berwewenang untuk 
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mengembangkan kurukulum muatan lokal sesuai dengan kebutuhan masyarakat 

dan lingkungan setempat. 

Sekolah merupakan ujung tombak pelaksanaan kurikulum, baik kurikulum 

nasional maupun  muatan lokal yang diwujudkan melalui proses belajar mengajar 

untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, institusional, kurikuler, dan 

instruksional. Menurut Mulyasa (2004:24) manajemen atau administrasi 

pengajaran adalah keseluruhan proses pengajaran yang bertujuan agar seluruh 

kegiatan pengajaran terlaksana secara efektif dan efisien.  

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. 

Berdasarkan PERMENDIKNAS No 19 Tahun 2007 peraturan di bidang 

kurikulum dan kegiatan pembelajaran adalah sebagai berikut: 

a.  Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 

1) Sekolah atau sekolah menyusun KTSP 

2) Penyusunan KTSP memperhatikan Standar Kompetensi Lulusan, Standar 

isi, dan peraturan pelaksanaannya. 

3) KTSP dikembangkan sesuai dengan kondisi sekolah/sekolah, potensi atau 

karakteristik daerah, sosial budaya masyarakat setempat, dan peserta didik. 

4) Kepala sekolah/sekolah bertanggungjawab atas KTSP. 
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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. 

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/sekolah 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/sekolah. 

3) Sekolah menyusun jadwal penyusunan KTSP 

4) Sekolah menyusun mata pelajaran yang dijadwalkan pada semester gasal, 

dan semester genap. 

 

 



29 
 

 

c.  Program pembelajaran 

1. Sekolah menjamin mutu kegiatan pembelajaran untuk setiap mata  

pelajaran dan program pendidikan tambahan yang dipilihnya. 

2. Kegiatan pembelajaran didasarkan pada Standar Kompetensi Lulusan, 

standar isi, dan peraturan pelaksanaannya, serta Standar Proses dan 

Standar Penilaian. 

3. Mutu pembelajaran disekolah/sekolah 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 untuk menyelesaikan masalah, mengkomunikasikan pengetahuan 

pada pihak lain, dan mengembangkan belajar mandiri dan kelompok 

dengan proporsi yang wajar. 



30 
 

 

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/sekolah menyusun program penilaian hasil belajar yang 

berkeadilan, bertanggungjawab dan berkesinambungan 

2) Penyusunan program penilaian hasil belajar didasarkan pada standar 

penilaian pendidikan. 

3) Sekolah/sekolah 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) Seperangkat 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 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. 

3.  Manajemen Tenaga Kependidikan 

 Manajemen tenaga kependidikan atau manajemen personalia pendidikan 

bertujuan untuk mendayagunakan tenaga kependidikan secara efektif dan efisien 

untuk mencapai hasil yang optimal namun tetap dalam kondisi yang 
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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 perilaku, memaksimalkan perkembangan karier tenaga 

kependidikan serta menyelaraskan tujuan individu dan organisasi. Tenaga 

kependidikan meliputi, guru dan guru yang mendapat tugas tambahan sebagai 

wakil kepala sekolah, konselor, tenaga pustakawan, tenaga laboratorium, dan 

tenaga administrasi. 

Wakil kepala sekolah meliputi wakil kepala sekolah bidang kurikulum, 

wakil kepala sekolah bagian kesiswaan, wakil kepala sekolah bidang sarana  

prasarana dan wakil kepala sekolah bidang hubungan masyarakat. Wakil kepala 

sekolah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam membantu kepala 

sekolah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Wakil kepala sekolah 

bidang kurikulum melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pembantu 

kepala sekolah dalam mengelola bidang kurikulum. Wakil kepala sekolah bidang 

sarana prasarana melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pembantu 

kepala sekolah dalam mengelola sarana prasarana. Wakil kepala sekolah bidang 

kesiswaan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pembantu kepala 

sekolah dalam mengelola peserta didik. Wakil kepala sekolah bidang hubungan 

masyarakat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam mengelola 

kemitraan dengan masyarakat. 
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Berdasarkan PEMENDIKNAS No.19 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 kamanfaatan, kepatutan dan 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 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 
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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. 

4.  Manajemen Kesiswaan 

Manajemen kesiswaan adalah penataan dan pengaturan terhadap kegiatan 

yang berkaitan dengan peserta didik, mulai masuk sampai dengan keluarnya 

peserta didik tersebut dari suatu sekolah. Manajemen kesiswaan bukan hanya 

berbentuk pencatatan data peserta didik, melainkan meliputi aspek yang lebih luas 

yang secara operasional dapat membantu upaya pertumbuhan dan perkembangan 

peserta didik melalui proses pendidikan di sekolah. 

Siswa merupakan salah satu sub-sistem yang penting dalam sistem 

pengelolaan pendidikan di sekolah menengah (Soetjipto,2007:165). Administrasi 

kesiswaan dilakukan agar transformasi siswa menjadi lulusan yang dikehendaki 

oleh tujuan pendidikan yang telah ditetapkan, dapat berlangsung secara efektif dan 

efisien. Tugas kepala sekolah dan para guru dalam hal ini adalah memberikan 

layanan kepada siswa, dengan memenuhi kebutuhan mereka sesuai dengan tujuan 

pendidikan yang telah ditetapkan. 

Manajemen kesiswaan bertujuan untuk mengatur berbagai kegiatan dalam 

bidang kesiswaan agar kegiatan pembelajaran di sekolah dapat berjalan lancar, 
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tertib, dan teratur, serta mencapai tujuan pendidikan sekolah. Untuk mewujudkan 

tujuan tersebut, bidang manajemen kesiswaan sedikitnya memiliki tiga tugas 

utama yang harus diperhatikan, yaitu penerimaan murid baru, kegiatan kemajuan 

belajar, serta bimbingan dan pembinaan disiplin.Bidang kesiswaan sangat erat 

kaitannya dengan bidang kurikulum dan pengajaran, karena kebijakan bidang 

kurikulum dan pengajaran akan sangat mempengaruhi dalam berbagai kegiatan 

pembelajaran disekolah.  

Menurut Soetjipto (2007:165) terdapat tiga kegiatan dalam manajemen 

kesiswaan, yaitu penerimaan siswa baru, pembinaan siswa, dan penamatan 

program siswa di sekolah. Ketiga program tersebut yaitu: 

1. Penerimaan siswa 

Penerimaan siswa adalah proses pencatatan dan layanan kepada siswa yang 

baru masuk sekolah, setelah mereka memenuhi persyaratan-persyaratan yang 

ditentukan oleh sekolah itu. 

2. Pembinaan siswa 

Pembinaan siswa adalah pemberian layanan kepada siswa di suatu lembaga 

pendidikan, baik di dalam maupun di luar jam pelajaran. Pembinaan dilakukan 

dengan menciptakan kondisi atau membuat siswa sadar akan tugas-tugas 

belajarnya. 

3. Tamat belajar 

Apabila siswa telah menamatkan semua mata pelajaran atau telah menempuh 

kurikulum sekolah dengan memuaskan, maka siswa berhak mendapatkan surat 

tanda tamat belajar. 
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5 Manajemen Keuangan dan Pembiayaan  

Keuangan dan pembiayaan merupakan salah satu sumber daya yang secara 

langsung menunjang efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Hal 

tersebut telah terasa lagi dalam implementasi manajemen berbasis sekolah, yang 

menuntut kemampuan sekolah untuk merencanakan, melaksanakan dan 

mengevaluasi serta mempertangunggjawabkan pengelolaan dana secara 

transparan kepada masyarakat dan pemerintah. 

Berdasarkan hasil pengamatan Mintarsih dalam Sagala (2006:224), 

sementara mutu atau kualitas kelulusan ditentukan oleh besarnya dukungan biaya 

yang menunjang kegiatan belajar mengajar, disamping lokasi lingkungan dan 

peran serta orangtua serta dedikasi guru. Biaya memberikan dampak positif, setiap 

program sekolah, antara lain bisa meningkatkan kesejahteraan guru dan 

peningkatan kesejahteraan personal lainnya dan karena dengan dana yang cukup 

guru tidak usah mencari tambahan di luar sekolah tempat ia bertugas dan bisa 

mencurahkan perhatiannya ditempat dia mengajar. 

Komponen keuangan dan pembiayaan pada suatu sekolah merupakan 

komponen produksi yang menentukan terlaksananya kegiatan-kegiatan proses 

belajar mengajar disekolah bersama komponen lain. Dengan kata lain setiap 

kegiatan yang dilakukan sekolah memerlukan biaya, baik itu di sadari atau tidak. 

Komponen keuangan dan pembiayaan perlu dikelola sebaik-baiknya, agar dana-

dana yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang tercapainya 

tujuan pendidikan.  

 



37 
 

 

Komponen utama manajemen keuangan meliputi, prosedur anggaran, 

prosedur akuntansi keuangan, pembelajaran pergudangan dan prosedur 

pendistribusian, prosedur investasi dan prosedur pemeriksaan. Dalam 

pelaksanaannya, manajemen keuangan ini menganut asas pemisahan tugas antara 

fungsi otorisator, ordonator, dan bendaharawan. Otorisator adalah pejabat yang 

diberi wewenang untuk mengambil tindakan yang mengakibatkan penerimaan dan 

pengeluaran anggaran. Ordonator adalah pejabat yang berwenang melakukan 

pengujian dan memerintahkan pembayaran atas segala tindakan yang dilakukan 

berdasarkan otorisasi yang telah ditetapkan. Adapun bendaharawan adalah pejabat 

yang berwenang melakukan penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang 

atau surat-surat berharga lainnya yang dapat dinilai dengan uang serta diwajibkan 

membuat perhitungan dan pertanggungjawaban.  

Manajemen keuangan sekolah tercermin dalam rencana anggaran 

pendapatan dan belanja sekolah. Fungsi dan peranan sekolah dititik beratkan pada 

kemampuan menyusun rencana dan program sekolah, menyusun rencana 

anggaran sekolah, mengelola sekolah berdasarkan rencana sekolah dan anggaran, 

dan memfungskan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan sekolah. 

Bertitik tolak pada program kegiatan dan keperluan penyelenggaraan 

sekolah yang harus dibayar, maka kepala sekolah harus mampu menyusun 

rencana biaya. Menyusun rencana biaya dan pendanaan dimulai dengan : 

a. Menyusun daftar biaya satuan dari semua kegiatan yang telah dirumuskan 

b. Menentukan jenis satuan dan jumlah satuan standar 

c. Menghitung biaya atau harga satuan 
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d. Menentukan jenis sumber dana yang cocok bagi program/kegiatan sekolah 

e. Mempelajari aturan-aturan penggunaan dari setiap sumber dana 

f. Mengkaji ada tidaknya plafon untuk setiap jenis penggunaan/pos pengeluaran 

dari setia sumber dana 

g. Mencocokkan rencana dengan perkiraan sumber biaya 

h. Kepala sekolah bersama timnya menentukan sumber dana, baik yang 

bersumber dari pemerintah maupun masyarakat. 

Berdasarkan PERMENDIKNAS No.19 Tahun 2007, peraturan bidang 

keuangan dan pembiayaan meliputi: 

a. Sekolah menyusun pedoman pengelolaan biaya investasi dan operasional yang 

mengacu pada standar pembiayaan 

b. Pedoman pengelolaan biaya investasi dan operasional mengatur sumber 

pemasukan, pengeluaran dan jumlah dana yang dikelola, penyusunan dan 

pencairan anggaran, kewenangan dan tanggung jawab kepala sekolah dalam 

membelanjakan anggaran pendidikan, serta pembukuan semua penerimaan 

dan pengeluaran serta penggunaan anggaran untuk dilaporkan kepada komite 

sekolah serta institusi diatasnya. 

c. Pedoman pengelolaan biaya investasi dan operasional diputuskan oleh komite 

sekolah dan ditetapkan oleh kepala sekolah, serta institusi diatasnya. 

d. Pedoman pengelolaan biaya investasi dan operasional disosialisasikan kepada 

seluruh warga sekolah untuk menjamin tercapainya pengelolaan dana secara 

transparan dan akuntabel. 
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 Kepala sekolah sebagai manajer, berfungsi sebagai otorisator, dan 

dilimpahi fungsi ordonator untuk memeintahkan pembayaran. Namun, tidak 

dibenarkan melaksanakan fungsi bendaharawan karena berkewajiban melakukan 

pengawasan kedalam. Bendaharawan, disamping mempunyai fungsi-fungsi 

bendaharawan juga dilimpahi fungsi ordonator untuk menguji hak tas 

pembayaran. 

6.  Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan 

Menurut Mulyasa (2004:49) sarana pendidikan adalah peralatan dan 

perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses 

pendidikan, khususnya proses belajar mengajar, seperti gedung, ruang kelas, meja 

kursi, serta alat-alat dan media pengajaran. Adapun yang dimaksud dengan 

prasarana pendidikan adalah fasilitas yang secara tidak langsug menunjang 

jalannya proses pendidikan atau pengajaran, seperti halaman, kebun, taman 

sekolah, dan jalan menuju sekolah. 

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. 

Sedangkan prasarana pendidikan di sekolah bisa diklasifikasikan menjadi 

dua macam yaitu prasarana pendidikan yang secara langsung digunakan untuk 
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proses belajar mengajar dan prasarana sekolah yang keberadaannya tidak 

digunakan untuk proses belajar mengajar, tetapi secara langsung sangat 

menunjang terjadinya proses balajar 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. 

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. 

Berdasarkan PERMENDIKNAS No 19 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, 
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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 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.  

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 

samping itu juga diharapkan tersedianya alat-alat atau fasilitas belajar yang 

memadai secara kuantitatif, kualitatif, dan relevan dengan kebutuhan serta dapat 
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dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan proses pendidikan dan 

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

7.  Manajemen Hubungan Sekolah dengan Masyarakat 

Menurut Mulyasa (2004:50) hubungan sekolah dengan masyarakat 

bertujuan antara lain untuk memajukan kualitas pembelajaran dan pertumbuhan 

anak, memperkokoh tujuan serta meningkatkan kualitas hidup dan penghidupan 

masyarakat, dan menggairahkan masyarakat untuk mrnjalin hubungan dengan 

sekolah. Untuk merealisasikan tujuam tersebut, banyak cara yang bisa dilakukan 

oleh sekolah dalam menarik simpati masyarakat terhadap sekolah dan menjalin 

hubungan yang harmonis antar sekolah dan masyarakat. 

Berdasarkan PERMENDIKNAS No.19 Tahun 2007 peraturan mengenai 

peran serta masyarakat dan kemitraan sekolah meliputi: 

a.  Sekolah melibatkan warga dan masyarakat pendukung sekolah dalam 

mengelola pendidikan. 

b. Warga sekolah dilibatkan dalam pengelolaan akademik. 

c. Masyarakat pendukung sekolah dilibatkan dalam pengelolaan non-akademik. 

d. Keterlibatan peran serta warga skolah dan masyarakat dalam pengelolaan 

dibatasi pada kegiatan tertentu yang ditetapkan 

e.     Setiap sekolah menjalin kemitraan dengan lembaga lain yang relevan 

f.     Kemitraan dilakukan dengan lembaga pemerintah dan non-pemerintah 

g.     Kemitraan SMA dilakukan minimal dengan perguruan tinggi. 

h.     Sistem kemitraan sekolah ditetapkan dengan perjanjian secara tertulis. 

Jika hubungan sekolah dengan masyarakat berjalan dengan baik, rasa 

tanggungjawab dan partisipasi masyarakat unruk memajukan sekolah juga akan 
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lebih baik dan tinggi. Agar tercipta hubungan dan kerjasama yang baik antara 

sekolah dan masyarakat, masyarakat perlu mengetahui dan mamiliki gambaran 

yang jelas tentang sekolah yang bersangkutan. 

Kepala sekolah yang baik merupakan salah satu kunci untuk bisa 

menciptakan hubungan yang baik antar sekolah dan masyarakat secara efektif 

karena harus menaruh perhatian tentang apa yang terjadi pada peserta didik di 

sekolah dan apa yang dipikirkan orangtua tentang sekolah. Kepala sekolah 

dituntut untuk senantiasa berusaha membina dan meningkatkan hubungan 

kerjasama yang baik antara sekolah dan masyarakat guna mewujudkan sekolah 

yang efektif dan efisien. 

8.  Manajemen Layanan Khusus 

Manajemen layanan khusus meliputi manajemen perpustakaan, kesehatan, 

dan keamanan sekolah. Manajemen komponen-komponen merupakan bagian 

penting dari manajemen berbasis sekolah yang efektif dan efisien. Perpustakaan 

yang lengkap dan dikelola dengan baik memungkinkan peserta didik untuk lebih 

mengembangkan dan mendalami pengetahuan yang diperolehnya di kelas. 

Sekolah sebagai satuan pendidikan yang bertugas dan bertanggungjawab 

melaksanakan proses pembelajaran, tidak hanya bertugas mengembangkan ilkmu 

pengetahuan, keteranpilan, dan sikap saja tetapi harus menjaga dan meningkatkan 

kesehatan jasmani dan rohani peserta didik. Untuk kepentingan tersebut, 

disekolah-sekolah dikembangkan pendidikan jasmani dan kesehatan, 

menyediakan pelayanan kesehatan sekolah melalui usaha kesehatan sekolah 

(UKS), dan berusaha meningkatkan program pelayanan melaluai kerjasama 

dengan unit-unit dinas kesehatan setempat. 
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Disamping itu, sekolah juga perlu memberikan pelayanan keamanan kepada 

peserta didik dan para pegawai yang ada di sekolah agar mereka dapat belajar dan 

melaksanakan tugas dengan tenang dan nyaman.   

 

2.2  Kinerja  

2.2.1 Pengertian Kinerja 

Berdasarkan kamus Besar Bahasa Indonesia ”kinerja” adalah sesuatu yang 

dicapai, prestasi yang diperlukan, kemampuan kerja. Pengertian tentang kinerja 

yaitu hasil karya secara kualitas dan kuantitas yang dicapai seseorang dalam 

melakukan tugasnya sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan kepadanya.  

Kata ”kinerja” dalam bahasa indonesia adalah terjemahan dari kata dalam 

bahasa inggris ”performance” yang berarti pekerjaan, perbuatan, penampilan atau 

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

sebagai ukuran kesuksesan dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan 

(direncanakan) sebelumnya. 

Beberapa pengertian kinerja dikemukakan Rivai dalam Sagala (2006:180) 
adalah sebagai berikut: 
a. Kinerja merupakan seperangkat hasil yang dicapai dan merujuk pada tindakan 

pencapaian serta pelaksanaan suatu pekerjaan yang diminta. 
b. Kinerja merupakan salah satu kumpulan total dari kerja yang ada pada diri 

pekerja. 
c. Kinerja merupakan suatu fungsi motivasi dan kemampuan menyelesaikan 

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

d. Dari pengertian diatas menurut Sagala (2006:180), pengertian dari kinerja 
adalah manifestasi hasil karya yang dicapai oleh suatu institusi. 

 
Kesimpulannya adalah bahwa kinerja merupakan hasil kerja secara kualitas 

maupun kuantitas yang dicapai seseorang dalam melakukan tugasnya sesuai 
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dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dalam kurun waktu tertentu. 

Sedangkan menurut Sagala (2007:180) berkesimpulan bahwa kinerja adalah 

manifestasi hasil karya yang dicapai oleh suatu institusi. Ukuran keberhasilan 

suatu institusi mencakup seluruh kegiatan setelah melalui uji tuntas terhadap 

tujuan usaha yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Dari pengertian tersebut 

tercakup beberapa unsur penting yang ada dalam suatu kinerja. Pertama, adanya 

institusi, baik berupa lembaga (institute) seperti organisasi atau pranata 

(institutions) seperti sistem pengaturan. Kedua, adanya tujuan yang telah 

ditetapkan dan diusahakan pencapainnya. Ketiga, adanya instrumen yang 

digunakan dalam pelaksanaan uji tuntas. 

 

2.2.2  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. 
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2.2.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja 

 Banyak faktor yang mempengaruhi kinerja seseorang, baik yang berasal 

dari dalam diri maupun yang berasal dari luar. Ada dua macam faktor yang dapat 

mempengaruhi kinerja seseorang, yaitu: 

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. 

3.   Faktor Fisik dan Pekerjaan 

Meliputi: metode kerja, desain dan kondisi alat-alat kerja, penataan ruang 

kerja dan lingkungan kerja (seperti penyinaran, kebisingan, dan fentilasi) 

 

2.2.4  Penilaian Kinerja 

Penilaian kinerja adalah salah satu tugas penting untuk dilakukan oleh 

seseorang manajer atau pimpinan. Walaupun demikian, pelaksanaan kinerja yang 

obyektif bukanlah tugas yang sederhana, penilaian harus dihindarkan adanya ” 

like  and dislike” dari penilai, agar obyektivitas penilaian dapat terjaga. Kegiatan 

penilaian  ini penting karena dapat bdigunakan untuk memperbaiki keputusan-

keputusan personalia dan memberikan umpan balik kepada para karyawan tentang 
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kinerja mereka. Menurut Furtwengler (2002:155), kunci dari sistem umpan balik 

yang sukses adalah sebagai berikut: 

a.  Terdapat sasaran kinerja yang spesifik. 

b.  Sasaran tersebut harus dapat diukur. 

c.  Hasilnya seharusnya dipampang ditempat dimana pekerjaan tersebut dilakukan 

dan ditempat yang banyak dilalui orang. 

d.   Setiap karyawan dapat mengukur kontribusinya terhadap hasil tersebut. 

Penilaian kinerja diperlukan untuk menentukan kontribusi individu atau 

tingkat kinerja individu. Tiga perangkat kriteria yang paling populer untuk menilai 

kinerja terdiri dari hasil tugas individu, perilaku, dan ciri (Robbins, 1996:259). 

a. Hasil tugas individu 

Jika tujuan akhir diperhitungkan dan bukan cara, maka manajemen 

seharusnya mengevaluasi hasil tugas dari seorang pegawai. Dengan menggunakan 

hasil tugas, seorang pemimpin dapat menilai tinggi rendahnya kinerja pegawai. 

b. Perilaku  

Cukup sulit untuk mengenali lebih spesifik yang dapat dikatakan secara 

langsung dengan tindakan seorang pegawai. Dalam hal ini perilaku yang 

dimaksud adalah kesegeraan (tindakan cepat) seorang pegawai dalam 

menyelesaikan pekerjaan atau tugasnya.  

 

 



48 
 

 

c. Ciri 

Ciri yang dimaksud adalah ciri yang dinilai seperti, sikap baik, percaya 

diri, kooperatif, dapat diandalkan dalam melaksanakan pekerjaannya. Jika telah 

ditetapkan langkah berikutnya adalah mengumpulkan informasi yang 

berhubungan dengan hal tersebut dari seseorang selama periode tertentu. Dengan 

membandingkan hasil itu dengan standar yang dibuat pada periode tertentu. 

Berhasil atau tidaknya kinerja yang telah dicapai oleh suatu organisasi, 

dipengaruhi oleh tingkat kinerja dari pegawai, baik secara individual maupun 

secara kelompok. Dengan asumsi bahwa semakin baik kinerja pegawai, maka 

diharapkan kinerja organisasi akan semakin baik. Sehubungan dengan hal 

tersebut, maka dalam penelitian ini penedekatan untuk mengukur sejauh mana 

kinerja pegawai secara individual ada enam kriteria, yaitu : ( Bernardin, dalam 

Robbins, 1996:260). 

a. Kualitas 

Tingkat diamana hasil aktivitas yang dikehendaki mendekati sempurna dalam 

arti menyesuaikan beberapa cara ideal dari penampilan aktivitas, maupun 

memenuhi tujuan-tujuan yang diharapkan dari suatu aktivitas. Kualitas kerja 

diukur dari persepsi pegawai terhadap kualitas pekerjaan yang dihasilkan serta 

kesempurnaan tugas terhadap ketrampilan dan kemampuan pegawai. 
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b. Kuantitas 

Merupakan jumlah yang dihasilkan dinyatakan dalam istilah seperti jumlah 

unit, jumlah siklus aktivitas yang diselesaikan. Kuantitas yang diukur dari 

persepsi pegawai terhadap jumlah aktivitas yang ditugaskan beserta hasilnya. 

c. Ketepatan waktu 

Tingkat suatu aktivitas diselesaikan pada awal waktu yang dinyatakan, dilihat 

dari sudut koordinasi dengan hasil output serta memaksimalkan waktu yang  

tersedia untuk aktivitas lain. Ketepatan waktu diukur dari persepsi pegawai 

terhadap suatu aktivitas yang diselesaikan diawal waktu sampai menjadi 

output. 

d. Efektifitas 

Tingkat penggunaan sumber daya organisasi (tenaga, uang, tekhnologi, bahan 

baku) dimaksimalkan dengan maksud menaikkan hasil dari setiap unit dalam 

penggunaan sumber daya. Efektivitas kerja persepsi pegawai dalam menilai 

pemanfaatan waktu dalam menjalankan tugas, efektivitas penyelesaian tugas 

yang dibebankan organisasi. 

e. Kemandirian 

Adalah tingkat seorang pegawai dapat melakukan fungsi kerjanya tanpa minta 

bantuan, bimbingan dari orang lain atau pengawas. Kemandirian dapat diukur 

dari persepsi pegawai terhadap tugas dalam melakukan fungsi kerjanya 

masing-masing pegawai sesuai dengan tanggungjawab pegawai itu sendiri. 
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f. Komitmen kerja 

Merupakan tingkat dimana pegawai mempunyai komitmen kerja dengan 

instansi dan tanggungjawab terhadap kantor. Pengukuran dengan 

menggunakan persepsi pegawai dalam membina hubungan dengan instansi 

serta tanggungjawab dan loyalitas pegawai. 

 

2.2.5 Ukuran-Ukuran Penilaian Kinerja 

Penentuan tujuan setiap unit organisasi merupakan strategi untuk 

meningkatkan kinerja. Tujuan ini akan memberikan arah dan mempengaruhi 

bagaimana seharusnya perilaku kerja yang diharapkan organisasi dari setiap 

personel. Tetapi ternyata tujuan saja tidak cukup, sebab itu diperlukan ukuran 

apakah seseorang personel telah mencapaian kinerja yang diharapkan. Untuk itu 

penialian kuantitatif dan kualitatif standar kinerja untuk setiap tugas dan jabatan 

personel memegang peranan yang penting. Dimensi-dimensi yang dijadikan 

ukuran kinerja, menurut Nawawi (2000:97) adalah: 

a. Tingkat kemampuan kerja (kompetensi) dalam melaksanakan pekerjaan baik 

yang diperoleh dari hasil pendidikan dan pelatihan maupun yang bersumber 

dari pengalaman kerja. 

b. Tingkat kemampuan eksekutif dalam memberikan motivasi kerja, agar pekerja 

sebagai individu bekerja dengan usaha maksimum, yang memungkinkan 

tercapainya hasil sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat. 
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Selain itu pengukuran kinerja juga memiliki karakteristik atau sifat khas 

yaitu: 

a. Pengukuran kinerja nonfinansial harus dimasukan dalam suatu sistem karena 

banyak tujuan organisasi yang tidak mendasarkan pada biaya. Yang termasuk 

disini adalah waktu, ketersediaan alat, dan ketepatan jadwal. 

b. Pengukuran kinerja harus saling menunjang bukan menimbulkan masalah. 

c. Pengukuran kinerja harus dapat memotivasi pegawai untuk membantu 

organisasi mencapai tujuan jangka panjangnya seperti juga jangka 

pendeknya(http.//sdm-teori.blogspot.com/2007/05/kinerjapegawai.html, 

diunduh 23 oktober 2008). 

Ukuran kinerja menjelaskan tingkat-tingkat kinerja yang diharapkan dan 

merupakan bahan perbandingan atau target suatu pekerjaan. Ukuran kinerja 

mendefinisikan tentang pekerjaan yang tergolong dalam beberapa kriteria. 

Adapun istilah-istilah dalam mengevaluasi kinerja dalam sebuah organisasi antara 

lain: 

a.  Istimewa  

Seseorang atau organisasi sangat berhasil pada kriteria pekerjaan sehingga 

catatan khusus dibuat dibandingkan dengan standar umum dari seluruh 

departemen. 
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b. Sangat Baik 

Kinerja pada tingkat ini adalah kinerja yang lebih baik dari rata-rata 

didalam unit dengan menggunakan standar yang umum dan hasil dari unit itu. 

c.  Memuaskan 

Kinerja pada tingkat ini adalah pada batas atau sedikit diatas standar 

minimal. Tingkat kinerja ini adalah yang diharapkan dari seseorang yang sudah 

sangat berpengalaman dan sangat kompeten. 

d. Rata-rata 

Kinerja berada sedikit dibawah standar minimal dari dimensi pekerjaan. 

Namun demikian, tampaknya ada potensi untuk meningkatkan penilaian dalam 

jangka waktu yang masuk akal. 

e. Tidak Memuaskan    

Kinerja pada tingkat ini adalah dibawah standar yang diterima dan ada 

pertanyaan serius tentang apakah orang ini mampu meningkatkan dirinya untuk 

memenuhi standar minimal (Mathis & Jackson, 2002:80) 

 

2.1.6 Tujuan Penilaian Kinerja 

Tujuan penilaian kinerja secara umum: 

a. Menilai kemampuan personel 
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Penilaian ini merupakan tujuan yang mendasar dalam menilai personel 

secara individu, yang dapat digunakan sebagai informasi untuk menilai efektifitas 

manajemen sumber daya manusia. 

b. Pengembangan personel 

Sebagai informasi untuk pengambilan keputusan untuk pengembangan 

personel seperti promosi, mutasi, rotasi, terminasi dan penyesuaian kompensasi. 

Tujuan utama sistem penilaian kinerja adalah menghasilkan informasi 

yang akurat dan valid sehubungan dengan perilaku dan kinerja karyawan. 

Semakin akurat dan valid informasi yang dihasilkan oleh sistem penilaian kinerja, 

semakin besar potensi nilainya bagi organisasi (http.//sdm-

teori.blogspot.com/2007/05/kinerjapegawai.html). 

 

2.3 Kinerja Manajemen Sekolah 

Tujuan utama pendidikan meneruskan kebudayaan kepada generasi muda 

melalui proses sosialisasi. Sesuai dengan hal itu, tujuan persekolahan menjamin 

kompetensi minimal dalam ketrampilan dan pemahaman yang telah ditentukan 

bagi semua anak. Mencapai tujuan tesebut ada sejumlah faktor yang menjadi 

penentu kinerja sekolah seperti kepemimpinan kepala sekolah yang kuat, 

profesionalisme guru, dukungan tim ahli manajemen sekolah, ketersediaan sarana 

dan prasarana sekolah, penggunaan secara optimal fasilitas belajar dikelas, 
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laboratorium, perpustakaan dan tempat belajar lainnya, serta ketersediaan 

anggaran yang mendukung penyelenggaraan program sekolah. 

Kepala sekolah sebagai pimpinan sekolah harus tahu dan mengenali apa 

yang dinilai tinggi oleh masyarakat dan memilih proposisi nilai apa yang akan 

diberikan. Faktor-faktor penentu kinerja sekolah tersebut kemampuannya 

melaksanakan fungsi tugasnya secara maksimal, indikatornya adalah: 

a. Manajemen kurikulum yang lugas dan fleksibel berpedoman pada standar 

nasional. 

b. Proses belajar mengajar yang efektif menggunakan strategi yang tepat dengan 

mengedepankan fungsi pelayanan belajar yang berkualitas untuk memperoleh 

mutu lulusan yang berkualitas 

c. Lingkungan sekolah yang sehat, terdiri dari lingkungan fisik dan kerja sama 

yang kondusif 

d. SDM dan sumber daya lain yang handal yaitu memenuhi kualifikasi yang 

dibutuhkan mengacu pada profesionalisme.dan 

e. Standardisasi pengajaran yang tinggi dan evaluasi hasil belajar yang terukur. 

 Seluruh personal sekolah harus memikirkan cara-cara yang benar dalam 

berkarya atau bekerja untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat sesuai 

harapan mereka masing-masing dan sesuai pula dengan tujuan sekolah. 

Mengingat pentingnya peran para personal pendidikan disekolah, manajemen 

sekolah harus mempunyai program pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan 

ketrampilan dan pengetahuan sekaligus meningkatkan kualitas kinerja sekolah. 
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Dengan kualitas kinerja yang tinggi diharapkan dapat memberi sumbangan yang 

sangat berarti bagi kinerja dan kemajuan sekolah khususnya mutu pendidikan. 

 Kebutuhan akan tenaga terampil seperti guru, tenaga kependidikan, 

laboran, pustakawan, arsiparis, dan personal sekolah lainnya disekolah sudah 

merupakan tuntutan masyarakat yang tidak dapat ditunda akan pendidikan yang 

bermutu. Sekolah dituntut untuk memiliki kemampuan dalam membuat rencana 

pengembangan. SDM personal sekolah maupun para peserta didiknya yang 

berkualitas dan mampu bersaing serta mampu mengatasi berbagai permasalahan 

yang kompleks khususnya disekolah. Manajemen sekolah senantiasa melakukan 

perbaikan kinerja untuk memperkuat diri dan meningkatkan daya tahan dalam 

mengahadapi persaingan lokal dan global yang pasti dan semakin ketat. Sekolah 

harus memperbaiki kinerja melalui perbaikan kinerja seluruh personal sekolah, 

sehingga sekolah memiliki personal berkemampuan tinggi (Sagala, 2007:179) 

 Keberhasilan sebenarnya suatu kinerja adalah kemampuan mengelola 

sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan serta dapat mempertahankan 

pencapaian pada tingkat operasi yang efektif dan efisien. Menurut Drucker dalam 

Sagala (2007:182) pengertian efisian adalah”melakukan pekerjaan yang benar’, 

sedangkan efektif berarti”melakukan pekerjaan yang benar’. Efisiensi adalah 

konsep tentang inputs-outputs. Seseorang manajer disebut efisien manakala 

menghasilkan output yang sebesar-besarnya, dari  input yang sekecil-kecilnya. 

Kinerja manajerial berhasil manakala mampu menekan penggunaan sumber daya 

seminimal mungkin, untuk mencapai tujuan dengan semaksimal mungkin. 

Efektivitas adalah kemampuan menentukan pilihan (options) dengan tepat. 
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Seorang manajer disebut efektif manakala mampu menentukan pilihan pekerjaan 

yang tepat untuk dilaksanakan. Tegasnya bahwa kinerja sekolah hasil atau tingkat 

keberhasilan kerja personal sekolah secara keseluruhan selama periode tertentu 

dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti 

standar hasil kerja, target atau sasaran sesuai kriteria yang ditentukan. 

 Performansi atau kinerja sekolah menunjukkan deskripsi kerja yang baik 

mengacu pada proses dan produk yang diinginkan serta situasi kegiatan sekolah 

itu diselenggarakan. Sekolah yang efektif dapat mempengaruhi kepuasan kerja 

yang secara eksplisit muncul sebagai performansi dan kinerja kepala sekolah serta 

personal lainnya dalam bentuk kehadiran kesehatan fisik, dan kesehatan mental. 

Penilaian kinerja kepala sekolah, guru dan tenaga kependidikan dilihat dari 

kemampuannya menggunakan sumber daya seminimal mungkin untuk mencapai 

tujuan yang maksimal dan mampu menentukan pilihan pekerjan yang tepat untuk 

dilaksanakan. Kinerja kepala sekolah, guru dan tenaga kependidikan lainnya akan 

bertitik tolak pada aktivitas, perilaku, dan produktivitasnya dalam mengelola 

sekolah menjadi sekolah dengan manajemen dan layanan belajar yang bermutu 

dan mampu bersaing dalam mutu sekolah sejenis. Kinerja sekolah adalah 

kesediaan para peronal merupakan fungsi dari kemampuan, motivasi, dan 

kesempatan untuk melakukan sesuatu kegiatan dan menyempurnakannya sesuai 

dengan tanggung jawabnya dan sesuai pula dengan hasil yang diharapkan 
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2.4  Manajemen Sekolah Negeri dan Sekolah Swasta 

2.4.1 Sejarah Munculnya Sekolah Negeri dan Sekolah Swasta 

Menurut Sardjono Sigit, widyaiswara Pusdiklat pegawai Depdiknas dalam 

situs internet (Oktober 2007), 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. Di indonesia, yang baru 63 tahun 

merdeka dan berdaulat, sejarah persekolahan formal juga diawali oleh inisiatif 

masyarakat. 

Dari sisi sejarah kita akan melihat perbedaan antara sekolah negeri dan 

sekolah swasta, terutama pada saat kita tahap perkembangan mutakhir tentang 

modernisasi pendidikan ditanah air. Konsep manajemen berdasarkan sekolah telah 

bergulir sejalan dengan kebijakan otonomi pendidikan.  

 

2.4.2 Perbedaan Sekolah Negeri dan Sekolah Swasta 

Karena dalam sistem kita terdapat sekolah negeri dan sekolah swasta, 

sekolah swasta yang sedikit banyak memilki otonominya sendiri, maka disinilah 

letak perbedaan. 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 atau favorit, yang rata-rata lebih bermutu dari 

pada sekolah negeri, proses intervensi demi kemajuan sekolah sudah ada. Yayasan 
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adalah mesin peningkatan mutunya. Karena pemerintah tidak campur tangan 

dalam manajemennya, maka sekurang-kurangnya ada tiga hal mengapa lembaga 

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 nonguru. 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 harus dituntut bekerja optimal sebagai kewajiban. 

Di luar kerangka itu mereka harus mundur. Ini tidak terjadi pada sekolah negeri.  

Antara hak dan kewajiban dari tenaga  pendukungnya, pada sekolah 

swasta 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  

manajemen sekolah dimaksudkan sebagai upaya peningkatan mutu, maka bagi 
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sekolah swasta pilihan seperti ini, pelaksanakan manajemen sekolah perlu 

dijabarkan lebih rinci supaya tidak bertabrakan dengan peran yayasan. Di sana 

telah terjadi kreativitas dan inovasi yang tidak terjadi disekolah negeri. Disamping 

kurikulum nasional juga dikembangkan  ”kurikulum plus” biasanya penggunaan 

bahasa Inggris dan computer science atau teknologi informasi. ”Ciri khas” sekolah 

swasta, yang  diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 1989 ( pasal 47 Ayat 2 ) tidak 

hanya mengenai ciri khas kelembagaan saja, tetapi berkembang sebagai ciri khas 

inovatif, yakni pendekatan-pendekatan pendidikan menyongsong modernisasi 

teknologi dan komunikasi global. 

Untuk kategori sekolah swasta  kategori ”belum maju”, pengelolaannya 

memerlukan perbaikan total. Kalaupun ada yayasan tetapi tidak berfungsi, bahkan 

perannya kurang baik. Sekolah-sekolah swasta seperti ini, manajemen yang efektif 

diharapkan dapat memberi pencerahan. Kepala sekolah dan yayasannya amat 

perlu di upgrate, karena jumlah sekolah swasta kategori ini sangat besar,maka 

output-nya juga akan dominan dalam mengukur keberhasilan pendidikan secara 

nasional. Di samping sekolah negeri sendiri yang kondisinya masih sangat perlu 

diperbaiki, maka mitra kerja pemerintah dalam proses pencerdasan kehidupan 

bangsa, yakni perguruan swasta, jangan sampai diterlantarkan.  

Perbedaan sekolah negeri dan swasta dapat dilihat pada kondisi sekarang 

dimana guru PNS tidak lagi ditempatkan disekolah swasta tetapi ditugaskan 

disekolah negeri. Pola semacam ini jelas mempersulit sekolah swasta yang 

kekurangan guru.Disekolah negeri beban investasi, beban pegawai, beban rutin, 

beban pemeliharaan dan perbaikan di tanggung oleh negara. Kalapun ada 
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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. 

Mengingat sekolah negeri dan swasta dan berbeda maka perlu dijelaskan 

perbedaan perlakuanya misalnya, untuk siswa negeri tidak dipungut SPP 

sedangkan siswa swasta di beri subsidi dengan standar nominal. Menurut Laporan 

Komisi Pendidikan Nasional Tahun 2007, masalah pendanaan pendidikan 

menyangkut dua topik. Pertama, perbedaan antara pendanaan sekolah negeri 

dengan sekolah swasta. Pengalokasian dana pemerintah terhadap sekolah negeri 

lebih besar dibandingkan dengan sekolah swasta. Kedua, perubahan kewenangan 

pemerintah pusat dibandingkan dengan pemerintah daerah. Penghimpunan dana 

masyarakat yang diperoleh sekolah negeri maupun swasta perlu didampingi 

dengan peningkatan akuntabilitas publik. Era desentralisasi sendiri merupakan 

masa yang tepat untuk membenahi model pendanaan. 

Perbedaan-perbedaan yang disebutkan diatas adalah perbedaan-perbedaan 

yang sering ditemui dilapangan. Meskipun ada perbedaan, perlu dipikirkan 

peningkatan kualitas sekolah negeri dan swasta harus bisa berjalan sinergi. 

 

2.4.3  Persamaan Sekolah Negeri dan Sekolah Swasta 

Menurut Akbar Rivai Msi, 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.   
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Dengan demikian tidak ada asumsi yang melihat sekolah negeri sebagi 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.   

 

2.5  PENELITIAN-PENELITIAN TERDAHULU 

Penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pola manajemen 

sekolah antara lain: 

Tabel  2.2 Penelitian Terdahulu 

No Nama Judul Hasil 
1 Michael 

(1999) 
 
 
 
 

School-based 
Management 
Reconceptualizing to 
improve learning 
outcomes 

MBS tujuannya adalah mengubah 
kapasitas sekolah dan masyarakat 
untuk dapat meningkatkan pelatihan, 
dukungan, dan aspek yang lainnya 
dalam kapasitas pembangunan jangka 
panjang dan meningkatkan sumber 
daya yang ada di sekolah tersebut 
dalam konteks tanggungjawab dan 
tujuannya. 

2 Cranston 
(2001)  

Collaborative 
decision-making and 
school based 
management: 
challenges, rhetoric 
and reality 

Manajemen Berbasis Sekolah di 
Queensland, berdampak memberikan 
tantangan yang lebih khusus dalam hal 
kapasitas dan kemampuannya untuk 
lebih bekerjasama dan meningkatkan 
mutu berdasarkan kebijakan 
pendidikan nasional.  
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No Nama Judul Hasil 
3 Jasman 

Indarto 
(2002) 
 

Kontribusi 
Penerapan MBS 
Terhadap Kualitas 
Penyelenggaraan 
Pendidikan Tingkat 
Dasar di Jawa 
Tengah 

Kontribusi MBS terhadap kualitas 
pengelola sekolah tingkat dasar cukup 
signifikan. Artinya semakin baik 
pelaksanaan MBS pada tiga aspek ini 
akan semakin baik juga kualitas 
penyelenggara pendidikan 

4 Ainun Najib 
(2007) 
 

Implementasi 
Manajemen Berbasis 
Sekolah ( MBS ) pada 
SMA Negeri di 
Kabupaten Grobogan 

Pengelolaan kurikulum dan 
pembelajaran, tenaga kependidikan, 
kesiswaan, dan sarana prasarana pada 
SMA Negeri di Kabupaten Grobogan 
sudah cukup baik 

5 Retno 
Damayanti 
(2008) 
 

Kepemimpinan 
Kepala Sekolah 
dalam Manajemen 
Sekolah, Studi Kasus 
di SMPN 1 Ungaran 

Kepemimpinan sebagai salah satu 
fungsi manajemen merupakan hal 
yang sangat penting untuk mencapai 
tujuan organisasi. 

6 Rif’an 
Zaenal 
Ehwan 
(2008) 
 

Analisis kinerja aspek 
personal, peserta 
didik, serta sarana 
dan prasarana 
manajemen berbasis 
sekolah (MBS) pada 
sekolah menengah 
atas di Kota 
Semarang 

Tidak terdapat perbedaan yang 
signifikan pada kinerja aspek personal, 
peserta didik, serta sarana dan 
prasarana manajemen berbasis sekolah 
(MBS) pada sekolah menengah atas di 
Kota Semarang. 

7 Noviantri 
(2008) 
 
 

Analisis Kinerja 
Manajemen Pada 
Sekolah Menengah 
Kejuruan (SMK) 
Negeri dan Sekolah 
Menengah Kejuruan 
(SMK) Swasta se-
Kota Semarang 

Secara keseluruhan pelaksanaan MBS 
pada SMK swasta sudah cukup 
optimal, meskipun masih dibawah 
SMK negeri. Namun masih banyak 
komponen manajemen SMK swasta 
yang belum maksimal dan perlu 
ditingkatkan lagi. Semua komponen 
bekerja sama untuk mencapai tujuan 
sekolah.  

8 Sri 
Yuliningtias 
(2008) 

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

kepemimpinan kepsek sangat ideal, 
kurikulum dengan kriteria ideal, 
kependidikan dengan kriteria ideal, 
kesiswaan dengan kriteria cukup 
tinggi, keuangan berkriteria tinggi, 
Humas berkriteria ideal, Layanan 
khusus berkriteria ideal, Sarpras 
Berkriteria ideal 
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No Nama Judul Hasil 
9 Zanto 

(2008) 
 
 

Implementasi 
Manajemen Berbasis 
Sekolah dan 
pengaruhnya terhadap 
kualitas kelulusan 
Siswa di SMAN 1 
Parakan Kabupaten 
Temanggung Tahun 
Ajaran 2006/2007 

Penerapan (implementasi) MBS 
berpengaruh terhadap kualitas 
kelulusan siswa baik secara parsial 
(variabel manajemen) maupun secara 
simultan (bersama-sama) yaitu sebesar 
40,6% 

Sumber:penelitian-penelitian terdahulu tahun 1999-2008 

Michael (1999) menyebutkan bahwa MBS pada akhirnya tidak hanya 

dilakukan sendiri, tidak juga dalam solusi jangka pendek, dan tidak 

terdesentralisasi tetapi MBS tujuannya adalah mengubah kapasitas sekolah dan 

masyarakat untuk dapat meningkatkan pelatihan, dukungan, dan aspek yang 

lainnya dalam kapasitas pembangunan jangka panjang dan meningkatkan sumber 

daya yang ada di sekolah tersebut dalam konteks tanggungjawab dan tujuannya. 

Cranston (2001) menyebutkan bahwa dampak utama pembelajaran jangka 

panjang pada manajemen berbasis sekolah di prinsip-prinsip Queensland, 

memberikan tantangan yang lebih khusus dalam hal kapasitas dan kemampuannya 

untuk lebih bekerjasama dan meningkatkan pendidikan berdasarkan kebijakan 

pendidikan nasional. Manajemen berbasis sekolah melibatkan semua warga 

sekolah untuk meningkatkan mutu sekolahnya. 

Jasman Indarto (2002) menyebutkan bahwa kontribusi MBS terhadap 

kualitas pengelola sekolah tingkat dasar cukup signifikan. Artinya semakin baik 

pelaksanaan MBS pada tiga aspek ini akan semakin baik juga kualitas 

penyelenggara pendidikan. 



64 
 

 

Ainun Najib (2007) menjelaskan bahwa hasil-hasil yang diperoleh dalam 

penelitian ini adalah secara umum pengelolaan kurikulum dan pembelajaran pada 

SMA Negeri di Kabupaten Grobogan sudah cukup baik, hal tersebut terlihat dari 

fakta adanya pengembangan kurikulum yang dilakukan sekolah, adanya 

pemahaman kurikulum formal dan informal, adanya usaha untuk meningkatkan 

kerjasama antara kepala sekolah, guru dan pihak-pihak yang berkepentingan 

dalam pengelolaan sekolah, serta adanya inovasi dalam pembelajaran dan usaha 

pengembangan media pembelajaran untuk meningkatkan mutu lulusan. Meskipun 

dalam pengelolaan dan pembelajaran sudah cukup baik, tetapi tetap ada kendala 

dalam implementasi kurikulum dalam pembelajaran, kendala tersebut antara lain: 

kurangnya sarana dan prasarana, fasilitas serta media pendidikan dan 

pembelajaran belum memadai, masih ada beberapa personel sekolah yang tidak 

dapat merespon aktif pembaharuan pendidikan, komite sekolah komite sekolah 

dan orang tua atau wali siswa yang sulit dilibatkan dalam pengelolaan pendidikan, 

sampai pada kekurang siapan siswa mengikuti sistem pengajaran dalam KBK. 

Retno Damayanti (2008) mengatakan bahwa kepemimpinan sebagai salah 

satu fungsi manajemen merupakan hal yang sangat penting untuk mencapai tujuan 

organisasi. Kepala sekolah harus berani mengajak warga sekolah untuk 

mengambil keputusan, kepala sekolah harus memberi perhatian pada tenaga 

kependidikan, melakukan pembinaan dan menciptakan iklim kerja yang baik, 

mampu menerapkan gaya kepemimpinan yang transformasional serta dapat 

mengelola semua aspek manajemen sekolah. 
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Rif’an Zaenal Ehwan (2008) menyimpulkan bahwa tidak terdapat 

perbedaan yang signifikan pada kinerja aspek personal, peserta didik, serta sarana 

dan prasarana manajemen berbasis sekolah (MBS) pada Sekolah Menengah Atas 

di Kota Semarang. 

Noviantri (2008) mengatakan bahwa secara keseluruhan pelaksanaan 

manajemen berbasis sekolah pada SMK swasta sudah cukup optimal, meskipun 

masih dibawah SMK negeri. Namun masih banyak komponen manajemen SMK 

swasta yang belum maksimal dan perlu ditingkatkan lagi. Semua komponen 

bekerja sama untuk mencapai tujuan sekolah. Kinerja masing-masing komponen 

manajemen, mulai dari kepemimpinan kepala sekolah, manajemen kurikulum dan 

program pembelajaran, manajemen tenaga kependidikan, manajemen kesiswaan, 

manajemen keuangan, manajemen sarana dan prasarana, manajemen hubungan 

masyarakat serta manajemen layanan khusus sudah optimal. 

Sri Yuliningtias (2008) menyimpulkan bahwa  kepemimpinan kepala 

sekolah sangat ideal, kurikulum dengan kriteria ideal, kependidikan dengan 

kriteria ideal, kesiswaan dengan kriteria cukup tinggi, keuangan berkriteria tinggi, 

humas berkriteria ideal, layanan khusus berkriteria ideal, sarana prasarana 

berkriteria ideal 

Zanto (2007) mengatakan bahwa penerapan pola manajemen yang 

meliputi kepemimpinan kepala sekolah, manajemen kurikulum dan program 

pengajaran, manajemen tenaga kependidikan, manajemen kesiswaan, manajemen 

keuangan dan pembiayaan, manajemen sarana dan prasarana, manajemen 

hubungan masyarakat, serta manajemen layanan khusus berpengaruh terhadap 
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kualitas kelulusan siswa. Oleh karena itu manajemen yang baik akan berpengaruh 

posistif pula terhadap kualitas kelulusan (output) sekolah. 

Beberapa penelitian tersebut diatas  menunjukkan bahwa manajemen 

berbasis sekolah merupakan suatu penawaran bagi sekolah untuk menyediakan 

pendidikan yang lebih baik dan lebih memadai bagi peserta didik karena MBS 

memberi peluang bagi kepala sekolah, guru dan peserta didik untuk melakukan 

inovasi dan improvisasi disekolah berkaitan dengan masalah pembelajaran, 

kurikulum, sarana dan prasarana, dan lain sebagainya yang tumbuh dari aktivitas, 

kreativitas, dan profesionalisme yang dimiliki sekolah  dalam rangka 

meningkatkan mutu pendidikan. 

 

2.6  KERANGKA BERFIKIR 

Manajemen merupakan  proses pemanfaatan sumber daya manusia dan 
sumber-sumber lainnya untuk mencapai  tujuan yang ditetapkan secara efektif dan 
efisien (Mulyasa, 2005). Dari pengertian tersebut terlihat jelas bahwa setiap 
organisasi, dalam hal ini sekolah perlu adanya manajemen untuk melaksanakan 
segala programnya sehingga tujuan yang hendak akan terwujud. Dalam 
pelaksanana manajemen sekolah perlu adanya strategi yang efektif dan efisien. 
Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) merupakan strategi jitu untuk mencapi 
manajemen sekolah yang efektif dan efisien melalui ketujuh aspeknya. Ketujuh 
aspek tersebut adalah manajemen kurikulum dan program pengajaran, tenaga 
pendidikan, kesiswaan, keuangan, sarana dan prasarana pendidikan, pengelolaan 
hubungan sekolah dan masyarakat, serta manajemen pelayanan khusus. Namun 
keberhasilan pelaksanaan MBS juga sangat ditentukan oleh peran/ kepemimpinan 
kepala sekolah sebagai manajer sekolah. Kinerja kepemimpinan kepala sekolah 
dalam kaitannya dengan MBS merupakan segala upaya yang dilakukan dan hasil 
yang dicapai oleh kepala sekolah dalam mengimplementasikan MBS di 
sekolahnya untuk mewujudkan tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. 
Dalam menjalankan tugasnya, seorang kepala sekolah harus memiliki kompetensi-
kompetensi tertentu sehingga tujuan pendidikan akan terwujud. Kompetensi 
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tersebut adalah kompetensi keoribadian, kompetensi manajerial., kompetensi 
kewirausahaan, kompetensi supervisi dan kompetensi sosial. 

MBS adalah suatu model manajemen dengan memberikan kewenangan 
yang lebih besar kepada sekolah untuk mengelolanya (termasuk mengambil 
keputusan) sebagai wujud desentralisasi pendidikan dalam rangka mencapai 
tujuan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dengan melibatkan partisipasi 
dari warga sekolah (guru, siswa, karyawan, orang tua siswa, masyarakat). MBS 
sebagai wujud adanya desentralisasi wewenang dari pusat kepada sekolah untuk 
mengurus rumah tangganya dan tentunya dengan dukungan dari berbagai pihak. 
Dalam pengelolaan 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.Tanggung jawab 
sekolah dalam MBS bukan hanya pada proses, tetapi tanggung jawab akhirnya 
adalah pada hasil yang dicapai yaitu kualitas lulusan dari siswanya. Pelaksanaan 
manajemen sekolah yang efektif dan efisien daharapkan akan menghasilkan 
output yang baik, dalam hal ini adalah tingkat kelulusan siswa. 

Menurut Tirtarahardja dan La Sula (1995) mutu pendidikan 

dipermasalahkan jika hasil pendidikan belum mencapai taraf atau yang 

ditentukan. Penerapan mutu atau kualitas pendidikan pertama dilakukan oleh 

lembaga penghasil sebagai produsen calon luaran (lulusan). Selanjutnya jika 

lulusan tersebut terjun dalam dunia kerja, penilaian akan dilakukan oleh lembaga 

pemakai sebagai konsumen tenaga dengan sistem tes (performance test). Jadi, 

mutu atau kualitas pendidikan dapat dinilai dari luarannya atau lulusannya yang 

dapat dilihat dari proses berlangsungnya pendidikan, hasil Ujian Nasional (UAN), 

dan dari indeks prestasi kumulatif (IPK) jika di Perguruan Tinggi. Dalam proses 

belajar yang berkualitas diharapkan akan dihasilkan kualitas hasil (lulusan) yang 

berkualitas juga. Cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas lulusan 

siswa adalah melalui manajemen berbasis sekolah (MBS). Kelancaran proses 

pendidikan ditunjang oleh komponen pendidikan yang terdidri dari kurikulum dan 

program pengajaran, tenaga pendidikan, kesiswaan, keuangan, sarana dan 

prasarana pendidikan, pengelolaan hubungan sekoaah dan masyarakat, serta 

manajemen pelayanan khusus. Dari pelaksanaan pembelajaran tersebut, sekolah 

diharapkan akan mempunyai keluaran (lulusan) dengan prestasi (output) yang 

memuaskan, baik output akademik (nilai UAN) maupun non-akademik. 
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 Dalam penelitian ini hanya sebatas melihat  kinerja manajemen sekolah 

yang diterapkan pada SMP Negeri dan Swasta yang ada di Semarang. Sehingga 

pembahasan cenderung pada penilaian keuanggulan dan kekurangan disetiap SMP 

Negeri dan Swasta. 

Gambar.2.1 kerangka berpikir: 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a Kepemimpinan kepala sekolah 
1. kepribadian 
2. manajerial 
3. kewirausahaan 
4. supervisi 
5. sosial 

b Kurikulum dan Program 
pengajaran 
1. kurikulum KTSP 
2. kalender pendidikan 
3. program pembelajaran 
4. penilaian hasil belajar 
5. peraturan akademik 

c Tenaga kependidikan 
1. kepala sekolah & wakil 
2. guru 
3. konselor 
4. tenaga pustakawan 
5. tenaga laboratorium 
6. tenaga administrasi 

d. Kesiswaan 
1. input 
2. proses pembelajaran 

e. Keuangan dan pembiayaan 
1. sumber dana 
2. penggunaan 
3. laporan 

f Sarana dan prasarana 
1. pengadaan sarana prasarana 
2. pemeliharaann sarana prasarana 
3. inventarisasi sarana prasarana 

g .Layanan khusus 
1. perpustakaan 
2. kesehatan 
3. keamanan 

h Hubungan masyarakat 
1. hubungan dengan masyarakat 
2. kemitraan dengan instansi lain 
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1.     kepribadian 
2.     manajerial 
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4. supervisi 
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2. kalender pendidikan 
3. program pembelajaran 
4. penilaian hasil belajar 
5. peraturan akademik 

c Tenaga kependidikan 
1. kepala sekolah & wakil 
2. guru 
3. konselor 
4. tenaga pustakawan 
5. tenaga laboratorium 
6. tenaga administrasi 

d Kesiswaan 
1. input 
2. proses pembelajaran 

e Keuangan dan pembiayaan 
1. sumber dana 
2. penggunaan 
3. laporan 

f Sarana prasarana 
1. pengadaan sarana prasarana 
2. peliharaan sarana prasarana 
3. inventarisasi sarana prasarana 

g Layanan khusus 
1. perpustakaan 
2. kesehatan 
3. keamanan 

h Hubungan masyarakat 
1. hubungan dengan masyarakat 
2. kemitraan dengan instansi lain 

Kinerja Manajemen 
sekolah negeri 

Kinerja Manajemen 
sekolah swasta 

Uji Beda 
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2.7     Hipotesis 

Hipotesis merupakan kesimpulan awal yang bersifat sementara dari suatu 

penelitian yang masih harus dikaji atau diuji kebenarannya. Atas dasar latar 

belakang, rumusan masalah dan landasan teori, hipotesis kerja yang diajukan 

dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Kinerja Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) pada Sekolah Menengah 

Pertama Negeri dan Swasta sudah optimal. 

2. Kinerja Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) pada Sekolah Menengah 

Pertama Negeri dan Swasta di Semarang sudah optimal dengan perbedaan 

yang signifikan. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Populasi dan Sampel 

3.1.1 Populasi  

Populasi dari penelitian ini adalah SMP Negeri dan Swasta di  Kota 

Semarang yaitu SMP di Semarang Selatan, Semarang Timur, Semarang Tengah, 

Semarang Barat, dan Semarang Utara yang jumlahnya 76 sekolah. 

Populasi dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 3.1 Populasi penelitian 

No Nama Sekolah 
Semarang Timur Semarang Tengah Semarang Barat 

1 SMP Negeri 2 SMP Negeri 3 SMP Negeri 1 
2 SMP Negeri 6 SMP Negeri 7 SMP Negeri 19 
3 SMP Advent SMP Negeri 32 SMP Negeri 30 
4 SMP Bala Kesalamatan SMP Negeri 36 SMP Negeri 31 
5 SMP Dr.Tjipto SMP Negeri 38 SMP Citischool 
6 SMP Institut Indonesia SMP Hasanuddin 02 SMP Dian Kartika 
7 SMP Kanisius Raden Patah SMP Hasanuddin 03 SMP Ekarini 
8 SMP Karangturi SMP Ibu Kartini SMP Gedongsongo 
9 SMP Kartiyoso SMP Kebon Dalem SMP Is Nudia 
10 SMP Kristen YSKI SMP Kesatrian 1 SMP Kesatrian 2 
11 SMP Mahad Islam SMP Maria Goretti SMP Krista Mitra 
12 SMP Masehi 3 PSAK SMP Masehi 1 PSAK SMP Kristen Tri Tanggal 
13 SMP Pancasila SMP Masehi 2 PSAK SMP Kristen Terang Bangsa 
14 SMP Tm. Dewasa Citarum SMP Mataram SMP Marsudi Utami 
15  SMP Muhammadiyah 01 SMP Muhammadiyah 04 
16  SMP Nusaputera SMP Nusa Bhakti 
17  SMP  Salomo 1 SMP  Purnama 3 
18  SMP Theresiana 1 SMP  Ronggolawe 
19  SMP Theresiana 3 SMP  Salomo 1 
20  SMP Walisongo 1 SMP Setia Budhi 
21   SMP Tri Mulya 
 14 20 21 

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Semarang 
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No Nama Sekolah 

Semarang Selatan  Semarang Utara 
1 SMP Negeri 10 SMP Negeri 25  
2 SMP Negeri 37 SMP AL Irsyad AL Islamiyah 
3 SMP Negeri 39 SMP Barunawati 
4 SMP Negeri 40 SMP Hasanuddin 01 
5 SMP Agustinus SMP Is Al Kaustsar 
6 SMP Is Sultan Agung 1 SMP Muhammadiyah 05 
7 SMP Kanisius Santo Yoris SMP Muhammadiyah 06 
8 SMP Kristen Gergaji SMP PGRI 02 
9 SMP Maria Mediatrix SMP Theresiana Tanah Mas 
10 SMP Nasima  
11 SMP PL Domenico Savio  
12 SMP Sepuluh November 1  
 12 9 
Sumber: Dinas Pendidikan Kota Semarang 

3.1.2 Sampel.  

Dalam penelitian ini, pengambilan sampel dilakukan secara cluster random 

sampling (area sampling). Tekhnik sampling daerah ini digunakan untuk 

menentukan sampel bila obyek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas. 

Untuk menentukan sampel mana yang akan dijadikan sumber data, maka 

pengambilan sampel ditetapkan secara bertahap dari wilayah yang luas sampai ke 

wilayah terkecil. Setelah terpilih sampel terkecil, kemudian baru dipilih sampel 

secara acak (sugiyono, 2007:65). 

 Pengambilan sampel yang ditentukan dengan pertimbangan lokasi 

persebaran yakni semarang bagian barat, timur, selatan, utara, dan tengah. Pada 

masing-masing bagian diambil dua sekolah yakni satu sekolah negeri dan satu 

sekolah swasta. Dalam penelitian ini diambil sampel 5 SMP Negeri dan 5 SMP 

swasta. Dalam hal pengambilan responden dilakukan secara random. Sampel 

dalam penelitian ini adalah guru di SMP negeri dan SMP swasta dikota Semarang. 
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Sampel dalam penelitian ini, dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 3.2 Sampel penelitian 

No  Nama Sekolah  Status Sekolah Area Akreditasi 
Negeri Swasta 

1 SMP N 10 x  Selatan A 
2 SMP Nasima  x Selatan A 
3 SMP N 02 x  Timur A 
4 SMP Institut Indonesia  x Timur A 
5 SMP N 38 x  Tengah A 
6 SMP Walisongo 1  x Tengah A 
7 SMP N 01 x  Barat A 
8 SMP Kesatrian 2  x Barat A 
9 SMP N 25 x  Utara A 

10 SMP Theresiana Tanah 
Mas 

 x Utara A 

 Jumlah 5 5 10  
 

3.2 Variabel Penelitian 

Variabel-variabel dalam penelitian ini adalah kepemimpinan kepala 

sekolah, manajemen kurikulum dan program pengajaran, manajemen tenaga 

kependidikan, manajemen kesiswaan, manajemen keuangan dan pembiayaan, 

manajemen sarana dan prasarana pendidikan, dan manajemen hubungan sekolah 

dengan masyarakat, manajemen layanan khusus dan output. Dalam penelitian ini 

tidak menggunakan variabel terikat.  
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Variabel-variabel dalam penelitian ini, dapat dilihat dalam tabel berikut ini : 

Tabel 3.3 Variabel-Variabel Penelitian 
 

Aspek/Dimensi Pengukuran/alat ukur Kriteria Skor 
1. Kepemimpinan Kepala 

Sekolah 
a Kepribadian 

 
 
 
 
 

 
 
Integritas 
kepemimpinan 
 
 
 
 
 
 

 
 
1. Sangat ideal 
2. Ideal 
3. Cukup ideal 
4. Kurang ideal 
5. Tidak ideal 

 
 

5 
4 
3 
2 
1 

b Manajerial 
 

 

Kemampuan 
manajerial 
 

1. Sangat ideal 
2. Ideal 
3. Cukup ideal 
4. Kurang ideal 
5. Tidak ideal 

5 
4 
3 
2 
1 

c Kewirausahaan 
 

Jiwa wirausaha 
 

1. Sangat ideal 
2. Ideal 
3. Cukup ideal 
4. Kurang ideal 
5. Tidak ideal 

5 
4 
3 
2 
1 

d Supervisi 
 

 

Kemampuan supervisi 
 

1. Sangat ideal 
2. Ideal 
3. Cukup ideal 
4. Kurang ideal 

5. Tidak ideal 
 

5 
4 
3 
2 
1 
 

e.   Sosial 
 

Kepekaan sosial 1. Sangat ideal 
2. Ideal 
3. Cukup ideal 
4. Kurang ideal 
5. Tidak ideal 
 

5 
4 
3 
2 
1 

2. Kurikulum&Program 
Pembelajaran 

a. Kurikulum KTSP 
 

 
 
Implementasi KTSP 
sesuai standart. 
(aturan 
PERMENDIKNAS  
tahun 2007) 

 

 
 
1. Sangat 

optimal 
2. Optimal 

 Cukup 
optimal 

4. Kurang 
o
pt
i
m
al 

 
 

5 
4 
3 
2 
1 
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5. Tidak optimal 
 

b. Kalender Pendidikan 
 

Pelaksanaan kegiatan 
sekolah sesuai dengan 
program yang tertera 
didalam kalender 
akademik 

1. Sangat sesuai 
2. Sesuai 
3. Cukup sesuai 
4. Kurang sesuai 
5. Tidak sesuai 

5 
4 
3 
2 
1 

 
 

Aspek/Dimensi Pengukuran/alat ukur Kriteria Skor 
c. Program Pembelajaran 
 

Kondisi pelaksanaan 
kegiatan pembelajaran 

 

1. Sangat optimal 
2. Optimal 
3. Cukup optimal 

 4.    Kurang optimal 
5.    Tidak optimal 

5 
4 
3 
2 
1 

d. Penilaian Hasil Belajar 
 

Kondisi pelaksanaan 
kegiatan pembelajaran 

 

1.    Sangat optimal 
2.    Optimal 
3     Cukup optimal 
4.    Kurang optimal 
5.    Tidak optimal 

5 
4 
3 
2 
1 

e. Peraturan Akademik 
 

Pelaksanaan sesuai 
peraturan yang telah 
disepakati warga sekolah 

 

1. Sangat ideal 
2. Ideal 
3. Cukup ideal 
4. Kurang ideal 

 5.   Tidak ideal 

5 
4 
3 
2 
1 

3.Tenaga Kependidikan 
a. Wakil Kepala Sekolah 
 

 
Kompetensi profesional 
dalam tugas dan 
tanggung jawabnya 

 

 
1. Sangat ideal 
2. Ideal 
3. Cukup ideal 
4. Kurang ideal 
5.   Tidak ideal 

  
5 
4 
3 
2 
1 

 
b. Guru 

 

Kondisi kesesuaian 
antara background 
pendidikan guru dengan 
mata pelajaran yang 
diampu 

1. Sangat sesuai 
2. Sesuai 
3. Cukup sesuai 
4. Kurang sesuai 
5. Tidak sesuai 

 

5 
4 
3 
2 
1 

 
c. Konselor 

 

Kondisi kesesuaian 
background pendidikan 
konselor dengan 
profesinya sebagai 
konselor 
 

1. Sangat sesuai 
2. Sesuai 
3. Cukup sesuai 
4. Kurang sesuai 
5.   Tidak sesuai 

5 
4 
3 
2 
1 

d. Pustakawan 
 

Kesesuaian background 
pendidikan pustakawan 
dengan profesinya 

1.  Sangat sesuai 
2. Sesuai 
3.  Cukup sesuai 
4.  Kurang sesuai 
5. Tidak sesuai 

5 
4 
3 
2 
1 

e    Laborat 
 

Kondisi kesesuaian 
background pendidikan 

1. Sangat sesuai 
2. Sesuai 

5 
4 
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laborat dengan 
profesinya 

3. Cukup sesuai 
4. Kurang sesuai 

 5.    Tidak sesuai 

3 
2 

     1 
      f.     Tenaga Administrasi 

 
Kondisi kesesuaian 
background pendidikan 
tenaga administrasi 
dengan profesinya 
 

1. Sangat sesuai 
2. Sesuai 
3. Cukup sesuai 
4. Kurang sesuai 

 5.    Tidak sesuai 

5 
4 
3 
2 
1 

 
Aspek/Dimensi Pengukuran/alat ukur Kriteria Skor 
4.Kesiswaan 
a. Input 

 
 

 

 
Nilai siswa baru (NEM 
SD/sekolah sebelumnya)  
 

 
1. Sangat tinggi 
2. Tinggi 
3. Cukup tinggi 
4. Kurang tinggi 
5. Tidak tinggi 

5 
4 
3 
2 
1 

b. Proses Pembelaran 
 

 

Kondisi kegiatan belajar 
mengajar serta 
kesesuaian pelaksanaan 
pembelajaran dengan 
kurikulum yang ada 
(KTSP) 

1. Sangat optimal 
2. Optimal 
3. Cukup optimal 
4. Kurang optimal 

5.    Tidak optimal 
 

5 
4 
3 
2 
1 

C.   Output  
       (Sebagai indikator hasil    
kinerja manajemen sekolah) 

a Tingkat kelulusan 
b Nilai NEM 
c Intensitas 

melanjutkan ke 
SMA/SMK 

d Kurva 
perkembangan 
akademik 

1. Sangat tinggi 
2. Tinggi 
3.     Cukup tinggi 
4.     Kurang tinggi 
5.     Tidak tinggi 

5 
4 
3 
2 
1 

5.Keuangan Dan Pembiayaan 
a. Sumber Dana 

 
 
 

 

 
Potensi sumber dana 
sekolah 
 

 
1. Sangat tinggi 
2. Tinggi 
3. Cukup tinggi 
4. Kurang tinggi 
5. Tidak tinggi 

 
5 
4 
3 
2 
1 

b. Penggunaan 
 

Kondisi penggunaan 
sesuai dengan kebutuhan 
sekolah 
 

1. Sangat ideal 
2. Ideal 
3. Cukup ideal 
4. Kurang ideal 
5. Tidak ideal 

5 
4 
3 
2 

     1 
c. Pelaporan 

 
Kesesuaian laporan 
keuangan sekolah 
dengan kondisi nyata 
dilapangan 
 

1. Sangat sesuai 
2. Sesuai 
3. Cukup sesuai 
4. Kurang sesuai 
5. Tidak sesuai 

5 
4 
3 
2 

     1 
   6. Sarana Dan Prasarana 

a. Pengadaan 
 

 

 
Kesesuaian dengan 
kebutuhan sekolah 

 
1. Sangat ideal 
2. Ideal 
3. Cukup ideal 

 
5 
4 
3 
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4. Kurang ideal 
5. Tidak ideal 

2 
     1 

b. Pemeliharaan 
 

Kondisi sarana prasarana 
sesuai dengan kondisi 
sekolah 
 

1. Sangat optimal 
2. Optimal 
3. Cukup optimal 
4. Kurang optimal 

  5.   Tidak optimal 

5 
4 
3 
2 

     1 
 

Aspek/Dimensi Pengukuran/alat ukur Kriteria Skor 
c. Inventarisasi 
 

Kegiatan inventarisasi 
sarana prasarana sekolah 
 

1. Sangat optimal 
2. Optimal 
3. Cukup optimal 
4. Kurang optimal 
5. Tidak optima 

5 
4 
3 
2 

     1 
7. Hubungan Masyarakat 

a Hubungan Dengan 
Masyarakat 

 

Kondisi dan bentuk 
kegiatan berkaitan 
dengan hubungan 
dengan masyarakat 
sekitar 

1. Sangat ideal 
2. Ideal 
3. Cukup ideal 
4. Kurang ideal 
5.   Tidak ideal 

5 
4 
3 
2 

     1 
b Hubungan Dengan 

Instansi Lain 
 

Kondisi dan bentuk 
kemitraan dengan 
instansi lain dalam hal 
kedinasan 

1. Sangat ideal 
2. Ideal 
3. Cukup ideal 
4. Kurang ideal 
5. Tidak ideal   

5 
4 
3 
2 
1 
 

8.  Layanan Khusus 
        a.   Perpustakaan 

 

Kelengkapan bahan 
pustaka dan kondisi 
pelayanan perpustakaan 
 
 

1. Sangat optimal 
2. Optimal 
3. Cukup optimal 
4. Kurang optimal 
5.   Tidak optimal 

5 
4 
3 
2 
1 

b.  Kesehatan Tersedianya layanan 
kesehatan serta 
kondisinya 
 
 

1. Sangat optimal 
2. Optimal 
3. Cukup optimal 
4. Kurang optimal 
5.   Tidak optimal 

5 
4 
3 
2 
1 

        c. Keamanan 
  

Kondisi keamanan 
sekolah 
 
 

1. Sangat optimal 
2. Optimal 
3. Cukup optimal 
4. Kurang optimal 
5. Tidak optimal 

5 
4 
3 
2 
1 

 
3.3 Metode Pengumpulan Data 

 Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah  : 

3.3.1 Metode Kuesioner / Angket 
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Metode angket adalah sejumlah  pertanyaan tertulis yang digunakan untuk 

memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya atau 

hal-hal yang ia ketahui. Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang 

pelaksanaan manajemen sekolah SMP negeri dan SMP 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. 

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. 

Untuk penskoran dari setiap jawaban yang diberikan oleh responden, 

peneliti menentukan sebagai berikut: 

a. Skor 5 untuk jawaban selalu 

b. Skor 4 untuk jawaban sering 

c. Skor 3 untuk jawaban jarang 

d. Skor 2 untuk jawaban kadang-kadang 

e. Skor 1 untuk jawaban tidak pernah  

3.3.2 Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang bersumber 

pada barang-barang tertulis. Metode dokumentasi dalam penelitian in di gunakan 

untuk mengumpulkan data-data tentang kepemimpinan kepala sekolah, kinerja 

manajemen kurikulum dan program pengajaran, manajemen siswa, manajemen 
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ketenagaan, manajemen sarana dan prasarana pendidikan, manajemen 

anggaran/biaya, manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat dan 

manajemen layanan khusus. 

 

 

3.4  Uji Coba Instrumen Penelitian 

3.4.1 Validitas. 

Dalam penelitian ini, validitas instrumen yang digunakan adalah validitas 

item. Sebuah item dikatakan valid apabila mempunyai dukungan. Hasil 

perhitungan rxy dekonsentrasikan dengan rtabel dengan taraf signifikasi 5% atau 

taraf kepercayaan 95%. Jika didapat harga rxy > rtabel, maka butir instrument dapat 

dikatakan valid, akan tetapi sebaliknya jika harga rxy< rtabel maka dikatakan bahwa 

instrument tersebut tidak valid. Adapun rumus kolerasi yang digunakan adalah 

korelasi product moment  

r xy  = 
     2222

))((

 







YYNXXN

YXXYN

 

Keterangan : 

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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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 0.536 0.444 Valid 59 0.661 0.444 Valid 
2 0.509 0.444 Valid 60 0.497 0.444 Valid 
3 0.537 0.444 Valid 61 0.632 0.444 Valid 
4 0.504 0.444 Valid 62 0.703 0.444 Valid 
5 0.593 0.444 Valid 63 0.624 0.444 Valid 
6 0.649 0.444 Valid 64 0.642 0.444 Valid 
7 0.657 0.444 Valid 65 0.824 0.444 Valid 
8 0.537 0.444 Valid 66 0.646 0.444 Valid 
9 0.719 0.444 Valid 67 0.492 0.444 Valid 

10 0.551 0.444 Valid 68 0.517 0.444 Valid 
11 0.741 0.444 Valid 69 0.506 0.444 Valid 
12 0.552 0.444 Valid 70 0.518 0.444 Valid 
13 0.745 0.444 Valid 71 0.619 0.444 Valid 
14 0.459 0.444 Valid 72 0.502 0.444 Valid 
15 0.692 0.444 Valid 73 0.465 0.444 Valid 
16 0.480 0.444 Valid 74 0.452 0.444 Valid 
17 0.724 0.444 Valid 75 0.647 0.444 Valid 
18 0.515 0.444 Valid 76 0.457 0.444 Valid 
19 0.691 0.444 Valid 77 0.820 0.444 Valid 
20 0.533 0.444 Valid 78 0.779 0.444 Valid 
21 0.774 0.444 Valid 79 0.621 0.444 Valid 
22 0.692 0.444 Valid 80 0.543 0.444 Valid 
23 0.543 0.444 Valid 81 0.493 0.444 Valid 
24 0.567 0.444 Valid 82 0.542 0.444 Valid 
25 0.594 0.444 Valid 83 0.688 0.444 Valid 
26 0.794 0.444 Valid 84 0.612 0.444 Valid 
27 0.707 0.444 Valid 85 0.537 0.444 Valid 
28 0.617 0.444 Valid 86 0.560 0.444 Valid 
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29 0.532 0.444 Valid 87 0.569 0.444 Valid 
30 0.447 0.444 Valid 88 0.673 0.444 Valid 
31 0.789 0.444 Valid 89 0.609 0.444 Valid 
32 0.824 0.444 Valid 90 0.775 0.444 Valid 
33 0.463 0.444 Valid 91 0.650 0.444 Valid 
34 0.583 0.444 Valid 92 0.755 0.444 Valid 
35 0.759 0.444 Valid 93 0.585 0.444 Valid 
36 0.624 0.444 Valid 94 0.653 0.444 Valid 
37 0.586 0.444 Valid 95 0.626 0.444 Valid 

 

No 
Item 

rxy rtabel Kriteria No 
item 

rxy rtabel Kriteria 

38 0.575 0.444 Valid 96 0.550 0.444 Valid 
39 0.542 0.444 Valid 97 0.615 0.444 Valid 
40 0.696 0.444 Valid 98 0.594 0.444 Valid 
41 0.482 0.444 Valid 99 0.663 0.444 Valid 
42 0.542 0.444 Valid 100 0.604 0.444 Valid 
43 0.454 0.444 Valid 101 0.575 0.444 Valid 
44 0.497 0.444 Valid 102 0.612 0.444 Valid 
45 0.797 0.444 Valid 103 0.550 0.444 Valid 
46 0.460 0.444 Valid 104 0.587 0.444 Valid 
47 0.589 0.444 Valid 105 0.554 0.444 Valid 
48 0.546 0.444 Valid 106 0.604 0.444 Valid 
49 0.534 0.444 Valid 107 0.488 0.444 Valid 
50 0.574 0.444 Valid 108 0.556 0.444 Valid 
51 0.605 0.444 Valid 109 0.512 0.444 Valid 
52 0.639 0.444 Valid 110 0.488 0.444 Valid 
53 0.487 0.444 Valid 111 0.459 0.444 Valid 
54 0.594 0.444 Valid 112 0.477 0.444 Valid 
55 0.724 0.444 Valid 113 0.506 0.444 Valid 
56 0.530 0.444 Valid 114 0.562 0.444 Valid 
57 0.533 0.444 Valid 115 0.572 0.444 Valid 
58 0.477 0.444 Valid 116 0.494 0.444 Valid 

 
Berdasarkan hasil analisis validitas diperoleh dari 116 item pertanyaan. 

116 item dinyatakan valid. 

3.4.2 Reliabilitas 

 Pada penelitian ini untuk mencari realibilitas instrument menggunakan 

rumus Alpha karena skornya bukan 1 dan 0 rumus ini sangat cocok untuk 
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penskoran yang banyak seperti skala 1-3, 1-5, 1-10 dan seterusnya, dalam 

penelitian ini skor instrumennya merupakan rentangan antara nilai 1-5. 

r11=   





















2

2

1
1 t

b
k

k



 

Keterangan:  

r11 = Reliabilitas instrument 

K =  Banyaknya butir pertanyaan 

     2b  Jumlah varians butir 

     2t Varians total 

Untuk mencari varians butir digunakan rumus : 

 

N
N
XX

b

2

2





 

Keterangan : 

2
b  = jumlah varian butir 

X  = jumlah skor butir 

2X  = jumlah kuadrat skor butir 

N = jumlah subyek 

(Arikunto,2002 : 171-172) 

Berdasarkan hasil uji coba pada 20 responden, diperoleh  sebesar 0.982 

>   0.444 yang berarti reliabel, jadi angket tersebut dapat digunakan sebagai 

alat penelitian. 

3.5 Teknik Analisis Data 
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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 Implementasi masing-masing komponen manajemen 

SMP 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). 

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: 
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a ( x ≤  -1.5)  Sangat rendah 

b (  -1.5 < x ≤  -0.5)  Rendah 

c (  -0.5 < x ≤  + 0.5) Sedang 

d (  + 0.5 < x ≤  + 1.5) Tinggi 

e (  + 1.5 < 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. 

3.5.2   Uji Normalitas 

Pengujian normalitas data dilakukan sebelum pengujian terhadap hipotesis 

yang diajukan dilakukan. Pengujian ini dilakukan dengan tujuan untuk 

mengetahui alat analisis yang seharusnya digunakan dalam melakukan pengujian 

terhadap hipotesis. Uji normalitas yang akan digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan uji One Sample Kolmogorov Smirnov. Jika hasil uji normalitas data 

dihasilkan data yang berdistribusi normal, maka pengujian hipotesis yang 

diajukan dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan alat uji statistik 

parametrik yaitu dengan Independent Sample T-test, dan jika data yang dihasilkan 

berdistribusi tidak normal, maka alat uji yang digunakan adalah uji statistik 

nonparametrik yaitu dengan menggunakan uji Mann Whitney U-test. 

3.5.3 Uji hipotesis 

Pengujian hipotesis dengan menggunakan uji Independent Sample T-test 

dengan bantuan computer program SPSS for windows release 15 
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3.5.4   Penyusunan tabel kriteria manajemen sekolah lihat tabel 3.5 dan kategori 

skor masing-masing variabel secara keseluruhan lihat tabel 3.6 

 

 

 

3.5.5  Penyusunan Tabel Kriteria masing-masing indikator 

a. Variabel kepemimpinan kepala sekolah 

Data kepemimpinan kepala sekolah didapat dari data angket dan dokumentasi 

yang dilaksanakan oleh peneliti. Kriteria penilaian kepemimpinan kepala sekolah 

yaitu dengan nilai maksimum sebesar 135 (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 27 (jika kepala sekolah tidak 

memilki kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki kepala sekolah serta tidak 

menggunakannya secara optimal). 

Sedangkan untuk penyusunan tabel kriteria masing-masing  indikator 

adalah sebagai berikut: 

1.  Kompetensi Kepribadian 

Data kompetensi kepribadian kepala sekolah didapat dari data angket dan 

observasi yang dilaksanakan oleh peneliti. Kriteria penilaian kompetensi 

kepribadian kepala sekolah yaitu dengan nilai maksimum sebesar 25 (jika kepala 

sekolah memiliki akhlak mulia, memilki integritas kepemimpinan, memiliki sikap 
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terbuka dan bisa mengendalikan diri), dan nilai terendah 5 (jika kepala sekolah 

tidak memilki aspek kompetensi kepribadian yang ideal. Lihat tabel 3.7 

2. Kompetensi Manajerial 

Data tentang kompetensi manajerial dengan nilai maksimum 65 (jika 

kepala sekolah melaksanakan aspek-aspek manajerial dengan optimal) dan dengan 

nilai minimal 13 (jika  tidak dapat melaksanakan dari aspek-aspek manajerial 

secara optimal).Lihat tabel 3.7 

3. Kompetensi Kewirausahaan 

Data tentang kompetensi kewirausahaan dengan nilai maksimum 15 (jika 

kepala sekolah memiliki jiwa kewirausahaan dan menggunakannya secara optimal 

dalam mengembangkan sekolah yang dipimpinnya) dan dengan nilai minimal 3 

(jika kepala sekolah tidak memiliki jiwa kewirausahaan dan tidak 

melaksanakannya secara optimal ). Lihat tabel 3.7 

4. Kompetensi Supervisi 

Data tentang kompetensi supervisi dengan nilai maksimum 15 (jika kepala 

sekolah memiliki program supervisi, melaksanakan dan menindaklanjuti hasil 

supervisi) dan dengan nilai minimal 3 (jika kepala sekolah tidak memiliki 

program supervisi). Lihat tabel 3.7 

5. Kompetensi Sosial 

Data tentang kompetensi sosial dengan nilai maksimum 15 (jika kepala 

sekolah memiliki aspek sosial yang baik, serta menggunakannya secara optimal) 
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dan dengan nilai minimal 3 (jika kepala sekolah tidak memiliki dan tidak 

menggunakan aspek sosial secara optimal). Lihat tabel 3.7 

a) Manajemen Kurikulum dan Program Pengajaran 

Data tentang kurikulum dan program pengajaran dengan nilai maksimum 160 

(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 32 (jika  tidak bisa melaksanakan dari komponen 

manajemen kurikulum dan program pengajaran secara optimal). Lihat tabel 3.7 

1. KTSP 

Data tentang KTSP dengan nilai maksimum 15 (jika sekolah 

menggunakan dan melaksanakan KTSP sesuai dengan peraturan Permendiknas) 

dan dengan nilai minimal 3 (jika sekolah melaksanakan KTSP tidak sesuai dengan 

peraturan Permendiknas). Lihat tabel 3.7 

2. Kalender Pendidikan 

Data tentang kalender pendidikan dengan nilai maksimum 15 (jika sekolah 

memiliki kalender pendidikan dan melaksanakan kegiatan sekolah sesuai dengan 

kalender pendidikan) dan dengan nilai minimal 3 (jika sekolah tidak memiliki 

kalender pendidikan). Lihat tabel 3.7 

3. Program Pembelajaran 
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Data tentang program pembelajaran dengan nilai maksimum 75 (jika 

sekolah memiliki program pembelajaran dan melaksanakan proses pembelajaran 

yang kondusif, efektif dan efisien) dan dengan nilai minimal 15 ( jika sekolah 

tidak dapat menciptakan pembelajaran yang efektif dan efisien). Lihat tabel 3.7 

 

4. Penilaian Hasil Belajar 

Data tentang penilaian hasil belajar dengan nilai maksimum 40 (jika 

sekolah memiliki program penilaian hasil belajar dan melaksanakan evaluasi 

belajar secara optimal dan rutin) dan dengan nilai minimal 8 ( jika sekolah tidak 

dapat melaksanakan penilaian hasil belajar secara optimal). Lihat tabel 3.7 

5. Peraturan akademik 

Data tentang peraturan akademik dengan nilai maksimum 15 (jika sekolah 

memiliki peraturan akademik, peraturan akademik tersosialisasi dengan baik serta 

diipatuhi) dan dengan nilai minimal 3 (jika sekolah tidak memiliki peraturan 

akademik). Lihat tabel 3.7 

b) Manajemen tenaga kependidikan 

Data tentang manajemen tenaga kependidikan dengan nilai maksimum 70 

(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 14 (jika  tidak memiliki 
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kualifikasi akademik yang memadai, serta tidak dapat melaksanakan tugas dan 

tanggung jawabnya secara optimal). Lihat tabel 3.7 

1. Wakil kepala sekolah 

Data tentang kepala sekolah dengan nilai maksimum 20 (jika wakil kepala 

sekolah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal) dan dengan 

nilai minimal 4 (jika wakil kepala sekolah tidakmelaksanakan tugas dan tanggung 

jawabnya dengan baik). Lihat tabel 3.7 

2.  Guru 

Data tentang 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 (jika guru tidak memilki kualifikasi akademik yang 

memadai, background pendidikan tidak sesuai, serta tidak dapat melaksanakan 

tugas dan tanggung jawabnya secara ideal). Lihat tabel 3.7 

3.  Konselor     

Data tentang konselor dengan nilai maksimum 10 (jika konselor memiliki 

kualifikasi akademik yang memadai, background pendidikan sesuai dengan 

profesi serta dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal) 

dan dengan nilai minimal 2 (jika konselor tidak memilki kualifikasi akademik 

yang memadai, background pendidikan tidak sesuai, serta tidak dapat 

melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal). Lihat tabel 3.7 

4.  Pustakawan    
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Data tentang pustakawan dengan nilai maksimum 10 (jika pustakawan 

memiliki kualifikasi akademik yang memadai, background pendidikan sesuai 

dengan profesi serta dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara 

optimal) dan dengan nilai minimal 2 (jika pustakawan tidak memilki kualifikasi 

akademik yang memadai, background pendidikan tidak sesuai, serta tidak dapat 

melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal). Lihat tabel 3.7 

 

5. Laborat 

Data tentang laborat dengan nilai maksimum 10 (jika laborat memiliki 

kualifikasi akademik yang memadai, background pendidikan sesuai dengan 

profesi serta dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal) 

dan dengan nilai minimal 2 (jika laborat tidak memilki kualifikasi akademik yang 

memadai, background pendidikan tidak sesuai, serta tidak dapat melaksanakan 

tugas dan tanggung jawabnya secara optimal). Lihat tabel 3.7 

6. Tenaga Administrasi 

Data tentang tenaga administrasi dengan nilai maksimum 10 (jika tenaga 

administrasi memiliki kualifikasi akademik yang memadai, background 

pendidikan sesuai dengan profesi serta dapat melaksanakan tugas dan tanggung 

jawabnya secara optimal) dan dengan nilai minimal 2 (jika tenaga administrasi 

tidak memilki kualifikasi akademik yang memadai, background pendidikan tidak 

sesuai, serta tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara 

optimal). Lihat tabel 3.7 

c) Manajemen Kesiswaan 
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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). Lihat tabel 3.7 

 

 

 

1. Input 

Kriteria penilaian input siswa yaitu dengan nilai maksimum sebesar 25 

(jika nilai input siswa tinggi, yang berupa nilai NEM sekolah sebelumnya/SMP) 

dan nilai terendah 5 (jika nilai input siswa rendah). Lihat tabel 3.7 

2. Proses Pengajaran 

Kriteria penilaian Proses pengajaran yaitu dengan nilai maksimum sebesar 

35 (jika sekolah bisa menciptakan proses belajar mengajar yang efektif dan 

efisien) dan nilai terendah 7 (jika sekolah tidak dapat menciptakan proses belajar 

mengajar yang efektif dan efisien). Lihat tabel 3.7 

3. Output 

Data tentang output siswa dengan nilai maksimum 20 (jika output siswa 

mempunyai kualitas tinggi) dan dengan nilai minimal 4 (jika output siswa 

rendah). Lihat tabel 3.7 

d) Manajemen Keuangan dan Pembiayaan 

Data tentang keuangan dan pembiayaan dengan nilai maksimum 30 (jika 

sekolah memiliki sumber dana tinggi, penggunaan serta pelaporan penggunaan 
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dana sekolah yang ideal) dan dengan nilai minimal 6 (jika semua butir aspek 

hanya minimum). Lihat tabel 3.7 

1. Sumber Dana 

Data tentang sumber dana sekolah dengan nilai maksimum 10 (jika potensi 

sumber dana sekolah tinggi) dan dengan nilai minimal 2 (jika potensi sumber dana 

sekolah rendah, dan cenderung kekurangan dana).  Lihat tabel 3.7 

2. Penggunaan Dana Sekolah 

Data tentang penggunaan dana sekolah dengan nilai maksimum 10 (jika 

penggunaan dana sekolah dilakukan secara ideal dan sebagaimana mestinya) dan 

dengan nilai minimal 2 (jika penggunaan dana sekolah tidak wajar,dan cenderung 

tidak efisien). Lihat tabel 3.67 

3. Pelaporan Penggunaan Dana Sekolah 

Data tentang  pelaporan penggunaan dana sekolah dengan nilai maksimum 

10 (jika pelaporan penggunaan dana sekolah sesuai dengan kondisi nyata 

dilapangan dan dilaporkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan) dan dengan 

nilai minimal 2 (jika pelaporan penggunaan dana sekolah tidak wajar,dan 

cenderung menyimpang serta tidak dilaporkan kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan).  Lihat tabel 3.7 

e) Manajemen Sarana Prasarana 

Data tentang sarana prasarana dengan nilai maksimum 40 (jika sekolah 

memiliki program pengadaan sarana prasarana yang disesuaikan dengan 

kebutuhan sekolah, serta melakukan pemeliharaan dan inventarisasi secara 
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optimal) dan dengan nilai minimal 8 (jika sekolah tidak memanajemen sarana 

prasarana secara optimal). Lihat tabel 3.7 

1. Pengadaan Sarana Prasarana 

Data tentang  pengadaan sarana prasarana sekolah dengan nilai maksimum 

10 (jika pengadaan sarana prasarana disesuaikan dengan kebutuhan dan dana yang 

dimiliki sekolah) dan dengan nilai minimal 2 (jika pengadaan sarana prasarana 

tidak terprogram secara ideal). Lihat tabel 3.7 

2.Pemeliharaan Sarana Prasarana 

Data tentang  pemeliharaan sarana prasarana sekolah dengan nilai 

maksimum 10 (jika pemeliharaan sarana prasarana dilakukan dengan optimal) dan 

dengan nilai minimal 2 (jika pemeliharaan sarana prasarana tidak dilakukan secara 

optimal).  Lihat tabel 3.7 

3.Perawatan Sarana Prasarana 

Data tentang  perawatan sarana prasarana sekolah dengan nilai maksimum 

20 (jika inventarisasi sarana prasarana dilakukan secara optimal) dan dengan nilai 

minimal 4 (jika perawatan sarana prasarana tidak dilakukan secara optimal). Lihat 

tabel 3.7 

f) Manajemen Hubungan Masyarakat 

Data tentang hubungan masyarakat dengan nilai maksimum 35 (jika  

sekolah memiliki hubungan yang harmonis dengan masyarakat dan lembaga lain, 

serta memiliki kegiatan kemitraan yang bervariasi) dan dengan nilai minimal 7 

(jika tidak memiliki hubungan dengan masyarakat dan lembaga lain). 
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 Lihat tabel 3.7 

1. Hubungan dengan Masyarakat 

Data tentang  hubungan masyarakat dengan nilai maksimum 20 (jika 

sekolah menjalin kemitraan dengan masyarakat masyarakat secara optimal, serta 

memiliki kegiatan kemitraan masyarakat yang bervariasi) dan dengan nilai 

minimal 4 (jika sekolah tidak menjalin kemitraan dengan masyarakat sekitar). 

Lihat tabel 3.7 

2. Hubungan dengan Instansi Lain 

Data tentang hubungan dengan instansi lain dengan nilai maksimum 15 

(jika sekolah menjalin kemitraan dengan instansi lain, serta memiliki kegiatan 

yang bervariasi) dan dengan nilai minimal 3 (jika sekolah tidak melakukan 

kemitraan dengan instansi lain). Lihat tabel 3.7 

g) Manajemen Layanan Khusus 

Data tentang layanan khusus dengan nilai maksimum 40 (jika sekolah 

memiliki layanan perpustakaan, layanan kesehatan dan layanan keamanan yang 

optimal) dan dengan nilai minimal 8 (jika sekolah tidak memiliki layanan 

tersebut). Lihat tabel 3.7 

1. Layanan Perpustakaan 

Data tentang layanan perpustakaan dengan nilai maksimum 15 (jika 

sekolah memberikan layanan perpustakaan yang optimal) dan dengan nilai 

minimal 3 (jika sekolah tidak memberikan layanan perpustakaan secara optimal). 

Lihat tabel 3.7 
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2. Layanan Kesehatan 

Data tentang layanan kesehatan dengan nilai maksimum 15 (jika sekolah 

memberikan layanan kesehatan yang optimal) dan dengan nilai minimal 3 (jika 

sekolah tidak memberikan layanan kesehatan secara optimal). Lihat tabel 3.7 

3. Layanan Keamanan 

Data tentang layanan kesehatan dengan nilai maksimum 10 (jika sekolah 

memberikan layanan keamanan yang optimal) dan dengan nilai minimal 2 (jika 

sekolah tidak memberikan layanan keamanan  secara optimal). Lihat tabel 3.7 

Tabel 3.5 Penyusunan tabel kriteria manajemen sekolah 
No Variabel Skor 

tertinggi 
Skor 
terendah 

Rata-
rata 

SD 

 Manajemen Berbasis Sekolah 580 116 348 77.3 
 Kepemimpinan kepala sekolah 135 27 81 18 
 Kurikulum & prog. Pembl 160 32 96 21.33 
 Ketenaga kependidikan 70 14 42 9.33 
 Kesiswaan 70 14 42 9.33 
 Keuangan dan pembiayaan 30 6 18 4 
 Sarana prasarana 40 8 24 5.33 
 Hubungan masyarakat 35 7 21 4.67 
 Layanan khusus 40 8 24 5.33 
 

Tabel 3.6 Kategori skor masing-masing variabel 
Variabel Skor Kriteria 

Kepemimpinan Kepala Sekolah 108<Skor135 
90<Skor108 
72<Skor90 
54<Skor72 
27<Skor54 

Sangat ideal 
Ideal 

Cukup ideal 
Kurang ideal 
Tidak ideal 

Kurikulum dan Program Pengajaran 
  

 

127.99<Skor160 
106.66<Skor127.99 
85.34<Skor106.66 
64.01<Skor85.34 

32<Skor64.01 

Sangat optimal 
Optimal 

Cukup optimal 
Kurang optimal 

Tidak optimal 
Tenaga Kependidikan 

 
 

55.99<Skor70 
46.66<Skor55.99 
37.34<Skor46.66 
28.01<Skor37.34 

Sangat ideal 
Ideal 

Cukup ideal 
Kurang ideal 
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14<Skor28.01 Tidak ideal 
Kesiswaan 
 

55.99<Skor70 
46.66<Skor55.99 
37.33<Skor46.66 
28.01<Skor37,34 

14<Skor28.01 

Sangat tinggi 
Tinggi 

Cukup tinggi 
Kurang tinggi 
Tidak tinggi 

 
 
 
 

Variabel Skor Kriteria 
Keuangan dan Pembiayaan 24<Skor30 

20<Skor24 
16<Skor20 
12<Skor16 
6<Skor12 

Sangat tinggi 
Tinggi 

Cukup tinggi 
Kurang tinggi 
Tidak tinggi 

Sarana Prasarana 31.99<Skor40 
26.66<Skor31.99 
21.34<Skor26.66 
16.01<Skor21.34 

8<Skor16.01 

Sangat optimal 
Optimal 

Cukup optimal 
Kurang optimal 
Tidak optimal  

Hubungan Masyarakat 28.01<Skor35 
22.34<Skor28.01 
18.66<Skor22.34 
13.99<Skor18.66 

7<Skor13.99 

Sangat optimal 
Optimal 

Cukup optimal 
Kurang optimal 
Tidak optimal 

Layanan Khusus 31.99<Skor40 
26.66<Skor31.99 
21.34<Skor26.66 
16.01<Skor21.34 

8<Skor16.01 

Sangat optimal 
Optimal 

Cukup optimal 
Kurang optimal 
Tidak optimal 

 
Tabel 3.7 Penyusunan tabel kriteria masing-masing indikator 

 
Variabel Indikator Statistik Hipotetik Interval skor Kriteria 

Kepemimpinan  
Kepala 
Sekolah 
 

Kepribadian Skor Tertinggi 
Skor Terendah 

Rata-Rata 
Standar Deviasi 

25 
5 
15 

3.333 

19.995<skor≤25 
16.665<skor≤19.995 
13.335<skor≤16.665 
10.005<skor≤13.335 

5<skor≤10.005 

Sangat ideal 
Ideal 

Cukup ideal 
Kurang ideal 
Tidak ideal 

 Manajerial Skor Tertinggi 
Skor Terendah 

Rata-Rata 
Standar Deviasi 

65 
13 
39 

8.66 

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 

 Kewirausahaan Skor Tertinggi 
Skor Terendah 

15 
3 

12<skor≤15 
10<skor≤12 

Sangat ideal 
Ideal 
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Rata-Rata 
Standar Deviasi 

9 
2 

8<skor≤10 
6<skor≤8 
3<skor≤6 

Cukup ideal 
Kurang ideal 
Tidak ideal 

 Supervisi Skor Tertinggi 
Skor Terendah 

Rata-Rata 
Standar Deviasi 

15 
3 
9 
2 

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

Sangat ideal 
Ideal 

Cukup ideal 
Kurang ideal 

Tidak ideal 
 
 

Variabel Indikator Statistik Hipotetik Interval skor Kriteria 

 Sosial Skor Tertinggi 
Skor Terendah 

Rata-Rata 
Standar Deviasi 

15 
3 
9 
2 

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

Sangat ideal 
Ideal 

Cukup ideal 
Kurang ideal 
Tidak ideal 

Kurikulum dan 
Program 
Pengajaran 

KTSP Skor Tertinggi 
Skor Terendah 

Rata-Rata 
Standar Deviasi 

15 
3 
9 
2 

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

Sangat optimal 
Optimal 

Cukup optimal 
Kurang optimal 
Tidak optimal 

 Kalender 
Pendidikan 

Skor Tertinggi 
Skor Terendah 

Rata-Rata 
Standar Deviasi 

15 
3 
9 
2 

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

Sangat sesuai 
Sesuai 

Cukup sesuai 
Kurang sesuai 
Tidak sesuai 

 Program 
Pembelajaran 

Skor Tertinggi 
Skor Terendah 

Rata-Rata 
Standar Deviasi 

75 
15 
45 
10 

70<skor≤75 
50<skor≤70 
40<skor≤50 
30<skor≤40 
15<skor≤30 

Sangat optimal 
Optimal 

Cukup optimal 
Kurang optimal 
Tidak optimal 

 Penilaian Hasil 
Belajar 

Skor Tertinggi 
Skor Terendah 

Rata-Rata 
Standar Deviasi 

40 
8 
24 

5.33 

31.99<skor≤40 
26.66<skor≤31.99 
21.34<skor≤26.66 
16.01<skor≤21.34 

8<skor≤16.01 

Sangat sesuai 
Sesuai 

Cukup sesuai 
Kurang sesuai 
Tidak sesuai 

 Peraturan 
Akademik 

Skor Tertinggi 
Skor Terendah 

Rata-Rata 
Standar Deviasi 

15 
3 
9 
2 

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

Sangat ideal 
Ideal 

Cukup ideal 
Kurang ideal 
Tidak ideal 

Tenaga 
Kependidikan 

Wakil Kepala 
Sekolah 

Skor Tertinggi 
Skor Terendah 

Rata-Rata 
Standar Deviasi 

20 
4 
12 

2.67 

16.005<skor≤20 
13.335<skor≤16.005 
10.66<skor≤13.335 

7.99<skor≤10.66 
4<skor≤7.99 

Sangat ideal 
Ideal 

Cukup ideal 
Kurang ideal 

Tidak ideal 
 Guru Skor Tertinggi 

Skor Terendah 
Rata-Rata 

10 
2 
6 

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

Sangat sesuai 
Sesuai 

Cukup sesuai 
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Standar Deviasi 1.33 4.005<skor≤5.335 
2<skor≤4.005 

Kurang sesuai 
Tidak sesuai 

 Konselor Skor Tertinggi 
Skor Terendah 

Rata-Rata 
Standar Deviasi 

10 
2 
6 

1.33 

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

2<skor≤4.005 

Sangat sesuai 
Sesuai 

Cukup sesuai 
Kurang sesuai 
Tidak sesuai 

 
 
 
 

Variabel Indikator Statistik Hipotetik Interval skor Kriteria 

 Pustakawan Skor Tertinggi 
Skor Terendah 

Rata-Rata 
Standar Deviasi 

10 
2 
6 

1.33 

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

2<skor≤4.005 

Sangat sesuai 
Sesuai 

Cukup sesuai 
Kurang sesuai 
Tidak sesuai 

 Laborat Skor Tertinggi 
Skor Terendah 

Rata-Rata 
Standar Deviasi 

10 
2 
6 

1.33 

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

2<skor≤4.005 

Sangat sesuai 
Sesuai 

Cukup sesuai 
Kurang sesuai 
Tidak sesuai 

 Tenaga 
Administrasi 

Skor Tertinggi 
Skor Terendah 

Rata-Rata 
Standar Deviasi 

10 
2 
6 

1.33 

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

2<skor≤4.005 

Sangat sesuai 
Sesuai 

Cukup sesuai 
Kurang sesuai 
Tidak sesuai 

Kesiswaan 
 

Input siswa Skor Tertinggi 
Skor Terendah 

Rata-Rata 
Standar Deviasi 

25 
5 
15 

3.333 

19.995<skor≤25 
16.665<skor≤19.995 
13.335<skor≤16.665 
10.005<skor≤13.335 

5<skor≤10.005 

Sangat tinggi 
Tinggi 

Cukup tinggi 
Kurang tinggi 
Tidak tinggi 

 Proses 
Pembelajaran 

Skor Tertinggi 
Skor Terendah 

Rata-Rata 
Standar Deviasi 

25 
5 
15 

3.333 

19.995<skor≤25 
16.665<skor≤19.995 
13.335<skor≤16.665 
10.005<skor≤13.335 

5<skor≤10.005 

Sangat optimal 
Optimal 

Cukup optimal 
Kurang optimal 
Tidak optimal 

 Output Skor Tertinggi 
Skor Terendah 

Rata-Rata 
Standar Deviasi 

20 
4 
12 

2.67 

16.005<skor≤20 
13.335<skor≤16.005 
10.66<skor≤13.335 

7.99<skor≤10.66 
4<skor≤7.99 

Sangat tinggi 
Tinggi 

Cukup tinggi 
Kurang tinggi 
Tidak tinggi 

Keuangan dan 
Pembiayaan 

Sumber Dana Skor Tertinggi 
Skor Terendah 

Rata-Rata 
Standar Deviasi 

10 
2 
6 

1.33 

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

2<skor≤4.005 

Sangat tinggi 
Tinggi 

Cukup tinggi 
Kurang tinggi 
Tidak tinggi 

 Penggunaan Skor Tertinggi 
Skor Terendah 

10 
2 

7.995<skor≤10 
6.665<skor≤7.995 

Sangat ideal 
Ideal 
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Rata-Rata 
Standar Deviasi 

6 
1.33 

5.335<skor≤6.665 
4.005<skor≤5.335 

2<skor≤4.005 

Cukup ideal 
Kurang ideal 
Tidak ideal 

 Pelaporan Skor Tertinggi 
Skor Terendah 

Rata-Rata 
Standar Deviasi 

10 
2 
6 

1.33 

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

2<skor≤4.005 

Sangat sesuai 
Sesuai 

Cukup sesuai 
Kurang sesuai 
Tidak sesuai 

 
 
 

Variabel Indikator Statistik Hipotetik Interval skor Kriteria 

Sarana 
Prasarana 

Pengadaan Skor Tertinggi 
Skor Terendah 
Rata-Rata 
Standar Deviasi 

10 
2 
6 

1.33 

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

2<skor≤4.005 

Sangat ideal 
Ideal 

Cukup ideal 
Kurang ideal 
Tidak ideal 

 Pemeliharaan Skor Tertinggi 
Skor Terendah 
Rata-Rata 
Standar Deviasi 

10 
2 
6 

1.33 

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

2<skor≤4.005 

Sangat optimal 
Optimal 

Cukup optimal 
Kurang optimal 
Tidak optimal 

 Perawatan Skor Tertinggi 
Skor Terendah 
Rata-Rata 
Standar Deviasi 

20 
4 
12 

2.67 

16.005<skor≤20 
13.335<skor≤16.005 
10.66<skor≤13.335 

7.99<skor≤10.66 
4<skor≤7.99 

Sangat optimal 
Optimal 

Cukup optimal 
Kurang optimal 
Tidak optimal 

Hubungan 
Masyarakat 

Hubungan 
dengan 

Masyarakat 

Skor Tertinggi 
Skor Terendah 

Rata-Rata 
Standar Deviasi 

20 
4 
12 

2.67 

16.005<skor≤20 
13.335<skor≤16.005 
10.66<skor≤13.335 

7.99<skor≤10.66 
4<skor≤7.99 

Sangat ideal 
Ideal 

Cukup ideal 
Kurang ideal 
Tidak ideal 

 Hubungan 
dengan 

Instansi Lain 

Skor Tertinggi 
Skor Terendah 

Rata-Rata 
Standar Deviasi 

15 
3 
9 
2 

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

Sangat ideal 
Ideal 

Cukup ideal 
Kurang ideal 
Tidak ideal 

Layanan 
Khusus 

 

Layanan 
Perpustakaan 

Skor Tertinggi 
Skor Terendah 

Rata-Rata 
Standar Deviasi 

15 
3 
9 
2 

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

Sangat optimal 
Optimal 

Cukup optimal 
Kurang optimal 
Tidak optimal 

 Layanan 
Kesehatan 

Skor Tertinggi 
Skor Terendah 

Rata-Rata 
Standar Deviasi 

15 
3 
9 
2 

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

Sangat optimal 
Optimal 

Cukup optimal 
Kurang optimal 
Tidak optimal 

 Layanan 
Keamanan 

Skor Tertinggi 
Skor Terendah 

10 
2 

.995<skor≤10 
6.665<skor≤7.995 

Sangat optimal 
Optimal 
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Rata-Rata 
Standar Deviasi 

6 
1.33 

5.335<skor≤6.665 
4.005<skor≤5.335 

2<skor≤4.005 

Cukup optimal 
Kurang optimal 
Tidak optimal 

 
 

 
 
 
 
 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN                                                                                                                             

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Gambaran Umum Populasi dan Sampel Penelitian. 

Populasi dari penelitian ini adalah SMP Negeri dan Swasta di Semarang 

yaitu SMP di Semarang Selatan, Semarang Timur, Semarang Tengah, Semarang 

Barat, dan Semarang Utara yang berjumlah 76 sekolah. 

Populasi dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.1 Populasi penelitian 

No Nama Sekolah 
Semarang Timur Semarang Tengah Semarang Barat 

1 SMP Negeri 2 SMP Negeri 3 SMP Negeri 1 
2 SMP Negeri 6 SMP Negeri 7 SMP Negeri 19 
3 SMP Advent SMP Negeri 32 SMP Negeri 30 
4 SMP Bala Kesalamatan SMP Negeri 36 SMP Negeri 31 
5 SMP Dr.Tjipto SMP Negeri 38 SMP Citischool 
6 SMP Institut Indonesia SMP Hasanuddin 02 SMP Dian Kartika 
7 SMP Kanisius Raden Patah SMP Hasanuddin 03 SMP Ekarini 
8 SMP Karangturi SMP Ibu Kartini SMP Gedongsongo 
9 SMP Kartiyoso SMP Kebon Dalem SMP Is Nudia 
10 SMP Kristen YSKI SMP Kesatrian 1 SMP Kesatrian 2 
11 SMP Mahad Islam SMP Maria Goretti SMP Krista Mitra 
12 SMP Masehi 3 PSAK SMP Masehi 1 PSAK SMP Kristen Tri Tanggal 
13 SMP Pancasila SMP Masehi 2 PSAK SMP Kristen Terang Bangsa 
14 SMP Tm. Dewasa Citarum SMP Mataram SMP Marsudi Utami 
15  SMP Muhammadiyah 01 SMP Muhammadiyah 04 
16  SMP Nusaputera SMP Nusa Bhakti 
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17  SMP  Salomo 1 SMP  Purnama 3 
18  SMP Theresiana 1 SMP  Ronggolawe 
19  SMP Theresiana 3 SMP  Salomo 1 
20  SMP Walisongo 1 SMP Setia Budhi 
21   SMP Tri Mulya 
 14 20 21 

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Semarang 

 
No Nama Sekolah 

Semarang Selatan  Semarang Utara 
1 SMP Negeri 10 SMP Negeri 25  
2 SMP Negeri 37 SMP AL Irsyad AL Islamiyah 
3 SMP Negeri 39 SMP Barunawati 
4 SMP Negeri 40 SMP Hasanuddin 01 
5 SMP Agustinus SMP Is Al Kaustsar 
6 SMP Is Sultan Agung 1 SMP Muhammadiyah 05 
7 SMP Kanisius Santo Yoris SMP Muhammadiyah 06 
8 SMP Kristen Gergaji SMP PGRI 02 
9 SMP Maria Mediatrix SMP Theresiana Tanah Mas 
10 SMP Nasima  
11 SMP PL Domenico Savio  
12 SMP Sepuluh November 1  
 12 9 
Sumber: Dinas Pendidikan Kota Semarang 

Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah 10 sekolah dengan 

persebaran menurut demografi wilayah dan keberadaan SMP negeri dan swasta di 

wilayah tersebut, yakni Semarang bagian timur, barat, tengah, selatan dan utara. 

Pengambilan sampel yang demikian didasarkan pada metode sampling klaster. 

Dalam metode ini populasi dibagi menjadi beberapa kelompok kemudian dari 

anggota kelompok tersebut diambil sampel secara acak (Sudjana : 2002). 

Pembagian kelompok dilakukan menjadi lima bagian sesuai lokasi populasi. 

Masing-masing area diambil satu sekolah negeri dan satu sekolah swasta. Sekolah  

dipilih yang berakreditas A kemudian diambil secara acak. Singkatnya, metode 

yang penulis gunakan adalah klaster area sampling. 
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Penelitian dilakukan terbatas pada sekolah sampel dengan 

mempertimbangkan ketersediaan waktu, tempat, jumlah personal, dan 

ketersediaan dana dalam penelitian ini. Keputusan ini juga mempertimbangkan 

kesediaan sekolah untuk dijadikan sampel penelitian. Sedangkan sampel dalam 

penelitian ini ada 10 SMP, yaitu 5 SMP negeri dan 5 SMP swasta. Sampel dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.2 Sampel penelitian 

No  Nama Sekolah  Status Sekolah Area Akreditasi 
Negeri Swasta 

1 SMP N 10 x  Selatan A 
2 SMP Nasima  x Selatan A 
3 SMP N 02 x  Timur A 
4 SMP Institut Indonesia  x Timur A 
5 SMP N 38 x  Tengah A 
6 SMP Walisongo 1  x Tengah A 
7 SMP N 01 x  Barat A 
8 SMP Kesatrian 2  x Barat A 
9 SMP N 25 x  Utara A 

10 SMP Theresiana Tanah 
Mas 

 x Utara A 

 Jumlah 5 5 10  
 
4.1.2  Analisis Deskriptif Variabel dan Indikator Penelitian 

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: 

4.1.2.1 Analisis Deskriptif  SMP Negeri 

Tabel 4.3 Kepemimpinan Kepala Sekolah 

Indikator F 
Skor 

Tertinggi 

Skor 

Terendah 
Rata-rata 

Standar 

Deviasi 

Kepribadian 5 23.6 19.1 21.35 0.75 
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Manajerial 5 60 50.5 55.25 1.58 

Kewirausahaan 5 14.2 11.3 12.75 0.48 

Supervisi 5 13.6 11 12.3 0.43 

Sosial 5 13.2 11.2 12.2 0.33 

Jumlah 124.6 103.1 113.85 3.57 

Sumber: Analisis data penelitian (2009) 

Nilai rata-rata pada tabel diatas mewakili kondisi kepemimpinan kepala 

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

kepemimpinan kepala sekolah berada pada kategori pertama dan termasuk dalam 

kriteria sangat ideal. Dengan standar deviasi menunjukan nilai yang kecil, nilai 

standar deviasi yang kecil ini berarti kecenderungan mendekati kriteria rata-rata, 

berarti kepemimpinan kepala sekolah sudah mendekati kriteria sangat ideal. 

Kepala sekolah menggunakan secara maksimal kompetensi kepribadian, 

manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial. 

Tabel 4.4 

Deskripsi Manajemen Kurikulum dan Program Pengajaran 

Indikator F Skor 

Tertinggi 

Skor 

Terendah 

Rata-rata SD 

KTSP 5 14.5 12.7 13.6 0.3 

Kalender Pend 5 14.1 12.1 13.1 0.33 

Prog.Pemb 5 67.7 60.2 63.95 1.25 

Penilaian HB 5 37.4 31.6 34.5 0.96 

Peraturan Ak 5 14.9 12.5 13.7 0.4 

Jumlah 148.6 129.1 138.85 3.24 

Sumber: data penelitian Diolah (2009) 

Nilai rata-rata pada tabel diatas mewakili kondisi manajemen kurikulum 

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

dan termasuk dalam kriteria sangat optimal. Dengan standar deviasi menunjukan 

nilai yang kecil, nilai standar deviasi yang kecil ini berarti  semakin mendekati 

kriteria rata-rata, berarti kurikulum dan program pengajaran sekolah sudah 

mendekati kriteria sangat optimal. Pelaksanakan kurikulum dan program 

pengajaran telah sesuai dengan aturan. Namun dalam komponen ini masih 

terdapat kekurangan dalam hal  program pembelajaran. 

Tabel 4.5 

Deskripsi Manajemen Tenaga kependidikan 

Indikator F Skor Tertinggi Skor Terendah Rata-rata SD 

Wakil Kep.Sek 5 18.9 17.1 18 0.3 

Guru 5 9.7 7.7 8.7 0.33 

Konselor 5 9.7 8.1 8.9 0.26 

Pustakawan 5 9.2 7.0 8.1 0.36 

Laborat 5 8.5 7.9 8.2 0.1 

Administrasi 5 9.2 7.7 8.45 0.25 

Jumlah 65.2 55.5 60.35 1.6 

Sumber: Data Penelitian, Diolah (2009) 

Nilai rata-rata pada tabel diatas mewakili kondisi tenaga kependidikan  

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

kependidikan berada pada kategori pertama dan termasuk dalam kriteria sangat 

ideal. Dengan standar deviasi menunjukan nilai yang kecil, nilai standar deviasi 

yang kecil ini berarti semakin mendekati kriteria awal, berarti tenaga 

kependidikan sekolah sudah mendekati kriteria sangat ideal. Hal ini berarti tenaga 

kependidikan di sekolah tersebut telah sesuai dengan kebutuhan sekolah. 
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Tabel 4.6 Deskripsi Manajemen Kesiswaan 

Indikator F Skor tertinggi Skor Terendah Rata-rata SD 

Input 5 24.3 20.4 22.35 0.65 

Proses Pemb 5 23.6 20.3 21.95 0.55 

Output 5 19.7 11.7 15.7 
 

1.33 

Jumlah 67.6 52.4 60 2.53 

Sumber: Data Penelitian, Diolah (2009) 

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

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

kategori pertama dan termasuk dalam kriteria sangat tinggi. Dengan standar 

deviasi menunjukan nilai yang kecil, nilai standar deviasi yang kecil ini berarti 

semakin mendekati kriteria rata-rata, berarti manajemen kesiswaan SMP negeri 

sudah mendekati kriteria sangat tinggi. Namun dilihat dari nilai rata-rata output 

(lulusan) berada pada kategori kedua dan termasuk dalam kriteria tinggi. Dengan 

standar deviasi menunjukan nilai yang kecil, nilai standar deviasi yang kecil ini 

berarti semakin mendekati kriteria rata-rata, berarti output (lulusan) SMP negeri 

sudah mendekati kriteria tinggi. Hasil analisis angket penelitian menunjukkan, 

output SMP negeri sudah termasuk dalam kriteria tinggi.  
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Tabel 4.7 

Deskripsi manajemen Keuangan dan Pembiayaan 

Indikator F Skor 

Tertinggi 

Skor 

Terendah 

Rata-rata SD 

Sumber dana 5 8.7 7.1 7.9 0.26 

Penggunaan 5 9.4 6.6 8 0.46 

Pelaporan 5 9.2 8.4 8.8 0.13 

Jumlah 27.3 22.1 24.7 0.85 

Sumber: Data Penelitian, Diolah (2009) 

Nilai rata-rata pada tabel diatas mewakili kondisi keuangan dan 

pembiayaan  SMP negeri. Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat dari nilai rata-rata 

manajemen keuangan dan pembiayaan berada pada kategori pertama dan 

termasuk dalam kriteria sangat tinggi. Dengan standar deviasi menunjukan nilai 

yang kecil, nilai standar deviasi yang kecil ini berarti semakin mendekati kriteria 

rata-rata, berarti manajemen keuangan dan pembiayaan SMP negeri sudah 

mendekati kriteria sangat tinggi.  

Tabel 4.8 

Deskripsi Manajemen Sarana Prasarana 

Indikator F Skor 

Tertinggi 

Skor 

Terendah 

Rata-rata SD 
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Pengadaan 5 9.3 8.5 8.9 0.13 

Pemeliharaan 5 9.1 8.2 8.65 0.15 

Inventarisasi 5 18.7 16.6 17.65 0.35 

Jumlah 37.1 33.3 35.2 0.63 

Sumber: Data Penelitian, Diolah (2009) 

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

SMP 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 standar deviasi menunjukan nilai yang kecil, nilai standar 

deviasi yang kecil ini berarti semakin mendekati kriteria rata-rata, berarti 

manajemen sarana dan prasarana SMP negeri sudah mendekati kriteria sangat 

optimal. 

Tabel 4.9 

Deskripsi Manajemen Hubungan Masyarakat 

Indikator F Skor 

Tertinggi 

Skor 

Terendah 

Rata-rata SD 

Hub.Masy 5 17.6 15.2 16.4 0.4 

Hub Instansi 5 13.7 10.9 12.3 0.46 

Jumlah 31.3 26.1 28.7 0.86 

Sumber: Data Penelitian, Diolah (2009) 

Nilai rata-rata pada tabel diatas mewakili kondisi hubungan masyarakat   

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

hubungan masyarakat berada pada kategori pertama dan termasuk dalam kriteria 

sangat optimal. Dengan standar deviasi menunjukan nilai yang kecil, nilai standar 

deviasi yang kecil ini berarti semakin mendekati kriteria rata-rata, berarti 

manajemen hubungan masyarakat SMP negeri sudah mendekati kriteria sangat 



 

 

107

optimal. Manajemen hubungan masyarakat, meliputi hubungan dengan 

masyarakat dan hubungan dengan instansi lain. Secara keseluruhan manajemen 

hubungan masyarakat berkriteria sangat optimal. 

 

 

 

 

Tabel 4.10 

Deskripsi Manajemen Layanan Khusus 

Indikator F Skor 

Tertinggi 

Skor 

Terendah 

Rata-rata SD 

Perpustakaan 5 13.5 10.7 12.1 0.46 

Kesehatan 5 12.3 10.4 11.35 0.31 

Keamanan 5 9.2 7.4 8.3 0.3 

Jumlah 35 28.5 31.75 1.07 

Sumber: Data Penelitian, Diolah (2009) 

Nilai rata-rata pada tabel diatas mewakili kondisi manajemen layanan 

khusus pada SMP negeri. Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat dari nilai rata-rata 

manajemen layanan khusus berada pada kategori kedua dan termasuk dalam 

kriteria optimal. Dengan standar deviasi menunjukan nilai yang kecil, nilai standar 

deviasi yang kecil ini berarti semakin mendekati kriteria rata-rata, berarti 

manajemen layanan khusus SMP negeri sudah mendekati kriteria optimal. 

Sekolah memiliki petugas keamanan serta sekolah bisa memberi rasa aman 

kepada semua warga sekolah. Namun dalam komponen layanan kesehatan masih 

kurang. 
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Tabel 4.11 

Rekapitulasi Manajemen SMP Negeri 

No. Variabel Skor Kriteria 

1. Kepemimpinan Kepala Sekolah 113.85 Sangat ideal 

2. Manajemen Kurikulum dan 

Program Pengajaran 

138.85 Sangat optimal 

3. Manajemen Tenaga 

Kependidikan 

60.35 Sangat ideal 

 

No. Variabel Skor Kriteria 

4. Manajemen Kesiswaan 60 Sangat tinggi 

5 Manajemen Keuangan dan 

Pembiayaan 

24.7 Sangat tinggi 

6 Manajemen Sarana Prasarana 35.2 Sangat optimal 

7 Manajemen Hubungan 

Masyarakat 

28.7 Sangat optimal 

8 Manajemen Hubungan Khusus 31.75 Optimal 

                                        Sumber: data hasil penelitian Diolah (2009) 

Dari rekapitulasi manajemen SMP negeri dapat diketahui masih ada 

komponen manajemen yang belum maksimal. Seperti pada komponen manajemen 

kurikulum dan program pengajaran sudah berkriteria sangat optimal. Meskipun 

pelaksanaan kurikulum dan program pembelajaran sudah temasuk kriteria  sangat 

optimal namun masih ada beberapa kekurangan dalam program pembelajaran 

misalnya ada kekurang pahaman dalam memaknai kurikulum yang digunakan 

sebelumnya(KBK) dengan kurikulum yang terbaru.  

Selain itu pada komponen manajemen layanan khusus juga belum 

maksimal. Meskipun telah berkriteria optimal namun masih ada kekurangan 
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seperti pada penggunaan UKS sebagai layanan kesehatan. Selain itu, output 

sekolah berupa lulusan juga belum maksimal. Meskipun termasuk dalam kriteria 

tinggi, namun lulusan dari tahun ke tahun  belum mencapai 100%. 

 

 

 

Tabel 4.12 

Deskripsi Skor Manajemen Berbasis Sekolah 

No Variabel 
Skor 

tertinggi 

Skor 

terendah 

Rata-

rata 

Standar 

Deviasi 

1 Manajemen Berbasis Sekolah 536.7 450.1 493.4 14.35 
Sumber: data penelitian, diolah (2009) 

Secara keseluruhan pelaksanaan manajemen berbasis sekolah pada SMP 

negeri sudah optimal. Semua komponen bekerja sama untuk mencapai tujuan 

sekolah. Kinerja masing-masing komponen manajemen, mulai dari kepemimpinan 

kepala sekolah, manajemen kurikulum dan program pembelajaran, manajemen 

tenaga kependidikan, manajemen kesiswaan, manajemen keuangan, manajemen 

sarana dan prasarana, manajemen hubungan masyarakat serta manajemen layanan 

khusus sudah optimal.  

4.1.2.2 SMP Swasta 

Tabel 4.13 

Kepemimpinan Kepala Sekolah 

Indikator F 
Skor 

Tertinggi 

Skor 

Terendah 
Rata-rata 

Standar 

Deviasi 
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Kepribadian 5 24.6 21.8 23.2 0.46 

Manajerial 5 63.5 58 60.75 0.91 

Kewirausahaan 5 14.4 13.7 14.05 0.11 

Supervisi 5 14.3 12.1 13.2 0.36 

Sosial 5 14.6 13 13.8 0.26 

Jumlah 131.4 118.6 125 2.1 

Sumber: Analisis data penelitian (2009) 

Nilai rata-rata pada tabel diatas mewakili kondisi kepemimpinan kepala 

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

rata kepemimpinan kepala sekolah berada pada kategori pertama dan termasuk 

dalam kriteria sangat ideal. Dengan standar deviasi menunjukan nilai yang kecil, 

nilai standar deviasi yang kecil ini berarti semakin mendekati kriteria rata-rata, 

berarti kepemimpinan kepala sekolah SMP swasta sudah mendekati kriteria sangat 

ideal. Kepala sekolah menggunakan secara maksimal kompetensi kepribadian, 

manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial. 

Tabel 4.14 

Deskripsi Manajemen Kurikulum dan Program Pengajaran 

Indikator F Skor 

Tertinggi 

Skor 

Terendah 

Rata-

rata 

SD 

KTSP 5 15 14.3 14.65 0.11 

Kalender Pend 5 14.8 13.3 14.05 0.25 

Prog.Pemb 5 73.7 63.8 68.75 1.65 

Penilaian HB 5 37.1 32.9 35 0.7 

Peraturan Ak 5 15 13 14 0.33 

Jumlah 155.6 137.3 146.45 3.04 

Sumber: Analisis data penelitian (2009) 

Nilai rata-rata pada tabel diatas mewakili kondisi manajemen kurikulum 
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dan program pengajaran pada SMP swasta. Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat 

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

kategori pertama dan termasuk dalam kriteria sangat optimal. Dengan standar 

deviasi menunjukan nilai yang kecil, nilai standar deviasi yang kecil ini berarti 

semakin mendekati kriteria rata-rata, berarti manajemen kurikulum dan program 

pengajaran SMP swasta sudah mendekati kriteria sangat optimal. Pelaksanaan 

kurikulum dan program pengajaran sudah dilaksanakan sesuai aturan. Namun 

dalam komponen manajemen kurikulum dan  program pengajaran masih memiliki 

kekurangan pada indikator program pembelajaran 

Tabel 4.15 

Deskripsi Manajemen Tenaga kependidikan 

Indikator F Skor Tertinggi Skor Terendah Rata-rata SD 

Wakil Kep.Sek 5 20 15 17.5 0.83 

Guru 5 9.8 9.4 9.6 0.06 

Konselor 5 9.9 8.8 9.35 0.18 

Pustakawan 5 9.7 7.7 8.7 0.33 

Laborat 5 9 7.3 8.15 0.28 

Administrasi 5 9.4 8.5 8.95 0.15 

Jumlah 67.8 56.7 62.25 1.83 

Sumber: Data Penelitian, Diolah (2009) 

Nilai rata-rata pada tabel diatas mewakili kondisi manajemen tenaga 

kependidikan pada SMP swasta. Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat dari nilai 

rata-rata manajemen tenaga kependidikan berada pada kategori pertama dan 

termasuk dalam kriteria sangat ideal. Dengan standar deviasi menunjukan nilai 

yang kecil, nilai standar deviasi yang kecil ini berarti semakin mendekati kriteria 
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rata-rata, berarti manajemen tenaga kependidikan SMP swasta sudah mendekati 

kriteria sangat ideal. Secara keseluruhan tenaga kependidikan di sekolah tersebut 

telah sesuai dengan kebutuhan sekolah. 

 

 

 

Tabel 4.16 

Deskripsi Manajemen Kesiswaan 

Indikator F Skor tertinggi Skor Terendah Rata-rata SD 

Input 5 23.3 13.80 18.55 1.58 

Proses Pemb 5 23.6 21.4 22.5 3.6 

Output 5 18.5 13.6 16.05 
 

0.81 

Jumlah 65.4 48.8 57.1 5.99 

Sumber: Data Penelitian, Diolah (2009) 

Nilai rata-rata pada tabel diatas mewakili kondisi manajemen kesiswaan 

pada SMP swasta. Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat dari nilai rata-rata 

manajemen kesiswaan berada pada kategori pertama dan termasuk dalam kriteria  

sangat tinggi. Dengan standar deviasi menunjukan nilai yang kecil, nilai standar 

deviasi yang kecil ini berarti semakin mendekati kriteria rata-rata, berarti 

manajemen kesiswaan SMP swasta sudah mendekati kriteria  sangat tinggi. 

Namun dalam komponen input masih kurang.  

Tabel 4.17 

Deskripsi manajemen Keuangan dan Pembiayaan 

Indikator F Skor Skor Terendah Rata-rata SD 
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Tertinggi 

Sumber dana 5 9.6 7.9 8.75 0.28 

Penggunaan 5 9.4 9 9.2 0.06 

Pelaporan 5 10 8.8 9.4 0.2 

Jumlah 29 25.7 27.35 0.54 

Sumber: Data Penelitian, Diolah (2009) 

Nilai rata-rata pada tabel diatas mewakili kondisi manajemen keuangan 

dan pembiayaaan pada SMP swasta. Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat dari 

nilai rata-rata manajemen keuangan dan pembiayaan berada pada kategori 

pertama dan termasuk dalam kriteria  sangat tinggi. Dengan standar deviasi 

menunjukan nilai yang kecil, nilai standar deviasi yang kecil ini berarti semakin 

mendekati kriteria rata-rata, berarti manajemen keuangan dan pembiayaan SMP 

swasta sudah mendekati kriteria sangat tinggi. Secara keseluruhan manajemen 

keuangan dan pembiayaan di sekolah tersebut telah disesuaikan dengan kebutuhan 

dan sumber dana sekolah. 

Tabel 4.18 

Deskripsi manajemen Sarana dan Prasarana 

Indikator F Skor 

Tertinggi 

Skor Terendah Rata-rata SD 

Pengadaan 5 9.6 8.9 9.25 0.11 

Pemeliharaan 5 9.6 8.1 8.85 0.25 

Inventarisasi 5 19 17 18 0.33 

Jumlah 38.2 34 36.1 0.69 

Sumber: Data Penelitian, Diolah (2009) 

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

prasarana pada SMP swasta. Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat dari nilai rata-
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rata manajemen sarana dan prasarana berada pada kategori pertama dan termasuk 

dalam kriteria sangat optimal. Dengan standar deviasi menunjukan nilai yang 

kecil, nilai standar deviasi yang kecil ini berarti semakin mendekati kriteria rata-

rata, berarti manajemen sarana dan prasarana SMP swasta sudah mendekati 

kriteria sangat optimal. 

 

 

Tabel 4.19 

Deskripsi Manajemen Hubungan Masyarakat 

Indikator F Skor 

Tertinggi 

Skor Terendah Rata-rata SD 

Hub.Masy 5 18.7 17.1 17.9 0.26 

Hub Instansi 5 14.1 13.4 13.75 0.11 

Jumlah 32.8 30.5 31.65 0.37 

Sumber: Data Penelitian, Diolah (2009) 

Nilai rata-rata pada tabel diatas mewakili kondisi manajemen hubungan 

masyarakat pada SMP swasta. Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat dari nilai 

rata-rata manajemen hubungan masyarakat berada pada kategori pertama dan 

termasuk dalam kriteria sangat optimal. Dengan standar deviasi menunjukan nilai 

yang kecil, nilai standar deviasi yang kecil ini berarti semakin mendekati kriteria 

rata-rata, berarti manajemen hubungan masyarakat SMP swasta sudah mendekati 

kriteria sangat optimal.  

Tabel 4.20 

Deskripsi Manajemen Layanan Khusus 
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Indikator F Skor 

Tertinggi 

Skor Terendah Rata-rata SD 

Perpustakaan 5 13.4 11.1 12.25 0.38 

Kesehatan 5 13.3 12.1 12.7 0.2 

Keamanan 5 9.7 7.8 8.75 0.31 

Jumlah 36.4 31 33.7 0.89 

Sumber: Data Penelitian, Diolah (2009) 

Nilai rata-rata pada tabel diatas mewakili kondisi manajemen layanan 

khusus pada SMP swasta. Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat dari nilai rata-rata 

manajemen layanan khusus berada pada kategori pertama dan termasuk dalam 

kriteria sangat optimal. Dengan standar deviasi menunjukan nilai yang kecil, nilai 

standar deviasi yang kecil ini berarti semakin mendekati kriteria rata-rata, berarti 

manajemen layanan khusus SMP swasta sudah mendekati kriteria  sangat optimal 

Tabel 4.21 

Rekapitulasi Manajemen SMP Swasta 

No. Variabel Skor Kriteria 

1. Kepemimpinan Kepala Sekolah 125 Sangat ideal 

2. Manajemen Kurikulum dan 

Program Pengajaran 

146.45 Sangat optimal 

3. Manajemen Tenaga 

Kependidikan 

62.25 Sangat ideal 

4. Manajemen Kesiswaan 57.1 Sangat tinggi 

5 Manajemen Keuangan dan 

Pembiayaan 

27.35 Sangat tinggi 

6 Manajemen Sarana dan 

Prasarana 

36.1 Sangat optimal 

7 Manajemen Hubungan 

Masyarakat 

31.65 Sangat optimal 
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8 Manajemen Layanan Khusus 33.7 Sangat optimal 

Sumber: data penelitian diolah (2009) 

Dari rekapitulasi manajemen SMP swasta dapat diketahui banyak 

komponen manajemen yang sudah maksimal tetapi  pada komponen manajemen 

kurikulum dan program pengajaran yang sudah berkriteria sangat optimal masih 

mempunyai kekurangan pada indikator program pembelajaran. Pada komponen 

manajemen kesiswaan meskipun berkriteria  sangat tinggi namun masih terdapat 

kekurangan misalnya pada input siswa yang kurang baik. Seperti diketahui input 

dari SMP swasta adalah siswa-siswa yang tidak diterima disekolah negeri. 

Tabel 4.22 

Deskripsi Skor Manajemen Berbasis Sekolah 

No Variabel 
Skor 

tertinggi 

Skor 

terendah 

Rata-

rata 

Standar 

Deviasi 

1 Manajemen Berbasis Sekolah 556.6 482.6 519.6 15.45 
Sumber: data penelitian, diolah (2008) 

Secara keseluruhan pelaksanaan manajemen berbasis sekolah pada SMP 

swasta sudah sangat optimal. Namun masih ada beberapa komponen manajemen 

SMP swasta yang belum maksimal dan perlu ditingkatkan lagi. Semua komponen 

bekerja sama untuk mencapai tujuan sekolah. Kinerja masing-masing komponen 

manajemen, mulai dari kepemimpinan kepala sekolah, manajemen kurikulum dan 

program pembelajaran, manajemen tenaga kependidikan, manajemen kesiswaan, 

manajemen keuangan, manajemen sarana dan prasarana, manajemen hubungan 

masyarakat serta manajemen layanan khusus sudah  sangat optimal. 
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Berdasarkan hasil perhitungan tersebut diatas maka dapat dilihat 

perbandingan masing-masing variabel manajemen sekolah SMP negeri dan SMP 

swasta. Dari hasil deskripsi skor tersebut dapat disimpulkan perbandingan kinerja 

mana yang lebih baik diantara kedua sekolah tersebut. Berikut ini disajikan tabel 

perbandingan masing-masing variabel manajemen sekolah: 

 

 

 

Tabel 4.23 

Perbandingan variabel manajemen sekolah 

No. Variabel SMP Negeri SMP Swasta 
Skor 

rata-rata Kriteria SD Skor 
rata-rata Kriteria SD 

1. Kepemimpinan Kepala 
Sekolah 

113.85 Sangat 

ideal 

3.57 125 Sangat 

ideal 

2.1 

2. Manajemen kurikulum 
dan program pengajaran 

138.85 Sangat 

optimal 

3.24 146.45 Sangat 

optimal 

3.04 

3. Manajemen Tenaga 
Kependidikan 

60.35 Sangat 

ideal 

1.6 62.25 Sangat 

ideal 

1.83 

4. Manajemen Kesiswaan 60 Sangat 

tinggi 

2.53 57.1 Sangat 

tinggi 

5.99 

5. Manajemen Keuangan 
dan Pembiayaan 

24.7 Sangat 

tinggi 

0.85 27.35 Sangat 

tinggi 

0.54 

6. Manajemen Sarana dan 
Prasarana 

35.2 Sangat 

optimal 

0.63 36.1 Sangat 

optimal 

0.69 

7. Manajemen Hubungan 
Masyarakat 

28.7 Sangat 

optimal 

0.86 31.65 Sangat 

optimal 

0.37 

8. Manajemen Layanan 
Khusus 

31.75 Optimal 1.07 33.7 Sangat 0.89 
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optimal 

Sumber : Data penelitian, diolah (2009) 

Tabel 4.24 

Perbandingan manajemen sekolah 

Keterangan Skor SMP 

Negeri 

Kriteria  SD Skor SMP 

Swasta 

Kriteria  SD 

Manajemen 

sekolah 

493.4 Sangat 

optimal 

14.35 519.6 Sangat 

optimal 

15.45 

Sumber : Data penelitian, diolah (2009) 

 

4.2 Pembahasan Diskriptif Data 

Hasil analisis data penelitian adalah sebagai berikut: 

4.2.1 Kinerja Manajemen SMP Kota Semarang 

4.2.1.1 Kinerja Kepemimpinan Kepala Sekolah 

Temuan hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa secara umum kinerja 

MBS pada SMP negeri sangat optimal. Namun berdasarkan pengamatan masih 

terdapat kelemahan pada kompetensi supervisi. Ketidaksesuaian antara hasil 

penelitian dan hasil pengamatan karena dalam pengisian kuesioner yang diisi  

guru tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. 

Kelemahan pada aspek supervisi dikarenakan kepala sekolah jarang ke 

sekolah, tempatnya jauh, datang ke sekolah sudah siang sehingga jarang 

melakukan pemantauan KBM, selain itu kepala sekolah juga enggang melakukan 

supervisi.  

Kelemahan ini terjadi karena budaya orang Indonesia yang malas. Hal ini 
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sejalan dengan pendapat Muchtar Lubis yang mengatakan bahwa salah satu ciri-

ciri orang Indonesia adalah tidak suka bekerja keras kecuali kalau terpaksa. 

Temuan dalam penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Yuliningtyas (2008) yang menyebutkan bahwa dalam aspek 

kepemimpinan, kepala sekolah mempunyai kelemahan pada  kompetensi 

supervisi. 

Kepala sekolah dituntut memiliki kemampuan manajemen dan 

kepemimpinan yang tangguh dan kuat agar mampu mengambil keputusan dan 

inisitif untuk meningkatkan mutu sekolah sesuai visi, misi, tujuan dan sasaran 

sekolah yang telah ditetapkan. 

4.2.1.2 Manajemen kurikulum dan program pengajaran 

Temuan hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen kurikulum dan 

program pengajaran SMP negeri dan swasta berkriteria sangat optimal. Dalam hal 

manajemen kurikulum dan program pembelajaran, masih memiliki kekurangan 

dalam hal program pembelajaran. Ketidaksesuaian antara hasil penelitian dan 

hasil pengamatan karena dalam pengisian kuesioner yang diisi  guru tidak sesuai 

dengan keadaan sebenarnya. 

Kelemahan pada program pembelajaran disebabkan karena metode 

pembelajaran yang masih konvensional sehingga guru monoton dalam mengajar, 

kurang ada supervisi dan tidak adanya insentif dalam program kerja. 

Hasil ini konsisten terhadap penelitian yang dilakukan Yuliningtyas 

(2008) yang mengungkapkan bahwa masih sedikitnya guru yang memvariasikan 
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metode pembelajaran yang disebabkan kurangnya kesadaran dalam 

mamvariasikan metode pembelajaran sendiri.  

Tingkat efektivitas pembelajaran sangat dipengeruhi oleh pendidik dan 

peserta didik. Perilaku pendidik yang efektif antara lain adalah mengajar dengan 

jelas, menggunakan jenis penugasan dan pertanyaan yang membangkitkan daya 

pikir siswa, menggunakan variasi metode pengajaran dan sumber belajar. 

Sedangkan perilaku peserta didik mancakup motivasi belajar, keseriusan dan 

sikap belajar yang positif. 

 

 

4.2.1.3 Manajemen tenaga kependidikan 

Temuan hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja manajemen tenaga 

kependidikan berkriteria sangat  ideal. Namun dalam pengamatan terdapat 

kelemahan pada  pustakawan, laboran. Ketidaksesuaian anatara hasil penelitian 

dan hasil pengamatan karena pengisian kuesioner yang diisi kepala sekolah  tidak 

sesuai dengan keadaan sebenarnya. 

Temuan hasil pengamatan pada aspek manajemen tenaga kependidikan di 

SMP negeri dan swasta  Kelemahan tenaga laboran dan pustakawan karena tidak 

sesuai dengan  background pendidikan. Temuan di atas terjadi karena pada SMP 

negeri dan swasta belum mempunyai kualifikasi akademik yang memadai untuk 

tenaga laboran sehingga untuk alokasi tenaga laboran masih dipegang secara 

rangkap oleh guru bidang studi. Tenaga pustakawan melaksanakan pengelolaan 

sumber belajar di perpustakaan. Sekolah tidak mempunyai tenaga pustakawan 
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yang sesuai dengan bidangnya, akhirnya sekolah menempatkan guru dan 

karyawaan  yang tidak sesuai bidangnya untuk ditempatkan di perpustakaan yang 

dijadikan sebagai tenaga pustakawan. 

4.2.1.4 Manajemen kesiswaan 

Temuan hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja manajemen kesiswaan 

SMP negeri dan swasta berkriteria sangat tinggi. Manajemen kesiswaan meliputi 

input dan proses pembelajaran.  

Temuan hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan manajemen kesiswaan 

di SMP negeri secara keseluruhan sudah sangat optimal baik pada input, proses 

pembelajaran dan outputnya. SMP negeri manajemen kesiswaan menghasilkan 

output yang baik. Hasil output yang baik dikarenakan SMP negeri mendapatkan 

input siswa yang dinyatakan lulus seleksi penerimaan siswa dengan hasil rata-rata 

yang baik. Pelaksanaan proses pembelajaran yang diperoleh dari input yang baik 

jika dilaksanakan juga berdampak posistif terhadap hasil yang akan dicapai pula. 

Proses pembelajaran yang dilaksanakan guru dengan menggunakan metode dan 

media pembelajaran yang menarik dan inovatif juga dapat meningkatkan prestasi 

belajar siswa yang lebih baik. Kelemahan yang terjadi pada SMP swasta 

pelaksanaan manajemen kesiswaan masih mengalami kendala dalam kaitannya 

input dan output. Input SMP swasta rata-rata sedang dan rendah yang kebanyakan 

berasal dari siswa yang tidak lulus seleksi di sekolah negeri. Kualitas input yang 

rendah akan  mengakibatkan output yang tidak maksimal. SMP swasta  belum 

dapat menghasilkan output yang maksimal karena inputnya sedang dan rendah. 

Proses pembelajaran yang dilaksanakan guru kurang mengembangkan media dan 
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metode pembelajaran sehingga pada hasil akhirnya tidak ada peningkatan pada 

hasil belajar siswa.  

4.2.1.5 Manajemen keuangan dan pembiayaan 

Temuan hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja manajemen 

keuangan dan pembiayaan SMP negeri  dan swasta berkriteria sangat tinggi. 

Namun  terdapat kelemaham pada aspek sumber dana sekolah negeri lebih unggul 

hal ini karena sekolah negeri mendapat sumber dana dari pemerintah sedangkan 

sekolah swasta kekurangan dananya ditopang yayasan, dimana yayasan biasanya 

juga menyumbang dana yang sedikit. 

 

 

4.2.1.6 Manajemen sarana prasarana 

Temuan hasil penelitian menunjukkan bahwa Kinerja manajemen sarana 

prasarana SMP negeri dan swasta berkriteria sangat optimal. Namun dalam 

pengamatan terdapat kelemahan pada pemeliharaan Ketidaksesuaian antara hasil 

penelitian dan hasil pengamatan karena pengisian kuesioner yang diisi bidang 

sarana prasarana tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. 

Temuan hasil penelitian kinerja manajemen sarana dan prasarana SMP 

negeri   masih mengalami kendala pada manajemen pemeliharaan. Kelemahan 

pada manajemen pemeliharaan  terjadi pada sekolah negeri karena mereka 

memperoleh bantuan pengadaan sarana dan prasarana tiap tahun dengan mudah. 

Kemudahan ini kemudian membuat sekolah merasa tidak perlu mengintensifkan 

manajemen pemeliharaan karena pada akhirnya juga akan mendapat bantuan dari 

pemerintah tiap tahunnya.  
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Kelemahan serupa terjadi pada SMP swasta terdapat kelemahan pada  aspek 

manajemen sarana dan prasarana. Pada SMP swasta hal ini terjadi karena sekolah 

tidak memiliki koleksi sarana dan prasarana yang banyak dalam hal kuantitas. 

Kepemilikan alat cukup lengkap namun jumlahnya masih sedikit. Sekolah swasta 

hanya mendapat bantuan dana dari yayasan yang digunakan untuk pembelian 

sarana prasarana. Sekolah setelah mendapatkan dana dari yayasan sebisa mungkin 

harus bisa memenuhi kebutuhan sekolah. 

4.2.1.7 Manajemen hubungan masyarakat 

Temuan hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja manajemen hubungan 

masyarakat berkriteria sangat optimal. Dalam hal ini sekolah telah mengadakan 

kemitraan dengan masyarakat dan instansi lain, untuk peningkatan sekolah. Dalam 

hubungannya dengan masyarakat, sekolah melibatkan warga masyarakat dalam 

mengelola pendidikan. Hubungan dengan instansi lain dilakukan dengan sekolah 

menjalin kemitraan dengan lembaga lain yang relevan, berkaitan dengan input, 

proses, output dan pemanfaatan lulusan. Kemitraan ini juga dijalin dengan 

lembaga pemerintahan dan non kepemerintahan. 

4.2.1.8 Manajemen layanan khusus 

Temuan hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja manajemen layanan 

khusus SMP negeri berkriteria optimal. Namun memiliki kekurangan dalam hal 

layanan kesehatan. Kondisi UKS tidak terawat dengan baik. Selain itu sekolah 

juga belum memiliki tenaga yang memiliki background pendidikan yang sesuai 

untuk mengelola UKS, selama ini UKS hanya dikelola oleh guru BK yang 

background pendidikannya sebagai tenaga konseling bukan tenaga kesehatan. 
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4.2.2 Pembahasan Uji Beda 

4.2.2.1 Kepimpinan Kepala Sekolah SMP di Semarang 

 Berdasarkan hasil pengujian didapat bahwa kinerja MBS SMP Negeri dan 

Swasta dengan variabel kepimpinan kepala sekolah menunjukkan adanya 

perbedaan yang signifikan. Hal ini dikarenakan para kepala sekolah di SMP 

Swasta dituntut memiliki perhatiah lebih terhadap sekolah yang dipimpinnya dan 

berusaha keras menciptakan inovasi ditengah persaingan dengan sekolah-sekolah 

swasta lain agar mutu sekolah swasta tersebut tidak kalah dengan sekolah-sekolah 

swasta lain atau paling tidak menyetarakan dengan sekolah negeri. 

 

4.2.2.2 Manajemen Kulikulum dan Program Pengajaran SMP di Semarang 

 Berdasarkan hasil pengujian didapat bahwa kinerja MBS SMP Negeri dan 

Swasta dengan variabel manajemen kurikulum dan program pengajaran ada 

perbedaan yang signifikan. Hal ini dikarenakan manajemen kurikulum dan 

program di SMP swasta  lebih ditingkatkan dibandingkan dengan SMP negeri, 

walaupun SMP negeri dan swasta sudah menggunakan kulikulum KTSP sejak 

tahun ajaran 2006/2007. Pelaksanaan KTSP berdasarkan Permendiknas tahun 

2007 N0 22 dan No 23 tentang standart isi dan standart kompetensi lulusan. 

Dalam melaksanakan kulikulum KTSP sekolah memiliki buku pedoman yang 

berisi peraturan-peraturan pelaksaannya. Kepala sekolah bertanggung jawab 

dalam pelaksanaan KTSP dan dibantu oleh wakil kepala sekolah bidang 

kulikulum. 

4.2.2.3 Manajemen Tenaga Kependidikan SMP di Semarang 
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 Berdasarkan hasil pengujian didapat bahwa kinerja MBS SMP Negeri dan 

Swasta dengan variabel manajemen tenaga kependidikan menunjukkan tidak 

adanya perbedaan yang signifikan. Manajemen tenaga kependidikan di SMP 

Negeri dan Swasta yang meliputi wakil kepala sekolah, guru, konselor, tenaga 

administrasi, laborat dan perpustakaan sudah menjalankan tugas sesuai dengan 

tanggung jawanya. Temuan tersebut konsisten dengan penelitian Rif’an Zaenal E 

(2008) bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan aspek personal di sekolah 

negeri dan swasta.  

 

 

4.2.2.4 Manajemen Kesiswaan SMP di Semarang 

 Berdasarkan hasil pengujian didapatkan bahwa kinerja MBS SMP Negeri 

dan Swasta dengan variabel manajemen kesiswaan menunjukkan perbedaan yang 

signifikan. Pelaksanaan manajemen peserta didik SMP negeri secara keseluruhan 

sudah sangat optimal baik input, proses pembelajaran dan outputnya. SMP negeri 

manajemen kesiswaan tidak menjadi persolaan karena mereka dengan mudah 

mendapatkan input yang tinggi, kemudian diolah dengan proses pembelajaran 

yang optimal sehingga akan lebih mudah meraih output tinggi. Lain halnya yang 

terjadi pada SMP swasta, pada pelaksanaan manajemen kesiswaan masih 

mengalami kendala dalam kaitannya input dan output. Input SMP swasta rata-rata 

sedang dan rendah akan mengakibatkan output yang tidak maksimal. 

 SMP swasta belum dapat menghasilkan output yang maksimal karena 

input sedang dan rendah. Hal ini secara langsung akan berpengaruh pada output 
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meskiput proses pembelajaran telah diupayakan seoptimal mungkin. Hasil 

penelitian ini juga konsisten dengan teori input-proses-output yang disampaikan 

oleh Suparlan dkk bahwa elemen-elemen sekolah dianggap sebagai suatu sistem. 

Sistem dimana anatara masing-masing unsur akan saling berpengaruh. Artinya 

hubungan kausal/sebab-akibat yang signifikan. 

4.2.2.5 Manajemen Sarana dan Prasarana SMP di Semarang 

 Berdasarkan hasil pengujian didapatkan bahwa kinerja MBS SMP Negeri 

dan Swasta dengan variabel manajemen sarana dan prasarana menunjukkan 

perbedaan yang cukup signifikan. Secara umum kinerja manajemen sarana dan 

prasarana SMP negeri di Semarang sangat optimal. Sarana dan prasarana di 

sekolah negeri lebih lengkap karena mereka memperoleh bantuan pengadaan 

sarana dan prasarana tiap tahun dengan mudah dari pemerintah. Manajemen 

perawatan terhadap sarana dan prasarana sekolah sudah dijalankan. 

 Sarana dan prasarana di SMP swasta berbeda dengan sekolah negeri hal ini 

terjadi karena sekolah tidak memiliki koleksi sarana dan prasarana yang banyak 

dalam hal kuantitas. Mereka hanya memiliki sarana dan prasarana sebagaimana 

disyaratkan pada standar pelayanan minimal sekolah. Kepemilikan alat cukup 

lengkap namun jumlahnya masih sedikit sehingga manejeman perawatan yang 

harusnya dilakukan dengan menempatkan pegawai khusus untuk melakukan peran 

tersebut menjadi tidak dilakukan. 

4.2.2.6 Manajemen Keuangan dan Pembiayaan SMP di Semarang 

 Berdasarkan hasil pengujian didapat bahwa kinerja MBS SMP Negeri dan 

Swasta dengan variabel manajemen keuangan dan pembiayaan menunjukkan 
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adanya perbedaan yang signifikan. Hal ini karenakan di SMP swasta sumber dana 

berasal dari yayasan dan bantuan dari orang tua murid sedangkan di SMP negeri 

sumber dana berasal dari pemerintah. 

4.2.2.7 Manajemen Hubungan Masyarakat SMP di Semarang 

 Berdasarkan hasil pengujian didapat bahwa kinerja MBS SMP Negeri dan 

Swasta dengan variabel manajemen hubungan masyarakat menunjukkan adanya 

perbedaan yang signifikan. Hal ini karenakan di SMP swasta lebih banyak 

dibandingkan SMP negeri dalam mengadakan kemitraan dengan masyarakat dan 

instansi lain, untuk peningkatan sekolah. Dalam hubungannya dengan masyarakat, 

sekolah melibatkan warga masyarakat dalam mengelola pendidikan. Hubungan 

dengan instansi lain dilakukan dengan sekolah menjalin kemitraan dengan 

lembaga lain yang relevan, berkaitan dengan input, proses, output dan 

pemanfaatan lulusan. Kemitraan ini juga dijalin dengan lembaga pemerintahan 

dan non kepemerintahan. 

4.2.2.8 Manajemen Layanan Khusus SMP di Semarang 

Berdasarkan hasil pengujian didapat bahwa kinerja MBS SMP Negeri dan 

Swasta dengan variabel manajemen Layanan khusus menunjukkan tidak adanya 

perbedaan yang signifikan. Dalam manajemen layanan khusus di SMP negeri dan 

swasta sama-sama menyedikan layanan yang dapat menunjang proses 

pembelajaran siswa disekolah. Layanan khusus ini yaitu perpustakaan, layanan 

kesehatan, dan layanan keamanan. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pelaksanaan 

kinerja manajemen sekolah di SMP negeri dan swasta di Kota Semarang dapat 

disimpulkan  bahwa : 

1. Secara rata-rata kinerja manajemen SMP negeri dan swasta di Kota Semarang 

sudah ideal, walaupun masih ada sebagian aspek yang masih perlu di 

optimalkan. 

a. Kepemimpinan kepala sekolah baik SMP negeri maupun swasta memiliki 

kriteria sangat ideal, namun pada keduanya masih terdapat kelemahan 

dalam kompetensi supervisi.  

b.Aspek kurikulum dan program pengajaran baik SMP negeri maupun swasta 

memiliki kriteria sangat optimal, namun pada sekolah negeri dan swasta 

masih terdapat kelemahan pada aspek program pembelajaran. Kelemahan 

pada program pembelajaran disebabkan oleh metode pembelajaran yang 

masih konvensional sehingga guru monoton dalam kegiatan belajar 

mengajar dikelas, kurang adanya supervisi. 

c.Aspek tenaga kependidikan baik SMP negeri dan sawasta memiliki kriteria 

sangat ideal. Namun baik SMP negeri maupun swasta sama-sama masih 

terdapat kelemahan pada pada aspek laboran dan pustakawan. Karena di 
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sekolah swasta tenaga tersebut belum mempunyai kualifikasi akademik 

yang sesuai dengan latar belakang pendidikan yang ditempuh. Pengangkatan 

tenaga laboran dan pustakawan hanya berdasarkan hasil seleksi masuk dan 

tidak disesuaikan dengan background pendidikannya.  

d.Aspek kesiswaan baik SMP negeri dan swasta memiliki kriteria sangat ideal. 

Namun terdapat kelemahan pada SMP swasta, hal ini disebabkan SMP 

swasta mendapatkan input dari siswa yang tidak diterima pada SMP negeri. 

e.Aspek keuangan dan pembiayaan baik SMP negeri dan swasta memiliki 

kriteria sangat tinggi. Namun pada SMP swasta terdapat kelemahan pada 

aspek sumber dana. 

f.Aspek sarana prasarana baik SMP negeri dan swasta memiliki kriteria sangat 

optimal. Namun, pada SMP negeri dan swasta terdapat kelemahan dalam 

aspek pemeliharaan. SMP negeri disebabkan sekolah memperoleh bantuan 

pengadaan sarana dan prasarana tiap tahun dengan mudah sedangkan di 

SMP swasta disebabkan sekolah mendapatkan dana dari yayasan. 

g.Aspek hubungan masyarakat baik SMP negeri dan swasta memiliki kriteria 

sangat optimal. 

h.Aspek layanan khusus SMP negeri memiliki kriteria optimal sedangkan 

SMP swasta memiliki kriteria sangat optimal. SMP negeri terdapat 

kelemahan terdapat aspek layanan kesehatan. 

2 Ada perbedaan analisis kinerja manajemen SMP negeri dengan SMP swasta di 

Kota Semarang. Dalam hal ini yaitu perbedaan  kepimpinan kepala sekolah, 

manajemen kulikulum dan program pengajaran, manajemen kesiswaan,  



 
 

 

130

manajemen sarana prasarana, manajemen keuangan dan pembiayaan dan 

manajemen hubungan masyarakat Selain itu, ada pula persamaan kinerja 

manajemen SMP negeri dan swasta di Kota Semarang yaitu manajemen tenaga 

kependidikan dan manajemen layanan khusus. 

5.2 Saran 

Adapun saran yang dapat peneliti berikan adalah sebagai berikut : 

1.  Masing-masing kepala sekolah baik SMP negeri maupun swasta  di Kota 

Semarang hendaknya dapat mengoptimalkan masing-masing kompetensi 

yang dapat menunjang peran sertanya sebagai kepala sekolah terutama 

dalam kompetensi supervisi.  

2. Dalam aspek kurikulum dan program pengajaran, hendaknya guru bisa 

memberikan metode mengajar yang lebih bervariasi. 

3. Dalam aspek tenaga kependidikan, hendaknya SMP negeri dan swasta 

lebih mengoptimalkan perekrutan tenaga kependidikan khususnya tenaga 

pustakawan dan laborat dengan memperhatikan latar belakang pendidikan, 

dan ijazah atau keahliannya agar para personel atau tenaga kependidikan 

dapat optimal dalam melaksanakan tugas di sekolah. 

4. Dalam aspek kesiswaan, baik SMP negeri maupun swasta hendaknya 

sekolah lebih mengoptimalkan proses pembelajaran  agar input yang 

kurang, dapat meghasilkan output yang lebih baik. 

5. Dalam aspek sarana prasarana,. hendaknya harus ditingkatkan agar 

mendukung proses pendidikan. Pemeliharaannya pun harus dijaga oleh 

semua pihak.  
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6. Dalam bidang layanan khusus, ketiga aspek yaitu layanan perpustakaan, 

kesehatan dan keamanan perlu ditingkatkan karena layanan khusus turut 

membantu kelancaran siswa menempuh pendidikan disekolahnya 

7. Dalam pembuatan kuesionernya supaya disesuaikan dengan bidangnya 

masing-masing 
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