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MANAGERIAL ABILITY OF PRINCIPAL FOR EFFORTS TO IMPROVE 

QUALITY OF PRIMARY IN THE CITY BEKASI 

 

Neti Karnati 

 

ABSTRACT 

 

             This study aims to decrypt the managerial skills of elementary school 

principals in an effort to improve the quality of schools in the city of Bekasi. 

Managerial skills of principals include: the ability to do the planning, organizing, 

directing, motivation, and supervision. This study uses a quantitative research 

approach with a survey method. While data analysis with statistical analysis. The 

statistical analysis used is descriptive statistics that include the average value, 

median, mode, standard deviation and grouping data in the form of a frequency 

distribution. The place of research in the Department of Education Bekasi. Objective 

research is a public elementary school principals in the district of Medan Satria. 

           The results showed that the managerial ability of primary school principals in 

the district of Medan Satria Kota Bekasi in the understanding of all management 

functions values obtained as follows: excellent value as much as 2.5%, a good value 

as much as 7.5%, a value quite as much as 25%, less value as much as 50%, and the 

value was less by 15%. This means that the managerial skills of primary school head 

must still be improved. This is due to the information obtained most of the principal 

managerial ability is low. Thus should be enhanced through training or pembinana of 

primary school superintendent. 
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KEMAMPUAN MANAJERIAL KEPALA SEKOLAH DASAR DALAM 

UPAYA MENINGKATKAN MUTU SEKOLAH DASAR  

DI KOTA BEKASI  

 

Neti Karnati 

 

 

                                                                   ABSTRAK 

             Penelitian ini bertujuan untuk mendekripsikan kemampuan manajerial kepala 

sekolah dasar dalam upaya meningkatkan mutu sekolah di kota Bekasi. Kemampuan 

manajerial kepala sekolah yang meliputi: kemampuan dalam melakukan perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan, motivasi,  dan pengawasan.  Penelitian ini 

menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dengan metode survey. Sedangkan  

analisis data dengan analisis statistik. Analisis statistik yang digunakan adalah 

statistik deskriptif yang mencakup nilai rata-rata, median, modus, simpangan baku 

dan pengelompokkan data dalam bentuk distribusi frekuensi. Tempat penelitian di 

Dinas Pendidikan Kota Bekasi. Sasaran penelitian adalah kepala sekolah dasar negeri 

di Kecamatan  Medan Satria. 

           Hasil penelitian menunjukan bahwa Kemampuan manajerial kepala  SD di 

Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi dalam pemahaman terhadap semua fungsi-

fungsi manajemen diperoleh nilai sebagai berikut: nilai sangat baik sebanyak 2,5 %,  

nilai baik  sebanyak 7,5 %  ,  nilai cukup  sebanyak 25% , nilai kurang sebanyak 

sebanyak 50 %, dan nilai sangat kurang sebanyak 15 %. Hal ini berarti kemampuan 

manajerial kepala sekolah dasar masih harus ditingkatkan. Hal ini  disebabkan masih 

diperoleh informasi sebagian besar kepala sekolah memiliki kemampuan manajerial 

yang rendah. Dengan demikian harus segera ditingkatkan melalui berbagai pelatihan 

atau pembinana dari pengawas sekolah dasar. 

 

 

 

 

 Kata Kunci: Kemampuan Manajerial, perencanaan, pengorganisasia, pengarahan, 

motivasi, pengawasan., mutu sekolah. 
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                                                                  ABSTRACT 

 

             This study aims to decrypt the managerial skills of elementary school 

principals in an effort to improve the quality of schools in the city of Bekasi. 

Managerial skills of principals include: the ability to do the planning, organizing, 

directing, motivation, and supervision. This study uses a quantitative research 

approach with a survey method. While data analysis with statistical analysis. The 

statistical analysis used is descriptive statistics that include the average value, 

median, mode, standard deviation and grouping data in the form of a frequency 

distribution. The place of research in the Department of Education Bekasi. Objective 

research is a public elementary school principals in the district of Medan Satria. 

           The results showed that the managerial ability of primary school principals in 

the district of Medan Satria Kota Bekasi in the understanding of all management 

functions values obtained as follows: excellent value as much as 2.5%, a good value 

as much as 7.5%, a value quite as much as 25%, less value as much as 50%, and the 

value was less by 15%. This means that the managerial skills of primary school head 

must still be improved. This is due to the information obtained most of the principal 

managerial ability is low. Thus should be enhanced through training or pembinana of 

primary school superintendent. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Masalah 

 Pendidikan dapat berfungsi sebagai proses pembentukan kepribadian  

manusia dan masyarakat secara luas, adalah sangat wajar apabila pendidikan 

semestinya diberikan tempat utama dalam upaya membangun Indonesia lebih 

modern. Kewajaran tersebut terutama jika dikaitkan dengan upaya menjawab 

tantangan milenium ketiga, yang kata kuncinya adalah pengembangan dan 

peningkatan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu upaya peningkatan 

kualitas pendidikan merupakan suatu proses yang terintegrasi dengan proses 

peningkatan kualitas sumber daya manusia itu sendiri. Melalui pendidikan, manusia 

dirangsang kreativitas, kemampuan, dan kelebihannya serta sekaligus diredam 

berbagai cacat dan kekurangannya. Melalui pendidikan, manusia disadarkan akan 

kedudukannya sebagai bagian mahluk sosial, sehingga dituntut bersikap adil dan 

toleran dengan baik. Dalam kehidupan dalam masyarakat manusia harus bisa 

beradaptasi sehingga bisa diterima sebagai manusia yang berguna bagi orang lain. 

         Uraian di atas, memberikan pemahaman kepada kita bahwa meskipun 

pendidikan dapat dilihat sebagai sebuah sistem yang terdiri dari input, proses dan 

output, tetapi pembangunan pendidikan tidak dapat dilakukan dengan pendekatan 

production function seperti produksi barang di pabrik yang akan menghasilkan output 

yang dikehendaki, apabila dipenuhi oleh semua masukan (input) yang diperlukan 



2 

 

 

 

dalam suatu kegiatan produksi. Pembangunan pendidikan yang menganggap apabila 

input pendidikan seperti: pelatihan guru, pengadaan buku dan alat pelajaran, 

perbaikan sarana serta prasarana lainnya dipenuhi, maka mutu pendidikan (output) 

akan terjadi, adalah pendekatan yang keliru. Hal tersebut disebabkan dalam 

kenyataannya output yang ada tidak menggambarkan mutu pendidikan yang 

diharapkan. Oleh karena itu perhatian yang lebih besar pada proses pendidikan harus 

dilakukan, sebab proses pendidikan sangat menentukan output pendidikan. 

          Manusia sebagai pelaku dan pengguna hasil hasil dari semua berbagai bidang  

pembangunan  dituntut untuk memiliki kualitas yang baik.  Peningkatan kualitas 

sumber daya manusia termasuk sasaran pembangunan yang harus diutamakan. Untuk 

meningkatkan sumber daya manusia perlu ditunjang oleh pembangunan bidang 

pendidikan yang berkualitas selain bidang-bidang  pembangunan yang lain. Manusia 

yang berkualitas dapat digambarkan dalam tujuan pendidikan nasional di Indonesia 

yang tercantum dalam UU RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional, sebagai berikut:  

Mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman 

dan bertaqwa kepada Tuhan yang maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 

berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang 

demokratis dan bertanggung jawab.1 

 

Untuk mewujudkan tujuan pendidikan tersebut dapat ditempuh melalui 

berbagai jenis dan jalur pendidikan. Sekolah Menengah Pertama sebagai salah satu 

jenis pendidikan dan jalur pendidikan sekolah memiliki beberapa komponen 

                                                 
1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional,      

Bab II, Pasal 3, hal. 7. Penerbit Citra Umbara, Bandung. 
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pendidikan, yaitu siswa, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan 

prasarana pendidikan, kurikulum, biaya, manajemen, lingkungan sekolah (keluarga, 

masyarakat, dan pemerintah). 

           Untuk mewujudkan tujuan pendidikan tersebut dapat ditempuh melalui 

berbagai jenis dan jalur pendidikan. Sekolah Dasar sebagai salah satu jenis 

pendidikan dan jalur pendidikan sekolah memiliki beberapa komponen pendidikan, 

yaitu siswa, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana 

pendidikan, kurikulum, biaya, manajemen, lingkungan sekolah (keluarga, 

masyarakat, dan pemerintah). Sekolah sebagai suatu sistem semua komponen–

komponen pendidikan tersebut saling terkait dalam pelaksanaan proses pendidikan 

sebagai upaya untuk meningkatkan tujuan pendidikan. Masing-masing komponen 

harus berfungsi dengan baik dalam menunjang tujuan pendidikan. Hal ini didukung 

oleh pendapat Mangieri  menyebutkan 8  faktor  yang  paling sering disebut-sebut 

sebagai faktor yang mempengaruhi mutu   pendidikan. Kedelapan faktor   tersebut 

adalah:  

              “kurikulum yang ketat, tenaga pendidik dan kependidikan yang kompeten, 

ciri-ciri keefektifan, penilaian, keterlibatan orang tua dan dukungan 

masyarakat, pendanaan yang memadai,  disiplin yang  kuat, dan keterikatan 

pada nilai-nilai tradisional.”2  

 

Komponen–komponen pokok  dari  sistem   pendidikan harus berfungsi dengan baik  

untuk meningkatkan mutu pendidikan. Dengan demikian semua komponen  ini 

                                                 

2Mangieri, John N. The challenge of attaining excellence, dalam Mangieri, John N. (Editor) 

Excellence in Education, (Texas: Christian University Press, Forth Worth, 1985),p.1. 
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haruslah  diperhatikan secara sistematis.  Kepala sekolah sebagai salah satu 

komponen sumber daya dari sekolah merupakan salah satu komponen pendidikan 

yang paling berperan dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Kinerja kepala 

sekolah yang tinggi dapat berdampak posistif terhadap  mutu sekolah  yang tinggi.  

Sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 12 ayat 1 PP 28 tahun 1990 bahwa: “Kepala 

sekolah bertanggungjawab atas penyelenggaraan kegiatan pendidikan, administrasi 

sekolah, pembinaan tenaga kependidikan lainnya, dan pendayagunaan serta 

pememliharaan sarana dan prasarana”. Menurut Lipham James dalam Wahyusumidjo  

menggambarkan  posisi  kepala  sekolah sebagai  yang  menentukan titik pusat dan   

irama sekolah, bahkan  keberhasilan  sekolah  adalah  keberhasilan kepala  sekolah. 

Kepala sekolah berperan sebagai kekuatan sentral yang  menjadi kekuatan penggerak 

kehidupan sekolah.3  

Pentingnya kepala sekolah diperkuat oleh pendapat Poernomosidi 

Hadjisarosa (1997), adalah Kepala sekolah merupakan sumber daya 

manusia jenis manajer (SDM-M) yang memiliki tugas dan fungsi 

mengkoordinasikan dan menserasikan sumberdaya manusia jenis pelaksana 

(SDM-P) melalui sejumlah input manajemen agar SDM-P menggunakan 

jasanya untuk mencampur tangan dengan sumber daya selebihnya, sehingga 

proses belajar mengajar dapat berlangsung dengan baik untuk dapat 

menghasilkan output yang diharapkan.4 

               

          Pentingnya peran kepala sekolah dalam pendidikan dipengaruhi juga dengan 

adanya perubahan paradigma pengelolaan pendidikan dari yang bersifat sentralisasi 

menjadi desenralisasi dengan kebijakan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) 

                                                 
3 Entis Sutisna, Periodisasi  Masa Jabatan Kepala Sekolah dan Peningkatan Mutu Pendidikan, 

(http:/enewslestterdisdik.wordpress.com) 
4 Ibid. 
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menuntut seorang kepala sekolah tidak hanya menjadi seorang manajer yang lebih 

banyak berkonsentrasi pada permasalahan anggaran sekolah dan persoalan 

administratif lainnya, tetapi juga dituntut menjadi seorang pemimpin yang mampu 

menciptakan visi dan misi serta mengilhami semua guru atau staf atau semua 

komponen individu yang terkait di sekolah 

             Kebijakan pendidikan yang berhubungan dengan pentingnya kepala sekolah 

adalah Permen Diknas No. 13 Tahun 2007 tentang standar Kepala sekolah 

mensyaratkan untuk menjadi kepala sekolah profesional harus memiliki kompetensi 

dalam: 

1)  Menyusun  perencanaan pengembangan sekolah secara sistemik;  

2) Mengkoordinasikan semua komponen sistem sehingga secara terpadu dapat 

membentuk sekolah sebagai organisasi pembelajar yang efektif;  

3)  Mengerahkan seluruh personil sekolah sehingga mereka secara tulus bekerja keras 

demi pencapaian tujuan instruksional sekolah;  

4)  Memberikan pembinaan kemampuan profesional guru sehingga mereka semakin 

terampil dalam mengelola proses pembelajaran;  

5)   Mampu melakukan monitoring dan evaluasi sehingga tidak satu komponen 

sekolah pun tidak berfungsi secara optimal, sebab begitu ada satu saja diantara 

seluruh komponen sistem sekolah yang tidak berfungsi secar optimal akan 

menganggu pelaksanaan fungsi komponen-komponen lainnya. 5  

   

Dengan demikian kepala sekolah yang memiliki kompetensi tinggi mutlak 

dibutuhkan untuk membangun sekolah berkualitas, sekolah efektif, karena kepala 

sekolah sebagai pemegang otoritas dalam pelaksanaan pendidikan di sekolah perlu 

memahami proses pendidikan di sekolah serta menjalankan tugasnya dengan baik, 

sehingga proses penyelenggaraan pendidikan di sekolah dapat berjalan sesuai dan 

sejalan dengan upaya-upaya pencapaian tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. 

                                                 
5 Depdiknas, Permen Diknas No. 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala sekolah 
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Maju mundurnya sekolah tidak terlepas dari peran Kepala Sekolah, karena “Kepala 

Sekolah berperan sebagai kekuatan sentral yang menjadi kekuatan penggerak 

kehidupan sekolah”.  

       Kepala Sekolah harus memerankan tugas dan tanggung jawabnya dengan 

baik. Hal tersebut dapat dilihat dari kinerja Kepala Sekolah yaitu cara Kepala Sekolah 

dalam mengerjakan tugas dan perannya. Salah satu indikator kinerja Kepala Sekolah 

yang baik dapat diukur dari kemampuan manajerial yang dimilikinya. 

     Pada kenyataan masih banyak kepala sekolah belum optimal dalam 

melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Terutama kepala sekolah dasar negeri 

masih dikategorikan kinerjanya masih rendah. Rendahnya kinerja kepala sekolah 

dasar Negeri ini dapat dimungkinkan, karena di SD Negeri belum memiliki wakil 

kepala Sekolah dan staf tata usaha sekolah. Faktor ini yang menjadi salah satu 

penyebab masih rendahkanya kinerja kepala Sekolah Dasar Negeri. Selain faktor 

SDM yang mendukung kinerja Kepala sekolah dasar, faktor lain disebabkan oleh 

kompetensi yang dimiliki kepala sekolah masing-masing individu yang masih rendah.   

Seperti yang tulis dalam  REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA Kecakapan kepala 

sekolah dalam mengelola sekolah akan berdampak pada peningkatan prestasi siswa. 

Namun, menurut Menteri Pendidikan Nasional, Muhammad Nuh, kemampuan kepala 

sekolah Indonesia dalam mengelola sekolah masih rendah, bahkan di bawah Malaysia 

dan Singapura.6  

                                                 
6 http://www.republika.co.id/berita/pendidikan/berita/10/06/23/121187-m-nuh-nilai-

kemampuan-manajerial-kepala-sekolah-rendah. 
 

http://www.republika.co.id/berita/pendidikan/berita/10/06/23/121187-m-nuh-nilai-kemampuan-manajerial-kepala-sekolah-rendah
http://www.republika.co.id/berita/pendidikan/berita/10/06/23/121187-m-nuh-nilai-kemampuan-manajerial-kepala-sekolah-rendah
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      Pendapat lain disampaikan berdasarkan hasil penelitian yang disampaikan 

Direktur Tenaga Kependidikan TOT Fasilitator Calon Kepala Sekolah dan Pengawas 

Sekoha tanggal 6 Februari 2009 menyatakan bahwa dari 5 kompetensi kepala yang 

diujikan hasilnya yang masih rendah. Kemampuan kepala sekolah yang paling rendah 

adalah: kemampuan manajerial sebesar 0,47, dan kemampuan supervisi sebesar 0,40.7 

Kemampuan manajerial kepala sekolah berhubungan dengan aktivitas kepala sekolah 

dalam hal sbb: 1) Penyusunan perencanaan sekolah, 2) Pengorganisasian, 3) 

Pengarahan, 4) Penggerakan, 5) Pengkoordinasian, 6) Pengawasan. Fungsi-fungsi 

manajerial yang harus dimiliki oleh seorang kepala sekolah tersebut masih belum 

dimiliki dengan baik.  

Berdasarkan pemikiran di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

tentang bagaimanakah kemampuan manajerial kepala sekolah dasar dalam 

meningkatakan mutu sekolah di Kota Bekasi? Untuk menemukan jawaban tersebut, 

maka peneliti melakukan pengumpulan data melalui alat tes yang mengukur 

kemampuan manajerial kepala sekolah karena mereka memiliki peran sebagai 

manajer sekolah. Kemampuan manajerial kepala sekolah diukur dari penguasaan 

konsep-konsep dari fungsi-fungsi manajerial kepala sekolah. Fungsi-fungsi 

manajerial yang dimaksud meliputi: perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, 

motivasi dan pengawasan terhadap sekolah. 

 

                                                 
7http://www.academia.edu/5071919/Strategi_Mengembangkan_Kompetensi_Manajer

ial_Kepala_Sekolah 
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B. Identifikasi Masalah 

          Berdasarkan latar belakang masalah, dapat diuraikan beberapa masalah sebagai 

berikut: 

1. Kepala sekolah dasar belum memiliki kemampuan manajerial yang tinggi.   

2. Kinerja  kepala sekolah dasar masih harus ditingkatkan. 

3. Kemampuan menyusun perencanaan sekolah belum dimiliki oleh kepala    

   sekolah. 

4. Konsep pengorganisasian di sekolah belum dipahami dengan baik oleh kepala  

   sekolah. 

5. Kemampuan memotivasi yang dilakukan kepala ekolah terhadap guru belum  

   optimal dilakukan. 

6. Kemampuan mengarahkan pada para guru msih kurang efektif. 

7. Kemampuan dalam pengawasan terhadap sekolah masih belum terlaksana  

    dengan baik. 

8. Kepala sekolah belum optimal melakukan pengawasan terhadap semua sumber  

    daya sekolah yang efektif. 

9. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi kemampuan manajerial kepala  

    sekolah.  

Semua masalah tersebut harus dibuktikan kebenaraanya melalui penelitian yang benar 

atau sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah.   
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C. Pembatasan Masalah 

         Berdasarkan waktu, biaya dan kemampuan yang dimiliki peneliti, maka dalam 

penelitian ini dilakukan pembatasan masalah. Pada penelitian ini tidak semua 

kompetensi kepala sekolah diteliti. Kemampuan kepala sekolah dalam penelitian ini 

difokuskan pada kemampuan manajerial. Adapun sub fokus penelitian dibatasi hanya 

pada kemampuan kepala sekolah dalm perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, 

memotivasi, dan pengawasan terhadap sekolah. 

   

D.  Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang, dapat 

dirumuskan masalah dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Bagaimanakah tingkat kemampuan kepala sekolah dasar dalam melakukan 

perencanaan sekolah dalam peningkatan mutu sekolah? 

2. Bagaimanakah tingkat kemampuan kepala sekolah dasar dalam melakukan 

pengorganisasian sekolah dalam peningkatan mutu sekolah? 

3. Bagaimanakah tingkat kemampuan kepala sekolah dasar dalam pengarahan 

terhadap guru-guru dalam peningkatan mutu sekolah? 

4. Bagaimanakah tingkat kemampuan kepala sekolah dasar dalam memotivasi 

terhadap guru yang bermutu sebagai upaya dalam peningkatan mutu sekolah? 

5. Bagaimanakah tingkat kemampuan kepala sekolah dasar dalam melakukan 

pengawasan sekolah dalam peningkatan mutu sekolah? 
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 E.   Manfaat Penelitian 

Apabila penelitian ini dapat menjawab masalah-masalah yang telah 

dirumuskan di atas, maka hasilnya akan dapat bermanfaat untuk: 

1. Kepala sekolah dasar, sebagai informasi tentang tingkat kemampuan 

manajerial mereka dan upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam upaya 

peningkatan kemampuan manajerial tersebut. Kemampuan manajerial kepala 

sekolah dapat dilakukan melalui kemampuannya dalam kegiatan: 

perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, penggerakan dan pengawasan. 

2. Pengawas sekolah dasar, sebagai informasi tentang upaya-upaya yang dapat 

dilakukan dalam meningkatkan mutu sekolah dasar melalui peningkatan 

kemampuan manajerial kepala sekolah. 

3. Penelitian lanjutan, sebagai informasi tentang manajemen sekolah yang dapat 

dijadikan bahan kajian lanjutan dalam pengembangan  sekolah yang bermutu. 

Manajemen sekolah yang bermutu harus dilakukan oleh seorang manajer 

sekolah yang memiliki kemampuan yang professional. Penelitian manajemen 

sekolah memiliki ruang lingkup yang luas, sehingga perlu adanya penelitian 

yang terus menerus meliputi aspek-aspek yang diteliti berbeda-beda.   
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                                                               BAB II 

    KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Konsep Kemampuan Manajerial Kepala Sekolah 

    Kepala sekolah berasal dari dua kata yaitu “Kepala” dan “Sekolah” kata 

kepala dapat diartikan ketua atau pemimpin dalam suatu organisasi atau sebuah 

lembaga. Sedang sekolah adalah sebuah lembaga di mana menjadi tempat 

menerima dan memberi pelejaran. Jadi secara umum kepala sekolah dapat 

diartikan pemimpin sekolah atau suatu lembaga di mana temapat menerima dan 

memberi pelajaran. Wahjosumidjo, mengartikan bahwa: Kepala sekolah adalah 

seorang tenaga fungsional guru yang diberi tugas untuk memimpin suatu sekolah 

di mana diselenggarakan proses belajar mengajar, atau tempat di mana terjadi 

interaksi antara guru yang memberi pelajaran dan murid yang menerima 

pelajaran.1 Sementara Rahman dkk  mengungkapkan bahwa “Kepala sekolah 

adalah seorang guru (jabatan fungsional) yang diangkat untuk menduduki jabatan 

struktural (kepala sekolah) di sekolah”.2 

         Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kepala 

sekolah adalah seorang guru yang mempunyai kemampuan untuk 

mendayagunakan segala sumber daya yang ada pada suatu sekolah sehingga 

                                                 
1 Wahjosumidjo, Kepemimpinan Kepala Sekolah, (Jakarta: P.T Raja Grafindo Persada, 2002), p. 83. 
2 Rahman (at all). Peran Strategis Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan, (Jatinangor 

Bandung, Alqaprint, 2006), p. 106. 
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dapat didayagunakan secara maksimal untuk mencapai tujuan sekolah secara 

efektif dan efisien. 

          Kemampuan atau kompetensi kepala sekolah yang harus dimiliki meliputi:  

a. Kompetensi Kepribadian 

1.  Memiliki integritas kepribadian yang kuat sebagai pemimpin  

2.  Memiliki keinginan yang kuat dalam pengembangan diri sebagai kepala        

sekolah 

   3.  Bersikap terbuka dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi 

4.  Mampu mengendalikan diri dalam menghadapi masalah dalam pekerjaan 

sebagai kepala sekolah 

5.  Memiliki bakat dan minat jabatan sebagai pemimpin pendidikan  

b. Kompetensi Manajerial 

1. Mampu menyusun perencanaan sekolah untuk berbagai tingkatan perencanaan 

2. Mampu mengembangkan organisasi sekolah sesuai dengan kebutuhan  

3. Mampu memimpin guru dan staf dalam rangka pendayagunaan sumber daya 

manusia secara optimal:  

4. Mampu mengelola guru dan staf dalam rangka pendayagunaan sumber daya 

manusia secara optimal:  

5. Mampu mengelola sarana dan prasarana sekolah dalam rangka pendayagunaan 

secara optimal:  

6. Mampu mengelola hubungan sekolah – masyarakat dalam rangka pencarian 

dukungan ide, sumber belajar, dan pembiayaan sekolah: 

7. Mampu mengelola kesiswaan, terutama dalam rangka penerimaan siswa baru, 

penempatan siswa, dan pengembangan kapasitas siswa: 

8. Mengelola pengembangan kurikulum dan kegiatan belajar mengajar sesuai   

dengan arah dan tujuan pendidikan nasional:  

9.Mampu mengelola keuangan sekolah sesuai dengan prinsip pengelolaan yang 

akuntabel, transparan, dan efisien: 

10. Mampu mengelola ketatausahaan sekolah dalam mendukung kegiatan-

kegiatan sekolah: 

    11.Mengelola unit layanan khusus sekolah dalam mendukung kegiatan           

         pembelajaran dan kegiatan kesiswaan di sekolah: 

12.Mampu menerapkan prinsip-prinsip kewirausahaan dalam menciptakan  

     inovasi yang berguna bagi pengembangan sekolah:  

13.Mampu menciptakan budaya dan iklim kerja yang kondusif bagi  

      pembelajaran siswa:  

14.Mampu mengelola sistem informasi sekolah dalam mendukung  

      penyusunan program dan pengambilan keputusan: 

15.Terampil dalam memanfaatkan kemajuan teknologi informasi bagi  

      peningkatan pembelajaran dan manajemen sekolah:  

16.Terampil mengelola kegiatan produksi/jasa dalam mendukung sumber  
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      pembiayaan sekolah dan sebagai sumber belajar sisiwa: 

17.Mampu melaksana-kan pengawasan terhadap pelaksana-an kegiatan    

      sekolah sesuai standar pengawasan yang berlaku:  

      c. Kompetensi Supervisi 

1. Mampu melakukan supervisi sesuai prosedur dan teknik-teknik yang tepat 

2. Mampu melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan program        

     pendidikan sesuai dengan prosedur yang tepat 

      d. Kompetensi Sosial 

   1.Terampil bekerja sama dengan orang lain berdasarkan prinsip yang  saling   

       menguntungkan dan memberi manfaat bagi sekolah 

       2. Mampu berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan 

      3. Memiliki kepekaan sosial terhadap orang atau kelompok lain 3 

               

   Seorang pemimpin di organisasi manapun, memiliki peran yang kuat 

dalam  mengkoordinasikan, menggerakkan, dan menyerasikan semua sumber 

daya yang tersedia di lingkungan organisasi. Sebagai pimpinan, pengurus 

bertanggung jawab atas hasil kerja seseorang atau lebih dalam suatu organisasi. 

Dengan menempati posisi tersebut, pimpinan organisasi mendapatkan laporan 

dari pihak lain. Orang-orang yang bertugas membuat  laporan semacam itu 

biasanya disebut bawahan langsung, yang bersama-sama kepala organisasi 

merupakan sumber daya manusia yang penting dan utama dalam organisasi 

organisasi. Mereka menggunakan sumber daya material, fasilitas, dan uang untuk 

menghasilkan jasa berupa pendidikan yang ditawarkan kepada konsumen.  

  Dalam setiap jabatan pimpinan selalu melekat suatu tanggung jawab utama 

yaitu membantu organisasi untuk mencapai kinerja yang tinggi melalui 

pemanfaatan semua sumber daya yang dimiliki. Untuk memperoleh kinerja 

organisasi yang tinggi, maka seorang kepala organisasi perlu memiliki 

                                                 
3 Permendiknas, No. 13 Tahun 2007. Tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah. 
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kemampuan manajerial yang memadai agar tujuan organisasi dapat tercapai 

secara efektif dan efisien. 

        Menurut Robbins, “kemampuan adalah kapasitas individu untuk 

mengerjakan berbagai tugas dalam pekerjaan”.4 Menurut Klausmeier, 

“kemampuan adalah kecakapan untuk melakukan tugas-tugas”.5 Berdasarkan dua 

definisi ini dapat dipahami bahwa seseorang perlu memiliki kemampuan tertentu 

agar mampu melaksanakan berbagai pekerjaan atau tugas yang dibebankan 

kepadanya. Selanjutnya pentingnya kemampuan dimiliki individu dalam bekerja 

dipertegas oleh Ivancevich dan Matteson, yang menyatakan bahwa “kemampuan-

kemampuan memainkan peranan utama dalam perilaku dan kinerja individu”.6 

   Menurut Mondy dan Premeaux, “manajemen adalah proses penyelesaian 

pekerjaan melalui usaha-usaha orang lain”.7 Berdasarkan definisi ini tampak 

bahwa proses manajemen akan terjadi apabila seseorang melibatkan orang lain 

untuk menyelesaikan suatu pekerjaan karena fakta menunjukkan bahwa untuk 

mencapai tujuan organisasi, manajer tidak dapat melakukan sendiri tugas 

tersebut, tetapi melimpahkannya kepada orang lain atau karyawan 

                                                 

4Stephen P. Robbins,  Organizational Behavior: Concept, Contoversies, and Applications  (New 

Jersey: Prentice-Hall International, 1991),  h. 86.  

5Herbert J. Klausmeier,  Educational Psychology  (New York: Harper & Row Publishers, 1951),  h. 

133.  

6John M. Ivancevich dan Michael T. Matteson, Organizational Behavior and Management  (Chicago: 

Richard D. Irwin Inc., 1996),  h. 121.  

7R. Wayne Mondy dan Shane R. Premeaux,  Management: Concepts, Practices, and Skills  (Boston: 

Allyn and Bacon, 1993),  h. 5.  
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    Menurut Gatewood, Taylor, dan Ferrel, manajemen adalah "serangkaian 

kegiatan yang dirancang untuk mencapai suatu tujuan organisasi dengan 

menggunakan sumberdaya-sumberdaya secara efektif dan efisien”.8 Definisi ini 

tidak hanya menegaskan apa yang telah dikemukakan oleh penulis buku 

sebelumnya tentang pencapaian hasil pekerjaan melalui orang lain, tetapi juga 

menjelaskan tentang adanya ukuran atau standar yang menggambarkan tingkat 

keberhasilan seorang manajer yaitu efektif dan efisien.  

    Definisi lain tentang manajemen yang menyebutkan ukuran keberhasilan 

seorang manajer juga dikemukakan oleh Robbins, yang menyatakan bahwa 

manajemen adalah "proses menyelesaikan aktivitas-aktivitas secara efisien 

dengan dan melalui orang-orang lain”.9 Perbedaan utama yang tampak antara 

definisi yang dikemukakan Robbins dan penulis sebelumnya adalah 

pengembangan konsep manajemen yang sebelumnya menekankan pada 

pencapaian tujuan melalui orang lain mengarah pada adanya peran serta manajer 

yang bersangkutan dalam proses pencapaian tujuan tersebut secara lebih jelas 

(eksplisit). 

       Manajerial berasal dari kata manager yang berarti individu yang bertugas 

mengelola dan menyelesaikan tugas melalui individu lain.10 Pekerjaan pada 

                                                 
8Robert D. Gatewood, Robert R. Taylor, dan O.C. Ferrel, Management: Comprehension, Analysis, and 

Application  (Chicago: Richard D. Irwin, Inc., 1995), h. 4.  

9Stephen P. Robbins,  Management: Concepts and Applications  (New Jersey: Prentice-Hall Inc, 

1988),   h. 6.  

10 Stephen P. Robbins dan Timothy A. Judge, Perilaku Organisasi Buku I(Jakarta : Salemba Empat, 

2007), h. 5. 
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manager adalah  engambil keputusan, mengalikasikan sumber daya dan mengatur 

aktivitas staf untuk mencapai tujuan.  

Perkembangan tersebut juga terlihat pada pengembangan fungsi manajemen 

dari konsep actuating (pengarahan) yang dikemukakan oleh Terry menjadi fungsi 

leading (pemimpinan). Sejalan dengan perkembangan yang terjadi dalam kajian 

ilmu manajemen, definisi manajemen yang dikemukakan para ahli juga mengalami 

perkembangan dengan memberi uraian lebih spesifik melalui penyebutan fungsi-

fungsi yang harus dilaksanakan oleh seorang manajer dalam menjalankan 

tugasnya. Kesimpulan di atas antara lain dapat dilihat dari definisi-definisi berikut 

ini. 

     Daft, menyebutkan manajemen adalah "pencapaian tujuan-tujuan organisasi 

dalam suatu cara yang efektif dan efisien melalui perencanaan, pengorganisasian, 

memimpin, dan pengawasan sumber daya organisasi”.11 Menurut Stoner, Freeman, 

dan Gilbert, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, 

pemimpinan, dan pengawasan atas pekerjaan oleh anggota organisasi dan 

menggunakan semua sumberdaya organisasi untuk tercapainya tujuan-tujuan 

organisasi yang telah ditetapkan.12  

     Berdasarkan definisi di atas tampak bahwa pelaksanaan kegiatan 

manajemen merupakan suatu proses. Hal tersebut menunjukkan bahwa para 

                                                 

11Richard L. Daft,  Management  (Chicago: The Dryden Press, 1988), h. 5.  

12James A.F. Stoner, R. Edward Freeman, dan Daniel R. Gilbert Jr.,  Management (New Jersey: 

Prentice-Hall Inc., 1995),  h. 7.  
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manajer terlibat dalam aktivitas yang saling terkait untuk mencapai sasaran yang 

diinginkan. Selanjutnya pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen ditujukan untuk 

penggunaan sumberdaya organisasi baik manusia maupun non manusia untuk 

mencapai tujuan organisasi. Meskipun untuk memahami suatu proses yang 

kompleks seperti manajemen, lebih mudah dilakukan jika dipecah menjadi 

beberapa bagian dan hubungan dasar antara bagian diidentifikasi, namun dalam 

prakteknya proses manajemen tidak menyangkut empat macam aktivitas yang 

terpisah atau hubungannya yang longgar. Proses manajemen merupakan 

sekelompok fungsi yang saling berkaitan dan aktivitas yang terbagi dalam fungsi-

fungsi manajemen adalah tindakan simultan dan saling berhubungan. 

Dalam pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen perlu diperhatikan prinsip-

prinsip efisiensi dan efektivitas. Efektivitas merupakan suatu ukuran tentang 

pencapaian suatu tugas atau tujuan. Efisiensi juga menggambarkan ukuran biaya 

sumber daya yang diperlukan berkaitan dengan pencapaian tujuan tersebut, yang 

dalam hal ini menunjukkan perbandingan keluaran riil dengan masukan yang 

digunakan. Di samping itu, efisiensi menggambarkan kemampuan seorang 

manajer melakukan pekerjaan dengan hasil yang maksimal dengan menggunakan 

sumber daya yang sedikit. Manajer yang mampu memperkecil biaya penggunaan 

sumberdaya untuk mencapai tujuan adalah manajer yang bertindak secara efisien.  

      Sementara itu efektivitas menggambarkan kemampuan manajer untuk 

menjalankan pekerjaan dengan sasaran yang tepat. Dengan kata lain manajer yang 

efektif dapat memilih pekerjaan yang harus dilakukan atau metoda (cara) yang 
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tepat untuk mencapai tujuan. Efisiensi menunjukkan kemampuan melakukan 

pekerjaan dengan benar (doing things right), sedangkan efektivitas merupakan 

kemampuan untuk melakukan pekerjaan yang benar (doing the right things). 

 

B. Fungsi-fungsi Manajemen Sekolah 

1. Perencanaan (planning) 

     Perencanaan (planning) adalah aktivitas utama yang dilakukan oleh setiap 

manajer. Perencanaan merupakan proses untuk menentukan tujuan yang akan 

dicapai serta langkah-langkah yang harus diambil untuk mencapainya. 

“Perencanaan adalah fungsi manajemen yang menentukan tujuan-tujuan suatu 

organisasi dan membuat strategi-strategi yang tepat untuk mencapai tujuan-tujuan 

tersebut”.13 Melalui perencanaan, seorang manajer mengidentifikasi hasil kerja 

yang ingin dicapai serta mengidentifikasi cara-cara untuk mencapainya. Fungsi ini 

menimbulkan implikasi bahwa tahap pertama yang harus dilakukan dalam 

perencanaan adalah menyusun langkah-langkah untuk mencapai tujuan-tujuan 

organisasi. Fungsi perencanaan antara lain mencakup: penetapan tujuan dan 

standar, penentuan aturan dan prosedur, pembuatan rencana, dan peramalan apa 

yang akan terjadi dimasa datang. 

2. Pengorganisasian (Organizing) 

                                                 
13John M. Ivancevich et al.,  Management: Quality and Competitiveness  (Chicago: Richard D. Irwin, 

1997),  h. 12.  
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3.           “Pengorganisasian adalah proses mengikutsertakan dua orang atau lebih 

untuk bekerja bersama dalam suatu cara yang terstruktur untuk mencapai suatu 

tujuan yang spesifik atau serangkaian tujuan”.14 Pengorganisasian (organizing) 

merupakan proses pemberian tugas dan pengalokasian kerja, wewenang, dan 

sumber daya di kalangan anggota organisasi serta pengaturan secara 

terkoodinir kepada setiap individu dan kelompok untuk menerapkan rencana. 

Pengalokasian tersebut secara sederhana dapat dilihat pada struktur organisasi 

yang digunakan. Pengorganisasian juga mengisyaratkan bahwa sasaran yang 

berbeda akan memerlukan struktur organisasi yang berbeda.  

                           Fungsi pengorganisasian antara lain meliputi: pemberian tugas-tugas 

yang terpisah kepada setiap bawahan, menetapkan jalur wewenang dan 

komunikasi, serta mengkoordinasi kerja bawahan. Dengan pengorganisasian, 

manajer mewujudkan rencana menjadi tindakan nyata melalui penentuan tugas, 

penunjukkan personalia, dan melengkapi mereka dengan teknologi dan sumber 

daya yang lain. 

Menurut Gibson, Ivancevich, dan Donelly, organisasi adalah kesatuan 

yang memungkinkan masyarakat mencapai suatu tujuan yang tidak dicapai 

individu secara perorangan.15 Rivai, menyatakan bahwa organisasi adalah suatu 

unit yang terkoordinasi yang terdiri dari setidaknya dua orang, berfungsi 

                                                 
14Stoner, Freeman, dan Gilbert,   op. cit.,  h. 11.  

15James L.Gibson, John M.Ivancevich, dan James H. Donelly Jr.,  Organisasi: Perilaku, Struktur dan 

Proses, terjemah Djarkasih  (Jakarta: Erlangga, 1985), h. 7.  
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mencapai suatu sasaran tertentu atau serangkaian sasaran.16 Dua definisi itu 

menunjukkan bahwa gagasan organisasi beranjak dari kenyataan bahwa individu 

tidak akan dapat memenuhi kebutuhan dan harapannya seorang diri. Individu, 

terutama dalam masyarakat modern, merasa bahwa ia kurang mampu, kurang 

waktu, kurang tenaga dan tidak berdaya bila harus memenuhi sendiri kebutuhan 

dasar seperti makanan, tempat tinggal, dan keselamatannya. Hal itu baru akan 

terpenuhi jika ada beberapa orang mengkoordinasi usaha bersama untuk 

melakukan segala sesuatu yang diperlukan.  Pada tahap berikutnya koordinasi 

akan bermanfaat jika ada tujuan yang hendak dicapai dan terdapat kesepakatan 

pada individu-individu yang tercakup dalam wilayah koordinasi itu mengenai 

tujuan yang ingin dicapai. Dengan demikian gagasan penting lain yang melandasi 

konsep organisasi adalah mencapai tujuan atau cita-cita bersama melalui 

koordinasi kegiatan. 

Menurut Reksohadiprojo dan Handoko, terdapat beberapa ciri atau atribut 

dari organisasi, yaitu: 

1. Organisasi adalah lembaga sosial yang terdiri dari sekumpulan orang dengan 

berbagai pola interaksi yang ditetapkan. 

2. Organisasi dikembangkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Oleh karena 

itu, organisasi adalah kreasi sosial yang memerlukan aturan dan kooperasi. 

3. Organisasi secara sadar dikoordinasikan dan dengan sengaja disusun. 

Kegiatan-kegiatan dibedakan menurut berbagai pola yang logis. Koordinasi 

bagian-bagian tugas yang saling tergantung tersebut memerlukan penugasan 

wewenang dan komunikasi. 

                                                 
16Viethzal Rivai,  Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi   (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003),  h. 

188.  
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4. Organisasi adalah instrumen sosial yang mempunyai batasan-batasan yang 

secara relatif dapat diidentifikasikan dan keberadaannya mempunyai basis 

yang relatif permanen.17  

  

         Berdasarkan ciri-ciri di atas, tampak bahwa konsep tentang organisasi 

memiliki pengertian yang luas. Selanjutnya dalam pengertian organisasi 

sedikitnya terdapat tiga elemen yang antara satu dengan lainnya sulit dipisahkan, 

yaitu: sekelompok orang, interaksi dan kerjasama, serta tujuan bersama. Salah 

satu ciri utama dari suatu organisasi adalah adanya sekelompok orang yang 

menggabungkan diri dalam suatu ikatan norma, peraturan, ketentuan, dan 

kebijakan yang diformulasikan dan masing-masing pihak siap menjalankannya 

dengan penuh tanggung jawab. Ciri yang kedua adalah bahwa dalam organisasi 

terdapat sekelompok orang yang saling berinteraksi dan bekerjasama yang 

diarahkan pada suatu titik tertentu yang merupakan tujuan bersama.  

         Setiap organisasi mempunyai tujuan tertentu yang diformulasikan secara 

bersama-sama di antara orang-orang yang terikat di dalamnya. Tujuan yang 

hendak dicapai dapat berupa tujuan jangka pendek, menengah maupun panjang. 

Organisasi dapat juga disebut sebagai alat untuk merealisasikan tujuan bersama di 

antara orang-orang yang berinteraksi dan bekerjasama. Oleh karena itu, organisasi 

dapat dikatakan sebagai wadah yang merupakan tempat orang berinteraksi dan 

bekerjasama. 

                                                 
17Sukanto Reksohadiprodjo dan T. Hani Handoko,  Organisasi Perusahaan: Teori, Struktur, dan 

Perilaku   (Yogyakarta: BPFE, 1992),  h. 5.  
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         Sebuah kerjasama akan bisa berjalan secara efektif apabila pihak yang 

terlibat dalam kerjasama tersebut mengetahui dengan jelas tugasnya masing-

masing. Dalam konteks ini maka pembagian kerja menjadi hal vital dari sebuah 

organisasi. Pembagian kerja (division of works) penting dilakukan karena 

berkaitan dengan peningkatan produktivitas. Asumsinya adalah bahwa tidak 

seorangpun secara fisik mampu melaksanakan seluruh kegiatan dalam tugas-tugas 

yang kompleks. Demikian pula tidak semua orang memiliki keterampilan yang 

dibutuhkan untuk melaksanakan tugas-tugas. Kondisi semacam itu menghasilkan 

kesimpulan bahwa untuk melaksanakan tugas memerlukan sejumlah langkah, 

perlu dibagi-bagi dalam tugas-tugas kecil yang dilakukan oleh sejumlah orang. 

Salah satu pendekatan yang sering digunakan dalam pembagian tugas adalah atas 

bakat dan keterampilan yang dimiliki orang-orang yang terlibat. Jika tidak ada 

karyawan yang memiliki keterampilan yang dibutuhkan, maka kepada mereka 

dapat diberikan pelatihan. 

         Konsep pembagian tugas terkait erat dengan upaya melakukan 

deferensiasi atau departementasi. Menurut Griffin dan Ebert, departementasi 

adalah proses mengelompokkan pekerjaan dalam unit-unit yang logis.18 

Departementasi ini dapat dilakukan berdasarkan jenis tugas, lokasi geografis, 

tujuan dan sarana yang akan dicapai, bakat yang tersedia dalam organisasi, dan 

alasan lain yang masuk akal (logis). Proses departementasi pada setiap organisasi 

                                                 
18Ricky W.Griffin dan Ronald J. Ebbert,  Bussines  (New Jersey: Prentice-Hall, 1996 ),  h. 193.  
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akan berbeda-beda sesuai dengan karakteristik dan tujuan yang menjadi dasar 

pendirian organisasi itu. Sebagai contoh organisasi bisnis dapat melakukan 

departementasi berdasarkan fungsi-fungsi: produksi, pemasaran, keuangan, 

sumber daya manusia dan sebagainya. 

 

c. Kepemimpinan (Leadership) 

 "Pemimpinan (leading) adalah proses mengarahkan dan mempengaruhi 

kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan tugas dari anggota kelompok atau 

seluruh organisasi”.19 Fungsi ini mengharuskan pimpinan (leader) untuk 

menumbuhkan semangat pada para bawahannya untuk bekerja secara giat serta 

membimbing mereka melaksanakan rencana dalam mencapai tujuan. Fungsi 

pemimpinan (leading) mengharuskan manajer atau pimpinan melakukan kegiatan 

kepemimpinan (leadership). Kepemimpinan dapat didefinisikan sebagai “suatu 

pengaruh yang dilakukan oleh kolaborator ketika bekerja bersama-sama untuk 

mencapai suatu tujuan yang penting”.20 Fungsi kepemimpinan ini antara lain 

meliputi: membuat orang lain bersedia melakukan pekerjaan, mempertahankan 

moral bawahan, memotivasi bawahan dalam bekerja, dan menciptakan situasi 

psikologis kerja yang baik. Kegiatan kepemimpinan bersifat konkrit karena 

berkaitan langsung dengan manusia. Hal ini berbeda dengan kegiatan perencanaan 

dan pengorganisasian yang bersifat abstrak.  

                                                 
19Ibid.,  h. 12.  

20Gemmy Allen,  Definition of Leadership,  1998,  h. 1  (http://ollie.dcccd.edu/mgmt7371/ define.htm).  

http://ollie.dcccd.edu/
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        Koontz, Donnel, dan Weihrich, menyatakan  “leadership as influence, the art 

or process of influencing people so that they will strive willingly and 

enthusiastically toward the achievement of group goals”.21 Artinya, 

kepemimpinan adalah pengaruh, seni atau proses mempengaruhi orang lain dengan 

sukarela dan antusias untuk mencapai tujuan bersama. Pendapat ini sejalan dengan 

Kotter, yang mendefinisikan kepemimpinan sebagai “the process of moving a 

group in some direction through mostly nocoercive means”.22 Artinya, 

kepemimpinan adalah proses menggerakkan sekelompok orang tanpa 

menggunakan kekerasan. Berdasarkan definisi tersebut, dapat ditarik kesimpulan 

bahwa kepemimpinan adalah suatu seni, proses atau kemampuan mempengaruhi 

dan mengarahkan orang lain untuk melakukan suatu kegiatan atau usaha bersama 

dengan sukarela dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam 

kaitan itu, terlihat bahwa kepemimpinan memiliki unsur-unsur sebagai berikut: (1) 

kemampuan mempengaruhi orang lain, bawahan maupun kelompok, (2) 

kemampuan mengarahkan tingkah laku bawahan atau orang lain, (3) dilakukan 

dengan sukarela, antusias dan tanpa adanya kekerasan, serta (4) untuk mencapai 

tujuan organisasi atau kelompok. 

    Lebih lanjut, keberhasilan seorang pemimpin dalam mempengaruhi dan 

mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan sangat tergantung pada 

                                                 
21Harold Koontz, Cyril O’Donnell and Heinz Weihrich, Management (New York: McGraw Hill, Inc., 

1984), h. 506. 

22John P. Kotter, The Leadership Factor (New York: Free Press, 1988), h. 5. 
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kemampuan pemimpin di dalam menciptakan motivasi di dalam diri setiap orang 

bawahan, kolega maupun atasan pemimpin itu sendiri.23 Stoner dan Freeman, 

menyebutkan motivasi “as a factors that cause, channel, and sustain an 

individual’s behavior”.24 Artinya, motivasi merupakan faktor yang menyebabkan, 

menggali dan menopang perilaku seseorang. Sementara Daft, menyebutkan 

motivasi “as the arousal, direction, and persistence of behavior”.25 Jadi, dapat 

disimpulkan bahwa motivasi adalah keadaan dalam pribadi seseorang yang 

menyebabkan individu terdorong untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu 

guna mencapai tujuan. 

 

c. Pengarahan (directing) 

Directing atau pengarahan adalah mengintegrasikan usaha-usaha anggota 

suatu kelompok sedemikian, sehingga dengan selesainya tugas-tugas yang 

diserahkan kepada mereka, mereka memenuhi tujuan-tujuan individual dan 

kelompok.26 Pengarahan merupakan hubungan manusia dalam kepemimpinan 

yang mengikat para bawahan agar bersedia mengerti dan menyumbangkan 

tenaganya secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan suatu organisasi. 

                                                 
23Wahjosumidjo, Kepemimpinan dan Motivasi (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), h. 172. 

24James A.F  Stoner dan R. Edward  Freeman,  Management  (New Jersey: Prentice Hall, Inc., 1992), 

h. 440. 

25Daft, op. cit., h. 389. 

26George R. Terry and Leslie W. Rue, 2010.Dasar-dasar Manajemen. Jakarta: Bumi aksara, h. 181 
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Pengarahan adaalah penjelasan, petunjuk serta pertimbangan dan 

bimbingan.Terdapat para petugas yang terlibat baik secara stuktural maupun 

fungsional agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancer, dengan 

pengarahan staff yang telah diangkat dan dipercayakan melaksanakan tugasnya di 

bidangnya masing- masing tidak menyimpang dari garis program yang telah 

ditentukan. 

Di dalam manajemen pengarahan ini bersifat sangat komplek karena 

disaamping menyangkut manusia juga menyangkut berbagai tingkah laku dari 

manusia manusia itu sendiri.Semua usaha kelompok memerlukan 

pengarahan.Setiap anggota itu haruslah mempunyai informasi yang diperlukan 

untuk melakukan tugas yang diserahkan.Untuk maksud ini, rencana-rencana yang 

baik haruslah diberitahukan kepada semua anggota dalam bentuk instruksi-

instruksi dan perintah-perintah yang diakui secara resmi. 

Ada beberapa prinsip yang dilakukan oleh para pimpinan dalam 

melakukan pengarahan yaitu : a) prinsip mengarah dengan tujuan, b) prinsip 

keharmonisan dengan tujuan, c) prinsip kesatuan komando. 

Cara-cara pengarahan yang dapat dilakukan, sebagai berikut : 

a. Orientasi 

Merupakan cara pengarahan dengan memberikan informasi yang perlu 

supaya kegiatan dapat dilakukan dengan baik. 

b. Perintah 
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Merupakan permintaan dari pimpinan kepada orang yang berada di 

bawahnya untuk melakukan atau mengulangi suatu kegiatan tertentu pada 

keadaan tertentu. 

c. Delegasi wewenang 

Dalam pendelegasian wewenang ini pimpinan melimpahkan sebagian dari 

wewenang yang dimilikinya kepadabawahannya. 

Pengarahan yang baik bukanlah kediktatoran, seorang pegawai harus 

diberi informasi yang diperlukan mengenai kuantitas, kualitas dan batas-batas 

pemakaian waktu pekerjaannya.Diharapkan, bahwa informasi ini pasti dan 

sempurna, namun ringkas, bahwa persyaratan-persyaratan kerja ada dalam 

kecakapan dan kemampuan seseorang dan, bahwa fasilitas-fasilitas terbaik yang 

tersedia dalam organisasi itu diadakan. 

Adat dan kebiasaan mempengaruhi pengarahan. Karena cara pelaksanaan 

pekerjaan diperinci menjadi rentetan-rentetan situasi rutin, maka ditentukan cara-

cara kelaziman untuk bekerjasama dan menyelesaikan pekerjaan. Pengarahan 

mungkin terjadi atas sebuah rutin tunggal, perintah yang diulang-ulang, seperti: 

“Persiapan 10 unit FM-99 untuk pengapalan segera ke Dallas”. Berbeda dengan 

itu, kalau pengarahan memulai suatu langkah baru, maka manajer haruslah 

memberikan lebih banyak pengarahan penuh. 

 

d. Penggerakan (motivating) 
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Kata dasar motivasi adalah “motif” yang mempunyai arti daya upaya yang 

mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu.Agar seseorang terdorong untuk 

melakukan suatu tugasnya dengan baik dia harus termotivasi. Orang yang sangat 

termotivasi akan mengerjakan tugas dan pekerjaannya dengan kerja keras 

sebaliknya orang yang tidak termotivasi akan bekerja dengan malas-malasan. 

Oleh karena itu seorang manajer dituntut dapat membuat situasi suasana tempat 

bekerja senyaman mungkin agar setiap karyawan dapat merasa nyaman dalam 

bekerja. 

Salah satu tantangan berat bagi organisasi adalah bagaimana motivasi 

karyawan agar bisa tumbuh dan terbina dengan baik.Motivasi merupakan suatu 

kekuatan yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu kegiatan.27Dalam 

hal ini, motivasi dapat mempengaruhi prestasi seseorang dalam melakukan suatu 

kegiatan tertentu. Apabila para guru mempunyai motivasi kerja yang tinggi, 

merek akan terdorong dan berusaha untuk meningkatkan kemammpuannya dalam 

merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kurikulum yang berlaku di 

sekolah atau madrasah sehingga diperoleh hasil kerja yang maksimal. 

Dalam proses manajemen secara umum maupun manajemen pendidikan 

Islam, seorang pimpinan harus selalu dapat memotivasi (memelihara semangat, 

kesadaran dan kesungguhan dari anggotanya untuk terus bergerak menunjukkan 

kinerja yang optimal).  

                                                 
27 M. Sobry Sutikno, 2012. Manajemen Pendidikan. Lombok: Holistica, h. 47 
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Motivasi menurut Hasibuan adalah sebagai suatu keahlian dalam 

mengarahkan pegawai dan organisasi agar mau bekerja secara berhasil, sehingga 

tercapai keinginan para pegawai sekaligus tercapainya tujuan organisasi.Jadi 

motivasi dapat disimpulkan menjadi daya pengerak diri yang membuat seseorang 

aktif melakukan sesuatu sesuai tujuan yang ingin ditujunya. Motivasi timbul 

dikarenakan seseorang memerlukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan 

hidupnnya. Ada dua faktor dorongan pada manusia yang membuatnya 

termotivasi: 

1. Motivasi finansial, yaitu dorongan yang dikarenakan kebutuhan 

financial. 

2. Motivasi non finansial, yaitu dorongan yang dikarenakan kebutuhan 

pisikologi contohnya pujian. 

                 Terdapat Jenis-jenis Motivasi dapat dikelompokan sebagai berikut: 

1. Motivasi Intrinsik 

Motivasi intrinsik adalah keinginan bertindak yang disebabkan adanya 

faktor pendorong dari dalam individu. Contoh: siswa belajar Bahasa 

Inggris baik lisan atau tulisan, bukan untuk mendapatkan ijazah atau 

pujian orang tua. 

2. Motivasi Ekstrinsik 

Motivasi ekstrinsik adalah materi yang kebenarannya disebabkan karena 

penggaruh rangsangan dari luar.Tipe motivasi ekstrinsik ini mempunyai 

tujuan utama individu dalam melakukan kegiatan untuk mencapai tujuan 



30 

 

 

 

yang terletak di luar aktivitas bekerja atau tujuan tidak terlibat dalam 

aktivitas bekerja. 

            Dalam memberikan motivasi seorang pimpinan dapat melalkukannya 

melalui berbagai cara.  Untuk meningkatkan keberhasilan dalam memberikan 

motivasi pada seseorang, maka dapat diuraikan beberapa teori-teori motivasi 

sebagai berikut: 

 

1. Teori Maslow 

Abraham Maslow, seorang psikolog telah mengembangkan suatu teori 

motivasi. Konsep teorinya menjelaskan adanya hirarki kebutuhan yang 

menunjukkan adanya lima tingkatan keinginan dan kebutuhan manusia. Orang 

memulai dorongan dari tingkatan terbawah. Lima tingkat itu dikenal dengan 

sebutan Hirarki Maslow, dimulai dari biologis dasar sampai motif psikologis yang 

lebih kompleks, yang hanya akan penting setelah dasar terpenuhi. Pada suatu 

peringkat paling tidak harus terpenuhi sebagian sebelum pada peringkat berikutnya 

menjadi penentu tindakan yang penting. 

Kelima kebutuhan dasa manusia yang yang membentuk suatu hirarki  

     kebutuhan Maslow adalah sebagai berikut: 

1. Fisiologi (dasar), seperti: rasa lapar, haus, mengantuk, sex 

2. Keamanan (emosional dan fisik), seperti: keamanan, perlindungan,     

     kehangatan. 

3. Sosial (persamaan kelompok), seperti: kegiatan social, pengakuan  

     dari pihak lain, cinta. 

4. Penghargaan (diri sendiri dan orang lain), seperti: kepercayaan diri,  

     prestasi, prhatian, penghargaan dan penghormatan. 
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5. Realisasi diri (pemenuhan, kedewasaan, kearifan), seperti:  

     pertumbuhan, pengembangan diri dan penyempurnaan.28 

 

Perlu dipahami bahwa setiap individu adalah unik adanya mereka 

memerlukan kebutuhan yang berbeda-beda berdasarkan kebutuhannya.Dari teori 

yang disampaikan oleh Maslow juga jelas terlihat bahwa setiap manusia tidak 

hanya memerlukan kebutuhan yang bersifat materi tetapi juga memerlukan 

kebutuhan yang bersifat pskilogikal, mental, intelektual dan spiritual. 

Teori maslow ini terdiri dari dua asumsi dasar, yaitu: Manusia selalu 

mempunyai keinginan untuk berkembang dan maju serta manusia selalu berusaha 

memenuhi  yang lebih pokok terlebih dahulu sebelum berusaha memenuhi 

kebutuhan lainnya, artinya yang lebih mendasar harus dipenuhi terlebih dahulu 

sebelum tambahan yang lebih tinggi mulai mengendalikan perilaku seseorang. 

Sama halnya seperti sekolah, biasanya sekolah dimulai dari kelas rendah menuju 

kelas yang lebih tinggi tingkatannya (contoh sekolah dasar, dari kelas satu, dua, 

tiga dan seterusnya sesuai dengan jenjangnya). 

2. Teori Mc Clelland 

Menurut Mc. Clelland, seseorang dianggap mempunyai motivasi untuk 

berprestasi jika ia mempunyai keinginan untuk melakukan suatu karya yang lebih 

baik dri prestasi karya orang lain. Dalam kaitran ini Mc. Clelland 

mengelompokkan adanya tiga macam kebutuhan, yaitu: 

a. Kebutuhan untuk berprestasi 

                                                 
28 Ibid, h. 48 
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Tercermin dari keinginan dia mengambil tugas yang dia dapat 

bertanggung jawab secara pribadi atas perbuatan-perbuatannya, dia 

menentukan tujuan yang wajar dengan memperhitungkan resiko-

resikonya, dia ingin mendapatkan umpan balik atas perbuatan-

perbuatannya dan dia berusaha melakukan segala hal secara kreatif dan 

inovatif. 

b. Kebutuhan untuk berafiliasi 

Kebutuhan ini didasarkan adanya keinginan untuk bersahabat, dimana dia 

lebih mementingkan aspek-aspek anatar pribadi dari pekerjaan-

pekerjaannya, dia lebih senang bekerja bersama, senang bergaul, dia 

berusaha mendapatkan persetujuan dari orang lain, dan dia akan 

melaksanakan tugas-tugasnya secara lebih efektif bila bekerja dengan 

orang lain dalam suasana kerja sama. 

c. Kebutuhan untuk kekuasaan 

Kebutuhan ini tercermin pada seseorang yang ingin mempunyai pengaruh 

atas orang-orang lain.29 

 

3. Teori Harapan (Expectancy) 

Teori harapan ini dikemukakan oleh Victor H. Vroom yang menyatakan 

bahwa kekuatan yang memotivasi seseorang untuk bekerja giat dalam 

mengerjakan pekerjaannya tergantung dari hubungan timbal balik antara apa 

yang ia inginkan dan butuhkan dari hasil pekerjaan itu. Vroom mengajukan 

pendekatan motivasi yang dapat diterima secara umum, yakni model harapan 

(expectancy model) atau dikenal juga sebagai teori harapan. Vroom menjelaskan 

bahwa motivasi adalah hasil dari tiga factor yaitu: seberapa besar seseorang 

menginginkan imbalan (valensi), perkiraan orang itu tentang kemungkinan 

bahwa upaya yang dilakukan akan menibulkan prestasi yang berhasil (harapan), 

                                                 
29Ibid, h. 49 
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serta perkiraan bahwa prestasi itu akan menghasilkan perolehan imbalan (Davis 

and Newstrom, 1993).30 

4. Teori Clyton Alderfer (Teori “ERG”) 

Teori Alderfer dikenal dengan akronim “ERG”. Akronim “ERG” dalam 

teori Alderfer merupakan huruf-huruf pertama dalam tiga istilah, yaitu: 

E : Existence, kebutuhan akan eksistensi 

R : Relatedness, kebutuhan ubtuk berhubungan dengan pihak lain 

G : Growth, kebutuhan akan pertumbuhan 

Dari makna tiga istilah tersebut tampak dua hal penting. Pertama, secara 

konseptual terdapat persamaan antara teori atau model yang dikembangkan oleh 

Maslow dan Alderfer, karena: 

a) Existence dapat dikatakan identik dengan hierarki pertama dan kedua dalam 

teori Maslow (physiological and safety needs). 

b) Relatedness senda dengan hierarki kebutuhan ketiga dan keempat teori 

Maslow (love and esteem needs). 

c) Growt  makna sama dengan hierarki kelima Maslow (self actualization). 

Kedua, teori ERG memiliki elemen frustasi-regresi. Jika kebutuhan 

tertentu tidak terpenuhi, individu akan menjadi frustasi, mundur ke level yang 

lebih rendah dan mulai mengejar kebutuhan tersebut sekali lagi. Contoh, seorang 

pekerja yang termotivasi oleh uang (eksistensi) baru saja mendapat kenaikan gaji 

memadai untuk memenuhi kebutuhan eksistensi.Kemudian dia berupaya 

                                                 
30Ibid, h. 50 
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membina lebih banyak pertemanan untuk memenuhi kebutuhan hubungan. 

Karena sejumlah alasan, dia merasa tidak mungkin membangun 

pertemanan/persahabatan lebih baik dengan orang lain di tempat kerja, dia akan 

frustasi dan mundur ke belakang serta berusaha menghasilkan lebih banyak uang. 

5. Teori Herzberg (Teori Dua Faktor) 

Teori yang dikembangkannya dikenal dengan “Model Dua Faktor” dari 

motivasi, yaitu faktor pemuasan (satisfier factors) dan faktor pemeliharaan 

(hygiene factors). Menurut teori ini yang dimaksud faktor pemuasan adalah hal-

hal yang bersumber dari diri seseorang sendiri untuk berprestasi contohnya 

pekerjaan seseorang, keberhasilan yang diraih, kesempatan bertumbuh, kemajuan 

dalam karier dan pengakuan orang lain. Faktor pemeliharaan adalah faktor-faktor 

yang bersumber dari luar contohnya status seseorang dalam organisasi, hubungan 

seorang dengan atasannya, hubungan seseorang dengan rekan kerjanya, 

kebijakan organisasi, sistem administrasi dalam organisasi, kondisi kerja dan 

system gaji yang berlaku. 

6. Teori Keadilan 

Menurut J. Stacy Adams teori ini timbul dikarenakan adanya keinginan 

seseorang mendapatkan keadilan dalam pekerjaannya. Bila seseorang merasa 

tidak diperlakukan secara adil oleh perusahaannya maka ia akan termotivasi 

untuk menghilangkan rasa ketidak nyamanannya itu. Karyawan akan mulai 

membanding bandingkan pekerjaan dan penghasilannya dengan orang lain. 

Biasanya karyawan membandingkan gaji dan jadwal liburannya dengan 
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pekerjaan yang telah ia lakukan. Artinya, apabila seorang karyawan mempunyai 

persepsi bahwa imbalan yang diterimanya tidak memadai, dua kemungkinan 

dapat terjadi, yaitu : seseorang akan berusaha memperoleh imbalan yang lebih 

besar, atau mengurangi intensitas usaha yang dibuat dalam melaksanakan tugas 

yang menjadi tanggung jawabnya. 

 

e. Pengawasan (controlling) 

  Pengawasan (controlling) adalah “proses yang dilakukan secara sadar oleh 

seseorang, kelompok, atau organisasi untuk memantau kinerja dan mengambil 

tindakan perbaikan”.31 Fungsi pengendalian merupakan proses pengukuran kinerja 

yakni membandingkan hasil sesungguhnya dengan rencana yang telah ditetapkan 

serta mengambil tindakan koreksi bila diperlukan. Melalui pengendalian, manajer 

melakukan interaksi secara aktif dengan apa yang dilakukan bawahan, 

mendapatkan dan menginterpretasikan laporan tentang kinerja, serta menggunakan 

informasi tersebut untuk merencanakan tindakan yang bersifat membangun serta 

perubahan. Pelaksanaan fungsi ini akan melahirkan implikasi bahwa manajer perlu 

menentukan standar kinerja anggota organisasi, mengukur kinerja yang sedang 

berjalan, membandingkan kinerja yang ada dengan standar yang telah ditetapkan, 

dan mengambil tindakan apabila ditemui penyimpangan. 

                                                 

31Don Hellriegel  dan John W. Slocum,  Management  (Massachussets: Addison-Wesley Publishing 

Company, 1989),  h. 13.  
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     Di samping itu, ada hal lain yang disebutkan berkaitan dengan pengertian 

manajemen yang telah dikemukakan di atas. Pertama, dalam menjalankan aktivitas 

manajerialnya, seorang manajer memiliki dua macam sumber daya yaitu 

sumberdaya manusia dan sumberdaya material. Kepemilikan ini menimbulkan 

implikasi bahwa seorang manajer harus mampu melakukan kombinasi dan 

koordinasi dalam meman-faatkan atau menggunakan sumber daya yang ada demi 

pencapaian tujuan organisasi. Kedua, upaya pemanfaatan atau penggunaan sumber 

daya tersebut harus memperhatikan aspek efisiensi dan efektivitas. 

       Bertolak dari posisi mereka sebagai perencana, pengorganisasi, pemimpin, 

dan pengendali organisasi, seorang manajer pada semua jenis organisasi 

memainkan peran yang jauh lebih luas untuk menggerakkan organisasi ke arah 

tujuan yang telah ditetapkan. Terdapat beberapa peran yang dilakukan oleh 

manajer, yaitu: (1) peran antar pribadi, (2) peran informasional, dan (3) peran 

pengambilan keputusan.32 

        Peran antar pribadi (interpersonal roles) mencakup peran sebagai tokoh, 

pemimpin, dan penghubung. Sebagai seorang tokoh (figurehead), manajer 

menjalankan tugas-tugas seremonial seperti: menyambut tamu atau menghadiri 

suatu resepsi. Selanjutnya manajer adalah simbol dan personifikasi keberhasilan 

atau kegagalan organisasi baik untuk anggota maupun pihak luar. Peran sebagai 

                                                 
32Robbins,   op. cit,   h. 9.  
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pemimpin (leader) terutama muncul karena manajer bekerja dengan dan melalui 

orang lain.  

        Oleh karena manajer bertanggung jawab atas kegiatan-kegiatan 

bawahannya, maka keberhasilan atau kegagalan bawahan merupakan ukuran dari 

keberhasilan atau kegagalan mereka. Sementara itu sebagai penghubung (liasion), 

manajer harus mampu membangun dan membentuk koalisi atau aliansi, 

mengembangkan jaringan kerja, dan menjalin hubungan guna mendapatkan 

dukungan bagi usulan atu keputusan-keputusannya. 

        Peran informasional (informational roles) berkaitan dengan tugas penting 

seorang manajer yakni menerima dan meneruskan informasi. Peran-peran 

informasional ini mencakup tiga peran, yaitu: pemantau (monitor), penyebar 

(disseminator), dan juru bicara (spokesperson). Sementara itu, peran dalam 

pengambilan keputusan (decisional roles) mencakup: wirausahawan 

(entrepreneur), pereda gangguan (disturbance handler), pengalokasi sumber daya 

(resource allocator), dan perunding (negotiator).  

        Peran-peran yang telah disebutkan di atas menunjukkan bahwa manajer 

adalah seorang pelaksana. Efektivitas seorang manajer antara lain tampak 

kemampuan untuk mengenal peran yang tepat untuk dimainkan dalam masing-

masing situasi dan kelenturan untuk siap mengubah peran jika diperlukan.  

        Untuk dapat melaksanakan pekerjaan manajerialnya seorang pemimpin 

perlu memiliki keterampilan manajerial yang menggambarkan kemampuannya 

menerjemahkan pengetahuan ke dalam praktek, sehingga tercapai hasil kerja yang 
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diinginkan. Davis dan Newstrom menyebutkan bahwa salah satu faktor yang dapat 

membuat manajer berhasil dalam menjalankan aktivitas kepemimpinan adalah 

kualitas keterampilan yang dimilikinya.33 Hal ini berarti, manajer tidak hanya 

sekedar memiliki keterampilan, tetapi lebih pada bagaimana kualitas keterampilan 

yang dimilikinya.  

        Hellriegel dan Slocum, menyebutkan bahwa terdapat empat keterampilan 

yang perlu dimiliki oleh seorang manajer, antara lain: (a) keterampilan teknis, (b) 

keterampilan manusia, (c) keterampilan konseptual, dan (d) keterampilan 

berkomunikasi.34 Sedangkan Gatewood, Taylor, dan Ferrel menyebutkan dua 

kelompok keterampilan yang perlu dimiliki seorang manajer yaitu: (1) 

keterampilan-keterampilan umum, dan (2) keterampilan-keterampilan khusus.35 

          Keterampilan umum terdiri dari: (1) keterampilan interpersonal, (2) 

keterampilan teknikal, dan (3) keterampilan konseptual. Keterampilan 

interpersonal sering pula disebut sebagai keterampilan kemanusiaan (human skill) 

yaitu kemampuan untuk bekerja sama dengan orang lain. Di tempat kerja, 

keterampilan tersebut dalam bentuk rasa percaya diri, antusias, keterlibatan secara 

tulus dalam hubungan interpersonal. Selanjutnya, keterampilan menangani 

individu atau pribadi adalah kemampuan seseorang untuk memberikan petunjuk 

                                                 
33Keith Davis dan John W. Newstrom, Perilaku dalam Organisasi, Alih Bahasa: Agus Dharma, 

(Jakarta: Erlangga, 1994), h. 152. 

34Don Hellriegel dan John W. Slocum Jr, Management (New York: Addison Wesley Publishing 

Company, 1992),  h. 25. 

35Gatewood, Taylor, dan Ferrel,  op. cit.,  h. 13.  
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dan memotivasi bawahan, serta kemampuan untuk bekerja sama dengan orang 

lain. Seorang manajer dengan human skill yang baik akan mempunyai tingkat 

kewaspadaan diri yang tinggi serta kemampuan untuk memahami perasaan orang 

lain. Lebih lanjut, mengingat dalam kerja manajerial sifat hubungan antar manusia 

sangat dominan, maka keterampilan ini sangat penting bagi manajer. 

        Keterampilan teknikal adalah kemampuan untuk menggunakan keahlian 

khusus dalam melakukan tugas tertentu. Contohnya antara lain: akuntan, insinyur, 

dan ahli komputer. Pada awalnya keterampilan teknik diperoleh melalui 

pendidikan formal dan kemudian dikembangkan lebih lanjut melalui pelatihan dan 

pengalaman kerja. Keterampilan teknis merupakan keterampilan terpenting bagi 

manajemen pada tingkat yang lebih rendah. 

        Keterampilan konseptual merupakan kemampuan untuk berpikir secara 

analitis, melihat situasi secara luas serta mampu memecahkan permasalahan yang 

akan memberikan manfaat bagi mereka yang perlu diperhatikan. Keterampilan 

konseptual juga mencakup kemampuan untuk merinci permasalahan menjadi 

beberapa bagian yang lebih spesifik, sehingga dapat dilihat kaitan antar masing-

masing bagian tersebut, serta mengetahui dampak dari setiap permasalahan bagi 

orang lain. Makin tinggi tingkat tanggung jawab manajer dalam organisasi, makin 

banyak permasalahan rumit yang mempunyai implikasi jangka panjang yang akan 

mereka hadapi. Selanjutnya jika dilihat dari jenjang manajemen, keterampilan 

konseptual mendapatkan porsi yang lebih penting bagi manajemen puncak (top 

manager). 
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      Dalam keterampilan ini, manajer dituntut untuk mampu berpikir kreatif 

sehingga melahirkan inovasi. Suryana, menyebutkan kreativitas sebagai 

“kemampuan untuk mengembangkan ide-ide baru dan cara-cara baru dalam 

pemecahan masalah dan menemukan peluang (thinking new thing)”. Sedangkan 

inovasi adalah “kemampuan untuk menerapkan kreativitas dalam rangka 

pemecahan masalah dan menemukan peluang (doing new thing).36 Jadi, kreativitas 

adalah kemampuan untuk memikirkan sesuatu yang baru dan berbeda, sedangkan 

inovasi adalah kemampuan untuk melakukan sesuatu yang baru dan berbeda. 

Inovasi atau pembaharuan perlu dilakukan dalam sebuah organisasi agar tetap bisa 

bertahan (survive). Mengingat hal itu, maka kreativitas perlu dimiliki oleh seorang 

pemimpin dan harus pula dirangsang di kalangan pengikutnya.  

      Keterampilan komunikasi merupakan kemampuan dalam menyampaikan 

dan menerima informasi baik lisan maupun tulisan dengan memikirkan perasaan 

dan sikap individu yang diajak berkomunikasi. Seorang pemimpin harus 

menguasai informasi, sebab dengan informasi akan diperoleh berbagai ilmu dan 

pengetahuan seperti informasi meningkatkan kinerja pegawai, meningkatkan 

produksi barang dan jasa. Komunikasi menurut Muhammad, adalah pertukaran 

pesan verbal maupun nonverbal antara si pengirim dengan si penerima pesan 

untuk mengubah tingkah laku.37. Pendapat ini sejalan dengan pendapat Koontz, 

Donnel, Weihrich yang mendefinisikan komunikasi “as the transfer of information 

                                                 
36Suryana, Kewirausahaan (Jakarta: Salemba Empat, 2003), h. 2. 

37Arni Muhammad, Komunikasi Organisasi (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), h. 4. 
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from the sender to the receiver with the information being understood by the 

receiver”.38 Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa komunikasi 

adalah suatu proses di mana terjadi pertukaran informasi antara si pengirim dengan 

si penerima dalam bentuk pesan verbal maupun nonverbal untuk memotivasi atau 

mengubah tingkah laku. Pemimpin sebagai pusat kekuatan dan dinamisator bagi 

organisasi, harus selalu berkomunikasi dengan semua pihak, baik melalui 

hubungan formal maupun informal maupun secara horisontal atau secara vertikal 

ke atas dan ke bawah. 

      Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa kemampuan manajerial 

adalah kapasitas yang dimiliki oleh pengurus Ormawa dalam mengelola organisasi 

dan sumber daya yang ada guna pencapaian tujuan organisasi. Selanjutnya dari 

sintesis tersebut dapat dikemukakan empat indikator dari kemampuan manajerial 

yaitu: (1) kemampuan merencanakan, (2) kemampuan mengorganisasikan, (3) 

kemampuan memimpin, (4) kemampuan menggerakan, (5) kemampuan 

mengarahkan dan (4) kemampuan mengendalilan atau mengawasi. 

 

C. Peningkatan Mutu Sekolah 

         Mutu dalam berbagai literatur  memiliki banyak pengertian yang berbeda-

beda.  Menurut Besterfield dkk,  “When the expression quality is used, we 

usually think in terms of an excellent product or service that fulfills or exceeds 

                                                 
38Koontz, Donnell, dan Weihrich, op. cit., h. 525. 
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our expectations”.39 Hal ini berarti mutu diartikan sebagai produk atau jasa yang 

unggul dan memenuhi harapan kita atau yang melebihi apa yang menjadi harapan 

kita. Pendapat yang berbeda dikatakan oleh Goetch & Davis yaitu “quality is 

dynamic state associated with product, services, people, processes, and 

environment that meets or exceeds expectations,”40 Mutu diartikan sebagai 

pernyataan dinamis yang berkaitan dengan produk, layanan, orang, proses dan 

lingkungan yang sesuai atau melebihi dari harapan yang ada. 

         Juran  berpendapat “Quality means those features of products which meet 

customer needs and thereby provide customer satusfaction”, “quality means 

freedom from deficiencies-freedom from errors that require doing work over 

again (rework) or that result in field failures, customer dissatisfaction, customer 

claims, and so on.” 41mengartikan mutu dari sudut pandang produsen 

mengemukakan pengertian mutu dari dua orientasi, yaitu berdasar pada orentasi 

pendapatan dan berdasar pada orientasi biaya.Kedua pengertian tersebut menurut 

Juran pengertian mutu dapat juga menekankan pada produk.  

        Dalam kontek pendidikan, mutu sekolah diartikan sebagai tinggkat 

keunggulan yang dimiliki oleh sekolah. Menurut Reddy tingkat keunggulan yang 

dimaksud diungkapkan sebagai berikut: 

                                                 
39 Dale H. Besterfield et.al. Total Guality Management, (New Jersey:Pearson Education, Inc., 2003), 

h.7. 
40 David L. Goetsch & Stanley B. Davis, Quality Management:Introduction to Total Quality 

Management for Production, Processing and Services (New York: Prentice Hall, Inc., 2000),h.48. 
41Joseph M. Juran et.al., “How to think about Quality” dalam Juran’s Quality Handbook, eds. Joseph 

M. Juran et.al. (New York: McGraw-Hill Companies, Inc., 1999), hh.2.1 dan 2.2. 
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       The term quality assumes significance in the context of education when it is 

given a normative interpretation. Here, quality would refer to ‘a degree of 

excellence’ and could include two aspects – a judgment of worth and a 

position on an implied scale of good/bad.42 

Dengan demikian mutu sekolah dapat diartikan sekolah tersebut memiliki 

keunggulan yang berkenaan dengan pertimbangan kelayakan atau memiliki 

posisi yang baik atau buruk dibandingkan dengan sekolah yang lainnya.  

         Mutu sekolah yang dilihat sebagi output diukur dari tingkat pencapaian 

prestasi kognitif siswa, seperti yang diungkatkan oleh Adams bahwa “ Typical 

measures of this definition of quality are achievement in cognitive skills.”43 Mutu 

sekolah sebagai out put menekankan pada pencapaian prestasi kognitif siswa. Hal 

ini berarti bahwa pandangan mutu sekolah berfokus pada apa yang sudah 

diperoleh siswa selama dan setelah lulus dari sekolah yang bersangkutan.  Fokus 

pada siswa sebagai salah satu indikator muru sekolah mengandung arti bahwa 

sekolah lebih memperhatikan pelanggan utamanya yaitu siswa. 

           Sebagai tolok ukur pencapaian keberhasilan siswa, maka sekolah telah 

merumuskan dan menetapkan spesifikasi atau standar mutu berupa Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM). KKM ini telah ditetapkan besarannya per mata 

pelajaran oleh masing-masing sekolah.   Semakin tinggi nilai KKM per mata 

                                                 
42 Reddy, School Quality: Perspectives from the Developed and Develoving Countries (Azim Premji 

Foundation, 2007), h. 10. 
43 Don Adams, Defining Educational Quality (Arlington: Institute for International Research, 1993), 

h.8 



44 

 

 

 

pelajaran dilalui/dilewati oleh siswa pada sekolah tersebut, maka dapat 

diindikasikan bahwa sekolah tersebut bermutu tinggi. 

          Setiap sekolah harus berusaha meningkatkan mutunya melalui berbagai 

usaha. Salah satu usaha yang harus dilakukan adalah sekolah tersebut memiliki 

Kepala Sekolah yang professional. Kepala Sekolah yang professional salah 

satunya harus memiliki kemampuan manajerial yang tinggi. Kamampuan 

managerial kepala sekolah sangat diperlukan oleh  sekolah, dalam mewujudkan 

adanya rencana sekolah yang efektif, dilakukannya pengorganisaasian, 

pengkoordinasian, pengawasan dan penilaian terhadap semua kegiatan yang ada 

di sekolah tersebut. 
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BAB III 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Tujuan penelitian 

            Berdasarkan latar belakang masalah dan perumusan masalah penelitian 

yang telah diuraikan pada bab I, maka tujuan umum penelitian ini adalah: ingin 

mengetahui tingkat kemampuan manajerial kepala sekolah dasar dalam 

peningkatan mutu sekolah di Kecamatan  Medan satria Kota Bekasi. Sedangkan 

tujuan penelitian secara khusus dapat diuraikan sebagai berikut:  

1. Untuk mengetahui tingkat kemampuan manajerial Kepala Sekolah Dasar di 

Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi dalam melakukan perencanaan sekolah 

sebagai upaya peningkatan mutu sekolah. 

2. Untuk mengetahui tingkat kemampuan manajerial Kepala Sekolah Dasar  di 

Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi dalam melakukan pengorganisasian 

sebagai upaya peningkatan mutu sekolah.. 

3. Untuk mengetahui tingkat kemampuan manajerial Kepala Sekolah Dasar  di 

Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi dalam melakukan kegiatan pengarahan 

(directing) sebagai upaya peningkatan mutu sekolah. 

4. Untuk mengetahui tingkat kemampuan manajerial Kepala Sekolah Dasar  di 

Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi dalam melakukan kegiatan 

penggerakan (motivating) sebagai upaya peningkatan mutu sekolah.. 
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5. Untuk mengetahui tingkat kemampuan manajerial Kepala Sekolah Dasar  di 

Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi dalam melakukan pengawasan sekolah 

sebagai upaya peningkatan mutu sekolah. 

 

B. Waktu dan Tempat 

    Penelitian ini dilakukan di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bekasi 

Jawa barat.  Dengan sasaran penelitian adalah para Kepala Sekolah Dasar  di 

Kecamatan  Medan Satria. Waktu penelitian selama 10 bulan mulai dari 

penyusunan proposal, penyusunan intrumen penelitian, pengumpulan data, 

analisis data sampai penyusunan laporan hasil penelitian. Mulai bulan Pebruari 

sampai dengan  November 2016. 

 

C. Pendekatan dan Metode 

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei. Penggunaan 

metode ini memberi keleluasaan kepada peneliti untuk memperoleh temuan-

temuan penelitian berupa data-data yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif. 

Sevilla et al., menyatakan bahwa dengan menggunakan metode survei, peneliti 

dapat mentabulasi objek-objek nyata atau mengukur hal-hal yang tidak nyata 

seperti pendapat atau pencapaian prestasi tertentu.1 Menurut Kerlinger, ada 

                                                 

1Sevilla, Consuello G. et al.  Pengantar Metodologi Penelitian,  Penerjemah Alimuddin Tuwu (Jakarta: 

UI Press, 1988), h. 76. 
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beberapa tahapan yang dilakukan untuk suatu penelitian yang menggunakan 

pendekatan survei, yaitu: (1) perumusan masalah, (2) penentuan sampel dan 

rencana sampling, (3) penyusunan instrumen, (4) pengumpulan data, (5) analisis 

data, dan (6) pelaporan.2 

 

D. Populasi dan sampel penelitian 

          Populasi dalam penelitian adalah seluruh kepala sekola dasar  di lingkungan 

Kecamatan Medan Satria, kota Bekasi sebanyak 51 orang. Sedangkan sampel 

penelitian diambil sebanyak 40 orang dengan menggunakan teknik pengambilan 

sample adalah simple random sampling. 

 

E. Langkah-Langkah Penelitian 

Secara singkat, langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Perumusan masalah. Masalah umum dan masalah-masalah dalam penelitian 

ini dinyatakan secermat dan selengkap mungkin. Oleh karena pertanyaan-

pertanyaan yang diajukan bersifat spesifik yang diarahkan pada berbagai segi 

masalah yang bersangkutan.Perumusan masalah ditetapkan setelah peneliti 

mendeskripsikan latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang ditulis 

pada bab I. 

                                                 
2Fred N. Kerlinger,  Asas-asas Penelitian Behavioral, Penerjemah Landung R. Simatupang 

(Jogjakarta: Gadjah Mada University Press, 1990), h. 667. 
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2. Penentuan sampel dan rencana sampling. Populasi penelitian ini adalah 

seluruh pengurus Ormawa FIP UNJ. Sampel penelitian berjumlah 50 

responden diambil dengan menggunakan teknik proportional random 

sampling. 

3. Penyusunan instrumen penelitian. Bentuk instrumen yang digunakan untuk 

mengumpulkan data adalah tes.Butir-butir soal  disusun secara sistematis 

sesuai dengan fungsi-fungsi manajerial yang harus dikuasai oleh kepala 

sekolah. Selanjutnya data yang diperoleh dari angket diperkaya dengan hasil 

wawancara. Sebelum digunakan untuk mengumpulkan data penelitian, 

instrumen berbentuk terlebih dahulu dilakukan kalibrasi yang mencakup uji 

validitas dan perhitungan reliabilitas. Uji coba dilakukan kepada 20 

responden. 

           Untuk menguji validitas setiap butir instrumen, dilakukan pengujian 

dengan cara menganalisis hubungan antara skor tiap butir dan skor total. 

Rumus statistik yang digunakan adalah korelasi korelasi point biserial. Hasil 

perhitungan tersebut menghasilkan butir-butir yang valid dan tidak valid. 

Setiap indikator dari masing-masing sub fokus penelitain ini, seperti tertera 

pada tabel berikut. 
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Tabel 3.1. Kisi-Kisi Instrumen 

No. Indikator No. Butir  Jumlah 

Butir 

1 Kemampuan merencanakan 1 – 7 7 

2 Kemampuan mengorganisasikan 8 - 16       9 

 3 Kemampuan mengarahkan      17 - 20      4 

 4. Kemampuan menggerakan (motivasi)       21 - 25      5 

5. Kemampuan mengawasi (controlling)       25 - 30     6 

 Jumlah butir     30 

 

Perhitungan reliabilitas instrumen dilakukan dengan teknik kr-20 untuk 

mengethui apakah instrumen tersebut memiliki soal yang reliabel atau ajeg.  

4. Pengumpulan data. Pada tahap ini, peneliti menyebarkan instrumen penelitian 

dalam bentuk alat tes, dan melakukan wawancara untuk melengkapi data yang 

diperoleh. Wawancara di;lakukan untuk memperoleh data tentang faktor-

faktor yang  mempengaruhi tinggi rendahnya kemampuan manajerial kepala 

sekolah dasar dalam upaya meningkatkan mutu sekolah dasar. 

5. Analisis data. Pada tahap ini jawaban atau tanggapan dari responden 

penelitian dikodekan dan ditabulasikan. Koding adalah istilah yang digunakan 
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untuk melukiskan penerjemahan jawaban pertanyaan dan infomasi responden 

menjadi kategori-kategori spesifik demi keperluan analisis. Tabulasi adalah 

perekaman atau pencatatan banyaknya tipe-tipe respons dalam kategori 

masing-masing yang sesuai. Proses ini akan menjadi dasar bagi analisis 

statistik. Analisis statistik yang digunakan adalah statistik deskriptif yang 

mencakup nilai rata-rata, median, modus, simpangan baku dan 

pengelompokkan data dalam bentuk distribusi frekuensi dan tampilan dalam 

bentuk histogram. 

6. Pelaporan. Dalam tahap ini hasil penafsiran dari data yang telah dikoding dan 

ditabulasi, disusun dalam bentuk suatu laporan dengan sistematika tertentu. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Karakteristik Sampel Penelitian 

1. Karakteristik Sampel Penelitian berdasarkan Jenis Kelamin 

                  Kepala sekolah yang menjadi sampel penelitian jika dikelompokkan 

berdasarkan jenis kelamin, terdiri dari 23 orang laki-laki atau sebesar 57,5% dan 

17 orang perempuan atau sebesar 42,5%. Distribusi frekuensinya dapat dilihat 

pada tabel berikut: Dengan demikian kepala sekolah laki-laki jauh lebih banyak 

dari pada perempuan. 

 

Tabel 4.1 Distribusi frekuensi kepala sekolah berdasarkan JenisKelamin 

  

2. Karakteristik Sampel Penelitian berdasarkan Status Kepegawaian 

                Pada tabel 4.2 Kepala sekolah yang menjadi sampel penelitian jika 

dikelompokkan berdasarkan status kepegawaian terdiri dari 22 orang (55 %) 

kepala sekolah yang berstatus kepala SD Negeri  dan Kepala SD Swasta 

Jenis Kelamin F                          % 

Laki-Laki 23 57,5 % 

Perempuan 17                        42,5 % 

Jumlah 40                       100  % 
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sebanyak 18 orang  ( 45 %). Distribusi frekuensinya dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

             Tabel 4.2 Distribusi frekuensi kepala sekolah berdasarkan  Status  

                             Kepegawaian                             

 

3. Karakteristik Sampel Penelitian Berdasarkan Masa Kerja 

                 Kepala sekolah yang menjadi sampel penelitian jika dikelompokkan 

berdasarkan pangkat/golongan, terdiri dari: Sebanyak 9 orang kepala sekolah 

dengan masa kerja 1-10 bulan atau sebesar  22 %. Sebanyak 15 kepala sekolah 

dengan masa kerja 11-20 bulan atau sebesar  37,5 %,  Sebanyak 11 orang kepala 

sekolah dengan masa kerja 21 – 30 bulan  atau sebesar 27,5 %. Sebanyak 5 orang  

kepala sekolah lebih besar dari 36 bulan atau sebesar  12,5 %.  Dari data tersebut 

tampak masa kerja kepala sekolah bervariasi. Masih ada yang memiliki masa kerja 

kurang dari 1 tahun, karena di Kota Bekasi baru ada pengangkatan kepala sekolah 

khususnya pada sekolah dasar negeri.  Masa kerja sebagai kepala sekolah dapat 

No. 

Status 

kepegawaian 

F % 

1. SD Negeri 22 55 % 

2.       SD Swasta 18              45 % 

 Jumlah 40 100 
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mempengaruhi kemampuan manajerial dari kepala sekolah tersebut. Adapun 

distribusi frekuensinya dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

Tabel  4.3 Distribusi frekuensi kepala sekolah berdasarkan Masa Kerja 

Masa Kerja dalam 

bulan 

              F 

              % 

 

1-10 9 22,5 

11-20 15 37,5 

21-30 11 27,5 

 31 5 12,5 

Jumlah 40 100 

 

B. Deskripsi Hasil Penelitian dan Pembahasan 

    Dalam penelitian ini data yang terkumpul merupakan data dari fokus 

penelitian tentang kemampuan manajerial dalam peningkatan mutu sekolah.  

Data fokus penelitian ini dikumpulkan melalui alat tes dari lima sub fokus 

penelitian yang meliputi: kemampuan kepala sekolah dalam menyusun 

perencanaan sekolah, pengorganisasian, pengarahan, penggerakan dan 

pengawasan sekolah. Deskripsi masing-masing sub fokus penelitian dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 
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1. Kemampuan Manajerial Kepala Sekolah dalam Perencanaan sebagai upaya 

peningkatan mutu sekolah. 

     Berdasarkan data yang diperoleh dari 40 orang responden penelitian, 

setelah diolah secara statistic sederhana memperhatikan hasil-hasil sebagai 

berikut Skor minimum yang diperoleh adalah 43 dan skor maksimum adalah 86   

dari rentang yang dihitung. Perhitungan selanjutnya, memberikan nilai rata-rata (

x ) 59. Berdasarkan data ini dapat diperoleh informasi bahwa kemampuan kepala 

sekolah dalam memahami konsep perencanaan pendidikan yang diaplikasikan 

pada sekolah masih memiliki kemampuan yang rendah jika dilihat dari data skor 

nilai rata-rata begitu juga masih ada nilai terendah sebesar 43 persen dari nilai tes 

yang diperoleh.  

           Untuk mengetahui gambaran data yang lebih rinci tentang kemampuan 

manajerial kepala sekolah dalam pemahaman konsep fungsi perencanaan dapat 

dilihat pada tabel 4.4 distribusi frekuensi yang disajikan berikut ini. Dapat 

dideskripsikan nilai kemampuan kepala sekolah dalam pemahaman fungsi 

perencanaan, yaitu: nilai sangat baik diperoleh oleh 6 orang kepala sekolah atau 

(15%),  nilai baik tidak ada atau 0 (0 %), nilai cukup sebanyak 5 orang atau 

(12,5%), nilai kurang sebanyak 14 orang atau (27,15%), dan nilai sangat kurang 

sebanyak 15 orang atau (37,5%).  

          Berdasarkan data pada tabel 4.4, menunjukkan kemampuan manajerial 

kepala sekolah dalam fungsi perencanaan masih harus ditingkatkan, karena 

masih diperoleh informasi sebagain besar memiliki kemampuan yang kurang dan 
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sangat kurang.  Padahal secara teori kemampuan perencanaan ini penting dimiliki 

oleh kepala sekolah sebagai menajer sekolah. Dengan perencanaan yang efektif 

sekolah akan dapat memiliki pedoman kerja yang terarah pada pencapaian tujuan 

sekolah yang bermutu, Kepala sekolah dan seluruh personil sekolah seperti guru-

guru dengan mudah dapat bekerja yang terarah sesuai dengan rencana  sekolah 

yang ada. Bagi kepala sekolah dengan adanya rencana kerja sekolah yang baik 

dan efektif  dapat digunakan sebagai bahan evaluasi terhadap keberhasilan 

sekolah yang bermutu. Rencana sekolah meliputi rencana strategis sekolah, 

rencanan tahunan sekolah dan rencana semester sekolah.  

 

      Tabel 4.4 : Kemampuan Manajerial Kepala Sekolah dalam Perencanaan  

                   sebagai upaya peningkatan mutu  Sekolah 

No.  

    Kategori  Nilai 

 

 

          F 

   

       %  

1.    Sangat Baik    

     

6 15 

2.    Baik 

 

0 0 

3.    Cukup Baik 

 

5 12,5 

4.    Kurang 

 

14 27,5 

5.    Sangat Kurang 

 

15 37,5 

  

Jumlah 

 

40 

 

100 

 

             Kategori Nilai: 

             85  - 100      =  A     =  Sangat Baik 

             75  -  84       =  B     =  Baik 
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             65 –  74       =  C     =  Cukup 

             55 -   64       =  D    =  Kurang 

             Kurang 54   =  E     = Sangat Kurang 

      

 

2. Kemampuan Manajerial Kepala Sekolah Dasar dalam Pengorganisasian 

sebagai upaya peningkatan mutu Sekolah. 

    Berdasarkan data yang diperoleh dari 40 orang responden penelitian, 

setelah diolah secara statistik sederhana memperhatikan hasil-hasil sebagai 

berikut Skor minimum yang diperoleh adalah 44 dan skor maksimum adalah 89   

dari rentang yang dihitung. Perhitungan selanjutnya, memberikan nilai rata-rata (

x ) 61. Berdasarkan data ini dapat diperoleh informasi bahwa kemampuan kepala 

sekolah dalam memahami konsep perorganisasian pendidikan yang diaplikasikan 

pada sekolah masih memiliki kemampuan yang perlu ditingkatkan. Hal ini dilihat 

dari data skor nilai rata-rata begitu juga masih ada nilai terendah sebesar 44 

persen dari nilai tes yang diperoleh.  

           Untuk mengetahui gambaran data yang lebih rinci tentang kemampuan 

manajerial kepala sekolah dalam pemahaman konsep fungsi perencanaan dapat 

dilihat pada tabel 4.5 distribusi frekuensi yang disajikan berikut ini. Dapat 

dideskripsikan nilai kemampuan kepala sekolah dalam pemahaman fungsi 

pengorganisasian, yaitu: nilai sangat baik diperoleh oleh 3 orang kepala sekolah 

atau (7,5 %),  nilai baik  ada  6 orang  kepala sekolah atau  (15 %), nilai cukup 

sebanyak 5 orang atau (12,5%), nilai kurang sebanyak 17 orang atau (42,5%), 

dan nilai sangat kurang sebanyak 9 orang atau (22,5%).  
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 Berdasarkan data pada tabel 4.5, menunjukkan kemampuan manajerial 

kepala sekolah dalam fungsi pengorganisasian masih harus ditingkatkan, karena 

masih diperoleh informasi sebagian besar memiliki kemampuan yang kurang dan 

sangat kurang.  Padahal secara teori kemampuan pengorganisasian ini penting 

dimiliki oleh kepala sekolah sebagai manajer sekolah. 

Kemampuan pengorganisasian bagi kepala sekolah dapat menunjang 

keberhasilan peningkatan mutu sekolah. Dengan pengorganisasian yang efektif 

dapat dilihat dari adanya seluruh personil sekolah yang memiliki seperangkat 

tugas, tanggung jawab, wewenang dan fasilitas yang jelas.  Pembagian tugas, 

tanggung jawab, wewenang dan fasilitas pada semua guru di sekolah akan 

dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip dalam pengorganisasian yang efektif.  

Prinsip-prinsip pengorganisasian yang dimaksud diantaranya adalah: adanya 

tujuan sekolah yang jelas, adanya kesatuan perintah, adanya pembagian tugas 

yang sesuai keahlian para guru, dan lain-lain. Kerja sama pada seluruh personil 

sekolah juga dapat diwujudkan dengan adanya pengorganisasian yang efektif 

pada sekolah yang besangkutan. 
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Tabel 4.5: Kemampuan Manajerial Kepala Sekolah dalam  

                  Pengorganisasian sebagai upaya peningkatan  mutu sekolah.  

No.  

    Kategori  Nilai 

 

 

          F 

   

   %  

1.    Sangat Baik    

     

3 7,5 

2.    Baik 

 

6 15 

3.    Cukup Baik 

 

5 12,5 

4.    Kurang 

 

17 42,5 

5.    Sangat Kurang 

 

9 22,5 

  

Jumlah 

 

 

40 

 

100 

 

             Kategori Nilai: 

             85  - 100      =  A     =  Sangat Baik 

             75  -  84       =  B     =  Baik 

             65 –  74       =  C     =  Cukup 

             55 -   64       =  D    =  Kurang 

             Kurang 54   =  E     = Sangat Kurang   

 

3. Kemampuan Manajerial Kepala Sekolah dalam Pengarahan sebagai upaya  

     peningkatan mutu sekolah 

Berdasarkan data yang diperoleh dari 40 orang responden penelitian, 

setelah diolah secara statistik sederhana memperhatikan hasil-hasil sebagai 

berikut Skor minimum yang diperoleh adalah 50 dan skor maksimum adalah 90  

dari rentang yang dihitung. Perhitungan selanjutnya, memberikan nilai rata-rata (

x ) 75. Berdasarkan data ini dapat diperoleh informasi bahwa kemampuan kepala 
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sekolah dalam memahami konsep pengarahan pendidikan yang diaplikasikan 

pada sekolah yang sudah baik. Hal ini dilihat dari data skor nilai rata-rata yang 

diperoleh sudah cukup baik  dari nilai tes yang dilakukan kepala sekolah.  

           Untuk mengetahui gambaran data yang lebih rinci tentang kemampuan 

manajerial kepala sekolah dalam pemahaman konsep fungsi pengarahan dapat 

dilihat pada tabel 4.6 distribusi frekuensi yang disajikan berikut ini. Dapat 

dideskripsikan nilai kemampuan kepala sekolah dalam pemahaman fungsi 

pengarahan, yaitu: nilai sangat baik diperoleh oleh 7 orang kepala sekolah atau 

(17,5 %),  nilai baik  ada  28 orang  kepala sekolah atau  (70 %), nilai cukup 

sebanyak 0 orang atau (0 %), nilai kurang sebanyak 2 orang atau (5 %), dan nilai 

sangat kurang sebanyak 3 orang atau (7,5%).  

 Berdasarkan data pada tabel 4.6, menunjukkan kemampuan manajerial 

kepala sekolah dalam fungsi pengarahan sudah cukup baik. Hal ini karena sudah 

diperoleh informasi sebagian besar memiliki kemampuan yang sudah cukup 

baik..Hal ini sangat menunjang kemampuan manajerial kepala sekolah yang lebih 

baik. Kemampuan pengarahan bagi kepala sekolah dapat menunjang 

keberhasilan peningkatan mutu sekolah. Dengan pengarahan yang efektif 

terhadap para guru dapat dilihat dari adanya seluruh personil sekolah yang 

memiliki kemampuan yang baik dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab 

masing-masing. Kemudahan ini karena setiap para guru mendapat tugas-tugas 

baru atau mengalami kesulitan dalam bekerja, maka kepala sekolah akan 

memberikan pengarahan yag efektif. Dengan adanya efektitivitas kerja yang 
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tinggi pada semua guru, maka hal ini akan berdampak pada tingginya  kinerja 

guru. Kinerja guru yang tinggi akan berpengaruh juga pada meningkatnya mutu 

sekolah. 

      Tabel 4.6 : Kemampuan Manajerial Kepala Sekolah dalam Pengarahan  

                         sebagai upaya peningkatan mutu sekolah 

 

No. 

 

    Kategori  Nilai 

 

 

          F 

   

       %  

1.    Sangat Baik    

     

7 17,5 

2.    Baik 

 

28 70 

3.    Cukup Baik 

 

0 0 

4.    Kurang 

 

2 5 

5.    Sangat Kurang 

 

3 7,5 

  

Jumlah 

 

 

40 

 

100 

 

             Kategori Nilai: 

             85  - 100      =  A     =  Sangat Baik 

             75  -  84       =  B     =  Baik 

             65 –  74       =  C     =  Cukup 

             55 -   64       =  D    =  Kurang 

             Kurang 54   =  E     = Sangat Kurang      

 

4. Kemampuan Manajerial Kepala Sekolah dalam Penggerakan (Motivating) 

sebagai    upaya peningkatan mutu sekolah 

                   Berdasarkan data yang diperoleh dari 40 orang responden penelitian, 

setelah diolah secara statistik sederhana memperhatikan hasil-hasil sebagai berikut 
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Skor minimum yang diperoleh adalah 40 dan skor maksimum adalah 100, dari 

rentang yang dihitung. Perhitungan selanjutnya, memberikan nilai rata-rata (x ) 69. 

Berdasarkan data ini dapat diperoleh informasi bahwa kemampuan kepala sekolah 

dalam memahami konsep penggerakan (Motivating)  yang diaplikasikan pada 

sekolah masih memiliki kemampuan yang perlu ditingkatkan. Hal ini dilihat dari 

data skor nilai rata-rata begitu juga masih ada nilai terendah sebesar 40 persen dari 

nilai tes yang diperoleh.  

           Untuk mengetahui gambaran data yang lebih rinci tentang kemampuan 

manajerial kepala sekolah dalam pemahaman konsep fungsi penggerakan 

(motivasi) dapat dilihat pada tabel 4.7 distribusi frekuensi yang disajikan berikut 

ini. Dapat dideskripsikan nilai kemampuan manajerial kepala sekolah dalam 

pemahaman fungsi penggerakan (motivasi), yaitu: nilai sangat baik diperoleh 

oleh 3 orang kepala sekolah atau (7,5 %),  nilai baik  ada  2 orang  kepala sekolah 

atau  (5 %), nilai cukup sebanyak 6 orang atau (15%), nilai kurang sebanyak 15 

orang atau (37,5%), dan nilai sangat kurang sebanyak 14 orang atau (35 %).  

Untuk jelasnya dapat dilihat oada tabel 4.7 berikut: 
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Tabel 4.7 : Kemampuan Manajerial Kepala Sekolah dalam Penggerakan    

                   (Motivating) sebagai upaya  peningkatan mutu sekolah 

No.  

    Kategori  Nilai 

 

 

          F 

   

   %  

1.    Sangat Baik    

     

3 7,5 

2.    Baik 

 

2 5 

3.    Cukup Baik 

 

6 15 

4.    Kurang 

 

15 37,5 

5.    Sangat Kurang 

 

14 35 

  

Jumlah 

 

 

40 

 

100 

 

             Kategori Nilai: 

             85  - 100      =  A     =  Sangat Baik 

             75  -  84       =  B     =  Baik 

             65 –  74       =  C     =  Cukup 

             55 -   64       =  D    =  Kurang 

             Kurang 54   =  E     = Sangat Kurang  

 

 Berdasarkan data pada tabel 4.7, menunjukkan kemampuan manajerial 

kepala sekolah dalam fungsi penggerakan (motivasi) masih harus ditingkatkan, 

karena masih diperoleh informasi sebagian besar memiliki kemampuan yang 

kurang dan sangat kurang.  Padahal secara teori kemampuan penggerakan 

(motivasi) ini penting dimiliki oleh kepala sekolah sebagai manajer sekolah. 
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Kemampuan dalam memotivasi bagi kepala sekolah dapat menunjang 

keberhasilan peningkatan mutu sekolah. Motivasi pada semua personil sekolah 

seperti para guru, sangat diperlukan untuk meningkatkan kinerja mereka. Dengan 

motivasi yang tinggi para guru akan mampu bekerja dengan penuh tanggung 

jawab dan semangat. Motivasi merupakan penggerak atau dorongan guru-guru 

untuk memiliki keinginan yang kuat untuk melaksanakan tugas dan tanggung 

jawabnya masing-masing. Agar setiap guru berkeinginan yang kuat untuk seslalu 

bekerja dengan semangat, maka kepala sekolah harus memberikan berbagai 

motiv pada guru. Berbagai motiv yang bisa diberikan pada semua guru sangat 

bervariasi, seperti yang telah diuraikan oleh beberapa teori motivasi menurut para 

ahli manajemen. 

  

5. Kemampuan Manajerial Kepala Sekolah dalam Pengawasan sebagai upaya  

peningkatan mutu Sekolah 

Berdasarkan data yang diperoleh dari 40 orang responden penelitian, 

setelah diolah secara statistik sederhana memperhatikan hasil-hasil sebagai 

berikut Skor minimum yang diperoleh adalah 40 dan skor maksimum adalah 90   

dari rentang yang dihitung. Perhitungan selanjutnya, memberikan nilai rata-rata (

x ) 57. Berdasarkan data ini dapat diperoleh informasi bahwa kemampuan kepala 

sekolah dalam memahami konsep pengawasan pendidikan yang diaplikasikan 

pada sekolah masih memiliki kemampuan yang perlu ditingkatkan. Hal ini dilihat 
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dari data skor nilai rata-rata begitu juga masih ada nilai terendah sebesar 40 

persen dari nilai tes yang diperoleh.  

           Untuk mengetahui gambaran data yang lebih rinci tentang kemampuan 

manajerial kepala sekolah dalam pemahaman konsep fungsi pengawasan dapat 

dilihat pada tabel 4.8 distribusi frekuensi yang disajikan berikut ini. Dapat 

dideskripsikan nilai kemampuan kepala sekolah dalam pemahaman fungsi 

pengawasan, yaitu: nilai sangat baik diperoleh oleh 6 orang kepala sekolah atau 

(15 %),  nilai baik  tidak ada 0 kepala sekolah atau  (0 %), nilai cukup sebanyak 5 

orang atau (12,5%), nilai kurang sebanyak 14 orang atau (27,5%), dan nilai 

sangat kurang sebanyak 15 orang atau (37,5%).  

 Berdasarkan data pada tabel 4.8, menunjukkan kemampuan manajerial 

kepala sekolah dalam fungsi pengawasan masih harus ditingkatkan, karena masih 

diperoleh informasi sebagian besar memiliki kemampuan yang kurang dan sangat 

kurang.  Padahal secara teori kemampuan pengawasan ini penting dimiliki oleh 

kepala sekolah sebagai manajer sekolah. 

Kemampuan pengawasan bagi kepala sekolah dapat menunjang 

keberhasilan peningkatan mutu sekolah. Dengan pengawasan yang efektif dapat 

dilihat dari adanya seluruh personil sekolah yang memiliki semangat kerja dan 

kemudahan dalam bekerja. Semua komponen yang ada di sekolah seperti: siswa, 

guru, kurikulum, sarana dan prasarana, keuangan dan kerja sama dengan 

masyarakat perlu adanya pengawasan yang efektif dari kepala sekolah. Begitu 

juga semua kegiatan yang ada di sekolah juga harus ada di bawah pengawasan 
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kepala sekolah.Pengawasan terhadap sekolah dapat dilakukan secara langsung 

maupun tidak langsung. Hasil pengawasan baik hal-hal yang sudah baik maupun 

yang masih belum baik harus disampaikan pada semua personil oleh kepala 

sekolah. Hal ini sangat baik untuk adanya pyang terus menerus jika ada 

kekuarangan. Dengan demikian semua aktivitas sekolah seperti proses belajar 

dan mengajar dapat dilaksnakan secara efektif dan efisien juga, akhirnya akan 

terjadi peningkatan terhadap mutu sekolah.   

 

Tabel 4.8:  Kemampuan Manajerial Kepala Sekolah dalam Pengawasan 

sebagai upaya peningkatan mutu Sekolah             

No.  

    Kategori  Nilai 

 

 

          F 

   

   %  

1.    Sangat Baik    

     

6 15 

2.    Baik 

 

0 0 

3.    Cukup Baik 

 

5 12,5 

4.    Kurang 

 

14 27,5 

5.    Sangat Kurang 

 

15 37,5 

  

Jumlah 

 

 

40 

 

100 

 

             Kategori Nilai: 

             85  - 100      =  A     =  Sangat Baik 

             75  -  84       =  B     =  Baik 

             65 –  74       =  C     =  Cukup 

             55 -   64       =  D    =  Kurang 

             Kurang 54   =  E     = Sangat Kurang      
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6. Kemampuan Manajerial Kepala Sekolah sebagai upaya peningkatan Mutu  

                         Sekolah 

Berdasarkan data yang diperoleh dari fungsi-fungsi manajerial yang 

meliputi: fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, motivasi dan 

pengawasan, dapat diketahui secara umum yang merupakan gabungan dari 

semua data fungsi-fungsi manajerial tersebut. Bahwa dari 40 orang responden 

penelitian, setelah diolah secara statistik sederhana memperhatikan hasil-hasil 

sebagai berikut Skor minimum kemampuan manajerial yang diperoleh adalah 45 

dan skor maksimum adalah 86   dari rentang yang dihitung. Perhitungan 

selanjutnya, memberikan nilai rata-rata ( x ) 63. Berdasarkan data ini dapat 

diperoleh informasi bahwa kemampuan manajerial kepala sekolah dalam 

pendidikan yang diaplikasikan pada sekolah masih memiliki kemampuan yang 

perlu ditingkatkan. Hal ini dilihat dari data skor nilai rata-rata begitu juga masih 

ada nilai terendah sebesar 45 persen dari nilai tes yang diperoleh.  

           Untuk mengetahui gambaran data yang lebih rinci tentang kemampuan 

manajerial kepala sekolah secara umum dapat dilihat pada tabel 4.9 distribusi 

frekuensi yang disajikan berikut ini. Dapat dideskripsikan nilai kemampuan 

manajerial kepala sekolah dalam  pemahaman terhadap semua fungsi-fungsi 

manajemen, yaitu: nilai sangat baik diperoleh oleh 1 orang kepala sekolah atau 

(2,5 %),  nilai baik  ada  3 orang  kepala sekolah atau  (7,5 %), nilai cukup 

sebanyak 10 orang atau (25%), nilai kurang sebanyak 20 orang atau (50 %), dan 

nilai sangat kurang sebanyak 6 orang atau (15 %).  
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 Berdasarkan data pada tabel 4.9, menunjukkan kemampuan manajerial 

kepala sekolah masih harus ditingkatkan, karena masih diperoleh informasi 

sebagian besar memiliki kemampuan yang kurang dan sangat kurang.  Padahal 

secara teori kemampuan manajerial ini penting dimiliki oleh kepala sekolah 

sebagai manajer sekolah. 

 

Tabel 4.9:  Kemampuan Manajerial Kepala Sekolah sebagai upaya  

                   peningkatan Mutu Sekolah             

No.  

    Kategori  Nilai 

 

 

          F 

   

       %  

1.    Sangat Baik    

     

1 2,5 

2.    Baik 

 

3 7,5 

3.    Cukup Baik 

 

10 25 

4.    Kurang 

 

20 50 

5.    Sangat Kurang 

 

6 15 

  

Jumlah 

 

 

40 

 

100 

 

             Kategori Nilai: 

             85  - 100      =  A     =  Sangat Baik 

             75  -  84       =  B     =  Baik 

             65 –  74       =  C     =  Cukup 

             55 -   64       =  D    =  Kurang 

             Kurang 54   =  E     = Sangat Kurang    

   

            Hasil penelitian ini bisa mengungkapkan secara ilmiah, bahwa 

kemampuan manajerial kepala sekolah dasar di Kecamatan Bekasi Medan satria, 
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Kota Bekasi dapat diketahui masih rendah atau kurang memenuhi persyaratan. 

Informasi ini diperoleh setelah peneliti mengumpulkan data melalui hasil tes 

terhadap pemahaman kepala sekolah dalam manajemen sekolah. Manajemen 

sekolah merupakan salah aspek penting yang harus dilakukan oleh kepala 

sekolah dalam mewujudkan mutu sekolah yang tinggi.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

         Berdasarkan hasil analisis data maka selanjutnya dapat diambil kesimpulan dari 

hasil penelitian sebagai berikut: 

1. Kemampuan kepala sekolah dalam pemahaman fungsi perencanaan, yaitu: nilai 

sangat baik diperoleh oleh 6 orang kepala sekolah atau (15%),  nilai baik tidak ada 

atau 0 (0 %), nilai cukup sebanyak 5 orang atau (12,5%), nilai kurang sebanyak 14 

orang atau (27,15%), dan nilai sangat kurang sebanyak 15 orang atau (37,5%). Hal 

ini berarti kemampuan manajerial kepala sekolah dalam fungsi perencanaan masih 

harus ditingkatkan, karena masih diperoleh informasi sebagain besar memiliki 

kemampuan yang kurang dan sangat kurang.   

2. Kemampuan kepala sekolah dalam pemahaman fungsi pengorganisasian, yaitu: 

nilai sangat baik diperoleh oleh 3 orang kepala sekolah atau (7,5 %),  nilai baik  

ada  6 orang  kepala sekolah atau  (15 %), nilai cukup sebanyak 5 orang atau 

(12,5%), nilai kurang sebanyak 17 orang atau (42,5%), dan nilai sangat kurang 

sebanyak 9 orang atau (22,5%). Hal ini berarti kemampuan manajerial kepala 

sekolah dalam fungsi pengorganisasian masih harus ditingkatkan, karena masih 

diperoleh informasi sebagian besar memiliki kemampuan yang kurang dan sangat 

kurang. 
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3. Kemampuan kepala sekolah dalam pemahaman fungsi pengarahan, yaitu: nilai 

sangat baik diperoleh oleh 7 orang kepala sekolah atau (17,5 %),  nilai baik  ada  

28 orang  kepala sekolah atau  (70 %), nilai cukup sebanyak 0 orang atau (0 %), 

nilai kurang sebanyak 2 orang atau (5 %), dan nilai sangat kurang sebanyak 3 

orang atau (7,5%). Hal ini berarti kemampuan manajerial kepala sekolah dalam 

fungsi pengarahan sudah cukup baik. Hal ini karena sudah diperoleh informasi 

sebagian besar memiliki kemampuan yang sudah cukup baik 

4. Kemampuan manajerial kepala sekolah dalam pemahaman fungsi penggerakan 

(motivasi), yaitu: nilai sangat baik diperoleh oleh 3 orang kepala sekolah atau (7,5 

%),  nilai baik  ada  2 orang  kepala sekolah atau  (5 %), nilai cukup sebanyak 6 

orang atau (15%), nilai kurang sebanyak 15 orang atau (37,5%), dan nilai sangat 

kurang sebanyak 14 orang atau (35 %). Hal ini berartikemampuan manajerial 

kepala sekolah dalam fungsi penggerakan (motivasi) masih harus ditingkatkan, 

karena masih diperoleh informasi sebagian besar memiliki kemampuan yang 

kurang dan sangat kurang. 

5. Kemampuan kepala sekolah dalam pemahaman fungsi pengawasan, yaitu: nilai 

sangat baik diperoleh oleh 6 orang kepala sekolah atau (15 %),  nilai baik  tidak 

ada 0 kepala sekolah atau  (0 %), nilai cukup sebanyak 5 orang atau (12,5%), nilai 

kurang sebanyak 14 orang atau (27,5%), dan nilai sangat kurang sebanyak 15 

orang atau (37,5%). Hal ini berarti kemampuan manajerial kepala sekolah dalam 

fungsi pengawasan masih harus ditingkatkan, karena masih diperoleh informasi 

sebagian besar memiliki kemampuan yang kurang dan sangat kurang. 
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6. Kemampuan manajerial kepala sekolah dalam pemahaman terhadap semua fungsi-

fungsi manajemen, yaitu: nilai sangat baik diperoleh oleh 1 orang kepala sekolah 

atau (2,5 %),  nilai baik  ada  3 orang  kepala sekolah atau  (7,5 %), nilai cukup 

sebanyak 10 orang atau (25%), nilai kurang sebanyak 20 orang atau (50 %), dan 

nilai sangat kurang sebanyak 6 orang atau (15 %). Hal ini berarti kemampuan 

manajerial kepala sekolah masih harus ditingkatkan, karena masih diperoleh 

informasi sebagian besar memiliki kemampuan yang kurang dan sangat kurang. 

 

B. Saran-saran 

            Dengan memperhatikan kesimpulan hasil penelitian yang telah diuraikan di 

atas, maka dapat disampaikan beberapa saran bagi: 

1. Kepala Sekolah. 

a. Harus mengikuti pelatihan atau banyak membaca buku-buku manajemen 

sekolah, untuk meningkatkan pemahaman terhadap konsep manajemen 

sekolah yang meliputi: perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, motivasi 

dan pengawasan.  

b. Bekerja sama secara aktif dengan pengawas dan guru-guru dalam 

mempraktekan manajemen sekolah melalui kegiatan: perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan, motivasi dan pengawasan.  

2. Pengawas sekolah. 

a. Bekerja sama dengan kepala sekolah dalam meningktakabn kemampuan 

manajerial sekolah. 
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b. Diusahakan untuk melakukan supervisi manajerial yang aktif pada semua 

kepala sekolah yang memerlukan. 

c. Perlu memprogramkan adanya pelatihan bagi kepala sekolah dalam 

peningkatan kemampuan manajerial sekolah. 

3. Peneliti lain. 

Penelitian lanjutan sangat diperlukan pada masalah peningkatan kemampuan 

manajerial kepala sekolah. Hal ini diperlukan karena penelitian ini masih 

memiliki kelemahan.Seperti dalam pengumpulan data-data yang belum utuh 

sebagai pengukuran kemampuan manajerial, dan jumlah sampel yang belum 

cukup mewakili secara besar dari guru-guru SD di Kota Bekasi. 

 



LAMPIRAN: 2

No Rata-Rata

Responden
A B C D E Nilai

1 43 55 75 40 40 51

2 43 56 75 60 55 58

3 45 56 75 40 60 55

4 57 56 75 60 40 58

5 57 55 75 40 40 53

6 57 56 75 80 60 66

7 86 60 75 80 40 68

8 43 78 75 40 55 58

9 45 78 75 85 67 65

10 43 44 50 55 80 54

11 57 60 75 60 40 60

12 55 56 87 80 60 68

13 57 54 90 40 45 57

14 43 44 90 80 55 62

15 57 56 75 50 45 57

16 57 56 75 45 55 58

17 43 44 75 100 60 64

18 57 78 50 80 65 66

19 43 44 55 60 60 52

20 86 89 75 90 80 84

21 71 44 75 80 65 67

22 45 56 90 75 56 45

23 86 89 85 85 85 86

24 45 56 75 60 50 50

25 50 60 75 90 55 66

26 71 67 75 80 40 67

27 86 67 75 60 45 66

28 71 89 75 80 90 81

29 57 78 75 80 67 71

30 60 44 50 85 60 60

31 57 44 75 60 60 59

32 57 67 75 80 40 64

33 71 56 90 60 90 73

34 86 56 75 80 60 71

35 50 56 75 80 40 60

36 45 67 75 80 45 62

37 71 78 90 60 66 73

38 86 78 75 90 60 78

39 45 56 75 80 45 60

40 57 50 75 60 55 59

2534

63

86

45

DATA KEMAMPUAN MANAJERIAL KEPALA SEKOLAH DASAR

Skor Nilai

Total Jumlah Nilai Rata-Rata 

Rata-Rata Nilai

Nilai Tertinggi

Nilai Terendah



Banyak kelas interval : 5

Nilai Tertinggi - Nilai Terendah

        90 - 45         = 45

45

5

NO. f

1 17

2 13

3 5

4 3

5 2

40

Kesimpulan : 

Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa :

Kemampuan manajemen Kepala Sekolah SD Kota Bekasi masih lebih dari 50% berada di presentasi kurang baik,  

dan hanya 20% yang kemampuan manajemennya masuk ke dalam kategori cukup baik.

KATEGORI

Sangat Kurang Baik 

Kurang Baik

Cukup

Baik

Sangat Baik

SKOR NILAI

45 - 54

55 - 64

65 - 74

Data Kemampuan Manajemen Kepala Sekolah SD Kota Bekasi

  Rentang Nilai              :

75 - 84

85 - 100

9

Panjang Interval Kelas : Rentang Nilai

Banyak Kelas Interval

Panjang Kelas Interval :



 

 

 



%

42.5

32.5

12.5

7.5

5.0

100.0

Kemampuan manajemen Kepala Sekolah SD Kota Bekasi masih lebih dari 50% berada di presentasi kurang baik,  

Data Kemampuan Manajemen Kepala Sekolah SD Kota Bekasi



Tabel: Kemampuan Manajerial Kepala Sekolah dalam Perencanaan sebagai upaya peningkatan   

            mutu  Sekolah 

No.  

    Kategori  Nilai 

 

 

          f 

   

       %  

1.    Sangat Baik    

     

6 15 

2.    Baik 

 

0 0 

3.    Cukup Baik 

 

5 12,5 

4.    Kurang 

 

14 27,5 

5.    Sangat Kurang 

 

15 37,5 

  

Jumlah 

 

 

40 

 

100 

 

             Kategori Nilai: 

             85  - 100      =  A     =  Sangat Baik 

             75  -  84       =  B     =  Baik 

             65 –  74       =  C     =  Cukup 

             55 -   64       =  D    =  Kurang 

             Kurang 54   =  E     = Sangat Kurang      

 

 

 

 

 

 

 



Tabel : Kemampuan Manajerial Kepala Sekolah dalam Pengorganisasian sebagai upaya  

             peningkatan mutu sekolah.  

No.  

    Kategori  Nilai 

 

 

          f 

   

   %  

1.    Sangat Baik    

     

3 7,5 

2.    Baik 

 

6 15 

3.    Cukup Baik 

 

5 12,5 

4.    Kurang 

 

17 42,5 

5.    Sangat Kurang 

 

9 22,5 

  

Jumlah 

 

 

40 

 

100 

 

             Kategori Nilai: 

             85  - 100      =  A     =  Sangat Baik 

             75  -  84       =  B     =  Baik 

             65 –  74       =  C     =  Cukup 

             55 -   64       =  D    =  Kurang 

             Kurang 54   =  E     = Sangat Kurang    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Tabel : Kemampuan Manajerial Kepala Sekolah dalam Pengarahan sebagai upaya peningkatan  

            mutu sekolah 

 

No. 

 

    Kategori  Nilai 

 

 

          f 

   

       %  

1.    Sangat Baik    

     

7 17,5 

2.    Baik 

 

28 70 

3.    Cukup Baik 

 

0 0 

4.    Kurang 

 

2 5 

5.    Sangat Kurang 

 

3 7,5 

  

Jumlah 

 

 

40 

 

100 

 

             Kategori Nilai: 

             85  - 100      =  A     =  Sangat Baik 

             75  -  84       =  B     =  Baik 

             65 –  74       =  C     =  Cukup 

             55 -   64       =  D    =  Kurang 

             Kurang 54   =  E     = Sangat Kurang      

 

 

 

 

 

 

 



Tabel : Kemampuan Manajerila Kepala Sekolah dalam Penggerakan (Motivating) sebagai  

             upaya  peningkatan mutu sekolah. 

No.  

    Kategori  Nilai 

 

 

          f 

   

   %  

1.    Sangat Baik    

     

3 7,5 

2.    Baik 

 

2 5 

3.    Cukup Baik 

 

6 15 

4.    Kurang 

 

15 37,5 

5.    Sangat Kurang 

 

14 35 

  

Jumlah 

 

 

40 

 

100 

 

             Kategori Nilai: 

             85  - 100      =  A     =  Sangat Baik 

             75  -  84       =  B     =  Baik 

             65 –  74       =  C     =  Cukup 

             55 -   64       =  D    =  Kurang 

             Kurang 54   =  E     = Sangat Kurang      

 

 

 

 

 

 

 

 

      



Tabel:  Kemampuan  Manajerial Kepala Sekolah dalam Pengawasan sebagai upaya peningkatan  

            mutu  Sekolah             

No.  

    Kategori  Nilai 

 

 

          f 

   

   %  

1.    Sangat Baik    

     

6 15 

2.    Baik 

 

0 0 

3.    Cukup Baik 

 

5 12,5 

4.    Kurang 

 

14 27,5 

5.    Sangat Kurang 

 

15 37,5 

  

Jumlah 

 

 

40 

 

100 

 

             Kategori Nilai: 

             85  - 100      =  A     =  Sangat Baik 

             75  -  84       =  B     =  Baik 

             65 –  74       =  C     =  Cukup 

             55 -   64       =  D    =  Kurang 

             Kurang 54   =  E     = Sangat Kurang      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel:  Kemampuan Manajerial Kepala Sekolah sebagai upaya peningkatan Mutu  

            Sekolah             

 

No. 

 

    Kategori  Nilai 

 

 

          f 

   

       %  

1.    Sangat Baik    

     

1 2,5 

2.    Baik 

 

3 7,5 

3.    Cukup Baik 

 

10 25 

4.    Kurang 

 

20 50 

5.    Sangat Kurang 

 

6 15 

  

Jumlah 

 

 

40 

 

100 

 

             Kategori Nilai: 

             85  - 100      =  A     =  Sangat Baik 

             75  -  84       =  B     =  Baik 

             65 –  74       =  C     =  Cukup 

             55 -   64       =  D    =  Kurang 

             Kurang 54   =  E     = Sangat Kurang      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 
 

LAMPIRAN 1: 

INSTRUMEN PENELITIAN 

Nama Sekolah                                : .................................................................................... 

Masa Kerja Sbg. Kepala Sekolah:................... Tahun ...............Bulan 

Pendidikan Terakhir                     :  D2 (......) Program Studi ............................................. 

                                                             S-1 (......) Program Studi .............................................. 

                                                             S-2 (......) Program Studi .............................................. 

                                                             S-3 (.......) Program Stdu .............................................. 

Berilah tanda silang (X) pada salah satu huruf a, b, c, atau d sebagai jawaban yang paling tepat 

menurut bapak dan ibu: 

 

A. Perencanaan 

1. Yang dimaksud dengan perencanaan sekolah secara umum adalah.... 

a. Proses pemecahan masalah yang ada pada sekolah. 

b. Proses penetapan kegiatan sekolah yang akan dilakukan di masa yang akan datang. 

c. Proses pemikiran secara matang tentang pembagian tugas pada staf sekolah. 

d. Proses penentuan kekuatan dan kelemahah sekolah secara berkelanjutan. 

 

2. Jenis perencanaan yang harus disusun kepala sekolah, yaitu: 

a. Perencanaan jangka, jangka  menengah dan jangka pendek 

b. Perencanaan strategis sekolah 

c. Perencanaan Tahunan sekolah 

d. Perencanaan kegiatan harian sekolah 

 

3. Perencanaan harus dilakukan oleh seorang kepala sekolah, karena sangat bermanfaat. 

Salah satu manfaat perencanaan sekolah yang baik adalah:  

a. Dapat mengembangkan orientasi kerja bagi seluruh personil sekolah. 

b. Dapat mengatasi masalah sekolah dengan cepat. 

c. Dapat menjalin kerja sama yang efektif. 

d. Dapat mengkomunikasikan kegiatan sekolah  secara menyeluruh. 

 

4. Langkah pertama yang harus dilakukan kepala sekolah dalam proses perencananan yang 

efektid adalah: 

a. Merumuskan keadaaan sekolah saat ini (SWOT) 

b. Mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan yang ada di sekolah. 

c. Menetapkan tujuan yang ingin dicapai sekolah 

d. Mengembangan serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan sekolah 

 

5. Di bawah ini merupakan beberapa syarat perencanaan sekolah yang baik, kecuali: 

a. Meliputi perencanaan terhadap semua komponen sekolah 

b. Melibatkan semua personil sekolah 

c. Berdasarkan data-data yang dimiliki oleh kepala sekolah dan guru 

d. Ada tempat pengambilan resiko bagi setiap kemungkinan yang terjadi 

6. Wujud kemampuan kepala sekolah menyusun program sekolah  jangka pendek, maka 

kepala sekolah harus mampu menyusun, kecuali: 



 
 

a. Perencanaan Strategis Sekolah 

b. Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS) 

c. Program Tahunan sekolah 

d. Anggaran Biaya Sekolah (ABS) 

 

7. Beberapa indikator program kerja kepala sekolah yang disusun harus mengikuti ketentuan 

sebagai berikut, kecuali: 

a. Pokok masalah yang dijadikan program  harus spesifik, jelas dan fokus pada 

pencapaina tujuan. 

b. Program kerja dapat dilaksanakan  secara berkelanjutan oleh personil sekolah. 

c. Program yang disusun sesuai dengan kebutuhan  dan keadaan sekolah. 

d. Program kerja memiliki target waktu pencapaian yang jelas dalam setiap tahapnya. 

 

B. Pengorganisasian 

 

8. Pengorganisasian secara umum dapat diartikan sebagai.... 

a. Penyusunan kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan  

b. Penetapan tugas, tanggung jawab, dan fasilitas yang harus dimiliki oleh setiap orang. 

c. Proses memilih orang-orang untuk bekerja sama. 

d. Proses penentuan apa yang harus diselesaikan, bagaimana caranya dan siapa yang 

akan mengerjakannya. 

 

9. Hasil dari kegiatan pengorganisasian yang dilakukan kepala sekolah dapat digambarkan 

melalui:  

a. Struktur Organisasi sekolah 

b. Program kerja Sekolah 

c. Sistem sekolah 

d. Job Deskripsi sekolah 

 

10. Terdapat beberapa prinsip dalam menyusun struktur organisasi sekolah yang efektif, 

kecuali: 

a. Setiap personil sekolah harus  memahami tujuan sekolah dengan baik. 

b. Sekolah terdapat pembagian kerja sedemikian rupa. 

c. Sekolah memiliki  pola organisasi yang selalu dinamis. 

d. Sekolah memiliki visi, misi dan tujuan yang jelas 

 

11. Pada hekekatnya sekolah sebagai organisasi merupakan suatu wadah dari.... 

a. Para guru untuk mengembangkan mutu pendidikan. 

b. Kerja sama semua personil sekolah dalm mencapai tujuan sekolah 

c. Komunikasi antara kepala sekolah dengan masyarakat secara luas 

d. Koordinasi dengan pihak yang terkait dengan sekolah 

 

12. Sekolah merupakan salah satu bagian dari satuan pendidikan.... 

a. Jalur pendidikan Non formal 

b. Jenjang Pendidikan dasar dan menengah 

c. Jalur pendidikan Formal 



 
 

d. Bentuk pendidikan formal 

 

13. Salah faktor utama yang harus diperhatikan kepala sekolah dalam melakukan pembagian 

tugas, tanggung jawab dan wewenang pada guru, yaitu: 

a. Latar belakang pendidikan guru 

b. Bidang keahlian guru 

c. Masa kerja guru 

d. Prestasi kerja guru 

 

14. Beberapa alasan pentingnya kepala sekolah harus melakukan pengorganisasian yang 

efektif, kecuali: 

a.  Mencegah terjadi ketidakadilan diantara guru. 

b.  Mengatur tugas dan kegiatan kerja sama sebaik-baiknya. 

c. Menentukan pedoman-pedoman kerja  

d. Mencegah keterlambatan dan kesulitan kerja 

 

15. Karakteristik struktur organisasi sekolah yang sehat artinya.... 

a. Setiap personil sekolah memiliki hubungan kerja yang harmonis 

b. Hubungan kerja pada sekolah semakin berkembang. 

c. Kerja sama kepala sekolah dengan masyarakat kooperatif 

d. Adanya kejelasan tugas dan tanggung jawab guru 

 

16. Pedoman Kepala sekolah dalam melakukan pembagian tugas, tanggung jawab, wewenang 

dan fasilitas kerja pada guru adalah,  kecuali: 

a. Jumlah rombel yang ada 

b. Jumlah jam pelajaran per minggu 

c. Jumlah guru yang tersedia 

d. Jumlah dana sekolah yang tersedia 

 

C. Pengarahan 

 

17.  Yang dimaksud dengan pengarahan adalah... 

a. Aktivitas pimpinan dalam memberikan dukungan terhadap bawahan agar bekerja 

dengan baik.  

b. Suatu penjelasan, petunjuk serta pertimbangan dan bimbingan terhadap para anggota 

organisasi setelah memperoleh tugas dan tanggung jawab agar  tidak menyimpang dari 

ketentuan. 

c. Proses bantuan dari seorang organisator agar terjadi kesamaam persepsi pada semua 

anggota organisasi. 

d. Bimbingan yang berlangsung secara terus menerus  terhadap anggota organisasi. 

 

18. Terdapat beberapa pedoman yang harus dilakukan oleh kepala sekolah dalam memberikan 

pengarahan yang efektif, kecuali: 

a. Pengarahan harus sesuai dengan tujuan dari kegiatan. 

b. Mengutaman prinsih keharmonisan dengan tujuan sekolah. 

c.  Dengan pengarahan harus terjadi satu kesatuan komando pada setiap personil sekolah. 



 
 

d. Adanya motivasi kerja yang tinggi pada anggota organisasi. 

 

19. Teknik pengarahan terhadap guru baru yang dilakukan kepala sekolah yang paling tepat 

adalah: 

a. Diberikan informasi-informasi yang cukup tentang lingkungan fisik sekolah dan 

personil sekolah yang tersedia pada sekolah. 

b. Informasi tentang apa yang diperlukan untuk suatu pekerjaan. 

c. Hubungan suatu kerja tertentu dengan pekerjaan yang lain. 

d. Informasi alat-alat komunikasi yang tersedia di sekolah. 

 

20.  Pengarahan kepala sekolah terhadap guru dapat dilakukan secara kelompok melalui: 

a. Pertemuan informal 

b. Rapat dinas sekolah 

c. Penjelasan melalui telpon 

d. Surat edaran 

 

e. Pemberian Motivasi  

 

21. Motivasi dapat diartikan sebagai kegiatan kepala sekolah yang berhubungan dengan… 

a. Usaha untuk meningkatkan kebutuhan guru dalam bekerja 

b. Suata kekuatan yang mendorong seseorang guru untuk melakukan suatu kegiatan 

c. Kemampuan gurtu dalam mengungkapkanide-ide positif 

d. Keinginan guru untuk selalu meningkatkan kinerja yang tinggi 

 

22. Kepala sekolah dapat memberikan motivasi dengan memperhatikan kebutuhan guru yang 

ada, hal ini sesuai dengan teori motivasi menurut… 

a. Teori A. Maslow 

b. Teori Mc. Clelland 

c. Teori Clyton Alderfer (teori ERG) 

d. Teori Herzberg (Teori dua faktor)  

 

23. Guru memiliki keinginan intik mendidik soswa sebaik-baiknya sesuai dengan pedoman 

yang ada karena guru memiliki kesadaran yang tinggi pentingnya mendidik siswa dengan 

baik, hal ini berarti guru memiliki: 

a. Motivasi diri yang tinggi 

b. Motovasi instrinsik 

c. Motibasi ekstrinsik 

d. Motivasi non finansial 

 

24. Kepala sekolah memberikan sangsi pada guru-guru yang hadir ke sekolah terlambat 

datang, hal ini berarti motivasi pada guru dalam bentuk: 

a. Finansial    b. Non finansial      c. Instrinsik      d. Ekstrinsik 

25. Banyak faktor yang mempengaruhi motivasi kerja guru salah satunya adalah faktor 

internasl dari guru. Contohnya sebagai berikut, kecuali: 

a. Latar belakang pendidikan 



 
 

b. Kepribadian guru 

c. Lingkungan kerja 

d. Penerimaan reward 

   

f. Pengawasan 

 

26. Kepala sekolah perlu melakukan pengawasan terhadap….. 

a. Kegiatan proses belajar dan mengajar di sekolah 

b. Semua komponen dan kegiatan yang ada di sekolah 

c. Guru dan siswa di sekolah 

d. Lingkungan sekolah 

 

27. Kepala sekolah melakukan pengawasan secara melekat dalam pendidikan, karena…. 

a. Pengawasan dilakukan terhadap semua komponen sekolah 

b. Pengawasan dilakukan secara langsung terhadap bawahan 

c. Pengawasan secara internal dan ekternal 

d. Pengawasan sangat diperlukan untuk memperbaiki mutu sekolah 

 

28. Pengawasan yang dilakukan kepala sekolah berfungsi sebagai berikut, kecuali: 

a. Pemeriksaan 

b. Pengujian dan penilaian 

c. Pembinaan yang diberikan oleh pimpinan 

d. Mendapatkan atau memperoleh reward 

 

29. Alat pengawasan yang dapat dilakukan terhadap kinerja guru adalah…. 

a. Daftar hadir atau absensi guru      c. Silabus dan RPP 

b. Jadwal mengajar guru                   d. Buku daftar konseling guru 

 

30. Pengawasan yang dilakukan kepala sekolah setelah kegiatan dilaksanaka, disebut: 

a. Pengawasan aktif                         c. Pengawasan represif 

b. Pengawasan preventif                  d. Pengawasan melekat 

 

Pertanyaan Uraian: 

1. Deskripsikan isi dan program tahunan sekolah yang harus disusun oleh kepala sekolah! 

2. Sebutkan ruang lingkup dari pengawasan sekolah yang menjadi tanggung jawab kepala 

sekolah! 

3. Uraikan teknik-teknik yang bisa dilakukan kepala sekolah dalammeningkatkan motivasi 

kerja guru! 

4. Berikanlah beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam memberikan tugas dan 

tanggung jawab pada guru! 

5. Mengapa guru harus diberikan pengarahan dalam melaksanakan tugas dan tanggung 

jawab! 
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