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ABSTRAK 

 

Muslikah Noer Handayani. 2019. Aktualisasi Fungsi Manajemen 

Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Peningkatan 

Kinerja Guru di MI Ma’arif Purwantoro. Tesis, Program 

Studi Manajemen Pendidikan Islam. Pascasarjana, Institut 

Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing Nur Kolis 

Ph.D. 

 

Kata Kunci : Fungsi Manajemen, Manajemen Kepemimpinan, dan 

Kinerja Guru 

 

Menurut UU No 14 tahun 2005 tentang Guru dan 

Dosen, seorang guru profesional harus memiliki empat 

kompetensi dasar dalam pendidikan,yaitu kompetensi 

profesional, pedagogik, sosial, dan kompetensi kepribadian. 

Guru yang ideal adalah guru yang memiliki empat 

kompetentesi tersebut dan mampu mengaplikasikannya 

sebagai bagian yang tak terpisahkan dari pekerjaannya. 

Namun, untuk mewujudkan keempat kompetensi tersebut 

secara optimal pada guru merupakan problem tersendiri yang 

dihadapi oleh guru, sehingga mempengaruhi kinerja guru 

sebagai pendidik profesional. Berdasarkan survey awal yang 

penulis lakukan di MI Ma’arif Purwantoro, terdapat indikasi 

guru tidak melaksanakan pekerjaannya secara optimal sesuai 

empat kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh guru. 

Problem kinerja guru di MI Ma’arif Purwantoro tersebut 

coba diatasi oleh Kepala Sekolah dengan lebih mencurahkan 

peranannya sebagai manajer pendidikan, yaitu dengan 

mengaktualisasikan fungsi manajemen kepemimpinan.  

Penelitian ini bertujuan menjelaskan aktualisasi 

fungsi manajemen kepemimpinan kepala sekolah dalam 

peningkatan kinerja guru di MI Ma’arif Purwantoro, yaitu 

aktualisasi fungsi perencanaan, pengorganisasian, 

pelaksanaan, dan pengawasan. Data dikumpulkan melalui 



 

ix 

observasi, wawancara, dan dokumentasi. Keabsahan data 

diukur dengan perpanjangan pengamatan, ketekunan 

pengamatan, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, dan 

pengecekan. Analisa data menggunakan teori yang 

dikemukakan Sugiyono, meliputi reduksi data, penyajian 

data, verifikasi, dan kesimpulan. Hasil penelitian 

menunjukkan aktualisasi fungsi manajemen dalam 

kepemimpinan Kepala Sekolah untuk peningkatan kinerja 

guru di MI Ma’arif Purwantoro terwujud dalam berbagai 

aktivitas: 1). Kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan 

dalam perencanaannya melibatkan semua pihak sehingga  

seluruh program berjalan secara efektif; 2) Aktualisasi fungsi 

manajemen organizing dilakukan dengan pembagian tugas 

sesuai dengan kemampuannya; 3) Aktualisasi fungsi 

actuating dilakukan dengan penerbitan Surat Keputusan dan 

pemberian kompensasi yang berbeda sesuai masa kerja; 4) 

Aktualisasi fungsi manajemen pengawasan dilakukan 

dengan penilaian, baik secara langsung maupun secara tidak 

langsung. Selain itu, kepala madrasah melakukan penilaian 

kinerja guru serta mencari informasi dari guru lain. Dengan 

adanya aktualisasi fungsi manajemen kepala sekolah di MI 

Ma’arif Purwantoro dapat meningkatakan kinerja guru yang 

berefek pada prestasi dan peningkatan kualitas bagi 

madrasah. 
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ABSTRACT 

 

Musliah Noer Handayani. 2019. Actualization of Principal 

Leadership Management Functions in Improving Teacher 

Performance at MI Ma'arif Purwantoro. Thesis, Islamic 

Education Management Study Program. Postgraduate, 

Ponorogo State Islamic Institute. Supervising Nur Kolis 

Ph.D. 

 

Keywords: Management Functions, Leadership 

Management, and Teacher Performance 

 

 

 According to Law No. 14 of 2005 concerning 

Teachers and Lecturers, a professional teacher must have 

four basic competencies in education, namely professional, 

pedagogic, social, and personality competencies. The ideal 

teacher is the teacher who has the four competencies and is 

able to apply them as an inseparable part of his work. 

However, to realize these four competencies optimally for 

teachers is a separate problem faced by teachers, thus 

affecting the performance of teachers as professional 

educators. Based on the initial survey conducted by the 

author at MI Ma'arif Purwantoro, there were indications that 

the teacher did not carry out his work optimally according to 

the four basic competencies that the teacher must possess. 

The Principal's problem of teacher performance at MI 

Ma'arif Purwantoro was tried to be overcome by more 

devoting his role as an education manager, namely by 

actualizing the leadership management function. 

This study aims to explain the actualization of the 

management functions of principals' leadership in improving 

teacher performance at MI Ma'arif Purwantoro, namely the 

actualization of the functions of planning, organizing, 

implementing, and monitoring. Data is collected through 
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observation, interviews, and documentation. The validity of 

the data is measured by an extension of observation, 

perseverance of observation, triangulation, discussion with 

colleagues, and checking. Data analysis uses the theory 

proposed by Sugiyono, including data reduction, data 

presentation, verification, and conclusions. The results of the 

study show that the actualization of management functions in 

the leadership of the Principal for improving teacher 

performance in MI Ma'arif Purwantoro was realized in 

various activities: 1). The principal as an education leader in 

planning involves all parties so that the entire program runs 

effectively; 2) Actualization of organizing management 

functions is carried out by division of tasks according to their 

abilities; 3) Actualization of the actuating function is carried 

out by issuing different Decrees and compensation according 

to the working period; 4) Actualization of the supervisory 

management function is carried out by assessment, both 

directly and indirectly. In addition, the madrasah head 

assesses teacher performance and seeks information from 

other teachers. With the actualization of the function of the 

management of the principal in MI Ma'arif Purwantoro, 

teachers can improve their performance which has an effect 

on achievement and quality improvement for madrasas. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kinerja guru merupakan suatu kegiatan yang dilakukan 

dalam melaksanakan tugas pembelajaran disebuah lembaga 

dan bertanggung jawab terhadap peserta didik dibawah 

bimbingannya dengan meningkatkan prestasi belajar peserta 

didik.
1
Menurut Payman J. Simanjuntak, kinerja adalah tingkat 

pencapaian hasil atas peaksanaan tugas tertentu dalam rangka 

pencapaian tujuan organisasi. Kinerja memiliki sasaran dan 

target yang akan dicapai sesuai dengan rencana dan tingkat 

keberhasilan yang diinginkan.
2
 

Kinerja guru merupakan kegiatan yang dapat dilihat 

pada proses belajar mengajar. Proses belajar mengajar 

melibatkan berbagai aspek, antara lain guru dan peserta didik 

                                                           
1
Supardi, Kinerja Guru,(Jakarta: PT Grafindo Persada, 2013), 54. 

2
Ahmad Susanto, Manajemen Peningkatan Kinerja Guru, 

(Jakarta:Prenada Media Group, 2016), 69. 
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yang didalamnya bertujuan untuk mewujudkan tujuan 

pendidikan. Tujuan pendidikan menurut Mochtar Bucrory 

yaitu menjadikan manusia tetap tumbuh sebagai makhluk 

berakal budi utamanya sebagai jati dirinya.
3
 

Menurut Gibson, dalam teorinya disebutkan bahwa ada 

tiga kelompok variabel yang memengaruhi perilaku 

kinerjayaitu: variabel individu, variabel organisasi dan 

variabel psikologis. Variabel individu terdiri dari kemampuan 

dan ketrampilanlatar belakang dan demografis. Subvariabel 

kemampuan dan keterampilan merupakan faktor utama yang 

mempengaruhi perilaku dan kinerja. Variabel kemampuan dan 

keterampilan merupakan kompetensi kerja yang dimiliki 

seseorang. Terdapat lima jenis kompetensi yaitu: pertama, 

knowlegde adalah ilmu yang dimiliki individu dalam bidang 

pekerjaan atau area tertentu;kedua, skill adalah kemampuan 

unjuk kinerja fisik maupun mental; ketiga, self adalah sikap 

individu, nilai-nilai yang dianut citra diri; Keempat, traits 

                                                           
3
Haedar Nashir, Pendidikan Karakter Berbasis Agama dan 

Budaya(Yogjakarta: Multi Presindo, 2013), 14. 
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adalah karakteristik fisik dan respon yang konsisten atau 

situasi atau informasi tertentu; kelima, motives adalah 

pemikiran atau niat dasar dan mendorong individu untuk 

bertindak. 

Adapun kriteria kinerja guru yang dapat mencapai 

prestasi kerjanya lebih diarahkan pada kompetensi guru 

sebagaimana tercantum dalam penjelasan Peraturan 

Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan 

Nasional, bahwa kinerja guru meliputi 4 kompetensi yaitu:  

1. Kompetensi paedagogik 

Merupakan kemampuan dalam pengelolaan peserta 

didik, yang meliputi: pemahaman wawasan, pemahaman 

terhadap peserta didik, pengembangan kurikulum, 

perancangan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, 

evaluasi hasil belajar dan pengembangan peserta didik 

untuk mengaktualisasikan potensinya. 
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2. Kompetensi kepribadian 

Merupakan kemampuan kepribadian yang meliputi: 

mantap, stabil, dewasa, arif dan bijaksana, berwibawa, 

berakhlak mulia. menjadi teladan bagi peserta didik, 

mengevaluasi kinerja sendiri dan mengembangkan diri 

secara berkelanjutan. 

3. Kompetensi profesional 

Merupakan kemampuan penguasaan materi 

pembelajaran secara luas dan mendalam, yang meliputi: 

konsep struktur dan metode, materi ajar, hubungan konsep 

antar pelajaran, penerapan konsep keilmuan dalam 

kehidupan sehari-hari. 

4. Kompetensi sosial 

Merupakan kemampuan pendidik sebagai bagian 

dari masyarakat untuk berperan dalam hal: berkomunikasi 

lisan dan tulisan, menggunakan teknologi komunikasi dan 

informasi secara fungsional, bergaul secara efektif baik 
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dengan peserta didik maupun sesama pendidik dan bergaul 

secara santun dengan masyarakat sekitar.
4
 

Kinerja guru yang baik adalah kinerja yang 

menerapkan prinsip-prinsip mengajar yang meliputi: 

a. Pendidik harus dapat membangkitkan perhatian peserta 

didik. 

b. Pendidik harus dapat membangkitkan minat peserta 

didik untuk aktif dalam berfikir. 

c. Pendidik harus dapat membuat urutan dalam pemberian 

pelajaran dan tugas. 

d. Pendidik perlu menghubungkan pelajaran yang akan 

diberikan dengann pengetahuan yang telah dimiliki oleh 

peserta didik.  

e. Guru diharapkan dapat menjelaskan unit pelajaran 

secara berulang-ulang hingga tanggapan menajdi jelas. 

f. Pendidmemerhatikan dan memikirkan korelasi antara 

mata pelajaran dan praktiknya. 

                                                           
4
Ahmad Susanto, Manajemen Peningkatan Kinerja Guru,70. 
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g. Pendidik harus menjaga konsentrasi belajar para peserta 

didik. 

h. Pendidik harus menuntun sikap peserta didikdalam 

membina hubungan sosial.
5 

Dalam praktiknya banyak ditemukan berbagai masalah 

yang berkaitan dengan kinerja guru. Permasalahan secara 

umum, antara lain:kedisiplinan guru dalam mengajar, motivasi 

guru dalam meningkatkan pembelajaran, pendidikan formal 

sesuaidengan kompetensinya, minimnya peningkatan 

kemampuan guru melalui berbagai pelatihan, seminar maupun 

workshop,kurangnya persiapan guru dalam mengajar yang 

dapat dilihat setiap guru tidak membuat perencanaan 

pembelajaran disetiap harinya,tidak mengisi jurnal harian,guru 

dalam mengajar masih kurang kreatif dalam pelaksanaan 

pembelajaran ataupun penggunaan metode mengajar yang 

efektif,penilaian kinerja guru yang dilakukan oleh kepala 

                                                           
5
Rudiana dan Yeti Heryati, Profesi Keguruan,( Bandung: Pustaka Setia, 

2015), 112 
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sekolah belum dilaksanakan secara maksimal,tidak adanya 

pembinaan dan arahan dari kepala sekolah tentang pencapaian 

visi dan misi sekolah, perencanaan dan pengendalian serta 

pengawasan terhadap kesesuaian antara kinerja yang 

dilaksanakan guru dengan rencana pembelajaran yang telah 

dibuat, kurangnya koordinasi secara rutin pertumbuhan guru-

guru di sekolah baik secara individual maupun secara kolektif, 

gaji maupun insentif yang diberikan masih jauh dari harapan, 

belum adanya jaminan kesehatan dari BPJS kesehatan, kurang 

kondusifnya iklim kerja sekolah, kurangnya penguasaan 

terhadap teknologi.
6
Dari beberapa permasalahan diatas yang 

dominan ditemukan dilapangan adalah kurangnya 

kedisiplinan, gaji yang belum sesuai dan kurangnya 

koordinasi secara rutin dalam pengembangan kompetensi 

guru. 

Dalam pelaksanaanya, pencapain kinerja guru tidak 

lepas dari permasalahan yang telah dipaparkan 

                                                           
6
Sunardi, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Guru Smk 

Kesehatan Bhakti Husada Blora”,5 (Juli 2018), 37. 
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diatas.Permasalahan yang terjadi tidak lepas dari aspek 

pengembangan sumber daya manusia dalam dunia pendidikan 

yang disebabkan oleh beberapa faktor penyebab rendahnya 

kinerja guru adalah kepala sekolah, diantaranya pada aspek: 

kurangnya manajemen kepala sekolah dalam pemberian 

kompensasi yang belum sesuai dengan kinerja, penempatan 

kemampuan pendidik belum sesuai dengan bidangnya, dalam 

pemberian semangat kinerja yang kurang sertadalam 

pengawasan yang dilakukan belum maksimal.
7
 

Dengan berbagai permasalahan yang muncul, pada 

umumnya kepala sekolah akan berupaya untuk melakukan 

perubahan agar masalah dapat teratasi, berbagai tindakan dan 

upaya perbaikan akan terus dilakukan agar peningkatan 

kinerja guru dapat maksimal. Masalah yang dominan dalam 

peningkatan kinerja guru terletak pada bagaimana manajemen 

kepemimpinan kepala sekolah yang dijalankan pada sebuah 

lembaga. Semakinberkualitasmanajemenkepemimpinan 

                                                           
7
Jamal Ma’mur Asmani, Tips Praktis Membangun dan Mengolah 

Administrasi Sekolah, (Yogjakarta:Diva Press, 2011), 98. 
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kepalasekolahmakahaliniakanmempengaruhikualitasguru-

gurudan akhirnyamenentukankualitassekolah. 

Kepemimpinan dimaknai sebagai ketrampilan, 

kecakapan dan tingkat pengaruh yang dimiliki seseorang 

terhadap orang lain, baik sebagai bawahannya maupun mitra 

kerja. Dengan manajemen yang baik maka akan menciptakan 

iklim yang kondusif dan suasana kerja yang baik pada sebuah 

madrasah.
8
 

Dari hasilpengamatansementara, MI Ma’arif 

Purwantoro merupakan sebuah madrasah yang berada 

ditengah kecamatan Purwantoro. Lokasinya yang strategis dan 

juga berada diantara dua sekolah dasar negeri dan sebuah 

madrasah Ibtidaiyah lainnya. Dalam satu desa terdapat 4 

lembaga pendidikan dasar termasuk salah satunya adalah MI 

Ma’arif ini. MI Ma’arif purwantoro merupakan lembaga 

terbaru diantara 4 sekolah tingkat dasar yang berada didesa 

Bangsri. Meskipun terbilang baru, jumlah siswa yang belajar 

                                                           
8
Affifudin, Kepemimpinan Kepala Sekolah, ( Bandung: Pustaka Setia, 

2014), 11. 
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di sana tidak kalah dengan jumlah siswa yang belajar di MI 

Albarokah, SDN 1 Bangsri dan SDN 2 Bangsri. MI Ma’arif 

memiliki jumlah siswa yang lebih banyak dibandingkan yang 

lain dan kualitas yang baik. Hal ini tidak lepas dari 

kepemimpinan kepala madrasah yang berjalan saat ini. 

Manajemen kepemimpinan yang dijalankan mampu 

mengorganisasi kinerja guru dengan baik meskipun dengan 

kualifikasi guru kelas yang belum sesuai dengan bidangnya. 

Tetapi mampu memiliki kualitas yang baik diantara sekolah 

yang telah ada lebih dulu. MI Ma’arif Purwantoro mampu 

menjalankan berbagai program sehingga masyarakat 

memberikan kepercayaan lebih padanya.
9
 

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis tertarik 

dan ingin penelitian tentang Aktualisasi Fungsi 

ManajemenKepemimpinan Kepala 

SekolahDalamPeningkatan Kinerja Guru MI 

Ma’arifPurwantoro. 

                                                           
9
Hasil wawancara dengan Windarti Agustina S.Pd yang dilaksanakan 

tanggal 24 Desember 2018 



11 

 

 

B. Fokus Penelitian 

Dari latar belakang di atas maka fokus penelitian ini 

tentang bagaimana aktualisasi fungsi manajemen 

kepemimpinan kepala sekolah untuk  meningkatan kinerja 

guru di MI Ma’arif Purwantoro yang dalam pelaksanaannya 

mampu menjalankan fungsi manajemen dalam 

kepemimpinannya. 

 

C. Rumusan Masalah  

Dari latar belakang diatas,maka permasalahandalam 

penelitianitudirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana aktualisasi fungsi perencanaan dalam 

manajemen kepemimpinan kepala sekolahuntuk 

meningkatkankinerja guru di MI Ma’arif Purwantoro? 

2. Bagaimana aktualisasi fungsi pengorganisasian dalam 

manajemen kepemimpinan kepala sekolah untuk 

meningkatkan kinerja guru di MI Ma’arif Purwantoro? 
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3. Bagaimana aktualisasi fungsi pelaksanaan dalam 

manajemen kepemimpinan kepala sekolah untuk 

meningkatkan kinerja guru di MI Ma’arif Purwantoro? 

4. Bagaimana aktualisasi fungsi pengawasan dalam 

manajemen kepemimpinan kepala sekolah untuk 

meningkatkan kinerja guru di MI Ma’arif Purwantoro? 

 

D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menjelaskan aktualisasi fungsi perencanaan dalam 

manajemen kepemimpinan kepala sekolah untuk 

meningkatkan kinerja guru di MI Ma’arif Purwantoro. 

2. Untuk menjelaskan aktualisasi fungsi pengorganisasian 

dalam manajemen kepemimpinan kepala sekolah untuk 

meningkatkan kinerja guru di MI Ma’arif Purwantoro. 

3. Untuk menjelaskan aktualisasi fungsi pelaksanaan dalam 

manajemen kepemimpinan kepala sekolah untuk 

meningkatkan kinerja guru di MI Ma’arif Purwantoro. 
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4. Untuk menjelaskan aktualisasi fungsi pengawasan dalam 

manajemen  kepemimpinan kepala sekolah untuk 

meningkatkan kinerja guru di MI Ma’arif Purwantoro. 

 

E. Kegunaan Penelitian 

1. Bagi Kepala Sekolah 

Bagi Kepala Madrasah sebagai bahan acuan kepala 

sekolah dalam mengemban tugasnya untuk melakukan 

perubahan agar madrasah lebih maju dan kepemimpinannya 

dapat semakin efektif. 

2. Bagi Madrasah 

Sebagai bahan inspirasi bagi madrasah untuk 

menciptakan iklim pendidikan di madrasah lebih kondusif 

serta sebagai bahan acuan dalam peningkatan kualitas 

madrasah agar lebih baik. 

3. Bagi Guru 

Sebagai bahan evaluasi guru dalam meningkatkan 

kinerjanya agar dapat maksimal serta tidak adanya paksaan 
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serta tumbuh kesadaraan yang tinggi dalam peningkatan 

kinerja gurunya.  

4. Bagi Masyarakat 

Dapat digunakan sebagai pandangan agar masyarakat 

mengetahui dengan adanya kepemimpinanyang baik kinerja 

guru dapat baik pula. 

 

F. Kajian Terdahulu 

Berdasarkan pembacaan penulis terhadap literatur yang 

relevan dengan penelitian terdahulu, didapati beberapa kajian 

yang sesuai dengan penelitian ini, diantaranya sebagai berikut: 

Pertama, Tesis yang ditulis oleh Siti Nurul Fuadah ( 

IAIN Surakarta) yang berjudul Manajemen Kepemimpinan 

Kepala Sekolah Dalam Pembinaan Guru di Sekolah Dasar 

Islam Terpadu Az Zahra Sragen. Hasil penelitian ini adalah: 

dalam pelaksanaan manajemen kepemimpinan di SDIT Az 

Zahra kepala sekolah mengalami berbagai kendala dalam 

pembinaan guru, diantaranya jumlah guru yang tidak seimbang 
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antara laki-laki dan perempuan, yaitu 26 guru laki-laki dan 43 

guru perempuan, dengan padatnya kegiatan yang diadakan 

maka disusunlah berbagai strategi untuk menghadapinya 

antaralain dengan memberikan pembinaan secara terus menerus 

dengan mengadakan pembinaan secara terjadwal; kedua 

memberikan pelatihan dan penugasan; ketiga mengangkat guru 

piket untuk mengisi jam kosong.Selain itu untuk mengatasi 

guru yang kurang respek terhadap program-program sekolah 

dan program pembinaan guru diatasi dengan cara pribadi dan 

diberi siraman qolbu guna pencerahan dan kesadaran diri. 

Kedua, Tesis yang ditulis oleh Agus Triyono (IAIN 

Surakarta) yang berjudul Gaya 

KepemimpinanKepalaSekolahdalamUsahaPeningkatanProfesio

nalitasGuru (StudiKasusdiMI Muhammadiyah Sanggrong 

Purwantoro). Hasil penelitian ini yaitu: melalui gaya 

kepemimpinan yang dijalankan, mampu membawa MIM 

Sanggrong menuju sekolah yang memiliki kualitas yang 

unggul. Denganakreditasi A dan nilai UN yang menjuarai 1 
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tingkat provinsi ditahun 2015. Dalam pencapaian tersebut 

tidak terlepas dari profesionalisme guru yang tinggi pula. 

Ketiga, tesis yang ditulis oleh Yusuf Anhari dengan 

judul Manajemen Kepala Madrasah Sebagai Administrator 

Dalam Peningkatan Kinerja Guru di MTs Negeri Nguntoronadi 

Tahun 2016. Hasil penelitian ini bahwa dalam rangka peran 

kepala madrasah sebagai administrator dalam peningkatan 

kinerja guru, kepala madrasah melakukan: 

a)menerbitkan surat tugas kepala madrasah, hal ini 

untuk memberikan sugesti bahwa yang bersangkutan betul-

betul dipercaya untuk melakukan tugas;  

b) Selalu memberikan motivasi kepada guru dan 

karyawan, yang sering disampaikan pada saat akhir rapat kerja;  

c) menerbitkan tata tertib guru dan karyawan dan 

untuk dilaksanakan bersama; d) pengawasan dan pengendalian 

sering mengadakan supervisi dan kunjungan kelas yang 
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dilakukan secara mendadak tanpa pemberitahuan terlebih 

dahulu.  

Beberapa kajian terdahulu yang telah penulis dapatkan 

memiliki persamaan dengan penelitian ini,yaitu pada fokus 

penelitian sama-sama fokus pada manajemen kepemimpinan, 

dan juga fokus yang kedua mengenai guru, serta metode 

penelitian yang digunakan yaitupenelitian kualitatif.Tetapi 

terdapat permasalahan yang belum disentuh, yaitu pada fungsi 

manajemen kepemimpinan kepala sekolah dalam perencanaan, 

pelaksanaan, pengorganisasian serta pengawasan. Oleh karena 

itu, penelitian ini akan mengkaji permasalahan tersebut. 

 

G. Metode Penelitian  

1. Pendekatan atau Jenis penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, 

menurut Bogdan sebagaimana dikutip oleh Moleong, 

penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitian yang 
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menghasilkan data deskriptifberupa kata-kata tertulis atau 

lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat 

diamati.
10

Menurut Creswell sebagaimana dikutip oleh 

Sugiyono bahwa penelitian kualitatif merupakan proses 

eksplorasi dan memahami makna perilaku individu maupun 

kelompok serta menggambarkan masalah sosial atau masalah 

kemanusiaan.
11

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif 

ini peneliti dapat menggambarkan gejala-gejala mengenai 

aktualisasi fungsi manajemen kepemimpinan kepala sekolah 

atau kondisi sosial yang terjadi dalam kelompok seperti 

kinerja guru sehingga mendapatkan temuan-temuan baru 

dalam penelitian ini. 

Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah 

studi kasus. Studi kasus (case study) merupakan suatu 

penelitian yang dilakukan terhadap suatu “kesatuan sistem”. 

Kesatuan ini dapat berupa program, kegiatan, peristiwa. 

                                                           
10

Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT 

Remaja Rosda Karya, 2001), 4. 
11

Sugiyono, Metode Penelitian Manajemen (Bandung: Alfabeta, 

2013),347. 
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Studi kasus adalah suatu penelitian yang diarahkan untuk 

menghimpun data, mengambil makna, memperoleh 

pemahaman dari kasus tersebut.
12

 Menggunakan jenis 

penelitian ini, karena penelitian yang dilakukan merupakan 

kesatuan sistem yang berupa sebuah kegiatan yaitu 

manajemen kepemimpinan dalam peningkatan kinerja guru. 

2. Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti mengambil lokasi 

penelitian Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif Purwantoro yang 

berada didesa Bangsri Kecamatan Purwantoro Kabupaten 

Wonogiri Jawa Tengah.  

3. Sumber data 

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah seluruh sumber informasi yang akan dijadikan 

rujukan penelitian. Menurut Lofland sebagaimana dikutip 

oleh Lexy Moleong bahwa sumber data utama dalam 

penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya 

                                                           
12

Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan 

(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009),64. 
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adalah sumber data tambahan seperti dokumen, buku-buku 

yang relevan dan lain-lain.
13

 Sumber data yang berupa kata-

kata didapatkan dari nara sumber yang berkecimpung 

dengan kegiatan yang diteliti, yaitu melalui wawancara. 

Sedangkan sumber data yang berupatindakan didapatkan dari 

observasi/ pengamatan terhadap obyek penelitian. Sementara 

sumber data tambahan berupa sumber data tertulis didapat 

dari dokumen-dokumen yang terkait dalam penelitian.  

Adapun subyek penelitian yang menjadi sumber 

data diantaranya: 

a. Kepala Sekolah MI Ma’arif Purwantoromerupakan 

sumber data untuk memperoleh data terkait konsep 

manajemen kepemimpinan yang dijalankan di MI Ma’arif 

Purwantoro. 

b. Pendidik merupakan sumber data pokok untuk 

memperoleh data yang terkait dengan kinerja guru yang 

dijalankan di MI Ma’arif Purwantoro. 

                                                           
13

Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 157. 
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c. Karyawan MI Ma’arif Purwantoromerupakan sumber data 

pokok untuk memperoleh data yang terkait dengan upaya 

yang dilakukan madrasah dalam pengkatan kinerja Guru. 

4. Tehnik Pengumpulan data 

a. Observasi 

Observasi adalah metode atau cara-cara 

menganalisis dan mengadakan pencatatan secara 

sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau 

mengamati individu atau kelompok secara langsung.
14

 

Dari segi proses pelaksanaan pengumpulan data, 

observasi dapat dibedakan menjadi participant 

observation (observasi berperan serta) dan non 

participant observation (observasi nonpartisipan). 

Selanjutnya dari segi instrumentasi yang digunakan 

maka observasi dapat dibedakan menjadi observasi 

terstruktur dan tidak terstruktur.
15

 

                                                           
14

Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta: PT 

Rineka Cipta, 2009),94. 
15

Ibid.,106. 



22 

 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 

observasi tidak berperan serta (non participant 

observation) yaitu pengamat tidak ikut serta dalam 

kegiatan, hanya berperan mengamati kegiatan, tidak ikut 

dalam kegiatan. 

Teknik ini digunakan peneliti sebagai salah satu 

teknik pengumpulan data dikarenakan untuk mengetahui 

tentang informasi lapangan. Yaitu hal-hal yang terkait 

manajemen kepemimpinan dalam upaya peningkatan 

kinerja guru, sehingga peneliti dapat memperoleh data 

secara langsung melalui pengamatan kegiatan. 

b. Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud 

tertentu oleh dua pihak, yaitu pewawancara 

(interviewer) sebagai pengaju atau pemberi pertanyaan 

dan yang diwawancarai (interviewee) sebagai pemberi 

jawaban atas pertanyaan itu.
16

Menurut Guba dan 

                                                           
16 Ibid., 27. 
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Lincoln sebagaimana dikutip oleh Lexy Moleong, 

wawancara terdiri dari beberapa macam yaitu: 

wawancara oleh tim atau panel, wawancara tertutup dan 

wawancara terbuka, wawancara riwayat secara lisan 

serta wawancara terstruktur dan tidak terstruktur.
17

 

Teknik wawancara yang digunakan dalam 

penelitan ini adalahwawancara tidak terstruktur, artinya 

wawancara yang bebas dimana peneliti tidak 

menggunakan pedoman wawancara yang tersusun 

secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan 

datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya 

berupa garis-garis besar permasalahan yang akan 

ditanyakan.
18

 Teknik wawancara ini digunakan untuk 

mendapatkan data secara lengkap dan mendalam. Yaitu 

berdasarkan garis besar permasalahan pada pedoman 

wawancara sehingga terarah sesuai fokus penelitian 

                                                           
17Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 188. 

18Sugiyono, Metode Penelitian Manajemen, 387. 
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yang telah ditentukan dan tidak melebar pada 

permasalahan yang lain. 

c. Dokumentasi 

Suatu teknik dengan mencari data mengenai hal-

hal atau variabel yang berupa cacatan, transkrip, buku-

buku agenda tentang suatu masalah atau peristiwa.
19

 

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah 

berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau 

karya monumental. Dokumen yang berbentuk tulisan 

seperti sejarah kehidupan, biografi atau peraturan. 

Sedangkan dokumen yang berbentuk karya misalnya 

karya seni yang dapat berupa gambar, patung, film dan 

lain-lain.
20

 

Dokumentasi dalam penelitian ini untuk 

mendapatkan informasi tertulis sebagai pelengkap 

penggunaan teknik observasi dan wawancara. Adapun 

                                                           
19Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Pengantar Praktis (Jakarta: 

Bina Aksara, 1989), 183.  

20Sugiyono, Metode Penelitian Manajemen, 396. 
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dokumen yang diperlukan dalam penelitian ini 

diantaranya yang berkaitan dengan sejarah berdirinya 

MI Ma’arif Purwantoro, visi dan misi, struktur 

organisasi, sarana dan prasarana, dan keadaan peserta 

didik, Guru dan karyawan MI Ma’arif Purwantoro 

5. Keabsahan Data 

Derajat keabsahan data (kredebilitas data) terhadap 

hasil penelitian kualitatif dilakukan dengan perpanjangan 

keikutsertaan, ketekunan pengamatan, triangulasi, 

pengecekan sejawat, kecukupan referensial, kajian kasus 

negatif dan pengecekan anggota.
21

Dari beberapa teknik 

pemeriksaan derajat keabsahan data tersebut peneliti 

menggunakan teknik: 

 

a. Meningkatkan Ketekunan 

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan 

pengamatan secara lebih teliti dan berkesinambungan. 

                                                           
21

Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 327. 
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Melalui cara ini maka kepastian data dan urutan 

peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan 

sistematis.
22

 Dalam penelitian ini, peneliti akan 

mengadakan penelitian secara teliti, yakni selalu 

mengamati hal-hal yang berkaitan dengan fokus 

penelitian. 

b. Triangulasi.  

Menurut Sugiyono,triangulasi diartikan sebagai 

teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan 

dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data 

yang telah ada.
23

 Dengan teknik triangulasi data ini 

peneliti dapat mengumpulkan data sekaligus menguji 

kredibilitas data yaitu dengan berbagai teknik 

pengumpulan data dan berbagai sumber data.  

Triangulasi data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah triangulasi sumber dan triangulasi teknik. 

                                                           
22Ibid., 124 

23Sugiyono, Metode Penelitian Manajemen, 397. 
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Triangulasi sumber, untuk mendapatkan data sekaligus 

mengecek kredibilitas data dari sumber yang berbeda 

dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang 

sama yaitu melalui wawancara, observasi maupun 

dokumentasi. Sedangkan triangulasi teknik adalah untuk 

memperkuat derajat kepercayaan (kredibilitas) data, 

penggalian data dengan menggunakan teknik 

pengumpulan data yang berbeda pada sumber data yang 

sama. Dengan demikian, data yang diperoleh dalam 

penelitian ini benar-benar valid, sehingga hasilnyapun 

dapat dipercaya. 

6. Analisis Data 

Analisis data kualitatif adalah proses mencari dan 

menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil 

wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain 

sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat 

diinformasikan kepada orang lain.
24

Menurut Nasution 

                                                           
24Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif.,244. 
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sebagaimana dikutip oleh Sugiyono mengatakan bahwa 

dalam penelitian kualitatif , analisis data lebih difokuskan 

selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan 

data.
25

 Jadi analisis penelitian kualitatifdilakukan pada saat 

pengumpulan data. Artinya jika data yang diperoleh saat 

penggalian data belum memuaskan maka akan melanjutkan 

penggalian data hingga data dianggap kredibel. Analisis 

data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

konsep yang diberikan Miles & Huberman.  

Konsep Miles and Huberman ini mengemukakan 

bahwa aktivitas dalam analisis data dilakukan secara 

interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai 

tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.
26

 Adapun aktifitas 

dalam analisis data meliputi: data reduction, data display 

                                                           
25Sugiyono, Metode Penelitian Manajemen.,403. 

26 Ibid., 404. 
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(penyajian data),conclusion.
27

 Langkah-langkah analisis 

ditunjukkan pada gambar berikut: 

 

 

 

 

 

 

Gambar: 1.1  Model Analisis Interaktif Miles and 

Huberman 

Adapun langkah-langkah analisis data berdasarkan 

konsep Miles and Huberman sebagai berikut:
28

 

a. Mereduksi data dalam konteks penelitian reduksi data 

adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, membuat 

kategori. Dengan demikian data yang telah direduksikan 

                                                           
27Matthew B. Miles & AS. Michael Huberman, Analisis Data 

Kualitatif, terj. Tjetjep Rohendi Rohidi. (Jakarta: UI Press, 1992).,16-19. 

28 Ibid.,20 
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memberikan gambaran yang lebih jelas dan 

mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan 

data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.  

Dalam praktiknya, data yang diperoleh dari 

wawancara, observasi dan dokumentasi nantinya akan 

dipilih sesuai dengan masalah penelitian yang diangkat. 

Seperti pendekatan manajemen kepemimpinan yang 

dilakukan kepala sekolah juga kepemimpinan yang 

diterapkan oleh kepala sekolah dan juga hasil 

kepemimpinan kepala sekolah terhadap peningkatan 

kinerja guru. Adapun ketika data yang dikumpulkan 

terdapat data yang tidak berhubungan dengan fokkus 

pembahasan, maka akan dibuang atau direduksi. 

b. Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah 

men-display-kan data atau menyajikan data ke dalam pola 

yang dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, 

grafik, matrik, network, dan chart. Melalui penyajian data 

tersebut, data terorganisasikan, tersusun dalam pola 
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hubungan, sehinggaakan semakin mudah dipahami. Bila 

pola-pola yang ditemukan telah didukung oleh data 

selama penelitian, maka pola tersebut telah menjadi pola 

yang baku yang selanjutnya akan didisplaykan pada 

laporan akhir penelitian. Pada praktiknya akan penulis 

buatskema (pola berfikir) agar mudah dipahami 

daripermasalahan yang diangkat. 

c. Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif dalam 

penelitian ini adalah conclusion drawing/verification. 

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat 

sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-

bukti yang kuat yang mendukung pada tahap 

pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan 

yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-

bukti yang valid dankonsisten saat peneliti kembali ke 

lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang 

dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.
29

 

                                                           
29

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif., 247-252. 
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H. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan digunakan untuk 

mempermudah dan memberikan gambaran terhadap maksud 

yang terkandung dalam penelitian ini, untuk memudahkan 

penyusunan hasil penelitian ini dibagi menjadi beberapa bab 

yang dilengkapi dengan pembahasan-pembahasan yang 

dipaparkan secara sistematis yaitu:  

BAB  I: Pendahuluan, yang berisi tinjauan secara global 

permasalahan yang dibahas, yaitu terdiri dari latar 

belakang masalah, fokus penelitian, profil 

madrasah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

kajian terdahulu, metode penelitian, sistematika 

pembahasan.  

BAB II: Kajian teori, yang berfungsi sebagai acuan dalam 

analisis data penelitian. Penelitian ini 

membahastentang fungsi manajemen yang meliputi 

planning, organizing, actuating, controlling, kinerja 
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guru dan aktualisasi fungsi manajemen dalam 

peningkatan kinerja guru. 

BAB III: Analisis aktualisasi fungsi manajemen perencanaan 

(planning) dalam peningkatan kinerja guru. 

BAB IV: Analisis aktualisasi fungsi manajemen 

pengorganisasian (prganizing) dalam peningkatan 

kinerja guru. 

BAB V: Analisis aktualisasi fungsi manajemen pelaksanaan 

(actuating) dalam peningkatan kinerja guru. 

Bab VI: Analisis aktualisasi fungsi manajemen pengawasan 

(controlling) dalam peningkatan kinerja guru. 

Bab VII: Penutup, berisi tentang kesimpulan hasil penelitian 

dan saran. 



 

34 

BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Fungsi Manajemen 

Para tokoh manajemen mendefinisikan manajemen 

dengan berbagai pendapat yang berbeda. Hal ini terpengaruh 

oleh latar kehidupan, pendidikan, dasar falsafah, tujuan dan 

sudut pandang tokoh dalam melihat persoalan yang dihadapi. 

Berikut pendapat para tokoh tentang manajemen : 

Robbins dan Coulter yang berpendapat bahwa 

manajemen adalah kegiatan manajemen sebuah proses 

pengelolaan lajunya perjalanan suatu organisasi yang 

melibatkan sekelompok orang dalam mencapai tujuan 

bersama.
30

Manajemen menurut Schermerhorn merupakan 

proses keseluruhan kegiatan organisasi yang dimulai dari 

perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian 

terhadap penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan yang 

                                                           
30

Novianty Djafari, Manajemen Kepemimpinan Kepala Sekolah 

(Yogyakarta: Deepublish, 2016), 15. 
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dilakukan melalui proses kerjasama antara dua orang atau lebih 

yang didasarkan atas rasional tertentu.
31

 

Siagaan mengemukakan, manajemen adalah kemampuan 

atau ketrampilan untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka 

pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain atau 

dengan kata lain manajemen adalah sebagai alat pelaksana 

utama administrasi.
32

 Sedangkan Ivancheich mengemukakan, 

manajemen adalah proses perencanaan dan pembuatan 

keputusan, pengaturan, kepemimpinan, dan pengawasan dalam 

pengorganisasian manusia, keuangan dan sumber daya serta 

sumber-sumber informasi untuk efisiensi.
33

 

Dari beberapa pendapat tentang manajemen di atas dapat 

diambil kesimpulan bahwa manajemen adalah serangkaian 

kegiatan mengatur organisasi yang mengarah pada tercapainya 

suatu tujuan tertentu dengan memanfaatkan sumber daya yang 

ada secara efektif dan efisien. Manajer dalam melakukan 

                                                           
31

Ibid., 
32

Ahmad Susanto, Manajemen Peningkatan Kinerja 

Guru(Jakarta:Kencana, 2016), 3. 
33

Ibid., 



36 

 

pekerjaannya harus melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu 

yaitu fungsi manajemen.
34

 

1. Perencanaan (Planning) 

Stoner dan Freeman, perencanaan adalah proses 

bagaimana menentukan organisasi bisa mencapai tujuannya. 

Perencanaan adalah proses menentukan dengan tepat apa 

yang akan dilakukan untuk mencapai tujuannya. Dalam 

proses perencanaan membutuhkan data dan informasi agar 

keputusan yang diambil tidak lepas kaitannya dengan 

masalah yang dihadapi pada masa yang akan datang. 

Suatu lembaga pendidikan tentu memerlukan 

perencanaan pendidikan yang merupakan keputusan yang 

diambil untuk melakukan kegiatan dalam kurun waktu 

tertentu, dengan tujuan agar penyelenggaraan sistem 

pendidikan berjalan berjalan efektif dan efisien serta 

menghasilkan lulusan yang bermutu dan relevan dengan 
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George R Terry, Dasar-Dasar Manajemen, (Jakarta: Bumi Aksara, 
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kebutuhan pembangunan.
35

 Perencanaan dilakukan untuk 

menentukan tujuan secara keseluruhan dan cara terbaik 

untuk memenuhi tujuan. Manajer mengevaluasi berbagai 

rencana sebelum mengambil tindakan dan kemudian 

melihat apakah rencana yang dipilih cocok dan dapat 

dipergunakan untuk memenuhi tujuan. 

a. Jenis Perencanaan  

Sebagian rencana menyangkut bidang yang 

luas, sebagian agak sempit; setengahnya berkaitan 

dengan pertimbangan tata ruang, sedangkan lainnya 

menekanpelaksanaan, biaya, kualitas, atau sifat utama 

lainnya.  

1) Berdasarkan bidangnya antara lain:
36

 

a) Growth Plans (rencana pertumbuhan) 

Rencana ini memetakan arah kemana arah 

organisasi itu bergerak, tujuannya dan cepatnya 
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Novianty Djafari, Manajemen Kepemimpinan Kepala Sekolah, 17. 
36

George R Terry dan Leslie W Rue, Dasar-Dasar Manajemen, 

(Jakarta:Bumi Aksara, 2010), 51. 
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gerak ekspansi yang dicari. Cara rasional untuk 

menjamin pertumbuhan yang diinginkan ialah 

dengan keterikatan anggota manajemen yang 

cakap dengan pertumbuhan dan dengan 

perencanaan pertumbuhan sendiri. Sebaliknya 

menuntut penguasaan kearah mana perencanaan 

harusnya berjalan; persoalan apakah yang 

menghalangi tercapainya tujuan itu; penjadwalan 

waktu untuk pelaksanaan rencana; kegiatan 

khusus yang diperlukan untuk memenuhinya. 

Hal ini penting bagi kepemimpinan yang 

memadai dan perkembangan anggota 

manajemen.   

b) Profit Plan (Rencana Keuntungan) 

Jenis ini dipusatkan pada pembiayaan yang 

minimum untuk mewujudkan keuntungan yang 

maksimum. 
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c) User Plan (Rencana Pemakaian) 

Bagaimana cara memasarkan hasil  atau 

kualitas yang dihasilkan yang biasa disebut 

dengan product planning. Jenis perencanaan 

semacam ini sangat terkenal. Kebanyakan orang 

mengerti pokok apa yang direncanakan sangat 

luas. Jangka waktunya biasanya berkisar satu 

tahun.  

d) Personal Management Plan (perencanaan urutan 

kepegawaian) 

Rencana untuk menarik perhatian, 

mengembangkan dan mempertahankan angota 

manajemen sangat penting. Penggolongan 

rencana menurut  jangka waktu berkaitan dengan 

penugasan jangka pendek maupun jangka 

menengah atau jangka panjang. Dalam rencana 

jangka pendek berkisar satu tahun; panjang 

berkisar lima tahun.  
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2) Berdasarkan Besarnya, menurut besarnya, 

perencanaan dibagi menjadi tiga dimensi yaitu:
37

 

a) Perencanaan Makro 

Merupakan perencanaan yang menetapkan 

kebijakan yang akan ditempuh, tujuan yang ingin 

dicapai, dan cara mencapai tujuan itu pada tingkat 

nasional. Dipandang dari sudut perencanaan makro, 

tujuan yang harus dicapai negara (khususnya dalam 

bidang pendidikan dan peningkatan SDM) adalah 

pengembangan sistem pendidikan untuk 

menghasilkan tenaga, pembangunan baik secara 

kuantitatif maupun kualitatif. Secara kuantitatif 

pendidikan harus menghasilkan tenaga yang cukup 

banyak denga kebutuhan pembangunan, sedangkan 

secara kualitatif harus mengahsilkan tenaga yang 

terampil sesuai dengna bidangnya. 
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b) Perencanaan Meso 

Kebijakan yang telah ditetapkan dalam 

tingkat makro kemudian dijabarkan kepada program 

yang berskala kecil. Pada tingkatan ini perencanaan 

sudah bersifat operasional sesuai dengan 

departemen.  

c) Perencanaan Mikro 

Sebagai perencanaan pada tingkat 

institusional dan merupakan penjabaran dari 

perencanaan tingkat meso. Unit dari lembaga 

mendapat perhatian, namun tidak boleh 

bertentangan dengan apa yang telah ditetapkan 

dalam perencanaan makro atrau meso. Misalnya 

adalah kegiatan belajar mengajar. 

 

3) Berdasarkan Cakupannya 

Rencana dapat dibedakan menjadi dua 

macam yaitu:  
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a) Rencana Strategis  

Rencana strategis adalah rencana 

yangberlaku secara umum yang berlaku 

diseluruh lapisan organisasi. 

b) Rencana Operasional 

Rencana operasional adalah rencana yang 

mengatur kegiatan sehari-hari anggota. 

4) Bedasarkan Jangka Waktunya 

Berdasarkan jangka waktunya, perencanaan dapat 

dibedakan menjadi:
38

 

a) Perencanaan Jangka Pendek 

Perencanaan jangka pendek adalah 

perencanaan tahunan atau perencanaan yang 

dibuat untuk dilaksanakan dalam waktu yang 

kurang dari lima tahun,sering juga disebut 

sebagai rencana operasional.  

b) Perencanaan Jangka Menengah 
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Perencanaan jangka menengah mencakup 

kurun waktu pelaksanaan lima sampai sepuluh 

tahun. Perencanaan ini merupakan penjabaran 

dari rencana jangka panjang tetapi sudah lebih 

bersifat operasional.  

c) Perencanaan Jangka Panjang 

Perencanaan jangka panjang meliputi 

cakupan waktu diatas 10 tahun sampai dengan 25 

tahun. Semakin panjang rencana semakin banyak 

variabel yang dikontrol.  

5) Berdasarkan Kekhususan 

Berdasarkan kekhususannya, perencanaan 

dibedakan menjadi: 

a) Perencanaan strategik 

Perencanan strategik disebut juga 

perencanaan jangka panajng. Strategi merupakan 

konfirmasi tentang hasil yang diharapkan tercapai 

dimasa depan. Dalam bidang pendidikan, konsep 
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perencanaan strategik dapat diterapkan dalam 

perencanaan pendidikan. Dengan perencanaan 

strategikada kecenderungan diperoleh suatu 

perumusan program yang lebih operasional. 

Berbagai faktor baik internal maupun eksternal 

yang berpengaruh perlu diperhitungkan dalam 

perencanaan ini.
39

 

b) Perencanaan Koordinatif 

Perencanaan ini ditunjukkan untuk 

mengarahkan jalannya pelaksanaan sehingga tujuan 

yang telah ditetapkan dapat dicapai secara efektif 

dan efisien. Perencanaan ini mempunyai cakupan 

smeua aspek operasi sistem yang meminta 

kebijakan yang telah ditetapkan pada tingkat 

perencanaan strategik. Perencnaan ini hanya 

memberikan guidelines secara umum 

tidakmendetail. 
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c) Perencanaan Operasional 

Perencanaan opersional memutuskan 

perhatian pada apa yang dikerjakan pada tingkat 

pelaksanaan dilapangan dari suatu rencana strategi. 

Perencanaan ini bersifat spesifik dan berfungsi 

untuk memberikan petunjuk konkret tentang 

bagaimana suatu program dilaksanakan menurut 

aturan prosedur dan ketentuan lain yang diterapkan.  

6) Berdasarkan Frekuensi Penggunaannya 

Berdasarkan frekuensi penggunaannya, 

perencanaan dibedakan menjadi beberapa bagian:  

a) Single use Plans  

Single use Plans adalah perencanaan yang 

didesain untuk dilaksanakan satu kali saja.  

b) Sanding Plans 

Standing Plans adalah rencana yang 

berjalan selama lembaga tersebut berdiri, yang 
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termasuk didalamnya adalah prosedur, peraturan, 

kebijakan dan sebagainya. 

b. Perencanaan yang Baik  

Menurut Burhanuddin sebagaimana dikutip oleh 

Ara Hidayat dan Imam Machali, yaitu: 

1) Dibuat berdasarkan data yang ada dan dipikirkan pula 

kejadian-kejadian yang mungkin timbul sebagai 

akibat tindakan pelaksanaan yang diambil. 

2) Dibuat oleh orang-orang yang sungguh-sungguh 

memahami teknik perencanaan. 

3) Rencana  harus disertai oleh rincian yang teliti dan 

detail. 

4) Rencana harus bersifat sederhana, artinya terdapat 

kemudahan-kemudahan pemahaman dan 

pelaksanaannya oleh pihak yang memerlukan. 

5) Harus dapat mengikuti perkembangan kemajuan 

masyakat, perubahan situasi dan kondisi (fleksibel). 

6) Perencanaan dilakukan secara terus menerus. 
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7) Hendaknya memikirkan peningkatan dan perbaikan-

perbaikan untuk kesempurnaan di masa yang akan 

datang. 

8) Harus terdapat tempat pengambilan resiko bagi setiap 

kemungkinan yang muncul dikemudian hari.
40

 

 

c. Pentingnya Perencanaan 

Dalam perencanaan, ada dua elemen penting 

yang selalu ada yaitu tujuan dan perencanaan. 

Perencanaan merupakan fungsi pertama dalam 

manajemen, sehingga perencanaan merupakan kegiatan 

yang penting. Handoko menjelaskan ada tiga alasan 

yang menunjukkan pentingnya perencanaan:  

1) Memeberikan kerangka dasar dalam semua bentuk 

perencanaan lainnya yang harus diambil. 

2) Mempermudah pemahaman terhadap rencana 

strategik. 
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3) Perencanaan strategis merupakan titik permulaan 

bagi pemahaman dan penilaian kegiatan manajer 

dan organisasi.
41

 

 

d. Ruang Lingkup Perencanaan 

Ruang lingkup perencanaan menurut Husaini 

Usman dipengaruhi oleh dimensi waktu, spasial dan 

tingkatan teknis perencanaan. Ketiga dimensi ini saling 

interaksi dan masing-masing dimensi tersebut adalah:
42

 

Table 2.1 

Ruang Lingkup Perencanaan 

Dimensi 

Perenca

naan 

Ruang 

Lingkup 

Keterangan 

Dimensi 

Waktu 

Perencanaan 

jangka 

Perencanaan ini berjangka 4 lebih 

sampai 8 tahun ke atas.  
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panjang 

(Long Term 

Planning) 

Pada perencanaan ini belum 

ditampilkan sasaran-sasaran yang 

bersifat kuantitatif, tetapi lebih kepada 

proyeksi atau perspektif atas keadaan 

ideal yang diinginkan dan pencapaian 

keadaan yang bersifat fundamental, 

seperti propenas. 

Perencanaan 

Jangka 

Menengah 

(Medium 

Term 

Planning) 

Perencanaan ini berjangka lebih dari 1 

tahun hingga 4 tahun. Di Indonesia 

umumnya 5 tahun. Perencanaan jangka 

menengah ini merupakan penjabaran 

atau uraian perencanaan jangka 

panjang. Walaupun perencanaan 

jangka menengah ini masih bersifat 

umum, tetapi sudah menampilkan 

sasaran-sasaran yang diproyeksikan 

secara kuantitatif, seperti Propeda.  
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Perencanaan 

Jangka 

Pendek 

(Short Term 

Planning) 

Perencanaan ini jangka waktunya 

kurang maksimal 1 tahun. Perencanaan 

jangka pendek tahunan (annual plan) 

disebut perencanaan operasional 

tahunan (annual operasional 

planning), seperti Rencana Kegiatan 

dan Anggaran Sekolah (RKAS). 

Dimensi 

Spasial  

Perencanaan 

Nasional 

Suatu proses penyusunan perencanaan 

berskala nasional. Contohnya 

perencanaan pendidikan nasional, 

propenas. 

Perencanaan 

Regional 

Perencanaan ini adalah pilihan 

antarsektor dan hubungan antarsektor 

dalam suatu wilayah (daerah) sehingga 

disebut sebagai perencanaan daerah/ 

wilayah. Contohnya, propeda, dan 

perencanaan pendidikan di provinsi/ 
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kabupaten/ kota. 

Perencanaan 

Tata Ruang 

Perencanaan yang mengupayakan 

pemanfaatan fungsi kawasan tertentu, 

mengembangkannya secara seimbang 

baik secara ekologis, geografis, 

maupun demografis. Seperti 

perencanaan tata kota, perencanaan 

permukiman, perencanaan kawasan, 

perencanaan daerah transmigrasi, dll.  

Dimensi 

Tingkata

n Teknis 

Perencan

aan 

Perencanaan 

Makro 

Perencanaan makro adalah 

perencanaan tentang ekonomi dan non 

ekonomi secara internal dan eksternal. 

Pada setiap perencanaan pembangunan 

pendidikan nasional, sebelum 

dirumuskan secara rinci dalam 

perencanaan sektoral dan regional 

maka diperlukan perencanaan makro 
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yang menggambarkan kerangka makro 

pendidikan yang berinteraksi satu 

sama lainnya.  

Perencanaan 

Mikro 

Perencanaan yang disusun dan 

disesuaikan dengan kondisi otonomi 

daerah di bidang pendidikan. 

Perencanaan mikro disebut juga 

pemetaan pendidikan.  

Perencanaan 

Sektoral 

Kumpulan program dan kegiatan 

pendidikan yang mempunyai 

persamaan ciri dan tujuan. 

Perencanaan sektoral memproyeksikan 

sasaran pembangunan sektor 

pendidikan dalam mencapai tujuan 

pendidikan nasional yang telah 

ditentukan.   

Perencanaan Perencanaan yang memperhatikan 
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Kawasan keadaan lingkungan kawasan tertentu 

sebagai pusat kegiatan dengan 

keunggulan dan kompetitif tertentu. 

Contoh perencanaan pendidikan 

kawasan Indonesia Timur. 

Perencanaan 

Proyek  

Perencanaan operasional yang 

menyangkut operasinalisasi kebijakan 

dan pembangunan dalam rangka 

mencapai sasaran sector dan tujuan 

pembangunan. Contoh Perencanaan 

Proyek Unit Sekolah Baru Sekolah 

Menengah Kejuruan. 

 

e. Kegiatan dalam Perencanaan 

Agar perencanaan menghasilkan rencana yang 

baik, konsisten dan realistis maka kegiatan-kegiatan 

perencanaan perlu memperhatikan: 
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1) Keadaan sekarang (tidak dimulai dari nol, tetapi dari 

sumber daya yang sudah ada). 

2) Keberhasilan dan faktor-faktor kritis keberhasilan. 

3) Kegagalan masa lampau. 

4) Potensi, tantangan dan kendala yang ada. 

5) Kemampuan merubah kelemahan menjadi kekuatan 

dan ancaman menjadi peluang analisis (Strenghts, 

Weaknesses, Opportunities, and Threatsatau SWOT). 

6) Mengikutsertakan pihak-pihak terkait. 

7) Memerhatikan komitmen dan mengoordinasikan 

pihak-pihak terkait. 

8) Mempertimbangkan efektivitas dan efiseinsi, 

demokratis, transparan, realistis, legalitis dan praktis. 

9) Jika mungkin, mengujicobakan kelayakan 

perencanaan.
43
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Adapun langkah-langkah dalam membuat 

perencanaan adalah:  

1) Memandangproses sebagai rangkaian pertanyaan 

yang harus dijawab, meliputi: 

a) Apa (what), mengenai tujuan dan kegiatan yang 

akan dilaksanakan. 

b) Mengapa (why), mengenai keperluan atau alasan 

suatu kegiatan dilakukan. 

c) Bagaimana (how), mencakup system dan tatakerja. 

d) Kapan (when), mencakup masalah waktu dan 

penetapan prioritas kegiatan. 

e) Dimana (where), mengenai tempat 

berlangsungnya kegiatan. 

f)  Siapa (who), mengenai tenaga kerja. 

2) Memandang proses perencanaan sebagai masalah 

yang harus dipecahkan secara ilmiah dan didasarkan 

pada langkah-langkah tertentu.
44
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Perencanaan merupakan perihal awal dalam 

manajemen, oleh karena itu dalam merumuskan dan 

menyusun perencanaan harus dipertimbangkan dengan 

matang.Agar perencanaan layak untuk dilaksanakan 

sesuai dengan tujuan yang dicapai. 

 

2. Pengorganisasian (Organizing) 

Pengorganisasian adalah kegiatan yang mengatur dan 

mengelompokkan pekerjaan ke dalam bagian-bagian yang 

lebih kecil dan lebih mudah untuk 

ditangani.
45

Pengorganisasian adalah proses mengatur, 

mengalokasikan dan mendistribusikan pekerjaan, wewenang 

dan sumber daya di antara organisasi untuk mencapai tujuan 

organisasi.
46

 Menurut Husaini Usman, pengorganisasian 

disebut sebagai proses penyusunan struktur organisasi. 

Sedangkan menurut George R. Terry sebagaimana dikutip 
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oleh Mulyono pengorganisasian adalah menyusun hubungan 

perilaku yang efektif antarpersonalia dalam organisasi, 

sehingga mereka dapat bekerjasama secara efisien dan 

memperoleh keputusan pribadi dalam melaksanakan tugas-

tugas dalam situasi lingkungan yang ada guna mencapai 

tujuan dan sasaran tertentu.
47

 

Pengorganisasian mempermudah pemimpin dalam 

melakukan pengawasan dan menentukan orang yang 

dibutuhkan untuk melaksanakan tugas sesuai dengan 

pembagiannya.
48

Hampir sama dengan pendapat di atas 

Hasibuan berpendapat bahwapengorganisasian adalah suatu 

proses penentuan, pengelompokkan, dan pengaturan 

bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai 

tujuan, menempatkan orang-orang pada setiap aktivitas, 

menyediakan alat-alat yang diperlukan, menetapkan 
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wewenang yang secara relatif didelegasikan kepada setiap 

individu yang akan melakukan aktivitas-aktivitas.
49

 

Dari pendapat di atasdapat disimpulkan, 

pengorganisasian adalah: mengatur dan mengalokasikan 

sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi dengan 

menyusun hubungan perilaku yang efektif antarpersonalia 

dalam organisasi, sehingga mereka dapat bekerjasama secara 

efektif dan efisen mencapai tujuan serta menugaskan dan 

memberikan wewenang tanggung jawab tugas pada seorang 

maupun sekelompok orang. 

a. Pilar dalam Pengorganisasian 

Sebagaimana dikemukakan oleh Stoner, Freman 

dan Gilber ada empat pilar yang menjadi dasar untuk 

melakukan proses pengorganisasian. Keempat pilar 

tersebut adalah:
50
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1) Pembagian Kerja 

Dalam berbagai perencanaan untuk mencapai 

tujuantentunya telah ditentukan. Keseluruhan kegiatan 

dan pekerjaan yang telah direncanakan tentunya perlu 

disederhanakan agar mempermudah bagaimana 

pengimplementasiannya. Pembagian kerja merupakan 

upaya untuk menyederhanakan dari keseluruhan 

kegiatan dan pekerjaan yang mungkin bersifat 

komplek menjadi sederhana dan spesifik dimana 

disetiap orang akan ditempatkan dan ditugaskan untuk 

setiap kegiatan yang sederhana dan spesifik. Adapun 

orang yang ditugaskan untuk menjalankan setiap 

pekerjaan yang telah dibagi tersebut.  

 

2) Pengelompokkan Pekerjaan 

Setelah pekerjaan dispesifikasikan kemudian 

pekerjaan tersebut dikelompokkan berdasarkan kriteria 

tertentu yang sejenis.  
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3) Penentuan Relasi Antar Bagian dalam 

Pengorganisasian 

Ada dua onsep penting yang ada dalam hal ini 

yaitu span of management and chain of command. 

span of managementterkait dengan jumlah orang atau 

bagian yang bertanggung jawab terhadap bagian 

tertentu. Sedangkan chain of command yang 

menjelaskan bagaimana batasan kewenangan dibuat 

dan siapa serta bagian mana akan melapor kebagian 

mana. 

4) Koordinasi 

Sebagaimana menurut Freeman, Stoner, dan 

Gilbert pada dasarnya koordinasi adalah the process of 

intergrating the activities of sparate departement in 

order to pursue organizational goals effectively. 

Koordinasi adalah proses dalam mengintegrasikan 

seluruh aktivitas dari berbagai departemen atau bagian 

dalam organisasi agar tujuan organisasi bisa tercapai 
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secara efektif. Tanpa koordinasiberbagaia kegiatan 

yang dilakukan disetiap organisasi tidak akan terarah 

dan cenderung hanya membawa misi masing-masing 

bagian.  

 

b. Kegiatan dalam Pengorganisasian 

Kegiatan yang ada dalam pengorganisasian, 

meliputi: 

1) Merinci pekerjaan mana yang harus dilakukan untuk 

mencapai tujuan, sasaran organisasi. 

2) Mengelompokkan pekerjaan tersebut kedalam unit-unit 

yang secara logis dapat dijalankan oleh sekelompok 

orang atau satu orang. 

3) Menyusun struktur yang menggambarkan dan 

mengelompokkan. 

4) Menyusun uraian pekerjaan atau tugas yaitu batasan 

tugas hubungan kerja, tanggung jawab dan wewenang 

dari setiap unit kerja. 
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5) Menentukan kualifikasi jabatan, yaitu persyaratan 

untuk menduduki jabatan atau pekerjaan.
51

 

Dalam pengorganisasian selalu berkenaan 

dengan:  

1) Adanya tujuan yang hendak dicapai. 

2) Penentuan jenis-jenis aktivitas kerja untuk mencapai 

tujuan-tujuan tertentu, pengelompokan, aktivitas-

aktivitas kerja ke dalam pola yang logis untuk 

menghindari terjadinya tumpang tindih dan menjamin 

kelancaran kerja. 

3) Penetapan orang-orang yang akan melakukan 

pekerjaan atau tugas-tugas. 

4) Merumuskan hubungan dan mekanisme kerja di 

antara anggota atau kelompok kerja yang 

ada,penetapan kegiatan tertentu untuk setiap individu 

kelompok departemen.
52
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c. Langkah-langkah Pengorganisasian 

Langkah-langkah dalam pengorganisasian meliputi: 

1) Memahami tujuan institusional. 

2) Mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang diperlukan 

dalam usaha mencapai tujuan institusional. 

3) Kegiatan serumpun (sejenis) dikelompokkan dalam 

satu unit. 

4) Menetapkan fungsi, tugas, wewenang, tanggung jawab 

setiap unit kerja. 

5) Menetapkan personal (jumlah dan kualifikasinya) 

setiap unit kerja. 

6) Menentukan hubungan kerja antar unit kerja.
53

 

 

d. Manfaat Pengorganisasian 

Adapun manfaat pengorganisasian yaitu sebagai 

berikut: 
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1) Antara bidang satu dengan bidang yang lain dapat 

diketahui batas-batasnya, serta dapat dirancang 

bagaimana antar bagian dapat melakukan kerjasama 

sehingga tercapai sinkronisasi tugas. 

2) Dengan penugasan yang jelas terhadap orang-

orangnya, masing-masing mengetahui wewenang dan 

kewajibannya. 

3) Dengan digambarkannya unit-unit kegiatan dalam 

sebuah struktur organisasi dapat diketahui hubungan 

vertical dan horizontal, baik dalam jalur structural 

maupun jalur fungsional.
54

 

 

e. Komponen Pengorganisasian 

Dalam komponen pengorganisasian terdapat empat 

komponen yang biasa di istilahkan dengan WERE yang 
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berarti Work, Employes, Relationships and Environment 

yaitu pekerjaan, pegawai, hubungan dan lingkungan.
55

 

a) Pekerjaan 

Fungsi yang akan dijalankan berasal dari tujuan 

yang dinyatakan dan merupakan landasan bagi 

organisasi. Fungsi dipisahkan dalam sub fungsi dan 

seterusnya sub fungsi. Hal ini karena: pertama, 

pembagian pekerjaan dikalangan sebuah kelompok 

menghendaki bahwa pekerjaan tersebut harus dibagi; 

kedua spesialisasi pekerjaan mengharuskan satuan tugas 

dibentuk atas dasar persamaan pekerjaan maupun 

efisiensi yang dapat dilaksanakan dengan baik. 

b) Pegawai 

Kepada setiap orang ditugaskan suatu bagian 

khusus dari pekerjaan keseluruhannya. Sehingga 

penugasan tersebut memberikan pengakuan 
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sepenuhnya kepada perhatian pegawai. Pengakuan ini 

adalah vital dalam mengorganisir. Penugasan kepada 

seseorang biasanya terdiri atas suatu bagian dari 

pekerjaan unit kerja organisasi.  

c) Hubungan 

Merupakan kepentingan utama dalam 

pengorganisasian. Hubungan seorang pegawai dengan 

pekerjaan,interaksi seorang pegawai dnegan yang lain 

dan dari satuan unit pekerjaan lain, merupakan isu-isu 

yang menetukan pengorganisasian.  

d) Lingkungan 

Komponen nyata yang terakhir dalam organisasi 

mencakup alat-alat fisik dan iklim umum yang 

didalamnya para pegawai akan melaksanakan 

pekerjaannya. Lokasi, peralatan, meja-meja, formulir, 

penerangan, semangat umum dan sikap. Lingkungan 

mempunyai dampak yang berarti kepada hasil yang 

diperoleh dari pengorganisasian. 
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Pengorganisasian merupakan lanjutan dari 

perencanaan, yang mana di dalam pengorganisasian 

akan diatur semua kegiatan yang mengarah pada 

pencapaian tujuan. Pengorganisasian ini juga penting, 

karena akan mempermudah terlaksananya perencanaan 

yang telah disusun sebelumnya dengan membagikan 

wewenang dan tugas masing-masing personil organisasi. 

Pemimpin harus memiliki kemampuan untuk 

mengorganisir semua potensi yang dimiliki oleh 

organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan, 

serta kemampuan untuk mengembangkan organisasi. 

3. Pelaksanaan (Actuating) 

a. Konsep Actuating 

Penggerakan (actuating) adalah salah satu fungsi 

manajemen yang berfungsi untuk merealisasikan hasil 

perencaaan dan pengorganisasian.Actuatingadalah aspek 

hubungan manusiawi yang mengikat para bawahan untuk 

bersedia mengerti dan menyumbangkan tenaganya secara 
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efektif dan efisien untuk mencapai tujuan. Pergerakkan 

adalah membuat semua anggota kelompok agar mau 

bekerja secara ikhlas serta bergairah untuk mencapai 

tujuan sesuai dengan perencanaan dan usaha-usaha 

pengorganisasian.
56

Sementarapendapat Tery sebagaimana 

dikutip oleh Didin Kurniadin dan Imam Machali, 

mendefinisikanpenggerakan sebagai tindakan untuk 

mengusahakan agar semua anggota kelompok mau dan 

berusaha sekuat tenaga untuk mencapai tujuan 

organisasi.
57

 

Menggerakkan menurut Keith Davis sebagaimana 

dikutip oleh Syaiful Sagala ialah kemampuan pemimpin 

membujuk orang-orang mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan dengan semangat.
58

Pemimpin yang 

menggerakkan bawahannya dengan semangat, maka 
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pengikut juga bekerja dengan semangat.Menurut Hoy dan 

Miskel yang dikutip oleh Syaiful Sagala, pemimpin yang 

efektif cenderung mempunyai hubungan dengan bawahan 

yang sifatnya mendukung (suportif) dan meningkatkan 

rasa percaya diri menggunakan kelompok membuat 

keputusan.
59

 

b. Kegiatan dalam Actuating 

Dalam Actuating terdapat berbagai kegiatan, 

meliputi: 

1) Memberikan tugas dan tanggung jawab. 

2) Memotivasi anggota agar bersedia melaksanakan 

tugasnya. 

3) Mengembangkan dan melatih untuk meningkatkan 

pengetahuan dan ketrampilan setiap anggota. 

4) Mendorong timbulnya pemikiran-pemikiran alternatif 

pemecahan masalah yang mungkin terjadi. 
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5) Merangsang timbulnya kreativitas dan pembaharuan 

dalam uasaha-usaha mencapai sasaran organisasi.
60

 

c. Fungsi penggerakan dalam manajemen. 

Fungsi ini mencakup di dalamnya adalah 

kepemimpinan, motivasi, komunikasi dan bentuk-bentuk 

lain dalam rangka mempengaruhi seseorang untuk 

melakukan sesuatu guna mencapai tujuan organisasi. 

Fungsi penggerakan tersebut meliputi: 

1) Kepemimpinan berfungsi sebagai pemberi arahan, 

komando dan pengambilan keputusan organisasi. 

2) Motivasi berfungsi sebagai cara untuk menggerakkan 

agar tujuan organisasi tercapai. 

3) Komunikasi berfungsi sebagai alat untuk menjalin 

hubungan dalam rangka fungsi penggerakan dalam 

organisasi.
61
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Penggerakan berhubungan dengan penggunaan 

sumber daya yang ada dalam organisasi. Oleh karena 

itu, kemampuan memimpin, memotivasi dan 

berkomunikasi antara satu dengan yang lain sangat 

berperan dalam penggerakan.  

4. Pengawasan (Controlling) 

Pengendalian atau pengawasan adalah fungsi terakhir 

yang harus dilakukan dalam manajemen. Dalam pengawasan 

dapat diketahui dari hasil yang dicapai. Pengawasan 

merupakan proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu 

standar, apa yang sedang dilakukan pelaksanaan, menilai 

pelaksanaan, dan bila perlu melakukan perbaikan sehingga 

pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dan standar. 

Dengan adanya pengawasan, pemimpin dapat menjaga 

organisasi agar tetap berada dalam rel yang benar.
62

 

Dalam bukunya Burhanuddin, Sondang P Siagian 

mendefinisikan pengendalian sebagai proses pengamatan 
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pada pelaksanaan seluruh kegiatan untuk menjamin agar 

semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai 

dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. 

Pengendalian atau pengawasan dilakukan dengan tujuan 

pokok untuk membuat segenap kegiatan administrasi dan 

manajemen berjalan sesuai dengan rencana, dinamis dan 

berhasil secara efektif dan efisien.
63

 

Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen 

yang berupa kegiatan penilaian, mengadakan koreksi 

sehingga apa yang dilakukan bawahan dapat diarahkan 

kejalan yang benar dengan maksud dan tujuan yang telah 

digariskan semula.
64

Pengawasan adalah kegiatan 

pemantauan dan penilaian terhadap semua aktivitas 

organisasi guna mengetahui efektivitas kerja personal dalam 

organisasi tersebut serta untuk menghidari penyimpangan. 
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Meskipun terjadi penyimpangan melalui pengawasan ini 

dapat secepatnya diambil tindakan pencegahan. 

a. Kegiatan dalam pengawasan 

Pengawasan juga merupakan pengamatan 

terhadap seluruh kegiatan para pekerja dilihat dari 

relevansinya dengan perencanaan dan tujuan yang telah 

ditetapkan. Dengan demikian, dalam pengawasan 

terdapat kegiatan-kegiatan: 

1) pengamatan terhadap kinerja seluruh pelaku rencana; 

2) pembinaan terhadap anggota organisasi secara 

sistematis sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan 

organisasi; 

3) penelusuran relevansi kerja dengan perencanaan; 

4) pemerhatian arah pekerjaan dengan tujuan yang telah 

ditetapkan; 

5) kontrol terhadap kuantitas dan kualitas kerja; 

6) efektivitas pelaksanaan kegiatan; 

7) efisiensi penggunaan anggaran; 
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8) perbandingan hasil kerja masa lalu dengan masa yang 

sedang dikerjakan; 

9) bahan perbandingan untuk perencanaan di masa 

datang dan bahan evaluasi.
65

 

b. Prinsip Pengawasan 

Sejalan dengan kegiatan-kegiatan tersebut, 

Syaiful Sagala berpendapat bahwa dalam tindakan 

pengawasan perlu memperhatikan prinsip-prinsip 

berikut: 

1) Strategi menentukan keberhasilan dengan mengukur 

perbuatan 

2) Membandingkan perbuatan dengan standar yang 

ditetapkan dan menetapkan perbedaan-perbedaan jika 

ada yang menjadi umpan balik sebagai bahan revisi 

dalam mencapai tujuan 

3) Responsif terhadap perubahan kondisi dan 

lingkungan 
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4) Cocok dengan organisasi pendidik dengan 

memperhatikan hakikat manusia dalam mengontrol 

para personel 

5) Memperbaiki penyimpangan dengan tindakan 

pembetulan.
66

 

c. Tujuan Pengawasan 

Adapun tujuan pengawasan adalah sebagai 

berikut: 

1) Menghentikan atau meniadakan kesalahan, 

penyimpangan, penyelewengan, pemborosan, 

hambatan dan ketidak adilan. 

2) Mencegah terulangnya kembali kesalahan, 

penyimpangan, pemborosan, hambatan dan 

ketidakadilan. 

3) Mendapatkan cara-cara yang lebih baik atau 

membina yang telah baik. 
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4) Menciptakan suasana keterbukaan, kejujuran, 

partisipasi, dan akuntabilitas organisasi. 

5) Meningkatkan kelancaran operasi organisasi. 

6) Meningkatkan kinerja organisasi. 

7) Memberikan opini atas kinerja organisasi. 

8) Mengarahkan manajemen untuk melakukan koreksi 

atas masalah dalam pencapaian kinerja yang ada. 

9) Menciptakan terwujudnya organisasi yang bersih.
67

 

Menurut Gaffin terdapat empat tujuan dari 

fungsi pengawasan, yaitu: 1)Adaptasi Lingkungan; 

2)Meminimkan Kegagalan; 3)Meminimumkan Biaya; 

4)Antisipasi Kompleksitas Organisasi.
68

 

d. Jenis Pengawasan 

Menurut Engkoswara dan Aan Komariyah 

pengawasan memiliki empat jenis yaitu: 
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1) Pengawasan Melekat; yaitu pengawasan yang 

dilakukan oleh atasan langsung yang memiliki 

kekuasaan (power) dilakukan terus menerus secara 

preventif dan represif agar tugas yang diemban 

bawahan dapat terlaksana secara efektif dan efisien 

terrhindar dari penyimpangan-penyimpangan. 

2) Pengawasan Fungsional; yaitu pengawasan yang 

dilaksanakan oleh pihak tertentu yang memahami 

substansi kerja obyek yang diawasi dan ditunjuk 

khusus (exclusively assigned) untuk melakukan 

audit secara independen terhadap obyek yang 

diawasi. Pengawas fungsional melaksanakan tugas 

kepengawasan secara komprehensif mulai dari 

pemeriksaan, verifikasi, konfirmasi, survey, 

monitoring, dan penilaian terhadap obyek yang 

berada dalam pengawasan.
69

Pengawasan fungsional 

ini terdiri atas pengawasan internal dan eksternal. 
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a) Pengawasan Internal 

Suatu penilaian yang obyektif dan sistematis 

oleh pengawas internal atas pelaksanaan dan 

pengendalian organisasi. Pengawasan internal 

menekankan pada pemberian bantuan kepada 

manajemen dalam mengidentifikasi sekaligus 

merekomendasi masalah inefiensi maupun 

potensi kegagalan sistem dan program. 

b) Pengawasan Eksternal 

Pengawasan yang dilakukan untuk 

meningkatkan kredibilitas keberhasilan dan 

kemajuan organisasi.Pelaksana pengawasan 

eksternal dilakukan dengan prinsip kemitraan 

(partnership) antara pengawas dan yang 

diawasi.
70

 

3) Pengawasan Masyarakat; yaitu pengawasan yang 

dilakukan masyarakat kepada negara sebagai bentuk 
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social control terhadap penyelenggaraan pemerintah 

dan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan 

dalam pemerintah. 

4) Pengawasan Legislatif; yaitu pengawasan yang 

dilakukan DPR/ DPRD sebagai lembaga Negara 

yang bertugas mengawasi tindakan pemerintah.
71

 

Pengawasan merupakan tahap terakhir dalam 

manajemen.Pengawasan ini dilakukan tidak lain untuk 

mengontrol sejauh mana perencanaan yang telah 

ditentukan dapat terlaksana dengan efektif dan efisien. 

Agar tidak terdapat penyelewengan serta kesalahan 

dalam setiap tindakan untuk mencapai tujuan organisasi. 

e. Langkah-Langkah Pengawasan 

Pengawasan yang baik memerlukan langkah-langkah 

pengawasan, yaitu:
72
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1) Menentukan tujuan standar kualitas pekerjaan yang 

diharapkan. Standar tersebut dapat berbentuk standar 

fisik, standar biaya, standar model, standar 

penghasilan, standar program, standar yang sifatnya 

intangible dan tujuan yang realistis. 

2) Mengukur dan menilai kegiatan atas dasar tujuan dan 

standar yang dibutuhkan. 

3) Memutuskan dan mengadakan tindakan perbaikan. 

 

B. Kinerja Guru 

Setiap individu yang diberi tugas atau kepercayaan untuk 

bekerja pada suatu organisasi tertentu diharapkan mampu 

menunjukkan kinerja yang memuaskan dan memberikan 

konstribusi yang maksimal terhadap pencapaian tujuan 

organisasi tersebut. 

Menurut Helfert dalam Veithzal Rivai dan Ella Jauvani 

Sagala, kinerja adalah suatu tampilan keadaan secara utuh atas 

perusahaan selama periode waktu tertentu, merupakan hasil 
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atau prestasi yang dipengaruhi oleh kegiatan operasional 

perusahaan dalam memanfaatkan sumber-sumber daya yang 

dimiliki.
73

 

Sedangkan Fatah menyatakanbahwa kinerja diartikan 

sebagai ungkapan kemajuan yang didasari oleh pengetahuan, 

sikap dan motivasi dalam menghasilkan sesuatu pekerjaan. 

Kinerja dikatakan baik dan memuaskan apabila tujuan yang 

dicapai sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
74

. Kinerja 

merupakan suatu hal yang sangat penting dalam upaya 

organisasi untuk mencapai tujuannya.
75

 

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, dapat 

disimpulkan bahwa kinerja adalah hasil kerja yang telah dicapai 

seseorang dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan 

berdasarkan atas standarisasi atau ukuran dan waktu yang 

                                                           
73

 Supardi,Kinerja Guru, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016 ), 

45 
74

Ibid.,47. 
75

Veithzal Rivai dan Ella Saugani Sagala, Manajemen Sumber Daya 

Manusia untuk Perusahaan, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 548. 



82 

 

disesuaikan dengan jenis pekerjaannya dan sesuai dengan 

norma dan etika yang telah ditetapkan. 

Masalah kinerja selalu mendapat perhatian dari manajer 

karena sangat berkaitan dengan produktivitas lembaga atau 

organisasi. Faktor utama yang dapat memengaruhi kinerja 

adalah kemampuan dan kemauan. Dalam kaitannya dengan 

kinerja guru yang berada dalam suatu organisasi sekolah, maka 

guru menduduki peran yang  sangat penting dalam proses 

pendidikan dan pembelajaran dalam mempersiapkan peserta 

didik untuk mencapai kompetensi yang telah telah ditetapkan.  

Kinerja guru adalah perilaku yang dihasilkan seorang 

guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai pendidik dan 

pengajar ketika mengajar di depan kelas, sesuai dengan kriteria 

tertentu. Kinerja seorang guru akan terlihat pada situasi dan 

kondisi kerja sehari-hari. Kinerja dapat dilihat dalam aspek 

kegiatan ketika menjalankan tugas dan kualitas dalam 

melaksanakan tugas tersebut. Jadi kinerja guru berarti hasil 
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kerja atau prestasi kerja yang dihasilkan oleh guru dalam 

pencapaian tujuan organisasi sekolah.
76

 

1. Model Kinerja Guru 

Terdapat tiga model  dalam melaksanakan tugas guru 

sebagai pendidik untuk melaksanakan proses pembelajaran 

dikelas, diantaranya Model Rob Norris, Model Oregan, dan 

Model stanford.  

a. Model Rob Norris 

Menyatakan akumulasi beberapa komponen 

kompetensi mengajar yang harus dimiliki oleh seorang 

guru yang meliputi: kualitas personal dan profesional, 

persiapan mengajar,perumusan tujuan mengajar, 

penampilan guru dalam mengajar dikelas, penampilan 

siswa, evaluasi. 

b. Model Oregan 

Model ini mengelompokkan kompetensi atau 

kemampuan mengajar guru kedalam lima kelompok 
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yakni: perencanaan dan persiapan mengajar, kemampuan 

guru dalam mengajar dan kemampuan siswa dalam 

belajar, kemampuan mengumpulkan dan menggunakan 

informasi hasil belajar, kemampuan hubungan personal, 

kemampuan hubungan dengan tanggung jawab 

profesional. 

c. Model Stanford 

Model Stanford membagi kemampuan mengajar 

guru dikelas kedalam komponen-komponen yaitu: 

komponen tujuan, komponen guru mengajar, komponen 

evaluasi. 

2. Indikator Kinerja Guru 

Kinerja guru merefleksikan kesuksesan suatu 

organisasi, maka dipandang penting untuk mengukur 

karakteristik tenaga kerjanya. Kinerja guru merupakan 

kulminasi dari tiga elemen yang saling berkaitan yakni 

keterampilan, upaya sifat keadaan dan kondisi 

eksternal. Tingkat keterampilan merupakan bahan 
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mentah yang dibawa seseorang ke tempat kerja seperti 

pengalaman, kemampuan, kecakapan-kecakapan antar 

pribadi serta kecakapan tehknik. Sedangkan kondisi 

eksternal adalah tingkat sejauh mana kondisi eksternal 

mendukung produktivitas kerja.
77

 

Ada beberapa indikator yang dapat dilihat peran 

guru dalam meningkatkan kemampuan dalam proses 

belajar-mengajar. Indikator kinerja tersebut adalah: 

a. Kemampuan merencanakan belajar mengajar 

1) Menguasai garis-garis besar penyelenggaraan 

pendidikan. 

2) Menyesuaikan analisa materi pelajaran 

3) Menyusun program semester 

4) Menyusun program atau pembelajaran 

b. Kemempuan melaksanakan kegiatan belajar mengajar 

1) Tahap pra intruksional 

2) Tahap intruksional 
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3) Tahap evaluasi dan tidak lanjut 

c. Kemampuan mengevaluasi 

1) Evaluasi normatif 

2) Evaluasi formatif 

3) Laporan hasil evaluasi 

4) Pelakanaan program perbaikan dan 

pengayaanya.
78

 

Indikator di atas menunjukkan bahwa standar 

kinerja guru merupakan suatu bentuk kualitas yang 

menunjukkan adanya jumlah dan mutu kerja yang ahrus 

dihasilkan guru meliputi: pengetahuan, ketrampilan, 

sistem penempatan, dan unit variasi pengalaman, 

kemampuan praktis, kualifikasi, hasil pekerjaan dan 

pengembangan. 

3. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Guru 

Banyak faktor yang mempengaruhi kinerja guru 

baik faktor internal maupun eksternal. Faktor internal 
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misalnya sistem kepercayaan menjadi pandangan hidup 

seorang guru. Faktor ini  sangat besar pengaruhnya 

terhadap pembentukan etos kerjanya. Meskipun dalam 

realitanya etos kerja seseorang tidak semata-mata 

tergantung pada nilai-nilai agama atau sistem 

kepercayaan dan pandangan teologis yang dianutnya, 

tetapi pengaruh pendidikan, informasi dan komunikasi 

juga bertanggung jawab terhadap pembentukan suatu 

kinerja. 

M.Arifin mengidentifikasikan beberapa faktor 

eksternal sebagai berikut: 

a. Volume upah kerja yang dapat memnuhi kebutuhan 

seseorang. 

b. Suasana kerja yang menggairahkan atau iklim yang 

ditunjang dengan komunikasi demokrasi yang serasi 

dan manusiawi antara pimpinan dan bawahan. 

c. Sikap jujur dan dapat dipercaya dari kalangan 

pimpinan terwujud dalam kenyataan. 
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d. Penghargaan terhadap kebutuhan untuk maju. 

e. Sarana yang menunjangkesejahteraan mental dan 

fisik seperti tempat olahraga, masjid, rekreasi dan 

hiburan.
79

 

Sementara Buchari zainun, mengemukakan ada 

tiga faktor yang mempengaruhi kinerja, yaitu :  

a. Ciri seseorang 

Ciri seseorang meliputi kemampuan dan 

kepribadiannya. 

b. Lingkungan luar 

Lingkungan luar meliputi : budaya, politik, 

hukum, ekonomi dan sosial. 

c. Sikap terhadap profesi pegawai.  

Sikap terhadap profesi pegawai meliputi 

kebijakan manajemen, gaya kepemimpinan dan syarat 

kerja.
80
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4. Evalusi Kinerja Guru 

Pencapiain keberhasilan kinerja perlu dilakukan 

evaluasi atau penilaian kinerja dengan berpedoman pada 

parameter dan indikator yang ditetapkan dan diukur 

secara efektif serta efisien seperti produktivitasnya, 

efektivitas menggunakan waktu, dana yang dipakai serta 

bahan yang tidak terpakai. Adapun evaluasi kerja 

melalui perilaku dilakukan dengan cara membandingkan 

dan mengukur perilaku seseorang dengan teman sekerja 

atau mengamati tindakan seseorang dalam menjalankan 

perintah atau tugas yang diberikan, cara 

mengkomunikasikan tugas dan pekerjaan orang lain. 

Evaluasi kinerja dapat dilakukan dengan cara 

membandingkan perilakunya dengan rekan kerja yang 

lain dan evaluasi ciri individu adalah mengamati 

karakteristik individu dalam berperilaku ataupun 

bekerja, cara berkomunikasi dengan orang lain srhingga 

dapat dikategorikan cirinya dengan ciri orang lain. 
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Evaluasi dan penilaian kinerja menjadi penting sebagai 

feed back sekaligus sebagai follow up bagi perbaikan 

kinerja selanjutnya.
81

 

Penilaian kinerja dapat dimanfaatkan oleh 

manajemen untuk: 

a. Mengelola operasi organisasi secara efektif dan 

efisien melalui motivasi kinerja karyawan. 

b. Membantu pengambilan keputusan yang 

bersangkutan dengan karyawannya. 

c. Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan 

pengembangan karyawan dan untuk menyediakan 

kriteria seleksi program pelatihan. 

d. Menyediakan umpan balik bagi karyawan bagaimana 

atasan mereka dalam menilai kinerjanya. 

e. Menyediakan suatu dasar bagi distribusi 

penghargaan.
82
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C. Aktualisasi Fungsi Manajemen dalam Kinerja Guru 

1. Fungsi Planning dalam Kinerja Guru 

Robbins dan Coulter menjelaskan bahwa sedikitnya 

terdapat empat fungsi dari perencanaan, yaitu perencanaan 

berfungsi sebagai arahan, perencanaan meminimalkan 

dampak dari perubahan, perencanaan meminimalkan dampak 

dari perubahan, serta perencanaan menetapkan standar dalam 

pengawasan kualitas.
83

 

1. Perencanaan sebagai Pengarah 

 Perencanaan akan mengahsailkan upaya untuk 

meraih sesuatu dengan cara yang lebih terkoordinir. 

Lembaga dalam menjalankan perencanaan sangat 

mungkin mengalami konflik dan pemborosan dalam 

pembiayaan anketidak berhasilan dalam pencapaian 

tujuan karena bagian dari organisasi bekerja sendiri tanpa 

ada koordinasi yang jelas dan terarah. Dalam hal ini 
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perencanaan memegang fungsi pengarahan dari apa yang 

harus dicapai oleh organisasi.  

2. Perencanaan sebagai Minimalisasi Ketidakpastian 

 Pada dasarnya segala sesuatu yang ada didunia 

ini mengalami perubahan. Tidak ada yang tidak berubah 

kecuali perubahan itu sendiri. perubahan sering kali sesuai 

dengan apa yang kita perkirakan, akan tetapi tidak jarang 

menimbulkan ketidakpastian bagi organisasi. Dengan 

adanya perencanaan diharapkan ketidakpastian yang 

mungkin kaan terjadi dimasa yang akan datang dapat 

diantisipasi. 

3. Perencanaan sebagai Minimalisi Pemborosan 

 Perencanaan juga berfungsi sebagai minimalisasi 

pemborosan sumber daya organisasi yang digunakan. Jika 

perencanaan dilakukan dengan baik, maka jumlah sumber 

daya yang diperlukan dengan cara bagaimana 

penggunaannya akan dipersiapkan dengan baik. Dengan 
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dmeikian pemborosan dalam pembiayaan ini dapat 

diatasi. 

4. Perencanaan sebagai penetapan standar dalam 

pengawasan kualitas 

 Dalam perencanaan lembaga mentukan tujuan 

dan rencana untuk mencapai sebuah tujuan. Dalam 

realisasinya lembaga membandingkan antara standar  

yang ingin dicapai dengan realisasi dilapangan. Kemudian 

meminimalisasikan penyimpangan yang terjadi. Dalam 

hal ini perencanaan berfungsi sebagai penetapan standar 

kualitas yang ingin dicapai dalam sebuah lembaga. 

2. Fungsi Organizingdalam Kinerja Guru 

Fungsi organizing dalam peningkatan kinerja guru 

berperan sebagai berikut: mengalokasikan sumber daya 

manusia; menetapkan struktur organisasi; melakukan 

kegiatan perekrutan dan pelatihan guru serta kegiatan 
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penempatan sumber daya manusia pada posisi yang paling 

tepat.
84

 

3. Fungsi Actuating dalam Kinerja Guru 

Fungsi Actuating dalam kinerja guru memiliki peran 

sebgaai berikut: mengimplementasikan proses 

kepemimpinan, pembimbingan, dan pemberian motivasi 

kepada tenaga agar dapat bekerja secara efektif dan efisien 

dalam pencapaian tujuan; memberikan tugas dan penjelasan 

rutin mengenai pekerjaan; menjelaskan kebijakan yang 

ditetapkan.
85

 

 

4. Fungsi Controling dalam Kinerja Guru 

Pada bagian pengawasan fungsi ini berperan dalam: 

mengevaluasi keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan 

target madrasah sesuai indikator yang telah ditetapkan; 

mengambil langkah klarifikasi dan koreksi atas 
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penyimpangan yang mungkin ditemukan; melakukan 

berbagai alternatif solusi atas berbagai masalah yang terkait 

dengan kinerja guru. 
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BAB III 

PAPARAN DATA DAN ANALISIS 

 

I. Profil MI Ma’arif Purwantoro 

1. Sejarah Berdirinya MI Ma’arif Purwantoro 

MI Ma’arif Purwantoro Wonogiri merupakan sekolah 

formal setara dengan Sekolah Dasar (SD). Sekolah ini 

terlahir untuk menjawab tantangan zaman yang semakin 

kompleks, serta untuk berperan aktif melaksanakan program 

pemerintah terutama dalam rangka meningkatkan kualitas 

sumber daya manusia Indonesia melalui program wajib 

belajar 9 tahun. 

Awal berdirinyin MI Ma’arif bermula dari rasa prihatin 

terhadap kegiatan-kegiatan yang berada di TPQ cenderung 

tidak ada dorongan dan tidak ada dukungan dari wali. 

Sehingga Bp Asykuri S.Pd I memiliki gagasan untuk 

mendirikan madrasah ini serta mencantumkan mapel agama 

yang lebih spesifik. Gagasan ini muncul pada bulan Maret 

2013 kemudian diadakan musyawarah dengan berbagai 
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kalangan warga, kemudian para sesepuh memberikanarahan 

untuk mendirikan Madrasah Ma’arif. Selanjutnya Bulan 

April 2014 kami sudah mulai menerima siswa tahun 

pelajaran 2014/2015. Dan saat itu berjumlah 14 siswa. 

Lantaran belum memiliki gedung maka kepala madrasah  

bekerja sama dengan yayasan untuk mempergunakan ruang 

disebelah masjid Baitul mukhlisin untuk ruang kelas. Dan 

keadaan ini berakhir ketika ada seorang yang bernama 

H.Solehan mewakafkan tanah beliau kemudian dari berbagai 

upaya dapat dibangun 3 lokal. Selang beberapa  bulan ruang 

kelas selesai dibangun izin opersional keluar sehingga 

terakui di kementrian agama.
86

 

2. Letak Geografis MI Ma’arif Purwantoro 

Lokasi Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif Purwantoro 

Wonogiri terletak di wilayah lingkungan kecamatan 

Purwantoro kabupaten Wonogiri yang sebagian 

penduduknya dengan tingkat ekonomi menengah kebawah 
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sebab berada diwilayah pegunungan. Tepatnya di Jalan 

Wijaya Kusuma Rt. 03/ Rw. 03 Dusun Wates kulon, Desa 

Bangsri Kecamatan Purwantoro Kabupaten Wonogiri.   

Adapun batas-batasnya yaitu :  

a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Kenteng 

Kecamatan Purwantoro. 

b. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sumber 

Kecamatan Purwantoro. 

c. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Joho  Kecamatan 

Purwantoro. 

d. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Sanggrong 

Kecamatan Purwantoro.
87

 

3. Visi dan Misi MI Ma’arif Purwantoro 

a. Visi  

Terbentuknya Generasi Qur’ani, Berprestasi, 

Mandiri, dan Beraqidah Ahlussunnah wal Jama’ah. 

Indikator: 
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1) Mengembangkan kurikulun yang terpadu. 

2) Memiliki daya saing dalam prestasi Ujian Nasional dan 

non Akademik. 

3) Unggul dalam baca tulis Al-Qur’an dan berakhlaqul 

karimah. 

4) Menjadikan ajaran islam dan nilai-nilai islam 

Ahlussunnah wal Jama’ah sebagai landasan sikap dan 

perilaku kehidupan sehari-hari. 

5) Inovasi secara terus menerus dalam strategi 

pembelajaran. 

6) Terpenuhinya tenaga pendidik dan kependididkan yang 

professional dan kompeten. 

7) Terpenuhinya sarana dan prasarana serta media 

pembelajaran. 

8) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembiayaan 

pendidikan. 

9) Penilaian yang otentik dan variatif. 
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b. Misi 

1) Menyelenggarakan pendidikan berlandaskan kepada 

nilai-nilai  Al Qur’an dan Hadits dengan mengutamakan 

kualitas layanan peserta didik dan mutu lulusan dengan 

niat ibadah dalam rangka mencari ridho Allah SWT. 

1) Membiasakan dan mengamalkan nilai-nilai keagamaan 

dalam kehidupan sehari-hari. 

2) Meningkatkan prestasi akademis dan non akademis 

3) Mengembangkan dan meningkatkan apresiasi dan kreasi 

seni  olahraga serta membangun budaya sekolah yang 

kompetitif dan produktif. 

4) Mengembangkan dan meningkatkan kemampuan peserta 

didik di bidang kognitif, psikomotor, yang mengarah 

pada penguasaan dan penerapan ilmu pengetahuan dan 

teknologi dengan menerapkan pembelajaran aktif, 

inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. 
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mengefektifkan pembelajaran dan mengoptimalkan 

kegiatan ekstrakulikuler.
88

 

4. Keadaan Pendidik dan Peserta Didik MI Ma’arif 

Purwantoro 

a. Keadaan Pendidik 

Pendidik atau guru dalam lembaga pendidikan 

sangat berperan penting dalam pencapaian keberhasilan 

belajar mengajar. Karena guru adalah orang yang 

mentransfer ilmu pengetahuan kepada peserta didik. 

Salah satu faktor keberhasilan dalam proses pendidikan 

adalah peranan dari guru atau tenaga pendidik itu 

sendiri. Maka dari itu, setiap lembaga pendidikan 

memiliki guru yang disesuaikan dengan kebutuhan 

kegiatan pendidikannya. 

Dalam kinerja guru di MI Ma’arif Purwantoro, 

memiliki beberapa permasalahan, di antaranya: 

kurangnya sarana dan prasarana yang memadai, 
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kualifikasi pendidik (guru kelas) yang tidak relevan, 

kesenjangan antara guru kelas dan guru mata pelajaran. 

Dalam perencanaan yang dilakukan oleh para guru di 

MI Ma’arif Purwantoro, yaitu dengan menyiapkan 

administrasi terutama RPP, jurnal harian dan rangkuman 

materi yang bertujuan agar dalam penyampaian kepada 

para siswa guru sudah menguasai dengan baik.  

Kinerja guru yang berada di MI Ma’arif 

Purwantoro, memiliki model: dalam mengajar guru MI 

Ma’arif Purwantoro berupaya maksimal sesuai dengan 

apa yang sudah direncanakan dan sesuai dengan tujuan 

dari pembelajaran yang ada, berupaya dapat 

menjalankan pembelajaran agar sesuai dengan standar 

yang telah ditetapkan. Dalam hal ini guru melakukan 

efisien baik dalam waktu maupun biaya. Selanjutnya, 

sebelum melakukan pembelajaran guru mempersiapkan 

terlebih dahulu baik administrasi maupun materi yang 

akan disampaikan, metode maupun alat peraga yang 
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akan digunakan. Sedangkan dalam tujuan mengajar guru 

mengacu pada tujuan pembelajaran yang sudah 

tercantum dalam rencana pembelajaran (RPP) yang 

digunakan sebagai bahan acuan dalam pencapaian 

tujuan pembelajaran. Serta guru berupaya  menarik 

perhatian siswa dengan berpakaian rapi, sikap sopan 

ramah tetapi tetap tegas. Dan guru sering memberikan 

kesempatan pada siswa untuk menampilakan hasil karya 

maupun menampilkan kemampuan dalam mencapai 

pembelajaran didepan teman-temannya. Selain itu upaya 

evaluasi menjadi bagian dari model kinerja guru yang 

dijalankan di MI Ma’arif Purwantoro. Upaya evaluasi 

biasa dilakukan dengan lisan maupun tulisan. Melalui 

ulangan harian, UTS maupun UKK. Dalam pelaporan 

hasil ulangan terhadap wali siswa pada evaluasi UTS 

diberikan nilai murni, agar wali benar-benar mengetahui 
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seberapa kemampuan anaknya. Hal ini juga bertujuan 

agar ada motivasi lebih dari orang tua.
89

 

Dalam proses pembelajarannya diawali dengan 

berdo’a dan membaca asmaul husna secara bersama-

sama. Guru mengadakan pretest, yang bertujuan untuk 

mengingatkan para siswa mengenai materi yang 

disampaikan pada pertemuan sebelumnya. Tidak jarang 

guru memberikan hadiah kecil untuk para siswa yang 

dapat menjawab pertanyaan dengan tepat dan benar. 

Kemudian guru berupaya menguasai anak-anak 

sehingga fokus terhadap pembelajaran. Setelah siswa 

fokus baru dimulai kegiatan KBM yaitu penyampaian 

materi dan setelah KBM diadakan tanya jawab sebelum 

mengakhiri pembelajaran. Setelah selesai Subtema 

pembelajaran yang disampaikan dilakukan evaluasi. 

Evaluasi yang dilakukan berupa fortopolio dan lisan. 
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Bila hasilnya belum sesuai KKM maka diadakan 

perbaikan agar hasil dapat meningkat. Apabila program 

perbaikan belum dapat meningkatkan, guru kelas 

biasanya melakukan pemberitahuan sederhana yaitu 

dengan memintakan tanda tangan lembar evaluasi 

kepada wali murid, agar mereka mengetahui hasil dari 

putra-putri mereka. Dari hasil ini, dapat dilihat 

bagaimana guru berhasil atau belum dalam 

melaksanakan KBM.
90

 Berikut data kepegawaian para 

guru dan karyaan di MI Ma’arif Purwantoro Wonogiri 

tahun pelajaran 2018/2019.
91

 

Kinerja guru di MI Ma’arif  belum maksimal, 

masih ada guru yang mengajar tidak sesuai dengan latar 

belakang pendidikan yang dimiliki. Dengan kondisi 

seperti ini, maka bagi guru yang belum berpendidikan 

strata satu (S-1) atau diploma empat (D-IV) serta 
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mengajar bidang studi yang tidak sesuai dengan latar 

belakang pendidikan yang dimiliki tentunya termasuk 

guru yang belum berkompeten atau belum layak 

mengajar. Disiplin kerja guru dalam melaksanakan 

tugasnya belum sepenuhnya dilakukan dengan baik. 

Masih terdapat guru yang datang mengajarnya terlambat 

dan malas mengajar. Meskipun hanya sebagian kecil 

saja, tetapi hal ini tentu akan mempengaruhi dan 

mengganggu proses belajar mengajar di sekolah. Dan 

kebanyakan guru yang belum disiplin adalah guru 

mapel, karena selain di MI biasanya memiliki tugas 

ditempat lain. Dan dalam berbagai kegiatan diluar 

sekolah biasanya guru mata pelajaran apabila tidak 

terjadwal di MI sering tidak berpartisipasi.  

Sebagaimana dikemukakan oleh Saroh S.Pd.I, mengenai 

kinerja guru yang masih belum pantas dalam kegiatan 

belajar mengajar di MI Ma’arif Purwantoro yang 
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biasanya sering dilakukan oleh guru mata pelajaran, 

diantaranya: 

1) Guru tidak membuat lembar kerja atau satuan 

pelajaran. 

2) Guru berada di sekolah hanya pada saat jam 

mengajar. 

3) Guru tidak berpartisipasi dalam kegiatan diluar 

sekolah. 

4) Guru tidak membuat administrasi secara lengkap. 

5) Guru jarang melakukan evaluasi pada siswa. 

6) Guru sering izin dan melimpahkan tanggung 

jawabnya pada guru kelas. 

7) Guru yang izin tidak memberikan tugas. 

8) Guru sering tidak mengikuti upacara pada hari Senin 

ataupun upacara peringatan hari nasional. 

9) Guru tidak membuat RPP. 
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10) Guru tidak mau memberi sikap tegas terhadap siswa 

yang tidak disiplin dalam mengerjakan tugas.92 

Disisi lain, juga terdapat guru mapel yang memiliki 

sikap disiplin yang tinggi misalnya pada mata pelajaran tartil 

yang dilaksanakan pagi pukul 07:00 – 07:30 dan siang pada 

pukul 12:30-13:10, pada tartil ini guru datang tepat waktu, 

pembelajaran dilaksanakan dengan tertib. Misalnya ada siswa 

yang tidak memperhatikan atau tidak menghafal surat maka 

diberi tindakan yang tegas. Hal ini, agar anak memiliki 

tanggung jawab terhadap tugas yang diterima. Disisi lain guru 

juga memberikan reward kepada anak yang berhasil. Guru 

tartil yang berada di MI Ma’arif Purwantoro ada 3 guru. Dan 

ketiga guru ini memiliki kompetensi yang sesuai dengan 

bidangnya. Sehingga kinerja yang ditunjukkan baik. Sebab, 

selain menjadi salah satu mata pelajaran, tartil menjadi 
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program yang berbeda dibandingkan dengan beberapa sekolah 

dasar yang berada disekitar desa bangsri dan Purwantoro.
93

 

Tabel 3.1 Kepegawaian MI Ma’arif Purwantoro 

N

NO 
Nama Jabatan 

1 Asykuri,S.Pd.I Kepala Madrasah 

2 Bambang Riyanto, S.Pd.I Guru Bahasa Arab 

3 Niningsih, S.pd.I Wali Kelas V 

4 Hariani, S.Pd.I Wali Kelas IB 

5 Saroh, S.pd.I Wali Kelas IIC 

6 Ahmad S.pd.I Wali Kelas IIB 

7 Muchlis Subyekti, S.pd.I Wali Kelas IA 

8 Windarti Agustina, S.pd Mapel Matematika 

9 Khusnul Khotimah, S.pd.I Wali Kelas IVA 

10 
Nuril Muthoharoh S.S., 

S.pd.I 
Wali Kelas IIA 

11 Sriyanto, S.pd.I Wali Kelas IIIA 

12 Slamet, S.pd.I Wali Kelas IIIB 

13 Fariha Tawadhuun, S.pd.I Wali Kelas VI 
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14 M. Ridwan Hakim, S.pd.I Wali Kelas IVB 

15 Fuad Hasanudin, S.pd.I Mapel Akidah Akhlak 

16 Ibnu Santoso, S.pd.I 
Mapel Qur’an Hadits 

dan BTA 

17 Yuni Astuti, S.pd.I Mapel Fiqih 

18 Alpiyanto S.Pd Mapel PJOK 

19 Yanto S.Pd Mapel Fiqih 

19 Hasan asrori Tartil kelas I-II 

20 Gus Muhdor Hamami Tartil Kelas III-IV 

21 Zamrotul Aliyah Tartil kelas V-VI 

22 Badrus Nur Bad solik S.Pd Pembina Pramuka 

23 Diana Maulintan Perpustakaan 

24 Pitrotul Laila apidah Operator Madrasah 

25 Kiki Dwi Cahyani TU 

26 Agus Kerin Penjaga Sekolah 

 

b. Keadaan Peserta didik 

Siswa merupakan komponen dalam pendidikan yang 

menjadi bahan mentah untuk dibimbing dan diarahkan oleh 



111 

 

para pendidiknya.Tanpa keberadaan siswa, sebuah lembaga 

pendidikan tidak dapat berjalan mencapai tujuan pendidikan. 

Adapun keadaan siswa di sini adalah jumlah secara 

keseluruhan siswa MI Ma’arif Purwantoro. Pada periode 

2018-2019 jumlah siswa MI Ma’arif Purwantoro sebagai 

berikut: 

1) Kelas 1 berjumlah 55 siswa, yang terdiri dari 22 laki-

laki dan 33 perempuan. 

2) Kelas 2 berjumlah 46 siswa, yang terdiri dari 13 laki-

laki dan 23 perempuan. 

3) Kelas 3 berjumlah 41 siswa, yang terdiri dari 19 laki-

laki dan 22 perempuan. 

4) Kelas 4 berjumlah 38 siswa, yang terdiri dari 19 laki-

laki dan 19 perempuan. 

5) Kelas 5 berjumah 23 siswa, yang terdiri dari 16 laki-

laki dan 7 perempuan. 

6) Kelas 6 berjumlah 11 siswa, yang terdiri dari 1 laki-

laki dan 10 perempuan.
94
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5. Struktur Organisasi MI Ma’arif Purwantoro 

Kepala Madrasah merupakan pimpinan tertinggi di 

Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif Purwantoro Wonogiri yang 

memiliki kebijakan-kebijakan penuh dalam mengatur jalannya 

kegiatan belajar mengajar. Meskipun demikian Kepala 

Madrasah juga memiliki tanggung jawab kepada yayasan. 

Adapun Struktur Organisasi Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif 

Purwantoro Wonogiri adalah sebagai berikut: 
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Keterangan : 

_ _ _ _ _ _ _ _ : Garis Koordinasi 

___________  : Garis Komando 

Gambar 3.1Struktur Organisasi Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif 

Purwantoro Wonogiri 
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7. Sarana dan Prasarana MI Ma’arif Purwantoro 

Sarana dan prasarana di MI Ma’arif Purwantoro 

Wonogiri masih belum memadai dikarenakan 

keterbatasannya dana. Sarana dan Prasarana MI Ma’arif 

Purwantoro Wonogiri antara lain adalah ruang teori atau 

ruan kelas ada 11 kelas, ruang Kepala Madrasah, ruang 

Guru dan TU, kamar mandi atau WC siswa dan guru, 

gudang, serta ruang ibadah.
95

 

TABEL 3.2 Data Tentang Keadaan Sarana dan 

Prasarana Fisik Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif Purwantoro 

Wonogiri. 

NO Ruang 

/ Gedung 

Jumlah Luas 

M² 

Status Ket 

1 Ruang Kelas 11 49 M² Milik Baik 

2 Masjid  1 90 M² Milik Baik 

3 Kamar 

Mandi/WC 

6 4 M² Milik Baik 

4 Ruang Guru 1 42 M² Milik Baik 

5 Ruang Kepala 

Sekolah 

1 42 M² Milik Baik 

6 Ruang TU 1 42 M² Milik Baik 

7 Gudang 1 12 M² Milik Baik 
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Dari paparan data diatas, MI Ma’arif Purwantoro 

merupakan lembaga pendidikan islam yang berdiri pada 

tahun 2013, yang memiliki letak geografis didesa Bangsri 

dan saat ini sudah memiliki ijin operasional serta memiliki 

gedung sendiri. Memiliki 26 tenaga pendidik dan karyawan 

serta memiliki Struktur oraganisasi guru yang disesuaikan 

dnegan kemampuannya. 

J. Aktualisasi Fungsi Manajemen Perencanaan (Planning) 

Dalam Peningkatan Kinerja Guru 

Pada bab ini akan penulis paparkan mengenai 

aktualisasi smanajemen perencanaan dalam kepemimpinan 

untuk peningkatan kinerja guru di MI Ma’arif Purwantoro 

berdasarkan data yang penulis dapatkan dari wawancara, 

observasi dan dokumentasi. Dapat dilihat dari data yang 

diperoleh penulis yang berkaitan dengan perencanaan berikut:  

Berdasarkan pemaparan Bapak Asykuri S.Pd.I 

selaku kepala sekolah di MI Ma’arif Purwantoro, 

bahwasannya dalam kepemimpinan yang dijalankannya 
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beliau melakukan berbagai perencanan terutama dalam 

peningktan kinerja guru. Sebab dengan kinerja guru yang 

baik akan mampu memberikan konstribusi langsung 

terhadap kualitas sekolah melalui berbagai bentuk 

peningkatan sekolah. Dalam perencanaan untuk 

meningkatkan kinerja guru dilakukan penyusunan RKM, 

RKT dan program kegiatan yang khusus ditujukan untuk  

meningkatkan kinerja guru yang disusun secara bersama-

sama oleh kepala sekolah, yayasan, komite dan dewan guru.  

Dari paparan data diatas dapat diketahui bahwa 

kepala sekolah telah melaksanakan fungsi manajemen yang 

pertama sesuai dengan teori fungsi manajemen G .Terry  

yaitu perencanaan (planning). Dalam kepemimpinannya 

disusun perencanaan terlebih dahulu yang melibatkan 

berbagai elemen yang terkait khusus dengan penyusunan 

perencanaan ini.  Berbagai program yang akan dilaksanakan 

telah direncanakan sehingga dalam pelaksanaannya 

diharapakan dapat berjalan secara maksimal. Hal ini sesuai 
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dengan pemaparan konsep perencanaan (planning) yang 

dikemukakan oleh Stoner dan Freeman, perencanaan adalah 

proses bagaimana menentukan organisasi bisa mencapai 

tujuannya. Dimana perencanaan adalah proses yang disusun 

oleh elemen yang terkait agar dapat mencapai tujuan 

sekolah, visi dan misi sekolah. 

Selanjutnya dikemukakan kembali oleh bapak 

Asykuri,  perencanaan untuk peningkatan kinerja guru di MI 

Ma’arif Purwantoro mengarah pada fungsi perencanaan. 

Kepala sekolah membuat rencana induk sebagai bahan 

acuhan dalam pelaksanaan. Sehingga dalam pelaksanaanya 

terstruktur. Rencana yang di buat baik jangka panjang 

maupun jangka pendek. Untuk mewujudkan kinerja yang 

baik haruslah ditunjang dengan manajemen kepemimpinan 

yang terencana. Disini Kepala madrasah menyusun Rencana 

Kerja Jangka Menengah (RKM) yang direncanakan selama 

lima tahun. Kemudian Kepala sekolah meyusun Rencana 
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Kerja Tahunan (RKT) yang di dalamnya mencangkup 

rencana program kerja selama satu tahun.  

Perencanaan dalam peningkatan kinerja guru yang 

dilakukan di MI Ma’arif terdapat berbagai proses yang  

bertujuan untuk mencapai visi dan misi madrasah memang 

telah disusun sera rinci dan terstruktur agar mampu 

mencapai visi dan misi dengan maksimal. Dengan adanya 

perencanaan ini MI Ma’arif memiliki acuhan dan arahan 

sebagai pedoman dalam pelaksanaan program yang telah 

direncanakan bersama.  

Rencana kerja madrasah ini dimaksudkan agar 

dapat dipergunakan sebagai kerangka acuan kepala sekolah 

dalam mengambil kebijakan, di samping itu sebagai 

pedoman dalam mencapai pelaksanaan peningkatan kinerja 

guru agar sesuai dengan prinsip manajemen.
96

 Selain itu 

dalam melaksanakan segala program yang direncanakan 

dilakukan dengan terstruktur dan dimusyawarahkan  terlebih 
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dahulu dengan para guru dan karyawan dan tidak lepas 

semua itu disesuaikan dengan visi misi yang telah 

ditetapkan, agar tercapai visi misi yang telah ditetapkan. 

Berdasarkan pemaparan data diatas perencanaan 

yang disusun di MI Ma’arif Purwantoro mengarah pada 

perencanaan berdasarkan jangka waktu. Dapat dilihat pada 

penyususnan RKM dan RKT yang dibatasi oleh waktu dan 

sesui dengan jenis perencanaan yang dikemukakan oleh 

Sarinah dan Mardalena dalam bukunya pengantar 

manajemenyaitu Berdasarkan jangka waktunya, perencanaan 

dapat dibedakan menjadi: 

d) Perencanaan Jangka Pendek 

Perencanaan jangka pendek adalah perencanaan 

tahunan atau perencanaan yang dibuat untuk 

dilaksanakan dalam waktu yang kurang dari lima 

tahun,sering juga disebut sebagai rencana operasional.  

e) Perencanaan Jangka Menengah 
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Perencanaan jangka menengah mencakup kurun 

waktu pelaksanaan lima sampai sepuluh tahun. 

Perencanaan ini merupakan penjabaran dari rencana 

jangka panjang tetapi sudah lebih bersifat operasional.  

f) Perencanaan Jangka Panjang 

Perencanaan jangka panjang meliputi cakupan 

waktu diatas 10 tahun sampai dengan 25 tahun. Semakin 

panjang rencana semakin banyak variabel yang 

dikontrol.
97

 

Sesuai dengan teori diatas, bahwasannya RKT 

termasuk pada jenis perenanaan jangka pendek yaitu 

kurang dari lima tahun. Sedangkan RKM disusun untuk 

perencanaan dalam jangka waktu lima sampai sepuluh 

tahun masuk pada perencanaan jangka menengah. 

Sedangakan di MI Ma’arif Purwantoro belum melakukan 

penyusunan perencanaan jangka panjang yaitu  berkisar 10-

25 tahun. 
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 Selain data diatas, berdasarkan wawancara yang 

diperoleh penulis dengan  bapak Ahmad S.Pd, terkait 

perencanaan. Beliau menjelaskan bahwa berbagai program 

yang akan dilakukan sebagai upaya dalam peningkatan 

kinerja guru, diantaranya dengan kepala sekolah 

mengikutsertakan guru dalam kegiatan KKG distrik, serta 

kerja sama dengan yayasan ma’arif kabupaten untuk 

mengikutsertakan guru dalam kegiatan workshop maupun 

seminar yang berkaitan dengan peningkatan kompetensi. 

Bekerjasama dengan yayasan lokal untuk melakukan 

berbagai pembinaan terhadap guru. Kemudian melakukan 

kegiatan studi banding terhadap sekolah yang dinilai 

memiliki kualitas yang lebih baik sehingga dapat dijadikan 

sebagai bahan evaluasi dan perbaikan baik secara 

administrasi maupun dalam aspek sumber daya manusia.
98

 

Pernyataan diatas diperkuat dengan pernyataan 

yang dipaparkan oleh ibu Nuril Muthoharroh S.Pd, 
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menjelaskan bahwa: dalam perencanaan program semua 

guru memang dilibatkan, seluruh guru yang ada diajak untuk 

menyusun bersama perencanaan progran yang dijalankan di 

MI Ma’arif purwantoro, pengikutsertaan guru dalam 

kegiatan kkg distrik maupun workshop yang diadakan oleh 

yayasan Ma’arif kabupaten. Selain ini memang ada 

perencanaan dalam hal studi banding kemadrasah lain, hal 

ini digunakan para guru untuk mengetahui serta mengukur 

bagaimana kinerja yang telah dilakukan. 

Melihat data yang diperoleh, sesuai dengan 

perencanaan mengarahkan kegiatan dalam peningkatan 

kinerja guru, yaitu dengan berbagai program yang sasaran 

utamanya guru. Hal ini sesuai dengan konsep perencaan 

yang baik yang dikemukakan oleh Burhanuddin yang 

menyatakan bahwa: perencanaan dibuat berdasarkan data 

yang ada dan dipikirkan pula kejadian-kejadian yang 

mungkin timbul sebagai akibat tindakan pelaksanaan yang 

diambil; dibuat oleh orang-orang yang sungguh-sungguh 
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memahami teknik perencanaan; Rencana  harus disertai oleh 

rincian yang teliti dan detail; rencana harus bersifat 

sederhana, artinya terdapat kemudahan-kemudahan 

pemahaman dan pelaksanaannya oleh pihak yang 

memerlukan; harus dapat mengikuti perkembangan 

kemajuan masyakat, perubahan situasi dan kondisi 

(fleksibel); perencanaan dilakukan secara terus menerus; 

hendaknya memikirkan peningkatan dan perbaikan-

perbaikan untuk kesempurnaan di masa yang akan datang; 

harus terdapat tempat pengambilan resiko bagi setiap 

kemungkinan yang muncul dikemudian hari.
99 

Sesuai paparan teori diatas MI Ma’arif menyusun 

perencanaan yang tergolong baik, yaitu memenuhi kriteria 

perencanaan program khusus peningkatan kinerja guru 

sesuai yang dikemukakan oleh Burhanuddin. Mulai disusun 

berdasarkan data dan kemungkinan yang akan timbul sampai 

pada poin disusun oleh pihak yang memahami tehnik 
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perencanaan yaitu yayasan bersama kepala sekolah serta 

komite dan juga dewan guru. Sesusi pada poin tujuh yaitu 

MI Ma’arif selalu berupaya memikirkan peningkatan dan 

upaya perbaikan untuk kesempunaan dan   kemajuan serta 

peningkatan kualitas sekolah yang dilakuakn melalui fungsi 

perencanaan.Sedangkan pada ruang lingkup perencaan, MI 

Ma’arif tergolong pada lingkup waktu, yaitu pada dimensi 

waktu jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. 

Dalam perencanaan proses KBM para guru 

berupaya memberikan yang terbaik dan berusaha 

semaksimal mungkin agar visi dan misi madrasah dapat 

dicapai. Guru menyiapkan administrasi serta guru selalu 

membuat rangkuman  materi, agar dalam pemahan pada 

peserta didik lebih mudah dipahami. Selain itu, berbagai cara 

lain coba terapkan, berhubungan dengan kurikulum 13 yang 

mulai dijalankan.
100
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Berdasarkan paparan data diatas, bahwa 

perencanaan KBM sesuai pada teori yang dikemukakan oleh 

Husaini Usman terkait kegiatan dalam perencanaan tetapi MI 

Ma’arif belum menjalankan poin yang kelima yaitu 

kemampuan merubah kelemahan menjadi kekeuatan dan 

ancaman menjadi peluang analisis (SWOT). Seharusnya hal 

tersebut dilakuakan agar dalam perencanaan dapat berjalan 

lebih efektif dan efisien. 
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BAB IV 

AKTUALISASI FUNGSI MANAJEMEN 

PENGORGANISASIAN (ORGANIZING) 

DALAM PENINGKATAN 

KINERJA GURU 

 

Kepemimpinan dalam lembaga pendidikan,  memiki 

peran sebagai pemandu dan pembimbing guru, menjadi pusat 

disaat guru belum paham dan mengerti dengan tugas yang harus 

dilakukan, maupun aktivitas pendidikan lainnya yang 

digunakan untuk mencapai tujuan dari organisasi dilembaga 

pendidikan tersebut.  

George R. Terry sebagaimana dikutip oleh Mulyono 

pengorganisasian adalah menyusun hubungan perilaku yang 

efektif antar personalia dalam organisasi, sehingga mereka 

dapat bekerja sama secara efisien dan memperoleh keputusan 

pribadi dalam melaksanakan tugas-tugas dalam situasi 



127 

 

lingkungan yang ada, guna mencapai tujuan dan sasaran 

tertentu.
101

 

Sesuai dengan teori yang diungkapkan diatas, MI 

Ma’arif sudah melakukan fungsi manajemen yang kedua yaitu 

pengorganisasian (organizing). Kepala sekolah telah 

menjalankan berbagai kegiatan yang menjadi kelanjutan dari 

fungsi manajemen yang pertama (perencanaan). Dalam teori 

dijelaskan bahwa terjadi hubungan antar personalia yaitu 

hubungan yang terjadi adalah antar guru dalam melaksanakan 

kinerjanya yaitu disekolah. Dengan adanya hubungan dapat 

mencapai tujuan sekolah sesuai dengan perencanaan yang telah 

ditetapkan. Dengan adanya hubungan yang terjalin antar guru 

dapat menjadikan komunikasi yang efektif sehingga dapat 

tercipta situasi yang kondusif bagi sekolah.  

Pernyataan diatas dapat dilihat pada data yang penulis 

dapatkan dari wawancara: Pada bagian pengorganisasian kepala 

sekolah melakukan pembagian tugas sesuai dengan tupoksi dan 
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kemampuan guru. Dalam hal ini kendala yang dihadapi MI 

Ma’arif Purwantoro adalah banyaknya guru kelas yang 

pendidikannya belum linier. Sehingga  mengambil kebijakan 

untuk mengangkat guru kelas meskipun dengan kategori bukan 

PGMI tetapi PAI (tarbiyah).
102

 

Meskipun demikian dalam pebagian tugas yang akan 

diberikan pada para guru khususnya yang menjadi wali kelas 

kepala sekolah mempertimbangkan secara matang dalam 

pembagian tugasnya. Disana terdapat sebelas kelas dengan 

jumlah guru kelas yang linier hanya satu guru yaitu guru kelas 

enam,  ibu Fariha Tawadu’un. Selain dari guru kelas VI hampir 

semua adalah berpendidikan PAI (tarbiyah) dan satu orang guru 

yang memegang kelas IV A berpendidikan bahasa arab. Tetapi 

untuk guru mapel khususnya Agama Islam sudah linier semua. 

Seperti guru mapel Aqidah Akhlak, Fiqih, Alqur’an Hadits, 

Bahasa Arab, dan Sejarah kebudayaan islam (SKI).  Selain itu, 

khusus mapel matematika disana memiliki guru khusus mapel 
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matematika, mengingat mapel matematika merupakan mata 

pelajaran UN dan juga salah satu mata pelajaran yang sulit bagi 

siswa dan tidak begitu diminati. 

Sesuai pemaparan data diatas, pengorganisasian sesuai 

dengan pilar dalam pengorganisasian yang dikemukakan 

Stoner, Freman dan Gilber ada empat pilar yang menjadi dasar 

untuk melakukan proses pengorganisasian data diatas sesuai 

dnegan pilar pertama yaitu Pembagian Kerja, dalam berbagai 

perencanaan untuk mencapai tujuan sesuai perencanaan 

bersama. Keseluruhan kegiatan dan pekerjaan yang telah 

direncanakan tentunya perlu disederhanakan agar 

mempermudah bagaimana pengimplementasiannya. Pembagian 

kerja merupakan upaya untuk menyederhanakan dari 

keseluruhan kegiatan dan pekerjaan yang mungkin bersifat 

komplek menjadi sederhana dan spesifik dimana disetiap orang 

akan ditempatkan dan ditugaskan untuk setiap kegiatan yang 

sederhana dan spesifik. Adapun orang yang ditugaskan untuk 

menjalankan setiap pekerjaan yang telah dibagi tersebut. 
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 Berdasarkan teori tersebut, MI Ma’arif dalam 

menjalankan fungsi pengorganisasian sesuai dengan pilar yang 

pertama, dimana pengorganisasian dilakukan dengan 

pembagian kinerja guru yang disesuaikan dnegan kemampuan 

guru sebab di MI Ma’arif banyak guru yang kualifikasi 

pendidikannya belum sesuai dengan tugas yang dijalankan. 

Pembagian dilakuakn secara merata dengan kesepakatan 

bersama antara dewan guru dan kepala madrasah beserta 

yayasan.  

Hal ini diperkuat dengan data yang didapatkan oleh 

penulis berdasar dari wawancara dan observasi dengan Chusnul 

Khotimah S.Pd:  

Dalam pembagian tugas, kepala sekolah 

mempertimbangkan antara kemampuan dan tanggung jawab 

yang diberikan pada guru. Hal ini bertujuan agar tercapai dari 

tujuan sekolah. Beberapa hal yang dilakukan oleh kepala 

sekolah antara lain adanya program les diluar jam pelajaran 

yang diberlakukan untuk anak-anak kelas IV, V dan VI yang 
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pelaksanaannya tiga kali dalam seminggu. Selain itu, adanya 

program unggulan yang dilaksanakan disana yaitu tahfidz dan 

tilawah qur’an. Untuk program tilawah qur’an dipegang 

langsung oleh kepala sekolah sebab beliau termasuk salah satu 

qori’ terbaik di Kabupaten Wonogiri. Kejuaraan dalam bidang 

tartil sudah mulai nampak yaitu empat tahun berturut-turut 

menjadi juara tartil tingkat kecamatan putri dan tiga tahun 

berturu-turut menjadi juara kecamatan. Mewakili kabupaten 

Wonogiri di cabang tartil selama dua kali menuju ke provinsi. 

Selain itu cabang tilawah dua kali juara kecamatan kategori 

putra dan satu kali tingkat kecamatan Purwantoro. Selain itu 

masih banyak lagi kejuaraan yang diraih diberbagai bidang 

lainnya. 

Selain dari hal di atas, setiap hari Minggu diadakan 

ekstra bela diri yang mana dalam pelaksanaannya ada guru 

pembimbing khusus. Ekstra ini dijalankan untuk melatih 

ketahanan tubuh dan melatih mental anak. Tetapi guru lain yang 

bertugas piket mengikuti disana. Pelaksanaannya dimulai pukul 
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08:00 – 10:30 WIB. Selain itu, pada hari Sabtu diadakan ekstra 

pramuka bagi siswa mulai dari kelas tiga sampai kelas lima 

yang pelaksanaannya digilir. Sehingga dalam setiap Sabtu siswa 

yang mengikuti ekstra pramuka ini berbeda. Pelaksanaannya 

dimulai sepulang sekolah pukul 13:30 – 15:00.  Program lain 

yang rutin dilaksanakan adalah salat duha yang dilaksanakan 

secara serentak pada waktu istirahat. Dan dilanjutkan dengan 

pembacaan asmaul husna secara bersama-sama yang dipimpin 

oleh salah satu guru. Guru lain mengawasi siswa yang sedang 

melaksanakan program ini.Dan pada hari Jum’at setiap paginya 

diadakan program senam sehat. Seluruh siswa mengikuti 

kegiatan ini yang langsung dipegang oleh guru olahraga dengan 

bantuan seluruh guru.
103 

Dapat dilihat, dari pemaparan diatas bahwasannya pilar 

yang kedua telah dijalankan yaitu pengelompokkan pekerjaan 

sesuai dengan pemaparan teori Stoner, Freman dan Gilber yaitu: 

pengelompokkan pekerjaan setelah pekerjaan dispesifikasikan 
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kemudian pekerjaan tersebut dikelompokkan berdasarkan 

kriteria tertentu yang sejenis.Dengan adanya pengelompokkan 

kinerja guru tersebut dapat menjadikan MI Ma’arif mengalami 

perubahan dan dapat menciptakan peningkatan kinerja guru 

khusunya sehingga membawa dampak yang positif terhadap 

sekolah.  

Selain itu, Pengelompokkan kinerja guru di MI Ma’arif 

juga diwujudkan dalam penerbitan SK Kepala sekolah yang 

mana dapat dipergunakan dalam berbagai hal. Misalnya dapat 

digunakan untuk pengajuan tunjangan fungsional. Mengingat 

seluruh tenaga kerja yang berada di MI Ma’arif baik dewan 

guru maupun kepala sekolah dan juga seluruh karyawan yang 

masih berstatus sebagai tenaga honorer.  

Dalam aktualisasi pengorganisaian manajemen 

kepemimpinan di MI Ma’arif purwantoro dilakukan dengan 

pembagian tugas kepada guru sesuai dengan kemampuan dan 

keahlian di bidangnya. Pembuatan struktur organisasi agar 

pembagian tugas dapat terorganisasi dan dijalankan sesuai 
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dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing, pembagian 

tugas di MI Ma’arif Purwantoro dilaksanakan dengan adil tidak 

berpihak pada satu guru semua bersifat objektif sesuai 

kemampuan masing - masing guru pada bidangnya.  

Meskipun dari kualifikasi pendidikan guru kelas 

sebagian besar tidak linier, tetapi dalam pengorganisasiannya 

diupayakan sesuai dengan kemampuan dari masing-masing 

guru. Untuk guru mata pelajaran agama islam sudah linier 

sesuai dengan kualifiasi ijazahnya. Untuk mata pelajaran 

matematika juga sudah linier antara ijazah dan 

bidangnya.Dalam bidang tartil dan tilawah, kualifikasi pendidik 

sudah sesuai. Dalam bidang pembinaan ekstrakurikuler bela diri 

dan pramuka juga ada pembagian tersendiri. 

Dengan adanya struktur organisasi yang jelas maka 

setiap guru dapat menjalankan tanggung jawabnya dnegan 

maksimal. Sehingga kinerja guru dapat terlihat dengan jelas.  

Selain itu, dapat dilihat pada teori yang dikemukakan oleh 

George Terry pada komponen pengorganisasian yaitu 
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WEREyang berarti Work, Employes, Relationships and 

Environment yaitu pekerjaan, pegawai, hubungan dan 

lingkungan.
104

 Terlihat pada data yang dipaparkan bahwa 

dengan adanya pembagian tugas dalam struktur organisasi, 

pemnerbitan SK maka tanggung jawab apa yang diberikan 

(pekerjaan), siapa yang bertanggung jawab (pegawai), peran 

yang dijalankan (hubungan), dan lembaga yang kondusif baik 

interen maupun eksteren (lingkungan) telah jelas dan terstruktur 

dengan baik. 

Data selanjutnya, Penulis dapatkan dari hasil wawancara 

dan obsevasi selanjutnya. yaitu dengan narasumber Ibu 

Hariyani S.Pd yang menambahkan: Bahwa, sistem pembagian 

tugas memang disesuaikan dengan kemampuan Para guru, 

sebab mengingat tanggung jawab yang besar untuk menjadi 

guru kelas. Bila tidak sesuai dengan kemampuan guru akan 

menghambat jalannya KBM serta kinerja guru guru akan 
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George Terry dan Leslie W Rue, Dasar-Dasar Manajemen,(Jakarta: 

Bumi Aksara, 2010), 86. 
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rendah pula. Meskipun kualifikasi ijazah yang dimiliki guru 

belum sesuai tetapi para guru di MI Ma’arif berupaya maksimal 

dalam menjalankan tanggung jawab yang melekat pada diri 

masing-masing. Dengan belajar bersama anak-anak dan 

mengikuti berbagai bintek guru berupaya untuk maksimal. 

Semua dilakukan agar tanggung jawab terpenuhi, guru 

melakukan apa yang sudah menjadi kesepakatan bersama pada 

perencanaan. Dalam pembagian tugas lain, yaitu pada kegiatan 

ekstra kurikuler menggunakan prinsip yang sama sesuai dengan 

kemampuan dan keahliannya. Ekstrakurikuler pramuka dan bela 

diri diampu oleh Badrus Nur Bad Solik S.Pd.I yang 

pelaksanaanya sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dan 

disepakati bersama. Sedangkan dalam penambahan jam belajar 

lain (les) dari kelas empat sampai enam oleh masing-masing 

wali kelasnya. 

Berdasarkan paparan data wawancara serta observasi 

yang dilakukan  penulis, maka prinsip pengorganisaian sesuai 

dengan fungsi manajemen menurut G.R Terry yang kedua, 
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yaitu organizing (pengorganisasian). Dengan diperkuat teori 

Husaini Usman, pengorganisasian disebut sebagai proses 

penyusunan struktur organisasi. Dimana di MI Ma’arif memang 

dilakukan penyusunan struktur organisasi yang mempermudah 

pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing guru 

uitamanya dalam meningkatkan kinerja yang akan dicapai.  

Menurut menurut Ara Hidayat dan Imam Machali, 

pengorganisasian adalah suatu kegiatan pengaturan atau 

pembagian pekerjaan yang dialokasikan kepada sekelompok 

orang atau karyawan yang dalam pelaksanaannya diberikan 

tanggung jawab dan wewenang, sehingga tujuan organisasi 

dapat tercapai secara efektif, efisien dan produktif.
105

 

Berdasar dengan teori tesebut, Pengorganisasian di MI 

Ma’arif sudah sesuai yaitu dilakukan pembagian tugas yang 

ditujukan pada guru sehingga memiliki tanggung jawab penuh 

terhadap pembagian tugas yang diterimanya secara jelas dan 

terstruktur. Sedangkan Menurut Marno dan Priyono Supiyanto 

                                                           
105

Imam Machali, Pengelolaan Pendidikan, 25. 
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dalam bukunya Manajemen dan kepemimpinan Pendidikan 

Islam dijelaskan bahwa dalam pengorganisasian selalu 

berkenaan dengan:  

1) Adanya tujuan yang hendak dicapai. 

2) Penentuan jenis-jenis aktivitas kerja untuk mencapai 

tujuan-tujuan tertentu, pengelompokan, aktivitas-

aktivitas kerja ke dalam pola yang logis untuk 

menghindari terjadinya tumpang tindih dan menjamin 

kelancaran kerja.Penetapan orang-orang yang akan 

melakukan pekerjaan atau tugas-tugas. 

3) Merumuskan hubungan dan mekanisme kerja di antara 

anggota atau kelompok kerja yang ada. 

4) Penetapan kegiatan tertentu untuk setiap individu 

kelompok departemen.
106

 

Aktualisasi pengorganisasian manajemen 

kepemimpinan dalam peningkatan kinerja guru di MI 

Ma’arif Purwantoro sesuai dengan langkah-langkah yang 
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Marno dan Triyo Supriyatno, Manajemen dan Kepemimpinan 

Pendidikan Islam (Bandung: PT Refika Aditama, 2008), 17. 
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dipaparkan oleh Marno dan Priyono Supiyanto melalui 

berbagai langkah. Mulai penentuan tujuan sampai 

penetapan kegiatannya. Hal ini dapat dilihat pada 

pemaparan  yang diperkuat dengan berbagai data 

wawancara dengan guru, dalam proses 

pengorganisasiannya yang telah dijelaskan sudah melalui 

pembagian tugas dan hubungan kerjasama antara guru mata 

pelajaran dengan guru kelas dan lainnya. 
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BAB V 

AKTUALISASI FUNGSI MANAJEMEN PELAKSANAAN 

(ACTUATING)  DALAM PENINGKATAN 

KINERJA GURU 

 

Dalam pelaksanaan manajemen kepemimpinan dalam 

peningkatan kinerja guru yang dilaksanakan di MI Ma’arif 

Purwantoro dengan menekankan kegiatan yang berhubungan 

langsung dengan sumber daya manusia yang berada di 

dalamnya. Berbagai upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan 

ini, berikut data berdasarkan hasil wawancara penulis dengan 

kepala sekolah yaitu dalam pelaksanaan manajemen 

kepemimipinan dalam peningkatan kinerja guru, kegiatan yang 

dilakukan berbagai hal dengan paparan data yang diperoleh 

penulis dengan nara sumber Bapak Asykuri dengan wawancara 

dan observasi,
107

 diantaranya:  

                                                           
107

 Asykuri S.Pd.I, Wawancara dan Observasi, Purwantoro, 02 Maret 

2019 
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Pertama, kelapa sekolah membangkitkan keinginan guru 

dari dalam dirinya (motivasi). Dengan motivasi kerja yang 

tinggi maka dalam melaksanakan segala tugas maupun 

tanggung jawab akan penuh semangat dan tidak mudah 

menyerah sebelum yang menjadi tujuannya tercapai. Selain itu 

dengan motivasi kedisiplinan, semangat kerja, dan daya saing 

akan berkembang dengan sendirinya. Meskipun ada beberapa 

guru yang memiliki kesadaran yang masih rendah untuk 

meningkatkan kompetensi paedagogik maupun kompetensi 

lainnya. Disini kepala sekolah berperan sangat penting yaitu 

menjadi penggerak yang harus dapat merubah sikap yang 

demikian dan melakukan usaha-usaha yang harus dapat 

meningkatkan kinerja guru di Madrasah ini. 

Dari pernyataan diatas, sesuai dengan fungsi 

pergerakkan dalam manajemen pada poin yang kedua sesuai 

dengan teori yang dikemukakan oleh Imam Machali dalam 

bukunya Manajemen Pendidikan yaitu motivasi berfungsi 

sebagai cara untuk menggerakkan agar tujuan organisasi 
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tercapai. Dengan adanya motivasi dari kepala sekolah akan 

memberikan dorongan dari dalam guru sehingga dapat tergugah 

untuk melakukan peningkatan kinerja yang lebih baik lagi dan 

terus melakukan perbaikan-perbaikan. Dengan adanya motivasi 

ini akan memberikan peningkatan tersendiri, meskipun 

peningkatan yang terjadi secara perlahan tetapi terus menerus. 

Hal ini justru akan memberikan keberhasilan yang lebih, sebab 

tanpa adanya paksaan guru akan melakukan kinerjanya dengan 

maksimal disertai dengan rasa tanggung jawab yang tinggi. 

Kedua, kepala sekolah memberikan penghargaan 

terhadap guru yang memiliki kinerja yang baik. Penghargaan 

tersebut berupa materi maupun non materi. Dalam materi 

berupa penambahan honor sesuai dengan kesepakatan bersama. 

Sedangkan non materi berupa ucapan terimakasih. 

Dari paparan data diatas, bahwa fungsi actuatingtelah 

dijalankan secara berkelanjutan. Hal ini dapat dilihat pada 

pemberian penghargaan terhadap guru yang memiliki prestasi 

atau kinerja yang tergolong baik. Dengan adanya hal ini guru 
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akan merasa dihargai dan tidak akan memiliki kepuasan begitu 

saja. Guru akan melakukan evaluasi dan peningkatan kinerja 

baik dari segi metode maupun alat peraga dan lain sebagainya. 

Hal ini diperkuat dengan teori yang dipaparkan oleh Novianty 

Djafary dalam bukunya Manajemen Kepemimpinan Kepala 

Sekolah yaitu merangsang timbulnya kreativitas dan 

pembaharuan dalam usaha-usaha mencapai sasaran organisasi. 

Dengan penghargaan yang diberikan akan merangsang 

timbulnya usaha yang dilakukan secara individu dari guru. 

Kemudian data yang berkaitan dengan actuating penulis 

dapatkan dengan sumber yang berbeda dari Bapak sriyanto 

S.Pd.I. Dalam fungsi actuating selanjutanya yang ketiga, 

diapaparkan bahwa: pemberian kompensasi yang berbeda bagi 

setiap guru. Didasarkan pada masa kerja (lama bekerja) di 

madrasah. Sehingga kompensasi yang terima setiap guru akan 

berbeda sesuai dengan jumlah jam mengajar dan juga lama 

mengajar disana. Selanjutnya, pemberian kompensasi 

disesuaikan jumlah jam datang. Artinya apabila guru tidak 
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masuk maka kompensasi akan dikurangi sesuai dengan 

kesepakatan bersama.  

Pernyataan ini sudah sesuai dengan konsep actuating 

yang dikemukakan oleh G.Terry yang dikutip Didin Kurniadin 

dan Imam Machali bahwasannya sebagai tindakan untuk 

mengusahakan agar semua anggota kelompok mau dan 

berusaha sekuat tenaga untuk mencapai tujuan organisasi. 

Dengan adanya kegiatan diatas, akan menimbulkan 

kedisiplinan yang tinggi utamanya bagi guru, sebab ada 

pembeda antara guru yang memiliki kinerja yang tinggi dengan 

guru yang memiliki kinerja yang biasa saja. Hal ini akan sangat 

berpengaruh terhadap kualitas  dan pencapaian tujuan 

oraganisasi serta pelayanan yang akan diberikan lembaga 

pendidikan terhadap para pengguna jasa pendidikan karena saat 

ini masyarakat mulai berkembang sudah mampu membedakan 

mana lembaga yang memiliki pelayanan yang baik dan biasa 

saja.  
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Data selanjutnya, keempat, Kebijakan kepala sekolah 

bagi guru yang telah merima tunjangan fungsional, maka harus 

berbagi dengan beberapa guru yang belum mendapatkan 

tunjangan fungsional, hal ini dilakukan agar tidak terjadi 

kesenjangan kompensasi bagi setiap guru yang belum menerima 

tunjangan fungsional karena belum memenuhi persyaratan 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Sesuai dengan fungsi actuatingpoin yang ketiga oleh 

Imam Machali yaitu komunikasi sebagai untuk menjalin 

hubungan dalam rangka fungsi penggerakan dalam sebuah 

organisai. Pada bagian yang keempat diatas, menunjukkan 

bahwa bentuk manajemen fungsi actuatingyang dilakukan oleh 

kepala sekolah benar-benar memperjuangkan kegiatan agar 

kinerja guru dapat mengalami perubahan dan peningkatan. 

Utamanya dengan adanya kegiatan diatas akan membentuk 

komunikasi yang lebih dekat dengan rekan kerja lainnya.  

Kelima, kepala sekolah mengambil kebijakan untuk 

memberikan makan siang kepada para guru, agar para guru 
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lebih semangat dalam melaksanakan program pembelajaran 

mengingat kegiatan pembelajaran berakhir pukul 13.10 WIB. 

Makan siang yang diberikan kepada para guru sama dengan 

makan siang yang diberikan pada siswa.
108

 

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat dilihat 

pelaksanaan (actuating) sudah sesuai dengan fungsi manajemen 

yang ketiga. Kepala sekolah menjadi pelaksana yang kemudian 

diikuti pergerakkan dari anggota yang saling terkait. 

Pelaksanaan diatas sesuai dengan penyataan Malayu S. P. 

Hasibuan actuating ataupenggerakan yaitu membuat semua 

anggota kelompok, agar mau bekerja sama dan bekerja secara 

ikhlas serta bergairah untuk mencapai tujuan sesuai dengan 

perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian.
109

 

Dari pernyataan Hasibuan, sesuai dengan peran yang 

dilakukan oleh kepala sekolah. yaitu dengan pelaksanaan dari 

beliau diikuti  seluruh anggota (guru dan karyawan) 

melaksanakan segala tugas dan kewajiban yang menjadi 
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tanggung jawabnya. Hal ini dapat dilihat pula pada kinerja guru 

dalam menjalankan tugasnya berdasarkan pengorganisasian 

serta struktur yang telah dibentuk bersama. Dalam pelaksanaan 

sebagaimana fungsi manajemen pengorganisasian yang 

dilakukan, guru melakukan sesuai dengan pembagian tugas 

yang dilakukan. Sehingga tidak merusak atau mengganggu 

kinerja guru yang lain. 

Dalam hal ini, memang seharusnya dilakukan 

berdasarkan pembagian tugas, agar setiap guru mampu 

melaksanakan kinerjanya dan tidak terjadi kesalahan dalam 

pelaksanaan pembelajaran. sehingga proses KBM dapat beljalan 

dengan baik sesuai dengan fungsi manajemen yang dilajalankan 

oleh kepala sekolah. Sebab apabila bukan tupoksi guru tersebut 

kemudian dijalankan maka kesalahan rentan terjadi dan dapat 

berakibat pula pada kualitas yang ada di madrasah tersebut dan 

tentunya dapat berefek melebar keberbagai aspek yang lainnya. 

Pernyataan diatas dipertegas dengan obervasi dan 

wawancara langsung dengan Fuad hassanudin, S.Pd.I, yang 



148 

 

menyatakan: berbagai hal tersebut memang dilakukan oleh 

kepala sekolah, mulai penerbitan sk yang dapat guru gunakan 

untuk pengajuan tunjangan fungsional yang alhamdulillah saat  

ini sudah guru rasakan hasilnya, memotivasi guru yang dapat 

guru gunakan sebagai semangat dan perbaikan untuk guru, serta 

pemberian penghargaan baik materi dan non materi, kebijakan 

ini juga sudah saya rasakan dampaknya. Pemberian besarnya 

kompensaipun memang disesuaikan dengan lama mengajar 

disana, setiap jam nya bagi yang memiliki masa kerja lebih 

lama maka kompensasinya akan lebih besar pula, selain itu 

memang ada pemberian makan siang untuk para guru dan 

karyawan sebab memang jam pulang setiap harinya pukul 

13:10. Dengan adanya upaya ini saya dan teman-teman akan 

berusaha bekerja dengan ikhlas dan sepenuhnya untuk 

mengabdi terhadap madrasah.
110

 

Dari pernyataan diatas yang disampaikan bapak Fuad 

S.Pd.I, dapat pahami bahwa pelaksanaan (actuating) yang 
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 Fuad Hassanudin, Wawancara dan observasi, MI Ma’arif 

Purwantoro, 07 Maret 2019 
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dilakukan adalah dalam rangka pelaksanaan perencanaan dan 

pengorganisasian yang telah lebih dahulu dijalankan. 

Pelaksanaan yang dilakukan serentak dan saling menjalin 

komunikasi dan tidak lain dialkukan adalah untuk 

meningkatkan kinerja guru yang berada di MI Ma’arif 

Purwantoro. 

Dengan melaksanakan fungsi manajemen yang kedua 

(organizing) maka akan mempermudah dalam pelaksanaan 

(actuating) yang seharusnya kepala sekolah menjadi penggerak 

utama dalam pelaksanaan ini, yang kemudian di ikuti dengan 

sikap proaktif dan kerjasama dari para anggota sehingga 

terwujud actuating yang maksimal sehingga mampu sesuai 

dengan fungsi manajemen pertama dan kedua. 
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BAB VI 

AKTUALISASI FUNGSI MANAJEMEN PENGAWASAN 

(CONTROLLING) DALAM PENINGKATAN 

KINERJA GURU 

 

Pengawasan adalah kelanjutan dari fungsi manajemen 

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan. Pengawasan 

diperlukan agar dalam pelaksanaan berjalan lebih baik 

kedepannya. Dengan adanya pengawasan maka fungsi 

manajemen akan berjalan baik.  

Berikut data yang diperoleh penulis mengenai 

aktualisasi fungsi manajemen dalam kepemimpinan di Mi 

Ma’arif Purwantoro yang disampaikan oleh  Bapak Ibnu 

santoso S.Pd
111

: pada fungsi pengawasan yang dilakukan 

terutama dalam peningkatan kinerja guru. Kinerja guru menjadi 

hal penting dalam pencapaian visi dan misi yang ditentukan 

madrasah. Selain itu, dalam prakteknya guru menjadi 

komponen langsung yang berhubungan dengan proses KBM 
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serta pengawasan terhadap siswa. Bentuk pengawasan yang 

dilakukan di MI Ma’arif Purwantoro adalah melakukan 

supervisi kelas yang dilakukan secara diam-dian tanpa 

pemberitahuan, bertujuan agar ketika dilakukan penilaian 

kinerja guru tidak unsur yang disetting. Dalam penilaian kinerja 

guru ada beberapa aspek yang dinilai sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku dari kemenag. Pengawasan lain yang dilakukan 

adalah dengan mencari informasi seputar bagaimana kinerja 

guru dengan bertanya pada rekan sesama guru. Pernyataan ini 

penulis diperkuat dengan dari pernyataan bapak Ibnu Santoso 

S.Pd.I yang menyatakan bahwa kepala sekolah memang 

melakukan pengawasan melalui supervisi kelas. Penilaian yang 

dilakukan meliputi berbagai aspek yang kemudian disampaikan 

oleh kepala sekolah bagaimana hasil penilaian tersebut kepada 

para guru sebagai bahan evaluasi bagi guru dalam menjalankan 

tugas utamanya.  

Sesuai data yang disampaikan jenis pengawasan yang 

dilakukan yaitu pengawasan melekat; yaitu pengawasan yang 
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dilakukan oleh atasan langsung yang memiliki kekuasaan 

(power) dilakukan terus menerus secara preventif dan represif 

agar tugas yang diemban bawahan dapat terlaksana secara 

efektif dan efisien terrhindar dari berbagai penyimpangan. 

Pengawasan yang dilakukan oleh kepala sekolah dilakukan 

secara terus menerus sesuai dengan prosedur agar kegiatan 

pencegahan terhadap berbagai penyimpangan dapat diatasi dan 

diminimalisasi. Dengan pengawasan melekat ini, kepala 

sekolah akan mengetahui seberapa jauh tanggung jawab guru 

dalam melakukan tugas yang diberikan. Pengawasan melekat 

apabila dijalankan dengan benar akan membawa dampak yang 

positif terhadap kinerja guru yang berada di MI Ma’arif 

Purwantoro. 

 Selanjutnya data yang diperoleh dengan sumber yang 

sama bahwa dalam penilai kinerja guru standar yang digunakan 

adalah berdasar dari kemenag kabupaten Wonogiri meliputi 

penilaian
112

:  

                                                           
112
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a. Paedagogik, meliputi aspek: mengembangkan karakteriktik 

peserta didik dari aspek fisik, akhlak, spiritual sosial, budaya 

emosional, dan intelektual; Mengembangkan teori dan 

prinsip-prinsip belajar dan pembelajaran. mengembangkan 

kurikulum yang terkait dengan bidang yang diampu; 

Menyelenggarakan kegiatan pengembangan yang mendidik; 

Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk 

kepentingan pembelajaran; Memfasilitasi pengembangan 

peserta didik untuk mengaktualisasikan potensi yang 

dimiliki; Berkomunikasi secara efektif, santun dan empatik 

terhadap peserta didik; Menyelenggarakan penilaian dan 

evaluasi proses dan hasil belajar; Memanfaatkan hasil 

penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran; 

Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas 

pembelajaran.  

b. Kepribadian 

Bertindak sesuai dengan norma agama Islam, hukum, 

sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia. Memiliki 
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kemampuan untuk menjaga integritas diri sebagai guru 

madrasah. Menampilkan diri sebagai pribadi yang berakhlak 

mulia, dan teladan bagi peserta didik. Menampilkan sebagai 

pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif dan berwibawa. 

Menunjukkan etos kerja dan tanggung jawab yang tinggi.  

c. Sosial  

Bertindak objektif, dan tidak diskriminatif. 

Berkomunikasi secara efektif terhadap siswa, tenaga 

pendidik, orang tua dan masyarakat. Mampu beradaptasi 

dengan baik ditempat tugas. Berkomunikasi dengan 

komunitas profesi sendiri dan profesi lain secara lisan 

maupun bentuk lain. 

d. Profesional 

Menguasai materi, struktur, konsep dan pola fikir 

keilmuan yang mendukung pemelajaran. Menguasai 

kompetensi inti dan kompetensi dasar bidang yang diampu. 

Mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara 

efektif. Mengembangkan keprofesionalan secara 
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berkeanjutan dengan melakukan tindakan yang reflektif. 

Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk 

berkomunikasi dan mengembangkan diri. 

e. Spritual 

Menyadari bahwa mengajar adalah ibadah dan harus 

dilaksanakan dengan penuh semangat dan sungguh-sungguh. 

meyakini bahwa mengajara dalah rahmat dan amanah. 

Meyakini sepenuh hati bahwa mengajar adalah panggilan 

jiwa dan pengabdian. Menyadari dengan sepenuh hati bahwa 

mengajar adalah aktualisasi diri dan kehormatan. Menyadari 

dengan sepenuh hati bahwa mmengajar adalah pelayanan. 

Menyadari dengan sepenuh hati mengajar adalah seni dan 

profesi. 

f. Leadership 

Bertanggung jawab secara penuh dalam 

pemebelajaran. Mengorganisir lingkungan satuan pendidikan 

demi terwujudnya budaya yang islami. Berkolaborasi dengan 

seluruh unsur dilingkungan pendidik. Berpartisipasi aktif 
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dalam pengambilan keputusan dilingkungan satuan 

pendidikan.
113

 

Dalam konsep PKG diatas sesuai dengan teori langkah-

langkah dalam pengawasan yang dikemukakan oleh Ara 

Hidayat dan Imam machali, terutama pada poin kedua yaitu 

mengukur dan menilai kegiatan atas dasar tujuan dan standar 

yang dibutuhkan. Dalam penilaian yang ditentukan oleh 

kemenag diatas yang terdapat enam poin penilain dalam PKG 

memang sesuai dengan kebutuhan dan akan adanya tindakan 

perbaikan yang akan membawa pada peningkatan kinerja yang 

lebih baik. Tetapi akan lebih baik jika sekolah memiliki dua 

penilaian baik dari kemenag maupun disesuaikan dengan 

konsep yang telah perlu dinilai oleh kepala sekolah sehingga 

akan ada perbaikan secara berkala. 

Pengawasan yang dilakukan oleh kepala sekolah sesuai 

dengan fungsi menajemen yang keempat(controlling). Sesuai 

teori yang disampaikan oleh dalam bukunya Burhanuddin, 
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Sondang P. Siagian konsep pengendalian sebagai proses 

pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan untuk 

menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan 

berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan 

sebelumnya. Pengendalian atau pengawasan dilakukan dengan 

tujuan pokok untuk membuat segenap kegiatan administrasi dan 

manajemen berjalan sesuai dengan rencana, dinamis dan 

berhasil secara efektif dan efisien.
114

 

Selain itu, dapat dilihat dari kegiatan controlling yang 

dilakukan langsung oleh kepala sekolah sudah sesuai dengan 

kegiatan dalam pengawasan yang dikemukakan oleh Ahmad 

Susanto dalam bukunya Manjemen Peningkan Kinerja Guru, 

bahwa kegiatan pengawasan mencakup: pengamatan terhadap 

kinerja seluruh pelaku rencana; pembinaan terhadap anggota 

organisasi secara sistematis sesuai dengan kepentingan dan 

kebutuhan organisasi; penelusuran relevansi kerja dengan 

perencanaan; pemerhatian arah pekerjaan dengan tujuan yang 
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 Burhanuddin, Analisis Administrasi, Manajemen dan 
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telah ditetapkan; kontrol terhadap kuantitas dan kualitas kerja; 

efektivitas pelaksanaan kegiatan; efisiensi penggunaan 

anggaran; perbandingan hasil kerja masa lalu dengan masa yang 

sedang dikerjakan; bahan perbandingan untuk perencanaan di 

masa datang dan bahan evaluasi.
115

 Kegiatan pengawasan yang 

dilakukan di MI Ma’arif sudah sesuai tetapi pada poin yang 

tujiuh belum dilaksanakan artinya dalam pelaksanaan kegiatan 

pengawasan belum ada efisiensi penggunaan anggaran. Baru 

sebatas penilai dari kelapa sekolah (PKG) belum sampai pada 

PKB (penilai kinerja berkelanjutan). Artinya belum ada tindak 

lanjut dari PKG tersebut. Seharusnya bila poin ketujuh 

dijalankan maka penilaian kinerja tidak hanya sebatas tetapi 

berkelanjutan dengan program peningkatan yang lebih baik.  

Aktualisasi yang terjadi berdasarkan data yang 

diperoleh, pengawasan yang dilakukan kepala sekolah memang 

untuk mengati segala proses yang terjadi dari perencanaan 

sampai tahap pelaksanaan (actuating) sehingga dapat diketahui 
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kelebihan maupun kekurangan dari proses yang telah dijalankan 

atau membutuhkan perbaikan dan peningkatan atau sebaliknya 

harus dipertahankan. Jadi pada tahap ini, kepala sekolah harus 

mampu mengidentifikasi dan menarik kesimpulan dari 

keseluruhan yang telah dijalankan selama ini terutama dalam 

peningkatan kinerja guru. 

Pernyataan yang sama diperoleh penulis sehingga 

mempertegas pernyataan diatasoleh Ibu Niningsih S.Pd.I yang 

menyatakan, bahwa salah satu pengawasan yang dilakukan oleh 

Beliau bapak kepala sekolah adalah dengan penilaian kinerja 

sesuai panduan kemenag yang meliputi penilaian: 

paedagogik,kepribadian, sosial, profesional, spritual, 

leasdership.PKG yang dilakukan oleh kepala sekolah 

didasarkan pada form yang telah ditentukan oleh kemenag 

terkait hal tersbut. 

Penilaian yang dilakukan sesuai dengan pemaparan 

Ahmad Susanto dalam bukuya Manajemen Peningkatan Kinerja 

Guru yang menjelaskan bahwa kompetensi guru meliputi 4 
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aspek yaitu: kompetensi paedagogik, kompetensi kepribadian, 

kompetensi profesional, kompetensi sosial yang dikutip dari 

UU NO. 19 Tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan. 

Hanya pada penilaian yang dilakukan kepala sekolah terdapat 

penambahan aspek penilaian yaitu spiritual dan  leadership. 

Dalam pelaksanaan supervisi tersebut, apabila kepala 

sekolah melihat atau menemukan tindakan yang tidak sesuai, 

tidak segan kepala mdrasah memberikan teguran secara 

langsung terhadap guru yang disupervisi. Serta melakukan 

bimbingan secara berkelanjutan terhadap guru tersebut. Kepala 

sekolah melakukan pengawasan lain yaitu dengan melakukan 

pengawasan dengan mencari informasi mengenai kinerja guru 

melalui rekan guru yang lain. Pengawasan yang dijalankan oleh 

kepala sekolah bersifat fleksibel sesuai dengan situasi dan 

kondisi.  

Pernyataan itu sesuai dengan prinsip pengawasan oleh 

Syaiful Sagala terutama poin ketiga yaitu responsif terhadap 

perubahan kondisi dan lingkungan dan terakhir yaitu 
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memperbaiki penyimpangan dengan tindakan pembetulan. Hal 

ini dapat dilihat pada data diatas bahwa bersifat fleksibel sesuai 

dengan poin yang ketiga. Tetapi jika penilai (pengawasan) 

selalu fleksibel maka penilaian yang dilakukan terkesan tidak 

tegas dan kurang disiplin. Meskipun fleksibel sesuai dengan 

kondisi tetapi harus tetap objektif dan sesuai dengan arahan 

penilaian yang diberikan oleh kemenag. 

Selain itu, dari pemaparan diatas dapat dilihat bahwa 

kepala sekolah telah melaksanakan fungsi manajemen yaitu 

pengawasan (controlling) melalui evaluasi yang dilakukannya. 

Pengawasan ini seharusnya harus dilakukan lebih teliti lagi dan 

memiliki jangka waktu yang pasti, agar tercipta kinerja guru 

yang maksimal dengan hasil yang memuaskan. Semakin 

pengawasan dilakukan dengan maksimal maka kinerja guru 

akan mengalami peningkatan meskipun peningkatan terjadi 

secara bertahap. 
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BAB VII 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dapat diketahui bahwa dari uraian pada bab-bab 

sebelumnya tentang aktualisasi fungsi manajemen dalam 

kepemimpinan untuk peningkatan kinerja guru di MI 

Ma’arif Purwantoro yang dilakukan oleh kepala madrasah 

untuk peningkatan kinerja guru, aktualisasi fungsi 

manajemen yang diterapkan adalah :  

1. Aktualisasi fungsi manajemen Perencanaan dalam 

kepemimpinan untuk peningkatan kinerja guru di MI 

Ma’arif Purwantoro sudah sesuai dengan teori yang 

dikemukakan oleh G. Terry. Baik perencanaan jangka 

panjang maupun yang bersifat fleksibel. Dalam 

perencanaan semua pihak dilibatkan sehingga keputusan 

yang diambil sesuai dengan hasil pemikiran bersama. 

Jenis perencanaan yang dilakukan di MI Ma’arif 

Purwantoro adalah berdasarkan jangka waktu yaitu 
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jangka pendek dan jangka menengah. Tetapi dalam 

kegiatan perencanaan berdasar pada teori yang 

dipaparkan oleh Husaini Usman terkait perencanaan 

yaitu kemampuan untuk merubah kelemahan menjadi 

kekuatan dan ancaman menjadi peluang analisis ( 

SWOT) belum menjalankannya, seharusnya hal ini 

diupayakan agar perencanaan dapat lebih efektif. 

2. Aktualisasi fungsi manajemen Pengorganisasian dalam 

kepemimpinan untuk peningkatan kinerja guru di MI 

Ma’arif Purwantoro telah dilaksanakan secara tupoksi 

dan keahliannya. Meskipun banyak guru yang tidak 

sesuai dengan kompetensinya tapi masalah ini dapat 

diatasi dengan baik. sehingga pengorganisasian guru 

sudah merata. 

 Pengorganisasian yang dijalankan di MI 

Ma’arif sesuai dengan pilar yang dikemukakan oleh 

Ernie tisnawati yaitu terjadi pembagian kerja, 

pengelompokkan pekerjaan, penentuan relasi antar 
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bagian dalam lembaga dan koordinasi. Hal ini terlihat 

dengan adanya pembagian tugas guru yang dibuktikan 

dengan penerbitan SK, adanya struktur organisasi serta 

adanya koordinasi dan hubungan baik interen maupun 

eksteren dengan berbagai pihak yang terkait. 

3. Aktualisasi fungsi  manajemen pelaksanaan dalam 

kepemimpinan untuk peningkatan kinerja guru yang 

dilakukan sudah sesuai dengan pengorganisasiannya. 

Pelaksanaannya sesuai dengan tanggung jawab yang 

telah diberikan yang diwujudkan pada berbagai kegiatan 

dari kepala sekolah atas dasar keputusan bersama yaitu 

mencakup: memberikan motivasi dan arahan, pemberian 

penghargaan terhadap kinerja guru baik berupa materi 

maupun non materi, pemberian kompensasi yang 

berbeda sesuai dengan masa kerja, pemberian 

kompensasi tambahan dan pemberian makan siang 

terhadap guru. Hal ini sesuai pada teori  yang 

dikemukakan oleh Novianty Djafary yaitu merangsang 
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timbulnya kreativitas dan pembaharuan dalam usaha-

usaha mancapai sasaran organisasi. 

4. Aktualisasi fungsi manajemen pengawasan 

kepemimpinan dalam peningkatan kinerja guru di MI 

Ma’arif Purwantoro dilakukan dengan penilaian baik 

secara langsung maupun secara tidak langsung. Selain 

itu, kepala madrasah melakukan penilaian kinerja guru 

serta mencari informasi dari guru lain. Dengan adanya 

fungsi manajemen kepala sekolah di MI Ma’arif dapat 

meningkatakan kinerja guru yang berefek  

pada prestasi dan peningkatan kualitas bagi 

madrasah. Sesuai dengan teori jenis pengawasan yang 

dilakuakn yaitu jenis pengawasan melekat yang 

dilakukan secara terus menerus guna menekan 

penyimpangan yang terjadi melakukan perbaikan. 
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B. Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dijalankan ada 

beberapa hal yang disarankan yaitu : 

1. Kepada MI Ma’arif Purwantoro hendaknya berupaya 

selalu dalam pengembangan madrasah, agar madrasah 

ini dapat menjadikan madrasah yang terpercaya dengan 

mutu dan kualitas yang tinggi. Baik dari segi kualitas 

SDM maupun potensi peserta didik yang maksimal 

terutama melalui fungsi manajemen yang dijalankan 

oleh kepala sekolah dan di ikuti oleh pergerakan para 

anggota yang berada didalamnya.. 

2. Kepada MI Ma’arif Purwantoro hendaknya selalu 

memberikan motivasi agar SDM yang ada selalu 

berupaya untuk meningkatkan kinerjanya. Baik dengan 

cara yang berasal dari madrasah maupun dari luar untuk 

menempuh pendidikan yang tinggi.   
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3. Kepada Guru, agar tidak merasa bosan untuk selalu 

melakukan perbaiakn dalam kinerjanya agar tujuan 

pendidikan nasional dapat dicapai dengan maksimal. 

Sebab ditangan guru kualitas pendidikan ini 

bergantung. 
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