
ADMINISTRASI 

SEKOLAH

Tri Yuni Hendrowati



Hak cipta pada penulis
Hak penerbitan pada penerbit

Tidak boleh diproduksi sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun
Tanpa izin tertulis dari pengarang dan/atau penerbit 

Kutipan Pasal 72 :
Sanksi pelanggaran Undang-undang Hak Cipta (UU No. 10 Tahun 2012)

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud 
 dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal (49) ayat (1) dan ayat (2)  dipidana dengan 
 pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau  denda 
 paling sedikit Rp. 1. 000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 
 (tujuh) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 5. 000.000.000,00 (lima miliar rupiah)

2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual 
 kepada umum suatu Ciptaan atau hasil barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait 
 sebagaimana dimaksud ayat (1) dipidana  dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) 

tahun dan/atau denda paling banyak  Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)



ADMINISTRASI 

SEKOLAH

Tri Yuni Hendrowati



Perpustakaan Nasional RI: 
Katalog Dalam Terbitan (KDT)

ADMINISTRASI  SEKOLAH

Penulis:
Dr. Tri Yuni Hendrowati, M.Pd.

Desain Cover & Layout
Pusaka Media Design

x + 232 hal : 15,5 x 23 cm
Cetakan, Maret 2021

ISBN: 978-623-6024-23-2

Penerbit
PUSAKA MEDIA
Anggota IKAPI

No. 008/LPU/2020

Alamat
Jl. Endro Suratmin, Pandawa Raya. No. 100

Korpri Jaya Sukarame Bandarlampung
082282148711

email : cspusakamedia@yahoo.com
Website : www.pusakamedia.com

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit



ADMINISTRASI SEKOLAH v

 
 
 
 

PRAKATA 
 
 
 
 

Alhamdulillahirabbil’alaamiin, puji syukur senantiasa penulis 
panjatkan kehadirat Allah Subhanawata’ala atas perkenan dan 
ridhoNya Buku Administrasi Sekolah ini dapat penulis selesaikan, 
sesuai dengan harapan. Penulisan buku ini menjadi tantangan 
tersendiri bagi penulis untuk mewujudkannya, karena buku ini 
merupakan target luaran penelitian yang penulis lakukan terkait 
pandangan penulis tentang pentingnya penataan administrasi 
sekolah sebagai sumber data utama manajemen  sekolah dalam 
mengatur proses belajar mengajar dengan tertib sehingga 
tercapainya  tujuan sekolah. Penulis memandang sekolah sebagai 
suatu organisasi yang bergerak di bidang pendidikan sangat erat 
kaitannya dengan kegiatan administrasi, untuk mengoperasionalkan 
aktifitas/kinerja sekolah didalamnya terdapat kegiatan 
merencanakan, mengorganisasikan (mengatur/mengurus), 
melaksanakan dan mengendalikan serta mengevaluasi berbagai 
aktifitas sekolah dalam upaya pencapaian visi – misi – tujuan 
pendidikan dan pengajaran sekolah tersebut. 

Pengarusutamaan pengelolaan administrasi sekolah dengan 
baik merupakan salah satu upaya optimalisasi kinerja sekolah 
sebagai salah satu institusi pendidikan. Sekolah sebagai institusi 
pendidikan dapat menjalankan fungsinya jika seluruh kegiatan 
didalamnya dikelola dengan tepat. Pada dasarnya, administrasi 
sekolah adalah seluruh proses pengelolaan, mulai dari perencanaan, 
pengorganisasian, pelaksanaan, pengurusan, pengaturan, dan 
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pengendalian, berbagai cara atau usaha supaya tujuan sekolah bisa 
tercapai. Pada pelaksanaan administrasi sekolah, segenap 
sumberdaya sekolah harus diatur dan didayagunakan secara efektif 
dan efisien. Administrasi sekolah erat kaitannya dengan semua 
aktifitas pengelolaan kurikulum, peserta didik, personil baik 
pendidik maupun tenaga administrasi sekolag/tenaga kependidikan, 
sarana prasarana, keuangan, kehumasan, maupun budaya 
lingkungan sekolah. Semua informasi tentang hal ini harus tercatat 
dan terarsipkan dalam dokumen sekolah dengan tepat, akurat dan 
disajikan tepat waktu. Implementasi program standarisasi sistem 
pendidikan yang disebut Standar Nasional Pendidikan merupakan 
upaya mendorong peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia 
pada seluruh instansi pendidikan di Indonesia, menjadi dasar bagi 
pemerintah untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan 
pengawasan pendidikan. Pelaksanaan standarisasi tersebut dengan 
penuh perencanaan, terarah dan berkelanjutan, menyesuaikan 
perubahan kehidupan yang terjadi dalam skala nasional maupun 
global, diharapkan bisa terjadi peningkatan mutu pendidikan di 
Indonesia. Setelah membaca buku ini diharapkan pembaca dapat 
mengetahui tentang administrasi yang harus ada dalam konteks 
persekolahan, yaitu: Administrasi Kurikulum; Administrasi 
Kesiswaan/Peserta Didik; Administrasi Personil/Pendidik dan 
Tenaga Kependidkan; Administrasi Sarana Prasarana; Administrasi 
Keuangan; Administrasi Humas; Administrasi Kearsipan; dan 
Administrasi Budaya dan Lingkungan Sekolah. 

Penulisan buku ini dapat diselesaikan tidak terlepas dari 
bantuan banyak pihak, melalui kesempatan ini penulis mengucapkan 
terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para kepala sekolah, 
guru, dan pengawas sekolah selaku pelaku teknis operasional 
administrasi sekolah di institusi pendidikan, penulis juga 
mengucapkan terima kasih kepada Rektor Universitas 
Muhammadiyah Pringsewu melalui LPPM Universitas 
Muhammadiyah Pringsewu yang telah memberikan dukungan baik 
moril maupun materiil serta motivasi kepada penulis dalam realisasi 
penelitian hingga penyelesaian penulisan buku ini sebagai luaran. 
Terima kasih juga penulis sampaikan pada suami – anak-anak – 
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pengendalian, berbagai cara atau usaha supaya tujuan sekolah bisa 
tercapai. Pada pelaksanaan administrasi sekolah, segenap 
sumberdaya sekolah harus diatur dan didayagunakan secara efektif 
dan efisien. Administrasi sekolah erat kaitannya dengan semua 
aktifitas pengelolaan kurikulum, peserta didik, personil baik 
pendidik maupun tenaga administrasi sekolag/tenaga kependidikan, 
sarana prasarana, keuangan, kehumasan, maupun budaya 
lingkungan sekolah. Semua informasi tentang hal ini harus tercatat 
dan terarsipkan dalam dokumen sekolah dengan tepat, akurat dan 
disajikan tepat waktu. Implementasi program standarisasi sistem 
pendidikan yang disebut Standar Nasional Pendidikan merupakan 
upaya mendorong peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia 
pada seluruh instansi pendidikan di Indonesia, menjadi dasar bagi 
pemerintah untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan 
pengawasan pendidikan. Pelaksanaan standarisasi tersebut dengan 
penuh perencanaan, terarah dan berkelanjutan, menyesuaikan 
perubahan kehidupan yang terjadi dalam skala nasional maupun 
global, diharapkan bisa terjadi peningkatan mutu pendidikan di 
Indonesia. Setelah membaca buku ini diharapkan pembaca dapat 
mengetahui tentang administrasi yang harus ada dalam konteks 
persekolahan, yaitu: Administrasi Kurikulum; Administrasi 
Kesiswaan/Peserta Didik; Administrasi Personil/Pendidik dan 
Tenaga Kependidkan; Administrasi Sarana Prasarana; Administrasi 
Keuangan; Administrasi Humas; Administrasi Kearsipan; dan 
Administrasi Budaya dan Lingkungan Sekolah. 

Penulisan buku ini dapat diselesaikan tidak terlepas dari 
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guru, dan pengawas sekolah selaku pelaku teknis operasional 
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Terima kasih juga penulis sampaikan pada suami – anak-anak – 

seluruh keluarga yang tak jemu memberikan suportnya pada 
penulis, merelakan sebagian waktunya dihibahkan untuk memberi 
keleluasaan bagi penulis bekerja menyelesaikan penulisan buku ini 
serta semua bentuk kemudahan yang telah diberikan benar-benar 
sangat bermanfaat bagi penulis untuk dapat menjadi pribadi yang 
lebih baik. Penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk untuk 
menghindari kesalahan, namun penulis menyadari mungkin buku ini 
masih belum sempurna, penulis mengucapkan banyak terima kasih 
atas saran perbaikan dari berbagai pihak demi kesempurnaan yang 
lebih baik dari buku ini.  

Akhir kata, penulis berharap agar buku ini dapat membawa 
manfaat pada pembaca baik para personil pendidikan (Guru – 
Kepala Sekolah – Pengawas – Tenaga Kependidikan/Administrasi 
Sekolah), maupun mahasiswa pada program studi administrasi 
pendidikan khususnya dan mahasiswa pada program studi-program 
studi yang dikelola oleh Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan 
apakah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) maupun 
Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP). Semoga buku 
ini dapat memberikan inspirasi bagi generasi bangsa dan penulis-
penulis lainnya agar menjadi generasi yang tanggap, tangguh, 
bermartabat, kreatif, dan mandiri, terhadap perkembangan zaman 
secara global, dalam upaya pencapaian tujuan terwujudnya generasi 
emas 2045.  

 
         

   Bandar Lampung, Maret 2021 
     

    Penulis 
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PENDAHULUAN 
 
 
 

Hasil penelitian pada beberapa sekolah yang penulis lakukan 
menemukan bahwa kurikulum, peserta didik, pendidik dan tenaga 
kependidikan, dana, sarana prasarana, pengelolaan, dan lingkungan 
budaya, ditengarai merupakan faktor yang memicu keberhasilan 
program pendidikan melalui proses belajar mengajar di sekolah. 
Masing-masing faktor memegang peranannya masing-masing, 
secara substansial harus terkelola secara baik dan bermutu 
berdasarkan standar capaian dengan indikator-indikator yang sudah 
ditetapkan sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Ditinjau 
dari sifat peserta didik dan tenaga pendidik yang dinamis dan 
dominan, kedua faktor ini ditengarai lebih menentukan berhasil atau 
kurang berhasilnya suatu proses belajar mengajar di kelas. Proses 
belajar mengajar di sekolah akan bermutu dan menghasilkan 
pencapaian prestasi yang bermutu apabila semua faktor tersebut 
bermutu. Mutu sekolah secara signifikan akan meningkatkan daya 
saing sekolah, oleh karena itu tidak ada kata terlambat untuk 
memulai aktifitas administrasi sekolah yang bermutu.  

Pengarusutamaan pengelolaan administrasi sekolah dengan 
baik merupakan salah satu upaya optimalisasi kinerja sekolah 
sebagai salah satu institusi pendidikan. Sekolah sebagai institusi 
pendidikan dapat menjalankan fungsinya jika seluruh kegiatan 
didalamnya dikelola dengan tepat. Pada dasarnya, administrasi 
sekolah adalah seluruh proses pengelolaan, mulai dari perencanaan, 
pengorganisasian, pelaksanaan, pengurusan, pengaturan, dan 
pengendalian, berbagai cara atau usaha supaya tujuan sekolah bisa 

1 
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tercapai. Pada pelaksanaan administrasi sekolah, segenap sumber 
daya sekolah harus diatur dan didayagunakan secara efektif dan 
efisien. Administrasi sekolah erat kaitannya dengan semua aktifitas 
pengelolaan kurikulum, peserta didik, personil baik pendidik 
maupun tenaga administrasi sekolag/tenaga kependidikan, sarana 
prasarana, keuanga, kehumasan, maupun budaya lingkungan 
sekolah. Semua informasi tentang hal ini harus tercatat dan 
terarsipkan dalam dokumen sekolah dengan tepat, akurat dan 
disajikan tepat waktu. 

Implementasi program standarisasi sistem pendidikan yang 
disebut Standar Nasional Pendidikan merupakan upaya mendorong 
peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia pada seluruh instansi 
pendidikan di Indonesia,  menjadi dasar bagi pemerintah untuk 
melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan. 
Pelaksanaan standarisasi tersebut dengan penuh perencanaan, 
terarah dan berkelanjutan, menyesuaikan perubahan kehidupan 
yang terjadi dalam skala nasional maupun global, diharapkan bisa 
terjadi peningkatan mutu pendidikan di Indonesia. 

Standar Nasional Pendidikan yang dimaksud, terbagi dalam 8 
indikator, yaitu: (1) Standar Kompetensi Lulusan. Berkaitan dengan 
pencapaian standar, hasil belajar peserta didik; (2) Standar Isi. 
Berkaitan dengan pelaksanaan dan pengembangan kurikulum; (3) 
Standar Proses. Berkaitan dengan proses pelaksanaan pembelajaran; 
(4) Standar Penilaian Pendidikan. Berkaitan dengan penilaian, 
analisis, dan evaluasi hasil belajar peserta didik; (5) Standar Pendidik 
dan Tenaga Kependidikan. Berkaitan dengan kualifikasi dan 
kompetensi tenaga pendidik; (6) Standar Pengelolaan. Berkaitan 
dengan pengelolaan seluruh elemen di institusi pendidikan; (7) 
Standar Pembiayaan Pendidikan. Berkaitan dengan anggaran 
sekolah; (8) Standar Sarana dan Prasarana. Berkaitan dengan 
infrastruktur institusi pendidikan. Delapan indikator Standar 
Nasional Pendidikan ini menjadi tolok ukur bagi institusi pendidikan 
untuk mengurus akreditasi sekolah. Hal ini berdampak pada 
perlunya pihak sekolah untuk menyiapkan sejumlah dokumen dan 
bukti fisik sebagai bukti nyata bahwa institusi pendidikan terkait 
sudah memenuhi tiap elemen standarisasi.  
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A. DEFINISI ADMINISTRASI SEKOLAH 
Sekolah sebagai suatu organisasi yang bergerak di bidang 

pendidikan sangat erat kaitannya dengan kegiatan administrasi, 
karena untuk mengoperasionalkan aktifitas/kinerja sekolah 
didalamnya terdapat kegiatan merencanakan, mengorganisasikan 
(mengatur/mengurus), melaksanakan dan mengendalikan serta 
mengevaluasi berbagai aktifitas sekolah dalam upaya pencapaian 
visi – misi – tujuan pendidikan dan pengajaran sekolah tersebut. 
Penataan administrasi bagi sekolah menjadi begitu penting sebagai 
sumber data utama manajemen  sekolah dalam mengatur proses 
belajar mengajar dengan tertib sehingga tercapainya  tujuan 
sekolah. Secara lebih spesifik, administrasi sekolah berfungsi: 1) 
memberi arah dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah; 2) 
memberikan umpan balik bagi perbaikan proses dan hasil 
pendidikan di sekolah; 3) meningkatkan mutu penyelenggaraan 
administrasi sekolah; dan 4) menunjang tercapainya tujuan/ 
program sekolah secara efektif dan efisien. 

Kontroversi dan inkonsistensi penggunaan istilah manajemen 
dalam konteks pendidikan hingga kini masih ditemukan, namun 
dalam perkembangannya secara substansial istilah manajemen 
disamakan dengan istilah administrasi. Keduanya secara esensial 
merupakan ilmu, seni, dan suatu proses kegiatan yang memfokuskan 
pada tercapainya efisiensi dan efektivitas kerja untuk keuntungan 
sebesar-besarnya. Manakala administrasi ataupun manajemen 
dipandang sepagai ―ilmu‖ keduanya memenuhi persyaratan: pertama, 
memiliki objek yang dipelajari yakni kerjasama sekelompok orang; 
kedua, memiliki metode dalam mempelajarinya; ketiga, memiliki 
sitematika baik dalam mempelajarinya maupun dalam aplikasinya. 
Ketika dipandang sebagai ―seni‖ implementatornya dapat 
memerankan peranannya sebagai pemimpin yang mampu 
mempengaruhi dan mengajak orang lain untuk bekerja sama.  
Sedangkan sebagai ―suatu proses kegiatan‖, maka setiap orang yang 
terlibat dalam proses kerjasama khususnya dalam bidang 
persekolahan harus dapat melaksanakan tugas sesuai dengan tugas 
pokok – fungsi dan perannya secara profesional dan proporsional.  
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Perbedaan keduanya terletak pada ruang lingkupnya saja, 
administrasi lebih luas ruang lingkupnya dibandingkan dengan 
manajemen. Berdasarkan uraian tersebut  administrasi dapat 
didefinisikan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok 
orang dengan menggunakan metode dan sistematika baik dalam 
mempelajari maupun dalam aplikasinya yang memfokuskan pada 
tercapainya efisiensi dan efektivitas kerja untuk keuntungan 
sebesar-besarnya. 

Sekaitan dengan administrasi dalam buku ini administrasi 
didefinisikan sebagai usaha bersama yang rasional berkenaan 
dengan penyelenggaraan kegiatan organisasi berupa perencanaan, 
pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan 
pengawasan pekerjaan dalam suatu organisasi, agar mencapai 
tujuan yang telah ditetapkan bersama oleh sekelompok orang 
dengan memanfaatkan sarana prasarana tertentu secara efektif dan 
efisien. Dengan demikian administrasi sekolah yang dimaksud 
adalah usaha bersama yang rasional berkenaan dengan 
penyelenggaraan kegiatan sekolah berupa perencanaan, 
pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan 
pengawasan dengan memanfaatkan potensi personil ataupun 
materil yang efektif dan efisien guna menunjang pencapaian tujuan 
pendidikan sekolah secara optimal. Usaha bersama yang rasional, 
kinerja dua orang atau lebih yang telah mendapatkan peran/ 
penugasan baik dari pemerintah atau yayasan dengan berpedoman 
pada peraturan perundangan yang berlaku.  Penyelenggaraan 
kegiatan sekolah, penyelenggaraan tugas-tugas administratif akibat 
adanya pedoman-pedoman, petunjuk-petunjuk, surat edaran, 
resolusi-resolusi, instruksi-instruksi, nota kebijaksanaan, dan  
pengumuman-pengumuman pada suatu organisasi sekolah. 
Perencanaan, sebuah acuan untuk mempermudah personil sekolah 
dalam mencapai tujuan, membuat strategi untuk mencapai tujuan 
tersebut, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja sekolah. 
Pengorganisasian, merupakan suatu proses untuk menentukan, 
mengelompokkan, mengatur dan membentuk pola hubungan kerja 
personil sekolah untuk mencapai tujuan sekolah. Pelaksanaan, 
merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk 
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melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah 
dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, 
alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat 
pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan. 
Pengendalian, merupakan proses pengaturan berbagai faktor dalam 
suatu sekolah, agar sesuai dengan ketetapan-ketetapan dalam 
rencana. Pengendalian erat sekali kaitannya dengan perencanaan, 
karena keduanya bersinergi satu sama lain (pengendalian harus 
terlebih dahulu direncanakan dan pengendalian hanya dapat 
dilakukan, jika terencananya perencanaan). Evaluasi, merupakan 
proses pengukuran akan efektivitas strategi yang digunakan dalam 
upaya mencapai tujuan sekolah. Pengawasan adalah suatu proses 
untuk menegaskan bahwa seluruh aktifitas yang terselenggara telah 
sesuai dengan apa yang sudah direncanakan sebelumnya. Potensi 
personil sekolah disini adalah kepala sekolah, staff, guru-guru dan 
karyawan sekolah lainnya, sedangkan potensi materil yang 
dimaksud adalah kurikulum, alat/media, sarana prasarana, waktu, 
dan dana.Penataan administrasi bagi sekolah menjadi begitu penting 
sebagai sumber data utama manajemen  sekolah dalam mengatur 
proses belajar mengajar dengan tertib sehingga tercapainya  tujuan 
sekolah. 

 
B. PRINSIP UMUM DAN FUNGSI ADMINISTRASI SEKOLAH  

Implementasi administrasi sekolah pada prinsipnya bersifat 
praktis dan fleksibel. Praktis, dimaknai mudah dan tidak sulit untuk 
dilakukan sehingga bisa dilaksanakan sesuai berdasarkan kondisi 
maupun situasi yang nyata di sekolah. Fleksibel, dimaknai mudah 
dan cepat disesuaikan, sehingga bisa dilaksanakan sesuai 
berdasarkan kondisi maupun situasi yang nyata di sekolah. Dengan 
kata lain menyesuaikan kebutuhan dan keadaan dari institusi 
pendidikan terkait, dengan pengelolaan administrasi sekolah harus 
tetap memenuhi fungsi utamanya yaitu sebagai sumber informasi 
utama yang jadi pedoman pengelolaan pendidikan dan juga kegiatan 
belajar-mengajar. Administrasi sekolah berfungsi sebagai sumber 
informasi bagi peningkatan pengelolaan pendidikan dan kegiatan 
belajar-mengajar, dan dilaksanakan dengan suatu sistem 
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mekanisme kerja yang menunjang realisasi pelaksanaan kurikulum. 
Secara lebih spesifik, administrasi sekolah berfungsi: memberi arah 
dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah; memberikan umpan 
balik bagi perbaikan proses dan hasil pendidikan di sekolah; 
meningkatkan mutu penyelenggaraan administrasi sekolah; dan 
menunjang tercapainya tujuan/program sekolah secara efektif dan 
efisien. 

Urusan Administrasi Kurikulum, keberadaan kurikulum sangat 
penting karena fungsi kurikulum berkaitan erat dengan pelaksanaan 
pendidikan. Implementasi urusan ini, perlu menyiapkan dan/atau 
membuat: perangkat guru, agenda ekskul, agenda kerja MGMP, 
formulir penilaian, jadwal kegiatan selama satu semester, 
perlengkapan tes tengah semester dan akhir semester, program 
kerja tahunan, buku jurnal pembelajaran, buku agenda mengajar, dll. 
Urusan Administrasi Kesiswaan, seluruh hal yang berkaitan dengan 
siswa diurus oleh bagian ini. Mulai dari penerimaan siswa baru, 
selama belajar, hingga siswa kemudian tamat. Dalam administrasi 
Kesiswaan, pelaksanaan tugasnya berkaitan dengan: Pencatatan data 
siswa, pencatatan rapor, pembuatan surat untuk panggilan orang 
tua atau skors, penerimaan siswa baru, bantuan untuk siswa, 
pembuatan data peserta ujian rekomendasi siswa ke perguruan 
tinggi, dll. Urusan Administrasi Personil/Kepegawaian. Administrasi 
Personil/Kepegawaian berkaitan dengan pengelolaan urusan guru 
dan karyawan. Adapun pelaksanaan administrasinya misalnya 
seperti: membuat blangko absen guru & pegawai; membuat laporan 
keadaan guru, jabatan di sekolah, pengawas dan tenaga; membuat 
pengusulan kenaikan pangkat bagi guru maupun pegawai; membuat 
analisis tentang apa yang dibutuhkan guru dan pegawai; membuat 
usulan pensiun guru atau pegawai; membuat usulan untuk 
pembuatan Karpeg, Karsu, Karir, Taspen; membuat usulan asuransi 
bagi pegawai; membuat penilaian terhadap kinerja Pegawai; 
membuat Daftar Urut Kepangkatan; dll. Urusan Administrasi Sarana 
dan Prasarana, administrasi sarana dan prasarana ini berkaitan 
dengan pengelolaan berbagai barang dan juga infrastruktur 
penunjang pelaksanaan pendidikan di sekolah.Hal yang dikelola 
berkaitan dengan: perencanaan, pengadaan, penyimpanan, 
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inventarisasi, pemeliharaan, penghapusan, dan pengawasan sarana 
dan prasarana. Urusan Administrasi Keuangan, pada administrasi 
keuangan, hal-hal yang dikerjakan berkaitan dengan: pengelolaan 
keuangan penggunaan jasa atau pembelian barang untuk keperluan 
sekolah; pencatatan seluruh keuangan sekolah; pengelolaan dan 
pelaporan dana bantuan (BOS & BOP); pengurusan pajak; 
penyusunan RKAS; dll. Urusan Administrasi Hubungan Sekolah dan 
Masyarakat, sebagai institusi pendidikan, sekolah akan banyak 
berhubungan dengan berbagai pihak dari luar institusi. Hubungan 
antara pihak sekolah dan pihak lain dari luar sekolah juga perlu 
dikelola.Dalam pelaksanaan administrasinya, biasanya meliputi: 
pembuatan MoU, melaksanakan kegiatan sesuai MoU, 
mengusahakan kerjasama dengan suatu pihak, dll. Urusan 
Administrasi Persuratan dan Pengarsipan, dalam institusi formal 
seperti sekolah, surat menyurat pasti jadi hal lazim. Pada bidang ini, 
hal-hal yang perlu dilakukan berkaitan dengan: pencatatan surat 
masuk dan keluar. mengklasifikasikan surat. pengarsipan surat, 
pembuatan surat-surat sekolah, dll. Urusan Administrasi Layanan 
Khusus, pada suatu sekolah, biasanya terdapat beberapa pekerja 
yang mengisi posisi-posisi non strategis. Tugas mereka bersifat 
membantu melaksanakan hal-hal di luar kegiatan utama institusi 
pendidikan.Nah, instrumennya meliputi: penjaga sekolah, driver, 
tukang kebun, satpam, dan operator dapodik. 

 
C. RUANG LINGKUP ADMINISTRASI SEKOLAH 

Administrasi sekolah, memberikan kewenangan penuh kepada 
pihak sekolah untuk merencanakan, mengorganisasikan, 
mengarahkan, mengkoordinasikan, mengawasi, dan mengevaluasi 
komponen-komponen pendidikan sekolah yang bersangkutan. 
Komponen-komponen tersebut setidaknya meliputi: administrasi 
kurikulum, administrasi kesiswaan, administrasi personil (pendidik 
dan tenaga kependidikan), administrasi sarana-prasarana, 
administrasi keuangan (bendahara), dan administrasi humas 
(hubungan masyarakat). Administrasi sekolah merupakan 
administrasi pendidikan yang dilaksanakan di sekolah. Prinsip 
umum administrasi sekolah bersifat praktis dan fleksibel sehingga 
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dapat dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan situasi nyata di 
sekolah; berfungsi sebagai sumber informasi bagi peningkatan 
pengelolaan pendidikan dan kegiatan belajar mengajar; 
dilaksanakan dengan suatu sistem mekanisme kerja yang 
menunjang realisasi pelaksanaan kurikulum. Administrasi sekolah  
didefinisikan sebagai suatu proses keseluruhan kegiatan berupa 
merencanakan, mengatur (mengurus), melaksanakan dan 
mengendalikan semua urusan sekolah untuk mencapai tujuan 
pendidikan dan pengajaran di sekolah. Administrasi sekolah juga 
merupakan suatu proses pemanfaatan segala sumber (potensi) yang 
ada di sekolah baik personil (kepala sekolah, guru, tenaga 
administrasi sekolah, dan tenaga pendukung lainnya), material 
(kurikulum, alat/media), fasilitas (sarana dan prasarana), dan dana 
yang ada di sekolah secara efektif. Secara sederhana dapat 
dikatakan bahwa administrasi sekolah adalah semua kegiatan yang 
dijalankan di sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan sekolah 
tersebut. Administrasi sekolah, memberikan kewenangan penuh 
kepada pihak sekolah untuk merencanakan, mengorganisasikan, 
mengkoordinasikan, mengarahkan, mengawasi, dan mengevaluasi 
komponen-komponen pendidikan sekolah yang bersangkutan. 
Dengan kata lain administrasi sekolah adalah segala usaha bersama 
untuk mendayagunakan sumber-sumber baik personil maupun 
materil secara efektif, efisien, dan sistematik guna menunjang 
tercapainya tujuan pendidikan di sekolah. Administrasi sekolah 
bertujuan agar semua kegiatan yang mendukung tercapainya tujuan 
pendidikan atau dengan kata lain administrasi yang digunakan 
dalam dunia pendidikan diusahakan mencapai tujuan dunia 
pendidikan. 

Salah satu alat administrasi disekolah adalah tata usaha. 
Kegiatan administratif mempunyai pengaruh yang cukup signifikan 
bagi kelancaran kegiatan organisasi dalam mencapai tujuan. 
Administrasi suatu sekolah merupakan suatu sumber utama 
manajemen dalam mengatur proses belajar mengajar dengan tertib 
sehingga dapat mencapai tujuan. Dalam mengelola suatu sekolah 
sangat diperlukan data-data tentang siswa, kurikulum, sarana 
prasarana dan sebagainya. Data-data tentang administrasi sekolah 
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yang tertib dan teratur, sangat diperlukan untuk meningkatkan 
efisiensi, mutu dan kinerja di sekolah tersebut.  

Sekolah merupakan sebuah lembaga formal yang 
diarusutamakan sebagai wahana perancangan pengajaran peserta 
didik dibawah pengawasan pendidik/guru. Sekolah berasal dari 
bahasa latin ―skhole‖, ‘scola‖, ―scolae‖ atau ―skhola‖ yang artinya waktu 
luang atau waktu senggang. Dengan demikian sekolah berdasarkan 
kata-kata tersebut dapat diartikan kegiatan diwaktu luang bagi 
anak-anak di tengah-tengah kegiatan utama mereka, yaitu bermain 
dan menghabiskan waktu untuk menikmati masa anak-anak dan 
remaja. Kegiatan dalam waktu luang ini berupa mempelajari cara 
berhitung, cara membaca huruf dan mengenal tentang moral (budi 
pekerti) dan estetika (seni). Untuk mendampingi dalam kegiatan 
scola anak-anak didampingi oleh orang ahli dan mengerti tentang 
psikologi anak, sehingga memberikan kesempatan yang sebesar-
besarnya kepada anak untuk menciptakan sendiri dunianya melalui 
berbagai pelajaran/ilmu. Sekolah dimaksud ada yang dikelola oleh 
pemerintah biasanya disebut ―sekolah negeri‖ dan ada pula sekolah 
yang dikelola oleh non-pemerintah biasanya disebut ―sekolah 
swasta‖. Tidak ada perbedaan aturan penyelenggaraan sistem 
pendidikan formal yang bersifat wajib di Indonesia, semua mengacu 
pada undang-undang yang sama, yaitu UU Sisdiknas Nomor 20 
tahun 2003. Undang-undang ini mengatur semua hal yang terkait 
dengan tatacara penyelenggaraan pendidikan di Indonesia mulai 
pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, sampai pendidikan 
tinggi. Untuk menuntun keterlaksanaan optimalisasi 
penyelenggaraan pendidikan digunakan Peraturan Pemerintah 
Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Standar Nasional 
Pendidikan Nomor 19 Tahun 2005 yang memuat hal tentang standar 
kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian, 
standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana 
prasarana, standar pembiayaan, dan standar pengelolaan. Sistem 
penyelengaraan pendidikan di Indonesia ini diperkuat oleh 
Peraturan Presiden RI Nomor 08 tahun 2012 tentang Kerangka 
Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang mengklasifikasikan 
pendidikan di Indonesia kedalam 9 (sembilan) tingkatan pendidikan, 
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yaitu: SMP sederajat, SMA/SMK sederajat, Diploma I, Diploma II, 
Diploma III, Diploma IV/S1, Profesi, Spesialis 1/S2, Spesialis 2/S3. 
Alasan yang mendasari mengapa dalam KKNI tingkatan pendidikan 
terendah SMP sederajat adalah negara mewajibkan ―wajib belajar 9 
(sembilan) tahun‖ bagi seluruh usia didik Indonesia, artinya bangsa 
Indonesia serendah-rendahnya harus mengenyam pendidikan 
sampai jenjang pendidikan SMP sederajat. Untuk pendidikan tinggi 
selanjutnya diatur khusus dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 
2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Permendikbud Nomor 03 tahun 
2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi. 

B. Suryo Subroto (2004) mengemukakan pendapatnya terkait 
ruang lingkup administrasi sekolah, yang meliputi: 1) Administrasi 
kurikulum. Pada administrasi kurikulum kegiatan dititikberatkan 
kepada kelancaran pembinaan situasi belajar; 2) Administrasi 
personil. Pada administrasi personil kegiatan dititik beratkan pada 
segala kegiatan administratif yang menyangkut masalah personil 
sekolah ―kepala sekolah, guru, pegawai, pesuruh atau penjaga 
sekolah‖; 3) Administrasi kesiswaan. Administrasi kesiswaan 
menunjuk kepada kegiatan-kegiatan pencatatan murid semenjak 
dari proses penerimaan sampai saat murid meninggalkan sekolah 
baik itu karena sudah tamat, pindah, dan karena hal-hal yang lain; 4) 
Administrasi tatalaksana sekolah ‘Tata Usaha’. Menyangkut 
pengelolaan pada bidang tata usaha misalnya, mencatat surat-surat 
yang masuk atau keluar ―surat dinas‖, membuat buku pengumuman, 
mengisi kegiatan administrasi yang didindingkan, dan sebagainya; 5) 
Administrasi sarana pendidikan. Menyangkut pengadministrasian 
sarana pendidikan mulai dari penentuan kebutuhan, proses 
pengadaan, pemakaian, pencatatan, sampai dengan 
pertanggungjawaban; 6) Hubungan sekolah dengan masyarakat. 
Menyangkut kegiatan komunikasi intern ―sesama personil sekolah  
dan siswa‖ dan ekstern ―hubungan dengan orang tua murid atau 
masyrakat‖; 7) Administrasi keuangan. Menyangkut kegiatan 
pengelolaan keuangan sekolah misalnya, administrasi pembayaran 
SPP, uang kesejahteraan personil ―gaji‖, serta keuangan yang 
berhubungan langsung dengan penyelenggaraan sekolah; 8) 
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Pengorganisasian sekolah. Menyangkut struktur organisasi sekolah 
―pembagian tugas‖.  

Saat ini penataan administrasi sekolah lebih mengacu pada 8 
Standar Nasional Pendidikan, PP Nomor 13 Tahun 2015. Akan tetapi 
yang sering timbul di lapangan, kita terkadang bingung mengenai 
jenis-jenis administrasi yang mengacu kepada 8 standar tersebut. 
Oleh karena itu berikut ini kami sajikan beberapa jenis administrasi 
yang sesuai dengan 8 standar nasional pendidikan tersebut. Jika 
mengacu SNP Administrasi Kurikulum (standar Isi, SKL, Proses, 
penilaian), Administrasi Kesiswaan (masuk standar PTK), 
Administrasi personil (standar PTK), Administrasi sarana prasarana 
(standar sarana dan prasarana), Administrasi keuangan (standar 
pembiayaan), Administrasi humas dan kerjasama (standar 
peranserta masyarakat dan kemitraan sekolah). Selain dari pada itu 
dalam buku ini juga akan disajikan terkait ―Administrasi Kearsiapan‖, 
merupakan salah satu jenis kegiatan administrasi yang dalam 
institusi formal seperti sekolah, surat menyurat pasti jadi hal lazim 
dilakukan. 
 
1. Administrasi Kurikulum 

Administrasi Kurikulum meliputi kegiatan pencatatan dan 
pengelolaan kurikulum. Kegiatan tersebut meliputi: Ketersediaan 
kurikulum yang digunakan sebagai pegangan mengajar pada tiap 
angkatan; Ketersediaan jabaran kurikulum dari tiap-tiap mata 
pelajaran yang meliputi: SK (Standar Kompetensi), KD (Kompetensi 
Dasar), dan Indikator; Ketersediaan Satuan Acara pembelajaran/ 
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran pada tiap mata pelajaran pada 
setiap tingkatan kelas; Deskripsi sajian pokok bahasan dari tiap mata 
pelajaran untuk tiap-tiap semester pembelajaran;  dan ) deskripsi 
sajian pokok bahasan dari tiap mata pelajaran untuk tiap-tiap 
semester pembelajaran. Disamping mencatat pelaksanaan 
kurikulum nasional, administrasi kurikulum juga mencatat 
kurikulum lokal/muatan lokal serta pengalokasian waktu 
pembelajaran kurikulum muatan lokal. 
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2. Administrasi Kesiswaan  
Secara umum administrasi kesiswaan merupakan usaha dan 

kegiatan pengaturan administrasi pencatatan data maupun 
pelaporan berkaitan dengan siswa/peserta didik dalam upaya 
optimalisasi potensi yang dimilikinya. Administrasi kesiswaan 
dilakukan agar transformasi siswa menjadi lulusan yang dikehendaki 
oleh tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dapat berlangsung 
secara efektif dan efisien. Administrasi kesiswaan merupakan proses 
pengurusan segala hal yang berkaitan dengan siswa, pembinaan 
selama siswa berada di sekolah, sampai dengan siswa menamatkan 
pendidikannya melalui penciptaan suasana yang kondusif terhadap 
berlangsungnya proses belajar mengajar yang efektif. 
Fungsi Administrasi Kesiswaan yaitu: 
a. mengetahui secara umum kondisi siswa yang sedang mengikuti 

pembelajaran pada setiap tahun pembelajaran; 
b. merencanakan jumlah siswa yang dapat direkrut untuk tahun 

pembelajaran berikutnya; 
c. sebagai masukan dalam merencanakan Rencana Anggaran Kerja 

Sekolah (RKAS) 
 
Kegiatan dalam Administrasi Kesiswaan yaitu: 
a. Penerimaan Siswa adalah proses pencatatan dan layanan kepada 

siswa yang baru masuk sekolah, setelah mereka memenuhi 
persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh sekolah itu; 

b. Pembinaan Siswa adalah pemberian layanan kepada siswa di 
suatu lembaga pendidikan baik di dalam maupun di luar jam 
belajarnya di kelas; 

c.  Tamat Belajar. Tamat belajar untuk sekolah menengah, pada 
dasarnya merupakan pencapaian salah satu tangga untuk 
pendidikan lebih lajut, atau pencapaian suatu ketrampilan yang 
dapat dipergunakan untuk menopang kehidupan di masyarakat. 
 

3. Administrasi Personil (Pendidik dan Tenaga Kependidikan) 
Personil Pendidikan (Pendidik dan Tenaga Kependidikan) 

adalah golongan petugas yang membidangi edukatif dan yang 
membidangi kegiatan nonedukatif (ketatausahaan). Personil bidang 
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4.  Administrasi Sarana dan Prasarana 

Secara umum prasarana sekolah meliputi: a. lapangan sekolah; 
b. gedung; c.  ruang kelas; d. meja kursi guru dan siswa; e. gudang; f. 
kamar mandi; g. perpustakaan sekolah; h. laboratorium; i. telepon/ 
faximili; dll. Sedangkan sarana sekolah adalah meliputi semua 
benda/barang yang berkaitan langsung dengan proses 
pembelajaran. Sarana sekolah meliputi: a. kurikulum; b. buku 
pegangan guru; c. buku bacaan siswa; d. alat-alat laboratorium; e. 
Alat tulis kantor; f. alat bantu media pembelajaran; dll.  

Administrasi sarana prasarana sekolah meliputi: a. Jumlah 
prasarana yang dimiliki sekolah, kondisi dan statusnya pada tahun 
tertentu, yang meliputi: jumlah sarana yang dimiliki sekolah dan 
kondisinya pada tahun tertentu, baik yang bersifat tetap dan habis 
pakai; b. Hal-hal yang dicatat dalah administrasi sarana dan 
prasarana adalah: 1) jumlah sarana prasarana, macam dan jenis 
sarana prasana; 2) tanggal pembelian/penggadaan; 3) lokasi sarana; 
dan 4) kondisi sarana prasarana.  

Fungsi Administrasi Sarana Prasarana disamping mencatat 
keberadaan sarana dan prasarana sekolah juga untuk: a. memberi 
masukan pada pemimpin sekolah yang berkaitan dengan perbaikan 
berdasarkan kondisi yang ada; dan b. penambahan sarana prasarana 
sekolah berdasarkan jumlah siswa yang mengikuti proses 
pembelajaran.  
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Sarana dan Prasarana adalah semua benda bergerak maupun 
yang tidak bergerak, yang diperlukan untuk menunjang 
penyelenggaraan proses belajar mengajar baik secara langsung 
maupun tidak langsung. 
 
Kegiatan dalam Administrasi Sarana dan Prasarana yaitu:  
a. Perencanaan Kebutuhan Penyusunan daftar kebutuhan sarana 

dan prasarana didasarkan atas pertimbangan bahwa: 1) karena 
berkembangnya kebutuhan sekolah; 2) untuk penggantian 
barang-barang yang rusak, dihapuskan, atau hilang; 3) 
persediaan barang.  
 

b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan 
Pengadaan adalah kegiatan untuk meghadirkan prasarana dan 
sarana pendidikan dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas-
tugas sekolah. Pengadaan tersebut dapat dilaksanaka dengan 
cara: 1) pembelian; 2) buatan sendiri; 3) penerimaan hibah atau 
bantuan; 4) penyewaan; 5) pinjaman; 6) pendaurulangan. 
 

c. Penyimpanan Prasarana dan sarana Pendidikan.  
Penyimpanan adalah kegiatan pengurusan, penyelenggaraan 
dan pengaturan persediaan prasarana dan sarana di dalam 
ruang penyimpanan/gudang. 
 

d. Inventarisasi Prasarana dan Sarana Pendidikan.  
Inventarisasi adalah kegiatan melaksanakan pengurusan, 
penyelenggaraan, pengaturan dan pencatatan barang-barang 
yang menjadi milik sekolah menengah yang bersangkutan ke 
dalam suatu daftar inventaris barang. 
 

e. Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pendidikan.  
Pemeliharaan merupakan kegiatan penjagaan atau pencegahan 
dari kerusakan suatu barang, sehingga barang tersebut dalam 
kondisi baik dan siap pakai. Pemeliharaan berbeda dengan 
rehabilitasi. Rehabilitasi adalah perbaikan berskala besar dan 
dilakukan pada waktu tertentu saja.  
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f. Penghapusan Sarana dan Prasarana Pendidikan.  
Penghapusan adalah kegiatan meniadakan barang-barang milik 
negara/daerah dari daftar inventaris karena barang itu 
dianggap sudah tidak mempunyai nilai guna atau sudah tidak 
berfungsi sebagaimana diharapkan, atau biaya pemeliharaannya 
sudah terlalu mahal. 

 
g. Pengawasan Sarana dan Prasarana.  

Pengawasan Prasarana dan Sarana merupakan kegiatan 
pengamatan, pemerikasaan dan penilaian terhadap pelaksanaan 
administrasi sarana dan prasarana pendidikan di sekolah untuk 
menghindari penyimpangan, penggelapan atau 
penyalahgunaan. 

 
5. Administrasi Keuangan 

Administrasi keuangan di sekolah adalah suatu upaya 
pengelolaan yang mencakup semua aktifitas yang berhubungan 
dengan keuangan guna mencapai tujuan sekolah. Komponen 
keuangan sekolah merupakan ketatausahaan dan kegiatan tindakan 
keuangan yang meliputi: pencatatan pendapatan dan pengeluaran, 
perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban 
keuangan. Keuangan merupakan faktor penting untuk melakukan 
kegiatan sekolah, sukar sekali dibayangkan pelaksanaan kegiatan 
sekolah tanpa uang. Namun dibalik itu, mengadakan uang untuk 
melaksanakan kegiatan itupun tidak mudah. Oleh karena itu 
pengadministrasian keuangan sangat perlu demi tercapainya 
efektifitas dan efesiensi. Adapun tugas keuangan yaitu antara lain: a. 
Perencanaan RKAS pada setiap semester b. Pelaksanaan anggaran 
dan pertanggungjawaban keuangan – Bantuan Operasional Sekolah 
(BOS) – Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) – Komite Sekolah – 
Zakat, Infaq dan Shadaqah. 

 
6. Administrasi Humas 

Sekolah sebagai suatu sistem sosial merupakan bagian integral 
dari sistem sosial yang lebih besar, yaitu masyarakat. Maju 
mundurnya sumber daya manusia (SDM) pada suatu daerah, tidak 
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hanya bergantung pada upaya-upaya yang dilakukan sekolah, 
namun sangat bergantung kepada tingkat partisipasi masyarakat 
terhadap pendidikan. Semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat 
terhadap pendidikan di suatu daerah, akan semakin maju pula 
sumber daya manusia pada daerah tersebut, dan sebaliknya. Oleh 
karena itu, masyarakat hendaknya selalu dilibatkan dalam 
pembangunan pendidikan di daerah. Masyarakat hendaknya 
ditumbuhkan “rasa ikut memiliki” sekolah di daerah sekitarnya. 
Maju-mundurnya sekolah di lingkungannya juga merupakan 
tanggungjawab bersama masyarakat setempat. Antara sekolah dan 
masyarakat terjadi komunikasi dua arah, simbiosa mutualisma untuk 
bisa saling member dan saling menerima. Humas sendiri merupakan 
suatu seni berkomunikasi “art of communication” dengan 
masyarakat untuk membangun saling pengertian, menghindari 
kesalahpahaman, dan mispersepsi terhadap suatu fenomena, serta 
sekaligus membangun citra positif sekolah. 

 
7. Administrasi Kearsipan  

Secara umum dapat dikatakan administrasi kearsipan adalah 
penyelenggaraan administrasi atau tata laksana kearsipan yang 
dimaksudkan untuk memperlancar keluar masuk surat. Kegiatan 
kearsipan berkenaan dengan pengurusan arsip-arsip baik yg 
bersifat dinamis maupun statis. Arsip dinamis adalah arsip yang 
digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan 
disimpan selama jangka waktu tertentu. Sedangkan arsip statis 
adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki 
nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan 
dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung 
maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia 
dan/atau lembaga kearsipan. Adapun pekerjaan dari tenaga 
administrasi kearsipan meliputi: a. mencatat surat masuk dan 
keluar; b. membuat surat – surat kedinasan; c. menyampaikan surat 
dinas kepada yang instansi terkait; dan d. memelihara dan 
meyimpan arsip surat – surat. 
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hanya bergantung pada upaya-upaya yang dilakukan sekolah, 
namun sangat bergantung kepada tingkat partisipasi masyarakat 
terhadap pendidikan. Semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat 
terhadap pendidikan di suatu daerah, akan semakin maju pula 
sumber daya manusia pada daerah tersebut, dan sebaliknya. Oleh 
karena itu, masyarakat hendaknya selalu dilibatkan dalam 
pembangunan pendidikan di daerah. Masyarakat hendaknya 
ditumbuhkan “rasa ikut memiliki” sekolah di daerah sekitarnya. 
Maju-mundurnya sekolah di lingkungannya juga merupakan 
tanggungjawab bersama masyarakat setempat. Antara sekolah dan 
masyarakat terjadi komunikasi dua arah, simbiosa mutualisma untuk 
bisa saling member dan saling menerima. Humas sendiri merupakan 
suatu seni berkomunikasi “art of communication” dengan 
masyarakat untuk membangun saling pengertian, menghindari 
kesalahpahaman, dan mispersepsi terhadap suatu fenomena, serta 
sekaligus membangun citra positif sekolah. 

 
7. Administrasi Kearsipan  

Secara umum dapat dikatakan administrasi kearsipan adalah 
penyelenggaraan administrasi atau tata laksana kearsipan yang 
dimaksudkan untuk memperlancar keluar masuk surat. Kegiatan 
kearsipan berkenaan dengan pengurusan arsip-arsip baik yg 
bersifat dinamis maupun statis. Arsip dinamis adalah arsip yang 
digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan 
disimpan selama jangka waktu tertentu. Sedangkan arsip statis 
adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki 
nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan 
dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung 
maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia 
dan/atau lembaga kearsipan. Adapun pekerjaan dari tenaga 
administrasi kearsipan meliputi: a. mencatat surat masuk dan 
keluar; b. membuat surat – surat kedinasan; c. menyampaikan surat 
dinas kepada yang instansi terkait; dan d. memelihara dan 
meyimpan arsip surat – surat. 

 
 

8. Administrasi Budaya dan Lingkungan Sekolah 
Budaya dan lingkungan sekolah tidak dapat serta merta 

terbentuk, namun administrasi budaya dan lingkungan sekolah 
secara melekat di setiap program dan kegiatan yang ada di sekolah. 
Hal ini dapat dimaknai bahwa setiap program dan kegiatan yang ada 
di sekolah harus dikelola secara cermat dan seksama agar mampu 
membentuk sikap dan perilaku yang positif dan produktif 
membangun budaya dan lingkungan sekolah yang bermutu, yang 
pada akhirnya akan berdampak pada terbangunnya kualitas peserta 
didik, warga sekolah, yang pada akhirnya akan tercipta kualitas 
sekolah. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan nilai dan norma 
tertentu sebagai dasar untuk melaksanakan program dan kegiatan 
yang telah direncanakan. Budaya dan lingkungan sekolah akan 
terbentuk ketika sekolah mampu merumuskan dan menetapkan 
nilai-nilai dan norma-norma tertentu secara jelas dan tegas untuk 
diterapkan dan menjadi budaya di sekolahnya. Nilai dan norma 
tersebut sebagai kriteria ukur dalam setiap perencanaan dan 
pelaksanaan program kegiatan. Untuk keterlaksanaan nilai dan 
norma ini diperlukan komitmen yang kuat dari semua warga 
sekolah. Oleh karena itu semua warga sekolah harus mampu 
bersinergi dan berkolaborasi dalam usaha membentuk budaya dan 
lingkungan sekolah. Program kegiatan yang disusun oleh warga 
sekolah harus mampu mendukung terbentuknya budaya dan 
lingkungan positif di sekolah. Kepala sekolah sebagai manajer di 
sekolah harus mampu memahami nilai dan norma yang menjadi 
dasar pembentukan budaya dan lingkungjkungan sekolah yang 
positif. Pada akhirnya kepala sekolah juga dituntut untuk mampu 
mengimplementasikan nilai dan norma tersebut dalam bentuk 
program dan kegiatan yang nyata, sesuai dengan bidang yang ada di 
sekolah. 

Setelah membaca buku ini diharapkan pembaca dapat 
mengetahui tentang administrasi yang harus ada dalam konteks 
persekolahan, yaitu:  
a. Administrasi Kurikulum 
b. Administrasi Kesiswaan/Peserta Didik 
c. Administrasi Personil/Pendidik dan Tenaga Kependidkan 
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d. Administrasi Sarana Prasarana 
e. Administrasi Keuangan 
f. Administrasi Humas 
g. Administrasi Kearsipan 
h. Administrasi Budaya dan Lingkungan Sekolah 
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d. Administrasi Sarana Prasarana 
e. Administrasi Keuangan 
f. Administrasi Humas 
g. Administrasi Kearsipan 
h. Administrasi Budaya dan Lingkungan Sekolah 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ADMINISTRASI  
KURIKULUM 

 
 
 
 
Kurikulum merupakan salah satu aspek yang berpengaruh 

terhadap keberhasilan pendidikan nasional, hal ini dikarenakan 
kurikulum merupakan komponen yang memiliki peran strategis 
dalam sistem pendidikan. Kurikulum merupakan suatu rangkaian 
sistem program pembelajaran yang memuat capaian pembelajaran 
dan dirancang secara khusus untuk mencapai tujuan institusional 
satuan pendidikan dalam upaya mewujudkan satuan pendidikan 
yang bermutu. Kurikulum yang diberlakukan akan menggambarkan 
profil lulusan yang ingin dihasilkan oleh suatu satuan pendidikan. 
Kurikulum 2013 berorientasi terjadinya peningkatan dan 
keseimbangan antara kompetensi sikap (attitude), keterampilan 
(skill) dan pengetahuan (knowledge). Hidayat Sholeh (2015: 158), 
keberhasilan implementasi kurikulum 2013 selain tenaga pendidik 
dan kependidikan juga ditunjang oleh ketersedian buku sumber dan 
bahan ajar yaitu buku siswa, buku panduan guru dan lain-lain. 

Merujuk pasal 1 Permendikbud Nomor 21 Tahun 2016, 
kurikulum memuat standar isi yang terdiri dari tingkat kompetensi 
dan kompetensi inti sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan 
tertentu. Kompetensi inti meliputi sikap spiritual, sikap sosial, 
pengetahuan dan ketrampilan. Ruang lingkup materi yang spesifik 
untuk setiap mata pelajaran dirumuskan berdasarkan tingkat 
kompetensi dan kompetensi inti untuk mencapai kompetensi 
lulusan minimal pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.  

2 
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Standar isi untuk muatan peminatan kejuruan pada setiap 
program keahlian diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal 
Pendidikan Menengah. Perumusan dan pencapaian kompetensi inti 
dan penguasaan ruang lingkup materi pada setiap mata pelajaran 
untuk setiap kelas pada tingkat kompetensi sesuai dengan jenjang 
dan jenis pendidikan tertentu ditetapkan oleh Pusat Kurikulum dan 
Perbukuan. Demikian juka halnya pada mata pelajaran pendidikan 
agama dan budi pekerti disusun secara jelas. Kriteria mengenai 
pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan dasar dan satuan 
pendidikan dasar menengah untuk mencapai kompetensi lulusan 
ada di dalam Permendikbud No. 22 Tahun 2016 tentang Standar 
Proses Pendidikan Dasar dan Menengah. Sedangkan kriteria 
mengenai lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, 
dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik yang digunakan 
sebagai dasar dalam penilaian hasil belajar peserta didik pada 
pendidikan dasar dan pendidikan menengah ada di dalam 
Permendikbud No. 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian 
Pendidikan. 

Nampak bahwa pemberdayaan administrasi kurikulum perlu 
mendapat perhatian serius oleh manajerial satuan pendidikan. 
Administrasi kurikulum merupakan seluruh proses kegiatan yang 
direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan bersungguh-
sungguh serta pembinaan secara kontinyu terhadap situasi belajar 
mengajar secara efektif dan efisien demi membantu tercapainya 
tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Administrasi kurikulum 
pada suatu satuan pendidikan perlu dikoordinasi secara baik oleh 
pihak manajerial satuan pendidikan yang dikembangkan secara 
integral dalam konteks Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan 
kurikulum yang perancangannya disesuaikan dengan visi dan misi 
satuan pendidikan tersebut. Administrasi kurikulum bertujuan 
untuk: a. membantu para pelaksana pendidikan dalam memahami 
cara merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, 
mengendalikan, serta menilai proses belajar mengajar di sekolah; b. 
meningkatkan keterkaitan dan kesepadanan pendidikan dengan 
lingkungan sebagai sumber belajar dan kebutuhan siswa untuk bekal 
hidup di masyarakat. 
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Nampak bahwa pemberdayaan administrasi kurikulum perlu 
mendapat perhatian serius oleh manajerial satuan pendidikan. 
Administrasi kurikulum merupakan seluruh proses kegiatan yang 
direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan bersungguh-
sungguh serta pembinaan secara kontinyu terhadap situasi belajar 
mengajar secara efektif dan efisien demi membantu tercapainya 
tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Administrasi kurikulum 
pada suatu satuan pendidikan perlu dikoordinasi secara baik oleh 
pihak manajerial satuan pendidikan yang dikembangkan secara 
integral dalam konteks Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan 
kurikulum yang perancangannya disesuaikan dengan visi dan misi 
satuan pendidikan tersebut. Administrasi kurikulum bertujuan 
untuk: a. membantu para pelaksana pendidikan dalam memahami 
cara merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, 
mengendalikan, serta menilai proses belajar mengajar di sekolah; b. 
meningkatkan keterkaitan dan kesepadanan pendidikan dengan 
lingkungan sebagai sumber belajar dan kebutuhan siswa untuk bekal 
hidup di masyarakat. 

Jika mengacu PP Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar 
Nasional Pendidikan, administrasi kurikulum meliputi: Standar Isi, 
Standar Kompetensi Lulusan, Standar Proses, dan Standar Penilaian.  
Administrasi standar isi, meliputi: 1) Dokumen Kurikulum yang 
memuat: pembukuan dan pendataan jumlah mata pelajaran yang 
diajarkan, waktu tersedia, jumlah guru beserta pembagian jam 
pelajaran, jumlah kelas, penjadwalan, buku yang dibutuhkan, 
program semester, evaluasi, program tahunan dan kalender 
pendidikan, deskripsi sajian pokok bahasan dari tiap mata pelajaran 
untuk tiap-tiap semester pembelajaran; 2) ketersediaan kurikulum 
yang digunakan sebagai pegangan mengajar pada tiap angkatan; 2) 
Dokumen Penyusunan Kurikulum (termasuk kurikulum mulok); 3) 
SK Tim Pengembang Kurikulum; 4) Dokumen Penetapan KKM; 5) 
Kumpulan acuan/referensi/peraturan; 6) Program dan laporan 
pengembangan diri (BK, Ekstrakurikuler); 7) Pemetaan ketersediaan 
jabaran kurikulum dari tiap-tiap mata pelajaran, yang meliputi: KI 
(Kompetensi Inti), KD (Kompetensi Dasar), dan Indikator Pemetaan 
KI – KD – Indikator; 8) Program  PT dan KMTT semua mapel; 9) 
ketersediaan Satuan Acara pembelajaran/Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran pada tiap mata pelajaran pada setiap tingkatan kelas; 
11) mencatat pelaksanaan kurikulum nasional, mencatat kurikulum 
lokal/muatan lokal serta pengalokasian waktu pembelajaran 
kurikulum muatan lokal. Administrasi standar kompetensi lulusan, 
meliputi: 1)   Dokumen hasil tugas-tugas terstruktur; 2) Dokumen/ 
kumpulan karya siswa (Kliping,  laporan kegiatan, laporan diskusi,  
foto – foto kegiatan, dll.); dan 3)  Dokumen Prestasi. Administrasi 
standar proses, meliputi: 1) Administrasi Guru (silabus, program 
tahunan, program semester, rincian minggu/hari efektif, RPP, 
jadwal mengajar, dokumen penilaian,  lembar penilaian sikap, 
program & pelaksanaan remedial dan pengayaan, analisis penilaian, 
daya serap, agenda guru, dll.); 2) Daftar buku teks, panduan guru, 
referensi; 3) Program dan pelaksanaan supervisi, serta tindak lanjut; 
4) Buku kemajuan kelas; dll. Administrasi standar penilaian, meliputi: 
1) Dokumen rancangan dan kriteria penilaian; 2) Dokumen 
pengembangan instrumen penilaian, 3) Dokumen IPK; 4)  Dokumen 
analisis hasil evaluasi/KKM dan daya serap; 5)  Dokumen hasil 
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remedial dan pengayaan; 6) Buku legger nilai; 7)  Buku Raport/ 
laporan Pencapaian Kompetensi Peserta Didik; 8)  Dokumen 
penilaian sikap dan kepribadian; 9) Dokumen pelaporan ulangan, 
UTS, kenaikan kelas, UAS; dan 10) Dokumen fotokopi ijazah, dan 
penyerahannya.  

 
A.  PENGERTIAN DAN IMPLEMENTASI KURIKULUM 

Istilah kurikulum pada awalnya bukan dipakai dalam dunia 
pendidikan, yaitu dipakai sebagai istilah dalam dunia olah raga. 
Dalam buku Asas-asas Kurikulum, S. Nasution menyebutkan bahwa 
dalam kamus Webster kata kurikulum timbul untuk pertama kalinya 
pada tahun 1856. Artinya pada waktu itu ialah: a race course; a place 
for running; a chariot. Artinya “suatu jarak yang harus ditempuh 
oleh pelari atau kereta dalam perlombaan dari awal sampai akhir”.  

Kurikulum juga berarti “chariot” semacam kereta pacu zaman 
dulu, yakni suatu alat yang membawa seseorang dari keberangkatan 
sampai ketibaan. Disamping itu, penggunaan kurikulum yang semula 
dalam bidang olah raga, kemudian dipakai dalam bidang pendidikan, 
yang dalam kamus webster disebut “applied particulary to the course 
of study in a university” kemudian Nasution menambahkan bahwa 
pada tahun 1955 dalam kamus Webster kurikulum diberi arti 
“sejumlah mata pelajaran disekolah atau mata kuliah di perguruan 
tinggi, yang harus ditempuh untuk mencapai suatu ijazah atau 
tingkat. Juga berarti keseluruhan pelajaran yang disajikan oleh suatu 
lembaga pendidikan. Dengan mengacu pada definisi klasik tersebut, 
yang mengemukakan bahwa kurikulum hanya terbatas pada mata 
pelajaran saja, berarti ada beberapa kegiatan dan pengalaman murid 
yang tidak cocok dengan batasan kurikulum ini. Kegiatan-kegiatan 
yang disebut ekstrakurikuler (extra curiculer activities) berada di 
luar kurikulum, jadi pengalaman-pengalaman di sekolah tidak 
termasuk di dalamnya. Pengalaman-pengalaman seperti bermain di 
halaman sekolah, jalan, istirahat dan lain-lain sejenisnya tidak 
termasuk kurikulum, dianggap bukan pengalaman belajar. Namun, 
dewasa ini para pemuka pendidikan menonjolkan kenyataan bahwa 
belajar pada tiap anak merupakan proses yang berlangsung selama 
24 jam tiap hari.  
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tingkat. Juga berarti keseluruhan pelajaran yang disajikan oleh suatu 
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Mereka berpendapat pengalaman-pengalaman dalam 
perkumpulan kesenian dan olah raga disekolah dalam darmawisata 
dan lain-lain, kesemuanya merupakan situasi-situasi belajar yang 
kaya akan pendidikan. Karena kurikulum meliputi segala  
pengalaman yang sengaja diberikan sekolah untuk memupuk 
perkembangan anak-anak dengan jalan menciptakan situasi belajar-
mengajar. 

Pengertian secara bahasa sebagaimana dalam Oxford Advance 
Leraner’s Dictionary yang dikutip dalam  Mulyasa Implementasi 
adalah penerapan suatu yang memberikan efek atau dampak. Lebih 
lanjut disebutkan implementasi adalah proses penerapan ide, 
konsep, kebijakan atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingg 
memberiksn dampak baik berupa perubahan pengetahuan, 
keterampilan, ataupun nilai dan sikap.  

Kemudian implementasi kurikulum dapat juga diartikan 
sebagai aktualisasi kurikulum tertulis (written curriculum) kedalam 
bentuk pembelajaraan. Implementasi dapat juga diartikan sebagai 
pelaksanaan dan penerapan. Ada beberapa pendapat yang dikutip 
dari Binti Maunah diantaranya pendapat Majone dan Wildavky (1979) 
yang menegemukakan bahwa implementasi adalah perluasan 
aktivitas yang saling menyesuaikan (dalam pressma. dan Wildavzky, 
1984). Implementasi juga dapat diartikan sebagai suatu proses 
penerapan ide dan konsep. Adapun kurikulum dapat diartikan 
dokumen kurikulum (kurikulum potensial). Dikemukakan juga bahwa 
implementasi kurikulum merupakan proses interaksi antara 
fasilitator sebagai pengembangan kurikulum, dan peserta didik 
sebagai subjek belajar.  

Maka implementasi kurikulum adalah penerapan, ide, konsep 
kurikulum potensial (dalam bentuk dokumen kurikulum) kedalam 
kurikulum aktual dalam bentuk proses pembelajaraan.  

 Kurikulum merupakan program pengajaran yang harus 
dicapai oleh murid. Kurikulum berisi bidang studi serta materi yang 
harus dipelajari, kegiatan yang harus dilakukan, metode mengajar 
guru, dan teknik evaluasi yang digunakan di dalam kelas. Dalam 
pelaksanaannya, kurikulum itu fleksibel.  
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Isi kurikulum, materi, metode mengajar dan teknik evaluasi 
yang digunakan oleh seorang guru berbeda dengan guru lainnya 
meskipun kurikulumnya sama. 

Kepala sekolah mempunyai tanggung jawab dalam 
menentukan kurikulum yang akan di terapkan di sekolah yang 
dipimpinnya. Oleh sebab itu, kepala sekolah harus mengetahui hal-
hal yang menyangkut pengelolan kurikulum yang nantinya akan 
menentukan tercapai atau tidaknya tujuan pembelajaran yang 
diharapkan. Menurut Imron Fauzi pelaksanaan dan pembinaan 
kurikulum meliputi tiga hal, yakni:  
1. Mempedomani dan merealisasikan apa yang tercantum di dalam 

kurikulum sekolah yang bersangkutan dalam usaha mencapai 
dasar-dasar dan tujuan pendidikan dan pengajaran. 

2. Menyusun dan melaksanakan organisasi kurikulum beserta 
materi-materi, sumber-sumber dan metode-metode 
pelaksanaanya, disesuaikan dengan pembaharuan pendidikan 
dan pengajaran serta kebutuhan mesyarakat dan lingkungan 
sekolah.  

3. Kurikulum bukanlah merupakan sesuatu yang harus di ikuti dan 
diturut begitu saja dengan mutlak tanpa perubahan dan 
penyimpangan sedikit pun. Kurikulum merupakan pedoman 
bagi para guru dalam menjalankan tugasnya.  

 
Administrasi kurikulum yang harus dilaksanakan oleh guru di 

dalam kelas harus mengikuti kurikulum yang berlaku, sebab 
program yang tercantum di dalamnya telah direncanakan dan dipilih 
oleh para ahli dalam bidangnya masing-masing. Guru melengkapi 
kurikulum tersebut dengan gagasan dan keahliannya sendiri. Semua 
guru memiliki program, keahlian, dan pengalaman yang dapat 
diguakan untuk memperkaya pelaksanaan kurikulum, khususnya 
yang menyangkut muatan lokal. 

Seorang guru perlu mengatur tujuan yang ingin dicapai dan 
kegiatan yang akan kegiatan yang akan dilakukan untuk mengatur 
tujuan seorang guru harus merencanakan pengajaran individual 
sehingga pengajaran langsung diberikan untuk mengajarkan fakta, 
pengertian dan keterampilan. Agar tujuan pembelajaran bisa dicapai 
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Isi kurikulum, materi, metode mengajar dan teknik evaluasi 
yang digunakan oleh seorang guru berbeda dengan guru lainnya 
meskipun kurikulumnya sama. 

Kepala sekolah mempunyai tanggung jawab dalam 
menentukan kurikulum yang akan di terapkan di sekolah yang 
dipimpinnya. Oleh sebab itu, kepala sekolah harus mengetahui hal-
hal yang menyangkut pengelolan kurikulum yang nantinya akan 
menentukan tercapai atau tidaknya tujuan pembelajaran yang 
diharapkan. Menurut Imron Fauzi pelaksanaan dan pembinaan 
kurikulum meliputi tiga hal, yakni:  
1. Mempedomani dan merealisasikan apa yang tercantum di dalam 

kurikulum sekolah yang bersangkutan dalam usaha mencapai 
dasar-dasar dan tujuan pendidikan dan pengajaran. 

2. Menyusun dan melaksanakan organisasi kurikulum beserta 
materi-materi, sumber-sumber dan metode-metode 
pelaksanaanya, disesuaikan dengan pembaharuan pendidikan 
dan pengajaran serta kebutuhan mesyarakat dan lingkungan 
sekolah.  

3. Kurikulum bukanlah merupakan sesuatu yang harus di ikuti dan 
diturut begitu saja dengan mutlak tanpa perubahan dan 
penyimpangan sedikit pun. Kurikulum merupakan pedoman 
bagi para guru dalam menjalankan tugasnya.  

 
Administrasi kurikulum yang harus dilaksanakan oleh guru di 

dalam kelas harus mengikuti kurikulum yang berlaku, sebab 
program yang tercantum di dalamnya telah direncanakan dan dipilih 
oleh para ahli dalam bidangnya masing-masing. Guru melengkapi 
kurikulum tersebut dengan gagasan dan keahliannya sendiri. Semua 
guru memiliki program, keahlian, dan pengalaman yang dapat 
diguakan untuk memperkaya pelaksanaan kurikulum, khususnya 
yang menyangkut muatan lokal. 

Seorang guru perlu mengatur tujuan yang ingin dicapai dan 
kegiatan yang akan kegiatan yang akan dilakukan untuk mengatur 
tujuan seorang guru harus merencanakan pengajaran individual 
sehingga pengajaran langsung diberikan untuk mengajarkan fakta, 
pengertian dan keterampilan. Agar tujuan pembelajaran bisa dicapai 

dengan baik maka seorang guru harus melaksanakan tehnik 
mengajar dengan: Memusatkan perhatian pada murid; Menghemat 
waktu; Menyesuaikan dengan kecepatan murid; Mengusahakan 
masa transisi yang harus dari satu bidang studi ke bidang studi 
selanjutnya; dan Meminta murid untuk membuat ikhtisar yang telah 
di pelajari.  

Kurikulum tingkat satuan pendidikan adalah kurikulum 
operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing 
satuan pendidikan. Dokumen KTSP yang dihasilkan oleh satuan 
pendidikan baik sekolah maupun madrasah akan diimplementasikan 
dalam bentuk kegiatan pembelajaran. Maka seluruh komponen-
komponen sekolah baik madrasah harus mempersiapkan dengan 
baik terutama pihak guru.  

 
B. DIMENSI KOMPETENSI LULUSAN 

Kurikulum memuat standar kompetensi lulusan, standar isi, 
standar proses, dan standar penilaian. Dalam Permendikbud Nomor 
20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan dinyatakan 
bahwa Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria mengenai 
kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, 
dan keterampilan, dengan tujuan sebagai acuan utama 
pengembangan standar isi, standar proses, standar penilaian 
pendidikan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar 
sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar 
pembiayaan. Ruang Lingkup Standar Kompetensi Lulusan terdiri 
atas kriteria kualifikasi kemampuan peserta didik yang diharapkan 
dapat dicapai setelah menyelesaikan masa belajarnya di satuan 
pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Untuk 
mengetahui ketercapaian dan kesesuaian antara Standar 
Kompetensi Lulusan dan lulusan dari masing-masing satuan 
pendidikan dan kurikulum yang digunakan pada satuan pendidikan 
tertentu perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan 
berkelanjutan dalam setiap periode. Hasil yang diperoleh dari 
monitoring dan evaluasi digunakan sebagai bahan masukan bagi 
penyempurnaan Standar Kompetensi Lulusan di masa yang akan 
datang.  
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Kompetensi lulusan setiap lulusan satuan pendidikan dasar 
dan menengah memiliki kompetensi pada tiga dimensi yaitu sikap, 
pengetahuan, dan keterampilan. Berikut adalah rubrik dimensi sikap, 
pengetahuan, dan keterampilan. 
 
DIMENSI SIKAP 

SD/MI/SDLB/ 
Paket A  

SMP/MTs/SMPLB/ 
Paket B  

SMA/MA/SMALB/ 
Paket C 

RUMUSAN 
Memiliki perilaku 
yang mencerminkan 
sikap:  
1. beriman dan 

bertakwa kepada 
Tuhan YME,  

2. berkarakter, jujur, 
dan peduli, 

3. bertanggungjawab, 
4. pembelajar sejati 

sepanjang hayat, 
dan 

5. sehat jasmani dan 
rohanisesuai 
dengan 
perkembangan 
anak di lingkungan 
keluarga, sekolah, 
masyarakat dan 
lingkungan alam 
sekitar, bangsa, 
dan negara. 

Memiliki perilaku yang 
mencerminkan sikap:  
1. beriman dan bertakwa 

kepada Tuhan YME,  
2. berkarakter, jujur, dan 

peduli, 
3. bertanggungjawab, 
4. pembelajar sejati 

sepanjang hayat, dan 
5. sehat jasmani dan 

rohanisesuai dengan 
perkembangan anak di 
lingkungan keluarga, 
sekolah, masyarakat 
dan lingkungan alam 
sekitar, bangsa, 
negara, dan kawasan 
regional. 

Memiliki perilaku 
yang mencerminkan 
sikap:  
1. beriman dan 

bertakwa kepada 
Tuhan YME,  

2. berkarakter, jujur, 
dan peduli, 

3. bertanggungjawab, 
4. pembelajar sejati 

sepanjang hayat, 
dan 

5. sehat jasmani dan 
rohanisesuai 
dengan 
perkembangan 
anak di lingkungan 
keluarga, sekolah, 
masyarakat dan 
lingkungan alam 
sekitar, bangsa, 
negara, kawasan 
regional, dan 
internasional. 
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Kompetensi lulusan setiap lulusan satuan pendidikan dasar 
dan menengah memiliki kompetensi pada tiga dimensi yaitu sikap, 
pengetahuan, dan keterampilan. Berikut adalah rubrik dimensi sikap, 
pengetahuan, dan keterampilan. 
 
DIMENSI SIKAP 

SD/MI/SDLB/ 
Paket A  

SMP/MTs/SMPLB/ 
Paket B  

SMA/MA/SMALB/ 
Paket C 

RUMUSAN 
Memiliki perilaku 
yang mencerminkan 
sikap:  
1. beriman dan 

bertakwa kepada 
Tuhan YME,  

2. berkarakter, jujur, 
dan peduli, 

3. bertanggungjawab, 
4. pembelajar sejati 

sepanjang hayat, 
dan 

5. sehat jasmani dan 
rohanisesuai 
dengan 
perkembangan 
anak di lingkungan 
keluarga, sekolah, 
masyarakat dan 
lingkungan alam 
sekitar, bangsa, 
dan negara. 

Memiliki perilaku yang 
mencerminkan sikap:  
1. beriman dan bertakwa 

kepada Tuhan YME,  
2. berkarakter, jujur, dan 

peduli, 
3. bertanggungjawab, 
4. pembelajar sejati 

sepanjang hayat, dan 
5. sehat jasmani dan 

rohanisesuai dengan 
perkembangan anak di 
lingkungan keluarga, 
sekolah, masyarakat 
dan lingkungan alam 
sekitar, bangsa, 
negara, dan kawasan 
regional. 

Memiliki perilaku 
yang mencerminkan 
sikap:  
1. beriman dan 

bertakwa kepada 
Tuhan YME,  

2. berkarakter, jujur, 
dan peduli, 

3. bertanggungjawab, 
4. pembelajar sejati 

sepanjang hayat, 
dan 

5. sehat jasmani dan 
rohanisesuai 
dengan 
perkembangan 
anak di lingkungan 
keluarga, sekolah, 
masyarakat dan 
lingkungan alam 
sekitar, bangsa, 
negara, kawasan 
regional, dan 
internasional. 

 
 
 
 
 

DIMENSI PENGETAHUAN 
SD/MI/SDLB/ 
Paket A  

SMP/MTs/SMPLB/ 
Paket B  

SMA/MA/SMALB/ 
Paket C 

RUMUSAN 
Memiliki pengetahuan 
faktual, konseptual, 
prosedural, dan 
metakognitif pada 
tingkat dasar 
berkenaan dengan:  
1. ilmu pengetahuan, 
2. teknologi,  
3. seni, dan  
4. budaya.  
Mampu mengaitkan 
pengetahuan di atas 
dalam konteks diri 
sendiri, keluarga, 
sekolah, masyarakat 
dan lingkungan alam 
sekitar, bangsa, dan 
negara. 

Memiliki 
pengetahuan faktual, 
konseptual, 
prosedural, dan 
metakognitif pada 
tingkat teknis dan 
spesifik sederhana 
berkenaan dengan:  
1. ilmu pengetahuan, 
2. teknologi,  
3. seni, dan  
4. budaya.  
Mampu mengaitkan 
pengetahuan di atas 
dalam konteks diri 
sendiri, keluarga, 
sekolah, masyarakat 
dan lingkungan alam 
sekitar, bangsa, 
negara, dan kawasan 
regional. 

Memiliki pengetahuan 
faktual, konseptual, 
prosedural, dan 
metakognitif pada 
tingkat teknis, spesifik, 
detil, dan kompleks 
berkenaan dengan:  
1. ilmu pengetahuan, 
2. teknologi,  
3. seni, dan  
4. budaya.  
Mampu mengaitkan 
pengetahuan di atas 
dalam konteks diri 
sendiri, keluarga, 
sekolah, masyarakat 
dan lingkungan alam 
sekitar, bangsa, negara, 
kawasan regional, dan 
internasional. 

 
Dimensi pengetahuan ini terhubung dengan Istilah 

pengetahuan Faktual, Konseptual, Prosedural, dan Metakognitif 
pada masing-masing satuan pendidikan dijelaskan pada matriks 
berikut: 
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Penjelasan SD/MI/SDLB/ 
Paket A  

SMP/MTs/ 
SMPLB/Paket B  

SMA/MA/ 
SMALB/Paket C 

Faktual Pengetahuan dasar 
berkenaan dengan 
ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, dan 
budaya terkait 
dengan diri sendiri, 
keluarga, sekolah, 
masyarakat dan 
lingkungan alam 
sekitar, bangsa, 
dan negara. 

Pengetahuan 
teknis dan spesifik 
tingkat sederhana 
berkenaan dengan 
ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, dan 
budaya terkait 
dengan masyarakat 
dan lingkungan 
alam sekitar, 
bangsa, negara, 
dan kawasan 
regional 

Pengetahuan 
teknis dan 
spesifik, detail 
dan kompleks 
berkenaan 
dengan ilmu 
pengetahuan, 
teknologi, seni, 
dan budaya 
terkait dengan 
masyarakat dan 
lingkungan alam 
sekitar, bangsa, 
negara, kawasan 
regional, dan 
internasional. 

Konseptual Terminologi/ 
istilah yang 
digunakan, 
klasifikasi, 
kategori, prinsip, 
dan generalisasi 
berkenaan dengan 
ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni dan 
budaya terkait 
dengan diri sendiri, 
keluarga, sekolah, 
masyarakat dan 
lingkungan alam 
sekitar, bangsa,dan 
negara 

Terminologi/istila
h dan klasifikasi, 
kategori, prinsip, 
generalisasi dan 
teori, yang 
digunakan terkait 
dengan 
pengetahuan 
teknis dan spesifik 
tingkat sederhana 
berkenaan dengan 
ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, dan 
budaya terkait 
dengan masyarakat 
dan lingkungan 
alam sekitar, 
bangsa, negara, 
dan kawasan 
regional. 

Terminologi/ 
istilah dan 
klasifikasi, 
kategori, prinsip, 
generalisasi, 
teori, model, dan 
struktur yang 
digunakan terkait 
dengan 
pengetahuan 
teknis dan 
spesifik, detail 
dan kompleks 
berkenaan 
dengan ilmu 
pengetahuan, 
teknologi, seni, 
dan budaya 
terkait dengan 
masyarakat dan 
lingkungan alam 
sekitar, bangsa, 
negara, kawasan 
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Penjelasan SD/MI/SDLB/ 
Paket A  

SMP/MTs/ 
SMPLB/Paket B  

SMA/MA/ 
SMALB/Paket C 

Faktual Pengetahuan dasar 
berkenaan dengan 
ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, dan 
budaya terkait 
dengan diri sendiri, 
keluarga, sekolah, 
masyarakat dan 
lingkungan alam 
sekitar, bangsa, 
dan negara. 

Pengetahuan 
teknis dan spesifik 
tingkat sederhana 
berkenaan dengan 
ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, dan 
budaya terkait 
dengan masyarakat 
dan lingkungan 
alam sekitar, 
bangsa, negara, 
dan kawasan 
regional 

Pengetahuan 
teknis dan 
spesifik, detail 
dan kompleks 
berkenaan 
dengan ilmu 
pengetahuan, 
teknologi, seni, 
dan budaya 
terkait dengan 
masyarakat dan 
lingkungan alam 
sekitar, bangsa, 
negara, kawasan 
regional, dan 
internasional. 

Konseptual Terminologi/ 
istilah yang 
digunakan, 
klasifikasi, 
kategori, prinsip, 
dan generalisasi 
berkenaan dengan 
ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni dan 
budaya terkait 
dengan diri sendiri, 
keluarga, sekolah, 
masyarakat dan 
lingkungan alam 
sekitar, bangsa,dan 
negara 

Terminologi/istila
h dan klasifikasi, 
kategori, prinsip, 
generalisasi dan 
teori, yang 
digunakan terkait 
dengan 
pengetahuan 
teknis dan spesifik 
tingkat sederhana 
berkenaan dengan 
ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, dan 
budaya terkait 
dengan masyarakat 
dan lingkungan 
alam sekitar, 
bangsa, negara, 
dan kawasan 
regional. 

Terminologi/ 
istilah dan 
klasifikasi, 
kategori, prinsip, 
generalisasi, 
teori, model, dan 
struktur yang 
digunakan terkait 
dengan 
pengetahuan 
teknis dan 
spesifik, detail 
dan kompleks 
berkenaan 
dengan ilmu 
pengetahuan, 
teknologi, seni, 
dan budaya 
terkait dengan 
masyarakat dan 
lingkungan alam 
sekitar, bangsa, 
negara, kawasan 

regional, dan 
internasional. 

Prosedural Pengetahuan 
tentang cara 
melakukan sesuatu 
atau kegiatan yang 
berkenaan dengan 
ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, dan 
budaya terkait 
dengan diri sendiri, 
keluarga, sekolah, 
masyarakat dan 
lingkungan alam 
sekitar, bangsa dan 
negara. 

Pengetahuan 
tentang cara 
melakukan sesuatu 
atau kegiatan yang 
terkait dengan 
pengetahuan 
teknis, spesifik, 
algoritma, metode 
tingkat sederhana 
berkenaan dengan 
ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, dan 
budaya terkait 
dengan masyarakat 
dan lingkungan 
alam sekitar, 
bangsa, negara, 
dan kawasan 
regional. 

Pengetahuan 
tentang cara 
melakukan 
sesuatu atau 
kegiatan yang 
terkait dengan 
pengetahuan 
teknis, spesifik, 
algoritma, 
metode, dan 
kriteria untuk 
menentukan 
prosedur yang 
sesuai berkenaan 
dengan ilmu 
pengetahuan, 
teknologi, seni, 
dan budaya, 
terkait dengan 
masyarakat dan 
lingkungan alam 
sekitar, bangsa, 
negara, kawasan 
regional, dan 
internasional. 

Metakognitif Pengetahuan 
tentang kekuatan 
dan kelemahan diri 
sendiri dan 
menggunakannya 
dalam mempelajari 
ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni dan 
budaya terkait 
dengan diri sendiri, 
keluarga, sekolah, 
masyarakat dan 
lingkungan alam 
sekitar, bangsa dan 
negara. 

Pengetahuan 
tentang kekuatan 
dan kelemahan diri 
sendiri dan 
menggunakannya 
dalam mempelajari 
pengetahuan 
teknis dan spesifik 
tingkat sederhana 
berkenaan dengan 
ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, dan 
budaya terkait 
dengan masyarakat 
dan lingkungan 

Pengetahuan 
tentang kekuatan 
dan kelemahan 
diri sendiri dan 
menggunakan 
nya dalam 
mempelajari 
pengetahuan 
teknis, detail, 
spesifik, 
kompleks, 
kontekstual dan 
kondisional 
berkenaan 
dengan ilmu 
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alam sekitar, 
bangsa, negara, 
dan kawasan 
regional 

pengetahuan, 
teknologi, seni, 
dan budaya 
terkait dengan 
masyarakat dan 
lingkungan alam 
sekitar, bangsa, 
negara, kawasan 
regional, dan 
internasional 

 

DIMENSI KETRAMPILAN 
SD/MI/SDLB/ 
Paket A  

SMP/MTs/SMPLB/ 
Paket B  

SMA/MA/SMALB/ 
Paket C 

RUMUSAN 
Memiliki 
keterampilan 
berpikir dan 
bertindak: 
1. kreatif, 
2. produktif,  
3. kritis,  
4. mandiri,  
5. kolaboratif, dan 
6. komunikatif 

melalui 
pendekatan ilmiah 
sesuai dengan 
tahap 
perkembangan 
anak yang relevan 
dengan tugas 
yang diberikan. 

Memiliki keterampilan 
berpikir dan bertindak: 
1. kreatif, 
2. produktif,  
3. kritis,  
4. mandiri,  
5. kolaboratif, dan 
6. komunikatif melalui 

pendekatan ilmiah 
sesuai dengan yang 
dipelajari di satuan 
pendidikan dan 
sumberlain secara 
mandiri. 

Memiliki 
keterampilan 
berpikir dan 
bertindak: 
1. kreatif, 
2. produktif,  
3. kritis,  
4. mandiri,  
5. kolaboratif, dan 
6. melalui 

pendekatan 
ilmiahsebagai 
pengembangan 
dari yang dipelajari 
di satuan 
pendidikan 
dansumber lain 
secara mandiri. 

 

Gradasi untuk dimensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan 
antar jenjang pendidikan memperhatikan: 

a. perkembangan psikologis anak;b.lingkup dan kedalaman; 
b. kesinambungan; 
c. fungsi satuan pendidikan; dan 
d. lingkungan. 
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alam sekitar, 
bangsa, negara, 
dan kawasan 
regional 

pengetahuan, 
teknologi, seni, 
dan budaya 
terkait dengan 
masyarakat dan 
lingkungan alam 
sekitar, bangsa, 
negara, kawasan 
regional, dan 
internasional 

 

DIMENSI KETRAMPILAN 
SD/MI/SDLB/ 
Paket A  

SMP/MTs/SMPLB/ 
Paket B  

SMA/MA/SMALB/ 
Paket C 

RUMUSAN 
Memiliki 
keterampilan 
berpikir dan 
bertindak: 
1. kreatif, 
2. produktif,  
3. kritis,  
4. mandiri,  
5. kolaboratif, dan 
6. komunikatif 

melalui 
pendekatan ilmiah 
sesuai dengan 
tahap 
perkembangan 
anak yang relevan 
dengan tugas 
yang diberikan. 

Memiliki keterampilan 
berpikir dan bertindak: 
1. kreatif, 
2. produktif,  
3. kritis,  
4. mandiri,  
5. kolaboratif, dan 
6. komunikatif melalui 

pendekatan ilmiah 
sesuai dengan yang 
dipelajari di satuan 
pendidikan dan 
sumberlain secara 
mandiri. 

Memiliki 
keterampilan 
berpikir dan 
bertindak: 
1. kreatif, 
2. produktif,  
3. kritis,  
4. mandiri,  
5. kolaboratif, dan 
6. melalui 

pendekatan 
ilmiahsebagai 
pengembangan 
dari yang dipelajari 
di satuan 
pendidikan 
dansumber lain 
secara mandiri. 

 

Gradasi untuk dimensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan 
antar jenjang pendidikan memperhatikan: 

a. perkembangan psikologis anak;b.lingkup dan kedalaman; 
b. kesinambungan; 
c. fungsi satuan pendidikan; dan 
d. lingkungan. 

Setelah kita memahami sasaran standar kompetensi lulusan 
pada jenjang pendidikan menengah melalui pemahaman 
Permendikbud Nomor 20 Tahun 2016, selanjutnya dalam 
administrasi kurikulum perlu dipahami tentang standar isi. 
Permendikbud Nomor 21 Tahun 2016 tentang standar isi pendidikan 
menengah, menjelaskan tentang ruang lingkup materi dan tingkat 
kompetensi peserta didik yang harus dipenuhi atau dicapai pada 
suatu satuan pendidikan dalam jenjang dan jenis pendidikan 
tertentu dirumuskan dalam Standar Isi untuk setiap mata pelajaran. 
Standar Isi disesuaikan dengan substansi tujuan pendidikan nasional 
dalam domain sikap spiritual dan sikap sosial, pengetahuan, dan 
keterampilan. Oleh karena itu, Standar Isi dikembangkan untuk 
menentukan kriteria ruang lingkup dan tingkat kompetensi yang 
sesuai dengan kompetensi lulusan yang dirumuskan pada Standar 
Kompetensi Lulusan, yakni sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 
Karakteristik, kesesuaian, kecukupan, keluasan, dan kedalaman 
materi ditentukan sesuai dengan karakteristik kompetensi beserta 
proses pemerolehan kompetensi tersebut. 

Standar Isi adalah kriteria mengenai ruang lingkup materi dan 
tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada 
jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Ruang lingkup materi 
dirumuskan berdasarkan kriteria muatan wajib yang ditetapkan 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, konsep keilmuan, 
dan karakteristik satuan pendidikan dan program pendidikan. 
Selanjutnya, tingkat kompetensi dirumuskan berdasarkan kriteria 
tingkat perkembangan peserta didik, kualifikasi kompetensi 
Indonesia, dan penguasaan kompetensi yang berjenjang. 

Dalam usaha mencapai Standar Kompetensi Lulusan 
sebagaimana telah ditetapkan untuk setiap satuan dan jenjang 
pendidikan, penguasaan kompetensi lulusan dikelompokkan menjadi 
Tingkat Kompetensi Pendidikan Dasar dan Tingkat Kompetensi 
Pendidikan Menengah. Tingkat Kompetensi menunjukkan tahapan 
yang harus dilalui untuk mencapai kompetensi lulusan yang telah 
ditetapkan dalam Standar Kompetensi Lulusan.Tingkat Kompetensi 
merupakan kriteria capaian Kompetensi yang bersifat generik yang 
harus dipenuhi oleh peserta didik pada setiap jenjang pendidikan 
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dalam rangka pencapaian Standar Kompetensi Lulusan. Tingkat 
Kompetensi dikembangkan berdasarkan kriteria; (1) Tingkat 
perkembangan peserta didik, (2) Kualifikasi kompetensi Indonesia, 
(3) Penguasaan kompetensi yang berjenjang. Selain itu Tingkat 
Kompetensi juga memperhatikan tingkat kerumitan/kompleksitas 
kompetensi, fungsi satuan pendidikan, dan keterpaduan antar 
jenjang yang relevan. Untuk menjamin keberlanjutan antar jenjang, 
Tingkat Kompetensi dimulai dari Tingkat Kompetensi Pendidikan 
Anak Usia Dini. 

 
Tingkat Kompetensi dan Jenjang Pendidikan 

No Tingkat Kompetensi Jenjang Pendidikan 
1 Tingkat Pendidikan Anak TK/RA(Catatan: Standar Isi 

TK/RA diatur secara 
2 Tingkat Pendidikan Dasar SD/MI/SDLB/Paket A 
3 SMP/MTS/SMPLB/Paket B 
4 Tingkat Pendidikan Menengah SMA/MA/SMALB/Paket C 

 
Keterangan:  

SDLB, SMPLB, dan SMALB yang dimaksud hanya 
diperuntukkan bagi tuna netra, tuna rungu, tuna daksa, dan tuna 
laras yang intelegensinya normal. Bloom Taxonomy yang pertama 
kali dikenalkan oleh sekelompok peneliti yang dipimpin oleh 
Benjamin Bloom pada tahun 1956 dan dikembangkan lebih lanjut 
oleh Anderson and Krathwol pada tahun 2001 digunakan sebagai 
rujukan pada Standar Kompetensi Lulusan. Bloom Taxonomy 
mengkategorikan capaian pembelajaran menjadi tiga domain, yaitu 
dimensi pengetahuan yang terkait dengan penguasaan pengetahuan, 
dimensi sikap yang terkait dengan penguasaan sikap dan perilaku, 
serta dimensi ketrampilan yang terkait dengan penguasaan 
ketrampilan. Dimensi pengetahuan diklasifikasikan menjadi faktual, 
konseptual, prosedural, serta metakognitif yang penguasaannya 
dimulai sejak Tingkat Pendidikan Dasar hingga Tingkat Pendidikan 
Menengah. Structureof Observed Learning Outcome (SOLO) 
Taxonomy yang pertama kali dikembangkan oleh Biggs dan Collin 
(1982) dan telah diperbarui tahun 2003 digunakan sebagai dasar 
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dalam rangka pencapaian Standar Kompetensi Lulusan. Tingkat 
Kompetensi dikembangkan berdasarkan kriteria; (1) Tingkat 
perkembangan peserta didik, (2) Kualifikasi kompetensi Indonesia, 
(3) Penguasaan kompetensi yang berjenjang. Selain itu Tingkat 
Kompetensi juga memperhatikan tingkat kerumitan/kompleksitas 
kompetensi, fungsi satuan pendidikan, dan keterpaduan antar 
jenjang yang relevan. Untuk menjamin keberlanjutan antar jenjang, 
Tingkat Kompetensi dimulai dari Tingkat Kompetensi Pendidikan 
Anak Usia Dini. 

 
Tingkat Kompetensi dan Jenjang Pendidikan 

No Tingkat Kompetensi Jenjang Pendidikan 
1 Tingkat Pendidikan Anak TK/RA(Catatan: Standar Isi 

TK/RA diatur secara 
2 Tingkat Pendidikan Dasar SD/MI/SDLB/Paket A 
3 SMP/MTS/SMPLB/Paket B 
4 Tingkat Pendidikan Menengah SMA/MA/SMALB/Paket C 

 
Keterangan:  

SDLB, SMPLB, dan SMALB yang dimaksud hanya 
diperuntukkan bagi tuna netra, tuna rungu, tuna daksa, dan tuna 
laras yang intelegensinya normal. Bloom Taxonomy yang pertama 
kali dikenalkan oleh sekelompok peneliti yang dipimpin oleh 
Benjamin Bloom pada tahun 1956 dan dikembangkan lebih lanjut 
oleh Anderson and Krathwol pada tahun 2001 digunakan sebagai 
rujukan pada Standar Kompetensi Lulusan. Bloom Taxonomy 
mengkategorikan capaian pembelajaran menjadi tiga domain, yaitu 
dimensi pengetahuan yang terkait dengan penguasaan pengetahuan, 
dimensi sikap yang terkait dengan penguasaan sikap dan perilaku, 
serta dimensi ketrampilan yang terkait dengan penguasaan 
ketrampilan. Dimensi pengetahuan diklasifikasikan menjadi faktual, 
konseptual, prosedural, serta metakognitif yang penguasaannya 
dimulai sejak Tingkat Pendidikan Dasar hingga Tingkat Pendidikan 
Menengah. Structureof Observed Learning Outcome (SOLO) 
Taxonomy yang pertama kali dikembangkan oleh Biggs dan Collin 
(1982) dan telah diperbarui tahun 2003 digunakan sebagai dasar 

untuk mengelompokkan Tingkat Kompetensi untuk aspek 
pengetahuan. Menurut SOLO Taxonomy ada lima tahap yang dilalui 
oleh peserta didik untuk menguasai suatu pengetahuan, yaitu tahap 
pre-struktural, uni-struktural, multi-struktural, relasional dan 
abstrak yang diperluas. Kelima tahap ini dapat disederhanakan 
menjadi tiga tahap, yaitu surface knowledge, deep knowledge dan 
conceptual atau constructed knowledge. Tahap surface knowledge 
diperoleh pada Tingkat Pendidikan Dasar untuk Sekolah Dasar, 
tahap deep knowledge diperoleh pada Tingkat Pendidikan Dasar 
untuk Sekolah Menengah Pertama dan tahap conceptual/ 
constructed knowledge diperoleh pada Tingkat Pendidikan 
Menengah yaitu Sekolah Menengah Atas. Walaupun demikian, untuk 
jenis pengetahuan tertentu, ketiga tahap ini dapat dicapai dalam 
satu jenjang pendidikan atau dalam satu tingkat kelas. Berdasarkan 
Tingkat Kompetensi tersebut ditetapkan Kompetensi yang bersifat 
generik yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam 
mengembangkan Kompetensi dan ruang lingkup materi yang 
bersifat spesifik untuk setiap mata pelajaran. Secara hirarkis, 
Standar Kompetensi Lulusan digunakan sebagai acuan untuk 
menetapkan Kompetensi yang bersifat generik pada tiap Tingkat 
Kompetensi. Kompetensi yanag bersifat generik ini kemudian 
digunakan untuk menentukan kompetensi yang bersifat spesifik 
untuk tiap mata pelajaran. Selanjutnya, kompetensi dan ruang 
lingkup materi digunakan untuk menentukan Kompetensi Dasar 
pada pengembangan kurikulum tingkat satuan dan jenjang 
pendidikan. 

Kompetensi yang bersifat generik mencakup 3 (tiga) ranah 
yakni sikap, pengetahuan dan keterampilan. Ranah sikap dipilah 
menjadi sikap spiritual dan sikap sosial. Pemilahan ini diperlukan 
untuk menekankan pentingnya keseimbangan fungsi sebagai 
manusia seutuhnya yang mencakup aspek spiritual dan aspek sosial 
sebagaimana diamanatkan dalam tujuan pendidikan nasional. 
Dengan demikian, Kompetensi yang bersifat generik terdiri atas 4 
(empat) dimensi yang merepresentasikan sikap spiritual, sikap sosial, 
pengetahuan, dan keterampilan, yang selanjutnya disebut 
Kompetensi Inti (KI).  
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Setiap Tingkat Kompetensi berimplikasi terhadap tuntutan 
proses pembelajaran dan penilaian. Penjabaran Tingkat Kompetensi 
lebih lanjut pada setiap jenjang pendidikan sesuai pencapaiannya 
pada tiap kelas akan dilakukan oleh Pihak Pengembang Kurikulum. 
Tingkat Kompetensi yang berbeda menuntut pembelajaran dan 
penilaian dengan fokus dan penekanan yang berbeda pula. Semakin 
tinggi Tingkat Kompetensi, semakin kompleks intensitas 
pengalaman belajar peserta didik dan proses pembelajaran serta 
penilaian. 

Uraian Kompetensi Inti untuk setiap Tingkat Kompetensi 
disajikan dalam tebel rubrik berikut ini:  
1. Tingkat Pendidikan Dasar (Tingkat Kelas I-VI SD/MI/SDLB/ 

PAKET A) 
KOMPETENSI INTI DESKRIPSI KOMPETENSI 
Sikap Spiritual 1. Menerima, menjalankan, dan 

menghargai ajaran agama yang 
dianutnya. 

Sikap Sosial 2. Menunjukkan perilaku:  
a. jujur,  
b. disiplin,  
c. santun, 
d. percaya diri,  
e. peduli, dan  
f. bertanggungjawab  
dalam berinteraksi dengan keluarga, 
teman, guru, dan tetangga, dan 
negara. 

Pengetahuan  3. Memahami pengetahuan faktual, 
konseptual, prosedural, dan 
metakognitif pada tingkat dasar 
dengan cara: 
1) mengamati,  
2) menanya, dan 
3) mencoba. 
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Setiap Tingkat Kompetensi berimplikasi terhadap tuntutan 
proses pembelajaran dan penilaian. Penjabaran Tingkat Kompetensi 
lebih lanjut pada setiap jenjang pendidikan sesuai pencapaiannya 
pada tiap kelas akan dilakukan oleh Pihak Pengembang Kurikulum. 
Tingkat Kompetensi yang berbeda menuntut pembelajaran dan 
penilaian dengan fokus dan penekanan yang berbeda pula. Semakin 
tinggi Tingkat Kompetensi, semakin kompleks intensitas 
pengalaman belajar peserta didik dan proses pembelajaran serta 
penilaian. 

Uraian Kompetensi Inti untuk setiap Tingkat Kompetensi 
disajikan dalam tebel rubrik berikut ini:  
1. Tingkat Pendidikan Dasar (Tingkat Kelas I-VI SD/MI/SDLB/ 

PAKET A) 
KOMPETENSI INTI DESKRIPSI KOMPETENSI 
Sikap Spiritual 1. Menerima, menjalankan, dan 

menghargai ajaran agama yang 
dianutnya. 

Sikap Sosial 2. Menunjukkan perilaku:  
a. jujur,  
b. disiplin,  
c. santun, 
d. percaya diri,  
e. peduli, dan  
f. bertanggungjawab  
dalam berinteraksi dengan keluarga, 
teman, guru, dan tetangga, dan 
negara. 

Pengetahuan  3. Memahami pengetahuan faktual, 
konseptual, prosedural, dan 
metakognitif pada tingkat dasar 
dengan cara: 
1) mengamati,  
2) menanya, dan 
3) mencoba. 
 

Berdasarkan rasa ingin tahu tentang 
dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan 
kegiatannya, dan benda-benda yang 
dijumpainya di rumah, di sekolah, dan 
tempat bermain 

Ketrampilan 4. Menunjukkan keterampilan berfikir 
dan bertindak: 
a. akreatif 
b. produktif,  
c. kritis,  
d. mandiri,  
e. kolaboratif, dan 
f. komunikatif 
Dalam bahasa yang jelas, sistematis, 
logis dan kritis, dalam karya yang 
estetis, dalam gerakan yang 
mencerminkan anak sehat, dan 
tindakan yang mencerminkan 
perilaku anak sesuai dengan tahap 
perkembangannya. 

 
Tingkat Kelas VII-IX SMP/MTs/SMPLB/PAKET B 

KOMPETENSI INTI DESKRIPSI KOMPETENSI 
Sikap Spiritual 1. Menghargai dan menghayati ajaran 

agama yang dianutnya. 
Sikap Sosial 2. Menghargai dan menghayati perilaku:  

a. jujur,  
b. disiplin,  
c. santun, 
d. percaya diri,  
e. peduli, dan  
f. bertanggungjawab  
dalam berinteraksi secara efektif 
sesuai dengan perkembangan anak di 
lingkungan, keluarga, sekolah, 
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masyarakat dan lingkungan alam 
sekitar, bangsa, negara, dan kawasan 
regional. 

Pengetahuan  3. Memahami dan menerapkan 
pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural, dan metakognitif pada 
tingkat teknis dan spesifik sederhana 
berdasarkan rasa ingin tahunya 
tentang: 
a. ilmu pengetahuan,  
b. teknologi,  
c. seni,  
d. budaya  
dengan wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, dan kenegaraan terkait 
fenomena dan kejadian tampak mata. 

Ketrampilan 4. Menunjukkan keterampilan menalar, 
mengolah, dan menyaji secara: 
a. kreatif 
b. produktif,  
c. kritis,  
d. mandiri,  
e. kolaboratif, dan 
f. komunikatif 
dalam ranah konkret dan ranah 
abstrak sesuai dengan yang dipelajari 
di sekolah dan sumber lain yang sama 
dalam sudut pandang teori. 
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masyarakat dan lingkungan alam 
sekitar, bangsa, negara, dan kawasan 
regional. 

Pengetahuan  3. Memahami dan menerapkan 
pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural, dan metakognitif pada 
tingkat teknis dan spesifik sederhana 
berdasarkan rasa ingin tahunya 
tentang: 
a. ilmu pengetahuan,  
b. teknologi,  
c. seni,  
d. budaya  
dengan wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, dan kenegaraan terkait 
fenomena dan kejadian tampak mata. 

Ketrampilan 4. Menunjukkan keterampilan menalar, 
mengolah, dan menyaji secara: 
a. kreatif 
b. produktif,  
c. kritis,  
d. mandiri,  
e. kolaboratif, dan 
f. komunikatif 
dalam ranah konkret dan ranah 
abstrak sesuai dengan yang dipelajari 
di sekolah dan sumber lain yang sama 
dalam sudut pandang teori. 

 
 
 
 
 
 
 

2. Tingkat Pendidikan Menengah (Kelas X-XII SMA/MA/SMALB/ 
PAKET C) 

KOMPETENSI INTI DESKRIPSI KOMPETENSI 
Sikap Spiritual 1. Menghayati dan mengamalkan ajaran 

agama yang dianutnya. 
Sikap Sosial 2. Menghayati dan mengamalkan 

perilaku:  
a. jujur,  
b. disiplin,  
c. santun, 
d. percaya diri,  
e. peduli, dan  
f. bertanggungjawab  
Dalam berinteraksi secara efektif 
sesuai dengan perkembangan anak di 
lingkungan, keluarga, sekolah, 
masyarakat dan lingkungan alam 
sekitar, bangsa, negara, kawasan 
regional, dan kawasan internasional. 

Pengetahuan  3. Memahami, menerapkan, 
menganalisis dan mengevaluasi 
pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural, dan metakognitif pada 
tingkat teknis, spesifik, detil, dan 
kompleks berdasarkan rasa ingin 
tahunya tentang:  
a. ilmu pengetahuan,  
b. teknologi,  
c. seni,  
d. budaya, dan 
e. humaniora  
Dengan wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, kenegaraan, dan 
peradaban terkait penyebab 
fenomena dan kejadian, serta 
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menerapkan pengetahuan pada 
bidang kajian yang spesifik sesuai 
dengan bakat dan minatnya untuk 
memecahkan masalah. 

Ketrampilan 4. Menunjukkan keterampilan menalar, 
mengolah, dan menyaji secara: 
a. Efektif; 
b. kreatif 
c. produktif,  
d. kritis,  
e. mandiri,  
f. kolaboratif,  
g. komunikatif, dan 
h. solutif 
Dalam ranah konkret dan abstrak 
terkait dengan pengembangan dari 
yang dipelajarinya di sekolah, serta 
mampu menggunakan metoda sesuai 
dengan kaidah keilmuan. 

 
KelasX-XII SMK/MAK 

KOMPETENSI INTI DESKRIPSI KOMPETENSI 
Sikap Spiritual 1. Menghayati dan mengamalkan ajaran 

agama yang dianutnya. 
Sikap Sosial 2. Menghayati dan mengamalkan 

perilaku jujur, disiplin, santun, peduli 
(gotong royong, kerjasama, toleran, 
damai), bertanggung jawab, 
responsif, dan proaktif melalui 
keteladanan, pemberian nasehat, 
penguatan, pembiasaan, dan 
pengkondisian secara 
berkesinambungan serta 
menunjukkan sikap sebagai bagian 
dari solusi atas berbagai 
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menerapkan pengetahuan pada 
bidang kajian yang spesifik sesuai 
dengan bakat dan minatnya untuk 
memecahkan masalah. 

Ketrampilan 4. Menunjukkan keterampilan menalar, 
mengolah, dan menyaji secara: 
a. Efektif; 
b. kreatif 
c. produktif,  
d. kritis,  
e. mandiri,  
f. kolaboratif,  
g. komunikatif, dan 
h. solutif 
Dalam ranah konkret dan abstrak 
terkait dengan pengembangan dari 
yang dipelajarinya di sekolah, serta 
mampu menggunakan metoda sesuai 
dengan kaidah keilmuan. 

 
KelasX-XII SMK/MAK 

KOMPETENSI INTI DESKRIPSI KOMPETENSI 
Sikap Spiritual 1. Menghayati dan mengamalkan ajaran 

agama yang dianutnya. 
Sikap Sosial 2. Menghayati dan mengamalkan 

perilaku jujur, disiplin, santun, peduli 
(gotong royong, kerjasama, toleran, 
damai), bertanggung jawab, 
responsif, dan proaktif melalui 
keteladanan, pemberian nasehat, 
penguatan, pembiasaan, dan 
pengkondisian secara 
berkesinambungan serta 
menunjukkan sikap sebagai bagian 
dari solusi atas berbagai 

permasalahan dalam berinteraksi 
secara efektif dengan lingkungan 
sosial dan alam serta dalam 
menempatkan diri sebagai cerminan 
bangsa dalam pergaulan dunia. 

Pengetahuan  3. Memahami, menerapkan, 
menganalisis, dan mengevaluasi 
pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural, dan metakognitif pada 
tingkat teknis, spesifik, detil, dan 
kompleks dalam ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya, dan 
humaniora dengan wawasan 
kemanusiaan, kebangsaan, 
kenegaraan, dan peradaban terkait 
penyebab fenomena dan kejadian 
pada bidang kerja yang spesifik untuk 
memecahkan masalah. 

Ketrampilan 4. Menunjukkan keterampilan menalar, 
mengolah, dan menyaji secara: 
a. efektif, 
b. kreatif, 
c. produktif,  
d. kritis, 
e. mandiri,  
f. kolaboratif,  
g. komunikatif, dan 
h. solutif, 
Dalam ranah konkret dan abstrak 
terkait dengan pengembangan dari 
yang dipelajarinya di sekolah, serta 
mampu melaksanakan tugas spesifik 
di bawah pengawasan langsung. 
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Kompetensi dan deskripsi kompetensi pada Standar Isi ini 
selanjutnya menjadi acuan dalam diterjemahkan kedalam tingkat 
kompetensi dan ruang lingkup materi dan selanjutnya 
diimplementasikan dalam bentuk pembelajaran sesuai Standar 
Nasional Pendidikan terutama Standar Proses, sebagaimana dalam 
Permendikbud Nomor 22 tahun 2016 tentang Standar Proses 
Pendidikan Dasar dan Menengah, mencakup perencanaan proses 
pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil 
pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran. Standar 
Proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada 
satuan pendidikan untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan. 
Standar Proses dikembangkan mengacu pada Standar Kompetensi 
Lulusan dan Standar Isi yang telah ditetapkan sesuai dengan 
ketentuan dalamPeraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 
tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 
tentang Standar Nasional Pendidikan. 

Proses Pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan 
secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi 
peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang 
yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai 
dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis 
peserta didik. Untuk itu setiap satuan pendidikan melakukan 
perencanaan pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran serta 
penilaian proses pembelajaran untukmeningkatkan efisiensi dan 
efektivitas ketercapaian kompetensi lulusan. 

Sesuai dengan Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi 
maka prinsip pembelajaran yang digunakan:  
1. dari peserta didik diberi tahu menuju peserta didik mencari 

tahu; 
2. dari guru sebagai satu-satunya sumber belajar menjadi belajar 

berbasis aneka sumber belajar; 
3. dari pendekatan tekstual menuju proses sebagai penguatan 

penggunaan pendekatan ilmiah; 
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Kompetensi dan deskripsi kompetensi pada Standar Isi ini 
selanjutnya menjadi acuan dalam diterjemahkan kedalam tingkat 
kompetensi dan ruang lingkup materi dan selanjutnya 
diimplementasikan dalam bentuk pembelajaran sesuai Standar 
Nasional Pendidikan terutama Standar Proses, sebagaimana dalam 
Permendikbud Nomor 22 tahun 2016 tentang Standar Proses 
Pendidikan Dasar dan Menengah, mencakup perencanaan proses 
pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil 
pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran. Standar 
Proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada 
satuan pendidikan untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan. 
Standar Proses dikembangkan mengacu pada Standar Kompetensi 
Lulusan dan Standar Isi yang telah ditetapkan sesuai dengan 
ketentuan dalamPeraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 
tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 
tentang Standar Nasional Pendidikan. 

Proses Pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan 
secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi 
peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang 
yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai 
dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis 
peserta didik. Untuk itu setiap satuan pendidikan melakukan 
perencanaan pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran serta 
penilaian proses pembelajaran untukmeningkatkan efisiensi dan 
efektivitas ketercapaian kompetensi lulusan. 

Sesuai dengan Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi 
maka prinsip pembelajaran yang digunakan:  
1. dari peserta didik diberi tahu menuju peserta didik mencari 

tahu; 
2. dari guru sebagai satu-satunya sumber belajar menjadi belajar 

berbasis aneka sumber belajar; 
3. dari pendekatan tekstual menuju proses sebagai penguatan 

penggunaan pendekatan ilmiah; 

4. dari pembelajaran berbasis konten menuju pembelajaran 
berbasis kompetensi; 

5. dari pembelajaran parsial menuju pembelajaran terpadu; 
6. dari pembelajaran yang menekankan jawaban tunggal menuju 

pembelajaran dengan jawaban yang kebenarannya multi 
dimensi; 

7. dari pembelajaran verbalisme menuju keterampilan aplikatif; 
8. peningkatan dan keseimbangan antara keterampilan fisikal 

(hardskills) dan keterampilan mental (softskills); 
9. pembelajaran yang mengutamakan pembudayaan dan 

pemberdayaan peserta didik sebagai pembelajar sepanjang 
hayat; 

10. pembelajaran yang menerapkan nilai-nilai dengan member 
keteladanan (ing ngarso sung tulodo), membangun kemauan 
(ing madyo mangun karso), dan mengembangkan kreativitas 
peserta didik dalam proses pembelajaran (tut wuri handayani); 

11. pembelajaran yang berlangsung dirumah, disekolah, dan di 
masyarakat; 

12. pembelajaran yang menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah 
guru, siapa saja adalah peserta didik, dan di mana saja adalah 
kelas; 

13. pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk 
meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran; dan 

14. pengakuan atas perbedaan individual dan latar belakang budaya 
peserta didik. Terkait dengan prinsip di atas, dikembangkan 
standar proses yang mencakup perencanaan proses 
pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran,  penilaian hasil 
pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran. 

 
C. KARAKTERISTIK PEMBELAJARAN 

Karakteristik pembelajaran pada setiap satuan pendidikan 
terkait erat pada Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi. 
Standar Kompetensi Lulusan memberikan kerangka konseptual 
tentang sasaran pembelajaran yang harus dicapai. Standar Isi 
memberikan kerangka konseptual tentang kegiatan belajar dan 
pembelajaran yang diturunkan dari tingkat kompetensi dan ruang 
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lingkup materi.Sesuai dengan Standar Kompetensi Lulusan, sasaran 
pembelajaran mencakup pengembangan ranah sikap, pengetahuan, 
dan keterampilan yang dielaborasi untuk setiap satuan 
pendidikan.Ketiga ranah kompetensi tersebut memiliki lintasan 
perolehan (proses psikologis) yang berbeda. Sikap diperoleh melalui 
aktivitas “menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, dan 
mengamalkan”. Pengetahuan diperoleh melalui aktivitas “mengingat, 
memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, mencipta”. 
Keterampilan diperoleh melalui aktivitas “mengamati, menanya, 
mencoba, menalar, menyaji, dan mencipta”. Karaktersitik 
kompetensi beserta perbedaan lintasan perolehan turut serta 
mempengaruhi karakteristik standar proses. Untuk memperkuat 
pendekatan ilmiah (scientific), tematik terpadu (tematik antar 
matapelajaran), dan tematik (dalam suatu mata pelajaran) perlu 
diterapkan pembelajaran berbasis penyingkapan/penelitian 
(discovery/inquiry learning). Untuk mendorong kemampuan peserta 
didik untuk menghasilkan karya kontekstual, baik individual maupun 
kelompok maka sangat disarankan menggunakan pendekatan 
pembelajaran yang menghasilkan karya berbasis pemecahan 
masalah (project based learning) 

Rincian gradasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan sebagai 
berikut: 

Sikap Pengetahuan Keterampilan 
Menerima Mengingat Mengamati 

Menjalankan Memahami Menanya 
Menghargai Menerapkan Mencoba 
Menghayati Menganalisis Menalar 

Mengamalkan Mengevaluasi Menyaji 
  Mencipta 

 
Karakteristik proses pembelajaran disesuaikan dengan 

karakteristik kompetensi. Pembelajaran tematik terpadu di 
SD/MI/SDLB/Paket A disesuaikan dengan tingkat perkembangan 
peserta didik. Karakteristik proses pembelajaran disesuaikan dengan 
karakteristik kompetensi. Pembelajaran tematik terpadu di 
SMP/MTs/SMPLB/Paket B disesuaikan dengan tingkat 
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lingkup materi.Sesuai dengan Standar Kompetensi Lulusan, sasaran 
pembelajaran mencakup pengembangan ranah sikap, pengetahuan, 
dan keterampilan yang dielaborasi untuk setiap satuan 
pendidikan.Ketiga ranah kompetensi tersebut memiliki lintasan 
perolehan (proses psikologis) yang berbeda. Sikap diperoleh melalui 
aktivitas “menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, dan 
mengamalkan”. Pengetahuan diperoleh melalui aktivitas “mengingat, 
memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, mencipta”. 
Keterampilan diperoleh melalui aktivitas “mengamati, menanya, 
mencoba, menalar, menyaji, dan mencipta”. Karaktersitik 
kompetensi beserta perbedaan lintasan perolehan turut serta 
mempengaruhi karakteristik standar proses. Untuk memperkuat 
pendekatan ilmiah (scientific), tematik terpadu (tematik antar 
matapelajaran), dan tematik (dalam suatu mata pelajaran) perlu 
diterapkan pembelajaran berbasis penyingkapan/penelitian 
(discovery/inquiry learning). Untuk mendorong kemampuan peserta 
didik untuk menghasilkan karya kontekstual, baik individual maupun 
kelompok maka sangat disarankan menggunakan pendekatan 
pembelajaran yang menghasilkan karya berbasis pemecahan 
masalah (project based learning) 

Rincian gradasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan sebagai 
berikut: 

Sikap Pengetahuan Keterampilan 
Menerima Mengingat Mengamati 

Menjalankan Memahami Menanya 
Menghargai Menerapkan Mencoba 
Menghayati Menganalisis Menalar 

Mengamalkan Mengevaluasi Menyaji 
  Mencipta 

 
Karakteristik proses pembelajaran disesuaikan dengan 

karakteristik kompetensi. Pembelajaran tematik terpadu di 
SD/MI/SDLB/Paket A disesuaikan dengan tingkat perkembangan 
peserta didik. Karakteristik proses pembelajaran disesuaikan dengan 
karakteristik kompetensi. Pembelajaran tematik terpadu di 
SMP/MTs/SMPLB/Paket B disesuaikan dengan tingkat 

perkembangan peserta didik. Proses pembelajaran di SMP/ MTs/ 
SMPLB/Paket B disesuaikan dengan karakteristik kompetensi yang 
mulai memperkenalkan mata pelajaran dengan mempertahankan 
tematik terpadu pada IPA dan IPS. Karakteristik proses 
pembelajaran di SMA/MA/SMALB/SMK/MAK/ PaketC/Paket C 
Kejuruan secara keseluruhan berbasis mata pelajaran, meskipun 
pendekatan tematik masih dipertahankan. Standar Proses pada 
SDLB, SMPLB, dan SMALB diperuntukkan bagi tuna netra, tuna 
rungu, tuna daksa, dan tuna laras yang intelegensinya normal. 
Secara umum pendekatan belajar yang dipilih berbasis pada teori 
tentang taksonomi tujuan pendidikan yang dalam lima dasa warsa 
terakhir yang secara umum sudah dikenal luas. Berdasarkan teori 
taksonomi tersebut, capaian pembelajaran dapat dikelompokkan 
dalam tiga ranah yakni: ranah kognitif, affektif dan psikomotor. 
Penerapan teori taksonomi dalam tujuan pendidikan di berbagai 
negara dilakukan secara adaptif sesuai dengan kebutuhannya 
masing-masing. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang 
Sistem Pendidikan Nasional telah mengadopsi taksonomi dalam 
bentuk rumusan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Proses 
pembelajaran sepenuhnya diarahkan pada pengembangan ketiga 
ranah tersebut secara utuh/holistik, artinya pengembangan ranah 
yang satu tidak bisa dipisahkan dengan ranah lainnya. Dengan 
demikian proses pembelajaran secara utuh melahirkan kualitas 
pribadi yang sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 

 
D. PERENCANAAN PEMBELAJARAN 
Desain Pembelajaran  

Perencanaan proses pembelajaraan meliputi silabus dan 
rencana pembelajaran (RPP) yang memuat identitas mata pelajaran, 
standar isi (SK), kompetensi dasar (KD), indikator pencapaian 
kompetensi, tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian 
hasil belajar, dan sumber belajar. Perencanaan pembelajaran 
dirancang dalam bentuk Silabus dan Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran (RPP) yang mengacu pada Standar Isi. Perencanaan 
pembelajaran meliputi penyusunan rencana pelaksanaan 
pembelajaran dan penyiapan media dan sumber belajar, perangkat 
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penilaian pembelajaran, dan skenario pembelajaran. Penyusunan 
Silabus dan RPP disesuaikan pendekatan pembelajaran yang 
digunakan: 

 
1. Silabus  

Silabus merupakan acuan penyusunan kerangka pembelajaran 
untuk setiap bahan kajian mata pelajaran. Silabus dikembangkan 
oleh satuan pendidikan berdasarkan Standar isi dan Standar 
Kopetensi  Lulusan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah 
sesuai dengan pola pembelajaran pada setiap tahun ajaran tertentu. 
Silabus digunakan sebagai acuan dalam pengembangan rencana 
pelaksanaan pembelajaran. Silabus paling sedikit memuat:  
a. Identitas mata pelajaran (khusus SMP/MTs/SMPLB/Paket B 

dan SMA/MA/SMALB/SMK/MAK/Paket C/Paket C Kejuruan); 
b. Identitas sekolah meliputi nama satuan pendidikan dan kelas; 
c. Kompetensi inti, merupakan gambaran secara kategorial 

mengenaikompetensi dalam aspek sikap, pengetahuan, dan 
keterampilan yang harus dipelajari peserta didik untuk suatu 
jenjang sekolah, kelas dan mata pelajaran; 

d. kompetensi dasar, merupakan kemampuan spesifik yang 
mencakup sikap, pengetahuan, dan ketrampilan yang terkait 
muatan atau mata pelajaran; 

e. tema (khusus SD/MI/SDLB/Paket A); 
f. materi pokok, memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur 

yang relevan, dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai 
dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi; 

g. pembelajaran, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh pendidik dan 
peserta didik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan; 

h. penilaian, merupakan proses pengumpulan dan pengolahan 
informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta 
didik; 

i. alokasi waktu sesuai dengan jumlah jam pelajaran dalam 
struktur kurikulum untuk satu semester atau satu tahun; dan 

j. sumber belajar, dapat berupa buku, media cetak dan elektronik, 
alam sekitar atau sumber belajar lain yang relevan. 
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penilaian pembelajaran, dan skenario pembelajaran. Penyusunan 
Silabus dan RPP disesuaikan pendekatan pembelajaran yang 
digunakan: 

 
1. Silabus  

Silabus merupakan acuan penyusunan kerangka pembelajaran 
untuk setiap bahan kajian mata pelajaran. Silabus dikembangkan 
oleh satuan pendidikan berdasarkan Standar isi dan Standar 
Kopetensi  Lulusan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah 
sesuai dengan pola pembelajaran pada setiap tahun ajaran tertentu. 
Silabus digunakan sebagai acuan dalam pengembangan rencana 
pelaksanaan pembelajaran. Silabus paling sedikit memuat:  
a. Identitas mata pelajaran (khusus SMP/MTs/SMPLB/Paket B 

dan SMA/MA/SMALB/SMK/MAK/Paket C/Paket C Kejuruan); 
b. Identitas sekolah meliputi nama satuan pendidikan dan kelas; 
c. Kompetensi inti, merupakan gambaran secara kategorial 

mengenaikompetensi dalam aspek sikap, pengetahuan, dan 
keterampilan yang harus dipelajari peserta didik untuk suatu 
jenjang sekolah, kelas dan mata pelajaran; 

d. kompetensi dasar, merupakan kemampuan spesifik yang 
mencakup sikap, pengetahuan, dan ketrampilan yang terkait 
muatan atau mata pelajaran; 

e. tema (khusus SD/MI/SDLB/Paket A); 
f. materi pokok, memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur 

yang relevan, dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai 
dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi; 

g. pembelajaran, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh pendidik dan 
peserta didik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan; 

h. penilaian, merupakan proses pengumpulan dan pengolahan 
informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta 
didik; 

i. alokasi waktu sesuai dengan jumlah jam pelajaran dalam 
struktur kurikulum untuk satu semester atau satu tahun; dan 

j. sumber belajar, dapat berupa buku, media cetak dan elektronik, 
alam sekitar atau sumber belajar lain yang relevan. 

 

2. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) adalah rencana 

kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. 
RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan 
pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai Kompetensi 
Dasar (KD). Setiap pendidik pada satuan pendidikan berkewajiban 
menyusun RPP secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran 
berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, 
efisien, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta 
memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan 
kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik 
serta psikologis peserta didik. RPP disusun berdasarkan KD atau 
subtema yang dilaksanakan kali pertemuan atau lebih.  
Komponen RPP terdiri atas: 
a. identitas sekolah yaitu nama satuan pendidikan; 
b. identitas mata pelajaran atau tema/subtema; 
c. kelas/semester; 
d. materi pokok; 
e. alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk 

pencapaian KD dan beban belajar dengan mempertimbangkan 
jumlah jam pelajaran yang tersedia dalam silabus dan KD yang 
harus dicapai; 

f. tujuan pembelajaran yang dirumuskan berdasarkan KD, dengan 
menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan 
diukur, yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan; 

g. kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi; 
h. materi pembelajaran, memuat fakta, konsep, prinsip, dan 

prosedur yang relevan, dan ditulis dalam bentuk butir-butir 
sesuai dengan rumusan indikator ketercapaian kompetensi; 

i. metode pembelajaran, digunakan oleh pendidik untuk 
mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 
peserta didik mencapai KD yang disesuaikan dengan 
karakteristik peserta didik dan KD yang akan dicapai; 

j. media pembelajaran, berupa alat bantu proses pembelajaran 
untuk menyampaikan materi pelajaran; 
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k. sumber belajar, dapat berupa buku, media cetak dan elektronik, 
alam sekitar, atau sumber belajar lain yang relevan; 

l. langkah-langkah pembelajaran dilakukan melalui tahapan 
pendahuluan, inti, dan penutup; dan 

m. penilaian hasil pembelajaran. 
RPP disusun untuk setiap KD yang dapat dilaksanakan dalam satu 
pertemuan atau lebih. Guru merancang penggalan RPP untuk setiap 
pertemuan yang disesuaikan dengan penjadwalan disatuan 
pendidikan. Komponen-komponen RPP: 1) Identitas mata pelajaran; 
2) Standar Kompetensi; 3) Kompetensi Dasar; 4) Indikator 
pencapaian kompetensi; 5) Tujuan pembelajaran; 6) Materi ajar; 7) 
Alokasi waktu; 8) Metode pembelajaran; 9) Kegiatan Pembelajaran.  

 
Dalam kegiatan pembelajaran terdiri dari tiga proses yaitu:  
1)  Pembukaan, Pendahuluan merupakan kegiatan awal dalam suatu 

pertemuan pembelajraan yang ditunjukan untuk 
membangkitkan motivasi dan memfokuskan perhatian peserta 
didik untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran; 

2)  Pembentukan kompetensi, Pembentukan kompetensi peserta 
didik merupakan kegiatan inti pembelajaran, antara lain 
mencakup penyampaian materi pokok maupun materi standar, 
membahas materi standar untuk membentuk kompetensi 
pesrta didik. Pembentukan kompetensi ini ditandai dengan 
keikutsertaan peseta didik dalam pengelolaan pembelajaran, 
berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab mereka dalam 
penyelengaraan program pembelajaran. Pembentukan 
kompetensi mencakup berbagai langkah yang perlu ditempuh 
oleh peserta didik dan guru sebagai fasilitator untuk 
mewujudkan standar kompetensi dasar.  

Prosedur yang harus ditempuh untuk pembentukan 
kompetensi dasar adalah: 
a) Berdasarkan kompetensi dasat dan materi standar yang telah 

dituangkan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), 
guru menjelaskan standar secara kompetensi minimal. 

b) Guru meteri standar secara logis dan sistematis. 
c) Membagikan materi standar dan sumber belajar. 
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k. sumber belajar, dapat berupa buku, media cetak dan elektronik, 
alam sekitar, atau sumber belajar lain yang relevan; 

l. langkah-langkah pembelajaran dilakukan melalui tahapan 
pendahuluan, inti, dan penutup; dan 

m. penilaian hasil pembelajaran. 
RPP disusun untuk setiap KD yang dapat dilaksanakan dalam satu 
pertemuan atau lebih. Guru merancang penggalan RPP untuk setiap 
pertemuan yang disesuaikan dengan penjadwalan disatuan 
pendidikan. Komponen-komponen RPP: 1) Identitas mata pelajaran; 
2) Standar Kompetensi; 3) Kompetensi Dasar; 4) Indikator 
pencapaian kompetensi; 5) Tujuan pembelajaran; 6) Materi ajar; 7) 
Alokasi waktu; 8) Metode pembelajaran; 9) Kegiatan Pembelajaran.  

 
Dalam kegiatan pembelajaran terdiri dari tiga proses yaitu:  
1)  Pembukaan, Pendahuluan merupakan kegiatan awal dalam suatu 

pertemuan pembelajraan yang ditunjukan untuk 
membangkitkan motivasi dan memfokuskan perhatian peserta 
didik untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran; 

2)  Pembentukan kompetensi, Pembentukan kompetensi peserta 
didik merupakan kegiatan inti pembelajaran, antara lain 
mencakup penyampaian materi pokok maupun materi standar, 
membahas materi standar untuk membentuk kompetensi 
pesrta didik. Pembentukan kompetensi ini ditandai dengan 
keikutsertaan peseta didik dalam pengelolaan pembelajaran, 
berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab mereka dalam 
penyelengaraan program pembelajaran. Pembentukan 
kompetensi mencakup berbagai langkah yang perlu ditempuh 
oleh peserta didik dan guru sebagai fasilitator untuk 
mewujudkan standar kompetensi dasar.  

Prosedur yang harus ditempuh untuk pembentukan 
kompetensi dasar adalah: 
a) Berdasarkan kompetensi dasat dan materi standar yang telah 

dituangkan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), 
guru menjelaskan standar secara kompetensi minimal. 

b) Guru meteri standar secara logis dan sistematis. 
c) Membagikan materi standar dan sumber belajar. 

d) Membagikan lembaran kegiatan untuk setiap peserta didik. 
e) Guru memantau dan memeriksa kegiatan peserta didik dalam 

mengerjakan lembaran tugas. 
f) Setelah selesai diperiksa bersama-sama dengan cara menukar 

pekerjaan. 
g) Kekeliruan dan kesalahan jawaban diperbaiki oleh peserta didik. 

 
3)  Penutup, Penutup merupakan kegiatan akhir dalam aktivitas 

pembelajaran yang dapat dilakukan untuk mengakhiri yang 
dapat dilakukan dalam bentuk rangkuman atau kesimpulan, 
penilaian dan refleksi, umpan balik dan tindak lanjut.  

 
3. Prinsip Penyusunan RPP 

Dalam menyusun RPP hendaknya memperhatikan prinsip-
prinsip sebagai berikut: 
a. Perbedaan individual peserta didik antara lain kemampuan awal, 

tingkat intelektual, bakat, potensi, minat, motivasi belajar, 
kemampuan sosial, emosi, gaya belajar, kebutuhan khusus, 
kecepatan belajar, latar belakang budaya, norma, nilai, dan/atau 
lingkungan peserta didik; 

b. Partisipasi aktif peserta didik; 
c. Berpusat pada peserta didik untuk mendorong semangat 

belajar, motivasi, minat, kreativitas, inisiatif, inspirasi, inovasi 
dan kemandirian; 

d. Pengembangan budaya membaca dan menulis yang dirancang 
untuk mengembangkan kegemaran membaca, pemahaman 
beragam bacaan, dan berekspresi dalam berbagai bentuk 
tulisan; 

e. Pemberian umpan balik dan tindak lanjut RPP memuat 
rancangan program pemberian umpan balik positif, penguatan, 
pengayaan, dan remedi; 

f. Penekanan pada keterkaitan dan keterpaduan antara KD, materi 
pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian 
kompetensi, penilaian, dan sumber belajar dalam satu keutuhan 
pengalaman belajar; 
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g. Mengakomodasi pembelajaran tematik-terpadu, keterpaduan 
lintas mata pelajaran, lintas aspek belajar, dan keragaman 
budaya; 

h. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara 
terintegrasi, sistematis, dan efektif sesuai dengan situasi dan 
kondisi. 

 
E. PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
Persyaratan Pelaksanaan Proses Pembelajaran 
a. Alokasi Waktu Jam Tatap Muka Pembelajaran 

1) SD/MI: 35 menit; 
2) SMP/MTs: 40 menit; 
3) SMA/MA: 45 menit; 
4) SMK/MAK: 45 menit; 

 
b. Rombongan belajar Jumlah rombongan belajar per satuan 

pendidikan dan jumlah maksimum peserta didik dalam setiap 
rombongan belajar dinyatakan dalam tabel berikut: 
No Satuan 

Pendidikan 
Jumlah 

Rombongan 
Belajar 

Jumlah Maksimum Peserta 
Didik Per Rombongan Belajar 

1 SD/MI 6 – 24  28 
2 SMP/MTs 3 – 33  32 
3 SMA/MA 3 – 36  36 
4 SMK 3 – 72  36 
5 SDLB 6 5 
6 SMPLB 3 8 
7 SMALB 3 8 

 
c. Buku Teks Pelajaran  

Buku teks pelajaran digunakan untuk meningkatkan efisiensi 
dan efektifitas pembelajaran yang jumlahnya disesuaikan dengan 
kebutuhan peserta didik. 
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g. Mengakomodasi pembelajaran tematik-terpadu, keterpaduan 
lintas mata pelajaran, lintas aspek belajar, dan keragaman 
budaya; 

h. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara 
terintegrasi, sistematis, dan efektif sesuai dengan situasi dan 
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1 SD/MI 6 – 24  28 
2 SMP/MTs 3 – 33  32 
3 SMA/MA 3 – 36  36 
4 SMK 3 – 72  36 
5 SDLB 6 5 
6 SMPLB 3 8 
7 SMALB 3 8 

 
c. Buku Teks Pelajaran  

Buku teks pelajaran digunakan untuk meningkatkan efisiensi 
dan efektifitas pembelajaran yang jumlahnya disesuaikan dengan 
kebutuhan peserta didik. 

 
 

d. Pengelolaan Kelas dan Laboratorium 
1) Guru wajib menjadi teladan yang baik bagi peserta didik dalam 

menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya 
serta mewujudkan kerukunan dalam kehidupan bersama; 

2) Guru wajib menjadi teladan bagi peserta didik dalam 
menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung 
jawab, peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai), 
santun, responsif dan proaktif dan menunjukkan sikap sebagai 
bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam 
berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam 
serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 
pergaulan dunia; 

3) Guru menyesuaikan pengaturan tempat duduk peserta didik 
dan sumber daya lain sesuai dengan tujuan dan karakteristik 
proses pembelajaran; 

4) Volume dan intonasi suara guru dalam proses pembelajaran 
harus dapat didengar dengan baik oleh peserta didik;  

5) Guru wajib menggunakan kata-kata santun, lugas dan mudah 
dimengerti oleh peserta didik; 

6) Guru menyesuaikan materi pelajaran dengan kecepatan dan 
kemampuan belajar peserta didik;  

7) Guru menciptakan ketertiban, kedisiplinan, kenyamanan, dan 
keselamatan dalam menyelenggarakan proses pembelajaran;  

8) Guru memberikan penguatan dan umpan balik terhadap 
respons dan hasil belajar peserta didik selama proses 
pembelajaran berlangsung;  

9) Guru mendorong dan menghargai peserta didik untuk bertanya 
dan mengemukakan pendapat;  

10) Guru berpakaian sopan, bersih, dan rapi;  
11) Pada tiap awal semester, guru menjelaskan kepada peserta didik 

silabus mata pelajaran; dan 
12) Guru memulai dan mengakhiri proses pembelajaran sesuai 

dengan waktu yang dijadwalkan. 
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Pelaksanaan Pembelajaran  
Pelaksanaan pembelajaran merupakan implementasi dari RPP, 

meliputi kegiatan pendahuluan, inti dan penutup. 
a. Kegiatan Pendahuluan  
Dalam kegiatan pendahuluan, guru wajib: 
1) menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti 

proses pembelajaran; 
2) memberi motivasi belajar peserta didik secara kontekstual sesuai 

manfaat dan aplikasi materi ajar dalam kehidupan sehari-hari, 
dengan memberikan contoh dan perbandingan lokal, nasional 
dan internasional, serta disesuaikan dengan karakteristik dan 
jenjang peserta didik; 

3) mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan 
pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari; 

4) menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang 
akan dicapai; dan 

5) menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan 
sesuai silabus. 

 
b. Kegiatan Inti  

Kegiatan inti menggunakan model pembelajaran, metode 
pembelajaran, media pembelajaran, dan sumber belajar yang 
disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran. 
Pemilihan pendekatan tematik dan/atau tematik terpadu dan/atau 
saintifik dan/atau inkuiri dan penyingkapan (discovery) dan/atau 
pembelajaran yang menghasilkan karya berbasis pemecahan 
masalah (project based learning) disesuaikan dengan karakteristik 
kompetensi dan jenjang pendidikan. 

 
1) Sikap 

Sesuai dengan karakteristik sikap, maka salah satu alternatif 
yang dipilih adalah proses afeksi mulai dari menerima, menjalankan, 
menghargai, menghayati, hingga mengamalkan. Seluruh aktivitas 
pembelajaran berorientasi pada tahapan kompetensi yang 
mendorong peserta didik untuk melakuan aktivitas tersebut. 
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proses pembelajaran; 
2) memberi motivasi belajar peserta didik secara kontekstual sesuai 

manfaat dan aplikasi materi ajar dalam kehidupan sehari-hari, 
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masalah (project based learning) disesuaikan dengan karakteristik 
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1) Sikap 

Sesuai dengan karakteristik sikap, maka salah satu alternatif 
yang dipilih adalah proses afeksi mulai dari menerima, menjalankan, 
menghargai, menghayati, hingga mengamalkan. Seluruh aktivitas 
pembelajaran berorientasi pada tahapan kompetensi yang 
mendorong peserta didik untuk melakuan aktivitas tersebut. 

 

2) Pengetahuan 
Pengetahuan dimiliki melalui aktivitas mengetahui, 

memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, hingga 
mencipta. Karakteritik aktivititas belajar dalam domain pengetahuan 
ini memiliki perbedaan dan kesamaan dengan aktivitas belajar dalam 
domain keterampilan. Untuk memperkuat pendekatan saintifik, 
tematik terpadu, dan tematik sangat disarankan untuk menerapkan 
belajar berbasis penyingkapan/penelitian (discovery/inquiry 
learning). Untuk mendorong peserta didik menghasilkan karya 
kreatif dan kontekstual, baik individual maupun kelompok, 
disarankan yang menghasilkan karya berbasis pemecahan masalah 
(project based learning). 

 
3) Keterampilan 

Keterampilan diperoleh melalui kegiatan mengamati, 
menanya, mencoba, menalar, menyaji, dan mencipta. Seluruh isi 
materi (topik dan sub topik) mata pelajaran yang diturunkan dari 
keterampilan harus mendorong peserta didik untuk melakukan 
proses pengamatan hingga penciptaan. Untuk mewujudkan 
keterampilan tersebut perlu melakukan pembelajaran yang 
menerapkan modus belajar berbasis penyingkapan/penelitian 
(discovery/inquiry learning) dan pembelajaran yang menghasilkan 
karya berbasis pemecahan masalah (project based learning). 

 
c. Kegiatan Penutup 

Dalam kegiatan penutup, guru bersama peserta didik baik 
secara individual maupun kelompok melakukan refleksi untuk 
mengevaluasi: 
1) seluruh rangkaian aktivitas pembelajaran dan hasil-hasil yang 

diperoleh untuk selanjutnya secara bersama menemukan 
manfaat langsung maupun tidak langsung dari hasil 
pembelajaranyang telah berlangsung; 

2) memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil 
pembelajaran; 

3) melakukan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pemberian 
tugas, baik tugas individual maupun kelompok; dan 
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4) d.menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran untuk 
pertemuan berikutnya. 

 
F. PENILAIAN PROSES DAN HASIL PEMBELAJARAN  

Penilaian proses pembelajaran menggunakan pendekatan 
penilaian otentik (authentic assesment) yang menilai kesiapan 
peserta didik, proses, dan hasil belajar secara utuh. Keterpaduan 
penilaian ketiga komponen tersebut akan menggambarkan 
kapasitas, gaya, dan perolehan belajar peserta didik yang mampu 
menghasilkan dampak instruksional (instructional effect) pada aspek 
pengetahuan dan dampak pengiring (nurturant effect) pada aspek 
sikap. Hasil penilaian otentik digunakan guru untuk merencanakan 
program perbaikan (remedial) pembelajaran, pengayaan 
(enrichment), atau pelayanan konseling. Selain itu, hasil penilaian 
otentik digunakan sebagai bahan untuk memperbaiki proses 
pembelajaran sesuai dengan Standar Penilaian Pendidikan. Evaluasi 
proses pembelajaran dilakukan saat proses pembelajaran dengan 
menggunakan alat: lembar pengamatan, angket sebaya, rekaman, 
catatan anekdot, dan refleksi. Evaluasi hasil pembelajaran dilakukan 
saat proses pembelajaran dan diakhir satuan pelajaran dengan 
menggunakan metode dan alat: tes lisan/perbuatan, dan tes tulis. 
Hasil evaluasi akhir diperoleh dari gabungan evaluasi proses dan 
evaluasi hasil pembelajaran.  

 
G. PENGAWASAN PROSES PEMBELAJARAN 

Pengawasan proses pembelajaran dilakukan melalui kegiatan 
pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, serta tindak lanjut 
secara berkala dan berkelanjutan. Pengawasan proses pembelajaran 
dilakukan oleh kepala satuan pendidikan dan pengawas. 
1. Prinsip Pengawasan 

Pengawasan dilakukan dengan prinsip objektif dan transparan 
guna peningkatan mutu secara berkelanjutan. 

2. Sistem dan Entitas Pengawasan 
Sistem pengawasan internal dilakukan oleh kepala sekolah, 
pengawas, dan dinas pendidikan dan Lembaga Penjaminan 
Mutu Pendidikan. 
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menggunakan metode dan alat: tes lisan/perbuatan, dan tes tulis. 
Hasil evaluasi akhir diperoleh dari gabungan evaluasi proses dan 
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G. PENGAWASAN PROSES PEMBELAJARAN 

Pengawasan proses pembelajaran dilakukan melalui kegiatan 
pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, serta tindak lanjut 
secara berkala dan berkelanjutan. Pengawasan proses pembelajaran 
dilakukan oleh kepala satuan pendidikan dan pengawas. 
1. Prinsip Pengawasan 

Pengawasan dilakukan dengan prinsip objektif dan transparan 
guna peningkatan mutu secara berkelanjutan. 

2. Sistem dan Entitas Pengawasan 
Sistem pengawasan internal dilakukan oleh kepala sekolah, 
pengawas, dan dinas pendidikan dan Lembaga Penjaminan 
Mutu Pendidikan. 

a. Kepala Sekolah, Pengawas dan Lembaga Penjaminan Mutu 
Pendidikan melakukan pengawasan dalam rangka peningkatan 
mutu. 

b. Kepala Sekolah dan Pengawas melakukan pengawasan dalam 
bentuk supervisi akademik dan supervise manajerial. 
 

3. Proses Pengawasan 
a. Pemantauan 

Pemantauan proses pembelajaran dilakukan pada tahap 
perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian hasil pembelajaran. 
Pemantauan dilakukan melalui antara lain, diskusi kelompok 
terfokus, pengamatan, pencatatan, perekaman, wawancara, dan 
dokumentasi 

b. Supervisi 
Supervisi proses pembelajaran dilakukan pada tahap 
perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian hasil pembelajaran 
yang dilakukan melalui antara lain, pemberian contoh 
pembelajaran di kelas, diskusi, konsultasi, atau pelatihan. 

c. Pelaporan 
Hasil kegiatan pemantauan, supervisi, dan evaluasi proses 
pembelajaran disusun dalam bentuk laporan untuk kepentingan 
tindak lanjut pengembangan keprofesionalan pendidik secara 
berkelanjutan 

 
d. Tindak Lanjut 
Tindak lanjut hasil pengawasan dilakukan dalam bentuk: 
1) penguatan dan penghargaan kepada guru yang menunjukkan 

kinerja yang memenuhi atau melampaui standar; dan 
2) pemberian kesempatan kepada guru untuk mengikuti program 

pengembangan keprofesionalan berkelanjutan. 
 

H. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI IMPLEMENTASI 
KURIKULUM 

Arus utama implentasi kurikulum di sekolah adalah proses 
adopsi dan integrasi kurikulum yang akan diberlakukan. Proses 
implementasi kurikulum di sekolah berwujud dalam bentuk system 



Tri Yuni Hendrowati54

pembelajaran. Pembelajaran merupakan suatu system, karena 
kegiatan pembelajaran bertujuan membelajarkan peserta didik dan 
melibatkan bermacam-macam komponen. Sistem pembelajaran 
terbangun oleh subsistem perencanaan pengajaran, subsistem 
pelaksanaan pengajaran, dan subsistem evealuasi pengajaran. 
Subsistem pelaksanaan pengajaran merupakan implementasi dari 
subsistem perencanaan pengajaran yang terhubung dengan 
prosedur yang harus dilakukan oleh peserta didik dan guru dalam 
kegiatan belajar mengajar. Oleh karena itu keberhasilan kurikulum 
sangat dipengaruhi oleh keterpenuhan subsistem pelaksanaan 
pengajaran. Beberapa factor yang diduga berpengaruh terhadap 
proses belajar mengajar, yaitu: guru, sarana prasarana pendidikan, 
keterlibatan orang tua/wali peserta didik, budaya dan lingkungan 
sekolah, dan kepemimpinan kepala sekolah. 

Secara umum implementasi Kurikulum dipengaruhi oleh tiga 
faktor berikut: 
1. Karakteristik kurikulum; yang mencakup ruang lingkup ide baru 

suatu kurikulum dan kejelasanya bagi pengguna di lapangan; 
2. Strategi implementasi: yaitu strategi yang digunakan dalam 

implementasi, seperti diskusi profesi, seminar, penataran, 
lokakarya, penyediaan buku kurikulum, dan kegiatan-kegiatan 
yang dapat mendorong penggunaan kurikulum di lapangan; 

3. Karakteristik pengguna kurikulum yang meliputi pengetahuan, 
keterampilan, nilai, dan sikap guru terhadap kurikulum, serta 
kemampuannya untuk merealisasikan kurikulum dalam 
pembelajaran. 

 
Sejalan dengan uraian tersebut, Mars (1998) mengemukakan 

tiga faktor yang mempengaruhi implementasi kurikulum, yaitu 
dukungan kepala sekolah, dukungan rekan sejawat guru, dan 
dukungan internal yang datang dalam diri guru sendiri. Dari 
beberapa faktor tersebut guru merupakan faktor penentu di 
samping faktor-faktor yang lain.  
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tiga faktor yang mempengaruhi implementasi kurikulum, yaitu 
dukungan kepala sekolah, dukungan rekan sejawat guru, dan 
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samping faktor-faktor yang lain.  

 
 
 

I.  FUNGSI DAN POLA PENGORGANISASIAN KURIKULUM 
Kurikulum sangat dibutuhkan dalam kegiatan proses 

pembelajaran sebagai pedoman untuk menyusun target dalam 
proses belajar mengajar. Administrasi kurikulum berfungsi untuk: a. 
meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumberdaya kurikulum, 
pemberdayaan sumber maupun komponen kurikulum dapat 
ditingkatkan melalui pengelolaan yang terencana dan efektif; b. 
meningkatkan keadilan (equity) dan kesempatan pada peserta didik 
untuk mencapai hasil yang maksimal, kemampuan yang 
maksimaldapat dicapai peserta didik tidak hanya melalui kegiatan 
intrakurikuler tetapi juga perlu melalui kegiatan ekstrakurikuler 
yang dikelola penuh integritas dalam mencapai tujuan kurikulum; c. 
meningkatkan relevansi dan efektivitas pembelajaran sesuai dengan 
kebutuhan peserta didik, karena kurikulum yang dikelola secara 
efektif dapat memberikan kesempatan dan hasil yang relevan 
dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan; d. 
meningkatkan efektivitas kinerja pendidik/guru maupun aktivitas 
peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran, pengelolaan 
kurikulum yang profesional, efektif, dan terpadu dapat memberikan 
motivasi pada kinerja pendidik/guru maupun aktivitas peserta didik 
dalam belajar; e. meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses 
belajar mengajar, proses pembelajaran selalu dipantau dalam rangka 
melihat konsistensi antara desain pembelajaran yang telah 
direncanakan  dengan pelaksanaan pembelajaran, sehingga 
ketidaksesuaian antara desain pembelajaran dengan implementasi 
pembelajaran di lapangan dapat dihindarkan. Selain dari pada itu 
pendidik/guru maupun peserta didik selalu termotivasi untuk 
melaksanakan pembelajaran yang efektif dan efisien karena adanya 
dukungan kondisi positif yang diciptakan dalam kegiatan 
pengelolaan kurikulum tersebut; f. meningkatkan partisipasi 
masyarakat untuk membantu mengembangkan kurikulum, 
kurikulum yang dikelola secara profesional akan melibatkan 
masyarakat, khususnya dalam mengisi bahan ajar atau sumber 
belajar perlu disesuaikan dengan ciri khas dan kebutuhan 
pembangunan daerah setempat. 
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Proses pembelajaraan pada hakikatnya untuk mengembangkan 
aktivitas dan kreativitas peserta didik melaui berbagai interaksi dan 
pengalaman belajar. Peningkatan kualifitas pembelajaran dalam 
implementasi KTSP menutut kemandirian guru untuk menciptakan 
suasana belajar yang kondusif, agar para peserta didik dapat 
mengembangakan kreativitas dan aktivitas belajarnya secra optimal, 
sesuai dengan kemampuan masing-masing. Penerapanya dalam 
pembelajaran dapat dilakukan dengan cara: 

1. Mengembangkan keberanian dan percaya diri peserta didik. 
2. Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk 

berkomunikasi secara aktif dan terarah. 
3. Melibatkan pserta didik dalam menetukan tujuan belajar 

dan penilain hasilnya.  
4. Memberikan pangawasan yang tidak terlalu ketat dan 

otoriter. 
5. Melibatkan mereka secara aktif, kreatif, efektif dan 

menyenangkan dalam proses pembelajaran secara 
keseluruhan. 

 
Apa yang dikemukakan di atas tidak terlalu sulit untuk 

dilakukan dalam pembelajaran, guru dapat melakukanya antara lain 
dengan mengembangkan modul pembelajaran yang heuristik dan 
hipotetik. Melalui modul, peran guru dalam pembelajaran bisa 
dikurangi karena mereka memposisikan dirinya sebagai fasilitator 
dan mengembangkan modul-modul pembelajaran yang efektif dan 
menyenagkan. Perlu ditekankan bahwa implementasi KTSP 
menuntut kemandirian guru dan kepala sekolah, antara lain dalam 
mengembangkan program-program pembelajaran.  

Pengorganisasian kurikulum merupakan aktifitas administrasi 
kurikulum yag penting, mengapa demikian karena fase ini seorang 
pendidik/guru membuat pola atau bentuk penyusunan bahan ajar 
yang akan disampaikan pada peserta didik. Pengorganisasian 
kurikulum erat kaitannya dengan tujuan pendidikan yang akan 
dicapai.  

Berikut beberapa pola pengorganisasian kurikulum yang 
sering digunakan:  
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sesuai dengan kemampuan masing-masing. Penerapanya dalam 
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1. Mengembangkan keberanian dan percaya diri peserta didik. 
2. Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk 

berkomunikasi secara aktif dan terarah. 
3. Melibatkan pserta didik dalam menetukan tujuan belajar 

dan penilain hasilnya.  
4. Memberikan pangawasan yang tidak terlalu ketat dan 

otoriter. 
5. Melibatkan mereka secara aktif, kreatif, efektif dan 
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keseluruhan. 

 
Apa yang dikemukakan di atas tidak terlalu sulit untuk 

dilakukan dalam pembelajaran, guru dapat melakukanya antara lain 
dengan mengembangkan modul pembelajaran yang heuristik dan 
hipotetik. Melalui modul, peran guru dalam pembelajaran bisa 
dikurangi karena mereka memposisikan dirinya sebagai fasilitator 
dan mengembangkan modul-modul pembelajaran yang efektif dan 
menyenagkan. Perlu ditekankan bahwa implementasi KTSP 
menuntut kemandirian guru dan kepala sekolah, antara lain dalam 
mengembangkan program-program pembelajaran.  

Pengorganisasian kurikulum merupakan aktifitas administrasi 
kurikulum yag penting, mengapa demikian karena fase ini seorang 
pendidik/guru membuat pola atau bentuk penyusunan bahan ajar 
yang akan disampaikan pada peserta didik. Pengorganisasian 
kurikulum erat kaitannya dengan tujuan pendidikan yang akan 
dicapai.  

Berikut beberapa pola pengorganisasian kurikulum yang 
sering digunakan:  

a. Separated Subject Curriculum 
Kurikulum ini menyajikan segala bahan pelajaran dengan 

berbagai macam mata pelajaran (subjects) yang terpisah-pisah satu 
sama lain. Seakan-akan ada batas pemisah antara mata pelajaran 
yang satu dengan yang lain juga antara suatu kelas dengan kelas 
yang lain. Separate Subject Curriculum mengandung beberapa hal 
yang positif di dalam praktek pendidikan di sekolah, yakni: 1) bahan 
pelajaran disajikan secara sistematis dan logis; 2) organisasi 
kurikulum ini sederhana; 3) penilaian lebih mudah; 4) kurikulum ini 
memudahkan guru dalam melaksanakan pengajaran; 5) kebanyakan 
orang beranggapan bahwa sekolah adalah persiapan masuk 
Perguruan Tinggi. Di Perguruan Tinggi biasanya organisasi 
kurikulum sesuai dengan prinsip terpisah-pisah itu. Kelemahan 
pengorganisasian kurikulum Separate Subject Curriculum: 1) mata 
pelajaran terlepas-lepas satu sama lain, tidak sesuai dengan 
kenyataan kehidupan yang sebenarnya; 2) tidak atau kurang 
memperhatikan masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-
hari; 3) dari sisi psikologis kurikulum demikian mengandung 
kelemahan, yaitu banyak terjadi verbalitas dan menghafal serta 
makna tujuan pelajaran kurang dihayati oleh anak didik; 4) 
kurikulum ini cenderung statis dan ketinggalan dari perkembangan 
zaman.  

 

 
 

Separated Curriculum (Sumber: Nurdin, S., dan Usman, B. M., 2003) 
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b.  Correlated Curriculum 
Kurikulum ini menghendaki agar mata pelajaran itu satu sama 

lain ada hubungan, bersangkut paut (correlated) walaupun mungkin 
batas-batas yang satu dengan yang lain masih dipertahankan. 
Keunggulan pengorganisasian kurikulum ini adalah 1) dengan 
korelasi pengetahuan murid lebih integral, tidak terlepas-lepas 
(berpadu); 2) dengan melihat hubungan erat antara mata pelajaran 
satu dengan yang lain minat murid bertambah; 3) korelasi 
memberikan pengertian yang lebih luas dan mendalam karena 
memandang dari berbagai sudut; 4) dengan korelasi maka yang 
diutamakan adalah pengertian dan prinsip-prinsip bukan 
pengetahuan akan fakta, dengan begitu lebih memungkinkan 
penggunaan pengetahuan secara fungsional bagi murid-murid. 
Namun demikian pengorganisasian kurikulum ini pun memiliki 
kelemahan yaitu: 1) Selain sulit untuk menghubungkan dengan 
masalah-masalah yang hangat dalam kehidupan sehari-hari sebab 
dasarnya subject centered; 2) tidak memberikan pengetahuan yang 
sistematis dan mendalam untuk sesuatu mata pelajaran sehingga hal 
ini dipandang kurang cukup untuk bekal mengikuti pelajaran di 
Perguruan Tinggi.  

 
c. Integrated Curriculum 

Kurikulum ini meniadakan batas-batas antara berbagai mata 
pelajaran dan menyajikan bahan pelajaran dalam bentuk unit atau 
keseluruhan. Dengan kebulatan bahan pelajaran diharapkan mampu 
membentuk kepribadian murid yang integral, selaras dengan 
kehidupan sekitarnya. Apa yang diajarkan di sekolah di sesuaikan 
dengan kehidupan anak di luar sekolah. Keunggulan kurikulum yang 
Integrated sebagai berikut: 1) segala sesuatu yang dipelajari anak 
merupakan unit yang bertalian erta, bukan fakta yang terlepas satu 
sama lain; 2) kurikulum ini sesuai dengan pendapat-pendapat 
modern tentang belajar, murid dihadapkan kepada masalah yang 
berarti dalam hidup mereka; 3) kurikulum ini memungkinkan 
hubungan yang erat antara sekolah dengan masyarakat; 4) aktivitas 
anak-anak meningkat karena dirangsang untuk berpikir sendiri, 
atau bekerja sama dengan kelompok; 5) kurikulum ini mudah 
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Kurikulum ini menghendaki agar mata pelajaran itu satu sama 
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disesuaikan dengan minat, kesanggupan dan kematangan murid. 
Adapaun kelemahan kurikulum ini sebagai berikut: 1) pendidik/guru 
kita belum disiapkan untuk melaksanakan kurikulum ini; 2) 
kurikulum ini tidak mempunyai organisasi yang sistematis; 3) 
kurikulum ini memberatkan tugas pendidik/guru; 4) kurikulum ini 
tidak memungkinkan ujian umum sebab tidak ada uniformitas di 
sekolah-sekolah satu sama lain; 5) peserta didik diragukan untuk 
bisa diajak menentukan kurikulum; 6) pada umumnya kondisi 
sekolah masih kekurangan alat-alat untuk melaksanakan kurikulum 
ini. 

 

 
 

Integrated Curriculum (Sumber: Nurdin, S., dan Usman, B. M., 2003) 
 

Perencanaan kurikulum merupakan aktifitas administrasi 
kurikulum yang membutuhkan kemahiran dan direncanakan secara 
cermat karena memuat informasi tentang bentuk kurikulum, siapa 
yang merencanakan, dan kapan pelaksanaannya. Perencanaan 
kurikulum adalah kegiatan merencanakan atau merumuskan tujuan 
kurikulum, isi kurikulum, pola-pola/pengalaman belajar dan 
penentuan pencapaian tujuan. Beberapa perbedaan pemahaman 
terkait perencanaan dimuka (Pre-Planning) kurikulum: a. kurikulum 
seharusnya direncanakan di muka secara terperinci oleh ahli 
(experts) dalam bentuk kumpulan mata pelajaran; b. kurikulum 
direncanakan secara terperinci di muka oleh panitia yang terdiri 
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dari para pendidik/guru dalam bentuk kumpulan mata pelajaran; c. 
kurikulum direncanakan dalam garis besarnya yang luas oleh panitia 
yang terdiri dari para pendidik/guru  dalam bentuk pedoman kerja, 
perincian dilakukan oleh guru berdasarkan kebutuhan-kebutuhan 
murid; d. kurikulum direncanakan dalam garis besarnya berisi 
partisipasi dari para pendidik/guru, tokoh-tokoh masyarakat, 
perincian dilakukan oleh perencanaan bersama pendidik/guru 
dengan peserta didik; e. kurikulum direncanakan oleh 
pendidik/guru bersama peserta didik pada waktu akan belajar, 
tanpa perencanaan jauh dimuka.  

Aktifitas berikutnya dalam administrasi kurikulum adalah 
pelaksanaan kurikulum. Keberhasilan kurikulum ada di tangan para 
guru sebagai pelaksana kurikulum, artinya, guru memiliki tanggung 
jawab untuk mengimplementasikan kurikulum secara keseluruhan 
(Fitri, 2013). Sebelum kurikulum diimplementasikan, harus 
diperhatikan hal-hal terkait perbedaan individual target kurikulum. 
Maksudnya adalah masalah penyesuaian program pembelajaran 
terhadap perbedaan-perbedaan yang ada diantara peserta didik. 
Pergeseran paradigma pelaksanaan kurikulum ditentukan oleh cara 
pandang terhadap peserta didik. Pada zaman sebelum pengetahuan 
tentang perbedaan-perbedaan kemampuan pada peserta didik, 
orang menganggap semua peserta didik (kecuali peserta didik lemah 
jiwa) dapat menguasai semua mata pelajaran yang diberikan di 
sekolah dengan kepandaian yang sama asal mereka rajin belajar. 
Pada saat ini diakui bahwa peserta didik sangat beraneka ragam 
dalam kemampuannya untuk maju. Keadaan itu telah menggerakkan 
para pendidik kepada perbedaan-perbedaan individual ini. Disini 
timbul perbedaan-perbedaan pendapat mengenai persoalan 
bagaimana kurikulum harus dilaksanakan. Pertama, ialah konsep 
kurikulum yang telah di tetapkan jauh di muka harus dikuasai oleh 
semua peserta didik menurut kecepatan yang telah diatur 
sebelumnya. Masalahnya ialah penyesuaian individu-individu yang 
mempunyai kecepatan belajar yang berbeda-beda pada “realitas” ini. 
Pendapat kedua, mengemukakan teori bahwa peserta didik harus 
dikelompokkan menurut kemampuannya dengan tujuan bahwa 
pengelompokan ini akan memperkecil perbedaan kemampuan 
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jawab untuk mengimplementasikan kurikulum secara keseluruhan 
(Fitri, 2013). Sebelum kurikulum diimplementasikan, harus 
diperhatikan hal-hal terkait perbedaan individual target kurikulum. 
Maksudnya adalah masalah penyesuaian program pembelajaran 
terhadap perbedaan-perbedaan yang ada diantara peserta didik. 
Pergeseran paradigma pelaksanaan kurikulum ditentukan oleh cara 
pandang terhadap peserta didik. Pada zaman sebelum pengetahuan 
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jiwa) dapat menguasai semua mata pelajaran yang diberikan di 
sekolah dengan kepandaian yang sama asal mereka rajin belajar. 
Pada saat ini diakui bahwa peserta didik sangat beraneka ragam 
dalam kemampuannya untuk maju. Keadaan itu telah menggerakkan 
para pendidik kepada perbedaan-perbedaan individual ini. Disini 
timbul perbedaan-perbedaan pendapat mengenai persoalan 
bagaimana kurikulum harus dilaksanakan. Pertama, ialah konsep 
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dikelompokkan menurut kemampuannya dengan tujuan bahwa 
pengelompokan ini akan memperkecil perbedaan kemampuan 

dalam tiap kelompok agar mempermudah pelaksanaan individualis 
program pengajaran. Kelompok peserta didik yang lambat belajar 
atau (slaw learners) halnya diberi pelajaran tentang hal-hal penting 
yang sekurang-kurangnya harus dikuasai oleh semua atau 
“minimum assentials” atau di sebut program umum. Sedangkan 
kelompok pelajar yang cerdas dan cepat belajar atau “Fast Learners” 
selain cepat menguasai minimum essential diberi juga program yang 
lebih luas yang fungsinya memperkaya program umum (enriched 
program learning). Pendapat ketiga, ialah menciptakan jenis 
kurikulum berdasarkan pengalaman yang dipusatkan kepada 
masalah-masalah dan memberikan kesempatan kepada kelompok-
kelompok tersebut dalam pendapat kedua untuk bekerja sama 
memecahkan masalah bersama, yang menarik perhatian bersama. 
Hal ini menunjukkan tiap anggota kelompok untuk mampu bekerja 
menurut taraf perkembangan masing-masing dalam bidang 
akademis sosial dan emosi dan masih menunjang usaha bersama 
kelompok.  

Pengembangan kurikulum merupakan aktifitas administrasi 
kurikulum. Implementasinya pengembangan kurikulum terdapat 
dua proses utama, yakni Pengembangan Pedoman Kurikulum dan 
Pengembangan Pedoman Instruksional. Kurikulum dikembangkan 
dan terbina secara berkesinambungan berdasarkan prinsip: a. 
Orientasi Pada Tujuan. Prinsip ini mengupayakan agar seluruh 
kegiatan kurikuler diarahkan untuk mencapai tujuan pendidikan 
yang telah dirumuskan; b. Relevansi. Relevansi disini dimaksudkan 
sebagai kesesuaian pendidikan dengan kebutuhan masyarakat, yang 
artinya pendidikan dipandang relevan jika hasil perolehan 
pendidikan itu bersifat fungsional. Masalah relevansi ini dapat dikaji 
sekurang-kurangnya lewat tiga segi: 1) relevansi pendidikan dengan 
lingkungan peserta didik, artinya dalam penetapan bahan 
pendidikan yang akan disajikan haruslah sesuai dengan apa yang ada 
dalam lingkungan sekitar peserta didik. 2) relevansi dengan 
pengembangan kehidupan masa kini dan masa yang akan datang,  
misal topik sajian “pembuatan tikar dari rotan” untuk penduduk 
kota, kiranya kurang tepat sebab di kota sekarang ini alas duduk di 
lantai menggunakan karpet yang tidak memerlukan tikar dari rotan; 
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3) relevansi dengan tuntutan dalam dunia pekerjaan, maksudnya 
penetapan kegiatan pembelajaran pada peserta didik hendaknya 
berorientasi pada kesesuaian dengan tuntutan pengguna 
lulusan/dunia kerja; c. Efektifitas. Prinsip ini mengupayakan agar 
setiap kegiatan kurikuler membuahkan hasil tanpa ada kegiatan 
yang mubazir dan terbuang percuma; d. Efisiensi. Prinsip ini 
mengupayakan agar kegiatan kurikuler mendayagunakan waktu, 
tenaga, biaya dan sumber-sumber lain secara cermat dan tepat 
sehingga hasil kegiatan kurikuler itu mewadahi dan memenuhi 
harapan; e.  Fleksibilitas. Kurikulum hendaknya fleksibel/lentur/ 
tidak kaku dalam upaya memberikan kebebasan seorang pendidik/ 
guru untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan 
peserta didik; f. Integritas. Komponen kurikulum diciptakan yang 
memungkinkan kegiatan kurikulernya berupaya menghasilkan 
manusia seutuhnya; g. Sinkronisasi. Seluruh kegiatan kurikuler yang 
ada dalam kurikulum mengacu pada visi – misi yang sama; h. 
Kesinambungan. Prinsip ini mengusahakan agar antara berbagai 
tingkat dari jenis program pendidikan saling berhubungan, dalam 
tatanan bahan kurikuler yang dikaitkan atau saling menjalin, berupa: 
1) kesinambungan antar-jenjang sekolah. Ada beberapa hal yang 
perlu diperhatikan: a) bahan-bahan pelajaran hendaknya sambung-
menyambung antara tingkat yang satu dengan tingkat yang lain 
yang lebih tinggi; b) bahan pelajaran yang sudah disajikan pada 
tingkat sekolah yang lebih rendah tidak perlu lagi disajikan pada 
tingkat sekolah yang lebih tinggi. 2)  kesinambungan antara berbagai 
tingkat studi. Bahan ajar dalam kegiatan pembelajaran dalam 
berbagai bidang studi mempunyai hubungan yang satu dengan yang 
lain. i. Objektifitas. Prinsip ini mengusahakan agar semua kegiatan 
kurikuler dilakukan dengan kegiatan catatan kebenaran ilmiah 
dengan menafikan pengaruh-pengaruh emosional dan irasional. j. 
Demokrasi. Prinsip ini mengupayakan agar dalam penyelenggaraan 
pendidikan dikelola dan dilaksanakan secara demokratis.  

Sinergitas Mutu Pendidikan dengan administrasi kurikulum. 
Kurikulum dapat dikembangkan berdasarkan standar yang telah 
ditentukan secara nasional dan/atau dikembangkan oleh sekolah. 
Sekolah bertanggungjawab untuk mengembangkan kurikulum baik 
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ada dalam kurikulum mengacu pada visi – misi yang sama; h. 
Kesinambungan. Prinsip ini mengusahakan agar antara berbagai 
tingkat dari jenis program pendidikan saling berhubungan, dalam 
tatanan bahan kurikuler yang dikaitkan atau saling menjalin, berupa: 
1) kesinambungan antar-jenjang sekolah. Ada beberapa hal yang 
perlu diperhatikan: a) bahan-bahan pelajaran hendaknya sambung-
menyambung antara tingkat yang satu dengan tingkat yang lain 
yang lebih tinggi; b) bahan pelajaran yang sudah disajikan pada 
tingkat sekolah yang lebih rendah tidak perlu lagi disajikan pada 
tingkat sekolah yang lebih tinggi. 2)  kesinambungan antara berbagai 
tingkat studi. Bahan ajar dalam kegiatan pembelajaran dalam 
berbagai bidang studi mempunyai hubungan yang satu dengan yang 
lain. i. Objektifitas. Prinsip ini mengusahakan agar semua kegiatan 
kurikuler dilakukan dengan kegiatan catatan kebenaran ilmiah 
dengan menafikan pengaruh-pengaruh emosional dan irasional. j. 
Demokrasi. Prinsip ini mengupayakan agar dalam penyelenggaraan 
pendidikan dikelola dan dilaksanakan secara demokratis.  

Sinergitas Mutu Pendidikan dengan administrasi kurikulum. 
Kurikulum dapat dikembangkan berdasarkan standar yang telah 
ditentukan secara nasional dan/atau dikembangkan oleh sekolah. 
Sekolah bertanggungjawab untuk mengembangkan kurikulum baik 

dari standar materi (content) dan proses penyampaiannya. Melalui 
penjelasan bahwa materi tersebut ada mafaat dan relevansinya 
terhadap peserta didik. Sekolah harus menciptakan suasana belajar 
yang menyenangkan dan melibatkan semua indera dan lapisan otak 
serta menciptakan tantangan agar peserta didik tumbuh dan 
berkembang secara intelektual dengan menguasai ilmu 
pengetahuan, trampil, memilliki sikap arif dan bijaksana, karakter 
dan memiliki kematangan emosional. 

Ada tiga hal yang harus diperhatikan dalam kegiatan ini yaitu: 
a. pengembangan kurikulum tersebut harus memenuhi kebutuhan 
peserta didik. Bagaimana mengembangkan ketrampilan pengelolaan 
untuk menyajikan kurikulum tersebut kepada peserta didik sedapat 
mungkin secara efektif dan efisien dengan memperhatikan sumber 
daya yang ada; b. pengembangan berbagai pendekatan yang mampu 
mengatur perubahan sebagai fenomena alamiah di lingkungan 
sekolah; c. untuk melihat progres pencapain kurikulum, peserta 
didik harus dinilai melalui proses test yang dibuat sesuai dengan 
standar yang telah ditetapkan yang mencakup berbagai aspek 
kognitif, afektif dan psikomotor maupun aspek psikologi lainnya. 
Proses ini akan memberikan masukan ulang secara obyektif kepada 
orang tua mengenai anak mereka (peserta didik) dan kepada sekolah 
yang bersangkutan maupun pemangku kepentingan lainnya lainnya 
mengenai performan institusi sehubungan dengan proses 
peningkatan mutu pendidikan.  

Evaluasi Kurikulum merupakan aktifitas administrasi 
kurikulum yang bertujuan: a. mengetahui sejauhmana peserta didik 
mencapai kemajuan kearah tujuan yang telah ditentukan; b. 
menentukan efektivitas kurikulum; c. menentukan faktor biaya, 
waktu dan tingkat keberhasilan kurikulum. Sering kita lihat bahwa 
kurikulum dirombak tanpa evaluasi yang sistematis. Jika evaluasi 
diadakan secara terus menerus mungkin tak perlu kurikulum diganti 
seluruhnya, akan tetapi dapat senantiasa di perbaiki dan 
disempurnakan serta disesuaikan dengan perkembangan zaman. 

Penyelenggaraan pendidikan menuntut suatu sistem 
pengelolaan yang teratur, terarah dan terencana, karena pendidikan 
bukanlah suatu pekerjaan yang dapat dikerjakan secara 
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sembarangan, atau acak-acakan, karena yang dihadapi adalah 
makhluk hidup (manusia). Pendidikan merupakan upaya sadar yang 
dirancang untuk membantu seseorang atau sekelompok orang 
dalam mengembangkan iImu pengetahuan, pandangan hidup, sikap 
hidup, dan keterampilan hidup baik yang bersifat manual individual 
dan sosial. Dalam proses pendidikan hubungan timbal balik antara 
pendidik dan anak didik berkelanjutan ke arah tujuan yang hendak 
diwujudkan bersama yaitu tujuan pendidikan atau tujuan proses 
belajar mengajar dengan hasil yang berkualitas. Kualitas itu sangat 
sulit diukur sebagaimana yang dikemukakan oleh Sagala (2000) 
bahwa persoalan kualitas amat rumit dan kompleks, bukan hanya 
konsep kualitas itu amat relatif tetapi faktor yang terkait begitu 
kompleks dan tidak sederhana. Oleh sebab itu, untuk mencapai hal 
tersebut tentunya  sangat perlu ada manajemen yang mengaturnya. 
Kompleksitas yang ada dalam proses pendidikan tidaklah sederhana 
karena berkaitan dengan pembelajaran, kurikulum, tenaga 
kependidikan yang profesional, fasilitas, anggaran dan sebagainya. 
Dengan adanya administrasi dalam pendidikan maka semua 
komponen  tersebut di atas dapat diatur dan dikelola sebaik-
baiknya. Dalam hal ini seorang kepala sekolah yang sejatinya adalah 
seorang top leader mempunyai kewajiban dalam menjalankan 
administrasi di lembaga/sekolah yang dipimpinnya.  

Salah satu komponen yang sangat perlu mendapat perhatian 
adalah kurikulum. Karena memang kurikulum merupakan alat yang 
sangat penting bagi keberhasilan suatu pendidikan. Tanpa 
kurikulum yang sesuai dan tepat akan sulit untuk mencapai tujuan 
dan sasaran pendidikan yang di inginkan. Menurut Daryanto, pada 
jenis dan tingkat sekolah apapun, yang menjadi tugas utama kepala 
sekolah ialah menjamin adanya program pengajaran yang baik bagi 
murid-murid. Inilah tanggung jawab kepala sekolah yang paling 
banyak tantangannya, sedangkan stafnya mendapat bagian tanggung 
 jawab dalam membantu usaha pelaksanaan dan pengembangan 
program pengajaran yang efektif.  

Dalam kata pengantar Buku Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan 
Nasional. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
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sembarangan, atau acak-acakan, karena yang dihadapi adalah 
makhluk hidup (manusia). Pendidikan merupakan upaya sadar yang 
dirancang untuk membantu seseorang atau sekelompok orang 
dalam mengembangkan iImu pengetahuan, pandangan hidup, sikap 
hidup, dan keterampilan hidup baik yang bersifat manual individual 
dan sosial. Dalam proses pendidikan hubungan timbal balik antara 
pendidik dan anak didik berkelanjutan ke arah tujuan yang hendak 
diwujudkan bersama yaitu tujuan pendidikan atau tujuan proses 
belajar mengajar dengan hasil yang berkualitas. Kualitas itu sangat 
sulit diukur sebagaimana yang dikemukakan oleh Sagala (2000) 
bahwa persoalan kualitas amat rumit dan kompleks, bukan hanya 
konsep kualitas itu amat relatif tetapi faktor yang terkait begitu 
kompleks dan tidak sederhana. Oleh sebab itu, untuk mencapai hal 
tersebut tentunya  sangat perlu ada manajemen yang mengaturnya. 
Kompleksitas yang ada dalam proses pendidikan tidaklah sederhana 
karena berkaitan dengan pembelajaran, kurikulum, tenaga 
kependidikan yang profesional, fasilitas, anggaran dan sebagainya. 
Dengan adanya administrasi dalam pendidikan maka semua 
komponen  tersebut di atas dapat diatur dan dikelola sebaik-
baiknya. Dalam hal ini seorang kepala sekolah yang sejatinya adalah 
seorang top leader mempunyai kewajiban dalam menjalankan 
administrasi di lembaga/sekolah yang dipimpinnya.  

Salah satu komponen yang sangat perlu mendapat perhatian 
adalah kurikulum. Karena memang kurikulum merupakan alat yang 
sangat penting bagi keberhasilan suatu pendidikan. Tanpa 
kurikulum yang sesuai dan tepat akan sulit untuk mencapai tujuan 
dan sasaran pendidikan yang di inginkan. Menurut Daryanto, pada 
jenis dan tingkat sekolah apapun, yang menjadi tugas utama kepala 
sekolah ialah menjamin adanya program pengajaran yang baik bagi 
murid-murid. Inilah tanggung jawab kepala sekolah yang paling 
banyak tantangannya, sedangkan stafnya mendapat bagian tanggung 
 jawab dalam membantu usaha pelaksanaan dan pengembangan 
program pengajaran yang efektif.  

Dalam kata pengantar Buku Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan 
Nasional. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan ini memberikan dasar hukum untuk membangun 
pendidikan nasional dengan menerapkan prinsip demokrasi, 
desentralisasi, otonomi, keadilan dan menjungjung tinggi hak azasi 
manusia. Sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin 
pemerataan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan 
efisiensi manajemen pendidkan untuk menghadapi tantangan sesuai 
dengan tuntunan perubahan lokal, nasional dan global sehingga 
perlu adanya pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, 
dan berkesinambungan. 

Upaya dan pengembangan peningkatan mutu pendidikan di 
Indonesia secara terencana dimulai sejak tahun 1969 dalam program 
pembangunan lima tahun pertama (pelita I), melalui pembangunan 
dan peningkatan mutu dasar menengah serta pendidikan tinggi, baik 
menggunkan dana APBN maupun dana pinjaman luar negeri. 
Standar nasional pendidikan berfungsi sebagai pengikat kurikulum 
tingakat satuan pendidikan yang dikembangkan oleh setiap sekolah 
dan satuan pendidikan di berbagai wilayah dan daerah. 
Implementasi kurikulum marupakan proses penerapan ide, konsep, 
kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga 
memberikan perunahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai 
dan sikap, sedangakan implementasi kurikulum adalah suatu proses 
penerapan kurikulum dalam komponen satuan mata pelajaran 
sebagai aktualisasi kurukulum tertulis kedalam bentuk 
pembelajaran. Kurikulum sangat penting dalam suatu lembaga 
pendidikan khususnya disekolah maupun dalam perguruan tinggi 
untuk pedoman pengajaran.  

Administrasi kurikulum merupakan seluruh proses kegiatan 
yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan bersungguh-
sungguh serta pembinaan secara kontinyu terhadap situasi belajar 
mengajar secara efektif dan efisien demi membantu tercapainya 
tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Seperti telah disebutkan 
sebelumnya bahwa pada tingkat sekolah apapun, yang menjadi tugas 
utama kepala sekolah ialah menjamin adanya program pengajaran 
yang baik bagi murid-murid. Karena pada dasarnya pengelolaan/ 
manajemen pendidikan fokus segala usahanya adalah terletak pada 
Praktek Belajar mengajar (PBM). Hal ini nampak jelas bahwa pada 
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hakikatnya segala upaya dan kegiatan yang dilaksanakan didalam 
sekolah/lembaga pendidikan senantiasa diarahkan pada suksesnya 
PBM. Di samping hal di atas, menurut Murni Yusuf yang mengutip 
pendapat Nana Syaodih, bahwa dalam kaitannya dengan kurikulum, 
maka ada tiga konsep yang terkait dengan kurikulum: 
1. Kurikulum merupakan inti pokok yang menjadi substansi 

kegiatan di sekolah. Kurikulum berisi perencanaan kegiatan 
belajar serta tujuan yang akan dicapai. 

2. Kurikulum dipandang sebagai suatu sistem yang meliputi sistem 
sekolah, sistem pendidikan dan bahkan sistem masyarakat. 
Dalam hal ini, tercakup tata laksana perencanaan kurikulum, 
pelaksanaan serta evaluasi dan penyempurnaan kurikulum. 

3. Kurikulum sebagai suatu studi yang dikaji oleh para ahli di 
bidang kurikulum. Dalam kaitan ini, para ahli kurikulum 
berupaya melakukan pengembangan dan inovasi di bidang 
kurikulum. 

 
Dengan demikian, kegiatan dalam administrasi kurikulum tiada 

lain adalah berbagai kegiatan yang bertujuan untuk melaksanakan 
dan mengembangkan kurikulum sehingga kurikulum dapat dijadikan 
sebagai instrumen dalam mencapai tujuan dan sasaran pendidikan. 
Dengan menerapkan prinsip-prinsip administrasi, kurikulum 
kemudian dikembangkan, sehingga dalam pelaksanaannya 
kurikulum dapat mencapai sasaran pendidikan yang diharapkan. 
Setidaknya, kegiatan administrasi kurikulum menghendaki agar 
rumusan kurikulum benar-benar berangkat dari kebutuhan akan 
sebuah instrumen yang terencana dengan baik, sehingga dalam 
pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik pula. 
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hakikatnya segala upaya dan kegiatan yang dilaksanakan didalam 
sekolah/lembaga pendidikan senantiasa diarahkan pada suksesnya 
PBM. Di samping hal di atas, menurut Murni Yusuf yang mengutip 
pendapat Nana Syaodih, bahwa dalam kaitannya dengan kurikulum, 
maka ada tiga konsep yang terkait dengan kurikulum: 
1. Kurikulum merupakan inti pokok yang menjadi substansi 

kegiatan di sekolah. Kurikulum berisi perencanaan kegiatan 
belajar serta tujuan yang akan dicapai. 

2. Kurikulum dipandang sebagai suatu sistem yang meliputi sistem 
sekolah, sistem pendidikan dan bahkan sistem masyarakat. 
Dalam hal ini, tercakup tata laksana perencanaan kurikulum, 
pelaksanaan serta evaluasi dan penyempurnaan kurikulum. 

3. Kurikulum sebagai suatu studi yang dikaji oleh para ahli di 
bidang kurikulum. Dalam kaitan ini, para ahli kurikulum 
berupaya melakukan pengembangan dan inovasi di bidang 
kurikulum. 

 
Dengan demikian, kegiatan dalam administrasi kurikulum tiada 

lain adalah berbagai kegiatan yang bertujuan untuk melaksanakan 
dan mengembangkan kurikulum sehingga kurikulum dapat dijadikan 
sebagai instrumen dalam mencapai tujuan dan sasaran pendidikan. 
Dengan menerapkan prinsip-prinsip administrasi, kurikulum 
kemudian dikembangkan, sehingga dalam pelaksanaannya 
kurikulum dapat mencapai sasaran pendidikan yang diharapkan. 
Setidaknya, kegiatan administrasi kurikulum menghendaki agar 
rumusan kurikulum benar-benar berangkat dari kebutuhan akan 
sebuah instrumen yang terencana dengan baik, sehingga dalam 
pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik pula. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

ADMINISTRASI KESISWAAN/ 
PESERTA DIDIK 

 
 
 
 

Siswa atau peserta didik sangat penting karena merekalah 
sesungguhnya yang akan menjadi “receipent” dari sebuah 
pendidikan. Karena itu karakter dan sifat serta sikap mereka harus 
dipelajari, dicermati dan dijadikan pertimbangan dalam memberikan 
suatu materi pendidikan. Mereka perlu diperkenalkan suatu materi 
yang dapat mengantarkan diri mereka kepada tercapainya insan 
kamil. Peserta didik harus diberi peluang atau kesempatan untuk 
mempelajari, mengkaji, mengamati serta menganalisa seluruh 
fenomena yang terjadi di muka bumi ini. Bila kepada mereka telah 
diperkenalkan dan dilatih oleh cara berpikir secara logis tetapi tetap 
dalam kerangka acuan orang beriman niscaya mereka akan 
mendapatkan konsep yang islami dalam melakukan penelitian yang 
jelas dan tertib, ilmiah dan logis. Bagi orang beriman semua 
persoalan betapapun ilmiah dan logisnya tetap akan dikaitkan 
dengan nilai dan jiwa keimanan. Di samping itu kepada murid juga 
perlu diperkenalkan praktik materi-materi keagamaan dan tetap 
mendapatkan keteladanan dan pengawasan dari guru. Tanpa itu 
dimungkinkan mereka akan terkacaukan oleh perbedaan antara 
teori yang mereka peroleh dari guru di sekolah dengan kenyataan 
yang dialami oleh guru atau bahkan lingkungannya.  

Peserta didik merupakan subyek dan obyek. Oleh karenanya 
aktivitas kependidikan tidak akan terlaksana tanpa keterlibatan 
peserta didik di dalamnya.  

3 
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Pengertian yang utuh tentang konsep peserta didik 
merupakan salah satu faktor yang perlu diketahui dan dipahami oleh 
seluruh pihak, terutama pendidik yang terlibat langsung dalam 
proses pendidikan. Peserta didik merupakan orang yang belum 
dewasa dan memiliki sejumlah potensi dasar yang masih perlu 
dikembangkan. Peserta didik merupakan makhluk Allah SWT yang 
memiliki fitrah jasmani maupun rohani yang belum mencapai taraf 
kematangan baik bentuk, ukuran, maupun perimbangan pada 
bagian-bagian lainnya. Dari segi rohaniah, ia memiliki bakat, 
memiliki kehendak, perasaan dan pikiran yang dinamis dan perlu 
dikembangkan. Agar pelaksanaan proses pendidikan dapat 
mencapai tujuan yang diinginkannya, maka setiap peserta didik 
hendaknya senantiasa menyadari tugas dan kewajibannya. 

Salah satu ruang lingkup administrasi pendidikan adalah 
administrasi peserta didik. Administrasi peserta didik meliputi: 1) 
organisasi dan perkumpulan peserta didik, 2) masalah kesehatan dan 
kesejahteraan peserta didik, 3) penilaian dan pengukuran kemajuan 
peserta didik, serta 4) bimbingan dan penyuluhan bagi peserta didik 
(guidance and counseling).  

Peserta didik merupakan masukan mentah dalam proses 
pengelolaan sekolah. Ketercapaian tujuan pendidikan 
dimanifestasikan dalam perubahan pribadi peserta didik dengan 
segala aspeknya. Oleh karena itu, sebenarnya semua sumber dana 
dan daya pada akhirnya bermuara pada kepentingan peserta didik 
tersebut. Administrasi peserta didik merupakan bagaian integral dari 
pelaksanaan strategi pendidikan dalam rangka memenuhi 
kebutuhan peserta didik itu sendiri sesuai dengan perkembangan 
mental dan fisiknya. Untuk mencapai tujuan pengelolaan peserta 
didik tersebut, ada beberapa hal atau kegiatan yang dapat dan harus 
dilakukan oleh sekolah. Dalam pengelolaan itu, guru memegang 
peranan penting. Oleh karena itu harus mempunyai bekal 
pengetahuan maupun pengalaman yang cukup dalam administrasi 
peserta didik di sekolah. Proses pengelolaan dilakukan agar tujuan 
dapat dicapai secara efektif dan efisien.(Tsauri, 2007:2). Oleh sebab 
itu administrasi peserta didik merupakan salah satu administrasi 
yang harus dilaksanakan di Sekolah.  
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Pengertian yang utuh tentang konsep peserta didik 
merupakan salah satu faktor yang perlu diketahui dan dipahami oleh 
seluruh pihak, terutama pendidik yang terlibat langsung dalam 
proses pendidikan. Peserta didik merupakan orang yang belum 
dewasa dan memiliki sejumlah potensi dasar yang masih perlu 
dikembangkan. Peserta didik merupakan makhluk Allah SWT yang 
memiliki fitrah jasmani maupun rohani yang belum mencapai taraf 
kematangan baik bentuk, ukuran, maupun perimbangan pada 
bagian-bagian lainnya. Dari segi rohaniah, ia memiliki bakat, 
memiliki kehendak, perasaan dan pikiran yang dinamis dan perlu 
dikembangkan. Agar pelaksanaan proses pendidikan dapat 
mencapai tujuan yang diinginkannya, maka setiap peserta didik 
hendaknya senantiasa menyadari tugas dan kewajibannya. 

Salah satu ruang lingkup administrasi pendidikan adalah 
administrasi peserta didik. Administrasi peserta didik meliputi: 1) 
organisasi dan perkumpulan peserta didik, 2) masalah kesehatan dan 
kesejahteraan peserta didik, 3) penilaian dan pengukuran kemajuan 
peserta didik, serta 4) bimbingan dan penyuluhan bagi peserta didik 
(guidance and counseling).  

Peserta didik merupakan masukan mentah dalam proses 
pengelolaan sekolah. Ketercapaian tujuan pendidikan 
dimanifestasikan dalam perubahan pribadi peserta didik dengan 
segala aspeknya. Oleh karena itu, sebenarnya semua sumber dana 
dan daya pada akhirnya bermuara pada kepentingan peserta didik 
tersebut. Administrasi peserta didik merupakan bagaian integral dari 
pelaksanaan strategi pendidikan dalam rangka memenuhi 
kebutuhan peserta didik itu sendiri sesuai dengan perkembangan 
mental dan fisiknya. Untuk mencapai tujuan pengelolaan peserta 
didik tersebut, ada beberapa hal atau kegiatan yang dapat dan harus 
dilakukan oleh sekolah. Dalam pengelolaan itu, guru memegang 
peranan penting. Oleh karena itu harus mempunyai bekal 
pengetahuan maupun pengalaman yang cukup dalam administrasi 
peserta didik di sekolah. Proses pengelolaan dilakukan agar tujuan 
dapat dicapai secara efektif dan efisien.(Tsauri, 2007:2). Oleh sebab 
itu administrasi peserta didik merupakan salah satu administrasi 
yang harus dilaksanakan di Sekolah.  

Kepala Sekolah dan guru kelas bersama-sama memikul 
tanggung jawab dalam hal mengurus administrasi peserta didik. 

 
A. DEFINISI ADMINISTRASI PESERTA DIDIK 

Administrasi peserta didik adalah proses pengurusan serta 
layanan dalam hal-hal yang berkaitan dengan murid di suatu sekolah 
mulai dari perencanaan penerimaan murid baru, pembinaan selama 
murid berada di sekolah, sampai dengan murid menamatkan 
pendidikannya. Administrasi peserta didik dilaksanakan melalui 
upaya menciptakan suasana yang kondusif untuk terjadinya proses 
belajar yang efektif. Tugas kepala sekolah dan para guru adalah 
memberikan layanan dengan memperlihatkan apa yang dibutuhkan, 
dirasakan dan dicita-citakan murid dalam batas kewenangan, 
keinginan serta peraturan dan ketentuan sekolah yang berlaku. 
Administrasi peserta didik merupakan kegiatan pencatatan murid 
dari proses penerimaan hingga murid tamat dari sekolah atau keluar 
karena pindah sekolah atau sebab lain.(Wijono, 1989:113). 

 
B. KEGIATAN ADMINISTRASI PESERTA DIDIK 

Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka administrasi peserta 
didik dibagi menjadi tiga tahapan, yaitu kegiatan administrasi pada 
awal tahun pelajaran, administrasi selama tahun pelajaran dan 
administrasi akhir tahun pelajaran. Adapun perinciannya adalah 
sebagai berikut:  

 
1. Kegiatan Awal Tahun Pelajaran 

Kegiatan awal tahun pelajaran yang dilaksanakan setiap 
Sekolah Dasar adalah melaksanakan penerimaan peserta didik baru. 
Penerimaan peserta didik adalah proses seleksi dan pencatatan 
peserta didik yang memasuki sekolah tertentu setelah memenuhi 
persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh sekolah itu. 
Kegiatan-kegiatan dalam penerimaan murid baru ada beberapa 
kegiatan yang harus dilakukan yaitu: 
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a. Penetapan Daya Tampung 
Penetapan daya tampung dimaksudkan untuk mengetahui 

banyak peserta didik yang akan diterima sesuai dengan kemampuan 
sekolah. Penetapan daya tampung dilakukan dengan antara lain 
mempertimbangkan jumlah ruangan/kelas, meja dan kursi yang 
tersedia serta peserta didik yang tinggal dikelas. Secara sederhana 
dan lebih konkret, penetapan daya tampung itu dapat dihitung 
dengan menggunakan formula berikut, dimana: 
1) DYT = daya tampung 
2) JM = jumlah meja 
3) JK = jumlah kelas 
4) MTK = murid (peserta didik) tinggal kelas 
5) JL = jumlah lokal/ruangan kelas 

 
Dari perhitungan di atas, didapatkan jumlah daya tampung 

maksimal suatu sekolah dalam menerima peserta didik baru. Namun 
demikian kadang-kadang jumlah penerimaan peserta didik baru ini 
(terutama jumlah maksimal yang boleh diterima) sudah ditentukan 
oleh dinas pendidikan setempat, sehingga sekolah tinggal 
melaksanakan ketentuan itu. Seringkali penetapan daya tampung ini 
tidak perlu dilakukan. Hal ini terjadi karena daya tampung yang 
tersedia tidak terisi akibat berbagai faktor, seperti suksesnya 
program keluarga berencana, atau karena sekolah terpencil jumlah 
murid yang mendaftar sangat sedikit. Di samping itu tidak sedikit 
sekolah dasar yang pada waktu sekarang sudah mempunyai lokal 
yang berlebih dibandingkan dengan jumlah calon murid yang 
mendaftar. 
 
b. Penetapan Syarat-syarat peserta didik baru 

Sekolah biasanya menetapkan persyaratan yang harus 
dipenuhi oleh calon peserta didik sebelum calon pesrta didik itu 
mendaftarkan diri disekolah yang dimaksud. Persyaratan utama 
untuk memasuki sekolah adalah umur calon peserta didik harus 
berumur sesuai dengan persyaratan umur pada jenjang sekolah 
(PAUD, SD, SMP, SMA sederajat). Akan tetapi sekolah masih harus 
mendahulukan calon peserta didik yang berusia lebih dari 
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a. Penetapan Daya Tampung 
Penetapan daya tampung dimaksudkan untuk mengetahui 

banyak peserta didik yang akan diterima sesuai dengan kemampuan 
sekolah. Penetapan daya tampung dilakukan dengan antara lain 
mempertimbangkan jumlah ruangan/kelas, meja dan kursi yang 
tersedia serta peserta didik yang tinggal dikelas. Secara sederhana 
dan lebih konkret, penetapan daya tampung itu dapat dihitung 
dengan menggunakan formula berikut, dimana: 
1) DYT = daya tampung 
2) JM = jumlah meja 
3) JK = jumlah kelas 
4) MTK = murid (peserta didik) tinggal kelas 
5) JL = jumlah lokal/ruangan kelas 

 
Dari perhitungan di atas, didapatkan jumlah daya tampung 

maksimal suatu sekolah dalam menerima peserta didik baru. Namun 
demikian kadang-kadang jumlah penerimaan peserta didik baru ini 
(terutama jumlah maksimal yang boleh diterima) sudah ditentukan 
oleh dinas pendidikan setempat, sehingga sekolah tinggal 
melaksanakan ketentuan itu. Seringkali penetapan daya tampung ini 
tidak perlu dilakukan. Hal ini terjadi karena daya tampung yang 
tersedia tidak terisi akibat berbagai faktor, seperti suksesnya 
program keluarga berencana, atau karena sekolah terpencil jumlah 
murid yang mendaftar sangat sedikit. Di samping itu tidak sedikit 
sekolah dasar yang pada waktu sekarang sudah mempunyai lokal 
yang berlebih dibandingkan dengan jumlah calon murid yang 
mendaftar. 
 
b. Penetapan Syarat-syarat peserta didik baru 

Sekolah biasanya menetapkan persyaratan yang harus 
dipenuhi oleh calon peserta didik sebelum calon pesrta didik itu 
mendaftarkan diri disekolah yang dimaksud. Persyaratan utama 
untuk memasuki sekolah adalah umur calon peserta didik harus 
berumur sesuai dengan persyaratan umur pada jenjang sekolah 
(PAUD, SD, SMP, SMA sederajat). Akan tetapi sekolah masih harus 
mendahulukan calon peserta didik yang berusia lebih dari 

persyaratan umur pada jenjang sekolah tersebut, jika itu masih ada. 
Dengan ketentuan persyaratan administratif kepada calon peserta 
didik. Persyaratan-persyaratan itu diantaranya adalah: 
1) Surat keterangan kelahiran; 
2) Surat keterangan kesehatan; 
3) Pasfoto; 
4) Uang pendaftaran; 
5) Pengisian formulir pendaftaran. Format ini disediakan sekolah. 

Setiap orang tua/wali yang ingin mendaftarkan anaknya harus 
mengisi format tersebut dengan informasi dan latar belakang 
keluarga anak tersebut. 

 
c. Pembentukan Panitia/Petugas Penerimaan peserta didik baru 

Beberapa tugas yang dilaksanakan oleh panitia penerimaan 
murid baru ini adalah: 
1) Menerima pendaftaran calon peserta didik baru. Kemudian 

membuat daftar calon peserta didik baru. Format ini untuk 
merangkum data pendaftaran peserta didik baru. Data yang 
terkumpul dalam ini digunakan untuk mengambil keputusan 
diterima atau tidaknya calon peserta didik baru tersebut. 

2) Melakukan seleksi terhadap calon peserta didik.  
3) Bersama-sama kepala sekolah mengumumkan hasil seleksi. 
4) Mendaftar ulang para calon peserta didik yang dinyatakan lulus 

seleksi. 
5) Melaporkan pertanggung jawaban pelaksanaan penerimaan 

peserta didik baru kepada Kepala Sekolah. 
6) Membuat Daftar peserta didik baru. Peserta didik yang diterima 

dimasukkan di format ini dan dilaporkan kepada UPT 
Kecamatan sebagai bahan pertimbangan menganalisis daya 
tampung sekolah-sekolah diwilayahnya dan untuk menghitung 
jumlah format buku laporan penilaian (rapor). 

 
Kepala sekolah sering kali memandang bahwa pembentukan 

panitia penerimaan peserta didik baru itu tidak perlu, karena dapat 
dilaksanakan oleh petugas administrasi sekolah yang ada sebagai 
bagian dari tugas harian mereka.  
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Setelah peserta didik dinyatakan masuk menjadi peserta didik 
baru maka akan dibuatkan data pribadi peserta didik yang berupa: 
1) Buku Induk Siswa. Buku ini berisi data mengenai identitas siswa, 

latar belakang orang tua/wali dan perkembangan siswa selama 
di sekolah. 

2) Buku Klapper. Buku klapper adalah buku pelengkap buku induk 
untuk memudahkan menelusuri informasi peserta didik yang 
disusun berdasarkan alfabet nama peserta didik. 

 
Kegiatan yang dilakukan setelah mendapatkan peserta didik 

baru, maka harus membuat administrasi/pencatatan mengenai 
keadaan peserta didik pada awal tahun pelajaran yang berupa: 
1) Jumlah peserta didik menurut Asal, Kelas dan Jenis Kelamin. 

Data ini bersumber dari format data peserta didik baru, data 
peserta didik pindahan dan data peserta didik naik kelas dan 
mengulang.  

2) Jumlah peserta didik menurut Usia, Kelas dan Jenis Kelamin. 
Data tentang usia peserta didik, terutama kelompok 7-12 tahun 
diperlukan dalam rangka pelaksanaan program wajib belajar. 

 
2. Selama Tahun Pelajaran 

Kegiatan/langkah lebih lanjut setelah peserta didik diterima di 
sekolah adalah membina peserta didik tersebut sehingga 
berkembang kemampuannya secara maksimal sesuai dengan tujuan 
sekolah. Pembinaan peserta didik dilakukan agar peserta didik 
mengenal lingkungan tempat belajar mereka, dan dapat 
menyesuaikan diri dengan tuntunan sekolah. Dengan pemahaman 
terhadap lingkungan itu diharapkan dapat tercipta suatu keadaan di 
mana peserta didik lebih tertib dan lebih mementingkan tugas-tugas 
belajarnya, dibandingkan dengan kegiatan pribadi lainnya di sekolah. 
Beberapa hal yang dapat dilakukan dalam rangka pembinaan peserta 
didik ini adalah:  

 
a. Orientasi untuk peserta didik baru 

Hari-hari pertama masuk sekolah, selama tiga hari, dapat diisi 
dengan serangkaian kegiatan orientasi (Depdagri, 1983).  
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Setelah peserta didik dinyatakan masuk menjadi peserta didik 
baru maka akan dibuatkan data pribadi peserta didik yang berupa: 
1) Buku Induk Siswa. Buku ini berisi data mengenai identitas siswa, 

latar belakang orang tua/wali dan perkembangan siswa selama 
di sekolah. 

2) Buku Klapper. Buku klapper adalah buku pelengkap buku induk 
untuk memudahkan menelusuri informasi peserta didik yang 
disusun berdasarkan alfabet nama peserta didik. 

 
Kegiatan yang dilakukan setelah mendapatkan peserta didik 

baru, maka harus membuat administrasi/pencatatan mengenai 
keadaan peserta didik pada awal tahun pelajaran yang berupa: 
1) Jumlah peserta didik menurut Asal, Kelas dan Jenis Kelamin. 

Data ini bersumber dari format data peserta didik baru, data 
peserta didik pindahan dan data peserta didik naik kelas dan 
mengulang.  

2) Jumlah peserta didik menurut Usia, Kelas dan Jenis Kelamin. 
Data tentang usia peserta didik, terutama kelompok 7-12 tahun 
diperlukan dalam rangka pelaksanaan program wajib belajar. 

 
2. Selama Tahun Pelajaran 

Kegiatan/langkah lebih lanjut setelah peserta didik diterima di 
sekolah adalah membina peserta didik tersebut sehingga 
berkembang kemampuannya secara maksimal sesuai dengan tujuan 
sekolah. Pembinaan peserta didik dilakukan agar peserta didik 
mengenal lingkungan tempat belajar mereka, dan dapat 
menyesuaikan diri dengan tuntunan sekolah. Dengan pemahaman 
terhadap lingkungan itu diharapkan dapat tercipta suatu keadaan di 
mana peserta didik lebih tertib dan lebih mementingkan tugas-tugas 
belajarnya, dibandingkan dengan kegiatan pribadi lainnya di sekolah. 
Beberapa hal yang dapat dilakukan dalam rangka pembinaan peserta 
didik ini adalah:  

 
a. Orientasi untuk peserta didik baru 

Hari-hari pertama masuk sekolah, selama tiga hari, dapat diisi 
dengan serangkaian kegiatan orientasi (Depdagri, 1983).  

Hal ini dimaksudkan agar peserta didik baru dapat mengenal 
fasilitas atau lingkungan, program, personal sekolah serta peserta 
didik lainnya. Kegiatan-kegiatan yang diberikan dalam masa 
orientasi ini adalah: 
1) Perkenalan. Semua peserta didik baru diperkenalkan kepada 

kepala sekolah, guru kelas, guru-guru dan staf sekolah lainnya 
serta kakak-kakak kelas mereka. Guru kelas perlu menciptakan 
situasi sehingga peserta didik baru saling mengenal satu dengan 
yang lainnya. 

2) Penjelasan Tata Tertib Sekolah. Penjelasan tata tertib sekolah 
dilakukan pada awal pendidikan atau tahun ajaran. Hal ini 
penting untuk diperhatikan karena tatatertib sekolah adalah 
salah satu alat yang dapat digunakan untuk membentuk sikap 
dan disiplin peserta didik. 

3) Penjelasan tentang Fasilitas sekolah. Penjelasan tentang fasilitas 
yang dimiliki oleh sekolah dimaksudkan agar peserta didik 
mengetahui kegunaan dan aturan yang ditaati dalam 
memanfaatkan fasilitas tersebut. Fasilitas yang penting untuk 
diinformasikan kepada peserta didik di antaranya adalah: 
Perpustakaan, alat-alat UKS, alat-alat olahraga dan alat-alat 
yang dapat digunakan untuk memupuk kreatifitas peserta didik 
di bidang kesenian. 

 
b. Peraturan Kehadiran Peserta Didik 

Rajin dan tidaknya peserta didik dapat diketahui dengan 
melihat hasil pencatatan kehadiran mereka setiap hari. Kerajinan 
peserta didik dapat digunakan untuk bahan pertimbangan penilaian 
dan atau kenaikan kelas peserta didik. Oleh karena itu laporan 
kehadiran peserta didik di sekolah dasar mutlak diperlukan. Kepala 
Sekolah dan guru kelas bersama-sama memikul tanggung jawab 
dalam hal mengurus administrasi kesiswaan khususnya dalam 
menghimpun, mencatat, dan memelihara data atau informasi 
mengenai seluruh aspek perkembangan peserta didik. Beberapa alat 
yang dapat digunakan untuk melakukan pencatatan kehadiran 
peserta didik ini di antaranya adalah: 
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1) Papan Absensi Harian peserta didik. Papan absensi harian 
peserta didik per Kelas berukuran 30 cm x 50 cm ditempelkan 
pada masing-masing dinding kelas dan diisi oleh guru kelas. 
Papan itu diisi nama peserta didik yang tidak masuk hari itu 
secara berurutan lengkap dengan alasannya. Hal ini 
dimaksudkan agar para peserta didik dan guru dengan cepat 
mengetahui dan mengingat peserta didik yang tidak dapat 
belajar pada hari yang dimaksud.  

2) Buku Absensi Harian peserta didik. Buku ini dimiliki oleh semua 
guru kelas. Data ini dapat mereka gunakan untuk bahan 
pertimbangan laporan kemajuan belajar peserta didik. Contoh 
buku absensi ini dapat dilihat pada lampiran. 

3) Buku Rekapitulasi Absensi Harian peserta didik Sekolah. Buku 
absensi ini merupakan rekapitulasi papan absensi peserta didik 
tiap kelas, buku ini berada di ruang Kepala Sekolah.  

4) Papan Rekapitulasi Absensi Harian peserta didik Sekolah. Papan 
Absensi Harian peserta didik sekolah diletakkan dikantor Kepala 
Sekolah. Papan absensi ini merupakan rekapitulasi papan 
absensi harian peserta didik tiap kelas.  

5) Buku Absensi Bulanan peserta didik. Setiap guru memiliki buku 
absensi harian untuk mencatat ketidakhadiran tiap harinya. 
Data absensi peserta didik diperlukan sebagai bahan yang akan 
dimuat dalam laporan pendidikan.  

6) Buku Rekapitulasi Absensi Tahunan peserta didik.  Data ini 
diperlukan Kepala Sekolah dan UPT Kecamatan untuk 
meningkatkan pembinaan selanjutnya. Dalam rangka pembinaan 
perlu juga dilakukan pencatatan dikelas. Pencatatan itu dapat 
menggunakan: a) Daftar peserta didik di kelas.  Daftar peserta 
didik di kelas ini diperlukan terutama pada awal tahun ajaran 
baru. Daftar ini dapat digunakan oleh guru maupun peserta 
didik untuk menghafal nama-nama peserta didik yang ada 
dikelas yang bersangkutan. Lebih cepat menghafal nama-nama 
peserta didik atau teman yang ada berarti meningkatkan 
kualitas hubungan antar pribadi di antara peserta didik dengan 
guru dan antar peserta didik. b) Grafik Prestasi Belajar. Grafik 
prestasi belajar perlu ada disetiap kelas. Grafik ini berguna 
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1) Papan Absensi Harian peserta didik. Papan absensi harian 
peserta didik per Kelas berukuran 30 cm x 50 cm ditempelkan 
pada masing-masing dinding kelas dan diisi oleh guru kelas. 
Papan itu diisi nama peserta didik yang tidak masuk hari itu 
secara berurutan lengkap dengan alasannya. Hal ini 
dimaksudkan agar para peserta didik dan guru dengan cepat 
mengetahui dan mengingat peserta didik yang tidak dapat 
belajar pada hari yang dimaksud.  

2) Buku Absensi Harian peserta didik. Buku ini dimiliki oleh semua 
guru kelas. Data ini dapat mereka gunakan untuk bahan 
pertimbangan laporan kemajuan belajar peserta didik. Contoh 
buku absensi ini dapat dilihat pada lampiran. 

3) Buku Rekapitulasi Absensi Harian peserta didik Sekolah. Buku 
absensi ini merupakan rekapitulasi papan absensi peserta didik 
tiap kelas, buku ini berada di ruang Kepala Sekolah.  

4) Papan Rekapitulasi Absensi Harian peserta didik Sekolah. Papan 
Absensi Harian peserta didik sekolah diletakkan dikantor Kepala 
Sekolah. Papan absensi ini merupakan rekapitulasi papan 
absensi harian peserta didik tiap kelas.  

5) Buku Absensi Bulanan peserta didik. Setiap guru memiliki buku 
absensi harian untuk mencatat ketidakhadiran tiap harinya. 
Data absensi peserta didik diperlukan sebagai bahan yang akan 
dimuat dalam laporan pendidikan.  

6) Buku Rekapitulasi Absensi Tahunan peserta didik.  Data ini 
diperlukan Kepala Sekolah dan UPT Kecamatan untuk 
meningkatkan pembinaan selanjutnya. Dalam rangka pembinaan 
perlu juga dilakukan pencatatan dikelas. Pencatatan itu dapat 
menggunakan: a) Daftar peserta didik di kelas.  Daftar peserta 
didik di kelas ini diperlukan terutama pada awal tahun ajaran 
baru. Daftar ini dapat digunakan oleh guru maupun peserta 
didik untuk menghafal nama-nama peserta didik yang ada 
dikelas yang bersangkutan. Lebih cepat menghafal nama-nama 
peserta didik atau teman yang ada berarti meningkatkan 
kualitas hubungan antar pribadi di antara peserta didik dengan 
guru dan antar peserta didik. b) Grafik Prestasi Belajar. Grafik 
prestasi belajar perlu ada disetiap kelas. Grafik ini berguna 

untuk memotivasi peserta didik agar mereka berkompetisi 
untuk mencapai prestasi yang lebih tinggi. Grafik prestasi 
belajar dapat dibuat berdasarkan nilai tiap mata pelajaran per 
semester atau berdasarkan nilai rata-rata dari seluruh mata 
pelajaran per semester. c) Daftar Kegiatan peserta didik. Agar 
semua peserta didik senantiasa mengingat kegiatan yang sudah 
dan sedang mereka laksanakan, pada masing-masing kelas perlu 
dibuat daftar kegiatan peserta didik. Daftar kegiatan ini dapat 
berupa daftar yang menjelaskan hal-hal yang secara rutin 
dilaksanakan pada setiap minggu atau kegiatan-kegiatan lain 
yang sifatnya insidental. Suatu hal yang perlu diperhatikan 
dalam pengelolaan peserta didik ini adalah, bahwa pengelolaan 
peserta didik bukan bertujuan untuk menghasilkan catatan-
catatan ini. Pencatatan hanya merupakan wahana untuk 
menciptakan kondisi agar peserta didik termotivasi untuk 
belajar lebih baik. 

 
c. Promosi dan Mutasi Peserta Didik  

Promosi atau kenaikan kelas adalah perpindahan peserta didik 
dari suatu kelas ke kelas lainnya yang lebih tinggi setelah memenuhi 
persyaratan tertentu. Promosi atau kenaikan kelas dilaksanakan 
dengan berpedoman kepada norma-norma kenaikan kelas yang 
ditetapkan bersama antara guru dan kepala sekolah. Keputusan 
kenaikan kelas ini hendaknya diambil dari landasan yang mewakili 
sosok peserta didik secara utuh, baik ditinjau dari aspek kognitif, 
afektif maupun psikomotornya. Tujuan kenaikan kelas ini: 
1) Agar peserta didik dapat mengikuti pendidikan lebih lanjut 
2) Merangsang peserta didik untuk belajar lebih giat 
3) Memberi hak kepada peserta didik untuk belajar atau mengikuti 

program pendidikan di tingkat berikutnya. 
 

1) Prinsip-Prinsip Promosi  
Ada beberapa dasar yang harus diperhatikan untuk 

melaksanakan promosi, yaitu: 
(a) Promosi harus dilaksanakan atas dasar pertimbangan berbagai 

hal tentang peserta didik secara pribadi.; 
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(b) Promosi harus mempertimbangkan aspek kognitif, afektif dan 
psikomotor yang dicapai oleh peserta didik; 

(c) Promosi harus mempertimbangkan laju perkembangan prestasi 
yang dicapai peserta didik; 

(d) Promosi harus mempertimbangkan pelajaran yang akan 
dipelajari peserta didik di kelas yang lebih tinggi. 

 
2) Mutasi 

Mutasi adalah perpindahan peserta didik dari satu sekolah ke 
sekolah lainnya karena alasan-alasan tertentu. Mutasi merupakan 
hak setiap peserta didik, oleh karena itu sekolah harus dapat 
memberi kesempatan kepada peserta didik yang akan menggunakan 
haknya itu. Untuk membuat agar pelaksanaan mutasi tidak 
mengganggu dokumentasi data sekolah, maka mutasi harus 
dilakukan melalui prosedur tertentu dan dicatat oleh kedua sekolah, 
sekolah asal dan sekolah tujuan. 

 
3) Prosedur Mutasi  

Ada beberapa langkah yang dilakukan untuk melakukan mutasi 
yaitu sebagai berikut: 
(a) Orang tua atau wali peserta didik mengajukan surat 

permohonan pindah sekolah anaknya kepada kepala sekolah 
asal, dengan menggunakan Format pada lampiran dan dibuat 
rangkap tiga; 

(b) Setelah kepala sekolah asal mempelajari dan menyetujui 
perpindahan tersebut, maka kepala sekolah mengeluarkan surat 
pindah seperti pada lampiran dan dibuat rangkap tiga; 

(c) Orang tua/wali peserta didik mendatangi sekolah tujuan 
dengan mengemukakan maksud kepindahan anak atau 
asuhannya; 

(d)  Setelah kepala sekolah tujuan menyetujui dan menerima 
perpindahan itu, maka kepala sekolah tujuan mengirimkan 
kembali format kepada sekolah asal. 
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(b) Promosi harus mempertimbangkan aspek kognitif, afektif dan 
psikomotor yang dicapai oleh peserta didik; 

(c) Promosi harus mempertimbangkan laju perkembangan prestasi 
yang dicapai peserta didik; 

(d) Promosi harus mempertimbangkan pelajaran yang akan 
dipelajari peserta didik di kelas yang lebih tinggi. 

 
2) Mutasi 

Mutasi adalah perpindahan peserta didik dari satu sekolah ke 
sekolah lainnya karena alasan-alasan tertentu. Mutasi merupakan 
hak setiap peserta didik, oleh karena itu sekolah harus dapat 
memberi kesempatan kepada peserta didik yang akan menggunakan 
haknya itu. Untuk membuat agar pelaksanaan mutasi tidak 
mengganggu dokumentasi data sekolah, maka mutasi harus 
dilakukan melalui prosedur tertentu dan dicatat oleh kedua sekolah, 
sekolah asal dan sekolah tujuan. 

 
3) Prosedur Mutasi  

Ada beberapa langkah yang dilakukan untuk melakukan mutasi 
yaitu sebagai berikut: 
(a) Orang tua atau wali peserta didik mengajukan surat 

permohonan pindah sekolah anaknya kepada kepala sekolah 
asal, dengan menggunakan Format pada lampiran dan dibuat 
rangkap tiga; 

(b) Setelah kepala sekolah asal mempelajari dan menyetujui 
perpindahan tersebut, maka kepala sekolah mengeluarkan surat 
pindah seperti pada lampiran dan dibuat rangkap tiga; 

(c) Orang tua/wali peserta didik mendatangi sekolah tujuan 
dengan mengemukakan maksud kepindahan anak atau 
asuhannya; 

(d)  Setelah kepala sekolah tujuan menyetujui dan menerima 
perpindahan itu, maka kepala sekolah tujuan mengirimkan 
kembali format kepada sekolah asal. 

 
 

Agar mutasi ini tidak mengganggu pengelolaan pendidikan di 
sekolah, maka sekolah harus menyediakan buku atau catatan khusus 
untuk mutasi. Salah satu contoh format untuk pencatatan mutasi 
peserta didik adalah seperti tertuang pada lampiran. 

 
d. Pembinaan Disiplin Peserta Didik 

Disiplin merupakan aspek penting di dalam pembinaan peserta 
didik, karena peserta didik harus menyadari bahwa di dalam 
kehidupan bermasyarakat diperlukan kedisiplinan anggotanya. 
Tanpa disiplin semua bentuk lembaga kemasyarakatan akan 
mengalami kekacauan. Disiplin adalah suatu keadaan di mana sikap, 
penampilan dan tingkah laku peserta didik sesuai dengan tatanan 
nilai, norma dan ketentuan-ketentuan yang berlaku di sekolah/kelas 
dimana mereka berada. Disiplin berasal dari kata latin ”disciplina” 
yang artinya mengejar. Dalam bahasa Inggris ”disciple” berarti 
seseorang yang belajar atau secara sukarela mengikuti seorang 
pemimpin (Hurlock, Elizabeth B, 1978). Disiplin adalah cara suatu 
masyarakat untuk mengajarkan konsep tentang moral serta perilaku 
yang berhubungan dengan moral kepada anak-anak mereka. Disiplin 
merupakan pembentukan kebiasaan yang mengandung empat unsur 
penting, yaitu: (a) peserta didik harus berbuat atau bertingkah laku 
sesuai dengan aturan atau sesuatu yang diinginkan masyarakat dan 
menghilangkan perilaku yang tidak diinginkan atau tidak cocok 
dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat, (b) peserta didik 
merasakan adanya suatu kepuasan batin sesudah berperilaku seperti 
yang diharuskan dan merasakan tidak puas atau merasa salah 
apabila tidak melakukan seperti yang ada dalam aturan, (c) dalam 
berbuat, peserta didik melaksanakannya secara otomatis tanpa 
adanya pengawasan, dan (d) peserta didik dapat memperbaiki 
perilaku yang tidak baik tanpa dipaksa oleh orang lain. Teknik yang 
dipakai untuk membina disiplin harus mempunyai elemen sebagai 
berikut: (a) ada aturan yang jelas, (b) ada keajegan (i) dalam 
menjalankan disiplin, dan (c) ada hukuman dan ganjaran. Beberapa 
teknik yang dapat digunakan dalam mendisiplinkan peserta didik 
adalah dengan (a) teknik yang bersifat otoriter, (b) teknik yang 
bersifat permisif (longgar, serba boleh), dan (c) teknik yang bersifat 
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demokratis (Hurlock, elizabeth B, 1978). Teknik yang bersifat otoriter 
menggunakan paksaan dengan hukuman (biasanya bersifat 
badaniah) bagi peserta didik yang melanggarnya yang melanggarnya. 
Teknik yang permisif merupakan teknik yang didasarkan atas 
harapan bahwa disiplin itu tumbuh dari peserta didik  sendiri tanpa 
ada tindakan yang keras dari sekolah. Teknik yang bersifat 
demokratis adalah teknik yang memberi kemungkinan kepada 
peserta didik untuk mendapat penjelasan atau melakukan diskusi 
tentang perilaku yang diharapkan dilakukan oleh mereka dan yang 
tidak diharapkan. Dengan demikian mereka mengetahui alasan 
perilakunya itu. 

 
e. Tata Tertib Sekolah 

Tata tertib sekolah merupakan salah satu alat untuk melatih 
peserta didik  mempraktekkan disiplin disekolah. Suatu hal yang 
harus diperhatikan sekolah dalam melaksanakan tata tertib adalah 
bagaimana membuat peserta didik tidak merasa terpaksa mentaati 
aturan tata tertib, sementara nerasa bersalah apabila tidak 
melakukan apa yang tertuang dalam tata tertib sekolah. 

Tata tertib sekolah sebaiknya mengatur tentang: (1) waktu 
pelajaran dimulai dan diakhiri serta berapa lama peserta didik boleh 
terlambat atau meninggalkan pelajaran, (2) kegiatan-kegiatan yang 
harus diikuti peserta didik dalam menunjang pendidikan 
disekolahnya, termasuk di dalamnya pemanfaatan waktu-waktu 
kosong, (3) sopan santun pergaulan selama berada di sekolah, (4) 
pengaturan pakaian dan seragam sekolah, (5) keamanan dan 
kebersihan lingkungan sekolah, (6) sanksi-sanksi yang dapat 
diberikan apabila peserta didik melakukan pelanggaran terhadap 
aturan tata tertib yang ada. 
 
f. Ganjaran dan Hukuman 

Ganjaran adalah imbalan yang menyenangkan yang diterima 
peserta didik karena prestasinya dalam berusaha untuk 
mengerjakan sesuatu. Hukuman adalah imbalan yang tidak 
menyenangkan yang harus diterima peserta didik akibat tingkah 
laku mereka dinilai sekolah tidak pada tempatnya.  
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peserta didik untuk mendapat penjelasan atau melakukan diskusi 
tentang perilaku yang diharapkan dilakukan oleh mereka dan yang 
tidak diharapkan. Dengan demikian mereka mengetahui alasan 
perilakunya itu. 

 
e. Tata Tertib Sekolah 

Tata tertib sekolah merupakan salah satu alat untuk melatih 
peserta didik  mempraktekkan disiplin disekolah. Suatu hal yang 
harus diperhatikan sekolah dalam melaksanakan tata tertib adalah 
bagaimana membuat peserta didik tidak merasa terpaksa mentaati 
aturan tata tertib, sementara nerasa bersalah apabila tidak 
melakukan apa yang tertuang dalam tata tertib sekolah. 

Tata tertib sekolah sebaiknya mengatur tentang: (1) waktu 
pelajaran dimulai dan diakhiri serta berapa lama peserta didik boleh 
terlambat atau meninggalkan pelajaran, (2) kegiatan-kegiatan yang 
harus diikuti peserta didik dalam menunjang pendidikan 
disekolahnya, termasuk di dalamnya pemanfaatan waktu-waktu 
kosong, (3) sopan santun pergaulan selama berada di sekolah, (4) 
pengaturan pakaian dan seragam sekolah, (5) keamanan dan 
kebersihan lingkungan sekolah, (6) sanksi-sanksi yang dapat 
diberikan apabila peserta didik melakukan pelanggaran terhadap 
aturan tata tertib yang ada. 
 
f. Ganjaran dan Hukuman 

Ganjaran adalah imbalan yang menyenangkan yang diterima 
peserta didik karena prestasinya dalam berusaha untuk 
mengerjakan sesuatu. Hukuman adalah imbalan yang tidak 
menyenangkan yang harus diterima peserta didik akibat tingkah 
laku mereka dinilai sekolah tidak pada tempatnya.  

Ganjaran perlu diberikan kepada peserta didik untuk memacu 
mereka melakukan hal-hal positif yang dapat meningkatkan prestasi 
belajarnya. Ganjaran harus diberikan kepada peserta didik yang 
benar-benar pantas menerimanya. Kalau tidak, ganjaran malah 
dapat menimbulkan akibat negatif. Diantara ganjaran-ganjaran yang 
dapat diberikan kepada peserta didik menurut M.E. Carolyn, et.al, 
(1984) adalah:  
1) Simbol-simbol, seperti nilai (baik angka maupun huruf), raut 

muka yang nampak gembira, tanda cek (V) atau tanda plus (+); 
2)  Pengakuan, misalnya dengan menampilkan hasil kerja peserta 

didik, atau dengan memberi sertifikat; 
3) Kegiatan-kegiatan, misalnya dengan memberi kepada peserta 

didik hak untuk membaca bebas, bermain game dan 
mengunjungi perpustakaan sekolah; 

4) Insentif yang berwujud benda, misalnya makanan, pensil atau 
penghapus, permainan anak-anak atau dengan memberi buku; 

5) Hukuman juga dapat diberikan dalam berbagai bentuk antara 
lain: (a) Pengurangan nilai/skor. Hal ini dikenakan kepada 
peserta didik yang terlambat, tidak melengkapi atau 
mengerjakan tugas-tugas; (b) Pencabutan hak, misalnya dari 
mereka yang sedang menyandang predikat ”bintang kelas”; (c) 
Denda, misalnya dengan meminta peserta didik menggandakan 
satu paragraf wajib pada suatu mata pelajaran atau tabel-tabel 
matematika; (d) Penahanan yang dilakukan setelah seluruh jam 
pelajaran selesai; (e) Memberi tanda cek (v) atau nilai kurang; 
(f) Menyerahkan masalahnya kepada kepala sekolah, biasanya 
untuk pelanggaran yang lebih serius; (g) Ganti rugi, misalnya 
membayar dengan uang tunai, atau memperbaiki kerusakan 
yang telah dibuatnya; (h) Menyita, hal ini dilakukan terhadap 
peserta didik yang membawa atau memperjualbelikan barang-
barang atau benda yang dilarang dibawa ke sekolah. 

 
3. Akhir Tahun Pelajaran 

Adapun kegiatan pada akhir tahun adalah pelaksanaan Ujian 
Nasional dan Ujian Akhir Semester. Administrasi yang dilakukan 
berhubungan dengan kegiatan tersebut diantaranya: 
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a.  Pelaksanaan Ujian Nasional  
a) Daftar Calon Peserta; 
b) Pelaksanaan Ujian Nasional; 
c) Pengumuman Ujian Nasional; 
d) Pendataan Alumni yang Masuk SLTP/MTs. 

 
b. Kenaikan Kelas 

a) Pelaksanaan Ujian Akhir Semester; 
b) Daftar Naik Kelas; 
c) Rekapitulasi Berhasil Tidaknya Siswa. 

 
Apabila peserta didik telah menamatkan (selesai dan lulus) 

semua mata pelajaran atau kurikulum sekolah, maka peserta didik 
berhak mendapatkan surat tanda tamat belajar (STTB) dari kepala 
sekolah. Dalam hal yang demikian peserta didik sudah tidak 
mempunyai hak lagi untuk tetap ”tinggal” di sekolah yang 
bersangkutan karena dianggap telah mampu menguasai semua mata 
pelajaran atau kurikulum sekolah. 

Tamat belajar pada suatu jenjang pendidikan pada dasarnya 
hanya merupakan pencapaian salah satu tangga untuk ienjang 
pendidikan yang lebih lanjut. Dikatakan demikian karena tamat 
sekolah belum dianggap mempunyai suatu ketrampilan khusus yang 
dapat diandalkan untuk digunakan di masyarakat. Oleh karena itu 
diharapkan mereka terus melanjutkan ke jenjang pendidikan yang 
lebih tinggi. Sesuai PerPres No 12 Tahun 2008, tentang Kerangka 
Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) jenjang pendidikan di 
Indonesia terdiri dari 9 (sembilan) level, yaitu: SD – SMP sederajat 
(level 1), SMA – SMK sedreajat (level 2), D1/Diploma 1 (level 3), 
D2/Diploma 2 (level 4), D3/Diploma 3 (level 5), D4/Diploma 4 – S1 
(level 6), Profesi (level 7), S2 (akademik – terapan)/Spesialis 1 (level 
8), dan S3 (akademik – terapan)/Spesialis 2 (level ().  Dengan 
demikian makan sebagai contoh. sistem pendidikan dasar (level 1), 
yang merupakan penggabungan antara pendidikan Sekolah Dasar 
dan Sekolah Menengah Pertama, tamat belajar yang disertai dengan 
pemberian Ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar harus dianggap 
bukan sebagai selesai belajar, akan tetapi harus dianggap sebagai 
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a.  Pelaksanaan Ujian Nasional  
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b) Daftar Naik Kelas; 
c) Rekapitulasi Berhasil Tidaknya Siswa. 

 
Apabila peserta didik telah menamatkan (selesai dan lulus) 

semua mata pelajaran atau kurikulum sekolah, maka peserta didik 
berhak mendapatkan surat tanda tamat belajar (STTB) dari kepala 
sekolah. Dalam hal yang demikian peserta didik sudah tidak 
mempunyai hak lagi untuk tetap ”tinggal” di sekolah yang 
bersangkutan karena dianggap telah mampu menguasai semua mata 
pelajaran atau kurikulum sekolah. 

Tamat belajar pada suatu jenjang pendidikan pada dasarnya 
hanya merupakan pencapaian salah satu tangga untuk ienjang 
pendidikan yang lebih lanjut. Dikatakan demikian karena tamat 
sekolah belum dianggap mempunyai suatu ketrampilan khusus yang 
dapat diandalkan untuk digunakan di masyarakat. Oleh karena itu 
diharapkan mereka terus melanjutkan ke jenjang pendidikan yang 
lebih tinggi. Sesuai PerPres No 12 Tahun 2008, tentang Kerangka 
Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) jenjang pendidikan di 
Indonesia terdiri dari 9 (sembilan) level, yaitu: SD – SMP sederajat 
(level 1), SMA – SMK sedreajat (level 2), D1/Diploma 1 (level 3), 
D2/Diploma 2 (level 4), D3/Diploma 3 (level 5), D4/Diploma 4 – S1 
(level 6), Profesi (level 7), S2 (akademik – terapan)/Spesialis 1 (level 
8), dan S3 (akademik – terapan)/Spesialis 2 (level ().  Dengan 
demikian makan sebagai contoh. sistem pendidikan dasar (level 1), 
yang merupakan penggabungan antara pendidikan Sekolah Dasar 
dan Sekolah Menengah Pertama, tamat belajar yang disertai dengan 
pemberian Ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar harus dianggap 
bukan sebagai selesai belajar, akan tetapi harus dianggap sebagai 

kemampuan telah mendapatkan ”kunci” untuk membuka ”pintu” 
pendidikan berikutnya, demikian seterusnya sampai pada level 9, 
sebagai level tertinggi dalam KKNI. 

 
C. PERANAN GURU DALAM ADMINISTRASI PESERTA DIDIK 

Peserta didik pada setiap tingkat dan jenjang pendidikan 
merupakan pelanggan primer di sekolah yang menjadi sasaran 
administrasi kesiswaan. Untuk memberikan layanan prima kepada 
pelanggan diperlukan pengadministrasian yang baik, guna 
memudahkan mengetahui secara umum keadaan peserta didik yang 
sedang mengikuti kegiatan belajar mengajar pada setiap tahun 
pelajaran. Administrasi kesiswaan/peserta didik merupakan bagian 
dari kegiatan administrasi yang dilaksanakan di sekolah, berupa 
keseluruhan proses penyelenggaraan usaha kerja sama dalam 
bidang kesiswaan dalam rangka pencapaian tujuan-tujuan 
pendidikan di sekolah yang mengatur kegiatan-kegiatan dalam 
bidang kesiswaan agar proses belajar mengajar di sekolah bisa 
berjalan dengan lancar, tertib dan teratur, tercapai atas apa yang 
menjadi tujuan-tujuan pendidikan di sekolah. Dalam upaya 
menyeimbangkan kewajiban yang perlu dipenuhi peserta didik, 
seorang guru hendaknya memiliki kesiapan dan kesediaan untuk 
belajar dengan tekun, baik secara fisik maupun mental. Dengan 
kesiapan dan kesediaan fisik psikis, maka aktivitas kependidikan 
yang diikuti akan terlaksana secara efektif dan efisien.  

Keterlibatan guru dalam pengelolaan peserta didik sudah 
barang tentu tidak sebanyak keterlibatannya di dalam mengajar. 
Dalam pengelolaan peserta didk,  guru lebih banyak berperan tidak 
langsung dibandingkan dengan kepala sekolah yang memegang 
pucuk pimpinan dalam pengelolaan. Diantara peranan guru dalam 
pengelolaan peserta didik adalah: 
1. Guru dapat dilibatkan dalam penerimaan peserta didik baru, 

dengan menunjuk mereka sebagai panitia penerimaan yang 
dapat melaksanakan tugas-tugas teknis mulai dari pencatatan 
penerimaan sampai dengan pelaporan pelaksanaan tugas; 

2. Peranan yang besar dalam masa orientasi dipegang oleh guru 
kelas satu, disamping kepala sekolah. Tugas guru adalah 
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membuat peserta didik dapat lebih cepat beradaptasi dengan 
lingkungan sekolah. Peranan guru dalam hal ini sangat penting, 
karena kekeliruan dalam orientasi dapat berakibat kurang 
menguntungkan bagi jiwa anak pada waktu-waktu selanjutnya. 

3. Untuk pengaturan kehadiran peserta didik di kelas, guru pun 
mempunyai andil yang besar. Guru diharapkan mampu 
mencatat/merekam kehadiran peserta didik secara kontinyu 
dan teliti. Data kehadiran ini dipakai sebagai bahan 
pertimbangan untuk kenaikan kelas. 

4. Guru harus mampu menciptakan suasana yang mendorong 
timbulnya motivasi peserta didik untuk senantiasa berprestasi 
tinggi. Hal ini dapat dilakukan misalnya dengan membuat grafik 
prestasi belajar peserta didiknya, dan peserta didik melihat 
grafik prestasi. Meskipun hal ini kelihatannya sederhana, tetapi 
hal ini penting agar peserta didik berlomba-lomba meraih 
prestasi puncaknya.  

5. Guru juga harus berperanan besar dalam menciptakan disiplin 
sekolah atau kelas yang baik, karena di sekolah dasar 
merupakan masa pembentukan disiplin yang sangat 
menentukan untuk masa selanjutnya. Untuk membuat peserta 
didik disiplin, guru diharapkan mampu menjadi contoh atau 
panutan bagi peserta didiknya.  

 
Asma Hasan Fahmi menyatakan bahwa diantara tugas dan 

kewajiban yang perlu dipenuhi peserta didik adalah: 
1)  Peserta didik hendaknya senantiasa membersihkan hatinya 

sebelum menuntut ilmu. Hal ini disebabkan karena belajar 
adalah ibadah dan tidak sah ibadah kecuali dengan hati yang 
bersih. 

2)  Tujuan belajar hendaknya ditujukan untuk menghiasi ruh 
dengan berbagai sifat keutamaan.  

3)  Memiliki kemauan yang kuat untuk mencari dan menuntut ilmu 
di berbagai tempat.  

4)   Setiap peserta didik wajib menghormati pendidiknya.  
5)  Peserta didik hendaknya belajar secara sungguh-sungguh dan 

tabah dalam belajar.  
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mencatat/merekam kehadiran peserta didik secara kontinyu 
dan teliti. Data kehadiran ini dipakai sebagai bahan 
pertimbangan untuk kenaikan kelas. 

4. Guru harus mampu menciptakan suasana yang mendorong 
timbulnya motivasi peserta didik untuk senantiasa berprestasi 
tinggi. Hal ini dapat dilakukan misalnya dengan membuat grafik 
prestasi belajar peserta didiknya, dan peserta didik melihat 
grafik prestasi. Meskipun hal ini kelihatannya sederhana, tetapi 
hal ini penting agar peserta didik berlomba-lomba meraih 
prestasi puncaknya.  

5. Guru juga harus berperanan besar dalam menciptakan disiplin 
sekolah atau kelas yang baik, karena di sekolah dasar 
merupakan masa pembentukan disiplin yang sangat 
menentukan untuk masa selanjutnya. Untuk membuat peserta 
didik disiplin, guru diharapkan mampu menjadi contoh atau 
panutan bagi peserta didiknya.  

 
Asma Hasan Fahmi menyatakan bahwa diantara tugas dan 

kewajiban yang perlu dipenuhi peserta didik adalah: 
1)  Peserta didik hendaknya senantiasa membersihkan hatinya 

sebelum menuntut ilmu. Hal ini disebabkan karena belajar 
adalah ibadah dan tidak sah ibadah kecuali dengan hati yang 
bersih. 

2)  Tujuan belajar hendaknya ditujukan untuk menghiasi ruh 
dengan berbagai sifat keutamaan.  

3)  Memiliki kemauan yang kuat untuk mencari dan menuntut ilmu 
di berbagai tempat.  

4)   Setiap peserta didik wajib menghormati pendidiknya.  
5)  Peserta didik hendaknya belajar secara sungguh-sungguh dan 

tabah dalam belajar.  

Administrasi kesiswaan/peserta didik ini juga dimaksudkan 
untuk menyusun perencanaan seberapa banyak peserta didik yang 
dapat diterima di suatu sekolah, disesuaikan dengan daya tampung 
sekolah tersebut. Selain daripada itu melalui administrasi 
kesiswaan/peserta didik terjadi pengaturan kegiatan-kegiatan 
peserta didik dari mulai masuk sekolah sampai lulus sekolah. 
Pengaturan kegiatan peserta didik tersebut diarahkan pada 
peningkatan mutu kegiatan belajar mengajar baik intra maupun 
ekstrakulikuler, sehingga memberikan konstribusi bagi pencapaian 
visi, misi, dan tujuan sekolah serta tujuan pendidikan secara 
keseluruhan. Administrasi kesiswaan/peserta didik dapat juga 
sebagai masukan dalam penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran 
Sekolah (RKAS). Administrasi kesiswaan/peserta didik dilakukan 
bertujuan agar transformasi peserta didik menjadi lulusan yang 
dikehendaki oleh tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dapat 
berlangsung secara efektif dan efisien. Administrasi 
kesiswaan/peserta didik merupakan proses pengurusan segala hal 
yang berkaitan dengan peserta didik, pembinaan selama peserta 
didik berada di sekolah, sampai dengan peserta didik menamatkan 
pendidikannya melalui penciptaan suasana yang kondusif terhadap 
berlangsungnya proses belajar mengajar yang efektif. 

 
D. JENIS-JENIS ADMINISTRASI PESERTA DIDIK 

Secara umum kegiatan administrasi kesiswaan/peserta didik 
meliputi:  
1. penerimaan peserta didik, adalah proses pencatatan dan 

layanan kepada peserta didik yang baru masuk sekolah, setelah 
mereka memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan 
oleh sekolah tertentu;  

2. pembinaan peserta didik, adalah pemberian layanan kepada 
peserta didik di suatu lembaga pendidikan baik di dalam 
maupun di luar jam belajarnya di kelas; 

3. tamat belajar, untuk sekolah menengah, pada dasarnya 
merupakan pencapaian salah satu tangga untuk pendidikan 
lebih lajut, atau pencapaian suatu ketrampilan yang dapat 
dipergunakan untuk menopang kehidupan di masyarakat.  
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Selain dari pada itu administrasi kesiswaan/peserta didik, 
juga  meliputi: 1) organisasi dan perkumpulan peserta didik (OSIS); 
2) masalah kesehatan dan kesejahteraan peserta didik; 3) penilaian 
dan pengukuran kemajuan peserta didik. Bimbingan dan 
penyuluhan bagi peserta didik; 4) buku induk peserta didik; 5) 
presensi peserta didik dan rekapitulasinya; 6) dokumen 
keikutsertaan peserta didik dalam forum ilmiah maupun forum non 
ilmiah; 7) buku pembinaan dan penanganan kasus peserta didik; dan 
lain-lain. 

Ruang lingkup administrasi kesiswaan/peserta didik sebagai 
berikut: 1) perencanaan peserta didik yang diawali dengan 
penerimaan peserta didik baru (PSB), dan masa pengenalan 
lingkungan persekolahan, dalam penerimaan peserta didik baru ini 
beberapa hal yang perlu dipersiapkan: penetuan kebijakan PSB, 
sistem PSB, kriteria PSB, prosedur PSB, dan pemecahan problem-
problem PSB. Sedangkan pada masa pengelanan lingkungan 
persekolahan beberapa hal yang perlu dipersiapkan: pengaturan 
hari-hari pertama sekolah, jadawal pelaksanaan masa pengenalan 
lingkungan persekolahan, pendekatan yang digunakan dalam masa 
pengenalan lingkungan persekolahan, dan tehnik-tehnik yang 
digunakan dalam masa pengenalan lingkungan persekolahan; 2) 
mengatur kehadiran, dan ketidakhadiran peserta didik di sekolah; 3) 
mengatur pengelompokan peserta didik; 4) mengatur evaluasi 
peserta didik, yang bertujuan untuk memperbaiki proses belajar 
mengajar dan bimbingan konseling untuk kepentingan peserta 
didik; 5) mengatur kenaikan kelas peserta didik; 6) mengatur 
peserta didik yang drop out; 7) mengatur kode etik peserta didik, 
dalam upaya untuk peningkatan kedisiplinan peserta didik; 8) 
mengatur organisasi-organisasi yang dapat diikuti peserta didik 
untuk mengembangkan minat – bakat – kemampuannya dalam 
bentuk kegiatan ekstrakurikuler, seperti: OSIS, Organisasi Pramuka, 
PMR, KIR, Kelompok Studitour, Club Pecinta Alam, Peringatan hari 
besar keagamaan; 9) mengatur layanan peserta didik (layanan 
Bimbingan Konseling, layanan perpustakaan; layanan laboratorium; 
layanan penasihat akademik (wali kelas); layanan koperasi peserta 
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Selain dari pada itu administrasi kesiswaan/peserta didik, 
juga  meliputi: 1) organisasi dan perkumpulan peserta didik (OSIS); 
2) masalah kesehatan dan kesejahteraan peserta didik; 3) penilaian 
dan pengukuran kemajuan peserta didik. Bimbingan dan 
penyuluhan bagi peserta didik; 4) buku induk peserta didik; 5) 
presensi peserta didik dan rekapitulasinya; 6) dokumen 
keikutsertaan peserta didik dalam forum ilmiah maupun forum non 
ilmiah; 7) buku pembinaan dan penanganan kasus peserta didik; dan 
lain-lain. 

Ruang lingkup administrasi kesiswaan/peserta didik sebagai 
berikut: 1) perencanaan peserta didik yang diawali dengan 
penerimaan peserta didik baru (PSB), dan masa pengenalan 
lingkungan persekolahan, dalam penerimaan peserta didik baru ini 
beberapa hal yang perlu dipersiapkan: penetuan kebijakan PSB, 
sistem PSB, kriteria PSB, prosedur PSB, dan pemecahan problem-
problem PSB. Sedangkan pada masa pengelanan lingkungan 
persekolahan beberapa hal yang perlu dipersiapkan: pengaturan 
hari-hari pertama sekolah, jadawal pelaksanaan masa pengenalan 
lingkungan persekolahan, pendekatan yang digunakan dalam masa 
pengenalan lingkungan persekolahan, dan tehnik-tehnik yang 
digunakan dalam masa pengenalan lingkungan persekolahan; 2) 
mengatur kehadiran, dan ketidakhadiran peserta didik di sekolah; 3) 
mengatur pengelompokan peserta didik; 4) mengatur evaluasi 
peserta didik, yang bertujuan untuk memperbaiki proses belajar 
mengajar dan bimbingan konseling untuk kepentingan peserta 
didik; 5) mengatur kenaikan kelas peserta didik; 6) mengatur 
peserta didik yang drop out; 7) mengatur kode etik peserta didik, 
dalam upaya untuk peningkatan kedisiplinan peserta didik; 8) 
mengatur organisasi-organisasi yang dapat diikuti peserta didik 
untuk mengembangkan minat – bakat – kemampuannya dalam 
bentuk kegiatan ekstrakurikuler, seperti: OSIS, Organisasi Pramuka, 
PMR, KIR, Kelompok Studitour, Club Pecinta Alam, Peringatan hari 
besar keagamaan; 9) mengatur layanan peserta didik (layanan 
Bimbingan Konseling, layanan perpustakaan; layanan laboratorium; 
layanan penasihat akademik (wali kelas); layanan koperasi peserta 

didik; dan j) mengatur kegiatan pelaksanaan wawasan 
wiyatamandala. 

Dalam pelaksanaannya administrasi kesiswaan/peserta didik 
dapat dibagi kedalam tiga bagian, yaitu: 1) pemilihan data peserta 
didik, yang terdiri dari: data peserta didik baru/peserta didik kelas I 
(Danun, STTB, kartu seleksi); data peserta didik kelas II baru (Surat 
Pernyataan Mutasi, Rapot, Nilai UAS/UN, STTB); c) data peserta 
didik yang pindah/keluar (Surat Pernyataan Mutasi, Raport); 
peserta didik yang tamat belajar (STTB, Nilai UAN/UAS); data 
rombongan belajar (Nilai UAN, Raport, Peringkat); kegiatan belajar 
mengajar (kehadiran peserta didik, Intrakurikuler, Agenda PBM); 
data peserta didik yang mengikuti kegiatan pengembangan diri 
(daftar minat dan bakat); dan data peserta didik dalam kegiatan 
OSIS, PMR, Pramuka, KIR. 

Untuk melakukan pengelolaan kesiswaan/peserta didik pada 
aktifitas penerimaan peserta didik secara terperinci diperlukan hal-
hal sebagai berikut:  
1. Pengisian format dalam implementasinya, yang terorganisir 

dalam sebuah proses pengaturan melalui serangkaian prosedur. 
Diawali dengan: pembentukan panitia, kemudian rapat 
penentuan peserta didik baru, selanjutnya 
pemasangan/pengiriman pengumuman, pendaftaran peserta 
didik baru, seleksi peserta didik, hingga penentuan peserta 
didik yang diterima dan pendaftaran peserta didik yang 
diterima. Untuk penyelenggaraan penerimaan peserta didik 
baru ini, diperlukan: Instrumen yang biasa digunakan untuk 
penerimaan peserta didik baru antara lain: Forum A (formulir 
pendaftaran); Forum B (bukti pendaftaran), daftar peringkat, 
Nilai UAN; Form C (pengendali); jurnal harian; kuitansi 
pengelolaan penerimaan peserta didik baru; petunjuk 
singkat/persyaratan masuk; bukti pengambilan nilai UN yang 
diterima; masa pengenalan lingkungan persekolahan bagi 
peserta didik; buku klaper; dan Pengelompokkan belajar 
peserta didik.  

2. Buku induk  merupakan buku pokok, karena didalamnya 
memuat semua informasi yang dianggap lengkap mengenai 
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keadaan peserta didik. Informasi tersebut dapat meliputi 
identitas pribadi peserta didik sampai pada informasi mengenai 
nilai-nilai hasil belajar yang diperoleh peserta didik selama 
belajar di sekolah yang bersangkutan. Buku induk ini sangat 
penting dimiliki oleh setiap sekolah karena melalui buku induk 
ini akan dapat diketahui berapa jumlah peserta didik yang 
terdaftar, identitas peserta didik secara lengkap.  

Contoh: 
DATA PESERTA DIDIK 

NIS : 
NISN : 
Nama lengkap peserta didik : 
Tempat, Tanggal Lahir : 
Jenis Kelamin : 
Alamat : 
Alamat Wali : 
Agama : 
Anak ke- : 
Jumlah saudara : 
Tahun Pendaftaran : 
Asal sekolah : 
Keterangan orang tua : 

No Keterangan Ayah Ibu 
1 Nama   
2 Tempat, Tanggal Lahir   
3 Pendidikan Tertinggi   
4 Pekerjaan   
5 Penghasilan   
6 Alamat   
Keterangan Wali : 
No Keterangan Wali 
1 Nama  
2 Tempat, Tanggal Lahir  
3 Pendidikan Tertinggi  
4 Pekerjaan  
5 Penghasilan Perbulan  
6 Alamat  
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keadaan peserta didik. Informasi tersebut dapat meliputi 
identitas pribadi peserta didik sampai pada informasi mengenai 
nilai-nilai hasil belajar yang diperoleh peserta didik selama 
belajar di sekolah yang bersangkutan. Buku induk ini sangat 
penting dimiliki oleh setiap sekolah karena melalui buku induk 
ini akan dapat diketahui berapa jumlah peserta didik yang 
terdaftar, identitas peserta didik secara lengkap.  

Contoh: 
DATA PESERTA DIDIK 

NIS : 
NISN : 
Nama lengkap peserta didik : 
Tempat, Tanggal Lahir : 
Jenis Kelamin : 
Alamat : 
Alamat Wali : 
Agama : 
Anak ke- : 
Jumlah saudara : 
Tahun Pendaftaran : 
Asal sekolah : 
Keterangan orang tua : 

No Keterangan Ayah Ibu 
1 Nama   
2 Tempat, Tanggal Lahir   
3 Pendidikan Tertinggi   
4 Pekerjaan   
5 Penghasilan   
6 Alamat   
Keterangan Wali : 
No Keterangan Wali 
1 Nama  
2 Tempat, Tanggal Lahir  
3 Pendidikan Tertinggi  
4 Pekerjaan  
5 Penghasilan Perbulan  
6 Alamat  

3. Buku Klapper, merupakan Buku Induk Peserta Didik. Buku ini 
berfungsi untuk membantu buku induk memuat data peserta 
didik yang penting-penting, misalnya: data peserta didik yang 
masih ada pada saat sekarang, maupun untuk mencari nomor 
induk peserta didik yang telah tamat atau pernah bersekolah di 
sekolah tersebut. Pengisiannnya dapat diambil dari buku induk 
tetapi tidak selengkap buku induk. Daftar nilai juga tercatat. 
Kegunaan utama buku klaper adalah untuk memudahkan 
mencari data peserta didik, apalagi belum diketahui nomor 
induknya. Hal ini mudah ditemukan dalam buku klapper karena 
nama peserta didik disusun menurut abjad. Pengisian buku 
klaper memerlukan ketelitian dalam mengerjakannya secara 
terus menerus dari tahun ke tahun. 
Contoh:  

BUKU KLAPPER PESERTA DIDIK 
SMP/SMA ….. 

 
Nomor 

 
Nama  

PD 
L/P Tempat 

Tanggal 
lahir 

Nama 
Orang 

Tua 

Tanggal 
Naik/Masuk 

Kelas 

Tanggal 
Keluar 

Sekolah 

Catatan 

Urut Induk 1 2 3   
           
           
           

 
4. Daftar Kehadiran Peserta Didik, daftar kehadiran peserta didik 

ini berguna untuk pembinaan disiplin siswa dan pengecekan 
materi pelajaran akibat ketidakhadiran peserta didik di sekolah 
(Format: dibuat sesuai dengan kebutuhan; diisi setiap hari; dan 
direkap setiap bulan).  
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Contoh: 
DAFTAR HADIR PESERTA DIDIK 

Sekolah : ………..  Bulan     : …………. 
Kelas : ………..  Tahun Akademik: …………. 

No Nama 
PD 

L/P Tanggal Absensi Jumlah 
Kehadiran 

Keterangan 

      A S I Hadir Tidak 
Hadir 

 

               
               
               
               
               

 
5. Daftar Kelas/Leger, merupakan biodata setiap peserta didik 

dalam satu kelompok belajar peserta didik dicatat pada suatu 
buku daftar kelas termasuk nilai rapot setiap peserta didik.  
Contoh:  

DAFTAR KELAS/LEGER 

 
 
6. Daftar kemajuan peserta didik/Jurnal, jurnal ini dimaksudkan 

untuk mengetahui: jadwal pelajaran; nama guru mata pelajaran 
yang melaksanakan KBM; materi yang diajarkan; kehadiran 
guru, dan peserta didik.  
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Contoh: 
DAFTAR HADIR PESERTA DIDIK 

Sekolah : ………..  Bulan     : …………. 
Kelas : ………..  Tahun Akademik: …………. 

No Nama 
PD 

L/P Tanggal Absensi Jumlah 
Kehadiran 

Keterangan 

      A S I Hadir Tidak 
Hadir 

 

               
               
               
               
               

 
5. Daftar Kelas/Leger, merupakan biodata setiap peserta didik 

dalam satu kelompok belajar peserta didik dicatat pada suatu 
buku daftar kelas termasuk nilai rapot setiap peserta didik.  
Contoh:  

DAFTAR KELAS/LEGER 

 
 
6. Daftar kemajuan peserta didik/Jurnal, jurnal ini dimaksudkan 

untuk mengetahui: jadwal pelajaran; nama guru mata pelajaran 
yang melaksanakan KBM; materi yang diajarkan; kehadiran 
guru, dan peserta didik.  

 

Contoh: 
JURNAL PEMBELAJARAN 

Kelas : 
Tahun Akademik : 
Mata Pelajaran : 
Waktu : 
Kelas : 
Nama Guru Mapel : 

Pertemuan 
Ke 

Hari
/Tgl 

Waktu 
Tatap 
Muka 

Pokok 
Bahasan 

Sub 
Pokok 

Bahasan 

Metode, 
Media, 

Alat 

TT 
Guru 

TT Waka 
Kurikulum 

Paraf 
Kepsek 

Mulai Selesai 
          

 
7. Daftar nominasi siswa, daftar ini dibuat dengan maksud untuk 

memudahkan pemantauan jumlah seluruh peserta didik aktif 
yang ada berikut identitasnya secara rinci pada suatu satuan 
pendidikan/sekolah. Karena daftar ini menginventarisir kondisi 
dan jumlah peserta didik pada setiap tingkatan secara lengkap, 
hal ini juga akan memudahkan penyusunan formulir dan format 
data peserta UAS/UN, sehingga meminimalisir kekeliruan yang 
terjadi. 
Contoh: 
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DAFTAR NOMINASI PESERTA UN 
TAHUN AKADEMIK …… 

 
NUS  : ……….   RN/SR/NS : …….. 
Nama Sekolah : ……….   Status  : …….. 
Alamat Sekolah : ……….   Kelas  : …….. 
Kabupaten/Kota : ……….   Lembar Ke : ……. 

Nomor Nomor 
Peserta 

Ujian 
SMP/MTs 

Nama PD 
Nama 

Orang Tua 

L/P Tempat 
Lahir 

Tanggal 
Lahir 

Tahun 
STTB 

SMP/MTs 

Tanda 
Tangan Urut Induk Sek. 

Induk Nas. 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

 
8. Buku mutasi peserta didik, buku ini akan sangat membantu 

dalam pembuatan laporan keadaan peserta didik setiap 
bulan/semester/tahun. Formasi peserta didik dalam setiap 
kelas juga dapat cepat diketahui melalui informasi yang 
disajikan dalam buku mutasi peserta didik, sehingga dapat 
membantu kelancaran pengolahan data yang memiliki tingkat 
akurasi yang tinggi sebagai bahan penyusunan laporan. 
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DAFTAR NOMINASI PESERTA UN 
TAHUN AKADEMIK …… 

 
NUS  : ……….   RN/SR/NS : …….. 
Nama Sekolah : ……….   Status  : …….. 
Alamat Sekolah : ……….   Kelas  : …….. 
Kabupaten/Kota : ……….   Lembar Ke : ……. 

Nomor Nomor 
Peserta 

Ujian 
SMP/MTs 

Nama PD 
Nama 

Orang Tua 

L/P Tempat 
Lahir 

Tanggal 
Lahir 

Tahun 
STTB 

SMP/MTs 

Tanda 
Tangan Urut Induk Sek. 

Induk Nas. 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

 
8. Buku mutasi peserta didik, buku ini akan sangat membantu 

dalam pembuatan laporan keadaan peserta didik setiap 
bulan/semester/tahun. Formasi peserta didik dalam setiap 
kelas juga dapat cepat diketahui melalui informasi yang 
disajikan dalam buku mutasi peserta didik, sehingga dapat 
membantu kelancaran pengolahan data yang memiliki tingkat 
akurasi yang tinggi sebagai bahan penyusunan laporan. 

 
 
 

Contoh: 
BUKU MUTASI PESERTA DIDIK 

 

 
 
9. Buku penyerahan dokumen resmi. STTB merupakan salah satu 

dokumen resmi dan merupakan surat berharga. Oleh karena 
itu, pengolahan STTB harus dilakukan secara teliti dan copy 
dokumen STTB harus disimpan dalam file tersendiri. 
Penyerahan dokumen STTB ini perlu diinventarisir secara baik 
untuk memudahkan pemantauan dan pengawasan.  
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Contoh: 
BUKU PENYERAHAN DOKUMEN RESMI 

 
 
10. Dokumen tata tertib peserta didik. Tata tertib peserta didik 

merupakan salah satu peraturan yang ditetapkan oleh satuan 
pendidikan/sekolah. Hal ini perlu dibuat dalam upaya 
mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 
2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan 
Pendidikan Dasar dan Menengah. Tata tertib peserta didik 
merupakan salah satu bagian tata tertib sekolah, yang 
merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu 
dengan yang lain sebagai aturan yang berlaku di sekolah agar 
proses pendidikan dapat berlangsung dengan efektif dan 
efisien. Tata tertib sekolah memuat peraturan peraturan yang 
dibuat oleh sekolah untuk seluruh warga sekolah lainnya tak 
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Contoh: 
BUKU PENYERAHAN DOKUMEN RESMI 

 
 
10. Dokumen tata tertib peserta didik. Tata tertib peserta didik 

merupakan salah satu peraturan yang ditetapkan oleh satuan 
pendidikan/sekolah. Hal ini perlu dibuat dalam upaya 
mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 
2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan 
Pendidikan Dasar dan Menengah. Tata tertib peserta didik 
merupakan salah satu bagian tata tertib sekolah, yang 
merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu 
dengan yang lain sebagai aturan yang berlaku di sekolah agar 
proses pendidikan dapat berlangsung dengan efektif dan 
efisien. Tata tertib sekolah memuat peraturan peraturan yang 
dibuat oleh sekolah untuk seluruh warga sekolah lainnya tak 

terkecuali peserta didik agar dipatuhi dan dilaksanakan 
sehingga menimbulkan suasana yang kondusif yang berarti 
kelancaran dalam proses belajar dan mengajar dalam upaya 
pencapaian visi – misi – tujuan bersama yang telah ditetapkan. 
Tata tertib sekolah sangatlah penting dipatuhi oleh seluruh 
warga sekolah sehingga tidak menimbulkan pro dan kontra, 
misal: peserta didik yang tidak tertib dalam mematuhi tata 
tertib sekolah maka peserta didik itu wajib dikenakan sanksi 
sesuai pelanggaran yang dilakukan. Bisa saja sanksi itu berupa 
panggilan oleh bagian kesiswaan (BK), panggilan orang tua 
peserta didik, skorsing,  dan bahkan di keluarkan dari sekolah. 
Contoh:  

DOKUMEN TATA TERTIB PESERTA DIDIK 
SMP/MTs ………… 
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11.  Papan Data. Papan data dapat dipakai untuk menyusun 
program-program pendidikan yang perlu untuk dipaparkan. 
Papan data dibuat menurut kebutuhan antar lain yang 
berkaitan dengan: PSB, Kelulusan, Usia peserta didik, Status 
Kepegawaian, Daftar Urut Kepangkatan, Data Statistik Sekolah, 
dll. 
Contoh:                     

      PAPAN DATA KELAS 

 
 

           PAPAN DATA PERPUSTAKAAN 
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11.  Papan Data. Papan data dapat dipakai untuk menyusun 
program-program pendidikan yang perlu untuk dipaparkan. 
Papan data dibuat menurut kebutuhan antar lain yang 
berkaitan dengan: PSB, Kelulusan, Usia peserta didik, Status 
Kepegawaian, Daftar Urut Kepangkatan, Data Statistik Sekolah, 
dll. 
Contoh:                     

      PAPAN DATA KELAS 

 
 

           PAPAN DATA PERPUSTAKAAN 

 
 
 

   PAPAN DATA TATA TERTIB 
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12. Kohort. Kohort adalah diagram yang menggambarkan arus 
perkembangan peserta didik sejak awal, sampai akhir jenjang 
pendidikan. 
Contoh:  

KOHORT PESERTA DIDIK 
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12. Kohort. Kohort adalah diagram yang menggambarkan arus 
perkembangan peserta didik sejak awal, sampai akhir jenjang 
pendidikan. 
Contoh:  

KOHORT PESERTA DIDIK 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ADMINISTRASI  
PERSONIL 

 
 
 
 

Sumberdaya manusia merupakan pilar yang paling utama 
dalam melakukan implementasi desentralisasi pendidikan. Banyak 
kekhawatiran dalam bidang kesiapan SDM ini, diantaranya belum 
terpenuhinya lapangan kerja dengan kemampuan sumber daya yang 
ada. Bagaimana pun sumberdaya manusia yang kurang profesional 
akan menghambat pelaksanaan sistem pendidikan. Penataan SDM 
yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya 
menyebabkan pelaksanaan pendidikan tidak profesional. Banyak 
tenaga kependidikan yang latar belakang pendidikannya tidak 
relevan ditempatkan didunia kerja yang ditekuninya.  

 
A. PENGERTIAN ADMINISTRASI PERSONIL 

Personil Pendidikan (Pendidik dan Tenaga Kependidikan) 
adalah golongan petugas yang membidangi edukatif dan yang 
membidangi kegiatan nonedukatif (ketatausahaan). Personel bidang 
edukatif ialah mereka yang bertanggung jawab dalam kegiatan 
belajar mengajar, yaitu guru/pendidik dan konselor dan konseling 
(BK), sedangkan yang termasuk di dalam kelompok personal bidang 
nonedukatif, adalah petugas tata usaha/tenaga kependidikan dan 
penjaga atau pesuruh sekolah. Tenaga pendidik, berdasarkan UU 
20/2003 adalah tenaga yang memiliki kompetensi sesuai dengan 
bidang keahliannya dan ditugaskan untuk mengajar/sebagai guru. 
Sedangkan tenaga kependidikan adalah tenaga yang memiliki 

4 
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komptensi sesuai dengan bidang keahliannya yang ditugaskan untuk 
mendukung pelaksanaan pembelajaran di sekolah. Tenaga 
kependidikan meliputi: (1) pustakawan, (2) tenaga administrasi, (3) 
laboran, dan (4) penjaga sekolah.  

Tenaga pendidik dan kependidikan bertugas: 
menyelenggarakan kegiatan mengajar, melatih, meneliti, 
mengembangkan, mengelola, dan/atau memberikan pelayanan 
teknis dalam bidang pendidikan. Administrasi Kepegawaian antara 
lain meliputi: (1) Inventarisasi pegawai; (2) Pengusulan formasi 
pegawai; (3) Pengusulan pengangkatan, kenaikan tingkat, kenaikan 
berkala, dan mutasi; (4) Mengatur usaha kesejahteraan; (5) Mengatur 
pembagian tugas. 

Adminsitrasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan meliputi 
kegiatan pencatatan tentang:  
1.  Ketersedian tenaga dan tenaga kependidikan, yang meliputi: (a) 

jumlah keseluruhan tenaga pendidik, dan (b) jumlah tenaga 
pendidikan pada setiap tahun, dan (c) distribusi bidang 
keahliannnya. 

2.   Identitas pendidik dan tenaga kependidikan, yang meliputi: (a) 
jenis kelamin, (b) umur (tempat tanggal lahir), (c) latar belakang 
pendidikan tenaga pendidik dantenaga kependidikan, (d) 
ekepangkatan/golongan ruang tenaga pendidik dan tenaga 
kependidikan, (5) masa kerja tenaga pendidik dan kependidikan 
terhitung mulai TMT (tanggal mulai terbit) berdasarkan Surat 
Keputusan. 

3.  Status tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, yaiyu status 
pegawai (tetap/honorer/diperbantukan). 
 

B. TUJUAN ADMINISTRASI PERSONIL 
Tujuan administrasi personel meliputi: (a) untuk menghitung 

ketersedian jumlah tenaga berdasarkan jumlah rombongan belajar 
pada tiap-tiap kelas, sehingga tidak terjadi overload jam 
pembelajaran; (b) untuk digunakan sebagai dasar perencanaan 
penambahan dan pengembangan tenaga. Khusus untuk tenaga 
pendidik, administrasi juga mencatat: (1) distribusi tugas mengajar, 
dan (2) beban jam pembelajaran pada tiap semester. 
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Pengeloaan sumber daya manusia/personel (tenaga pendidik 
dan kependidikan) dimaknai sebagai segenap proses penataan yang 
bersangkut paut dengan masalah memperoleh dan menggunakan 
tenaga kerja secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang 
telah ditentukan. Dalam konteks pendidikan keseluruhan sumber 
daya manusia/personel yang dimaksud adalah: kepala sekolah, 
guru, pegawai tata usaha dan penjaga sekolah. Personil Pendidikan 
(Pendidik dan Tenaga Kependidikan) adalah golongan petugas yang 
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petugas tata usaha/tenaga kependidikan dan penjaga atau pesuruh 
sekolah. Pendidik, berdasarkan UU 20/2003 adalah tenaga yang 
memiliki kompetensi sesuai dengan bidang keahliannya dan 
ditugaskan untuk mengajar/sebagai guru. Sedangkan tenaga 
kependidikan adalah tenaga yang memiliki komptensi sesuai dengan 
bidang keahliannya yang ditugaskan untuk mendukung pelaksanaan 
pembelajaran di sekolah. Tenaga kependidikan meliputi: (1) 
pustakawan, (2) tenaga administrasi, (3) laboran, dan (4) penjaga 
sekolah.  

Tenaga pendidik dan kependidikan bertugas: 
menyelenggarakan kegiatan mengajar, melatih, meneliti, 
mengembangkan, mengelola, dan/atau memberikan pelayanan 
teknis dalam bidang pendidikan. Administrasi Kepegawaian antara 
lain meliputi: (1) Inventarisasi pegawai; (2) Pengusulan formasi 
pegawai; (3) Pengusulan pengangkatan, kenaikan tingkat, kenaikan 
berkala, dan mutasi; (4) Mengatur usaha kesejahteraan; (5) 
Mengatur pembagian tugas. 
 
C. JENIS-JENIS ADMINISTRASI PERSONIL 

Administrasi pendidik dan tenaga kependidikan meliputi hal-
hal sebagai berikut:  
1. Ketersedian tenaga dan tenaga kependidikan berdasarkan 

jumlah rombongan belajar pada tiap-tiap kelas, sehingga tidak 
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terjadi overload  jam pembelajaran dan juga dimaksudkan untuk 
digunakan sebagai dasar perencanaan penambahan dan 
pengembangan tenaga, yang meliputi: (a) jumlah keseluruhan 
tenaga pendidik, dan (b) jumlah tenaga kependidikan pada 
setiap tahun, (c) status pegawai (tetap/honorer/ 
diperbantukan), dan (d) distribusi bidang keahliannnya. Selain 
dari pada itu juga melakukan pengadministrasian 
pendayagunaan ketenagaan, meliputi: (a) kelayakan guru 
mengajar, (b) pelaksanaan tugas guru, tenaga teknis, dan tenaga 
tata laksana, dan (c) pemberian tugas tambahan kepada guru, 
dan tenaga teknis yang belum memenuhi jumlah jam wajib 
mengajar minimal(d) khusus untuk tenaga pendidik, 
administrasi juga mencatat distribusi tugas mengajar, dan 
beban jam pembelajaran pada tiap semester; 

2. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) yang meliputi: (a) 
daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan terhadap masing-
masing guru, tenaga teknis, dan tata laksana, (b) pencatatan 
kegiatan guru, tenaga teknis, dan tata laksana sebagai bahan 
pembuatan penilaian pelaksanaan pekerjaan tahunan; 

3. Daftar Urut Kepangkatan (DUK) yang meliputi: (a) daftar urut 
kepangkatan guru, tenaga teknis, dan kepala tata usaha di 
lingkungan sekolah, (b) daftar urut disusun sesuai dengan 
ketentuan dan perubahan formasi sekolah; Pada DUK juga 
memuat identitas pendidik dan tenaga kependidikan, yang 
meliputi: (a) jenis kelamin, (b) umur (tempat tanggal lahir), (c) 
latar belakang pendidikan tenaga pendidik dan tenaga 
kependidikan, (d) kepangkatan/golongan ruang tenaga 
pendidik dan tenaga kependidikan, (5) masa kerja tenaga 
pendidik dan kependidikan terhitung mulai TMT (tanggal mulai 
terbit) berdasarkan Surat Keputusan. 

4. Mutasi kepangkatan yang meliputi: (a) pemberitahuan kenaikan 
gaji berkala kepada KPN bagi guru, tenaga teknis, dan tenaga 
tata laksana yang dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, 
(b) pengusulan kenaikan pangkat atau tingkat guru, tenaga 
teknis, dan tenaga tata laksanayang dilaksanakan sesuai 
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4. Mutasi kepangkatan yang meliputi: (a) pemberitahuan kenaikan 
gaji berkala kepada KPN bagi guru, tenaga teknis, dan tenaga 
tata laksana yang dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, 
(b) pengusulan kenaikan pangkat atau tingkat guru, tenaga 
teknis, dan tenaga tata laksanayang dilaksanakan sesuai 

ketentuan yang berlaku, dan (c) pemberitahuan dan pengusulan 
mutasi guru, tenaga teknis, dan tenaga tata laksana. 

5. Pengembangan Ketenagaan yang meliputi: (a) daftar urut 
prioritas guru, tenaga teknis, dan tenaga tata laksana untuk 
mengikuti penataran atau pelatihan antara lain: LKG, SPKG, 
MGMP, Laboran, Perpustakaan, Bendaharawan, (b) pembinaan 
secara teratur terhadap guru, tenaga teknis, dan tenaga tata 
laksana dalam melaksanakan tugas sehari-hari, (c) langganan 
majalah profesi untuk guru, tenaga teknis, dan tenaga tata 
laksana, dan (d) pemberian dorongan terhadap guru, tenaga 
teknis, dan tenaga tata laksana untuk menambah pengetahuan. 

6. Usaha Kesejahteraan Pegawai yang meliputi: (a) penyelesaian 
keanggotaan Taspen, BPJS kesehatan, BPJS ketenagakerjaan, 
dan asuransi kesehatan guru, tenaga teknis, dan tenaga tata 
laksana, (b) peningkatan kesejahteraan. 

7. Tata tertib dan Kode Etik kerja: (a) pedoman tata tertib guru, 
tenaga teknis, dan tenaga tata laksana, (b) penyusunan tata 
tertib kerja yang meliputi ketentuan, peraturan, dan 
kesepakatan yang mendukung tata tertib kerja, dan (c) kode 
etik kerja yang meliputi hak dan kewajiban guru, tenaga teknis, 
dan tenaga tata laksana dalam melaksakan kinerjanya.    

 
Selain dari pada itu administrasi standar pendidik dan tenaga 

kependidikan, juga berupa: 1) File PTK; 2) Buku induk pegawai; 3) 
Kumpulan SK pembagian tugas dan uraian tugas; 4) Presensi PTK 
dan rekapitulasinya; 5) Notulen rapat-rapat; 6) Program dan laporan 
pelaksanaan  pengelolaan perpustakaan; 7) Program dan laporan 
pelaksanaan pengelolaan laboratorium;8) Dokumen Keikutsertaan 
PTK dalam forum ilmiah; 9) Dokumen kewirausahaan; 10) Buku 
Pembinaan dan penanganan kasus; 11) Dokumen Program, 
pelaksanaan, dan hasil Penilaian Keprofesionalan Berkelanjutan; 12) 
Daftar Nominatif pegawai; 13) Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit; 
14) Sasaran Kinerja Pegawai/Penilaian Kinerja Pegawai/DP-3; 15) 
Laporan hasil Penilaian Kinerja Guru; 16) Daftar Urut Kepangkatan; 
17) Buku cuti PNS; 18) Dokumen penerimaan gaji; 19) Daftar tunggu 
pensiun; 20) Data Statistik Kepegawaian, dll. 
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Sekolah dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah. Untuk jabatan 
kepala sekolah saat ini bukan merupakan tugas tambahan seperti 
sebelumnya, melainkan sebagai manajer, interpreneur dan 
supervisor sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 
2008 Tentang Guru. Selanjutnya diturunkan dalam Permendikbud 
Nomor 6 Tahun 2018 yang dinyatakan di dalamnya bahwa seorang 
kepala sekolah mempunyai beban kerja sepenuhnya untuk 
melaksanakan tugas pokok manajerial, pengembangan 
kewirausahaan, dan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan. 
Kebijakan ini memuat beberapa perubahan yang fundamental 
terkait aturan guru, kepala sekolah, dan pengawas. Kepala sekolah 
dibantu oleh wakil kepala sekolah. Jumlah wakil kepala sekolah di 
setiap sekolah berbeda satu sama lain, tergantung pada  jenjang  
jenis pendidikan (SD, SMP, SMA, SMK sederajat) dengan mengacu 
Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan. 
Organisasi tata kerja sekolah mengacu pada Permendikbud Nomor 
6 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Tata Kerja Satuan 
Pendidikan Dasar dan Menengah. Wakil Kepala Sekolah hanya ada 
pada satuan pendidikan SMP dan SMA/SMK/SLB. Jumlah wakil 
kepala sekolah untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan SLB 
maksimal 3 (tiga) orang, yang terdiri dari Bidang Akademik, Bidang 
Kesiswaan dan Hubungan Masyarakat, dan Bidang Sarana Prasarana 
dan Satuan Pendidikan. Sedangkan jumlah wakil kepala sekolah 
untuk SMA maksimal 4 (empat) orang, yang terdiri dari: Bidang 
Akademik, Bidang Kesiswaan dan Hubungan Masyarakat, Bidang 
Sarana Prasarana dan Satuan Pendidikan, dan Administrasi Satuan 
Pendidikan; untuk SMA maksimal 4 (empat) orang, yang terdiri dari: 
Bidang Akademik, Hubungan Dunia Usaha dan Dunia Industri, 
Bidang Sarana Prasarana dan Satuan Pendidikan, dan Administrasi 
Satuan Pendidikan. 

Selanjutkan instrumen penilaian kinerja (PK) untuk tugas 
khusus kepala sekolah dan tugas tambahan guru sebagai Wakil 
Kepala Sekolah masih mengacu pada Permendiknas Nomor 35 
Tahun 2010.  
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Berdasarkan SK Dirjen Dikdasmen Depdiknas RI Nomor 
541/C.C3/Kep/MN/2004, tentang pedoman tipe SMP, ada 9 
(sembilan) tipe SMP yaitu: 1) Tipe A (≥27 rombel) memiliki 3 wakil 
kepala sekolah; 2) Tipe A1 (24 – 26 rombel) memiliki 2 wakil kepala 
sekolah; 3) Tipe A2 (21 – 24 rombel) memiliki 2 wakil kepala sekolah; 
4) Tipe B (18 – 20 rombel) memiliki 2 wakil kepala sekolah; 5) Tipe B1 
(15 – 19 rombel) memiliki 2 wakil kepala sekolah;6) Tipe B2 (12 – 14 
rombel) memiliki 1 wakil kepala sekolah; 7) Tipe C (9 – 11 rombel) 
memiliki 1 wakil kepala sekolah; 8)Tipe C1 (6 – 8 rombel) tidak 
memiliki  wakil kepala sekolah; 9) Tipe C2 (3 – 5 rombel) tidak 
memiliki wakil kepala sekolah.  

Terkait pemenuhan beban kerja guru, kepala sekolah dan 
pengawas sekolah ditur dalam Permendikbud Nomor 15 Tahun 2018. 
Dalam permendikbud ini guru, kepala sekolah dan pengawas 
sekolah melaksanakan beban kerja selama 40 (empat puluh) jam 
dalam 1 (satu) minggu pada satuan administrasi pangkat. Beban 
kerja selama 40 (empat puluh) jam dalam 1 (satu) minggu terdiri dari 
37,5 jam kerja efektif dan 2,5 jam istirahat.     

Pelaksanaan beban kerja guru paling sedikit memenuhi 24 
(dua puluh empat) jam tatap muka dan paling banyak 40 (empat 
puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu yang terdiri dari 37,5 
jam kerja efektif dan 2,5 jam istirahat mencakup kegiatan pokok: a. 
merencanakan pembelajaran atau pembimbingan; b. melaksanakan 
pembelajaran atau pembimbingan; c. menilai hasil pembelajaran 
atau pembimbingan; d. membimbing dan melatih peserta didik; dan 
e. melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan 
kegiatan pokok sesuai dengan beban kerja Guru. Beban kerja Guru. 

Terkait beban kerja dan tugas pokok dan fungsi Kepala 
Sekolah, dinyatakan bahwa a. Beban kerja kepala satuan pendidikan 
sepenuhnya untuk melaksanakan tugas manjerial, pengembangan 
kewirausahaan, dan supervisi kepada Guru` dan tenaga 
kependidikan; b. Dalam keadaan tertentu selain melaksanakan tugas 
sebagai kepala satuan pendidikan, kepala satuan pendidikan dapat 
melaksanakan tugas pembelajaran atau pembimbingan untuk 
memenuhi kebutuhan Guru pada satuan pendidikan; c. Beban kerja 
pengawas satuan pendidikan, pengawas mata pelajaran, atau 
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pengawas kelompok mata pelajaran dalam melakukan tugas 
pengawasan, pembimbingan, dan pelatih profesional Guru ekuivalen 
dengan paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam pembelajaran tatap 
muka dalam 1 (satu) minggu; d. Ketentuan lebih lanjut mengenai 
beban kerja kepala satuan pendidikan dan beban kerja pengawas 
yang ekuivalen sebagaimana dimaksud diatur dengan Peraturan 
Menteri.  

Tunjangan Profesi dimuat dalam Peraturan Pemerintah 
Nomor  19/2017. Pada pasal 15 PP 19/2017 dinyatakan bahwa (1) 
Tunjangan Profesi diberikan kepada: a. Guru; b. Guru yang diberi 
tugas sebagai kepala satuan pendidikan; atau c. Guru yang 
mendapat tugas tambahan. Terkait dihapuskannya Tunjangan 
Profesi Pengawas Sekolah, pasal 15 ayat 3 PP 19/2017 menyatakan 
(3) Dalam hal Guru sebagai pengawas satuan pendidikan, akan 
diberikan tunjangan profesi pengawas satuan pendidikan dan tidak 
diberikan Tunjangan Profesi. Diantara Pasal 67 dan Pasal 68 
disisipkan 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 67A yang menyatakan sebagai 
berikut: “Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, guru 
yang diangkat sebagai pengawas satuan pendidikan tetap diberikan 
Tunjangan Profesi sampai dengan ditetapkan tunjangan profesi 
pengawas satuan pendidikan paling lama 2 (dua) tahun sejak 
Peraturan Pemerintah ini diundangkan. 
 
D. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PERSONIL SEKOLAH/ 

MADRASAH 
Merujuk pada Permendikbud Nomor 6 Tahun 2019 tentang 

pedoman organisasi tata kerja satuan pendidikan dasar dan 
menengah, personil yang ada dalam organisasi sekolah antara 
satuan pendidikan dasar, menengah pertama, menengah atas/ 
kejuruan/SLB, dan SLB yang tidak terintegrasi berbeda satu sama 
lain. Namun secara garis besar dalam sebuah satuan pendidikan 
dasar terdiri atas: Kepala Sekolah/Madrasah, kelompok jabatan 
fungsional, dan kelompok jabatan pelaksana; untuk  satuan 
pendidikan menengah pertama terdiri atas: Kepala Sekolah/ 
Madrasah, Wakil Kepala Sekolah/Madrasah, Kelompok jabatan 
fungsional, dan kelompok jabatan pelaksana; untuk  satuan 
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pengawas kelompok mata pelajaran dalam melakukan tugas 
pengawasan, pembimbingan, dan pelatih profesional Guru ekuivalen 
dengan paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam pembelajaran tatap 
muka dalam 1 (satu) minggu; d. Ketentuan lebih lanjut mengenai 
beban kerja kepala satuan pendidikan dan beban kerja pengawas 
yang ekuivalen sebagaimana dimaksud diatur dengan Peraturan 
Menteri.  

Tunjangan Profesi dimuat dalam Peraturan Pemerintah 
Nomor  19/2017. Pada pasal 15 PP 19/2017 dinyatakan bahwa (1) 
Tunjangan Profesi diberikan kepada: a. Guru; b. Guru yang diberi 
tugas sebagai kepala satuan pendidikan; atau c. Guru yang 
mendapat tugas tambahan. Terkait dihapuskannya Tunjangan 
Profesi Pengawas Sekolah, pasal 15 ayat 3 PP 19/2017 menyatakan 
(3) Dalam hal Guru sebagai pengawas satuan pendidikan, akan 
diberikan tunjangan profesi pengawas satuan pendidikan dan tidak 
diberikan Tunjangan Profesi. Diantara Pasal 67 dan Pasal 68 
disisipkan 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 67A yang menyatakan sebagai 
berikut: “Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, guru 
yang diangkat sebagai pengawas satuan pendidikan tetap diberikan 
Tunjangan Profesi sampai dengan ditetapkan tunjangan profesi 
pengawas satuan pendidikan paling lama 2 (dua) tahun sejak 
Peraturan Pemerintah ini diundangkan. 
 
D. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PERSONIL SEKOLAH/ 

MADRASAH 
Merujuk pada Permendikbud Nomor 6 Tahun 2019 tentang 

pedoman organisasi tata kerja satuan pendidikan dasar dan 
menengah, personil yang ada dalam organisasi sekolah antara 
satuan pendidikan dasar, menengah pertama, menengah atas/ 
kejuruan/SLB, dan SLB yang tidak terintegrasi berbeda satu sama 
lain. Namun secara garis besar dalam sebuah satuan pendidikan 
dasar terdiri atas: Kepala Sekolah/Madrasah, kelompok jabatan 
fungsional, dan kelompok jabatan pelaksana; untuk  satuan 
pendidikan menengah pertama terdiri atas: Kepala Sekolah/ 
Madrasah, Wakil Kepala Sekolah/Madrasah, Kelompok jabatan 
fungsional, dan kelompok jabatan pelaksana; untuk  satuan 

pendidikan menengah atas/menengah kejuruan/SLB terintegrasi 
terdiri atas: Kepala Sekolah/Madrasah, Wakil Kepala Sekolah/ 
Madrasah, Subbagian Tata Usaha, dan Kelompok jabatan fungsional; 
sedangkan untuk SLB tidak terintegrasi terdiri atas: Kepala 
Sekolah/Madrasah, Kelompok jabatan fungsional, dan kelompok 
jabatan pelaksana.  

Kelompok jabatan fungsional yang dimaksud pada 
SD/SMP/SMA/SMK adalah Guru dan Pustakawan. Sedangkan 
kelompok jabatan fungsional pada SLB adalah Guru, Pustakawan, 
dan Terapis. Sedangkan kelompok jabatan pelaksana pada SD/SMP 
adalah tenaga administrasi sekolah. 

Berikut ini adalah pembagian wewenang dan tanggung jawab 
dalam sekolah:  

 
1. Kepala Sekolah/Madrasah 

Kepala sekolah bertanggung jawab atas keseluruhan kegiatan 
penyelenggaraan pendidikan disekolahnya baik ke dalam maupun ke 
luar yakni dengan melaksanakan segala kebijaksanaan, peraturan 
dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh lembaga yang lebih 
tinggi. Berdasarkan Permendikbud Nomor 6 Tahun 2018, Tugas 
Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Kepala Sekolah adalah sebagai berikut: 
a. Beban kerja Kepala Sekolah sepenuhnya untuk melaksanakan 

tugas pokok manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan 
supervisi kepada Guru dan tenaga kependidikan; 

b. Beban kerja Kepala Sekolah bertujuan untuk mengembangkan 
sekolah dan meningkatkan mutu sekolah berdasarkan 8 
(delapan) standar nasional pendidikan; 

c. Dalam hal terjadi kekurangan guru pada satuan pendidikan, 
Kepala Sekolah dapat melaksanakan tugas pembelajaran atau 
pembimbingan agar proses pembelajaran atau pembimbingan 
tetap berlangsung pada satuan pendidikan yang bersangkutan; 

d. Kepala Sekolah yang melaksanakan tugas pembelajaran atau 
pembimbingan, tugas pembelajaran atau pembimbingan 
tersebut merupakan tugas tambahan di luar tu gas pokoknya; 
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e. Beban kerja bagi kepala sekolah yang ditempatkan di SILN selain 
melaksanakan beban kerja juga melaksanakan promosi 
kebudayaan Indonesia. 

 
Dalam aktifitasnya di sekolah seorang kepala sekolah dapat 

dibantu oleh wakil kepala sekolah, yang jumlah dan jenisnya sudah 
diatur dalam Permendikbud Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman 
Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. 
Wakil Kepala Sekolah dibagi dalam bidang tugas:     
a. Wakil Kepala Sekolah/Madrasah bidang Kurikulum 

Bertanggung jawab membantu kepala sekolah dalam 
penyelenggaraan keiatan-kegiatan yang berkaitan langsung 
dengan pelaksanaan kurikulum dan proses belajar mengajar. 

b. Wakil Kepala Sekolah bidang Sarana Prasarana 
Bertanggung jawab membantu kepala sekolah atas kegiatan-
kegiatan inventaris pendayagunaan dan pemeliharaan sarana 
prasarana dan keuangan sekolah. 

c. Wakil Kepala Sekolah bidang Kesiswaan  
Bertanggung jawab membantu kepala sekolah dalam 
penyelenggaraan kegiatan kesiswaan dan ekstrakurikuler. 

d. Wakil Kepala Sekolah bidang Pelayanan Khusus 
Bertanggung jawab membantu kepala sekolah dalam 
penyelenggaraan pelayanan-pelayanan khusus, seperti 
hubungan masyarakat, bimbingan dan penyuluhan, usaha 
kesehatan sekolah, dan perpustakaan sekolah. 

 
2. Komite Sekolah/Madrasah  

Komite sekolah menurut Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 
adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta 
didik yang masih aktif, pakar pendidikan, serta tokoh masyarakat 
yang peduli pendidikan. Komite Sekolah berkedudukan di setiap 
Sekolah, berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan. 
Komite Sekolah menjalankan fungsinya secara gotong royong, 
demokratis, mandiri, profesional, dan akuntabel. Bupati/walikota, 
camat, lurah/kepala desa merupakan pembina seluruh komite 
sekolah sesuai dengan wilayah kerjanya.  
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e. Beban kerja bagi kepala sekolah yang ditempatkan di SILN selain 
melaksanakan beban kerja juga melaksanakan promosi 
kebudayaan Indonesia. 

 
Dalam aktifitasnya di sekolah seorang kepala sekolah dapat 

dibantu oleh wakil kepala sekolah, yang jumlah dan jenisnya sudah 
diatur dalam Permendikbud Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman 
Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. 
Wakil Kepala Sekolah dibagi dalam bidang tugas:     
a. Wakil Kepala Sekolah/Madrasah bidang Kurikulum 

Bertanggung jawab membantu kepala sekolah dalam 
penyelenggaraan keiatan-kegiatan yang berkaitan langsung 
dengan pelaksanaan kurikulum dan proses belajar mengajar. 

b. Wakil Kepala Sekolah bidang Sarana Prasarana 
Bertanggung jawab membantu kepala sekolah atas kegiatan-
kegiatan inventaris pendayagunaan dan pemeliharaan sarana 
prasarana dan keuangan sekolah. 

c. Wakil Kepala Sekolah bidang Kesiswaan  
Bertanggung jawab membantu kepala sekolah dalam 
penyelenggaraan kegiatan kesiswaan dan ekstrakurikuler. 

d. Wakil Kepala Sekolah bidang Pelayanan Khusus 
Bertanggung jawab membantu kepala sekolah dalam 
penyelenggaraan pelayanan-pelayanan khusus, seperti 
hubungan masyarakat, bimbingan dan penyuluhan, usaha 
kesehatan sekolah, dan perpustakaan sekolah. 

 
2. Komite Sekolah/Madrasah  

Komite sekolah menurut Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 
adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta 
didik yang masih aktif, pakar pendidikan, serta tokoh masyarakat 
yang peduli pendidikan. Komite Sekolah berkedudukan di setiap 
Sekolah, berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan. 
Komite Sekolah menjalankan fungsinya secara gotong royong, 
demokratis, mandiri, profesional, dan akuntabel. Bupati/walikota, 
camat, lurah/kepala desa merupakan pembina seluruh komite 
sekolah sesuai dengan wilayah kerjanya.  

Keanggotaan komite sekolah ditetapkan oleh kepala sekolah 
yang bersangkutan, dengan masa jabatan 3 tahun untuk satu kali 
masa jabatan. 
Dalam melaksanakan fungsinya, komite sekolah bertugas untuk: 
a. memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan 

kebijakan pendidikan terkait: 
1) kebijakan dan program Sekolah; 
2) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah/ 

Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RAPBS/RKAS); 
3) kriteria kinerja Sekolah; 
4) kriteria fasilitas pendidikan di Sekolah; dan 
5) kriteria kerjasama Sekolah dengan pihak lain. 

 
b. menggalang dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari 

masyarakat baik perorangan/organisasi/dunia usaha/dunia 
industri maupun pemangku kepentingan lainnya melalui upaya 
kreatif dan inovatif dalam upaya melaksanakan fungsinya dalam 
memberikan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta 
pengawasan pendidikan; Penggalangan dana dan sumber daya 
pendidikan lainnya berbentuk bantuan dan/atau sumbangan, 
bukan pungutan;   Komite Sekolah harus membuat proposal 
yang diketahui oleh Sekolah sebelum melakukan penggalangan 
dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat;  

c. menyampaikan laporan kepada orangtua/wali peserta didik, 
masyarakat, dan kepala sekolah melalui pertemuan berkala 
paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester, berupa 
laporan kegiatan komite sekolah dan laporan hasil perolehan 
penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari 
masyarakat; 

d. mengawasi pelayanan pendidikan di Sekolah sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 

e. menindaklanjuti keluhan, saran, kritik, dan aspirasi dari peserta 
didik, orangtua/wali, dan masyarakat serta hasil pengamatan 
Komite Sekolah atas kinerja Sekolah. 
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3.  Wakil Kepala Sekolah/Madrasah Bidang Akademik wewenang dan 
tanggung jawabnya, antara lain:  
a. Menyusun program kerja bidang kurikulum/program;  
b. Mengkoordinasikan pelaksanaan dan pengembangan 

Kurikulum/Program;  
c. Memantau pelaksanaan pembelajaran;  
d. Menyelenggarakan rapat koordinasi Kurikulum;  
e. Mengkoordinasikan pengelolaan perpustakaan;  
f. Mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi pembelajaran;  
g. Menyusun kalender pendidikan dan jadwal pembelajaran;  
h. Melaporkan hasil pelaksanaan pembelajaran;  
i. Mengusulkan tugas mengajar pada masing-masing guru;  
j. Menghitung dan melaporkan jam mengajar guru;  
k. Merencanakan kebutuhan tenaga pendidik dan kependidikan;  
l. Memeriksa, menyetujui rencana pembelajaran tiap program 

Pembelajaran;  
m. Memverifikasi Kurikulum;  
n. Merencanakan dan melaksanakan bimbingan belajar dan try 

out kelas 3.  
 

4. Wakil Kepala Sekolah/Madrasah Bidang Kesiswaan dan Humas  
wewenang dan tanggung jawabnya, antara lain:  
a. Mengkoordinasikan PSB (Penerimaan Siswa Baru);  
b. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengenalan lingkungan 

sekolah; 
c. Mengkoordinasikan pemilihan kepengurusan dan diklat OSIS;  
d. Mengkoordinasikan penjaringan dan pendistribusian semua 

bentuk beasiswa;  
e. Mengkoordinasikan pelaksanaan 4 K (ketertiban, kedisiplinan, 

keamanan, dan kekeluargaan);  
f. Membina program kegiatan OSIS;  
g. Memeriksa dan menyetujui rencana kerja pengurus OSIS; 
h. Melakukan tindakan terhadap siswa terkait pelanggaran tata 

tertib siswa;  
i. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan lomba;  
j. Mengkoordinasikan ekstrakurikuler;  
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3.  Wakil Kepala Sekolah/Madrasah Bidang Akademik wewenang dan 
tanggung jawabnya, antara lain:  
a. Menyusun program kerja bidang kurikulum/program;  
b. Mengkoordinasikan pelaksanaan dan pengembangan 

Kurikulum/Program;  
c. Memantau pelaksanaan pembelajaran;  
d. Menyelenggarakan rapat koordinasi Kurikulum;  
e. Mengkoordinasikan pengelolaan perpustakaan;  
f. Mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi pembelajaran;  
g. Menyusun kalender pendidikan dan jadwal pembelajaran;  
h. Melaporkan hasil pelaksanaan pembelajaran;  
i. Mengusulkan tugas mengajar pada masing-masing guru;  
j. Menghitung dan melaporkan jam mengajar guru;  
k. Merencanakan kebutuhan tenaga pendidik dan kependidikan;  
l. Memeriksa, menyetujui rencana pembelajaran tiap program 

Pembelajaran;  
m. Memverifikasi Kurikulum;  
n. Merencanakan dan melaksanakan bimbingan belajar dan try 

out kelas 3.  
 

4. Wakil Kepala Sekolah/Madrasah Bidang Kesiswaan dan Humas  
wewenang dan tanggung jawabnya, antara lain:  
a. Mengkoordinasikan PSB (Penerimaan Siswa Baru);  
b. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengenalan lingkungan 

sekolah; 
c. Mengkoordinasikan pemilihan kepengurusan dan diklat OSIS;  
d. Mengkoordinasikan penjaringan dan pendistribusian semua 

bentuk beasiswa;  
e. Mengkoordinasikan pelaksanaan 4 K (ketertiban, kedisiplinan, 

keamanan, dan kekeluargaan);  
f. Membina program kegiatan OSIS;  
g. Memeriksa dan menyetujui rencana kerja pengurus OSIS; 
h. Melakukan tindakan terhadap siswa terkait pelanggaran tata 

tertib siswa;  
i. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan lomba;  
j. Mengkoordinasikan ekstrakurikuler;  

k. Mengkoordinasikan peringatan hari-hari besar;  
l. mengatur dan menyelenggarakan hubungan sekolah dengan 

orang tua/wali siswa, 
m. membina hubungan antar sekolah, komite sekolah, lembaga 

dan instansi terkait, dan  
n. membuat laporan pelaksanaan hubungan masyarakat secara 

berkala 
 

5. Wakil Kepala Sekolah/Madrasah Bidang Sarana Prasarana dan 
Administrasi Pendidikan wewenang dan tanggung jawabnya, 
antara  lain: 
a. berperan dalam menyusun rencana kebutuhan sarana dan 

prasarana;  
b. mengkoordinasikan pendayagunaan sarana dan prasarana;  
c. pengelola pembiayaan alat-alat pengajaran; dan  
d. menyusun laporan pelaksanaan urusan sarana dan prasarana 

secara berkala.  
 

6. Subbagian Tata usaha wewenang dan tanggung jawabnya antara 
lain:  
a. Menyusun dan melaksanakan program tata usaha sekolah;  
b. Menyusun dan melaksanakan kegiatan keuangan sekolah;  
c. Mengurus administrasi kepegawaian;  
d. Mengurus administrasi kesiswaan;  
e. Menyusun administrasi perlengkapan sekolah;  
f. Menyusun dan menyajikan data statistik sekolah;  
g. Menyusun administrasi lainnya;  
h. Melaporkan semua tugas dan tanggung jawabnya kepada 

kepala sekolah secara berkala.  
 

7. Ketua program keahlian wewenang dan tanggung jawabnya, 
antara  lain: 
a. Mengkoordinasikan tugas guru dalam pembelajaran;  
b. Mengkoordinasikan pengembangan bahan ajar;  
c. Memetakan kebutuhan sumber daya untuk pembelajaran;  
d. Memetakan dunia industri yang relevan;  
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e. Mengkoordinasikan program praktik kerja industri;  
f. Melaksanakan ujian produktif;  
g. Menginventarisasi fasilitas pembelajaran program keahlian;  
h. Melaporkan ketercapaian program kerja;  
i. Melakukan langkah-langkah efisien dan efektif guna 

kelancaran pembelajaran di program keahlian;  
j. Memberi masukan penilaian kinerja pendidik;  
k. Memberi sanksi kepada siswa yang melanggar tata tertib;  
l. Mengusulkan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan;  
m. Mengusulkan kebutuhan bahan dan peralatan pembelajaran;  
n. Mengusulkan kesejahteraan pendidik dan tenaga 

kependidikan program keahlian;  
 

8. Guru  
Proses pendidikan di sekolah tidak terlepas dari sosok seorang 

guru yang berperan sebagai informatory, inspirator, korektor, 
organisator, fasilitator, inisiator, pembimbing, demonstrator, 
pengelola kelas, mediator, motivator, supervisor, dan evaluator di 
kelas. Guru merupakan jabatan professional yang mempunyai peran 
tidak sederhana oleh karenanya memerlukan berbagai keahlian 
khusus. Menurut undang-undang jelas bahwa guru mempunyai 
peranan dalam mendidik, membimbing dan mengarahkan peserta 
didik melalui proses belajar mengajar di sekolah, juga mempunyai 
peranan yang unik dalam pembentukan kepribadian setiap peserta 
didik. Guru adalah penentu masa depan. Ia pendidik, pembimbing 
dan pemimpin sejati bagi masyarakatnya. Guru mempunyai 
sejumlah tugas dan kewajiban yang melekat padanya, yang berbeda 
dari ―pekerjaan‖ yang kebanyakan dipahami oleh masyarakat. Hal ini 
dikarenakan ―pekerjaan guru‖ merupakan pekerjaan yang menuntut 
sejumlah persyaratan dan kriteria tertentu (Diploma Empat 
(DIV)/Sarjana (S1) baik di bidang pendidikan maupun non 
pendidikan dan Sertifikat Pendidik) yang dipersyaratkan sebagai 
sebuah profesi. Profesi guru saat ini masih dihadapkan pada 
sejumlah permasalahan, hal ini dikarenakan profesi guru merupakan 
sebuah profesi yang sedang tumbuh kembang. Perubahan 
paradigma bahwa seseorang dapat menjadi guru setelah menempuh 
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e. Mengkoordinasikan program praktik kerja industri;  
f. Melaksanakan ujian produktif;  
g. Menginventarisasi fasilitas pembelajaran program keahlian;  
h. Melaporkan ketercapaian program kerja;  
i. Melakukan langkah-langkah efisien dan efektif guna 

kelancaran pembelajaran di program keahlian;  
j. Memberi masukan penilaian kinerja pendidik;  
k. Memberi sanksi kepada siswa yang melanggar tata tertib;  
l. Mengusulkan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan;  
m. Mengusulkan kebutuhan bahan dan peralatan pembelajaran;  
n. Mengusulkan kesejahteraan pendidik dan tenaga 

kependidikan program keahlian;  
 

8. Guru  
Proses pendidikan di sekolah tidak terlepas dari sosok seorang 

guru yang berperan sebagai informatory, inspirator, korektor, 
organisator, fasilitator, inisiator, pembimbing, demonstrator, 
pengelola kelas, mediator, motivator, supervisor, dan evaluator di 
kelas. Guru merupakan jabatan professional yang mempunyai peran 
tidak sederhana oleh karenanya memerlukan berbagai keahlian 
khusus. Menurut undang-undang jelas bahwa guru mempunyai 
peranan dalam mendidik, membimbing dan mengarahkan peserta 
didik melalui proses belajar mengajar di sekolah, juga mempunyai 
peranan yang unik dalam pembentukan kepribadian setiap peserta 
didik. Guru adalah penentu masa depan. Ia pendidik, pembimbing 
dan pemimpin sejati bagi masyarakatnya. Guru mempunyai 
sejumlah tugas dan kewajiban yang melekat padanya, yang berbeda 
dari ―pekerjaan‖ yang kebanyakan dipahami oleh masyarakat. Hal ini 
dikarenakan ―pekerjaan guru‖ merupakan pekerjaan yang menuntut 
sejumlah persyaratan dan kriteria tertentu (Diploma Empat 
(DIV)/Sarjana (S1) baik di bidang pendidikan maupun non 
pendidikan dan Sertifikat Pendidik) yang dipersyaratkan sebagai 
sebuah profesi. Profesi guru saat ini masih dihadapkan pada 
sejumlah permasalahan, hal ini dikarenakan profesi guru merupakan 
sebuah profesi yang sedang tumbuh kembang. Perubahan 
paradigma bahwa seseorang dapat menjadi guru setelah menempuh 

pendidikan DIV/S1 pada Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan 
(LPTK) baik FKIP pada Universitas, maupun STKIP pada Sekolah 
Tinggi, saat ini ada tambahan persyaratan ―harus memiliki Sertifikat 
Pendidik‖ dan untuk dapat menjadi guru tidak hanya bagi DIV/S1 
lulusan LPTK, juga dibuka peluang bagi sarjana non kependidikan 
yang memiliki Sertifikat Pendidik. Sertifikat Pendidik sendiri 
merupakan pendidikan profesi yang ada di level 7 Kerangka 
Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), yang untuk menjadi profesi 
guru maka seorang lulusan DIV/S1 baik kependidikan maupun non 
kependidikan harus menempuh Pendidikan Profesi Guru (PPG), agar 
dapat memiliki kompetensi yang dipersyaratkan. Pasal 8 UU Guru 
dan Dosen (Nomor 14 Tahun 2005) menyatakan guru wajib memiliki 
kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani 
dan rohani, serta memiliki kemampuan yang menunjang tercapainya 
tujuan pendidikan nasional.  

Profesi itu suatu pekerjaan atau jabatan yang memerlukan 
suatu persiapan melalui pendidikan dan pelatihan khusus. Biasanya 
sebutan “profesi” selalu di kaitkan dengan pekerjaan atau jabatan 
yang di pegang oleh seseorang, tetapi tidak semua pekerjaan atau 
jabatan dapat disebut profesi karna profesi menuntut keahlian 
seseorang. Sumber: Wikipedia.com. Dalam arti yang  luas profesi 
menjadi kegiatan apa saja dan siapa saja untuk memperoleh nafkah 
yang dilakukan dengan suatu keahlian tertentu. Sedangkan dalam 
arti sempit profesi berarti kegiatan yang dijalankan berdasarkan 
keahlian tertentu dan sekaligus dituntut daripadanya pelaksanaan 
norma-norma sosial dengan baik. 

Istilah Profesi sudah cukup dikenal oleh semua pihak, dan 
senantiasa melekat pada “guru” karena tugas guru sesungguhnya 
merupakan suatu jabatan profesional. Pemahaman yang lebih tepat, 
berikut, biasanya sebutan “profesi” selalu dikaitkan dengan 
pekerjaan atau jabatan yang dipegang oleh seseorang, akan tetapi 
tidak semua pekerjaan atau jabatan dapat disebut profesi karena 
profesi menuntut keahlian para pemangkunya profesi merupakan 
suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian atau 
keterampilan dari pelakunya. Profesi adalah suatu pekerjaan yang 
dalam melaksanakan tugasnya memerlukan/menuntut keahlian 
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(expertise), menggunakan teknik-teknik ilmiah, serta dedikasi yang 
tinggi. Keahlian diperoleh dari lembaga pendidikan yang khusus 
diperuntukkan untuk itu dengan kurikulum yang dapat 
dipertanggungjawabkan. Jadi suatu profesi harus memiliki tiga pilar 
pokok, yaitu pengetahuan, keahlian, dan persiapan akademik. Guru 
merupakan pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, 
mengajar, membimbing, melatih, dan mengevaluasi peserta didik 
pada jalur pendidikan formal. Hal ini mengandung arti bahwa suatu 
pekerjaan atau jabatan yang disebut profesi tidak dapat dipegang 
oleh sembarang orang, akan tetapi memerlukan suatu persiapan 
melelui pendidikan dan pelatihan yang dikembangkan khusus untuk 
itu. 
 
Ciri-ciri profesi 

Secara umum ada beberapa ciri atau sifat yang selalu melekat 
pada profesi, yaitu: pendidikan, pelatihan dan pengalaman yang 
bertahun-tahun. Adapun secara khusus sifat yang selalu melekat 
pada profesi adalah: 
1.  Adanya kaidah dan standar moral yang sangat tinggi. Hal ini 

biasanya setiap pelaku profesi mendasarkan kegiatannya 
pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang bertahun-tahun; 

2.  Adanya pengetahuan khusus, yang biasanya keahlian dan 
keterampilan ini dimiliki berkat pada kode etik profesi; 

3.  Mengabdi pada kepentingan masyarakat, artinya setiap 
pelaksana profesi harus meletakkan kepentingan pribadi di 
bawah kepentingan masyarakat; 

4.  Ada izin khusus untuk menjalankan suatu profesi. Setiap profesi 
akan selalu berkaitan dengan kepentingan masyarakat, dimana 
nilai-nilai kemanusiaan berupa keselamatan, keamanan, 
kelangsungan hidup dan sebagainya, maka untuk menjalankan 
suatu profesi harus terlebih dahulu ada izin khusus; 

5.  Kaum profesional biasanya menjadi anggota dari suatu profesi. 
Memahami ciri-ciri mum profesi tersebut, dapat disimpulkan 
bahwa kaum profesional adalah orang-orang yang memiliki 
tolak ukur perilaku yang berada di atas rata-rata. Di satu pihak 
ada tuntutan dan tantangan yang sangat berat, tetapi di lain 
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(expertise), menggunakan teknik-teknik ilmiah, serta dedikasi yang 
tinggi. Keahlian diperoleh dari lembaga pendidikan yang khusus 
diperuntukkan untuk itu dengan kurikulum yang dapat 
dipertanggungjawabkan. Jadi suatu profesi harus memiliki tiga pilar 
pokok, yaitu pengetahuan, keahlian, dan persiapan akademik. Guru 
merupakan pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, 
mengajar, membimbing, melatih, dan mengevaluasi peserta didik 
pada jalur pendidikan formal. Hal ini mengandung arti bahwa suatu 
pekerjaan atau jabatan yang disebut profesi tidak dapat dipegang 
oleh sembarang orang, akan tetapi memerlukan suatu persiapan 
melelui pendidikan dan pelatihan yang dikembangkan khusus untuk 
itu. 
 
Ciri-ciri profesi 

Secara umum ada beberapa ciri atau sifat yang selalu melekat 
pada profesi, yaitu: pendidikan, pelatihan dan pengalaman yang 
bertahun-tahun. Adapun secara khusus sifat yang selalu melekat 
pada profesi adalah: 
1.  Adanya kaidah dan standar moral yang sangat tinggi. Hal ini 

biasanya setiap pelaku profesi mendasarkan kegiatannya 
pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang bertahun-tahun; 

2.  Adanya pengetahuan khusus, yang biasanya keahlian dan 
keterampilan ini dimiliki berkat pada kode etik profesi; 

3.  Mengabdi pada kepentingan masyarakat, artinya setiap 
pelaksana profesi harus meletakkan kepentingan pribadi di 
bawah kepentingan masyarakat; 

4.  Ada izin khusus untuk menjalankan suatu profesi. Setiap profesi 
akan selalu berkaitan dengan kepentingan masyarakat, dimana 
nilai-nilai kemanusiaan berupa keselamatan, keamanan, 
kelangsungan hidup dan sebagainya, maka untuk menjalankan 
suatu profesi harus terlebih dahulu ada izin khusus; 

5.  Kaum profesional biasanya menjadi anggota dari suatu profesi. 
Memahami ciri-ciri mum profesi tersebut, dapat disimpulkan 
bahwa kaum profesional adalah orang-orang yang memiliki 
tolak ukur perilaku yang berada di atas rata-rata. Di satu pihak 
ada tuntutan dan tantangan yang sangat berat, tetapi di lain 

pihak ada suatu kejelasan mengenai pola perilaku yang baik 
dalam rangka kepentingan masyarakat. Seandainya semua 
bidang kehidupan dan bidang kegiatan menerapkan suatu 
stándar profesional yang tinggi, bisa diharapkan akan tercipta 
suatu kualitas masyarakat yang semakin baik. 

 
Syarat-syarat Profesi Guru 

Guru Indonesia menyadari bahwa pendidikan adalah bidang 
pengabdian terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Bangsa dan Negara 
serta kemanusiaan pada umumnya. Guru Indonesia yang berjiwa 
pancasila dan setia pada Undang-Undang Dasar 1945, turut 
bertanggung jawab  atas  terwujudnya cita-cita Proklamasi 
Kemerdekaan Republik Indonesia.  

Untuk jabatan guru, menurut  National Education 
Association (NEA) tahun 1948, maka profesi guru memerlukan 
persyaratan/kriteria khusus yaitu: 
1.  Jabatan yang melibatkan kegiatan intelektual. Jabatan guru 

memenuhi kriteria ini, karena mengajar melibatkan upaya yang 
sifatnya sangat didominasi kegiatan intelektual. Selanjutnya, 
kegiatan yang dilakukan anggota profesi adalah dasar bagi 
persiapan dari semua kegiatan profesional lainnya. 

2.  Jabatan yang menggeluti suatu batang tubuh ilmu yang khusus. 
Anggota suatu profesi menguasai bidang ilmu yang membangun 
keahlian mereka dan melindungi masyarakat dari 
penyalahgunaan, amatiran yang tidak terdidik, dan kelompok 
tertentu yang ingin mencari keuntungan. Namun, belum ada 
kesepakatan tentang bidang ilmu khusus yang melatari 
pendidikan atau keguruan (Ornstein dan Levine, dalam 
Soetjipto dan Kosasi, 2004:19). 

3.  Jabatan yang memerlukan persiapan profesional yang lama 
dibandingkan dengan pekerjaan yang memerlukan latihan 
umum belaka. Terdapat perselisihan pendapat mengenai hal 
yang membedakan jabatan profesional dan non-profesional 
yaitu dalam penyelesaian pendidikan melalui kurikulum. 
Pertama, yakni pendidikan melalui perguruan tinggi disediakan 
untuk jabatan profesional, sedangkan yang kedua yakni 
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pendidikan melalui pengalaman praktek bagi jabatan non-
profesional (Ornstein dan Levine, 2004:21) 

4.  Jabatan yang  memerlukan latihan dalam jabatan yang 
berkesinambungan. Jabatan guru cenderung menunjukkan bukti 
yang kuat sebagai jabatan profesional, sebab hampir tiap tahun 
guru melakukan kegiatan latihan profesional, baik yang 
mendapatkan penghargaan kredit maupun tidak. Justru disaat 
sekarang ini bermacam-macam pendidikan profesional 
tambahan diikuti guru dalam menyetarakan dirinya dengan 
kualifikasi yang ditetapkan. 

5.  Jabatan yang menjanjikan karier hidup dan keanggotaan yang 
permanen. Di luar negeri barangkali syarat jabatan guru sebagai 
karier permanen merupakan titik yang paling lemah dalam 
menuntut bahwa mengajar adalah jabatan profesional. Banyak 
guru baru yang hanya bertahan selama satu atau dua tahun saja 
pada profesi mengajar, setelah itu mereka pindah kerja 
kebidang lain yang lebih menjanjikan bayaran yang lebih tinggi. 

6.  Jabatan yang memerlukan baku (standarnya) sendiri. Karena 
jabatan guru menyangkut hajat orang banyak, maka baku untuk 
jabatan guru ini sering tidak diciptakan oleh anggota profesi 
sendiri. Baku jabatan guru masih sangat banyak diatur oleh 
pihak pemerintah, atau pihak lain yang menggunakan tenaga 
guru tersebut seperti yayasan pendidikan swasta. 

7.  Jabatan yang lebih mementingkan layanan diatas keuntungan 
pribadi. Jabatan mengajar adalah jabatan yang mempunyai nilai 
sosial yang tinggi. Guru yang baik akan sangat berperan dalam 
mempengaruhi kehidupan yang lebih baik dari warga Negara 
masa depan. Jabatan guru telah terkenal secara universal 
sebagai suatu jabatan yang anggotanya termotivasi oleh 
keinginan untuk membantu orang lain, bukan disebabkan oleh 
keuntungan ekonomi ataupun keuangan. 

8.  Jabatan yang mempunyai organisasi profesional yang kuat dan 
terjalin erat. Semua profesi yang dikenal mempunyai organisasi 
profesional yang kuat untuk dapat mewadahi tujuan bersama 
dan melindungi anggotanya. Dalam beberapa hal, jabatan guru 
telah memenuhi kriteria ini dan dalam hal lain belum dapat 
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pendidikan melalui pengalaman praktek bagi jabatan non-
profesional (Ornstein dan Levine, 2004:21) 

4.  Jabatan yang  memerlukan latihan dalam jabatan yang 
berkesinambungan. Jabatan guru cenderung menunjukkan bukti 
yang kuat sebagai jabatan profesional, sebab hampir tiap tahun 
guru melakukan kegiatan latihan profesional, baik yang 
mendapatkan penghargaan kredit maupun tidak. Justru disaat 
sekarang ini bermacam-macam pendidikan profesional 
tambahan diikuti guru dalam menyetarakan dirinya dengan 
kualifikasi yang ditetapkan. 

5.  Jabatan yang menjanjikan karier hidup dan keanggotaan yang 
permanen. Di luar negeri barangkali syarat jabatan guru sebagai 
karier permanen merupakan titik yang paling lemah dalam 
menuntut bahwa mengajar adalah jabatan profesional. Banyak 
guru baru yang hanya bertahan selama satu atau dua tahun saja 
pada profesi mengajar, setelah itu mereka pindah kerja 
kebidang lain yang lebih menjanjikan bayaran yang lebih tinggi. 

6.  Jabatan yang memerlukan baku (standarnya) sendiri. Karena 
jabatan guru menyangkut hajat orang banyak, maka baku untuk 
jabatan guru ini sering tidak diciptakan oleh anggota profesi 
sendiri. Baku jabatan guru masih sangat banyak diatur oleh 
pihak pemerintah, atau pihak lain yang menggunakan tenaga 
guru tersebut seperti yayasan pendidikan swasta. 

7.  Jabatan yang lebih mementingkan layanan diatas keuntungan 
pribadi. Jabatan mengajar adalah jabatan yang mempunyai nilai 
sosial yang tinggi. Guru yang baik akan sangat berperan dalam 
mempengaruhi kehidupan yang lebih baik dari warga Negara 
masa depan. Jabatan guru telah terkenal secara universal 
sebagai suatu jabatan yang anggotanya termotivasi oleh 
keinginan untuk membantu orang lain, bukan disebabkan oleh 
keuntungan ekonomi ataupun keuangan. 

8.  Jabatan yang mempunyai organisasi profesional yang kuat dan 
terjalin erat. Semua profesi yang dikenal mempunyai organisasi 
profesional yang kuat untuk dapat mewadahi tujuan bersama 
dan melindungi anggotanya. Dalam beberapa hal, jabatan guru 
telah memenuhi kriteria ini dan dalam hal lain belum dapat 

dicapai. Di Indonesia telah ada Persatuan Guru Seluruh 
Indonesia (PGRI) yang merupakan wadah seluruh guru mulai 
dari guru taman kanak-kanak sampai guru sekolah lanjutan 
tingkat atas, dan ada pula Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia 
(ISPI) yang mewadahi seluruh sarjana pendidikan. 

 
Kriteria Pekerjaan Menjadi Sebuah Profesi 

Dalam rangka memahami lebih lanjut tentang profesi perlu 
diketahui adanya sepuluh macam kriteria yang diungkapkan 
oleh Horton Bakkington dan Robers Patterson dalam studi tentang 
jabatan profesi mengungkap sepuluh kriteria profesi, yaitu: 
1. Profesi harus memenuhi kebutuhan masyarakat dan 

menggunakan prinsip keilmuan yang dapat diterima 
masyarakat. 

2. Profesi harus menuntut suatu latihan profesional yang 
memadai dan membudaya. 

3. Profesi menuntut suatu lembaga yang sistematis dan 
terspesialisasi. 

4. Profesi harus memberikan keterangan tentang ketrampilan 
yang dibutuhkan di mana masyarakat umum tidak memilikinya. 

5. Profesi harus sudah mengembangkan hasil dari pengalaman 
yang sudah teruji. 

6. Profesi harus merupakan tipe pekerjaan yang bermanfaat. 
7. Profesi harus sudah memerlukan pelatihan kebijaksanaan dan 

penampilan tugas. 
8. Profesi harus mempunyai kesadaran ikatan kelompok sebagai 

kekuatan yang mampu mendorong dan membina anggotanya. 
9. Profesi harus dijadikan batu loncatan mencari pekerjaan lain. 
10. Profesi harus mengakui kewajibannya dalam masyarakat 

dengan meminta anggotanya memenuhi kode etik yang 
diterima dan dibangunnya.  

 
Dari kriteria-kriteria yang ditetapkan tersebut dapat 

disimpulkan bahwa suatu pekerjaan dapat dikatakan pekerjaan 
profesi apabila memenuhi ciri-ciri sebagai berikut: 
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1. Memenuhi spesialisasi dengan latar belakang teori yang luas 
(pengetahuan dan keahlian). 

2. Merupakan karir yang dibina secara organisatoris (keterkaitan 
dalam organisasi profesi, memiliki kode etik dan pengabdian 
masyarakat). 

3. Diakui masyarakat sebagai suatu pekerjaan yang mempunyai 
status profesional (memperoleh dukungan masyarakat, 
perlindungan hukum dan mempunyai persyaratan kerja dan 
jaminan hidup yang layak).  

 
Sesuai dengan pengertian profesi dan ciri-ciri yang 

diungkapkan tersebut, maka pekerjaan guru adalah tugas 
keprofesian, mengingat hal-hal sebagai berikut: 
1. Diperlukan persyaratan akademis dan adanya kode etik. 
2. Semakin dituntut adanya kualifikasi agar tahu tentang 

permasalahan perkembangan anak. (Shaleh, 2005:278-280). 
 

Abudin Nata mengemukakan pendapatnya terkait suatu 
pekerjaan dikatakan profesi apabila memenuhi tiga kriteria sebagai 
berikut: 
1. Mengandung unsur pengabdian.  

Setiap profesi dikembangkan untuk memberikan pelayanan 
tertentu kepada masyarakat. Setiap orang yang mengaku 
menjadi pengembang dari suatu profesi tertentu harus benar-
benar yakin bahwa dirinya memiliki pengetahuan dan 
keterampilan yang memadai untuk memberikan pelayanan 
kepada masyarakat tersebut. 

2. Mengandung unsur idealisme 
Setiap profesi bukanlah sekedar mata pencari atau bidang 
pekerjaan yang mendatangkan materi saja melainkan dalam 
profesi itu tercakup pengertian pengabdian pada sesuatu yang 
luhur dan idealis, seperti mengabdi untuk tegaknya keadilan, 
kebenaran meringankan beban penderitaan sesama manusia. 

3. Mengandung unsur pengembangan 
Setiap bidang profesi mempunyai kewajiban untuk 
menyempurnakan prosedur kerja yang mendasari 
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1. Memenuhi spesialisasi dengan latar belakang teori yang luas 
(pengetahuan dan keahlian). 

2. Merupakan karir yang dibina secara organisatoris (keterkaitan 
dalam organisasi profesi, memiliki kode etik dan pengabdian 
masyarakat). 

3. Diakui masyarakat sebagai suatu pekerjaan yang mempunyai 
status profesional (memperoleh dukungan masyarakat, 
perlindungan hukum dan mempunyai persyaratan kerja dan 
jaminan hidup yang layak).  

 
Sesuai dengan pengertian profesi dan ciri-ciri yang 

diungkapkan tersebut, maka pekerjaan guru adalah tugas 
keprofesian, mengingat hal-hal sebagai berikut: 
1. Diperlukan persyaratan akademis dan adanya kode etik. 
2. Semakin dituntut adanya kualifikasi agar tahu tentang 

permasalahan perkembangan anak. (Shaleh, 2005:278-280). 
 

Abudin Nata mengemukakan pendapatnya terkait suatu 
pekerjaan dikatakan profesi apabila memenuhi tiga kriteria sebagai 
berikut: 
1. Mengandung unsur pengabdian.  

Setiap profesi dikembangkan untuk memberikan pelayanan 
tertentu kepada masyarakat. Setiap orang yang mengaku 
menjadi pengembang dari suatu profesi tertentu harus benar-
benar yakin bahwa dirinya memiliki pengetahuan dan 
keterampilan yang memadai untuk memberikan pelayanan 
kepada masyarakat tersebut. 

2. Mengandung unsur idealisme 
Setiap profesi bukanlah sekedar mata pencari atau bidang 
pekerjaan yang mendatangkan materi saja melainkan dalam 
profesi itu tercakup pengertian pengabdian pada sesuatu yang 
luhur dan idealis, seperti mengabdi untuk tegaknya keadilan, 
kebenaran meringankan beban penderitaan sesama manusia. 

3. Mengandung unsur pengembangan 
Setiap bidang profesi mempunyai kewajiban untuk 
menyempurnakan prosedur kerja yang mendasari 

pengabdiannya secara terus-menerus. Secara teknis profesi 
tidak boleh berhenti atau mandek. Kalau kemandekan teknik ini 
terjadi profesi itu dianggap sedang mengalami proses kelayuan 
atau sudah mati. Dengan demikian, profesipun manjadi punah 
dari kehidupan masyarakat (Nata, 2001:139).  

Adapun dalam Sardiman Wolmer dan Mills mengatakan 
bahwa suatu pekerjaan itu dikatakan sebagai profesi apabila 
memenuhi kriteria sebagai berikut: 
1. Memiliki spesialisasi dengan latar belakang yang luas. 
2. Merupakan karir yang dibina secara organisatoris. 
3. Diakui masyarakat sebagai pekerjaan yang mempunyai status 

profesional. (Sardiman, 2007:164).  
 

Sedangkan Rahman Natawijaya mengemukakan beberapa 
kriteria sebagai ciri suatu profesi sebagai berikut: 
1. Ada standar kerja yang baku dan jelas. 
2. Ada lembaga pendidikan khusus yang menghasilkan pelakunya 

dengan program pendidikan yang baik. 
3. Ada organisasi yang memadai pelakunya untuk 

mempertahankan dan memperjuangkan eksistensi dan 
kesejahteraannya. 

4. Ada etika dan kode etik yang mengatur prilaku para pelakunya 
dalam memperlakukan kliennya. 

5. Ada sistem imbalan terhadap jasa layanannya yang adil dan 
baku . 

6. Ada pengakuan masyarakat (profesional penguasa dan awam) 
terhadap pekerjaan itu sebagai suatu profesi 

 
Seorang guru perlu memiliki sifat berikut untuk dapat 

menjalankan profesinya: 
a. Guru harus memiliki kesadaran bahwa dirinya harus memikul 

amanah dan tanggung jawab dalam mendidik generasi muda. Ia 
harus cermat dalam menginteraksikan ilmu termasuk yang 
berkaitan dengan ubudiyah langsung kepada Tuhan.  

b. Sebagai guru yang baik tentulah dia melakukan persiapan yang 
sempurna. Karenanya wajar pula bila berbagai kebutuhan guru 
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“dicukupi” oleh pihak berwenang agar mereka dapat 
berkhidmat secara tulus dalam bidang tugasnya.  

c. Bila ternyata suatu saat penghargaan terhadap guru kurang 
memadai hendaknya guru dengan niat sucinya. sejak semula 
dapat memahami dan tetap mengabdi karena yang mereka cari 
bukanlah penghargaan dari manusia semata apalagi hanya 
dalam bentuk materi/benda. 

d. Seorang guru hendaknya berhati lembut, berwawasan luas, 
berjiwa mulia, berakhlak terpuji dan menarik, hingga walaupun 
mereka tidak menampilkan alat peraga atau alat bantu lainnya 
guru akan tetap menjadi perhatian murid-muridnya. 

e. Karena guru merupakan teladan dan menjadi sentra 
penglihatan para muridnya, maka guru harus selalu tampil rapi 
agar dapat dijadikan figur oleh para muridnya.  

f. Seorang guru hendaknya jujur, satu kata satu perbuatan. 
Hindari sikap munafik karena sekali melakukan kebohongan 
akan sulit lagi mengembalikan kejujuran yang sebelumnya telah 
dibangan secara bersusah payah. 

g. Kendatipun tidak berhubungan langsung dengan para 
muridnya, aplikasi nilai kebenaran hendaknya dicerminkan pula 
dalam rumah tangganya. Karena dengan demikian murid akan 
mendapat sajian nyata bahwa ajaran guru dapat diihat dalam 
kehidupan nyata masyarakat, lebih khusus dalam keluarga 
terdekat guru. 

h. Seorang guru harus siap memberikan kasih sayang kepada para 
muridnya. Bahkan dalam rangka mempermudah, menjalankan 
tugas sebagai guru maka guru perlu menunjukkan “hubungan 
dekatnya” dengan para muridnya. 

i. Dewasa ini dikembangkan corak pendidikan yang lebih 
berorientasi kepada kompetensi anak didik. Tetapi kenyataan 
ini tidak mengurangi arti dari peran guru dalam proses 
pendidikan. Pada pola pendidikan apapun eksistensinya guru 
tetap penting. Guru tetap merupakan unsur dasar pendidikan 
yang sangat berpengaruh terhadap proses pendidikan.  

j. Peranan dan fungsi guru merupakan keharusan yang tak dapat 
diingkari. Tidak ada pendidikan tanpa “kehadiran guru”. Guru 
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“dicukupi” oleh pihak berwenang agar mereka dapat 
berkhidmat secara tulus dalam bidang tugasnya.  

c. Bila ternyata suatu saat penghargaan terhadap guru kurang 
memadai hendaknya guru dengan niat sucinya. sejak semula 
dapat memahami dan tetap mengabdi karena yang mereka cari 
bukanlah penghargaan dari manusia semata apalagi hanya 
dalam bentuk materi/benda. 

d. Seorang guru hendaknya berhati lembut, berwawasan luas, 
berjiwa mulia, berakhlak terpuji dan menarik, hingga walaupun 
mereka tidak menampilkan alat peraga atau alat bantu lainnya 
guru akan tetap menjadi perhatian murid-muridnya. 

e. Karena guru merupakan teladan dan menjadi sentra 
penglihatan para muridnya, maka guru harus selalu tampil rapi 
agar dapat dijadikan figur oleh para muridnya.  

f. Seorang guru hendaknya jujur, satu kata satu perbuatan. 
Hindari sikap munafik karena sekali melakukan kebohongan 
akan sulit lagi mengembalikan kejujuran yang sebelumnya telah 
dibangan secara bersusah payah. 

g. Kendatipun tidak berhubungan langsung dengan para 
muridnya, aplikasi nilai kebenaran hendaknya dicerminkan pula 
dalam rumah tangganya. Karena dengan demikian murid akan 
mendapat sajian nyata bahwa ajaran guru dapat diihat dalam 
kehidupan nyata masyarakat, lebih khusus dalam keluarga 
terdekat guru. 

h. Seorang guru harus siap memberikan kasih sayang kepada para 
muridnya. Bahkan dalam rangka mempermudah, menjalankan 
tugas sebagai guru maka guru perlu menunjukkan “hubungan 
dekatnya” dengan para muridnya. 

i. Dewasa ini dikembangkan corak pendidikan yang lebih 
berorientasi kepada kompetensi anak didik. Tetapi kenyataan 
ini tidak mengurangi arti dari peran guru dalam proses 
pendidikan. Pada pola pendidikan apapun eksistensinya guru 
tetap penting. Guru tetap merupakan unsur dasar pendidikan 
yang sangat berpengaruh terhadap proses pendidikan.  

j. Peranan dan fungsi guru merupakan keharusan yang tak dapat 
diingkari. Tidak ada pendidikan tanpa “kehadiran guru”. Guru 

merupakan penentu arah dari sistimatika pembelajaran mulai 
dari kurikulum, sarana, bentuk pola, sampai kepada usaha 
bagaimana anak didik seharusnya belajar dengan baik dan benar 
dalam rangka mengakses diri akan pengetahuan dan nilai-nilai 
hidup. Guru sudah semestinya memiliki karakteristik 
profesional. Karakter profesional tersebut di antaranya: 

k. Komitmen terhadap profesionalitas yang melekat pada dirinya, 
sikap edukatif, komitmen terhadap mutu proses dan hasil kerja. 

l. Menguasai dan mampu mengembangkan serta menjelaskan 
fungsi ilmu dalam kehidupan, mampu menjelaskan dimensi 
teoritis dan praktisnya.  

m. Mendidik dan menyiapkan anak didik yang memiliki 
kemampuan berkreasi, mengatur dan memelihara hasil 
kreasinya supaya tidak menimbulkan malapetaka bagi dirinya, 
masyarakat dan lingkungannya.  

n. Mampu menjadikan dirinya sebagai model dan pusat anutan, 
teladan dan konsultan bagi anak didik.  

o. Mampu bertanggung jawab dalam membangun peradaban di 
masa depan. 

 
Guru yang profesional adalah guru yang menguasai 

karakteristik bahan ajar dan karakteristik pesreta didik. 
Karakteristik bahan ajar meliputi konsep, prinsip, teori 
yang terdapat dalam bahan ajar. Karakteristik peserta didik meliputi 
potensi, sikap, minat, akhlak mulia, dan personality/kepribadian 
peserta didik. Penguasaan  karakteristik bahan ajar dan peserta 
didik diperlukan untuk menentukan metode dan strategi 
pembelajaran. Selain itu karakteristik guru sebagai pendidik harus 
dapat menyesuaian dengan bahan ajar dan peserta didik. Guru 
harus memahami bagaimana peserta didik belajar dan mampu 
meningkatkan minat pada mata pelajaran dan meningkatkan 
motivasi belajar. Peserta didik juga belajar akhlak mulia melalui 
pengamatan terhadap prilaku guru ketika melaksanakan proses 
pembelajaran di kelas dan ketika di luar kelas di sekolah. 

Dalam melaksanakan proses pembelajaran di kelas guru harus 
mendorong peserta didik untuk bertanya. Menurut John Dewey 
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(2001), kemampuan individu untuk bertanya berdasar pengalaman 
merupakan hal yang penting dalam pendidikan. Pengalaman dapat 
membentuk pemikiran atau pengetahuan seseorang. Peserta didik 
yang tidak pernah bertanya tidak akan bertambah pengetahuannya. 
Apalagi apabila peserta didik tidak tahu apa yang akan ditanyakan 
dan tidak tahu apa yang tidak diketahuinya. Untuk itu guru yang 
profesional harus mendorong peserta didik untuk bertanya. 
 
Prinsip Profesionalitas 

Menurut UU No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen (Bab III 
pasal 7) prinsip profesionalitas guru dan dosen dinyatakan sebagai 
berikut: 
1.  Profesi guru dan dosen merupakan bidang pekerjaan khusus 

yang dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut: 
a. memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme; 
b. memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, 

keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia; 
c. memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan 

sesuai dengan bidang tugas; 
d. memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang 

tugas; 
e. memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas 

keprofesionalan; 
f. memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan 

prestasi kerja; 
g. memiliki kesempatan untuk mengembangkan 

keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar 
sepanjang hayat; 

h. memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan 
keprofesionalan; dan 

i. memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan 
mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas 
keprofesionalan guru. 
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2. Pemberdayaan profesi guru atau pemberdayaan profesi dosen 
diselenggarakan melalui pengembangan diri yang dilakukan 
secara demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif, dan 
berkelanjutan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai 
keagamaan, nilai kultural, kemajemukan bangsa, dan kode etik 
profesi. 

 
Arifin menegaskan bahwa guru yang profesional adalah guru 

yang mampu mengejawantahkan seperangkat fungsi dan tugas 
keguruan dalam lapangan pendidikan berdasarkan keahlian yang 
diperoleh melalui pendidikan dan latihan khusus di bidang 
pekerjaan yang mampu mengembangkan kekaryaannya itu secara 
ilmiah. Tidak hanya itu, guru yang profesional adalah guru yang 
memiliki kecakapan dalam manajemen kelas dalam rangka proses 
pembelajaran yang efektif dan efisien. Selvi (2010) mengungkapkan 
ada 9 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang pendidik, yaitu: 
1) field competencies, 2) research competencies, 3) curriculum 
competencies, 4) lifelong learning competencies, 5) social-cultural 
competencies, 6) emotional competencies, 7) communication 
competencies, 8) information and communication technologies (ICT) 
competencies, dan 9) environmental competencies. 

Menurut tugas pokok dan fungsinya guru mempunyai 
wewenang dan tanggung jawabnya, sebagai berikut:  
a. Merencanakan pembelajaran atau pembimbingan; 
b. Melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan; 
c. Menilai hasil pembelajaran atau pembimbingan; 
d. Membimbing dan melatih peserta didik; dan  
e. Melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan 

kegiatan pokok sesuai dengan beban kerja guru. 
 

1. Merencanakan pembelajaran atau pembimbingan meliputi: 
pengkajian kurikulu dan silabus pembelajaran/ 
pembimbingan/program kebutuhan khusus pada satuan 
pendidikan; pengkajian program tahunan dan semester; dan 
pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran/pembimbingan 
sesuai standar proses atau rencana pelaksanaan pembimbingan. 
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2. Melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan merupakan 
pelaksanaan dari Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)/ 
Rencacana Pelaksanaan Layanan (RPL)/Rencana Pelaksanaan 
Bimibingan (RPB). 

3. Pelaksanaan pembelajaran dipenuhi paling sedikit 24 (dua 
puluh empat) jam Tatap Muka per minggu dan paling banyak 40 
(empat puluh) jam Tatap Muka per minggu. 

4. Pelaksanaan pembimbingan oleh Guru Bimbingan dan 
Konseling atau Guru Teknologi Informasi dan Komunikasi 
dengan membimbing paling sedikit 5 (lima) rombongan belajar 
per tahun. 

5. Menilai hasil pembelajaran atau pembimbingan proses 
pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur 
pencapaian hasil belajar peserta didik pada aspek sikap, 
pengetahuan, dan ketrampilan. 

6. Membimbing dan melatih peserta didik dapat dilakukan melalui 
kegiatan kurikuler dan/atau kegiatan ekstrakurikuler. 

7. Tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan tugas pokok 
sesuai dengan beban kerja guru, meliputi: wakil kepala satuan 
pendidikan; ketua program keahlian satuan pendidikan; kepala 
perpustakaan satuan pendidikan; kepala laboratorium, bengkel, 
atau unit produksi teaching factory satuan pendidikan; 
pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang 
menyelenggarakan pendidikan inklusif atau pendidikan 
terpadu; tugas tambahan lain di luar hal-hal tersebut. 

8. Tugas tambahan dilaksanakan pada satuan administrasi 
pangkalnya. 

 
Selain dari apa yang telah dikemukakan sebagai wewenang 

dan tanggung jawab guru tersebut, partisipasi guru dalam 
penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran atau dalam 
administrasi pendidikan adalah ikut sertanya guru dalam keaktifan 
dalam menyiapkan situasi lingkungan pendidikan. Guru dinamakan 
partisipan administrasi sekolah. Pada zaman penjajahan yang 
bersifat otokratis partisipasi guru dalam penyelenggaraan 
pendidikan  hanya menyampaikan bahan pelajaran pada peserta 
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pencapaian hasil belajar peserta didik pada aspek sikap, 
pengetahuan, dan ketrampilan. 

6. Membimbing dan melatih peserta didik dapat dilakukan melalui 
kegiatan kurikuler dan/atau kegiatan ekstrakurikuler. 

7. Tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan tugas pokok 
sesuai dengan beban kerja guru, meliputi: wakil kepala satuan 
pendidikan; ketua program keahlian satuan pendidikan; kepala 
perpustakaan satuan pendidikan; kepala laboratorium, bengkel, 
atau unit produksi teaching factory satuan pendidikan; 
pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang 
menyelenggarakan pendidikan inklusif atau pendidikan 
terpadu; tugas tambahan lain di luar hal-hal tersebut. 

8. Tugas tambahan dilaksanakan pada satuan administrasi 
pangkalnya. 

 
Selain dari apa yang telah dikemukakan sebagai wewenang 

dan tanggung jawab guru tersebut, partisipasi guru dalam 
penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran atau dalam 
administrasi pendidikan adalah ikut sertanya guru dalam keaktifan 
dalam menyiapkan situasi lingkungan pendidikan. Guru dinamakan 
partisipan administrasi sekolah. Pada zaman penjajahan yang 
bersifat otokratis partisipasi guru dalam penyelenggaraan 
pendidikan  hanya menyampaikan bahan pelajaran pada peserta 

didik. Kekuasaan dalam menentukan kebijaksanaan-kebijaksanaan 
sekolah berada di tangan para pejabat dan pimpinan kantor pusat. 
Segala keputusan-keputusan dan instruksi-instruksi ditentukan dari 
pengambil kebijaksanaan, sedangkan kewajiban guru hanya 
megikuti dan mentaatinya. Partisipasi guru sempit sekali. Di 
samping itu timbul kekhawatiran adanya kemungkinan dipecat dari 
jabatan, apabila ia tidak menjalankan tugas mengajarnya. Tidak ada 
kesadaran dalam diri untuk berpartisipasi dalam mengembangkan 
sekolahnya. Tujuan pokok adalah mendapatkan nafkah cukup untuk 
menghidupi keluarganya. Musyawarah dan mufakat tidak mendapat 
tempat dalam sistem pengawasan otokratis ini. Kepemimpinan yang 
bersikap masa bodoh, besar kecilnya partisipasi guru sangat 
bergantung pada semangat kerja atau pengabdian guru tersebut 
sendiri. Bidangnya terbatas pada kelas yang diserahkan kepadanya 
sebagai suatu bagian utuh dalam kehidupan sekolah. Motivasi 
partisipasinya adalah pengabdiannya terhadap nusa dan bangsa. 
Terhadap penyelenggaraan administrasi pendidikan atau sekolah 
seluruhnya ia tidak mengerti apa-apa. Pada era demokrasi saat ini 
guru dituntut untuk berpartisipasi yang luas dalam penyelengaraan 
pendidikan di sekolah, tidak hanya sebatas pada pengajaran dan 
penyelenggaraan pendidikan di kelas. Dalam kerangka 
penyelenggaraan administrasi pendidikan sekolah ini ia tidak lagi 
sebgai penonton saja, melainkan sebagai subjek, pelaku atau 
partisipan, karena guru merupakan salah satu stakeholders 
pendidikan. Motivasi partisipasi guru adalah kesadaran karena ia 
terlibat dalam menetapkan serta membuat program kerja kegiatan 
mengenai seluruh administrasi pendidikan, contoh: keterlibatan 
guru dalam penyusunan RKAS baik semester ganjil maupun RKAS 
semester genap.  

Kompetensi guru sangat penting dalam upaya membuat 
proses belajar peserta didik menjadi lebih menarik dan 
menyenangkan. Proses belajar dan hasil belajar peserta didik bukan 
hanya ditentukan oleh sekolah, pola, struktur, dan isi kurikulum, 
namun demikian justru sebagian besar sangat dipengaruhi oleh 
kepemilikan kompetensi guru yang mendidik dan mengajar mereka.. 
Mohamad Mustari (2014) merujuk kompetensi guru yang diatur 
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dalam Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007menyatakan bahwa 
seorang guru setidaknya harus memiliki 4 (empat) kompetensi yang 
dipersyaratkan, yaitu: 

 
1. Kompetensi Akademik 

a. Menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, 
sosial, kultural, emosional, dan intelektual; 

b. Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran 
yang mendidik; 

c. Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata 
pelajaran yang diampu; 

d. Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik; 
e. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk 

kepentingan pembelajaran; 
f. Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk 

mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki; 
g. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan 

peserta didik; 
h. Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil 

belajar; 
i. Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk 

kepentingan pembelajaran; 
j. Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas 

pembelajaran. 
 

2. Kompetensi Kepribadian 
a. Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan 

kebudayaan nasional Indonesia; 
b. Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak 

mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat; 
c. Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, 

dewasa, arif, dan berwibawa; 
d. Menunjukkan ethos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa 

bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri; 
e. Menjunjung tinggi kode etik profesi guru. 
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a. Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan 

kebudayaan nasional Indonesia; 
b. Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak 
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3. Kompetensi Sosial 
a. Bersikap inklusif, bertindak obyektif, serta tidak 

diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, 
kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial 
ekonomi; 

b. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan 
sesame pendidik, tenaga kependidikan, orang tua dan 
masyarakat; 

c. Beradaptasi di tempat tugas di seluruh wilayah Republik 
Indonesia yang memiliki keragaman social budaya; 

d. Berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan 
profesi. 

 
4. Kompetensi Profesional 

a. Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola piker keilmuan 
yang mendukung mata pelajaran yang diampu; 

b. Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata 
pelajaran yang diampu; 

c. Mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara 
kreatif; 

d. Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan 
dengan melakukan tindakan efektif, selain secara lisan dan 
tulisan atau bentuk lain; 

e. Teknologi informasi dan komunikasi untuk mengembangkan 
diri. 

 
Chatib (2014: 30) membagi jenjang kompetensi guru sebagai 

berikut: 1) probation period, guru masa percobaan; 2) medium 
teacher, guru yang memiliki motto just tell; 3) good teacher, guru 
yang memiliki motto explain; 4) excellent teacher, guru yang 
memiliki motto demonstrate, dan 5) great teacher, guru yang 
memiliki motto inspire.  

Secara hierarkis, guru bertanggung jawab kepada kepala 
sekolah. Dalam melaksanakan proses belajar mengajar secara efektif 
dan efisien, selain tugas-tugas diatas, guru bertugas pula untuk: a. 
Membuat program pengajaran (rencana kegiatan belajar-mengajar); 
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b. Membuat satuan pelajaran persiapan; c. Melaksanakan kegiatan 
belajar mengajar; d. Mengadakan kegiatan penelitian belajar 
semester/tahunan; e. Mengadakan pengembangan setiap bidang 
pengajaran yang menjadi tanggung jawabnya; f. Meneliti daftar 
hadir peserta didik sebelum memulai pelajaran; g. Membuat dan 
menyusun lembaran kerja (job sheet) untuk pelajaran yang 
memerlukan lembaran kerja; h. Membuat catatan tentang kemajuan 
hasil belajar tiap-tiap peserta didik; i. Memperhatikan kebersihan 
ruangan tempat praktik, pengembangan alat pinjam, pemeliharaan 
dan keamanan sarana dan praktik; j. Memeriksa apakah peserta 
didik sudah paham benar akan cara penggunaan alat-alat praktik 
dan perlengkapannya untuk menghindarkan terjadinya kerusakan 
atau kecelakaan.  

Mulyasa (2016:101-103) menyatakan bahwa pembelajaran 
menyenangkan, efektif, dan bermakna dapat dirancang oleh setiap 
guru, dengan prosedur sebagai berikut: a. Pemanasan dan apersepsi 
yaitu tanyak-jawab tentang pengetahuan dan pengalaman yaitu 
menjajah pengetahuan peserta didik, memotivasi peserta didik 
dengan menyajikan materi yang menarik, dan mendorong mereka 
untuk mengetahui berbagai hal baru, contoh: peserta didik 
dimotivasi dengan bahan ajar yang menarik dan berguna bagi 
kehidupan mareka; b. Eksplorasi yaitu tahap memperoleh dan 
mencari informasi baru contoh: perkenalan materi standar dan 
kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh peserta didik; c. 
konsolidasi pembelajaran yaitu merupakan kegiatan untuk 
mengaktifkan peserta didik dalam pembentukan kompetensi dan 
karakter, serta menghubungkannya dengan kehidupan peserta 
contoh: peserta didik terlibat secara aktif dalam proses pemecahan 
masalah (problem solving), terutama dalam masalah-masalah aktual; 
d. pembentukan sikap, kompetensi dan karakter yaitu pengetahuan 
diproses menjadi nilai, sikap dan perilaku, contoh: melakukan 
dorongan kepada peserta didik untuk menerapkan konsep, 
pengertian, kompetensi, dan karakter yang dipelajarainya dalam 
kehidupan sehari-hari. 

Di lembaga pendidikan (sekolah) biasanya ada bendahara 
sekolah (dirangkap oleh Ka TU atau personil guru yang ditugaskan) 



ADMINISTRASI SEKOLAH 127

b. Membuat satuan pelajaran persiapan; c. Melaksanakan kegiatan 
belajar mengajar; d. Mengadakan kegiatan penelitian belajar 
semester/tahunan; e. Mengadakan pengembangan setiap bidang 
pengajaran yang menjadi tanggung jawabnya; f. Meneliti daftar 
hadir peserta didik sebelum memulai pelajaran; g. Membuat dan 
menyusun lembaran kerja (job sheet) untuk pelajaran yang 
memerlukan lembaran kerja; h. Membuat catatan tentang kemajuan 
hasil belajar tiap-tiap peserta didik; i. Memperhatikan kebersihan 
ruangan tempat praktik, pengembangan alat pinjam, pemeliharaan 
dan keamanan sarana dan praktik; j. Memeriksa apakah peserta 
didik sudah paham benar akan cara penggunaan alat-alat praktik 
dan perlengkapannya untuk menghindarkan terjadinya kerusakan 
atau kecelakaan.  

Mulyasa (2016:101-103) menyatakan bahwa pembelajaran 
menyenangkan, efektif, dan bermakna dapat dirancang oleh setiap 
guru, dengan prosedur sebagai berikut: a. Pemanasan dan apersepsi 
yaitu tanyak-jawab tentang pengetahuan dan pengalaman yaitu 
menjajah pengetahuan peserta didik, memotivasi peserta didik 
dengan menyajikan materi yang menarik, dan mendorong mereka 
untuk mengetahui berbagai hal baru, contoh: peserta didik 
dimotivasi dengan bahan ajar yang menarik dan berguna bagi 
kehidupan mareka; b. Eksplorasi yaitu tahap memperoleh dan 
mencari informasi baru contoh: perkenalan materi standar dan 
kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh peserta didik; c. 
konsolidasi pembelajaran yaitu merupakan kegiatan untuk 
mengaktifkan peserta didik dalam pembentukan kompetensi dan 
karakter, serta menghubungkannya dengan kehidupan peserta 
contoh: peserta didik terlibat secara aktif dalam proses pemecahan 
masalah (problem solving), terutama dalam masalah-masalah aktual; 
d. pembentukan sikap, kompetensi dan karakter yaitu pengetahuan 
diproses menjadi nilai, sikap dan perilaku, contoh: melakukan 
dorongan kepada peserta didik untuk menerapkan konsep, 
pengertian, kompetensi, dan karakter yang dipelajarainya dalam 
kehidupan sehari-hari. 

Di lembaga pendidikan (sekolah) biasanya ada bendahara 
sekolah (dirangkap oleh Ka TU atau personil guru yang ditugaskan) 

dan wakilnya yang tugas dan wewenangnya adalah: a. Bertanggung 
jawab atas keuangan dan penggalangan serta pengelolaan dana; b. 
Mengupayakan dan megoordinasikan penggalangan serta 
pengelolaan dana; c. Menyelenggarakan pengeloalaan keuangan 
lembaga atau yayasan pendidikan; d. Bertanggung jawab atas 
distribusi dana taktis lembaga; e. Mempersiapkan bahan dan 
menyusun anggaran pendapatan dan belanja lembaga dan unit 
satuan/jenjang; f. Menyelenggarakan pertanggungjawaban 
keuangan lembaga dan unit satuan/jenjang; g. Mengatur dan 
menyelenggarakan pembukuan keuangan pesantren dan unit 
satuan/jenjang; h. Bertanggung jawab atas pembinaan  administrasi 
keuangan terhadap lembaga dan satuan/jenjang yang ada 
dibawahnya; i. Mengadakan pembagian tugas di antara bendahara 
dan wakil bendahara; j. Bertanggung jawab atas tugas yang 
dibebankan; k. Bersama-sama lembaga pendidikan atau yayasan, 
kepala sekolah, kepala tata usaha memberikan saran dan 
pertimbangan dalam hal pengambilan keputusan dalam keadaan 
mendesak dalam penanganan pengelolaan keuangan lembaga. 

Guru merupakan salah satu profesi, setiap profesi pasti 
mempunyai kode etik. Kode etik guru Indonesia merupakan 
kumpulan nilai-nilai dan norma-norma yang harus ditaati. Ciri-ciri 
atau kriteria suatu profesi ialah adanya kode etik yang dijadikan 
sebagai satu pedoman perilaku anggota berserta sanksi yang jelas 
dan tegas terhadap pelanggar kode etik tersebut. Begitu juga 
dengan guru. Guru memiliki kode etik karena guru merupakan salah 
satu profesi yang ada di Indonesia berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 
2005 tentang Guru dan Dosen (Pasal 1) yang berbunyi: “Guru adalah 
pendidikan profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, 
membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi 
peserta didik pada jalur pendidikan formal, pada jenjang pendidikan 
dasar dan pendidikan menengah”. Dengan Kode Etik Guru Indonesia 
dapat menempatkan guru sebagai profesi terhormat, mulia, dan 
bermartabat yang dilindungi undang-undang. Maka dari itu perlu 
sikap profesional dalam setiap sasaran. Sasaran sikap 
keprofesionalan guru yaitu: Sikap terhadap peraturan perundang-
undangan, Sikap terhadap organisasi profesi, Sikap terhadap teman 
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sejawat, Sikap terhadap anak didik, Sikap terhadap tempat kerja, 
Sikap terhadap pemimpin, Sikap terhadap pekerjaan.  

Sikap-skap tersebut harus benar-benar dipahami oleh guru 
karena citra guru yang berkembang di masyarakat baik. Masyarakat 
akan melihat bagaimana sikap dan perbuatan guru itu sehari-hari, 
apakah memang ada yang patut diteladani atau tidak. Bagaimana 
guru meningkatkan pelayanannya, meningkatkan pengetahuannya, 
memberikan arahan dan dorongan kepada anak didiknya, cara guru 
berpakaian, berbicara serta bergaul baik dengan peserta didik, 
teman-temannya serta anggota masyarakat lainnya, sering menjadi 
perhatian masyarakat luas. Di samping itu, bagaimana sikap guru 
terhadap peraturan perundang-undangan juga menjadi perhatian 
masyarakat luas. Apalagi saat ini pemerintah banyak mengeluarkan 
kebijaksanaan-kebijaksanaan yang berhubungan dengan dunia 
pendidikan. Kebijaksanaan tersebut menjadi peraturan perundang-
undangan yang wajib ditaati oleh guru, sebab guru merupakan 
unsur aparatur negara dan abdi Negara mutlak perlu mematuhi 
kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah dalam bidang pendidikan. 
Hal ini juga dipertegas dalam kode etik guru butir sembilan bahwa 
Guru melaksanakan segala kebijaksanaan pemerintah dalam bidang 
pendidikan (PGRI, 1973).  

Fungsi kode etik profesi kependidikan adalah serbagai 
landasan moral dan pedoman tingkah laku setiap guru anggota 
PGRI dalam menunaikan tugas sebagai guru, baik di dalam maupun 
di luar sekolah serta dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. 
Adapun kode etik guru Indonesia adalah: 
a. Guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk 

manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila. 
b. Guru memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional. 
c. Guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik 

sebagai bahan melakukan bimbingan dan pembinaan. 
d. Guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang 

menunjang berhasilnya proses belajar-mengajar. 
e. Guru memelihara hubungan baik dengan orang tua murid dan 

masyarakat sekitarnya untuk membina peran serta dan rasa 
tanggung jawab bersama terhadap pendidikan. 
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sejawat, Sikap terhadap anak didik, Sikap terhadap tempat kerja, 
Sikap terhadap pemimpin, Sikap terhadap pekerjaan.  

Sikap-skap tersebut harus benar-benar dipahami oleh guru 
karena citra guru yang berkembang di masyarakat baik. Masyarakat 
akan melihat bagaimana sikap dan perbuatan guru itu sehari-hari, 
apakah memang ada yang patut diteladani atau tidak. Bagaimana 
guru meningkatkan pelayanannya, meningkatkan pengetahuannya, 
memberikan arahan dan dorongan kepada anak didiknya, cara guru 
berpakaian, berbicara serta bergaul baik dengan peserta didik, 
teman-temannya serta anggota masyarakat lainnya, sering menjadi 
perhatian masyarakat luas. Di samping itu, bagaimana sikap guru 
terhadap peraturan perundang-undangan juga menjadi perhatian 
masyarakat luas. Apalagi saat ini pemerintah banyak mengeluarkan 
kebijaksanaan-kebijaksanaan yang berhubungan dengan dunia 
pendidikan. Kebijaksanaan tersebut menjadi peraturan perundang-
undangan yang wajib ditaati oleh guru, sebab guru merupakan 
unsur aparatur negara dan abdi Negara mutlak perlu mematuhi 
kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah dalam bidang pendidikan. 
Hal ini juga dipertegas dalam kode etik guru butir sembilan bahwa 
Guru melaksanakan segala kebijaksanaan pemerintah dalam bidang 
pendidikan (PGRI, 1973).  

Fungsi kode etik profesi kependidikan adalah serbagai 
landasan moral dan pedoman tingkah laku setiap guru anggota 
PGRI dalam menunaikan tugas sebagai guru, baik di dalam maupun 
di luar sekolah serta dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. 
Adapun kode etik guru Indonesia adalah: 
a. Guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk 

manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila. 
b. Guru memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional. 
c. Guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik 

sebagai bahan melakukan bimbingan dan pembinaan. 
d. Guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang 

menunjang berhasilnya proses belajar-mengajar. 
e. Guru memelihara hubungan baik dengan orang tua murid dan 

masyarakat sekitarnya untuk membina peran serta dan rasa 
tanggung jawab bersama terhadap pendidikan. 

f. Guru secara pribadi dan bersama-sama mengembangkan dan 
meningkatkan mutu dan martabat profesinya. 

g. Guru memelihara hubungan seprofesi, semangat kekeluargaan, 
dan kesetiakawanan sosial. 

h. Guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan 
mutu organisasi PGRI serana sarana perjuangan dan 
pengabdian. 

i. Guru melaksanakan segala kebijakan pemerintah dalam bidang 
pendidikan. 
 

Kode etik guru Indonesia mengatur agar guru Indonesia tetap 
melaksanakan ketentuan-ketentuan yang merupakan kebijaksanaan 
pemerintah dalam bidang pendidikan. Dasar ini menunjukkan 
bahwa guru Indonesia harus tunduk dan taat kepada pemerintah 
Indonesia dalam menjalankan tugas pengabdiannya. Di sini sikap 
profesional guru dituntut karena akan dilihat oleh khalayak banyak. 
Sehingga guru harus cermat dan bijak dalam menanggapi berbagai 
peraturan perundang-undangan yang telah dibuat dan disahkan 
oleh pemerintah. Jadi sangatlah jelas bahwa seorang guru harus 
menampilkan sikap yang baik/positif terhadap peraturan 
perundang-undangan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. 

 
9. Koordinator Guru Bimbingan Konseling wewenang dan tanggung 

jawabnya, antara lain:  
a. mengatasi kesulitan belajar siswa/siswi,  
b. mengatasi kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik yang 

dilakukan siswa/siswi pada saat proses belajar mengajar 
berlangsung,  

c. mengatasi kesulitan yang berhubungan dengan: kesehatan 
jasmani, kelanjutan studi, perencanaan dan pemilihan jenis 
pekerjaan setelah mereka tamat, dan masalah sosial 
emosional sekolah yang bersumber dari sikap murid yang 
bersangkutan terhadap dirinya sendiri, keluarga, lingkungan 
sekolah, dan lingkungan yang lebih luas.  
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10. Kepala Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah wewenang dan 
tanggung jawabnya, antara lain:  
a. melaksanakan administrasi kepegawaian;  
b. melaksanakan administrasi keuangan;  
c. melaksanakan administrasi sarana dan prasarana;  
d. melaksanakan administrasi hubungan sekolah dengan 

masyarakat;  
e. melaksanakan administrasi persuratan dan pengarsipan;  
f. melaksanakan administrasi kesiswaan; dan  
g. melaksanakan administrasi kurikulum;  
h. melaksanakan administrasi layanan khusus; dan  
i. menerapkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) 

 
Kepala tenaga administrasi sekolah membawahi beberapa 

pelaksana tugas administrasi sekolah yaitu: Pelaksana Urusan 
Kepegawaian, Pelaksana Urusan Administrasi Keuangan, Pelaksana 
Urusan Administrasi Persuratan dan Pengarsipan, Penjaga Sekolah/ 
Madrasah, dan Tukang Kebun. Masing-masing pelaksana urusan ini 
memiliki wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:  
Pelaksana Urusan Kepegawaian: 1) memahami pokok-pokok 
peraturan kepegawaian berdasarkan standar pendidik dan tenaga 
kependidikan; 2) membantu merencanakan kebutuhan tenaga 
pendidik dan kependidikan; 3) melaksanakan prosedur dan 
mekanisme kepegawaian; 4) mengelola buku induk, administrasi 
Daftar Urut Kepangkatan (DUK); 5) melaksanakan registrasi dan 
kearsipan kepegawaian; 6) menyiapkan format- format 
kepegawaian; 7) memproses kepangkatan, mutasi, dan promosi 
pegawai; 8) menyusun laporan kepegawaian; 9) menyusun dan 
menyajikan data/statistik kepegawaian; 10) membuat layanan 
sistem informasi dan pelaporan kepegawaian; dan 11) memanfaatkan 
TIK untuk mengadministrasikan kepegawaian. Pelaksana Urusan 
Administrasi Keuangan: 1) membantu menghitung biaya investasi, 
biaya operasi, dan biaya personal; 2) membantu pimpinan mengatur 
arus dana; 3) menyusun dan menyajikan data/statistik keuangan; 4) 
membuat layanan sistem informasi dan pelaporan keuangan; dan 5) 
memanfaatkan TIK untuk mengadministrasikan keuangan. 
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10. Kepala Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah wewenang dan 
tanggung jawabnya, antara lain:  
a. melaksanakan administrasi kepegawaian;  
b. melaksanakan administrasi keuangan;  
c. melaksanakan administrasi sarana dan prasarana;  
d. melaksanakan administrasi hubungan sekolah dengan 

masyarakat;  
e. melaksanakan administrasi persuratan dan pengarsipan;  
f. melaksanakan administrasi kesiswaan; dan  
g. melaksanakan administrasi kurikulum;  
h. melaksanakan administrasi layanan khusus; dan  
i. menerapkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) 

 
Kepala tenaga administrasi sekolah membawahi beberapa 

pelaksana tugas administrasi sekolah yaitu: Pelaksana Urusan 
Kepegawaian, Pelaksana Urusan Administrasi Keuangan, Pelaksana 
Urusan Administrasi Persuratan dan Pengarsipan, Penjaga Sekolah/ 
Madrasah, dan Tukang Kebun. Masing-masing pelaksana urusan ini 
memiliki wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:  
Pelaksana Urusan Kepegawaian: 1) memahami pokok-pokok 
peraturan kepegawaian berdasarkan standar pendidik dan tenaga 
kependidikan; 2) membantu merencanakan kebutuhan tenaga 
pendidik dan kependidikan; 3) melaksanakan prosedur dan 
mekanisme kepegawaian; 4) mengelola buku induk, administrasi 
Daftar Urut Kepangkatan (DUK); 5) melaksanakan registrasi dan 
kearsipan kepegawaian; 6) menyiapkan format- format 
kepegawaian; 7) memproses kepangkatan, mutasi, dan promosi 
pegawai; 8) menyusun laporan kepegawaian; 9) menyusun dan 
menyajikan data/statistik kepegawaian; 10) membuat layanan 
sistem informasi dan pelaporan kepegawaian; dan 11) memanfaatkan 
TIK untuk mengadministrasikan kepegawaian. Pelaksana Urusan 
Administrasi Keuangan: 1) membantu menghitung biaya investasi, 
biaya operasi, dan biaya personal; 2) membantu pimpinan mengatur 
arus dana; 3) menyusun dan menyajikan data/statistik keuangan; 4) 
membuat layanan sistem informasi dan pelaporan keuangan; dan 5) 
memanfaatkan TIK untuk mengadministrasikan keuangan. 

Pelaksana Urusan Administrasi Persuratan dan Pengarsipan: 1) 
memahami pokok-pokok peraturan kepegawaian berdasarkan 
standar pendidik dan tenaga kependidikan; 2) membantu 
merencanakan kebutuhan tenaga pendidik dan kependidikan; 3) 
melaksanakan prosedur dan mekanisme kepegawaian; 4) mengelola 
buku induk, administrasi Daftar Urut Kepangkatan (DUK); 5) 
melaksanakan registrasi dan kearsipan kepegawaian; 6) menyiapkan 
format- format kepegawaian; 7) memproses kepangkatan, mutasi, 
dan promosi pegawai; 8) menyusun laporan kepegawaian; 9) 
menyusun dan menyajikan data/statistik kepegawaian; 10) 
membuat layanan sistem informasi dan pelaporan kepegawaian; 11) 
memanfaatkan TIK untuk mengadministrasikan kepegawaian. 
Penjaga Sekolah/Madrasah: 1) mengenal peta wilayah 
sekolah/madrasah dengan baik; 2) memanfaatkan peta wilayah 
sekolah/madrasah untuk kepentingan keamanan 
sekolah/madrasah; 3) menguasai teknik bela diri; 4) merespons 
peristiwa dengan cepat dan tepat; 5) membuat dokumen/catatan 
tentang keamanan sekolah/madrasah; dan melakukan tindakan 
pengamanan. Tukang Kebun: 1) menggunakan peralatan pertanian 
dan atau perkebunan; 2) merawat peralatan pertanian dan atau 
perkebunan; 3) mengenal teknik penanaman; 4) merawat tanaman. 

 
11. Personil Perpustakaan pada Perpustakaan Sekolah/Madrasah 

Keberadaan perpustakaan di sekolah/madrasah dapat 
berfungsi sesuai dengan tuntutan perundang-undangan jika dikelola 
oleh pengelola perpustakaan, yang lazim disebut pustakawan 
dan/atau tenaga teknis perpustakaan. Pustakawan adalah 
“seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui 
pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai 
tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan 
pelayanan perpustakaan” (UU No. 43 Bab I Ketentuan Umum Ayat 8). 
Selanjutnya pada bagian lain dikemukakan bahwa Tenaga 
Perpustakaan adalah: 
a. Tenaga perpustakaan terdiri atas pustakawan dan tenaga teknis 

perpustakaan 
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b. Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 
memenuhi kualifikasi sesuai dengan standard nasional 
perpustakaan 

c. Tugas tenaga teknis perpustakaan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dapat dirangkap olelh pustakawan sesuai dengan 
kondisi perpustakaan yang bersangkutan. 

d. Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, 
pembinaan, promosi, pemindahan tugas, dan pemberhenian 
tenaga perpustakaan yang berstatus penawai negeri sipil 
dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

e. Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, 
pembinaan, promosi, pemindahan tugas, dan pemberhentian 
tenaga perpustakaan yang berstatus non pegawai negeri sipil 
dilakukan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh 
penyelenggara perpustakaan yang bersangkutan. 

 
Personil perpustakaan sekolah/madrasah terdiri dari kepala 

perpustakaan dan tenaga perpustakaan. Kepala perpustakaan 
wewenang dan tanggung jawabnya, antara lain:  
a. memimpin tenaga perpustakaan sekolah/madrasah; 
b. merencanakan program perpustakaan sekolah/madrasah; 
c. melaksanakan program perpustakaan sekolah/madrasah; 
d. memantau pelaksanaan program perpustakaan sekolah/ 

madrasah; 
e. mengevaluasi program perpustakaan sekolah/madrasah; 
f. mengembangkan koleksi perpustakaan sekolah/madrasah; 
g. mengorganisasi informasi; 
h. memberikan jasa dan sumber informasi; 
i. menerapkan teknologi informasi dan komunikasi; 
j. memiliki wawasan kependidikan; 
k. mengembangkan keterampilan memanfaatkan informasi; 
l. mempromosikan perpustakaan; 
m. memberikan bimbingan literasi informasi;  
n. memiliki integritas yang tinggi;  
o. memiliki etos kerja yang tinggi;  
p. membangun Hubungan sosial; 
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b. Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 
memenuhi kualifikasi sesuai dengan standard nasional 
perpustakaan 

c. Tugas tenaga teknis perpustakaan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dapat dirangkap olelh pustakawan sesuai dengan 
kondisi perpustakaan yang bersangkutan. 

d. Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, 
pembinaan, promosi, pemindahan tugas, dan pemberhenian 
tenaga perpustakaan yang berstatus penawai negeri sipil 
dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

e. Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, 
pembinaan, promosi, pemindahan tugas, dan pemberhentian 
tenaga perpustakaan yang berstatus non pegawai negeri sipil 
dilakukan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh 
penyelenggara perpustakaan yang bersangkutan. 

 
Personil perpustakaan sekolah/madrasah terdiri dari kepala 

perpustakaan dan tenaga perpustakaan. Kepala perpustakaan 
wewenang dan tanggung jawabnya, antara lain:  
a. memimpin tenaga perpustakaan sekolah/madrasah; 
b. merencanakan program perpustakaan sekolah/madrasah; 
c. melaksanakan program perpustakaan sekolah/madrasah; 
d. memantau pelaksanaan program perpustakaan sekolah/ 

madrasah; 
e. mengevaluasi program perpustakaan sekolah/madrasah; 
f. mengembangkan koleksi perpustakaan sekolah/madrasah; 
g. mengorganisasi informasi; 
h. memberikan jasa dan sumber informasi; 
i. menerapkan teknologi informasi dan komunikasi; 
j. memiliki wawasan kependidikan; 
k. mengembangkan keterampilan memanfaatkan informasi; 
l. mempromosikan perpustakaan; 
m. memberikan bimbingan literasi informasi;  
n. memiliki integritas yang tinggi;  
o. memiliki etos kerja yang tinggi;  
p. membangun Hubungan sosial; 

q. membangun Komunikasi; 
r. mengembangkan ilmu; 
s. menghayati etika profesi; 
t. menunjukkan kebiasaan membaca. 
 

Tenaga perpustakaan wewenang dan tanggung jawabnya, 
antara lain:  
a. melaksanakan kebijakan; 
b. Melakukan perawatan koleksi; 
c. melakukan pengelolaan anggaran dan keuangan; 
d. mengembangkan koleksi; 
e. melakukan pengorganisasian informasi; 
f. memberikan jasa dan sumber informasi; 
g. menerapkan teknologi informasi dan komunikasi; 
h. memiliki wawasan kependidikan; 
i. mengembangkan keterampilan memanfaatkan informasi; 
j. melakukan promosi perpustakaan; 
k. memberikan bimbingan literasi informasi; 
l. memiliki integritas yang tinggi; 
m. memiliki etos kerja yang tinggi; 
n. membangun Hubungan sosial; 
o. membangun Komunikasi; 
p. mengembangkan ilmu; 
q. menghayati etika profesi; 
r. menunjukkan kebiasaan membaca. 

 
12. Tenaga Laboratorium Sekolah/Madrasah 

Mengacu pada pasal 2 Permendiknas Nomor 26 tahun 2008, 
bahwa penyelenggara sekolah/madrasah wajib menerapkan standar 
tenaga laboratorium sekolah selambat-lambatnya lima tahun 
setelah Permendiknas ini ditetapkan. Pada tahun 2013 
penyelenggara sekolah seharusnya sudah menerapkannya. Pada 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 
tentang perubahan atas Peraturan  Pemerintah  Nomor 19 Tahun 
2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 2 mengatur 
standar tenaga kependidikan pada satuan pendidikan. Salah satu 
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tenaga kependidikan yang harus ada di setiap satuan pendidikan 
adalah tenaga laboratorium.  

Tenaga laboratorium sekolah adalah tenaga kependidikan 
yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang kegiatan 
proses pendidikan di laboratorium sekolah, meliputi laboran dan 
teknisi. Laboran adalah tenaga laboratorium dengan keterampilan 
tertentu yang bertugas membantu pendidik dan peserta didik dalam 
kegiatan pembelajaran di laboratorium sekolah. Teknisi adalah 
tenaga laboratorium dengan jenjang keterampilan dan keahlian 
tertentu yang lebih tinggi dari laboran, yang bertugas membantu 
pendidik dan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran di 
laboratorium sekolah. Menurut Permendiknas No. 26 tahun 2008, 
tenaga laboratorium terdiri dari: Kepala Laboratorium 
Sekolah/Madrasah, Teknisi Laboratorium Sekolah/Madrasah, dan 
Laboran Laboratorium Sekolah/Madrasah. 

Kepala Laboratorium wewenang dan tanggung jawabnya, 
antara lain:  
a. Menerapkan gagasan, teori, dan prinsip kegiatan laboratorium 

sekolah/madrasah (mengikuti perkembangan pemikiran 
tentang pemanfaatan kegiatan laboratorium sebagai wahana 
pendidikan, menerapkan hasil inovasi atau kajian laboratorium); 

b. Memanfaatkan laboratorium untuk kepentingan pendidikan dan 
penelitian di sekolah/madrasah (menyusun panduan/ 
penuntun ―manulal’ praktikum, merancang kegiatan 
laboratorium untuk pendidikan dan penelitian, melaksanakan 
kegiatan laboratorium untuk kepentingan pendidikan dan 
penelitian, mempublikasikan karya tulis ilmiah hasil kajian/ 
inovasi); 

c. Menjaga kesehatan dan keselamatan kerja di laboratorium 
sekolah/madrasah (menetapkan ketentuan mengenai 
kesehatan dan keselamatan kerja, menerapkan ketentuan 
mengenai kesehatan dan keselamatan kerja, menerapkan 
prosedur penanganan bahan berbahaya dan beracun, 
memantau bahan berbahaya dan beracun, serta peralatan 
keselamatan kerja). 
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tenaga kependidikan yang harus ada di setiap satuan pendidikan 
adalah tenaga laboratorium.  

Tenaga laboratorium sekolah adalah tenaga kependidikan 
yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang kegiatan 
proses pendidikan di laboratorium sekolah, meliputi laboran dan 
teknisi. Laboran adalah tenaga laboratorium dengan keterampilan 
tertentu yang bertugas membantu pendidik dan peserta didik dalam 
kegiatan pembelajaran di laboratorium sekolah. Teknisi adalah 
tenaga laboratorium dengan jenjang keterampilan dan keahlian 
tertentu yang lebih tinggi dari laboran, yang bertugas membantu 
pendidik dan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran di 
laboratorium sekolah. Menurut Permendiknas No. 26 tahun 2008, 
tenaga laboratorium terdiri dari: Kepala Laboratorium 
Sekolah/Madrasah, Teknisi Laboratorium Sekolah/Madrasah, dan 
Laboran Laboratorium Sekolah/Madrasah. 

Kepala Laboratorium wewenang dan tanggung jawabnya, 
antara lain:  
a. Menerapkan gagasan, teori, dan prinsip kegiatan laboratorium 

sekolah/madrasah (mengikuti perkembangan pemikiran 
tentang pemanfaatan kegiatan laboratorium sebagai wahana 
pendidikan, menerapkan hasil inovasi atau kajian laboratorium); 

b. Memanfaatkan laboratorium untuk kepentingan pendidikan dan 
penelitian di sekolah/madrasah (menyusun panduan/ 
penuntun ―manulal’ praktikum, merancang kegiatan 
laboratorium untuk pendidikan dan penelitian, melaksanakan 
kegiatan laboratorium untuk kepentingan pendidikan dan 
penelitian, mempublikasikan karya tulis ilmiah hasil kajian/ 
inovasi); 

c. Menjaga kesehatan dan keselamatan kerja di laboratorium 
sekolah/madrasah (menetapkan ketentuan mengenai 
kesehatan dan keselamatan kerja, menerapkan ketentuan 
mengenai kesehatan dan keselamatan kerja, menerapkan 
prosedur penanganan bahan berbahaya dan beracun, 
memantau bahan berbahaya dan beracun, serta peralatan 
keselamatan kerja). 

Teknisi Laboratorium wewenang dan tanggung jawabnya, 
antara lain: 
a. Menyiapkan kegiatan laboratorium sekolah/madrasah 

(menyiapkan petunjuk penggunaan peralatan laboratorium, 
menyiapkan paket bahan dan rangkaian peralatan yang siap 
pakai untuk kegiatan praktikum, menyiapkan paket bahan dan 
rangkaian peralatan yang siap pakai untuk kegiatan praktikum, 
menyiapkan penuntun kegiatan praktikum); 

b. Merawat peralatan dan bahan di laboratorium sekolah/ 
madrasah (mengidentifikasi kerusakan peralatan dan bahan 
laboratorium, memperbaiki kerusakan peralatan laboratorium); 

c. Menjaga kesehatan dan keselamatan kerja di laboratorium 
sekolah/madrasah (menjaga kesehatan diri dan lingkungan 
kerja, menggunakan peralatan kesehatan dan keselamatan kerja 
di laboratorium, menangani bahan-bahan berbahaya dan 
beracun sesuai dengan prosedur yang berlaku, menangani 
limbah laboratorium sesuai dengan prosedur yang berlaku, 
Memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan). 

 
Laboran Laboratorium wewenang dan tanggung jawabnya, 

antara lain: 
a. Merawat ruang laboratorium sekolah/madrasah (menata ruang 

laboratorium, menata ruang laboratorium, menjaga kebersihan 
ruangan laboratorium, mengamankan ruang laboratorium);  

b. Mengelola bahan dan peralatan laboratorium 
sekolah/madrasah (mengklasifikasikan bahan dan peralatan 
praktikum, Menata bahan dan peralatan praktikum, 
mengidentifikasi kerusakan bahan, peralatan, dan fasilitas 
laboratorium, menjaga kebersihan alat laboratorium, 
mengamankan bahan dan peralatan laboratorium, Khusus 
untuk laboran biologi: merawat tanaman untuk kegiatan 
praktikum, memelihara hewan untuk praktikum); 

c. Menjaga kesehatan dan keselamatan kerja di laboratorium 
sekolah/madrasah (menjaga kesehatan diri dan lingkungan 
kerja, menggunakan peralatan kesehatan dan keselamatan kerja 
di laboratorium, menangani bahan-bahan berbahaya dan 
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beracun sesuai dengan prosedur yang berlaku, menangani 
limbah laboratorium sesuai dengan prosedur yang berlaku, 
memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan);  

d. Melayani kegiatan praktikum (menyiapkan bahan sesuai dengan 
penuntun praktikum, menyiapkan peralatan sesuai dengan 
penuntun praktikum, melayani guru dan peserta didik dalam 
pelaksanaan praktikum, menyiapkan kelengkapan pendukung 
praktikum (lembar kerja, lembar rekam data, dan lain-lain). 
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beracun sesuai dengan prosedur yang berlaku, menangani 
limbah laboratorium sesuai dengan prosedur yang berlaku, 
memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan);  

d. Melayani kegiatan praktikum (menyiapkan bahan sesuai dengan 
penuntun praktikum, menyiapkan peralatan sesuai dengan 
penuntun praktikum, melayani guru dan peserta didik dalam 
pelaksanaan praktikum, menyiapkan kelengkapan pendukung 
praktikum (lembar kerja, lembar rekam data, dan lain-lain). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ADMINISTRASI  
SARANA PRASARANA 

 
 
 
 

A. PENGERTIAN ADMINISTRASI SARANA PRASARANA 
Administrasi sarana dan prasarana dapat diartikan kegiatan 

menata, mulai dari merencanakan kebutuhan, pengadaan, 
penyimpanan dan penyaluran, pendayagunaan, pemeliharaan, 
penginventarisan dan penghapusan serta penataan lahan, bangunan, 
perlengkapan, dan perabot sekolah secara tepat guna dan tepat 
sasaran. Pada garis besarnya administrasi sarana dan prasarana 
meliputi 5 hal, yakni: (1) penentuan kebutuhan; (2) proses 
pengadaan; (3) pemakaian; (4) pencatatan; dan (5) 
pertanggungjawaban. Administrator pendidikan perlu memberikan 
perhatian pada aspek administrasi sarana dan prasarana pendidikan 
ini. Sarana pendidikan umumnya mencakup semua peralatan dan 
perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang 
dalam proses pendidikan harus sesuai dengan proses 
pembelajarannya seperti: gedung, ruang belajar atau kelas, alat-alat 
atau media pendidikan, meja, kursi dan sebagainya. Sarana 
pendidikan dimaknai sebagai semua fasilitas yang diperlukan dalam 
proses belajar mengajar, baik yang bergerak maupun yang tidak 
bergerak agar pencapaian tujuan pendidikan dan berjalan dengan 
lancar, teratur, efektif dan efesien. Sedangkan yang dimaksud 
dengan prasarana adalah fasilitas yang secara tidak langsung 
menunjang jalannya proses pendidikan, seperti: halaman yang bagus 
untuk melakukan pembelajaran, kebun atau taman sekolah yang 

5 



Tri Yuni Hendrowati138

enak di pandang, jalan menuju ke sekolah mudah, tata tertib sekolah, 
dan sebagainya. Sarana dan prasarana pendidikan pada dasarnya 
dapat dikelompokan dalam empat kelompok, yaitu: tanah, bangunan, 
perlengkapan, dan perabot sekolah. Agar semua fasilitas tersebut 
memberikan kontribusi yang berarti pada jalannya proses 
pendidikan, hendaknya dikelola dengan dengan baik. Pengelolaan 
sarana dan prasarana pendidikan bertujuan untuk memberikan 
pelayanan secara professional di bidang sarana dan prasarana 
pendidikan dalam rangka terselenggaranya proses pendidikan 
secara efektif dan efisien. 

 Terkait apa yang telah dikemukakan tersebut administrasi 
sarana dan prasarana sangat diperlukan untuk menunjang 
pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dalam upaya memenuhi 
fasilitas pendukung sesuai dengan kurikulum. Dalam mengelola 
fasilitas agar berfungsi maksimal, diperlukan aturan yang jelas dan 
pengetahuan tentang administrasi sarana dan prasarana. 
Permendiknas RI Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan 
Prasarana untuk SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA mengatur secara 
lengkap tentang sarana prasara yang wajib dimiliki oleh satuan 
pendidikan dalam rangka memenuhi standar nasional pendidikan 
yang berlaku. Administrasi sarana prasarana sekolah meliputi: (1) 
jumlah prasarana yang dimiliki sekolah, kondisi dan statusnya pada 
tahun tertentu; (2) jumlah sarana yang dimiliki sekolah dan 
kondisinya pada tahun tertentu, baik yang bersifat tetap dan habis 
pakai. Hal-hal yang dicatat dalah administrasi sarana dan prasarana 
adalah: (1) jumlah sarana prasarana, macam dan jenis sarana 
prasana, (2) tanggal pembelian/penggadaan, (3) lokasi sarana, dan 
(4) kondisi sarana prasarana. Fungsi administrasi sarana prasarana 
disamping mencatat keberadaan sarana dan prasarana sekolah juga 
untuk: (1) memberi masukan pada kepala sekolah yang berkaitan 
dengan perbaikan berdasarkan kondisi yang ada, dan (2) 
penambahan sarana prasarana sekolah berdasarkan jumlah siswa 
yang mengikuti proses pembelajaran. 
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enak di pandang, jalan menuju ke sekolah mudah, tata tertib sekolah, 
dan sebagainya. Sarana dan prasarana pendidikan pada dasarnya 
dapat dikelompokan dalam empat kelompok, yaitu: tanah, bangunan, 
perlengkapan, dan perabot sekolah. Agar semua fasilitas tersebut 
memberikan kontribusi yang berarti pada jalannya proses 
pendidikan, hendaknya dikelola dengan dengan baik. Pengelolaan 
sarana dan prasarana pendidikan bertujuan untuk memberikan 
pelayanan secara professional di bidang sarana dan prasarana 
pendidikan dalam rangka terselenggaranya proses pendidikan 
secara efektif dan efisien. 

 Terkait apa yang telah dikemukakan tersebut administrasi 
sarana dan prasarana sangat diperlukan untuk menunjang 
pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dalam upaya memenuhi 
fasilitas pendukung sesuai dengan kurikulum. Dalam mengelola 
fasilitas agar berfungsi maksimal, diperlukan aturan yang jelas dan 
pengetahuan tentang administrasi sarana dan prasarana. 
Permendiknas RI Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan 
Prasarana untuk SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA mengatur secara 
lengkap tentang sarana prasara yang wajib dimiliki oleh satuan 
pendidikan dalam rangka memenuhi standar nasional pendidikan 
yang berlaku. Administrasi sarana prasarana sekolah meliputi: (1) 
jumlah prasarana yang dimiliki sekolah, kondisi dan statusnya pada 
tahun tertentu; (2) jumlah sarana yang dimiliki sekolah dan 
kondisinya pada tahun tertentu, baik yang bersifat tetap dan habis 
pakai. Hal-hal yang dicatat dalah administrasi sarana dan prasarana 
adalah: (1) jumlah sarana prasarana, macam dan jenis sarana 
prasana, (2) tanggal pembelian/penggadaan, (3) lokasi sarana, dan 
(4) kondisi sarana prasarana. Fungsi administrasi sarana prasarana 
disamping mencatat keberadaan sarana dan prasarana sekolah juga 
untuk: (1) memberi masukan pada kepala sekolah yang berkaitan 
dengan perbaikan berdasarkan kondisi yang ada, dan (2) 
penambahan sarana prasarana sekolah berdasarkan jumlah siswa 
yang mengikuti proses pembelajaran. 

 
 
 

B. JENIS-JENIS ADMINISTRASI SARANA PRASARANA 
Sarana dan prasarana adalah semua benda bergerak maupun 

yang tidak bergerak, yang diperlukan untuk menunjang 
penyelenggaraan proses belajar mengajar baik secara langsung 
maupun tidak langsung. Sarana sekolah adalah semua benda/barang 
yang berkaitan langsung dengan proses pembelajaran. Jika sarana 
tidak memenuhi syarat maka tidak terjadi proses pembelajaran yang 
efektif. Sarana sekolah meliputi: (1) kurikulum, (b) buku pegangan 
guru, (c) buku bacaan siswa, (d) alat-alat laboratorium, (e) alat tulis 
kantor, (f) alat bantu media pembelajaran. Sedangkan prasarana 
sekolah secara umum diartikan berbagai barang/benda yang 
memberikan dukungan secara tidak langsung dalam proses 
pembelajaran. Secara umum prasarana sekolah meliputi: (1) lapangan 
sekolah , (2) gedung, (2) ruang kelas, (3) meja kursi gurudan siswa, (4) 
gudang, (5) kamar mandi, (6)perpustakaan sekolah, (7) laboratorium, 
(7) telepon/fax, dll. Kegiatan dalam administrasi sarana dan 
prasarana meliputi: (1) perencanaan kebutuhan. Merupakan kegiatan 
penyusunan daftar kebutuhan prasarana dan sarana didasarkan atas 
pertimbangan bahwa: (a) karena berkembangnya kebutuhan sekolah; 
(b) untuk penggantian barang-barang yang rusak, dihapuskan, atau 
hilang; (c) untuk persediaan barang. Perencanaan sarana dan 
prasarana pendididkan merupakan pekerjaan yang komplek, karena 
harus terintegrasi dengan rencana pembangunan baik lokal, regional 
maupun nasional, sistem perencanaan pun harus  terpadu dengan 
perencanaan pembangunan tersebut, serta harus disesuaikan 
dengan jenis program pendidikan dan tujuan yang ditetapkan. Perlu 
memperhatikan prinsip umum dalam perencanaan kebutuhan, yang 
harus komprehensif, obyektif, fleksibel dan interdisiplin. Program 
pendidikan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan tenaga 
kerja akan berbeda perencanaan kebutuhannya dengan program 
pendidikan yang berorientasi pada pemerataan kesempatan belajar. 
Oleh karena itu dalam perencanaan kebutuhan perlu dikaji aspek 
internal dan eksternal yang diduga akan berpengaruh terhadap 
pendidikan yang akan diselenggarakan. Kegagalan dalam tahap 
perencanaan ini akan berdampak pada terjadinya pemborosan. (2) 
pengadaan sarana dan prasarana. Merupakan kegiatan 
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menghadirkan sarana dan prasarana untuk menunjang proses 
belajar mengajar. Pengadaan adalah kegiatan untuk meghadirkan 
prasarana dan sarana pendidikan dalam rangka menunjang 
pelaksanaan tugas-tugas sekolah. Pengadaan tersebut dapat 
dilaksanaka dengan cara: (a) pembelian; (b) buatan sendiri; (c) 
penerimaan hibah atau bantuan; (d) penyewaan; (e) pinjaman; (f) 
pendaurulangan. (3) penyimpanan sarana dan prasarana pendidikan. 
Penyimpanan adalah kegiatan pengurusan, penyelenggaraan dan 
pengaturan persediaan prasarana dan sarana di dalam ruang 
penyimpanan/gudang. (4) inventarisasi sarana dan prasarana 
pendidikan. Inventarisasi adalah kegiatan melaksanakan pengurusan, 
penyelenggaraan, pengaturan dan pencatatan barang-barang yang 
menjadi milik sekolah yang bersangkutan ke dalam suatu daftar 
inventaris barang. Semua sarana dan prasarana sekolah hendaknya 
diinventarisir, melalui inventarisasi memungkinkan dapat diketahui 
jumlah, jenis barang, kualitas, tahun pembuatan, merek, ukuran, 
harga dan sebagainya. Khususnya untuk sarana dan prasarana 
pendidikan yang berasal dari pemerintah (milik negara) wajib 
diadakan inventarisasi secara cermat, dengan menggunakan format-
format yang telah ditetapkan. Atau mencatat inventarisasinya di 
dalam buku Induk Barang Inventaris dan Buku Golongan Inventaris. 
Buku inventaris ini mencatat semua barang barang inventaris milik 
menurut urutan tunggal. Sedangkan buku golongan barang 
inventaris mencatat barang inventaris menurut golongan barang 
yang telah ditentukan. (5) pemeliharaan prasarana dan sarana 
pendidikan. Sarana dan prasarana merupakan penunjang untuk 
keaktifan proses belajar mengajar. Barang-barang tersebut 
kondisinya tidak akan tetap, tetapi lama kelamaan akan mengarah 
pada kerusakan, kehancuran bahkan kepunahan. Namun agar sarana 
dan prasarana tersebut tidak cepat rusak atau hancur diperlukan 
usaha pemeliharaan yang baik dari pihak pemakainya. Pemeliharaan 
adalah suatu kegiatan dengan pengadaan biaya yang termasuk 
dalam keseluruhan anggaran persekolahan dan diperuntukan bagi 
kelangsungan “building”, “equipment”, serta “furniture”, termasuk 
penyediaan biaya bagi kepentingan perbaikan dan pemugaran, serta 
penggantian. Perlunya pemeliharaan yang baik terhadap bangunan, 
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menghadirkan sarana dan prasarana untuk menunjang proses 
belajar mengajar. Pengadaan adalah kegiatan untuk meghadirkan 
prasarana dan sarana pendidikan dalam rangka menunjang 
pelaksanaan tugas-tugas sekolah. Pengadaan tersebut dapat 
dilaksanaka dengan cara: (a) pembelian; (b) buatan sendiri; (c) 
penerimaan hibah atau bantuan; (d) penyewaan; (e) pinjaman; (f) 
pendaurulangan. (3) penyimpanan sarana dan prasarana pendidikan. 
Penyimpanan adalah kegiatan pengurusan, penyelenggaraan dan 
pengaturan persediaan prasarana dan sarana di dalam ruang 
penyimpanan/gudang. (4) inventarisasi sarana dan prasarana 
pendidikan. Inventarisasi adalah kegiatan melaksanakan pengurusan, 
penyelenggaraan, pengaturan dan pencatatan barang-barang yang 
menjadi milik sekolah yang bersangkutan ke dalam suatu daftar 
inventaris barang. Semua sarana dan prasarana sekolah hendaknya 
diinventarisir, melalui inventarisasi memungkinkan dapat diketahui 
jumlah, jenis barang, kualitas, tahun pembuatan, merek, ukuran, 
harga dan sebagainya. Khususnya untuk sarana dan prasarana 
pendidikan yang berasal dari pemerintah (milik negara) wajib 
diadakan inventarisasi secara cermat, dengan menggunakan format-
format yang telah ditetapkan. Atau mencatat inventarisasinya di 
dalam buku Induk Barang Inventaris dan Buku Golongan Inventaris. 
Buku inventaris ini mencatat semua barang barang inventaris milik 
menurut urutan tunggal. Sedangkan buku golongan barang 
inventaris mencatat barang inventaris menurut golongan barang 
yang telah ditentukan. (5) pemeliharaan prasarana dan sarana 
pendidikan. Sarana dan prasarana merupakan penunjang untuk 
keaktifan proses belajar mengajar. Barang-barang tersebut 
kondisinya tidak akan tetap, tetapi lama kelamaan akan mengarah 
pada kerusakan, kehancuran bahkan kepunahan. Namun agar sarana 
dan prasarana tersebut tidak cepat rusak atau hancur diperlukan 
usaha pemeliharaan yang baik dari pihak pemakainya. Pemeliharaan 
adalah suatu kegiatan dengan pengadaan biaya yang termasuk 
dalam keseluruhan anggaran persekolahan dan diperuntukan bagi 
kelangsungan “building”, “equipment”, serta “furniture”, termasuk 
penyediaan biaya bagi kepentingan perbaikan dan pemugaran, serta 
penggantian. Perlunya pemeliharaan yang baik terhadap bangunan, 

perabot dan perlengkapan sekolah dikarenakan kerusakan 
sebenarnya telah dimulai semenjak hari pertama gedung, perabot 
dan perlengkapan itu diterima dari pihak pemborong, penjual atau 
pembeli sarana tersebut, kemudian disusul oleh proses kepunahan, 
meskipun pemeliharaan yang baik telah dilakukan terhadapa sarana 
tersebut selama dipergunakan. Pemeliharaan (maintenanace) 
merupakan suatu kegiatan berkelanjutan  untuk mengusahakan agar 
sarana dan prasarana pendidikan yang ada tetap dalam keadaan baik 
dan siap untuk dipergunakan. Secara singkat dapat dinyatakan 
bahwa pemeliharaan merupakan kegiatan penjagaan atau 
pencegahan dari kerusakan suatu barang, sehingga barang tersebut 
dalam kondisi baik dan siap pakai. Pemeliharaan berbeda dengan 
rehabilitasi. Rehabilitasi adalah perbaikan berskala besar dan 
dilakukan pada waktu tertentu saja. (6) penghapusan sarana dan 
prasarana pendidikan. Sarana dan prasarana yang sudah ada di 
sekolah, terutama yang berasal dari pemerintah (khusus sekolah 
negeri) tidak akan selamanya bisa digunakan dan dimanfaatkan 
untuk kepentingan pendidikan. Hal ini mungkin disebabkan karena: 
rusak berat sehingga tidak bisa dipergunakan lagi; sarana dan 
prasarana tersebut sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan 
keadaan; biaya pemeliharaan yang tinggi; jumlah sarana dan 
prasarana yang berlebihan; tidak bisa dimanfaatkan; nilai guna 
sarana dan prasarana barang tersebut tidak perlu dimanfaatkan. 
Kondisi ini menyebabkan sarana dan prasarana tersebut harus 
segera dihapus, artinya, menghapus barang-barang inventaris itu 
(milik negara) dari daftar inventaris sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku. Dengan adanya penghapusan ini maka barang tersebut 
dibebaskan dari biaya perbaikan dan pemeliharaan, selain itu dengan 
adanya penghapusan ini akan meringankan beban kerja inventaris 
dan membebaskan tanggung jawab sekolah terhadap barang 
tersebut. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa penghapusan 
adalah kegiatan meniadakan sarana prasarana (barang-barang) milik 
negara/daerah dari daftar inventaris karena barang itu dianggap 
sudah tidak mempunyai nilai guna atau sudah tidak berfungsi 
sebagaimana diharapkan, atau biaya pemeliharaannya sudah terlalu 
mahal. (7) pengawasan sarana dan prasarana. Pengawasan sarana 
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dan prasarana merupakan kegiatan pengamatan, pemerikasaan dan 
penilaian terhadap pelaksanaan administrasi sarana dan prasarana 
pendidikan di sekolah untuk menghindari penyimpangan, 
penggelapan atau penyalahgunaan. Meliputi: buku perencanaan 
pengadaan barang, buku pembagian dan penggunaan barang, buku 
perbaikan barang, dan lain-lain. 

Administrasi sarana dan prasarana dapat berupa: (1) Dokumen 
analisis luas lahan dan bangunan; (2) Dokumen analisis kebutuhan 
sarana prasarana;  (3) Dokumen master plan/peta sekolah, foto–
foto sarana prasarana; (4) Dokumen kepemilikan lahan; (5) 
Dokumen IMB/peruntukan bangunan; (6) Dokumen kepemilikan 
daya listrik; (7) Dokumen program dan pelaksanaan pemeliharaan 
sarana dan prasarana; (8) Buku teks/BSE/Buku guru/Buku siswa; 
(9) Dokumen administrasi inventaris laboratorium; (10) Dokumen 
administrasi  inventaris perpustakaan; (11) Buku inventaris sekolah; 
(12) Daftar inventaris tiap ruang (KIR); (13) Administrasi 
perlengkapan/barang (Buku penerimaan barang, Buku pengeluaran 
barang, Buku pemeriksaan perlengkapan/barang, Kartu 
pemeliharaan barang, Dokumen penghapusan barang, dan 
Dokumen usulan pengadaan barang). 

Sarana dan Prasarana pendidikan, khususnya lahan, bangunan 
dan perlengkapan sekolah seyogyanya menggambarkan program 
pendidikan atau kurikulum sekolah itu. Karena bangunan dan 
perlengkapan sekolah tersebut diadakan dengan berlandaskan pada 
kurikulum atau program pendidikan yang berlaku, sehingga dengan 
adanya kesesuaian itu memungkinkan fasilitas yang ada benar-benar 
menunjang jalannya proses pendidikan. Agar program pendidikan 
bisa tercapai dengan baik ada beberapa prinsip yang harus 
diperhatikan dalam mengelola sarana dan prasarana pendidikan di 
sekolah. Prinsip-prinsip yang dimaksud adalah: Prinsip pencapaian 
tujuan, yaitu bahwa sarana dan prasarana pendidikan di sekolah 
harus selalu dalam kondisi siap pakai bilamana akan didayagunakan 
oleh personil sekolah dalam rangka pencapaian tujuan proses belajar 
mengajar; Prinsip efisiensi, yaitu bahwa pengadaan sarana dan 
prasarana pendidikan di sekolah hars dilakukan melalui perencanaan 
yang seksama, sehingga dapat diadakan sarana dan prasarana 
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kurikulum atau program pendidikan yang berlaku, sehingga dengan 
adanya kesesuaian itu memungkinkan fasilitas yang ada benar-benar 
menunjang jalannya proses pendidikan. Agar program pendidikan 
bisa tercapai dengan baik ada beberapa prinsip yang harus 
diperhatikan dalam mengelola sarana dan prasarana pendidikan di 
sekolah. Prinsip-prinsip yang dimaksud adalah: Prinsip pencapaian 
tujuan, yaitu bahwa sarana dan prasarana pendidikan di sekolah 
harus selalu dalam kondisi siap pakai bilamana akan didayagunakan 
oleh personil sekolah dalam rangka pencapaian tujuan proses belajar 
mengajar; Prinsip efisiensi, yaitu bahwa pengadaan sarana dan 
prasarana pendidikan di sekolah hars dilakukan melalui perencanaan 
yang seksama, sehingga dapat diadakan sarana dan prasarana 

pendidikan yang baik dengan harga yang murah. Dan pemakaiannya 
pun harus dengan hati-hati sehingga mengurangi pemborosan; 
Prinsip Administratif, yaitu bahwa manajemen sarana dan prasarana 
ndidikan di sekola harus selalu memperhatikan undang-undang, 
peraturan, instruksi dan petunjuk teknis yang diberlakukan oleh 
yang berwenang; Prinsip kejelasan tanggung jawab, yaitu bahwa 
manajemen sarana dan prasarana pendidikan di sekolah harus di 
delegasikan kepada personel sekolah yang mampu 
bertanggungjawab. Apabila melibatkan banyak personel sekolah 
dalam manajemennya maka perlu adanya deskripsi tugas dan 
tanggung jawab yang jelas untuk setiap personel sekolah; dan 
Prinsip Kekohesifan, yaitu bahwa manajemen sarana dan prasarana 
pendidikan di sekolah itu harus direalisasikan dalam bentuk proses 
kerja yang sangat kompak. 
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Peningkatan mutu pendidikan pada semua jenjang dan jenis 

pendidikan bukanlah tugas yang ringan karena tidak hanya 
terhubung dengan permasalahan teknis, tetapi mencakup berbagai 
persoalan yang sangat rumit dan kompleks, baik yang berkaitan 
dengan perencanaan, pendanaan, maupun efisiensi dan efektivitas 
penyelenggaraan sistem persekolahan, peningkatan mutu 
pendidikan juga menuntut administrasi/manajemen pendidikan 
yang bermutu. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Balitbang 
Dikbud (1999) menunjukkan bahwa manajemen sekolah merupakan 
salah satu faktor yang memengaruhi kualitas pendidikan. Untuk 
mewujudkan pendidikan yang bekualitas, perlu adanya pengelolaan 
secara menyeluruh dan profesional terhadap sumberdaya yang ada 
dalam lembaga pendidikan. Salah satu sumberdaya yang perlu 
dikelola dengan baik dalam lembaga pendidikan adalah keuangan. 
Dalam konteks ini keuangan merupakan sumber dana yangsangat 
diperlukan sekolah sebagai alat untuk melengkapi berbagai sarana 
dan prasaranapemelajaran di sekolah, meningkatkan kesejahteraan 
guru, layanan dan pelaksanaanprogram supervisi. Oleh karena itu, 
kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan di sekolah harus 
mengetahui dan mampu mengelola keuangan sekolah dengan baik, 
bertanggung jawab, dan transparan kepada masyarakat dan 
pemerintah. 
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A. KOMPONEN KEUANGAN SEKOLAH 
Menurut Mohammad Mustari (2014), komponen keuangan 

sekolah merupakan ketatausahaan dan tindakan keuangan yang 
meliputi: pencatatan data, perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan 
pertanggung jawaban keuangan. Secara umum aktifitas manajemen 
keuangan, meliputi: 1) Aktifitas penggunaan dana, yaitu aktifitas 
untuk menginvestasikan dana pada berbagai aktiva; 2) Aktifitas 
perolehan dana, yaitu aktifitas untuk mendapatkan sumber dana, 
baik dari sumber dana internal maupun sumber dana eksternal 
sekolah; 3) Aktifitas pengelolaan aktiva, yaitu setelah dana diperoleh 
dan dialokasikan dalam bentuk aktiva, dana harus dikelola seefisien 
mungkin. Komponen utama manajemen keuangan meliputi: 1) 
Prosedur anggaran; 2) Prosedur akuntansi keuangan; 3) 
pembelajaran, pergudangan, dan prosedur pendistribusian; 4) 
Prosedur investasi; dan 5) Prosedur pemeriksaan. Keuangan 
merupakan faktor penting untuk melakukan kegiatan hal ini sukar 
sekali dibayangkan pelaksanaan kegiatan tersebut tanpa uang. 
Namun dibalik itu, mengadakan uang untuk melaksanakan kegiatan 
itupun tidak mudah. Oleh karena itu pengadministrasian keuangan 
sangat perlu demi tercapainya efektifitas dan efesiensi. Administrasi 
keuangan sekolah merupakan suatu kegiatan perencanaan, 
penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, pencarian, 
dan penyimpanan dana yang diselenggarakan oleh suatu sekolah. 
Menurut Depdiknas (2000), manajemen keuangan merupakan 
tindakan pengurusan/ketatausahaan keuangan yang meliputi 
pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan 
pelaporan. Sehingga dapat dimaknai bahwa manajemen keuangan 
sekolah merupakan serangkaian aktifitas mengatur keuangan 
sekolah mulai dari perencanaan, pembukuan, pembelanjaan, 
pengawasan, dan pertanggungjawaban keuangan sekolah. 
Pelaksanaan aktifitas administrasi keuangan di sekolah merupakan 
salah satu aktifitas yang turut menentukan keberlangsungan 
penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Administrasi keuangan 
mengacu pada Standar Nasional Pendidikan “Standar Pembiayaan 
Pendidikan” terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya 
personal. Biaya investasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud 
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meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan 
sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap. Biaya personal, 
meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik 
untuk bias mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan 
berkelanjutan. Sedangkan biaya operasi satuan pendidikan, meliputi: 
gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang 
melekat pada gaji; bahan atau peralatan pendidikan habis pakai; dan 
biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa 
telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, 
transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya.   

Secara garis besar sumber keuangan sekolah dapat 
dikelompokkan atas tiga sumber, yaitu: 1) Pemerintah (baik 
pemerintah pusat, daerah maupun kedua-duanya, yang bersifat 
umum atau khusus dan diperuntukkan bagi kepentingan 
pendidikan; 2) Orang tua atau peserta didik; 3)Masyarakat, baik 
mengikat maupun tidak mengikat.  

Sumber keuangan sekolah ada dua macam, dari pemerintah 
dan nonpemerintah. Keuangan dari pemerintah yaitu dari uang 
rutin dan uang pembangunan, sedangkan keuangan dari 
nonpemerintah yaitu dari SPP dan sumbangan dari orang tua dan 
masyarakat, baik yang melalui komite sekolah, maupun yang 
langsung pada kepala sekolah. Administrasi keuangan dan 
pertanggungjawabannya ditentukan oleh undang-undang. 
Kekuasaan otorisator dan ordonateur tidak boleh berfungsi sebagai 
bendaharawan. Otorisator berwenang mengeluarkan otorisasi, tapi 
dengan otorisasi itu tidak ada kekuasaan mengeluarkan uang dari 
kas bendaharawan. Ordonateur berhak mengeluarkan surat 
perintah membayar uang tetapi tidak berhak menggunakannya 
tanpa otorisasi. Bendaharawan mengeluarkan uang tetapi tidak 
berhak mengeluarkan uang tanpa pengaturan pemerintah yang 
berwenang dalam hal ini. Karena masalah keuangan merupakan 
masalah yang peka, maka perlu dikelola secara cermat, dan hati-
hati. Untuk itu diperlukan pembukuan yang rapi serta benar tentang 
penerimaan dan pengeluaran uang. Pemegang keuangan itu perlu 
ditatar mengenai pembukuan keuangan sekolah, prosedur 
penggunaan keuangan dan pertanggungjawaban.  
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masalah yang peka, maka perlu dikelola secara cermat, dan hati-
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ditatar mengenai pembukuan keuangan sekolah, prosedur 
penggunaan keuangan dan pertanggungjawaban.  

Pembiayaan atau pendanaan pendidikan adalah tanggung 
jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan 
masyarakat. Tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah 
daerah untuk menyediakan anggaran pendidikan berdasarkan 
prinsip keadilan, kecukupan dan keberlanjutan. Dalam rangka 
memenuhi tanggung jawab pendanaan tersebut, pemerintah pusat, 
pemerintah daerah, dan masyarakat mengerahkan sumber daya 
yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
dikelolaberdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan 
akuntabilitas publik. 

Dalam pelaksanaannya, manajemen keuangan menganut asas 
pemisahan tugas antara fungsi: Otorisator; Ordonator; dan 
Bendaharawan. Otorisator adalah pejabat yang diberi wewenang 
untuk mengambil tindakan yang mengakibatkan penerimaan dan 
pengeluaran anggaran. Ordonator adalah pejabat yang berwenang 
melakukan pengujian dan memerintahkan pembayaran atas segala 
tindakan yang dilakukan berdasarkan otorisasi yang telah 
ditetapkan. Bendaharawan adalah pejabat yang berwenang 
melakukan penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang serta 
diwajibkan membuat perhitungan dan pertanggungjawaban.  

Kepala Sekolah, sebagai manajer, berfungsi sebagai Otorisator 
dan dilimpahi fungsi Ordonator untuk memerintahkan pembayaran. 
Namun, tidak dibenarkan melaksanakan fungsi Bendaharawan 
karena berkewajiban melakukan pengawasan kedalam. Sedangkan 
Bendaharawan, di samping mempunyai fungsi fungsi 
bendaharawan, juga dilimpahi fungsi ordonator untuk menguji hak 
atas pembayaran.  

 
B. PRINSIP-PRINSIP ADMINISTRASI KEUANGAN 

Pengelolaan dana pendidikan menurut pasal 48 Undang-
undang Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa pengelolaan dana 
pendidikan berdasarkan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, 
efektivitas, efisiensi, keadilan. Transparansi, dapat dimaknai sebagai 
keterbukaan. Transparansi di bidang manajemen berarti adanya 
keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Transparansi 
keuangan sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan dukungan 
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orang tua. Keterbukaan yang dimaksud disini adalah keterbukaan 
dalam mengelola suatu kegiatan, baik dari mana sumber keuangan 
didapat, besaran jumlahnya, rincian penggunaanya, dan 
pertanggungjawabannya harus jelas dalam upaya memudahkan 
pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya. 
Transparansi ini merupakan modal utama untuk menciptaka trust 
para pihak terkait. Aktifitas administrasi keuangan di sekolah antara 
lain: 1) Perencanaan RKAS (baik RKAS 1 pada semester ganjil maupun 
RKAS 2 pada semester genap, di setiap Tahun Akademik yang 
bbiasanya ditempel di papan pengumuman dan diletakkan ditempat 
terbuka sehingga siapa saja yang membutuhkan informasi dapat 
dengan mudah mendapatkannya); 2) Pelaksanaan anggaran dan 
Pertanggung jawaban Keuangan. Misal: Bantuan operasional sekolah 
(BOS); Bantuan operasional Pendidikan (BOP); Komite Sekolah; dan 
Zakat, Infaq dan Shadaqah. Dalam upaya pengendalian administrasi 
keuangan sekolah, suatu sekolah memerlukan beberapa dokumen 
seperti: 1) Dokumen investasi sarana prasarana; 2) Dokumen 
Program dan realisasi (pengembangan PTK, gaji, kesiswaan, ATK, 
penggandaan, biaya daya dan jasa, biaya operasional tidak langsung, 
dll.); 3) Dokumen pedoman pengelolaan sekolah; 4) Dokumen 
penerimaan beasiswa; 5) Dokumen pembukuan keuangan (BKU, 
Buku kas pembantu, Buku pembantu pajak, Buku laporan keuangan 
(APBN, APBD, dll.); 6) Dokumen pemeriksaan atasan langsung.  

Akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan sebuah konsep etika 
yang dekat dengan administrasi publik pemerintahan (lembaga 
eksekutif pemerintah, lembaga legislatif parlemen dan lembaga 
yudikatif kehakiman) yang mempunyai beberapa arti antara lain, hal 
ini sering digunakan secara sinonim dengan konsep-kosnep seperti 
yang dapat dipertanggungjawabkan (responsibility), kemampuan 
memberikan jawaban (answerability), yang dapat dipersalahkan 
(blameworthiness) dan yang mempunyai kewajiban (liability) 
termasuk istilah lain yang mempunyai keterkaitan dengan harapan 
dapat menerangkannya. Secara umum akuntabilitas dapat dimaknai 
sebagai permintaan pertanggungjawaban atas pemenuhan tanggung 
jawab yang diserahkan kepadanya. Dalam tugasnya mengaudit 
laporan keuangan, auditor dituntut bekerja dengan akuntabilitas 
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yang dekat dengan administrasi publik pemerintahan (lembaga 
eksekutif pemerintah, lembaga legislatif parlemen dan lembaga 
yudikatif kehakiman) yang mempunyai beberapa arti antara lain, hal 
ini sering digunakan secara sinonim dengan konsep-kosnep seperti 
yang dapat dipertanggungjawabkan (responsibility), kemampuan 
memberikan jawaban (answerability), yang dapat dipersalahkan 
(blameworthiness) dan yang mempunyai kewajiban (liability) 
termasuk istilah lain yang mempunyai keterkaitan dengan harapan 
dapat menerangkannya. Secara umum akuntabilitas dapat dimaknai 
sebagai permintaan pertanggungjawaban atas pemenuhan tanggung 
jawab yang diserahkan kepadanya. Dalam tugasnya mengaudit 
laporan keuangan, auditor dituntut bekerja dengan akuntabilitas 

yang tinggi dan secara profesional, dalam upaya  memenuhi 
permintaan klien yang menginginkan kinerja yang tinggi. Nur 
Harniyah (2015) mengemukakan bahwa akuntabilitas adalah kondisi 
seseorang yang dinilai oleh orang lain karena kualitas performasinya 
dalam menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan yang menjadi 
tanggung jawabnya. Akuntabilitas di dalam manajemen keuangan 
berarti penggunaan uang sekolah dapat dipertanggungjawabkan 
sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Budi Setiyono 
(2014:181) menyatakan pendapatnya tentang akuntabilitas, yaitu 
accountability adalah konsep yang memiliki beberapa makna. 
Terminologi ini sering digunakan dengan beberapa konsep seperti 
answerability, rensponsibility, dan terminology lain yang berkaitan 
dengan “the expectation of account-giving” (harapan pemberi 
mandat dengan pelaksana mandat). Dengan demikian accountaility 
mencakup dengan harapan atau asumsi perilaku hubungan antara 
pemberi dan penerima mandat. Laporan keuangan memiliki 
beberapa karakteristik utama yaitu adalah relevan, andal dan dapat 
dipahami. Karakteristik tersebut harus dipenuhi agar laporan 
keuangan bermanfaat bagi pengguna untuk pengambilan keputusan, 
menurut Dwi Martani (2014:54). Menurut Muhammad Mustari (2014: 
166), menyatakan ada tiga pilar utama yang menjadi prasyarat 
terbangunnya akuntabilitas, yaitu: 1) Adanya transparansi para 
penyelenggara sekolah dengan menerima masukan dan 
mengikutsertakan berbagai komponen dalam mengelola sekolah; 2) 
Adanya standar kinerja di setiap institusi yang dapat diukur dalam 
melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya; 3) Adanya partisipasi 
untuk saling menciptakan suasana kondusif dalam menciptakan 
pelayanan masyarakat dengan prosedur yang mudah, biaya yang 
murah, dan pelayanan yang cepat.  

Efektivitas. Efektif sering dimaknai sebagai pencapaian tujuan 
yang telah ditetapkan. Efektivitas menurut Beni (2016: 69) adalah 
hubungan antara output dan tujuan atau dapat juga dikatakan 
merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan 
prosedur dari organisasi. Efektivitas juga berhubungan dengan 
derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga 
suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai 
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pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan 
masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditentukan. 
Mardiasmo (2016) menyatakan pendapatnya tentang efektivitas 
adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi 
mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka 
organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Indikator 
efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (outcome) 
dari keluaran (Output) program dalam mencapai tujuan program. 
Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap 
pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin 
efektif proses kerja suatu unit organisasi. Sedangkan Mahmudi 
(2010), menyatakan efektivitas merupakan hubungan antara 
keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikatakan 
efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir 
kebijakan. Keefektifan dicirikan oleh hasil yang berkualitas 
(characterized by qualitative outcomes). Manajemen keuangan 
sekolah dikatakan memenuhi prinsip efektivitas kalau kegiatan yang 
dilakukan dapat mengatur keuangan untuk membiayai aktifitas 
dalam rangka mencapai tujuan sekolah yang bersangkutan dan 
kualitatif outcomesnya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.  

Efisiensi. Efisiensi berarti suatu ukuran keberhasilan suatu 
kegiatan yang diukur berdasarkan besarnya biaya atau sumber daya 
yang digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Bisa 
dikatakan bahwa semakin sedikit dana atau sumber daya yang 
digunakan dalam mencapai hasil yang direncanakan maka semakin 
dapat dikatakan efisien. Kata efisiensi juga umumnya dimaknai 
dengan minimnya sumber daya yang digunakan dalam suatu 
pencapaian tujuan, untuk mencapai hasil yang diharapkan. Suatu 
kegiatan dapat dikatakan efisien apabila ada perbaikan dalam 
prosesnya, bisa dari segi lebih cepat atau lebih murah. Mohamad 
Mustari (2014) menyatakan, efisiensi adalah perbandingan yang 
terbaik antara masukan (input) dan keluaran (output) atau antara 
daya dan hasil. Daya yang dimaksud meliputi: tenaga, pikiran, waktu, 
biaya. Perbandingan tersebutdapat dilihat dari dua hal: 1) Dilihat dari 
segi penggunaan waktu, tenaga, dan biaya. Kegiatan dapat dikatakan 
efisien kalau penggunaan waktu, tenaga, dan biaya yang sekesil-
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kegiatan yang diukur berdasarkan besarnya biaya atau sumber daya 
yang digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Bisa 
dikatakan bahwa semakin sedikit dana atau sumber daya yang 
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dapat dikatakan efisien. Kata efisiensi juga umumnya dimaknai 
dengan minimnya sumber daya yang digunakan dalam suatu 
pencapaian tujuan, untuk mencapai hasil yang diharapkan. Suatu 
kegiatan dapat dikatakan efisien apabila ada perbaikan dalam 
prosesnya, bisa dari segi lebih cepat atau lebih murah. Mohamad 
Mustari (2014) menyatakan, efisiensi adalah perbandingan yang 
terbaik antara masukan (input) dan keluaran (output) atau antara 
daya dan hasil. Daya yang dimaksud meliputi: tenaga, pikiran, waktu, 
biaya. Perbandingan tersebutdapat dilihat dari dua hal: 1) Dilihat dari 
segi penggunaan waktu, tenaga, dan biaya. Kegiatan dapat dikatakan 
efisien kalau penggunaan waktu, tenaga, dan biaya yang sekesil-

kecilnya dapat mencapai hasil yang ditetapkan; 2) Dilihat dari segi 
hasil. Kegiatan dapat dikatakan efisien kalau dengan penggunaan 
waktu, tenaga, dan biaya tertentu memberikan hasil sebanyak-
banyaknya baik kuantitas maupun kualitasnya. Tingkat efisiensi yang 
tinggi memungkinkan terselenggaranya pelayanan terhadap 
masyarakat secara memuaskan dengan menggunakan sumberdaya 
yang tersedia secara optimal dan bertanggungjawab. Efisiensi 
merupakan hubungan atau perbandingan antara keluaran (output) 
atau hasil barang dan jasa yang dihasilkan dengan masukan (input) 
yang langka dalam satuan unit kerja atau ketetapan cara (usaha, 
kerja) dalam melakukan sesuatu (tidak membuang-buang waktu, 
tenaga dan biaya). Dengan demikian dapat diartikan efisiensi 
merupakan perbandingan antara sumber yang digunakan dengan 
hasil yang diperoleh. Semakin sedikit sumber daya yang digunakan 
untuk mencapai sesuatu yang telah direncanakan maka artinya 
semakin efisien. Efisiensi sering dikaitkan dengan penghematan baik 
waktu, sumber daya, biaya maupun tenaga. Jadi, efisiensi merupakan 
suatu yang memiliki tujuan dan manfaat. Berikut adalah beberapa 
tujuan dan manfaat efisiensi: 1) Mencapai suatu hasil atau tujuan 
yang sesuai dengan apa yang diharapkan; 2) Mengurangi dan 
menghemat penggunaan sumber daya dalam melakukan kegiatan; 3) 
Mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang dimiliki sehingga 
tidak ada yang dibuang percuma; 4) Untuk meningkatkan kinerja 
satuan unit kerja sehingga output-nya semakin optimal; dan 5) Agar 
mengoptimalkan keuntungan atau laba yang mungkin didapatkan. 
Tujuan utama dari efisiensi adalah untuk mendapatkan efisiensi 
yang optimal artinya adalah perbandingan terbaik antara sumber 
daya yang dikorbankan dengan hasil yang didapatkan sesuai dengan 
yang diharapkan.  

Keadilan adalah ukuran yang harus diberikan guna mencapai 
keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan 
bersama. Ada tiga prinsip keadilan, yaitu (1) kebebasan yang sama 
yang sebesar-besarnya, (2) perbedaan, (3) persamaan yang adil atas 
kesempatan. Keadilan juga dimaknai adalah kondisi kebenaran ideal 
secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau 
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orang. Menurut sebagian besar teori, keadilan memiliki tingkat 
kepentingan yang besar. 

Pembiayaan pendidikan dalam sistem pendidikan nasional 
diatur dalam PeraturanPemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang 
pendanaan pendidikan. Pembiayaan pendidikan ini meliputi:1) Biaya 
satuan pendidikan yang terdiri dari biaya investasi (terdiri atas 
biaya investasi lahan pendidikan, dan biaya investasi selain lahan 
pendidikan). Biaya operasi terdiri atas biaya personalia, dan biaya 
nonpersonalia. Bantuan biaya pendidikan dan beasiswa; 2) Biaya 
penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan; dan 3) Biaya 
pribadi peserta didik. 

 
C. TUJUAN DAN FUNGSI ADMINISTRASI KEUANGAN  

Secara umum tujuan manajemen keuangan sekolah adalah 
untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan dana 
sekolah. Meningkatkan akuntabilitas dan juga tranparansi yang 
berhubungan dengan keuangan sekolah. Meminimalisir 
penyalahgunaan anggaran untuk hal yang tidak diperlukan. Untuk 
mencapai tujuan tersebut, maka dibutuhkan kreativitas kepala 
sekolah dalam menggali sumber-sumber dana, menempatkan 
bendaharawan yang menguasai dalam pembukuan dan 
pertanggungjawaban keuangan serta memanfaatkan dana secara 
benar sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Oleh karena itu 
pihak sekolah mesti melakukan tugasnya untuk memastikan target-
target manajemen keuangan, seperti: 
2. Menjamin agar dana yang tersedia dipergunakan untuk 

kegiatan harian sekolah dan menggunakan kelebihan dana 
untuk diinvestasikan kembali; 

3. Memelihara barang-barang (asset) sekolah; 
4. Menjaga agar peraturan-peraturan serta praktik penerimaan, 

pencatatan, dan pengeluaran uang diketahui dan dilaksanakan. 
Manajemen keuangan mempunyai fungsi: 

2. Perencanaan keuangan: membuat rencana pemasukan dan 
pengeluaran serta kegiatan-kegiatan lainnya untuk periode 
tertentu; 
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sekolah dalam menggali sumber-sumber dana, menempatkan 
bendaharawan yang menguasai dalam pembukuan dan 
pertanggungjawaban keuangan serta memanfaatkan dana secara 
benar sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Oleh karena itu 
pihak sekolah mesti melakukan tugasnya untuk memastikan target-
target manajemen keuangan, seperti: 
2. Menjamin agar dana yang tersedia dipergunakan untuk 

kegiatan harian sekolah dan menggunakan kelebihan dana 
untuk diinvestasikan kembali; 

3. Memelihara barang-barang (asset) sekolah; 
4. Menjaga agar peraturan-peraturan serta praktik penerimaan, 

pencatatan, dan pengeluaran uang diketahui dan dilaksanakan. 
Manajemen keuangan mempunyai fungsi: 

2. Perencanaan keuangan: membuat rencana pemasukan dan 
pengeluaran serta kegiatan-kegiatan lainnya untuk periode 
tertentu; 

3. Penganggaran keuangan: tindak lanjut dari perencanaan 
keuangan dengan membuat detail pengeluaran dan pemasukan; 

4. Pengelolaan keuangan: menggunakan dana sekolah untuk 
memaksimalkan dana yang ada dengan berbagai cara; 

5. Pencarian keuangan: mencari dan mengeksploitasi sumber 
dana yang ada untuk operasional kegiatan sekolah; 

6. Penyimpanan keuangan: mengumpulkan dana sekolah serta 
menyimpan dan mengamankan dana tersebut; 

7. Pengendalian keuangan: melakukan evaluasi serta perbaikan 
atas keuangan dan system keuangan pada sekolah; 

8. Pemeriksaan keuangan: melakukan audit internal atas 
keuangan sekolah yang ada agar tidak terjadi penyimpangan; 

9. Pelaporan keuangan: penyediaan informasi tentang kondisi 
keuangan sekolah sekaligus sebagai bahan evaluasi. 

 
Pengelolaan administrasi keuangan sekolah perlu diawali 

dengan perencanaan yang sebaik-baiknya karena perencanaan akan 
menjadi peta atau pedoman jalannya pengelolaan administrasi 
keuangan sekolah. Pengelolaan administrasi keuangan juga perlu 
menerapkan prinsip-prinsip  agar dalam pelaksanaannya dapat 
berjalan sesuai dengan perencanaan, dapat berjalan dengan 
transparan, efektif dan efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan. 
Dalam mengelola administrasi keuangan sekolah, diperlukan strategi 
sebagai berikut:  
1. Strategic Planning. Berpedoman keterkaitan internal dan 

kebutuhan eksternal yang datang dari luar. Terkandung unsur 
analisis kebutuhan, proyeksi, peramalan, ekonomi dan finansial; 

2. Strategic Management. Upaya mengelola proses perubahan, 
seperti: perencanaan, strategis, struktur organisasi, kontrol, 
strategis dan kebutuhan primer.  

3. Strategic Thinking. Sebagai kerangka dasar untuk merumuskan 
tujuan dan hasil secara berkesinambungan. 

 
Komponen keuangan sekolah merupakan komponen yang 

menentukan terlaksananya kegiatan belajar mengajar bersama 
komponen-komponen lain. Dalam pengelolaan keuangan sekolah 
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perlu secara jelas memperlihatkan cara mengatur lalu lintas uang 
yang diterima dan dibelanjakan mulai dari kegiatan perencanaan, 
pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan sampai dengan 
penyampaian umpan balik. Perencanaan menentukan untuk apa, 
dimana, kapan dan beberapa lama akan dilaksanakan, dan 
bagaimana cara melaksanakannya. Pengorganisasian menentukan 
bagaimana aturan dan tata kerjanya. Pelaksanaan menentukan siapa 
yang terlibat, apa yang dikerjakan, dan masing-masing bertanggung 
jawab dalam hal apa. Pengawasan dan pemeriksaan mengatur 
kriterianya, bagaimana cara melakukannya, dan akan dilakukan oleh 
siapa. Umpan balik merumuskan kesimpulan dan saran-saran untuk 
kesinambungan terselenggaranya Manajemen Operasional Sekolah. 
Langkah pertama penyusunan rencana (planning) di dalam setiap 
penggunaan anggaran dalam penentuan rencana pengeluaran 
keuangan adalah menganalisa berbagai aspek yang berhubungan 
erat dengan pola perencanaan anggaran yang didasarkan 
pertimbangan kondisi keuangan, line of business, keadaan para 
nasabah/konsumen, organisasi pengelola, dan skill para pejabat 
pengelola.  
 
Proses pengelolaan keuangan di sekolah meliputi:  
1.  Perencanaan anggaran  
2.  Strategi mencari sumber dana sekolah  
3.  Penggunaan keuangan sekolah  
4.  Pengawasan dan evaluasi anggaran  
5.  Pertanggungjawaban  

 
Pemasukan dan pengeluaran keuangan lembaga pendidikan/ 

nsekolah diatur dalam Rancangan Kerja Anggaran Sekolah (RKAS), 
hal yang ada hubungannya dengan RKAS adalah sebagai berikut:  
1.  Penerimaan (pemasukan/penerimaan)  
2.  Pengunaan (pembelanjaan)  
3.  Pertanggungjawaban (pelaporan)  
 

Sedangkan dimensi pengeluaran keuangan sekolah berupa 
biaya rutin dan biaya pengembangan. Biaya rutin adalah biaya yang 
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perlu secara jelas memperlihatkan cara mengatur lalu lintas uang 
yang diterima dan dibelanjakan mulai dari kegiatan perencanaan, 
pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan sampai dengan 
penyampaian umpan balik. Perencanaan menentukan untuk apa, 
dimana, kapan dan beberapa lama akan dilaksanakan, dan 
bagaimana cara melaksanakannya. Pengorganisasian menentukan 
bagaimana aturan dan tata kerjanya. Pelaksanaan menentukan siapa 
yang terlibat, apa yang dikerjakan, dan masing-masing bertanggung 
jawab dalam hal apa. Pengawasan dan pemeriksaan mengatur 
kriterianya, bagaimana cara melakukannya, dan akan dilakukan oleh 
siapa. Umpan balik merumuskan kesimpulan dan saran-saran untuk 
kesinambungan terselenggaranya Manajemen Operasional Sekolah. 
Langkah pertama penyusunan rencana (planning) di dalam setiap 
penggunaan anggaran dalam penentuan rencana pengeluaran 
keuangan adalah menganalisa berbagai aspek yang berhubungan 
erat dengan pola perencanaan anggaran yang didasarkan 
pertimbangan kondisi keuangan, line of business, keadaan para 
nasabah/konsumen, organisasi pengelola, dan skill para pejabat 
pengelola.  
 
Proses pengelolaan keuangan di sekolah meliputi:  
1.  Perencanaan anggaran  
2.  Strategi mencari sumber dana sekolah  
3.  Penggunaan keuangan sekolah  
4.  Pengawasan dan evaluasi anggaran  
5.  Pertanggungjawaban  

 
Pemasukan dan pengeluaran keuangan lembaga pendidikan/ 

nsekolah diatur dalam Rancangan Kerja Anggaran Sekolah (RKAS), 
hal yang ada hubungannya dengan RKAS adalah sebagai berikut:  
1.  Penerimaan (pemasukan/penerimaan)  
2.  Pengunaan (pembelanjaan)  
3.  Pertanggungjawaban (pelaporan)  
 

Sedangkan dimensi pengeluaran keuangan sekolah berupa 
biaya rutin dan biaya pengembangan. Biaya rutin adalah biaya yang 

dikeluarkan rutin setiap bulannya dari tahun ke tahun, seperti gaji 
tenaga kependidikan baik guru maupun non guru, biaya operasional, 
biaya pemeliharaan baik gedung maupun sarana prasarana kegiatan 
pembelajaran. Biaya pengembangan, seperti biaya pembangunan, 
perawatan dan perbaikan gedung, penambahan gedung, 
penambahan bangku, almari dan pengeluaran lain yang bersifat 
tetap. Dalam manajemen keuangan ada beberapa komponen yang 
terdiri dari:   
1.  Prosedur anggaran;  
2.  Prosedur akuntansi keuangan  
3.  Pembelajaran, pergudangan, dan prosedur pendistribusian  
4.  Prosedur investasi;  
5.  Prosedur pemeriksaan.  
 

Dalam pelaporan dan pertanggungjawaban Kepala Sekolah 
wajib menyampaikan laporan di bidang keuangan terutama 
mengenai pengeluaran keuangan sekolah. Pengevaluasi dilakukan 
setiap triwulan atau per semester. Pelaporan dan 
pertanggungjawaban keuangan lembaga pendidikan/sekolah harus 
dilaporkan secara rutin sesuai dengan peraturan yang berlaku. 
Pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran yang berasal dari 
orang tua peserta didik dan masyarakat dilakukan secara rinci dan 
transparan sesuai dengan sumber dananya. Pelaporan dan 
pertanggungjawaban anggaran yang berasal dari sekolah swasta 
dilakukan secara rinci dan transparan kepada dewan guru dan staf 
sekolah. 
 
D. SUMBER KEUANGAN SEKOLAH 

Sekolah sebagai suatu unit kerja tidak terlepas dari masalah 
keuangan. Keuangan sekolah saat ini bersumber dari Komite 
Sekolah, yang berasal dari peranserta masyarakat dalam hal ini 
adalah orang tua/wali peserta didik; dan dana yang berasal dari 
pemerintah “Biaya Operasional Sekolah (BOS)”. 
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1. Komite Sekolah 
Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah, 

disahkan dalam upaya untuk meningkatkan layanan mutu 
pendidikan. Revitalisasi peran Komite Sekolah sebagai lembaga 
mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, 
komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan 
dioptimalkan berdasarkan prinsip gotong royong. Sesuai pasal 2 
Permendikbud Nomor 75 Tahun 2015, Komite Sekolah berkedudukan 
di tiap sekolah, berfungsi dalam peningkatan pelayanan pendidikan; 
menjalankan fungsinya secara gotong royong, demokratis, mandiri, 
profesional, dan akuntabel. Bupati/Wali Kota, Camat, Lurah/Kepala 
Desa merupakan pembina seluruh Komite Sekolah sesuai dengan 
wilayah kerjanya.  

Lebih lanjut dijelaskan bahwa menurut Permendikbud ini, 
anggota Komite Sekolah berjumlah paling sedikit 5 (lima) orang dan 
paling banyak 15 (lima belas) orang, dipilih melalui rapat 
orangtua/wali peserta didik, dan ditetapkan oleh Kepala Sekolah 
yang bersangkutan, dengan masa jabatan paling lama 3 (tiga) tahun 
dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan, terdiri atas: 
1. Orang tua/wali dari siswa yang masih aktif pada sekolah yang 

bersangkutan paling banyak 50% (lima puluh persen); 
2. Tokoh masyarakat paling banyak 30% (tiga puluh persen), 

antara lain: 
a. Memiliki pekerjaan dan perilaku hidup yang dapat menjadi 

panutan bagi masyarakat setempat; dan/atau 
b. Anggota/pengurus organisasi atau kelompok masyarakat 

peduli pendidikan, tidak termasuk anggota/pengurus 
organisasi profesi penduduk dan pengurus partai politik. 

3. Pakar pendidikan paling banyak 30% (tiga puluh persen), antara 
lain: 
a. Pensiunan tenaga pendidik; dan/atau; 
b. Orang yang memiliki pengalaman di bidang pendidikan. 
Keanggotaan Komite Sekolah berakhir apabila: 
a. Mengundurkan diri; 
b. Meninggal dunia; 
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1. Komite Sekolah 
Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah, 

disahkan dalam upaya untuk meningkatkan layanan mutu 
pendidikan. Revitalisasi peran Komite Sekolah sebagai lembaga 
mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, 
komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan 
dioptimalkan berdasarkan prinsip gotong royong. Sesuai pasal 2 
Permendikbud Nomor 75 Tahun 2015, Komite Sekolah berkedudukan 
di tiap sekolah, berfungsi dalam peningkatan pelayanan pendidikan; 
menjalankan fungsinya secara gotong royong, demokratis, mandiri, 
profesional, dan akuntabel. Bupati/Wali Kota, Camat, Lurah/Kepala 
Desa merupakan pembina seluruh Komite Sekolah sesuai dengan 
wilayah kerjanya.  

Lebih lanjut dijelaskan bahwa menurut Permendikbud ini, 
anggota Komite Sekolah berjumlah paling sedikit 5 (lima) orang dan 
paling banyak 15 (lima belas) orang, dipilih melalui rapat 
orangtua/wali peserta didik, dan ditetapkan oleh Kepala Sekolah 
yang bersangkutan, dengan masa jabatan paling lama 3 (tiga) tahun 
dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan, terdiri atas: 
1. Orang tua/wali dari siswa yang masih aktif pada sekolah yang 

bersangkutan paling banyak 50% (lima puluh persen); 
2. Tokoh masyarakat paling banyak 30% (tiga puluh persen), 

antara lain: 
a. Memiliki pekerjaan dan perilaku hidup yang dapat menjadi 

panutan bagi masyarakat setempat; dan/atau 
b. Anggota/pengurus organisasi atau kelompok masyarakat 

peduli pendidikan, tidak termasuk anggota/pengurus 
organisasi profesi penduduk dan pengurus partai politik. 

3. Pakar pendidikan paling banyak 30% (tiga puluh persen), antara 
lain: 
a. Pensiunan tenaga pendidik; dan/atau; 
b. Orang yang memiliki pengalaman di bidang pendidikan. 
Keanggotaan Komite Sekolah berakhir apabila: 
a. Mengundurkan diri; 
b. Meninggal dunia; 

c. Tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap; 
atau 

d. Dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana 
kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap. 

 
Dalam Permendikbud ini disebutkan, Komite Sekolah 

melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya 
untuk melaksanakan fungsinya dalam memberikan dukungan 
tenaga, sarana, dan prasarana, serta pengawasan pendidikan. Pada 
pasal 10 ayat (2) Permendikbud ini dinyatakan, penggalangan dana 
dan sumber daya pendidikan lainnya berbentuk bantuan dan/atau 
sumbangan, bukan pungutan. Selain dari pada itu Komite Sekolah 
harus membuat proposal yang diketahui oleh Sekolah sebelum 
melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya 
dari masyarakat, kemudian hasil penggalangan dana harus 
dibukukan pada rekening bersama antara Komite Sekolah dan 
Sekolah. 
Hasil penggalangan dana tersebut dapat digunakan antara lain: 
a. Menutupi kekurangan biaya satuan pendidikan; 
b. Pembiayaan program/kegiatan terkait peningkatan mutu 

sekolah yang tidak dianggarkan; 
c. Pengembangan sarana/prasarana; dan 
d. Pembiayaan kegiatan operasional Komite Sekolah dilakukan 

secara wajar dan dapat dipertanggungjawabkan. 
 
Sementara penggunaan hasil penggalangan dana oleh Sekolah harus: 
a. Mendapat persetujuan dari Komite Sekolah; 
b. Dipertanggungjawabkan secara transparan; dan 
c. Dilaporkan kepada Komite Sekolah. 

 
2. Keuangan yang Berasal dari Pemerintah 

Jika dalam perusahaan dibutuhkan biaya operasional untuk 
menjalankan proses produksi, di sekolah kita mengenal biaya 
operasional sekolah untuk mendukung proses kegiatan belajar 
mengajar di sekolah. Biaya operasional sekolah sendiri didukung 
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dengan adanya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang merupakan 
program pemerintah pusat untuk membantu pendanaan biaya 
operasional sekolah. 

Dana BOS ini bisa digunakan untuk administrasi kegiatan 
sekolah, penyediaan alat-alat pembelajaran, pembayaran honor, 
pengembangan perpustakaan, pemeliharaan sarana dan prasarana 
sekolah, dan lain sebagainya. 

Jenis Dana BOS yang disalurkan oleh pemerintah pusat, antara 
lain adalah sebagai berikut: 
1. BOS Reguler, yaitu dana BOS yang diberikan untuk tujuan 

konsumsi menyangkut kebutuhan operasional. Misalnya belanja 
pengadaan alat multimedia pembelajaran, pemeliharaan dan 
perawatan sarana sekolah, dan penerimaan peserta didik baru. 

2. BOS Kinerja, yaitu dana BOS yang diberikan kepada sekolah 
yang berkinerja baik dalam meningkatkan rapor mutu 
pendidikan, agar mencapai standar nasional pendidikan. Dana 
BOS ini sebagai wujud apresiasi pemerintah terhadap sekolah-
sekolah yang serius meningkatkan kualitas pendidikan 
Indonesia. 

3. Dana BOS Afirmasi, yaitu dana BOS diberikan kepada sekolah-
sekolah yang berada di daerah 3T (Tertinggal, Terluar, dan 
Transmigrasi). Dana ini diberikan untuk mendukung operasional 
rutin sekolah di daerah-daerah tersebut. 

 
Penyaluran Dana BOS sudah tak lagi lewat Rekening Umum 

Kas Daerah (RKUD) Provinsi, saat ini sudah ditransfer langsung ke 
rekening sekolah. Hal ini sesuai dengan PMK Nomor 
9/PMK.07/2020 tentang perubahan atas PMK Nomor 
48/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan DAK Nonfisik. Dengan 
adanya perubahan mekanisme penyaluran Dana BOS ini diharapkan 
bisa mendukung konsep merdeka belajar, mempercepat penyaluran, 
meningkatkan akurasi dan menjaga akuntabilitas, serta 
mempercepat peningkatan kualitas pendidikan. 

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan dana 
yang digunakan untuk mendanai belanja non personalia bagi satuan 
pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib 
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dengan adanya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang merupakan 
program pemerintah pusat untuk membantu pendanaan biaya 
operasional sekolah. 

Dana BOS ini bisa digunakan untuk administrasi kegiatan 
sekolah, penyediaan alat-alat pembelajaran, pembayaran honor, 
pengembangan perpustakaan, pemeliharaan sarana dan prasarana 
sekolah, dan lain sebagainya. 

Jenis Dana BOS yang disalurkan oleh pemerintah pusat, antara 
lain adalah sebagai berikut: 
1. BOS Reguler, yaitu dana BOS yang diberikan untuk tujuan 

konsumsi menyangkut kebutuhan operasional. Misalnya belanja 
pengadaan alat multimedia pembelajaran, pemeliharaan dan 
perawatan sarana sekolah, dan penerimaan peserta didik baru. 

2. BOS Kinerja, yaitu dana BOS yang diberikan kepada sekolah 
yang berkinerja baik dalam meningkatkan rapor mutu 
pendidikan, agar mencapai standar nasional pendidikan. Dana 
BOS ini sebagai wujud apresiasi pemerintah terhadap sekolah-
sekolah yang serius meningkatkan kualitas pendidikan 
Indonesia. 

3. Dana BOS Afirmasi, yaitu dana BOS diberikan kepada sekolah-
sekolah yang berada di daerah 3T (Tertinggal, Terluar, dan 
Transmigrasi). Dana ini diberikan untuk mendukung operasional 
rutin sekolah di daerah-daerah tersebut. 

 
Penyaluran Dana BOS sudah tak lagi lewat Rekening Umum 

Kas Daerah (RKUD) Provinsi, saat ini sudah ditransfer langsung ke 
rekening sekolah. Hal ini sesuai dengan PMK Nomor 
9/PMK.07/2020 tentang perubahan atas PMK Nomor 
48/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan DAK Nonfisik. Dengan 
adanya perubahan mekanisme penyaluran Dana BOS ini diharapkan 
bisa mendukung konsep merdeka belajar, mempercepat penyaluran, 
meningkatkan akurasi dan menjaga akuntabilitas, serta 
mempercepat peningkatan kualitas pendidikan. 

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan dana 
yang digunakan untuk mendanai belanja non personalia bagi satuan 
pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib 

belajar dan dapat memungkinkan untuk mendanai beberapa 
kegiatan lain sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. 
Dana BOS Reguler merupakan dana BOS dialokasikan untuk 
membantu kebutuhan belanja operasional seluruh peserta didik 
pada satuan pendidikan dasar dan menengah. Pengelolaan dana BOS 
Reguler ini dilakukan berdasarkan prinsip fleksibilitas, efektivitas, 
efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi. 
 
Contoh: format laporan rekapitulasi realisasi penggunaan Dana BOS 

Reguler di sekolah 
 

Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana BOS Reguler 
Tahap ... Tahun ... 

 
Sekolah : 
Alamat : 
Kabupaten/Kota: 
Provinsi : 

No Program Kegiatan Komponen Penggunaan Dana 
(b) (c) (d) (e) (f) (g)   (h) 

PPDB Pengembangan 
Perpustakaan 

Pembiayaan 
Kegiatan 

Pembelajaran 
dan 

Ektrakurikuler 

dst. dst. dst. Total 

1.1 Pengembangan 
Kompetensi 
Lulusan 

       

1.2 Pengembangan 
Standar 
isi 

       

1.3 Pengembangan 
Standar 
Proses 

       

1.4 Pengembangan 
Pendidik dan 
Tenaga 
Kependidikan 
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1.5 Pengembangan 
Sarana 
dan Prasarana 
Sekolah 

       

1.6 Pengembangan 
Standar 
Pengelolaan 

       

1.7 Pengembangan 
Standar 
Pembiayaan 

       

1.8 Pengembangan 
dan 
Implementasi 
Sistem 
Penilaian 

       

 Total        

 
Saldo Tahap Sebelumnya  : 
Dana BOS Reguler Tahap ini : 
Total Dana BOS Reguler Tahap ini : 
Saldo Tahap ini   : 
 
Menyetujui 
Kepala Sekolah     Pemegang Kas 
Sekolah 
 
    
NIP ..................     NIP .................. 
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1.5 Pengembangan 
Sarana 
dan Prasarana 
Sekolah 

       

1.6 Pengembangan 
Standar 
Pengelolaan 

       

1.7 Pengembangan 
Standar 
Pembiayaan 

       

1.8 Pengembangan 
dan 
Implementasi 
Sistem 
Penilaian 

       

 Total        

 
Saldo Tahap Sebelumnya  : 
Dana BOS Reguler Tahap ini : 
Total Dana BOS Reguler Tahap ini : 
Saldo Tahap ini   : 
 
Menyetujui 
Kepala Sekolah     Pemegang Kas 
Sekolah 
 
    
NIP ..................     NIP .................. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

ADMINISTRASI  
PENGELOLAAN 

 
 
 
 

A. PENGERTIAN ADMINISTRASI PENGELOLAAN 
Pengelolaan pendidikan menurut konsep administrasi dapat 

dimaknai sebagai serangkaian kegiatan merencanakan, 
mengorganisasikan, memotivasi, mengendalikan, dan 
mengembangkan segala upaya didalam mengatur dan 
mendayagunakan sumber daya manusia, sarana dan prasarana 
untuk mencapai tujuan pendidikan. Dalam pengelolaan pendidikan, 
setidaknya terdapat tiga dimensi penting, yaitu: Dimensi pertama, 
dalam pengelolaan terjadi kegiatan yang dilakukan oleh seseorang 
pengelola (Pemimpin, kepala, komandan dsb). Dimensi ini 
menunjukkan betapa pentingnya kemampuan dan keteramplan 
khusus yang perlu dimiliki oleh pengelola untuk melakukan 
hubungan kemanusiaan dan untuk mempengaruhi orang lain baik 
melalui hubungan perorangan maupun melalui hubungan kelompok. 
Dimensi kedua, menunjukkan bahwa kegiatan yang dilakukan 
bersama dan melalui orang lain itu mempunyai tujuan yang hendak 
dicapai. Sedangkan dimensi ketiga, pengelolaan itu dilakukan dalam 
organisasi, sehingga tujuan organisasi dicapai melalui kegiatan yang 
dilakukan bersam orang lain baik perorangan maupun kelompok. 

Tahun 2020 dunia pendidikan dikejutkan oleh terjadinya 
pandemi corona virus 2019 (Covid-19). Penyakit ini disebabkan oleh 
korona virus sindrom pernapasan berat 2 (SARS-CoV-2), kasus 
positif Covid-19 di Indonesia pertama kali dideteksi pada 2 Maret 

7 
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2020, pada 9 April 2020 pandemi ini sudah menyebar ke 34 provinsi 
di Indonesia. Hal ini memicu berkembangnya visi dan paradigma 
baru dalam pengelolaan pendidikan pada umumnya dan khususnya 
pada sistem penyelenggaraan pembelajaran di sekolah. Berimplikasi 
luas pada administrasi dan pengelolaan sekolah. Tiga prinsip yang 
harus mendapat perhatian dalam pengelolaan sekolah, partisipasi – 
transparansi – akuntabilitas, diharapkan dapat mendorong 
peningkatan mutu pendidikan. Partisipasi, menuntut setiap 
penyelenggara dan pengelola sekolah melibatkan stakeholder dalam 
perumusan berbagai kebijakan. Transparansi mengharuskan 
sekolah terbuka, terutama dalam pemerolehan dan penggunaan 
dana, sehingga mendapatkan kepercayaan masyarakat. 
Transparansi tidak akan terjadi tanpa didukung oleh akuntabilitas, 
yaitu pertanggungjawaban pihak sekolah terhadap orang tua dan 
masyarakat baik dalam aspek pengelolaan sumber-sumber daya 
maupun proses pembelajaran dan layanan yang diberikan sekolah.  

 
B. PELAKSANAAN ADMINISTRASI PENGELOLAAN 

Permendikbud Nomor 6 Tahun 2018 tentang penugasan guru 
sebagai kepala sekolah, merupakan payung hukum paradigma baru 
tugas pokok dan fungsi kepala sekolah. Semula kepala sekolah 
merupakan sebuah tugas tambahan (sebagai edukator, manajer, 
administrator, supervisor, leader, innovator, dan motivator) bagi 
seorang guru yang telah memiliki kecakapan khusus sebagai calon 
kepala sekolah. Dalam permendikbud ini beban kerja kepala sekolah 
sepenuhnya untuk melaksanakan tugas pokok ―manajerial’ dan 
pengembangan ―kewirausahaan/intrepeneur‖, serta ―supervisi‖ 
kepada guru/pendidik dan tenaga kependidikan. Pergeseran 
paradigma ini menuntut kepala sekolah sebagai pengelola sekolah 
semakin serius, berhati-hati, dan terbuka dalam administrasi 
pengelolaan sekolah.    

Definisi Kepala Sekolah dalam permendikbud ini adalah guru 
yang diberi tugas untuk memimpin dan mengelola satuan 
pendidikan yang meliputi taman kanak-kanak (TK), taman kanak-
kanak luar biasa (TKLB), sekolah dasar (SD), sekolah dasar luar biasa 
(SDLB), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah 
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2020, pada 9 April 2020 pandemi ini sudah menyebar ke 34 provinsi 
di Indonesia. Hal ini memicu berkembangnya visi dan paradigma 
baru dalam pengelolaan pendidikan pada umumnya dan khususnya 
pada sistem penyelenggaraan pembelajaran di sekolah. Berimplikasi 
luas pada administrasi dan pengelolaan sekolah. Tiga prinsip yang 
harus mendapat perhatian dalam pengelolaan sekolah, partisipasi – 
transparansi – akuntabilitas, diharapkan dapat mendorong 
peningkatan mutu pendidikan. Partisipasi, menuntut setiap 
penyelenggara dan pengelola sekolah melibatkan stakeholder dalam 
perumusan berbagai kebijakan. Transparansi mengharuskan 
sekolah terbuka, terutama dalam pemerolehan dan penggunaan 
dana, sehingga mendapatkan kepercayaan masyarakat. 
Transparansi tidak akan terjadi tanpa didukung oleh akuntabilitas, 
yaitu pertanggungjawaban pihak sekolah terhadap orang tua dan 
masyarakat baik dalam aspek pengelolaan sumber-sumber daya 
maupun proses pembelajaran dan layanan yang diberikan sekolah.  

 
B. PELAKSANAAN ADMINISTRASI PENGELOLAAN 

Permendikbud Nomor 6 Tahun 2018 tentang penugasan guru 
sebagai kepala sekolah, merupakan payung hukum paradigma baru 
tugas pokok dan fungsi kepala sekolah. Semula kepala sekolah 
merupakan sebuah tugas tambahan (sebagai edukator, manajer, 
administrator, supervisor, leader, innovator, dan motivator) bagi 
seorang guru yang telah memiliki kecakapan khusus sebagai calon 
kepala sekolah. Dalam permendikbud ini beban kerja kepala sekolah 
sepenuhnya untuk melaksanakan tugas pokok ―manajerial’ dan 
pengembangan ―kewirausahaan/intrepeneur‖, serta ―supervisi‖ 
kepada guru/pendidik dan tenaga kependidikan. Pergeseran 
paradigma ini menuntut kepala sekolah sebagai pengelola sekolah 
semakin serius, berhati-hati, dan terbuka dalam administrasi 
pengelolaan sekolah.    

Definisi Kepala Sekolah dalam permendikbud ini adalah guru 
yang diberi tugas untuk memimpin dan mengelola satuan 
pendidikan yang meliputi taman kanak-kanak (TK), taman kanak-
kanak luar biasa (TKLB), sekolah dasar (SD), sekolah dasar luar biasa 
(SDLB), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah 

pertama luar biasa (SMPLB), sekolah menengah atas (SMA), sekolah 
menengah kejuruan (SMK), sekolah menengah atas luar biasa 
(SMALB), atau Sekolah Indonesia di Luar Negeri. Seperti kita ketahui 
bersama guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama 
mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, serta 
menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia 
dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan 
menengah. 

Untuk dapat seseorang menyandang profesi guru setidaknya 
harus memiliki kompetensi pengetahuan, kompetensi sikap dan 
kompetensi keterampilan, dan kompetensi kepribadian yang 
dipersyaratkan. Kompetensi ketrampilan melekat pada dimensi 
kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan 
sosial. Oleh karena itu seorang kepala sekolah harus mengasah 
keempat kompetensi yang menjadi persyaratan tersebut dan 
mempunyai sertifikat/tanda kelulusan Pendidikan dan Pelatihan 
Calon Kepala Sekolah. Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala 
Sekolah merupakan suatu program diklat yang diperuntukkan 
untuk menyiapkan kompetensi calon Kepala Sekolah untuk 
memantapkan wawasan, pengetahuan, sikap, nilai, dan 
keterampilan dalam memimpin sekolah. Program diklat ini 
dilakukan oleh sebuah lembaga yang memang didirikan pemerintah 
untuk melaksanakan program ini, yaitu Lembaga Pengembangan 
dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LPPKS) sebagai unit pelaksana 
teknis di lingkungan Direktorat Jenderal yang menangani pendidik 
dan tenaga kependidikan. Seorang guru yang sudah memiliki 
persyaratan sebagai calon kepala sekolah, dapat ditempatkan di 
sekolah baik dalam maupun luar negeri setelah memenuhi 
persyaratan seleksi yang dipersyaratkan. Selanjutnya secara 
berkesinambungan seorang Kepala Sekolah harus melakukan 
pengembangan keprofesian berkelanjutan. Program pengembangan 
keprofesian berkelanjutan, merupakan program dan kegiatan 
peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional 
Kepala Sekolah yang dilaksanakan berjenjang, bertahap, dan 
berkesinambungan terutama untuk peningkatan manajemen, 
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pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada guru dan 
tenaga kependidikan yang ada di satuan pendidikan/sekolah. 

 
C. PERSYARATAN BAKAL CALON KEPALA SEKOLAH 

Seorang guru dapat menjadi bakal calon Kepala Sekolah harus 
memiliki persyaratan umum sebagai berikut: 1. memiliki kualifikasi 
akademik paling rendah sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) 
dari perguruan tinggi dan program studi yang terakreditasi paling 
rendah B; 2. memiliki sertifikat pendidik; 3. bagi Guru Pegawai 
Negeri Sipil memiliki pangkat paling rendah Penata, golongan ruang 
III/c; 4. Memiliki pengalaman mengajar paling singkat 6 (enam) 
tahun menurut jenis dan jenjang sekolah masing-masing, kecuali di 
TK/TKLB memiliki pengalaman mengajar paling singkat 3 (tiga) 
tahun di TK/TKLB; 5. memiliki hasil penilaian prestasi kerja guru 
dengan sebutan paling rendah “Baik” selama 2 (dua) tahun terakhir; 
6. memiliki pengalaman manajerial dengan tugas yang relevan 
dengan fungsi sekolah paling singkat 2 (dua) tahun; 7. sehat jasmani, 
rohani, dan bebas NAPZA berdasarkan surat keterangan dari rumah 
sakit Pemerintah; 8. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin 
sedang dan/atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan; 9. tidak sedang menjadi tersangka atau tidak 
pernah menjadi terpidana; dan 10. berusia paling tinggi 56 
(limapuluh enam) tahun pada waktu pengangkatan pertama sebagai 
Kepala Sekolah.  

Seperti telah disampaikan sebelumnya bahwa Kepala Sekolah 
dapat ditempatkan di sekolah-sekolah Indonesia yang ada di luar 
negeri. Untuk keperluan tersebut ada beberapa persyarata khusus 
yang harus dipenuhi oleh seorang bakal calon Kepala Seoklah, yaitu: 
1. berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil; 2. memiliki pengalaman 
paling singkat(empat) tahun berturut-turut sebagai Kepala Sekolah; 
3. sedang menjabat Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang 
diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau masyarakat; 4. 
menguasai bahasa Inggris dan/atau bahasa negara tempat yang 
bersangkutan akan bertugas baik lisan maupun tulisan; dan 5. 
memiliki wawasan dan mampu mempromosikan seni dan budaya 
Indonesia. 
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pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada guru dan 
tenaga kependidikan yang ada di satuan pendidikan/sekolah. 

 
C. PERSYARATAN BAKAL CALON KEPALA SEKOLAH 

Seorang guru dapat menjadi bakal calon Kepala Sekolah harus 
memiliki persyaratan umum sebagai berikut: 1. memiliki kualifikasi 
akademik paling rendah sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) 
dari perguruan tinggi dan program studi yang terakreditasi paling 
rendah B; 2. memiliki sertifikat pendidik; 3. bagi Guru Pegawai 
Negeri Sipil memiliki pangkat paling rendah Penata, golongan ruang 
III/c; 4. Memiliki pengalaman mengajar paling singkat 6 (enam) 
tahun menurut jenis dan jenjang sekolah masing-masing, kecuali di 
TK/TKLB memiliki pengalaman mengajar paling singkat 3 (tiga) 
tahun di TK/TKLB; 5. memiliki hasil penilaian prestasi kerja guru 
dengan sebutan paling rendah “Baik” selama 2 (dua) tahun terakhir; 
6. memiliki pengalaman manajerial dengan tugas yang relevan 
dengan fungsi sekolah paling singkat 2 (dua) tahun; 7. sehat jasmani, 
rohani, dan bebas NAPZA berdasarkan surat keterangan dari rumah 
sakit Pemerintah; 8. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin 
sedang dan/atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan; 9. tidak sedang menjadi tersangka atau tidak 
pernah menjadi terpidana; dan 10. berusia paling tinggi 56 
(limapuluh enam) tahun pada waktu pengangkatan pertama sebagai 
Kepala Sekolah.  

Seperti telah disampaikan sebelumnya bahwa Kepala Sekolah 
dapat ditempatkan di sekolah-sekolah Indonesia yang ada di luar 
negeri. Untuk keperluan tersebut ada beberapa persyarata khusus 
yang harus dipenuhi oleh seorang bakal calon Kepala Seoklah, yaitu: 
1. berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil; 2. memiliki pengalaman 
paling singkat(empat) tahun berturut-turut sebagai Kepala Sekolah; 
3. sedang menjabat Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang 
diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau masyarakat; 4. 
menguasai bahasa Inggris dan/atau bahasa negara tempat yang 
bersangkutan akan bertugas baik lisan maupun tulisan; dan 5. 
memiliki wawasan dan mampu mempromosikan seni dan budaya 
Indonesia. 

Sesuai dengan apa yang sudah disampaikan sebelumnya 
bahwa seorang Kepala Sekolah berasal dari guru, maka dalam hal 
guru akan diusulkan menjadi bakal calon Kepala Sekolah di daerah 
khusus, persyaratan guru harus Pegawai Negeri Sipil memiliki 
pangkat paling rendah Penata, golongan ruang III/c; dan guru 
harus memiliki pengalaman mengajar paling singkat 6 (enam) tahun 
menurut jenis dan jenjang sekolah masing-masing, kecuali di 
TK/TKLB memiliki pengalaman mengajar paling singkat 3 (tiga) 
tahun di TK/TKLB, dapat dikecualikan dengan ketentuan 
persyaratannya menjadi sebagai berikut: memiliki pangkat paling 
rendah Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b; danb.memiliki 
pengalaman mengajar paling sedikit 3 (tiga) tahun. 

 
D. PENYIAPAN CALON KEPALA SEKOLAH PADA SATUAN 

PENDIDIKAN YANG DISELENGGARAKAN PEMERINTAH 
DAERAH ATAU MASYARAKAT 

Dinas Provinsi, Kabupaten/Kota sesuai dengan 
kewenangannya menyusun proyeksi kebutuhan Kepala Sekolah 
pada satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah 
untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun. 
Kemudian Dinas Provinsi, Kabupaten/Kota sesuai dengan 
kewenangannya melakukan koordinasi dengan penyelenggara 
pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat untuk menyusun 
proyeksi kebutuhan Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang 
diselenggarakan oleh masyarakat untuk jangka waktu 5 (lima) tahun 
yang diperinci per 1 (satu) tahun. Selanjutnya Dinas Provinsi, 
Kabupaten/Kota atau penyelenggara pendidikan yang 
diselenggarakan oleh masyarakat sesuai dengan kewenangannya 
menyiapkan calon Kepala Sekolah untuk mengikuti pelatihan calon 
Kepala Sekolah berdasarkan proyeksi kebutuhan. 

Penyiapan calon Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang 
diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah termasuk yang akan 
ditugaskan di daerah khusus dilakukan melalui tahap: 1. pengusulan 
bakal calon Kepala Sekolah; 2. seleksi bakal calon Kepala Sekolah; 
dan 3. Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah. Sementara 
itu untuk penyiapan calon Kepala Sekolah pada satuan pendidikan 
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yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan melalui tahap: 1. 
penyampaian bakal calon Kepala Sekolah; 2. seleksi bakal calon 
Kepala Sekolah; dan 3. Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala 
Sekolah. Sedangkan Penyiapan calon Kepala SILN dilakukan melalui 
tahap: 1. pengumuman penerimaan oleh Kementerian; dan 2. seleksi 
calon Kepala Sekolah. 

Pengusulan bakal calon Kepala Sekolah pada satuan 
pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dilakukan 
oleh: 1. Kepala Sekolah dapat mengusulkan Guru pada satuan 
pendidikannya untuk menjadi bakal calon Kepala Sekolah kepada 
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten/Kota sesuai dengan 
kewenangannya; atau Guru pada satuan pendidikan yang 
diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang memenuhi 
persyaratan dapat mengajukan permohonan untuk mengikuti 
seleksi bakal calon Kepala Sekolah kepada Kepala Dinas Provinsi, 
Kabupaten/Kota setelah mendapat rekomendasi dari Kepala 
Sekolah satuan administrasi pangkal tempat guru yang 
bersangkutan bertugas. Penyampaian bakal calon Kepala Sekolah 
pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat 
sebagaimana dilakukan oleh pimpinan penyelenggara pendidikan 
yang diselenggarakan oleh masyarakat kepada Dinas Provinsi, 
Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya. 

Seleksi bakal calon Kepala Sekolah dilakukan dalam 2 (dua) 
tahap yaitu: seleksi administrasi dan seleksi substansi. Seleksi 
administrasi bakal calon Kepala Sekolah pada satuan pendidikan 
yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dilakukan oleh Dinas 
Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai dengan 
kewenangannya. Seleksi administrasi bakal calon Kepala Sekolah 
pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat 
dilakukan oleh penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan 
oleh masyarakatdan hasil seleksi administrasi dilaporkan kepada 
Dinas Provinsi, Kabupaten/Kotasesuai dengan kewenangannya. 

Dokumen penilaian pada seleksi administrasi adalah: 1. 
fotokopi ijazah kualifikasi akademik; 2. fotokopi sertifikat pendidik; 
3. fotokopi surat keputusan pangkat dan jabatan terakhir bagi guru 
yang diangkat oleh pemerintah daerah; 4. fotokopi surat keputusan 
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sebagaimana dilakukan oleh pimpinan penyelenggara pendidikan 
yang diselenggarakan oleh masyarakat kepada Dinas Provinsi, 
Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya. 

Seleksi bakal calon Kepala Sekolah dilakukan dalam 2 (dua) 
tahap yaitu: seleksi administrasi dan seleksi substansi. Seleksi 
administrasi bakal calon Kepala Sekolah pada satuan pendidikan 
yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dilakukan oleh Dinas 
Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai dengan 
kewenangannya. Seleksi administrasi bakal calon Kepala Sekolah 
pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat 
dilakukan oleh penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan 
oleh masyarakatdan hasil seleksi administrasi dilaporkan kepada 
Dinas Provinsi, Kabupaten/Kotasesuai dengan kewenangannya. 

Dokumen penilaian pada seleksi administrasi adalah: 1. 
fotokopi ijazah kualifikasi akademik; 2. fotokopi sertifikat pendidik; 
3. fotokopi surat keputusan pangkat dan jabatan terakhir bagi guru 
yang diangkat oleh pemerintah daerah; 4. fotokopi surat keputusan 

pengangkatan atau perjanjian kerja bagi guru bukan Pegawai Negeri 
Sipil pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat; 
5. surat keterangan pengalaman mengajar yang dikeluarkan oleh 
satuan pendidikan;  6. fotokopi hasil penilaian prestasi kerja pegawai 
dalam 2 (dua) tahun terakhir; 7. fotokopi surat keputusan atau surat 
keterangan terkait pengalaman manajerial dengan tugas yang 
relevan dengan fungsi sekolah; 8. surat keterangan sehat jasmani, 
rohani, dan bebas NAPZA yang dikeluarkan oleh rumah sakit 
Pemerintah; 9. surat keterangan tidak pernah dikenakan hukuman 
disiplin sedang dan/atau berat dari atasan atau pejabat yang 
berwenang; 10. surat pernyataan tidak sedang menjadi tersangka 
atau tidak pernah menjadi terpidana; dan 11. surat rekomendasi dari 
Kepala Sekolah atau pimpinan penyelenggara pendidikan yang 
diselenggarakan oleh masyarakat. 

Apabila seleksi Administrasi telah dinyatakan terpenuhi maka 
barulah kemudian dapat dilakukan seleksi tahapan berikutnya, yaitu 
seleksi substansi. Dinas Provinsi, Kabupaten/Kota atau 
penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat 
mengajukan bakal calon Kepala Sekolah yang dinyatakan lolos 
seleksi administrasi untuk mengikuti seleksi substansi kepada LPPKS 
dengan tembusan kepada Direktur Jenderal. Seleksi substansi 
merupakan tes potensi kepemimpinan yang dilakukan oleh LPPKS. 
Selanjutnya hasil seleksi substansi disampaikan oleh LPPKS kepada 
Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten/Kota atau penyelenggara 
pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang mengajukan 
bakal calon Kepala Sekolah. 

Calon Kepala Sekolah yang sudah dinyatakan lolos seleksi 
substansi berikutnya menjalani Pendidikan dan Pelatihan Calon 
Kepala Sekolah atas usulan Dinas Pendidikan Provinsi, 
Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya atau penyelenggara 
pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat kepada LPPKS 
dengan tembusan kepada Direktur Jenderal. LPPKS dalam hal 
melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan dapat bekerjasama dengan 
lembaga lain yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan. 
Kerjasama dengan lembaga lain ini harus mendapat persetujuan dari 
Direktur Jenderal dan LPPKS melakukan supervisi terhadap 
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penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh 
lembaga lain ini. Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah 
dibiayai oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, atau 
sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Bakal calon Kepala 
Sekolah yang dinyatakan lulus Pendidikan dan Pelatihan Calon 
Kepala Sekolah diberi Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan 
Calon Kepala Sekolah yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal 
sedangkan bakal calon Kepala Sekolah yang dinyatakan tidak lulus 
diberi kesempatan untuk mengikuti kembali Pendidikan dan 
Pelatihan Calon Kepala Sekolah paling banyak 2 (dua) kali. Surat 
Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah 
merupakan salah satu syarat mengikuti proses pengangkatan 
menjadi Kepala Sekolah. 

Untuk formasi Kepala Sekolah Indonesia di luar negeri 
pengumuman penerimaan dilakukan oleh Kementerian. Seleksi 
calon Kepala SILN dilaksanakan oleh Kementerian bersama 
kementerian yang menangani urusan pemerintahan di bidang luar 
negeri. Seleksi calon Kepala SILN meliputi seleksi administrasi, ujian 
tertulis, dan wawancara. Selanjutnya Kementerian mengusulkan 
calon Kepala SILN yang lulus seleksi kepada kementerian yang 
menangani urusan pemerintahan di bidang luar negeri. 

 
E. PROSES PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH 

Pengangkatan Kepala Sekolah dilaksanakan bagi calon Kepala 
Sekolah yang telah memiliki Surat Tanda Tamat Pendidikan dan 
Pelatihan Calon Kepala Sekolah. Proses pengangkatan calon Kepala 
Sekolah dilaksanakan oleh pejabat pembina kepegawaian atau 
pimpinan penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan 
oleh masyarakat sesuai dengan kewenangannya setelah mendapat 
rekomendasi dari tim pertimbangan pengangkatan Kepala Sekolah. 
Tim pertimbangan pengangkatan Kepala Sekolah, bagi satuan 
pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah 
ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian. Tim pertimbangan 
pengangkatan Kepala Sekolah bagi satuan pendidikan yang 
diselenggarakan oleh masyarakat ditetapkan oleh pimpinan 
penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. 
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Pelatihan Calon Kepala Sekolah paling banyak 2 (dua) kali. Surat 
Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah 
merupakan salah satu syarat mengikuti proses pengangkatan 
menjadi Kepala Sekolah. 

Untuk formasi Kepala Sekolah Indonesia di luar negeri 
pengumuman penerimaan dilakukan oleh Kementerian. Seleksi 
calon Kepala SILN dilaksanakan oleh Kementerian bersama 
kementerian yang menangani urusan pemerintahan di bidang luar 
negeri. Seleksi calon Kepala SILN meliputi seleksi administrasi, ujian 
tertulis, dan wawancara. Selanjutnya Kementerian mengusulkan 
calon Kepala SILN yang lulus seleksi kepada kementerian yang 
menangani urusan pemerintahan di bidang luar negeri. 

 
E. PROSES PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH 

Pengangkatan Kepala Sekolah dilaksanakan bagi calon Kepala 
Sekolah yang telah memiliki Surat Tanda Tamat Pendidikan dan 
Pelatihan Calon Kepala Sekolah. Proses pengangkatan calon Kepala 
Sekolah dilaksanakan oleh pejabat pembina kepegawaian atau 
pimpinan penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan 
oleh masyarakat sesuai dengan kewenangannya setelah mendapat 
rekomendasi dari tim pertimbangan pengangkatan Kepala Sekolah. 
Tim pertimbangan pengangkatan Kepala Sekolah, bagi satuan 
pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah 
ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian. Tim pertimbangan 
pengangkatan Kepala Sekolah bagi satuan pendidikan yang 
diselenggarakan oleh masyarakat ditetapkan oleh pimpinan 
penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. 

Tim pertimbangan pengangkatan Kepala Sekolah bagi satuan 
pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah terdiri 
atas unsur sekretariat daerah, Dinas Pendidikan Provinsi, 
Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya, Dewan Pendidikan, 
dan Pengawas Sekolah. Tim pertimbangan pengangkatan Kepala 
Sekolah bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh 
masyarakat merupakan majelis pertimbangan pada penyelenggara 
pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Untuk Kepala 
Sekolah SILN, pengangkatan dan penempatan Kepala SILN 
dilaksanakan oleh kementerian yang menangani urusan 
pemerintahan di bidang luar negeri. Status dan hak kepegawaian 
bagi Kepala SILN dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

 
F. PENUGASAN KEPALA SEKOLAH  

Penugasan Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang 
diselenggarakan oleh pemerintah daerah termasuk di daerah khusus 
dilaksanakan dengan periodisasi. Periodisasi penugasan Kepala 
Sekolah pada satuan pendidikan ini setiap masa periode 
dilaksanakan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun. Setelah 
menyelesaikan tugas pada periode pertama, Kepala Sekolah dapat 
diperpanjang penugasannya paling banyak 3 (tiga) kali masa periode 
atau paling lama 12 (dua belas) tahun. Penugasan Kepala Sekolah 
periode pertama pada satuan administrasi pangkal yang sama paling 
sedikit 2 (dua) tahun dan paling lama 2 (dua) masa periode atau 8 
(delapan) tahun. Penugasan Kepala Sekolah pada satuan administrasi 
pangkal kmbali setelah habis perodesasinya berdasarkan hasil 
penilaian prestasi kerja setiap tahun dengan sebutan paling rendah 
“Baik”. Dalam hal hasil penilaian prestasi kerja tidak mencapai 
dengan sebutan paling rendah “Baik”, Kepala Sekolah yang 
bersangkutan tidak dapat diperpanjang masa tugasnya sebagai 
Kepala Sekolah. Kepala Sekolah yang tidak diperpanjang masa dapat 
ditugaskan kembali sebagai Guru. Sedangkan bagi kepala sekolah 
yang karena prestasinya, apabila telah menyelesaikan tugas pada 
periode ketiga, Kepala Sekolah dapat diperpanjang penugasannya 
untuk periode keempat setelah melalui uji kompetensi.  
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Pelaksanaan uji kompetensi ini berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk penugasan 
kembali Kepala Sekolah sebagai Guru dilakukan oleh Dinas 
Pendidikan Provinsi, Kabupaten/Kota sesuai dengan 
kewenangannya dengan mempertimbangkan kebutuhan dan jumlah 
guru di wilayahnya. Penugasan Kepala Sekolah pada satuan 
pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dituangkan dalam 
perjanjian kerja. Dalam hal hasil penilaian prestasi kerja kepala 
sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh 
masyarakat tidak mencapai dengan sebutan paling rendah “Baik”, 
penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh 
masyarakat dapat memberhentikan yang bersangkutan sebagai 
Kepala Sekolah. Sama halnya seperti perlakuan pada Kepala Sekolah 
yang diangkat oleh pemerintah, Kepala Sekolah pada satuan 
pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang tidak 
diperpanjang masa tugasnya dapat ditugaskan kembali sebagai 
Guru. Penugasan kembali sebagai Guru ini dilakukan oleh 
penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh 
masyarakat dengan mempertimbangkan kebutuhan dan jumlah 
Guru pada satuan pendidikan yang bersangkutan.  

Penugasan Kepala SILN paling lama 3 (tiga) tahun. Masa 
penugasan Kepala SILN berdasarkan hasil penilaian prestasi kerja 
setiap tahun dengan sebutan paling rendah “Baik”. Apabila hasil 
penilaian prestasi kerja setiap tahun tidak mencapai dengan sebutan 
paling rendah “Baik”, maka Kepala Sekolah yang bersangkutan tidak 
diperpanjang masa tugasnya sebagai Kepala Sekolah pada tahun 
berikutnya dan dikembalikan kepada Kementerian. Dalam hal jangka 
waktu penempatan Kepala SILN akan berakhir, kepala perwakilan di 
wilayah negara penerima atau wilayah kerja atau organisasi 
internasional mengajukan usulan kepala SILN pengganti kepada 
Kementerian dan kementerian yang menangani urusan 
pemerintahan di bidang luar negeri paling lambat 6 (enam) bulan 
sebelum jangka waktu penempatan Kepala SILN yang digantikan 
berakhir. Setelah masa penugasan 3 (tiga) tahun, Kepala SILN dapat 
diperpanjang berdasarkan usulan kepala perwakilan di wilayah 
negara penerima atau wilayah kerja atau organisasi internasional. 



ADMINISTRASI SEKOLAH 171
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peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk penugasan 
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penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh 
masyarakat dengan mempertimbangkan kebutuhan dan jumlah 
Guru pada satuan pendidikan yang bersangkutan.  

Penugasan Kepala SILN paling lama 3 (tiga) tahun. Masa 
penugasan Kepala SILN berdasarkan hasil penilaian prestasi kerja 
setiap tahun dengan sebutan paling rendah “Baik”. Apabila hasil 
penilaian prestasi kerja setiap tahun tidak mencapai dengan sebutan 
paling rendah “Baik”, maka Kepala Sekolah yang bersangkutan tidak 
diperpanjang masa tugasnya sebagai Kepala Sekolah pada tahun 
berikutnya dan dikembalikan kepada Kementerian. Dalam hal jangka 
waktu penempatan Kepala SILN akan berakhir, kepala perwakilan di 
wilayah negara penerima atau wilayah kerja atau organisasi 
internasional mengajukan usulan kepala SILN pengganti kepada 
Kementerian dan kementerian yang menangani urusan 
pemerintahan di bidang luar negeri paling lambat 6 (enam) bulan 
sebelum jangka waktu penempatan Kepala SILN yang digantikan 
berakhir. Setelah masa penugasan 3 (tiga) tahun, Kepala SILN dapat 
diperpanjang berdasarkan usulan kepala perwakilan di wilayah 
negara penerima atau wilayah kerja atau organisasi internasional. 

Namun bila setelah masa penugasan 3 (tiga) tahun tidak ada 
perpanjangan masa penugasan, kementerian yang menangani 
urusan pemerintahan di bidang luar negeri mengembalikan Kepala 
Sekolah yang bersangkutan kepada Kementerian. Pengembalian 
Kepala Sekolah dengan memperhatikan status dan hak kepegawaian 
Kepala Sekolah yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. Kepala Sekolah yang dikembalikan 
ditempatkan kembali oleh Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten/ 
Kota sesuai dengan kewenangannya. Penempatan kembali oleh 
Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten/Kota dilakukan dengan 
memperhatikan kebutuhan Guru dan Kepala Sekolah di wilayahnya. 
Kepala Sekolah ditempatkan kembali sebagai guru oleh Dinas 
Pendidikan Provinsi, Kabupaten/Kota sesuai dengan 
kewenangannya. Penempatan kembali oleh Dinas Pendidikan 
Provinsi, Kabupaten/Kota menjadi Kepala Sekolah, yang 
bersangkutan dapat langsung diangkat menjadi Kepala Sekolah. 

 
G. TUGAS POKOK KEPALA SEKOLAH 

Beban kerja Kepala Sekolah sepenuhnya untuk melaksanakan 
tugas pokok manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan 
supervisi kepada Guru dan tenaga kependidikan. Beban kerja Kepala 
Sekolah ini bertujuan untuk mengembangkan sekolah dan 
meningkatkan mutu sekolah berdasarkan 8 (delapan) standar 
nasional pendidikan. Namun apabila pada satuan pendidikan yang 
dipimpinnya terjadi kekurangan guru maka Kepala Sekolah dapat 
melaksanakan tugas pembelajaran atau pembimbingan agar proses 
pembelajaran atau pembimbingan tetap berlangsung pada satuan 
pendidikan yang bersangkutan. Kepala Sekolah yang melaksanakan 
tugas pembelajaran atau pembimbingan tersebut merupakan tugas 
tambahan diluar tugas pokoknya. Sedangkan Beban kerja bagi kepala 
sekolah yang ditempatkan di SILN selain melaksanakan tugas pokok 
manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada 
Guru dan tenaga kependidikan, juga melaksanakan promosi 
kebudayaan Indonesia. 
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H. PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN KEPALA 
SEKOLAH, PEMBINAAN KARIR KEPALA SEKOLAH, DAN 
PENILAIAN PRESTASI KERJA KEPALA SEKOLAH 

Kepala Sekolah harus membuat perencanaan dan 
melaksanakan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan. 
Pengembangan keprofesian berkelanjutan ini dilaksanakan sesuai 
dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal. 
Pembinaan karir Kepala Sekolah dilaksanakan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penilaian 
prestasi kerjaKepala Sekolah dilakukan secara berkala setiap tahun. 
Penilaian prestasi kerja Kepala Sekolah ini meliputi Sasaran Kerja 
Pegawai (SKP) dan perilaku, serta kehadiran. Penilaian prestasi kerja 
dilaksanakan oleh atasan langsung sesuai dengan kewenangannya 
meliputi komponen: 1. hasil pelaksanaan tugas manajerial; 2. hasil 
pengembangan kewirausahaan; 3. hasil pelaksanaan supervisi 
kepada guru dan tenaga kependidikan; 4. hasil pelaksanaan 
Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan; dan 5. tugas tambahan di 
luar tugas pokok sebagai Kepala Sekolah. Penilaian prestasi kerja 
dilakukan berbasis bukti fisik peningkatan mutu 8 (delapan) standar 
nasional pendidikan. Dalam melaksanakan Penilaian prestasi kerja 
Kepala Sekolah, Kepala Dinas Provinsi, Kabupaten/Kota atau 
penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat 
dapat dibantu oleh pengawas sekolah. 

 
I. PEMBERHENTIAN TUGAS KEPALA SEKOLAH 

Kepala Sekolah dapat diberhentikan dari penugasan karena: 1. 
mengundurkan diri; 2. mencapai batas usia pensiunuru; 3. diangkat 
pada jabatan lain; 4. tidak mampu secara jasmani dan/atau rohani 
sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya; 5. dikenakan sanksi 
hukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki 
kekuatan hukum tetap; 6. hasil penilaian prestasi kerja tidak 
mencapai dengan sebutan paling rendah “Baik”; 7. tugas belajar 6 
(enam) bulan berturut-turutatau lebih; 8. menjadi anggota partai 
politik; 9. menduduki jabatan negara; dan/atau 10. meninggal dunia. 
Kepala Sekolah yang diberhentikan dapat diangkat kembali sebagai 
Guru. Dalam hal kepala sekolah yang diberhentikan sebagai Kepala 
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I. PEMBERHENTIAN TUGAS KEPALA SEKOLAH 

Kepala Sekolah dapat diberhentikan dari penugasan karena: 1. 
mengundurkan diri; 2. mencapai batas usia pensiunuru; 3. diangkat 
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Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh 
pemerintah daerah dan kembali menjalankan tugas dan fungsi 
sebagai Guru harus melalui program orientasi.  

Pemberhentian Kepala Sekolah ditetapkan oleh pejabat 
pembina kepegawaian atau penyelenggara satuan pendidikan yang 
diselenggarakan oleh masyarakat sesuai dengan kewenangannya. 
Program orientasi diatur lebih lanjut dalam peraturan Direktur 
Jenderal. Sebuah catatan penting lain yang perlu diingat adalah 
Kepala Sekolah tidak dapat merangkap sebagai pelaksana tugas 
jabatan lain lebih dari 6 (enam) bulan berturut-turut. 

Pada saat Permendikbud Nomor 6 Tahun 2018 ini diberlakukan 
Kepala Sekolah yang sedang menjabat tetap melaksanakan tugas 
sebagai Kepala Sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan; dengan masa tugas Kepala Sekolah mengikuti 
ketentuan dalam Peraturan Menteri ini. Prestasi kerja Kepala 
Sekolah yang sedang menjabat akan dinilai sesuai ketentuan yang 
berlaku dalam Permendikbud ini. Untuk guru yang pernah 
ditugaskan sebagai Kepala Sekolah sebelum berlakunya 
Permendikbud ini, masa penugasannya tidak dihitung sebagai masa 
penugasan berdasarkan Peraturan Menteri ini. Bagi Kepala Sekolah 
yang sedang menjabat namun belum memiliki Surat Tanda Tamat 
Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah sebagaimana yang 
ada dalam peraturan ini, kepadanya wajib mengikuti dan lulus 
pendidikan dan pelatihan penguatan Kepala Sekolah. Kepala Sekolah 
yang tidak lulus pendidikan dan pelatihan penguatan Kepala 
Sekolah, diberi kesempatan untuk mengikuti kembali pendidikan 
dan pelatihan penguatan Kepala Sekolah paling banyak 2 (dua) kali. 
Namun apabila setelah peluang yang diberikan, yang bersangkutan 
―tidak lulus‖ maka yang bersangkutan diberhentikan sebagai Kepala 
Sekolah berdasarkan usulan Direktur Jenderal kepada kepala Dinas 
Pendidikan atau penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan 
oleh masyarakat sesuai dengan kewenangannya.  

Pendidikan dan pelatihan penguatan Kepala Sekolah 
dilaksanakan oleh LPPKS atau lembaga lain yang telah bekerjasama 
dengan LPPKS berdasarkan persetujuan dari Direktorat Jenderal 
yang menangani pendidik dan tenaga kependidikan.  
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Kepala Sekolah yang telah bertugas pada satu satuan 
administrasi pangkal selama lebih dari 8 (delapan) tahun, Dinas 
Provinsi, Kabupaten/Kota harus memutasi Kepala Sekolah yang 
bersangkutan ke satuan pendidikan lain paling lama 2 (dua) tahun 
sejak Peraturan Menteri ini diundangkan. Pelaksanaan uji 
kompetensi bagi Kepala Sekolah yang sedang menjabat akan 
dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini 
diundangkan. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Maret 
2018, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 
tentang Guru yang diberi Tugas Tambahan sebagai Kepala 
Sekolah/Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 527), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 
J. PEMENUHAN BEBAN KERJA GURU, KEPALA SEKOLAH, DAN 

PENGAWAS SEKOLAH 
Masih dalam kerangka pembahasan administrasi pengelolaan 

sekolah, kita akan membahas Permendikbud Nomor 15 Tahun 2018 
tentang pemenuhan beban kerja guru, kepala sekolah dan pengawas 
sekolah. Dalam Permendikbud ini Guru, Kepala Sekolah, dan 
Pengawas Sekolah diwajibkan untuk melaksanakan beban kerja 
selama 40 (empat puluh) jam dalam 1 (satu) minggu pada satuan 
administrasi pangkal. Beban kerja selama 40 (empat puluh) jam 
dalam 1 (satu) minggu ini terdiri atas 37,5 (tiga puluh tujuh koma 
lima) jam kerja efektif dan 2,5 (dua koma lima) jam istirahat. Dalam 
hal diperlukan, sekolah dapat menambah jam istirahat yang tidak 
mengurangi jam kerja efektif. Pelaksanaan beban kerja selama 37,5 
(tiga puluh tujuh koma lima) jam kerja efektif sebagaimana dimaksud 
bagi Guru mencakup kegiatan pokok: 1. merencanakan pembelajaran 
atau pembimbingan; 2. melaksanakan pembelajaran atau 
pembimbingan; 3. menilai hasil pembelajaran atau pembimbingan; 4. 
membimbing dan melatih peserta didik; dan 5. melaksanakan tugas 
tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok sesuai 
dengan Beban Kerja Guru. Pemenuhan beban kerja sini dapat 
dilaksanakan baik dalam kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, 
maupun ekstrakurikuler.  
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administrasi pangkal. Beban kerja selama 40 (empat puluh) jam 
dalam 1 (satu) minggu ini terdiri atas 37,5 (tiga puluh tujuh koma 
lima) jam kerja efektif dan 2,5 (dua koma lima) jam istirahat. Dalam 
hal diperlukan, sekolah dapat menambah jam istirahat yang tidak 
mengurangi jam kerja efektif. Pelaksanaan beban kerja selama 37,5 
(tiga puluh tujuh koma lima) jam kerja efektif sebagaimana dimaksud 
bagi Guru mencakup kegiatan pokok: 1. merencanakan pembelajaran 
atau pembimbingan; 2. melaksanakan pembelajaran atau 
pembimbingan; 3. menilai hasil pembelajaran atau pembimbingan; 4. 
membimbing dan melatih peserta didik; dan 5. melaksanakan tugas 
tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok sesuai 
dengan Beban Kerja Guru. Pemenuhan beban kerja sini dapat 
dilaksanakan baik dalam kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, 
maupun ekstrakurikuler.  

Merencanakan pembelajaran atau pembimbingan yang 
dilakukan oleh guru, meliputi: 1. pengkajian kurikulum dan silabus 
pembelajaran/pembimbingan/program kebutuhan khusus pada 
satuan pendidikan; 2. pengkajian program tahunan dan semester; 
dan 3. Pembuatan rencana pelaksanaan 
pembelajaran/pembimbingan sesuai standar proses atau rencana 
pelaksanaan pembimbingan. Melaksanakan pembelajaran atau 
pembimbingan ini merupakan pelaksanaan dari Rencana 
Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)/Rencana Pelaksanaan Layanan 
(RPL)/Rencana Pelaksanaan Bimbingan (RPB). Pelaksanaan 
pembelajaran ini dipenuhi paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam 
Tatap Muka perminggu dan paling banyak 40 (empat puluh) jam 
Tatap Muka perminggu. Untuk guru Guru Bimbingan dan 
Konselingatau Guru Teknologi Informasi dan Komunikasi yang 
melaksanakan pembimbingan harus memenuhi membimbing paling 
sedikit 5 (lima) rombongan belajar pertahun.  

Seorang guru harus melaksanakan penilaian hasil belajar 
peserta didiknya. Menilai hasil pembelajaran atau pembimbingan 
merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk 
mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik pada aspek sikap, 
pengetahuan, dan keterampilan. Membimbing dan melatih peserta 
didik dapat dilakukan melalui kegiatan kokurikuler dan/atau 
kegiatan ekstrakurikuler. Seorang guru dapat mendapat tugas 
tambahan yang melekat pada pelaksanaan tugas pokok sesuai 
dengan beban kerja Guru misalnya sebagai: 1. wakil kepala satuan 
pendidikan umum disebut wakil kepala sekolah; 2. ketua program 
keahlian satuan pendidikan; 3. kepala perpustakaan satuan 
pendidikan; 4. kepala laboratorium, bengkel, atau unit produksi/ 
teaching factory satuan pendidikan; 5. pembimbing khusus pada 
satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif atau 
pendidikan terpadu; atau 6. tugas tambahan selain yang terkait 
dengan pendidikan di satuan pendidikan. Catatn tugas tambahan ini 
dilaksanakan pada satuan administrasi pangkalnya dan 
diekuivalensikan dengan 12 (dua belas) jam Tatap Muka per minggu 
bagi Guru mata pelajaran atau pembimbingan terhadap 3 (tiga) 
rombongan belajar per tahun bagi Guru Bimbingan dan Konseling 
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atau Guru Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk pemenuhan 
beban kerja dalam melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan. 
Sedangkan untuk guru pendidikan khusus, tugas tambahan 
diekuivalensikan dengan 6 (enam) jam Tatap Muka per minggu 
untuk pemenuhan beban kerja dalam melaksanakan pembelajaran 
atau pembimbingannya.  

Tugas tambahan lain selain apa yang sudah dikemukakan 
sebelumnya dalam administrasi pengelolaan sekolah adalah wali 
kelas, pembina Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS), pembina 
ekstrakurikuler, koordinator Pengembangan Keprofesian 
Berkelanjutan (PKB)/Penilaian Kinerja Guru (PKG) atau koordinator 
Bursa Kerja Khusus (BKK) pada SMK, Guru piket, ketua Lembaga 
Sertifikasi Profesi Pihak Pertama (LSP-P1), penilai kinerja Guru, 
pengurus organisasi/asosiasi profesi Guru, tutor pada pendidikan 
jarak jauh pendidikan dasar dan pendidikan menengah, dimana 
tugas tabahan ini juga dilaksanakan pada satuan administrasi 
pangkalnya. Tugas tambahan lain ini dapat dihitung sebagai 
pemenuhan jam Tatap Muka sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku dan diekuivalensikan secara 
kumulatif dengan paling banyak 6 (enam) jam Tatap Muka per 
minggu bagi Guru mata pelajaran. Sedangkan untuk Guru Bimbingan 
dan Konseling atau Guru Teknologi Informasi dan Komunikasi dapat 
diekuivalensikan dengan pelaksanaan pembimbingan terhadap 1 
(satu) rombongan belajar per tahun. Guru yang mendapat tugas 
tambahan lain wajib memenuhi pelaksanaan pembelajaran jam tatap 
muka paling sedikit 18 (delapan belas) jamTatap Muka per minggu 
bagi Guru mata pelajaran atau paling sedikit membimbing 4 (empat) 
rombongan belajarper tahun bagi Guru Bimbingan dan Konseling 
atau Guru Teknologi Informasi dan Komunikasi pada satuan 
administrasi pangkalnya. Dalam hal Guru mata pelajaran tidak dapat 
memenuhi kewajiban pembelajaran, Guru yang bersangkutan dapat 
melaksanakan pembelajaran pada satuan pendidikan lain dalam 1 
(satu) zona yang ditetapkan oleh Dinas sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Guru mata pelajaran 
ini melaksanakan kewajiban pelaksanaan pembelajaran paling sedikit 
12 (dua belas) jam Tatap Muka per minggu pada satuan administrasi 
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atau Guru Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk pemenuhan 
beban kerja dalam melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan. 
Sedangkan untuk guru pendidikan khusus, tugas tambahan 
diekuivalensikan dengan 6 (enam) jam Tatap Muka per minggu 
untuk pemenuhan beban kerja dalam melaksanakan pembelajaran 
atau pembimbingannya.  

Tugas tambahan lain selain apa yang sudah dikemukakan 
sebelumnya dalam administrasi pengelolaan sekolah adalah wali 
kelas, pembina Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS), pembina 
ekstrakurikuler, koordinator Pengembangan Keprofesian 
Berkelanjutan (PKB)/Penilaian Kinerja Guru (PKG) atau koordinator 
Bursa Kerja Khusus (BKK) pada SMK, Guru piket, ketua Lembaga 
Sertifikasi Profesi Pihak Pertama (LSP-P1), penilai kinerja Guru, 
pengurus organisasi/asosiasi profesi Guru, tutor pada pendidikan 
jarak jauh pendidikan dasar dan pendidikan menengah, dimana 
tugas tabahan ini juga dilaksanakan pada satuan administrasi 
pangkalnya. Tugas tambahan lain ini dapat dihitung sebagai 
pemenuhan jam Tatap Muka sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku dan diekuivalensikan secara 
kumulatif dengan paling banyak 6 (enam) jam Tatap Muka per 
minggu bagi Guru mata pelajaran. Sedangkan untuk Guru Bimbingan 
dan Konseling atau Guru Teknologi Informasi dan Komunikasi dapat 
diekuivalensikan dengan pelaksanaan pembimbingan terhadap 1 
(satu) rombongan belajar per tahun. Guru yang mendapat tugas 
tambahan lain wajib memenuhi pelaksanaan pembelajaran jam tatap 
muka paling sedikit 18 (delapan belas) jamTatap Muka per minggu 
bagi Guru mata pelajaran atau paling sedikit membimbing 4 (empat) 
rombongan belajarper tahun bagi Guru Bimbingan dan Konseling 
atau Guru Teknologi Informasi dan Komunikasi pada satuan 
administrasi pangkalnya. Dalam hal Guru mata pelajaran tidak dapat 
memenuhi kewajiban pembelajaran, Guru yang bersangkutan dapat 
melaksanakan pembelajaran pada satuan pendidikan lain dalam 1 
(satu) zona yang ditetapkan oleh Dinas sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Guru mata pelajaran 
ini melaksanakan kewajiban pelaksanaan pembelajaran paling sedikit 
12 (dua belas) jam Tatap Muka per minggu pada satuan administrasi 

pangkalnya dan paling banyak 6 (enam) jam Tatap Muka per minggu 
pada satuan pendidikan sesuai dengan zona yang ditetapkan oleh 
Dinas. Guru yang melaksanakan tugas tambahan seperti yang sudah 
dijelaskan diatas, dapat melaksanakan tugas tambahan lain tidak 
diperhitungkan sebagai pengganti pemenuhan pelaksanaan 
pembelajaran atau pembimbingan.  

Kepala Sekolah menetapkan Guru yang melaksanakan tugas 
tambahan.  Penetapan Guru yang melaksanakan tugas tambahan ini 
dilaksanakan dengan mempertimbangkan perhitungan kebutuhan 
guru berdasarkan struktur kurikulum dan jumlah rombongan belajar 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. Apabila setelah dilakukan perhitungan kebutuhan Guru 
masih terdapat Guru yang tidak dapat memenuhi pelaksanaan 
pembelajaran atau pembimbingan maka Kepala Sekolah wajib 
melaporkan kepada Dinas sesuai dengan kewenangannya. Dinas 
yang telah menerima laporan dari Kepala Sekolah wajib melakukan 
penataan dan pemerataan Guru sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku.  

Beban Kerja Kepala Sekolah sepenuhnya untuk melaksanakan 
tugas manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi 
kepada Guru dan tenaga kependidikan. Beban kerja Kepala Sekolah 
ini ekuivalen dengan pelaksanaan pembelajaran atau pembimbingan 
yang merupakan bagian dari pemenuhan beban kerjaselama 37,5 
(tiga puluh tujuh koma lima) jam kerja efektif. Seperti telah 
dikemukakan pada bagian sebelumnya Kepala Sekolah dapat 
melaksanakan tugas pembelajaran atau pembimbingan apabila 
terdapat Guru yang tidak melaksanakan tugas pembelajaran atau 
pembimbingan karena alasan tertentu yang bersifat sementara atau 
tetap atau belum tersedia Guru yang mengampu pada mata 
pelajaran atau kelas tertentu. 

Beban Kerja Pengawas Sekolah sebagaimana dalam 
melaksanakan tugas pengawasan, pembimbingan, dan pelatihan 
profesional terhadap Guru ekuivalen dengan pelaksanaan 
pembelajaran atau pembimbingan 24 (dua puluh empat) jam Tatap 
Muka perminggu dan paling banyak 40 (empat puluh) jam Tatap 
Muka perminggu. Selain melaksanakan tugas tersebut Pengawas 
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Sekolah juga merencanakan, mengevaluasi, dan melaporkan hasil 
pelaksanaan pembinaan, pemantauan, penilaian, dan pembimbingan 
terhadap Guru dan Kepala Sekolah di sekolah binaannya dalam 
pemenuhan beban kerja selama 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) 
jam kerja efektif. 

Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah wajib 
melaksanakan kegiatan PKB untuk pengembangan kapasitas sebagai 
Guru, Kepala Sekolah, atau Pengawas Sekolah. Kegiatan PKB ini 
dilakukan sebagai pemenuhan beban kerja selama 37,5 (tiga puluh 
tujuh koma lima) jam kerja efektif. Kegiatan PKB dapat dilaksanakan 
di sekolah atau di luar sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku Guru dapat diberi tugas 
kedinasan/penugasan terkait tugas dan kewenangannya di bidang 
pendidikan oleh Dinas, Kepala Sekolah, atau yayasan. Tugas 
kedinasan/penugasan di bidang pendidikan ini  diakui sebagai 
bagian dari pemenuhan beban kerja selama 37,5 (tiga puluh tujuh 
koma lima) jam kerja efektif. Pemenuhan paling sedikit 24 (dua puluh 
empat) jam Tatap Muka per minggu dalam pelaksanaan 
pembelajaran dapat dikecualikan, bagi Guru tidak dapat memenuhi 
ketentuan minimal 24 (dua puluh empat) jam Tatap Muka per 
minggu, berdasarkan struktur kurikulum; Guru pendidikan khusus; 
Guru pendidikan layanan khusus; dan Guru pada Sekolah Indonesia 
Luar Negeri (SILN). Pemenuhan pelaksanaan pembimbingan paling 
sedikit terhadap 5 (lima) rombongan belajar per tahun dalam 
pelaksanaan pembimbingan oleh Guru Bimbingan dan Konseling 
atau Guru Teknologi Informasi dan Komunikasi ini dapat 
dikecualikan dalam hal jumlah rombongan belajar dalam satuan 
pendidikan kurang dari 5 (lima) rombongan belajar. Ketentuan 
beban kerja bagi Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah ini 
mulai dilaksanakan pada tahun ajaran 2018/2019. 

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemenuhan 
beban kerja guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah, diatur 
dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal yang 
bertanggung jawab dalam pembinaan guru dan tenaga kependidikan 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.  
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Sekolah juga merencanakan, mengevaluasi, dan melaporkan hasil 
pelaksanaan pembinaan, pemantauan, penilaian, dan pembimbingan 
terhadap Guru dan Kepala Sekolah di sekolah binaannya dalam 
pemenuhan beban kerja selama 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) 
jam kerja efektif. 

Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah wajib 
melaksanakan kegiatan PKB untuk pengembangan kapasitas sebagai 
Guru, Kepala Sekolah, atau Pengawas Sekolah. Kegiatan PKB ini 
dilakukan sebagai pemenuhan beban kerja selama 37,5 (tiga puluh 
tujuh koma lima) jam kerja efektif. Kegiatan PKB dapat dilaksanakan 
di sekolah atau di luar sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku Guru dapat diberi tugas 
kedinasan/penugasan terkait tugas dan kewenangannya di bidang 
pendidikan oleh Dinas, Kepala Sekolah, atau yayasan. Tugas 
kedinasan/penugasan di bidang pendidikan ini  diakui sebagai 
bagian dari pemenuhan beban kerja selama 37,5 (tiga puluh tujuh 
koma lima) jam kerja efektif. Pemenuhan paling sedikit 24 (dua puluh 
empat) jam Tatap Muka per minggu dalam pelaksanaan 
pembelajaran dapat dikecualikan, bagi Guru tidak dapat memenuhi 
ketentuan minimal 24 (dua puluh empat) jam Tatap Muka per 
minggu, berdasarkan struktur kurikulum; Guru pendidikan khusus; 
Guru pendidikan layanan khusus; dan Guru pada Sekolah Indonesia 
Luar Negeri (SILN). Pemenuhan pelaksanaan pembimbingan paling 
sedikit terhadap 5 (lima) rombongan belajar per tahun dalam 
pelaksanaan pembimbingan oleh Guru Bimbingan dan Konseling 
atau Guru Teknologi Informasi dan Komunikasi ini dapat 
dikecualikan dalam hal jumlah rombongan belajar dalam satuan 
pendidikan kurang dari 5 (lima) rombongan belajar. Ketentuan 
beban kerja bagi Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah ini 
mulai dilaksanakan pada tahun ajaran 2018/2019. 

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemenuhan 
beban kerja guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah, diatur 
dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal yang 
bertanggung jawab dalam pembinaan guru dan tenaga kependidikan 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.  

 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku 2 Mei 2018, Peraturan 
Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2009 tentang 
Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan 
Nasional Nomor 30 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan 
Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2009 tentang 
Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan 
Pendidikan,dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
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ADMINISTRASI HUMAS  
DAN KERJASAMA 

 
 
 
 
Sekolah sebagai suatu sistem sosial merupakan bagian 

integral dari sistem sosial yang lebih besar, yaitu masyarakat. Maju 
mundurnya sumber daya manusia (SDM) pada suatu daerah, tidak 
hanya bergantung pada upaya-upaya yang dilakukan sekolah, 
namun sangat bergantung kepada tingkat partisipasi masyarakat 
terhadap pendidikan. Semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat 
terhadap pendidikan di suatu daerah, akan semakin maju pula 
sumber daya manusia pada daerah tersebut, dan sebaliknya. Oleh 
karena itu, masyarakat hendaknya selalu dilibatkan dalam 
pembangunan pendidikan di daerah. Masyarakat hendaknya 
ditumbuhkan “rasa ikut memiliki” sekolah di daerah sekitarnya. 
Maju-mundurnya sekolah di lingkungannya juga merupakan 
tanggungjawab bersama masyarakat setempat. 

Peningkatan kualitas pendidikan dan pengajaran harus 
merupakan fokus dari setiap penyelenggaraan sekolah. Sekolah tidak 
boleh terjebak dalam rutinitas proses administrasi. Di samping itu 
sekolah harus cepat mengambil keputusan-keputusan penting 
dalam mengembangkan dirinya. Untuk pengambilan keputusan-
keputusan tersebut dibutuhkan data-data yang akurat. Sistem 
Informasi Sekolah yang baik merupakan solusinya. Pra sekolah 
mengembangkan Sistem Informasi Sekolah dengan modul-modul 
yang didisain mempercepat administrasi sehingga meningkatkan 
kualitas belajar mengajar.  

8 



Tri Yuni Hendrowati190

Di samping itu juga dikembangkan laporan-laporan yang 
sangat membantu dalam pengambilan-pengambilan keputusan yang 
penting. 

Lembaga pendidikan seperti organisasi sekolah merupakan 
kerangka kelembagaan dimana administrasi pendidikan dapat 
berperan dalam mengelola organisasi untuk mencapai tujuan yang 
telah ditetapkan. Dilihat dari tingkatan-tingkatan suatu organisasi 
dalam hal ini sekolah, administrasi pendidikan dapat dilihat dalam 
tiga tingkatan yaitu: (Murphy dan Louis, 1999): 
1. Tingkatan institusi (Institutional level). Tingkatan institusi 

berkaitan dengan hubungan antara lembaga pendidikan 
(sekolah) dengan lingkungan eksternal.  

2. Tingkatan manajerial (managerial level) Tingkatan manajerial 
berkaitan dengan kepemimpinan, dan organisasi lembaga 
(sekolah).  

3. Tingkatan teknis (technical level) Tingkatan teknis berkaitan 
dengan proses pembelajaran. Dengan demikian administrasi 
pendidikan dalam konteks kelembagaan pendidikan 
mempunyai cakupan yang luas, disamping itu bidang-bidang 
yang harus ditanganinya juga cukup banyak dan kompleks dari 
mulai sumberdaya fisik, keuangan, dan manusia yang terlibat 
dalam kegiatan proses pendidikan di sekolah.  

 
A. RUANG LINGKUP ADMINISTRASI HUMAS DAN KERJASAMA  

Administrasi humas dan kerjasama meliputi hasil kerja sama, 
program-program humas, dan sebagainya. Sekolah sebagai suatu 
sistem sosial merupakan bagian integral dari system social yang 
lebih besar, yaitu masyarakat. Maju mundurnya sumber daya 
manusia (SDM) pada suatu daerah, tidak hanya bergantung pada 
upaya-upaya yang dilakukan sekolah, namun sangat bergantung 
kepada tingkat partisipasi masyarakat terhadap pendidikan. 
Semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat terhadap pendidikan 
di suatu daerah, akan semakin maju pula sumber daya manusia pada 
daerah tersebut, dan sebaliknya. Oleh karena itu, masyarakat 
hendaknya selalu dilibatkan dalam pembangunan pendidikan di 
daerah.  
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Administrasi humas dan kerjasama meliputi hasil kerja sama, 
program-program humas, dan sebagainya. Sekolah sebagai suatu 
sistem sosial merupakan bagian integral dari system social yang 
lebih besar, yaitu masyarakat. Maju mundurnya sumber daya 
manusia (SDM) pada suatu daerah, tidak hanya bergantung pada 
upaya-upaya yang dilakukan sekolah, namun sangat bergantung 
kepada tingkat partisipasi masyarakat terhadap pendidikan. 
Semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat terhadap pendidikan 
di suatu daerah, akan semakin maju pula sumber daya manusia pada 
daerah tersebut, dan sebaliknya. Oleh karena itu, masyarakat 
hendaknya selalu dilibatkan dalam pembangunan pendidikan di 
daerah.  

Masyarakat hendaknya ditumbuhkan “rasa ikut memiliki” 
sekolah di daerah sekitarnya. Maju mundurnya sekolah di 
lingkungannya juga merupakan tanggungjawab bersama masyarakat 
setempat. Administrasi humas dan kerjasama meliputi administrasi 
standar peranserta masyarakat dan kemitraan sekolah berupa: 1) 
Dokumen keterlibatan warga dan masyarakat dalam pengelolaan 
sekolah (notulen rapat, daftar hadir, foto-foto kegiatan, dll.); 2) 
Dokumen kemitraan dengan lembaga yang relevan (MoU), dll.  

Kegiatan yang mengatur hubungan sekolah dengan 
masyarakat meliputi: mengatur hubungan sekolah dengan orang tua 
peserta didik; memelihara hubungan baik dengan komite sekolah; 
memelihara dan mengembangkan hubungan sekolah dengan 
lembaga-lembaga pemerintah, swasta dan organisasi sosial; 
memberikan pengertian kepada masyarakat tentang sanksi sekolah, 
melalui bermacam-macam teknis komunikasi. Bentuk kegiatan 
hubungan masyarakat yang melibatkan guru, antara lain: 
pengabdian pada masyarakat, misalnya: memberi ceramah, ikut 
membina karang taruna, bekerjasama dengan masyarakat sekitar 
dan sebagainya;  duduk dalam kepanitiaan tertentu bersama warga 
masyarakat setempat; ikut rapat bersama komite sekolah/orang tua 
murid; ikut menjaga dan mempertahankan nama baik sekolah. 

Sistem Informasi merupakan elemen penting membangun 
hubungan sekolah dengan masyarakat adalah kumpulan elemen-
elemen atau komponen yang berhubungan yang mengumpulkan 
(input), memanipulasi (proses), dan menghasilkan (output) data dan 
informasi serta menyediakan mekanisme balasan untuk mencapai 
suatu tujuan. Mekanisme balasan membantu organisasi dalam 
mencapai tujuannya seperti meningkatkan keuntungan atau 
memperbaiki pelayanan pelanggan (Ralph dan George, 2006: 5). 
Sistem Informasi Administrasi merupakan kumpulan dari 
komponen-komponen atau elemen-elemen yang saling 
berhubungan untuk melakukan proses pencatatan, pengaturan, 
pengalokasian suatu kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu 
dengan menggunakan sarana perlengkapan dan peralatan yang ada. 
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B. SISTEM INFORMASI MANAJEMEN 
Sistem informasi manajemen merupakan pengembangan dari 

konsep sistem pengolahan  data elektronik (electronic data 
processing/EDP), biasa juga disebut sebagai sistem pengolahan 
transaksi (transactions processing system/TPS), yang telah 
diterapkan sejak tahun 1950-an pada organisasi bisnis.  Mulai tahun 
1960-an, dengan adanya pengaruh dari perkembangan teknologi dan 
cara penggunaan komputer, konsep SIM mulai diperkenalkan. Kalau 
konsep EDP fokus pada data (transaksi) dengan penekanan lebih 
banyak ke masalah bagaimana mempercepat pengolahan data dan 
meningkatkan akurasi,  maka konsep SIM fokus pada informasi 
dengan penekanan lebih banyak pada kualitas informasi.  Pada 
perkembangan selanjutnya konsep SIM lebih disempurnakan dengan 
munculnya konsep-konsep baru, yaitu: sistem pendukung 
keputusan (decision support system/DSS), sistem otomatisasi 
perkantoran,  sistem informasi eksekutif (executive information 
system/EIS), sistem ahli (expert system), sistem berbasis 
pengetahuan, serta sistem komunikasi dan kolaborasi.  

Dengan adanya perkembangan konsep sebagaimana di atas, 
maka sampai saat ini belum ada kesepakatan para ahli mengenai 
pengertian sistem informasi manajemen, hubungan dan 
pengklasifikasian konsep SIM dalam kaitannya dengan konsep-
konsep lain tersebut, bahkan dalam penggunaan istilah itu sendiri 
(misalnya sebagai disiplin akademik dan fungsi organisasi. (Davis, 
1991: 4). Sebagian ahli mendefinisikan sistem informasi manajemen 
(SIM) mencakup sistem-sistem lainnya (EDP, DSS, EIS,dst.)  
misalnya: 
a.  George M. Scott: Sistem Informasi Manajemen (SIM) adalah 
serangkaian sub-sistem informasi yang menyeluruh dan 
terkoordinasi dan secara rasional terpadu yang mampu 
mentransformasi data sehingga menjadi informasi lewat serangkaian 
cara guna meningkatkan produktivitas yang sesuai dengan gaya dan 
sifat manajer atas dasar kriteria mutu yang telah ditetapkan. (Scott, 
2004: 100-104). b.  Murdick dkk. (1987: 15) menyatakan definisi sistem 
informasi manajemen sebagai berikut: "A group of people, a set of 
manuals, and data processing equipment (a set of elements) select, 
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informasi manajemen sebagai berikut: "A group of people, a set of 
manuals, and data processing equipment (a set of elements) select, 

store, process, and retrieve data (operate on data and matter) to 
reduce the uncertainty in decision-making (seek a common goal) by 
yielding information for managers at the time they can most 
efficiently use it (yield information in a time reference)."  Lebih lanjut 
Murdick dkk. menyatakan bahwa definisi SIM mencakup sistem 
pendukung keputusan (DSS), dengan kata lain SIM merupakan 
superset dari DSS.  DSS adalah langkah evolusi berikutnya setelah 
SIM (saat Murdick dkk. menerbitkan bukunya pada tahun 1984, 
konsep lain yang muncul setelah DSS belum dikenal). Lebih lanjut 
mereka menyatakan sebagai berikut: 
1. SIM menunjang pengambilan keputusan pada lingkungan 

permasalahan terstruktur maupun yang tidak terstruktur.   
2. SIM menunjang pengambilan keputusan pada semua tingkat 

organisasi.  (Bandingkan K.C. Laudon dan J.P. Laudon, 2005: 45) 
3. SIM dimaksudkan untuk "dianyam" psfs "tenunan" organisasi 

dan bukan sesuatu yang berdiri sendiri. 
4. SIM menunjang semua aspek pada proses pengambilan 

keputusan. 
5. SIM terdiri dari orang, komputer, prosedur, database, fasilitas 

bertanya interaktif (Bandingkan K.C. Laudon dan J.P. Laudon,  
2005: 45), dan sebagainya.  

 
Semua dimaksudkan agar evolusioner/adaptif dan mudah bagi 

orang untuk menggunakannya. (Murdick et al, 1987: 7). C. Davis (1991: 
7) memperbaharui definisi sistem informasi manajemen yang pernah 
dikemukakan sebelumnya, sebagai berikut: "The system is an 
integrated, user-machine system providing information and 
information processing to support the strategy, operations, 
management, analysis, and decision making functions in an 
organization.  The system uses information technology, manual 
procedures, models, and knal efficiency, improve and innovate 
functions, or restructure business systems. Bandingkan dengan Davis 
and Olson, (1984: 6), Davis (1999: 3) juga menyatakan bahwa sistem 
informasi manajemen adalah sebuah konsep dan suatu orientasi ke 
arah mana menujunya sebuah rancangan sistem informasi, dan 
bukan merupakan keadaan mutlak.   
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Yang paling penting adalah sampai batas mana sebuah sistem 
informasi menerapkan orientasi SIM, atau mendukung fungsi 
manajemen sebuah organisasi.  Jawabannya berkisar pada taraf 
mana dan bukan sekedar "ya" atau "tidak". Dengan kata lain, sistem 
informasi manajemen bisa saja dibahas tanpa mengaitkannya 
dengan penerapan komputerisasi. Keberadaan suatu sistem 
informasi manajemen juga tidak bisa diukur berdasarkan kerumitan 
dan kemutakhiran model analitis dan pengambilan keputusannya 
atau apakah tersedia jawaban seketika (online) dst. 

Pandangan-pandangan seperti di atas merupakan definisi 
sistem informasi manajemen (SIM) dalam arti luas.  Sistem informasi 
manajemen dalam hal ini mencakup seluruh tipe atau aplikasi atau 
sub sistem informasi yang ada dalam suatu organisasi. SIM lebih 
dianggap sebagai sistem terpadu (integrated system) ketimbang 
sebagai total sistem. Definisi sistem informasi manajemen (SIM) 
demikian ini, sejajar/sama (bukan subset) dengan  istilah sistem 
informasi berbasis komputer (CBIS) yang dikemukakan oleh Mc 
Leod (2001: 4) atau dengan istilah sistem informasi (Whitten dkk., 
2004; Laudon dan Laudon, 2005). 

Di samping pandangan di atas, sebagian pakar sistem 
informasi lainnya mendefinisikan sistem informasi manajemen 
dalam arti sempit dan khusus.  Secara umum, mereka tidak 
menyamakan atau menyejajarkan istilah sistem informasi 
manajemen dengan istilah sistem informasi atau sistem informasi 
berbasis komputer.  Dalam hal ini, SIM dianggap sebagai salah satu 
tipe/aplikasi/sub dari  sistem informasi yang ada dalam organisasi 
(McLeod, 2001; Whitten dkk., 2004; Laudon dan Laudon, 2005).  

Untuk lebih memahami pengertian sistem informasi 
manajemen, di samping mempertimbangkan definisi-definisi para 
ahli sebagaimana dikemukakan sebelumnya, kiranya perlu dipahami 
juga konsep-konsep yang terkandung dalam istilah sistem informasi 
manajemen, yakni: sistem, informasi, dan manajemen. Analisis 
terhadap ketiga konsep tersebut akan membuat pemahaman 
terhadap  sistem informasi manajemen menjadi lebih baik dan 
konseptual.  
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a. Sistem 
Suatu sistem dapat dijelaskan dengan sederhana sebagai 

seperangkat elemen yang digabungkan satu dengan lainnya untuk 
suatu tujuan bersama. Suatu subsistem adalah bagian dari sistem 
yang lebih besar dan semua sistem adalah bagian dari sistem yang 
lebih besar.  Dalam kaitannya dengan maksud tulisan ini, organisasi 
adalah sistem dan bagiannya (divisi, departemen, fungsi, satuan dan 
sebagainya) adalah subsistem. Definisi sistem dikemukakan Murdick 
et.al. (1987: 15) sebagai berikut: A System is a set of elements forming 
an activity or a processing procedure/scheme seeking a common goal 
or goals by operating on data and/or energy and/or matter in a time 
reference to yield information and/or energy and/or matter. 

Sebuah organisasi yang baik dari sudut pandangan sistem 
adalah organisasi yang di dalamnya terdapat sinergi (Murdick et al., 
1987: 6).  Konsep sinergi diterapkan pada organisasi dengan adanya 
integrasi subsistem melalui pertukaran informasi. Dengan demikian, 
terjadinya bidang-bidang fungsional yang berada pada lintasan yang 
berbeda dan bekerja untuk suatu maksud yang bersilangan dapat 
dihindari. Prinsip dasar teori sistem adalah bahwa tiap elemen 
(subsistem) diikat oleh tujuan bersama yang hanya dapat dicapai 
dengan baik apabila terjadi pertukaran informasi antar subsistem.   

Konsep sistem pada SIM karenanya yang mengoptimasikan 
keluaran organisasi dengan menghubungkan subsistem operasi dan 
level-level organisasi melalui media pertukaran dan pelaporan 
informasi. Berkaitan dengan hal ini, Murdick et al. (1987: 6) 
menyatakan bahwa tujuan suatu SIM adalah menyajikan informasi 
untuk pengambilan keputusan pada perencanaan, pemrakarsaan, 
pengorganisasian, pengendalian kegiatan operasi subsistem suatu 
perusahaan (organisasi) dan menyajikan sinergi organisasi pada 
proses. Uraian lebih lanjut mengenai kegiatan/proses manajemen 
dapat dilihat pada bagian ketiga (manajemen). 
 
b. Informasi 

Informasi sudah merupakan sumber daya dan komoditi yang 
nilainya semakin meningkat dan yang dibutuhkan oleh pejabat 
(manajemen) untuk merencanakan dan mengontrol kegiatan 
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organisasi secara efektif.  Kedudukan informasi sebagai sumber daya 
sama halnya dengan jenis sumber daya lain yang sering dikenal 
dengan 4 M (men, machine, material, money).  Bahkan informasi 
dapat diibaratkan sebagai darah yang mengalir dalam tubuh 
organisasi dan menentukan kehidupan organisasi.  Dengan 
informasi sebuah sistem atau organisasi akan dapat menghindari 
proses keberakhiran yang biasa disebut entropy atau lebih tepatnya 
negentropy (Jogiyanto, 1999: 7-8). Davis (1999a: 27-28) menyatakan 
bahwa informasi sering digunakan secara tidak tepat. Data mentah, 
data tersusun, dsb, kadang dikaitkan dan dianggap sebagai 
informasi.  Secara umum, informasi dalam konteks sistem informasi 
adalah "data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti 
bagi penerimanya dan bermanfaat dalam mengambil keputusan saat 
ini atau mendatang." Menurutnya, informasi memperkaya penyajian, 
mempunyai nilai kejutan, atau mengungkap sesuatu yang 
menerimanya tidak tahu atau tidak tersangka.  Dalam dunia yang 
tidak menentu, informasi  mengurangi ketidakpastian.  Ia mengubah 
kemungkinan-kemungkinan hasil yang diharapkan dalam sebuah 
situasi keputusan dan karena itu mempunyai nilai dalam proses 
keputusan.  

Adapun data, sebagaiman dijelaskan Davis (1999a: 29),  yang 
merupakan bahan baku informasi adalah "kelompok teratur simbol-
simbol yang mewakili kuantitas, tindakan, benda, dan sebagainya." 
 Data terbentuk dari karakter, yang dapat berupa alfabet, angka, 
maupun simbol khusus seperti *,$, dan /.  Data disusun untuk diolah 
dalam bentuk struktur data, struktur file, dan database. 

Dalam praktek, rnaka antara informasi dan data, 
kedudukannya sangat relatif. Informasi yang diproduksi dari 
sekumpulan data, pada situasi tertentu yang baru serta mempunyai 
kekhususannya, dapat berubah menjadi data mentah yang masih 
perlu diproses kembali untuk menjadi informasi baru. Oleh karena 
itu maka sangat diperlukan adanya informasi tersebut. Dengan 
konsep yang ada, akan menjadi suatu kerangka acuan (frame of 
reference) yang akan digunakan untuk mengindentifikasikan data 
yang diperlukan.  
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organisasi dan menentukan kehidupan organisasi.  Dengan 
informasi sebuah sistem atau organisasi akan dapat menghindari 
proses keberakhiran yang biasa disebut entropy atau lebih tepatnya 
negentropy (Jogiyanto, 1999: 7-8). Davis (1999a: 27-28) menyatakan 
bahwa informasi sering digunakan secara tidak tepat. Data mentah, 
data tersusun, dsb, kadang dikaitkan dan dianggap sebagai 
informasi.  Secara umum, informasi dalam konteks sistem informasi 
adalah "data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti 
bagi penerimanya dan bermanfaat dalam mengambil keputusan saat 
ini atau mendatang." Menurutnya, informasi memperkaya penyajian, 
mempunyai nilai kejutan, atau mengungkap sesuatu yang 
menerimanya tidak tahu atau tidak tersangka.  Dalam dunia yang 
tidak menentu, informasi  mengurangi ketidakpastian.  Ia mengubah 
kemungkinan-kemungkinan hasil yang diharapkan dalam sebuah 
situasi keputusan dan karena itu mempunyai nilai dalam proses 
keputusan.  

Adapun data, sebagaiman dijelaskan Davis (1999a: 29),  yang 
merupakan bahan baku informasi adalah "kelompok teratur simbol-
simbol yang mewakili kuantitas, tindakan, benda, dan sebagainya." 
 Data terbentuk dari karakter, yang dapat berupa alfabet, angka, 
maupun simbol khusus seperti *,$, dan /.  Data disusun untuk diolah 
dalam bentuk struktur data, struktur file, dan database. 

Dalam praktek, rnaka antara informasi dan data, 
kedudukannya sangat relatif. Informasi yang diproduksi dari 
sekumpulan data, pada situasi tertentu yang baru serta mempunyai 
kekhususannya, dapat berubah menjadi data mentah yang masih 
perlu diproses kembali untuk menjadi informasi baru. Oleh karena 
itu maka sangat diperlukan adanya informasi tersebut. Dengan 
konsep yang ada, akan menjadi suatu kerangka acuan (frame of 
reference) yang akan digunakan untuk mengindentifikasikan data 
yang diperlukan.  

Informasi sangat erat hubungannya dengan pengambilan 
keputusan (decision making). Dalam hubungan dengan pengambilan 
keputusan ini, maka Oxenfeldt (Riley, 1981: 5) mengemukakan bahwa 
informasi dapat berfungsi untuk: menggambarkan (to describe), 
menjelaskan/menerangkan (to explain), memperkirakan (to predict), 
mengevaluasi (to evaluate) dan mengadakan pembaharuan (to 
innovate). lnformasi yang deskriptif membantu pimpinan untuk 
menentukan apakah sesuatu itu akan salah atau apakah kondisi 
lingkungan itu akan mengalami perubahan. Informasi yang 
menjelaskan akan sangat berhubungan dengan kemampuan 
seseorang untuk menyusun atau merancang model. Dengan model 
yang ada, maka akan dapat memperjelas apa yang dimaksudkan 
serta hubungan-hubungan yang ada. Informasi prediktif sangat 
membantu pimpinan untuk memprediksi dan mengestimasi keadaan 
pada masa yang akan datang dihubungkan dengan keadaan pada 
masa lampau. Informasi yang evaluatif membantu pimpinan untuk 
mengadakan evaluasi periodik mengenai performans serta aktivitas 
penting lainnya, baik yang nampak sekarang maupun yang akan 
terjadi pada masa yang akan datang. Informasi yang inovatif adalah 
hal-hal yang berupa ide-ide atau gagasan-gagasan baru, rancangan-
rancangan dan hipotesa-hipotesa yang dirasakan akan dapat 
membantu mempercepat usaha pengembangan dan pembangunan.  

Di samping data dan informasi sebagai elemen entitas dari 
sistem informasi,  dewasa ini diperkenalkan juga dua konsep lainnya 
yakni pengetahuan dan kebijaksanaan. Pengetahuan adalah 
rangkaian informasi dan data, yang membentuk jaringan semantik di 
dalam ingatan seseorang.  Jaringan semantik tersebut bisa dibentuk 
oleh relasi logika atau intuisi berdasarkan pengalaman maupun 
proses belajar.  Dengan kata lain pengetahuan merupakan informasi 
ditambah pengolahan kesimpulan.  Bentuk umum dari pengetahuan 
adalah sekumpulan data tentang fakta dan aturan (prolog) tentang 
beberapa subyek tertentu.  Adapun kebijaksanaan (wisdom) adalah 
sifat dan kemampuan untuk menggunakan pengetahuan, 
pemahaman, pengalaman, akal sehat dan wawasan yang dalam.  
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 Data, informasi, pengetahuan, dan kebijaksanaan (D-I-P-K) 
merupakan 4 elemen entitas dari sistem informasi (Witarto, 2004: 8 
dst.; lihat juga Whitten et al., 2004: 23 & 57-60). 

 
c.  Manajemen 

Sebagian pakar menyatakan bahwa manajemen adalah seni 
mencapai tujuan dengan menggunakan keahlian orang lain, sebagian 
lagi menyatakan manajemen adalah proses pencapaian tujuan 
melalui keahlian orang lain (Stoner, 1986; Atmodiwirio, 2000; Fattah, 
2000).  Pemahaman manajemen sebagai seni menunjukkan bahwa 
aktivitas manajemen tidak bisa distrukturisasi dengan pasti karena 
berbagai macam keadaan yang tidak pasti (uncertainty) dan secara 
terus menerus mempengaruhi jalannya suatu organisasi.  Sedangkan 
konsep manajemen sebagai suatu proses menunjukkan bahwa 
aktivitas harus dilakukan secara terstruktur dan sistematis. 

Murdick et al. (1987:5-6) menyatakan bahwa manajemen terdiri 
dari proses atau kegiatan yang menjelaskan apa yang dilakukan 
manajer pada operasi organisasi mereka, yakni: merencanakan, 
mengorganisasikan, memprakarsai, dan mengendalikan operasi. 
 Keempat macam proses ini biasa pula disebut sebagai fungsi-fungsi 
manajemen.  Meskipun para ahli memberi rumusan yang berbeda 
mengenai hal ini (lihat Atmodiwirio, 2000; Fattah, 2000), tetapi 
secara umum fungsi-fungsi manajemen terdiri dari: perencanaan 
(planning), pengorganisasian (organizing), kepemimpinan 
(leadership), dan pengendalian (controlling).  

Manajer dapat ditemukan pada berbagai tingkat di dalam 
organisasi.  Manajer pada puncak hirarki organisasi, seperti direktur 
dan para wakil direktur, sering disebut berada pada tingkat (level) 
perencanaan strategis (strategic planning level).  Istilah ini 
menunjukkan pengaruh atas keputusan-keputusan yang diambil 
pada seluruh organisasi selama beberapa tahun mendatang. Istilah 
eksekutif sering pula digunakan untuk menggambarkan manajer 
pada tingkat perencanaan strategis.  Manajer tingkat menengah 
mencakup manajer wilayah, direktur produk, dan kepala divisi. 
 Tingkat mereka dinamakan tingkat pengendalian manajemen 
(management control level) yang menyadari bahwa tanggung jawab 
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mereka mengubah rencana menjadi tindakan dan memastikan agar 
tujuan tercapai.  Manajer tingkat bawah mencakup kepala 
departemen, penyelia (supervisor), dan pemimpin proyek, yang 
bertanggung jawab menyelesaikan rencana-rencana yang telah 
ditetapkan oleh para manajer di tingkat yang lebih tinggi.  Tingkat 
terendah ini disebut tingkat pengendalian operasional (operational 
control level), karena di sinilah operasi organisasi berlangsung. 
(McLeod, 2001: 7).  

Manajer dapat pula ditemukan pada berbagai bidang 
fungsional organisasi, tempat berbagai sumber daya dipisahkan 
menurut pekerjaan yang dilakukan. Tiga bidang fungsional yang 
tradisional adalah pemasaran, manufaktur, dan keuangan. 
 Pembagian bidang fungsional dapat berkembang atau berubah 
sesuai dengan kebutuhan dan kondisi tiap-tiap organisasi (lihat 
Witarto, 2004: 55-58).  

Semua manajer, apapun tingkatan atau bidang fungsionalnya, 
melaksanakan fungsi-fungsi manajemen: perencanaan, 
pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian, walau mungkin 
dengan penekanan yang berlainan.  Mengenai hal ini McLeod 
menggambarkannya dengan cukup jelas. (lihat McLeod, 2001: 9). 
Terkait dengan SIM, Murdick dkk. (1987: 6) menyatakan bahwa 
pengambilan keputusan merupakan persyaratan mendasar bagi tiap 
proses/fungsi manajemen tersebut.  Artinya, pada semua fungsi 
manajemen tersebut terjadi proses pengambilan keputusan. Peran 
SIM dalam hal ini—sebagaimana telah dikemukakan di atas—adalah 
 menyajikan informasi untuk pengambilan keputusan pada 
perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, pengendalian 
kegiatan operasi subsistem suatu organisasi dan menyajikan sinergi 
organisasi pada proses-proses tersebut.  

Perlu juga dikemukakan bahwa penggunaan kata manajemen 
dalam SIM bukan berarti hanya manajer yang mengambil manfaat 
dan menjadi subyek SIM.  Kroenke (1989: 6) menyatakan bahwa 
selain manajer, pihak-pihak lain dalam organisasi atau dalam 
struktur dan desain organisasi adalah pelaku (subyek) SIM.  Hal sama 
dikemukakan McLeod (2001: 7) yang menyatakan bahwa selain 
manajer, non-manajer dan staf ahli juga menggunakan output SIM.  
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Dari luar organisasi, pemegang saham, pelanggan/klien, dan 
pemerintah adalah juga pemakai sistem. Menurutnya, istilah SIM 
sebenarnya tidak memberikan gambaran yang menyeluruh.  SIM 
bukanlah suatu sistem untuk memproduksi informasi manajemen, 
melainkan informasi pemecahan masalah.  Oleh karena itu, Kroenke 
(1989: 6) menyatakan bahwa istilah organizational information 
systems (sistem informasi keorganisasian) adalah lebih tepat, 
sedangkan management information systems adalah sebuah konsep 
yang kurang jelas (an ill-defined concept).  Meskipun demikian, 
istilah sistem informasi manajemen (management information 
systems) sudah terlanjur terbangun dan diterima luas. Hal ini juga 
menunjukkan bahwa SIM berorientasi manajemen (management 
oriented) dan diarahkan oleh manajemen (management directed) 
(Anwar dkk: 1989:32). 

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dikemukakan definisi 
sistem informasi manajemen, yakni: sistem, yang terdiri dari 
sekelompok orang, pedoman, dan perangkat pengolah data, yang 
memantau dan mengambil kembali data dari lingkungan, yang 
memperoleh data dari transaksi dan operasi dalam organisasi, dan 
yang menyaring, mengatur, dan memilih data serta menyajikannya 
sebagai informasi terutama bagi para manajer (terdapat juga 
pemakai non manajer),  di semua level dan fungsi organisasi, untuk 
mendukung pengambilan keputusan dalam menjalankan fungsi-
fungsi manajemen, untuk mendukung komunikasi, dan untuk 
mendukung kegiatan operasional. 

Komunikasi dan hubungan adalah pola yang dikembangkan 
sekolah dalam mengatur interaksi antar warganya. Komunikasi dan 
hubungan merupakan satu hal yang tidak dapat diindahkan dalam 
menyelenggarakan proses pendidikan. Pada sekolah yang damai 
komunikasi dan hubungan yang terjadi antar warga sekolah antara 
lain: (1) hubungan antar warga sekolah penuh dengan kerukunan dan 
kekeluargaan; (2) adanya sikap saling mencintai, menghargai, 
menghormati, memperhatikan dan mempercayai sesama warga 
sekolah; (3) adanya perasaan sederajat dan senasib sepenanggungan 
(solidaritas); (4) guru tidak bertindak secara otoriter; (5) adanya 
komunikasi non formal antara guru dn siswa, misalnya siswa dapat 
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mengeluarkan keluh kesahnya atau menceritakan masalah yang 
dihadapi dan ; (6) guru dapat bertindak sebagai sahabat peserta 
didik. 

Sistem Informasi Pendidikan merupakan bagian dari suatu 
sistem informasi manajemen. Terdiri dari tiga istilah yaitu sistem, 
informasi, dan manajemen. Sebelum mengambil definisi mengenai 
sistem informasi pendidikan, maka harus mengerti dan memahami 
apa yang dimaksud dengan sistem, informasi, dan manajemen. 
Secara universal kata sistem memiliki pengertian sebagai 
seperangkat komponen yang terdiri dari dua atau lebih, yang saling 
berhubungan dan saling ketergantungan satu sama lain untuk 
mencapai tujuan bersama. Terdapat pengertian yang dikemukakan 
oleh berbagai ahli diantaranya: 
1. Prajudio Atmosudirdjo (1979:231), sistem adalah setiap sesuatu 

yang terdiri atas objek-objek, atau unsur-unsur, atau 
komponen-komponen yang bertata-kaitan dan bertata-
hubungan satu sama lain sedemikian rupa sehingga unsur-
unsur tersebut merupakan suatu kesatuan pemrosesan atau 
pengolahan yang tertentu. 

2. Starter (1979:9), mengemukakan bahwa  “suatu sistem dapat 
dirumuskan sebagai setiap kumpulan bagian-bagian atau 
subsistem-subsistem yang disatukan, yang dirancang untuk 
mencapai suatu tujuan. 

 
Maka dapat disimpulkan bahwa sistem merupakan 

seperangkat komponen, unsur, dan objek yang saling berkaitan dan 
berinterelasi satu sama lain yang diolah untuk mencapai suatu 
tujuan tertentu. Informasi merupakan unsur inti dalam sistem 
informasi manajemen. Informasi sangat erat hubungannya dengan 
data karena informasi berasal dari data. Data adalah fakta atau 
fenomena yang belum dianalisis, seperti jumlah, angka, nama, 
lambang, yang menggambarkan suatu objek, ide kondisi ataupun 
situasi. Menurut Shrode dan Voich (1994), informasi merupakan 
sumber dasar bagi organisasi dan esensial agar operasionalisasi dan 
manajemen berfungsi secara efektif.  
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Dengan kata lain informasi itu sendiri merupakan data yang 
telah diolah, dianalisis melalui suatu cara sehingga memiliki arti dan 
makna.  

Komponen ketiga dalam istilah sistem informasi dalam 
manajemen adalah manajemen yang merupakan proses pengelolaan 
dari mulai pengumpulan data, hingga menjadi informasi, termasuk 
proses pertransferan informasi kepada yang memerlukan. 
Manajemen adalah suatu proses tertentu yang terdiri atas 
perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan penggawasan 
yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan yang telah 
ditetapkan secara efektif dan efisien serta produktif. Maka sistem 
informasi manajemen dapat diartikan sebagai keseluruhan jaringan 
informasi yang ditujukan kepada pembuatan keterangan-keterangan 
bagi para manajer dan para pengguna lainnya yang berfungsi untuk 
pengambilan keputusan atau kebutuhan lain dalam cakupan 
organisasi atau perorangan.  

Pengertian tersebut dilandasi dari sudut pandang para ahli 
diantaranya: 
1. Gordon Davis (1994), mengartikan sistem informasi manajemen 

sebagai sebuah sistem manusia/mesin yang terpadu untuk 
menyajikan informasi guna mendukung fungsi operasi, 
manajemen, dan pengambilan keputusan dalam sebuah 
organisasi. 

2. Mcleod (1995) mendefinisikan sistem informasi manajemen 
sebagai suatu system berbasis komputer yang menyediakan 
informasi bagi para pemakai dengan kebutuhan yang serupa. 

3. The Liang Gie (1976), mengemukakan sistem informasi 
manajemen adalah keseluruhan jalinan hubungan dan jaringan 
lalu lintas keterangan-keterangan dalam organisasi mulai dari 
sumber yang melahirkan bahan keterangan melalui proses 
pengumpulan, pengolahan, penahanan, sampai penyebarannya 
kepada para pejabat yang berkepentingan dapat melaksanakan 
tugas-tugas dengan sebaik-baiknya dan terakhir tiba pada 
pimpinan untuk keperluan pembuatan keputusan-keputusan 
yang tepat. 
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Pada dasarnya yang terlibat dalam upaya pengembangan suatu 
sistem informasi manajemen untuk manajemen suatu organisasi 
adalah analisis sistem dan manajer. Terdapat berbagai langkah-
langkah dasar yang dapat dilakukan dalam mengembangkan sistem 
informasi diantaranya: 
1. Studi fisibilitas; 
2. Menentukan persyaratan system; 
3. Merancang dan menerapkan sistem yang perangkatnya terdiri 

dari atas basis data (data base), persiapan fisik, langkah-langkah 
kerja dan solusi program; 

4. Perubahan keorganisasian; 
5. Pengetesan solusi; 
6. Konservasi; 
7. Manajemen proyek; 
 

Dalam keterkaitan seperti ini suatu proses pengembangan 
sistem informasi manajemen memungkinkan mencapai taraf kualitas 
yang memadai tetapi kunci utama untuk mencapai perkembangan 
tersebut bergantung pada unsur manusia itu sendiri.  

 
C. SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENDIDIKAN 

Setelah membahas mengenai sistem informasi manajemen 
pendidikan secara parsial kemudian akan dikemukakan beberapa 
sistem informasi manajemen secara umum menurut beberapa ahli 
berikut: Gordon B. Davis (1995) menyatakan bahwa sistem informasi 
manajemen merupakan sebuah sistem manusia dan mesin yang 
terpadu untuk menyajikan informasi guna mendukung fungsi 
operasi, manajemen, dan proses pengambilan keputusan dalam 
sebuah organisasi. Soetedjo Moeljodihardjo (1992), menyatakan 
pendapatnya bahwa sistem informasi manajemen adalah suatu 
metode yang menghasilkan informasi yang tepat waktu (timely) bagi 
manajemen tentang lingkungan ekstemal dan operasi internal 
sebuah organisasi, dengan tujuan untuk menunjang pengambilan 
keputusan dalam rangka memperbaiki perencanaan dan 
pengendalian. Pada kesempatan lain Komarudin (1997) mengatakan 
bahwa sistem informasi manajemen adalah suatu sistem informal 
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yang memungkinkan pimpinan organisasi mendapatkan informasi 
dengan kuantitas dan kualitas yang tepat untuk digunakan dalam 
proses pengambilan keputusan. 

Robert W Holmes (1992) mengatakan bahwa sistem informasi 
manajemen adalah sistem yang dirancang untuk menyajikan 
informasi pilihan yang berorientasi kepada keputusan yang 
diperlukan oleh manajemen guna merencanakan, mengawasi, dan 
menilai aktivitas organisasi yang dirancang dalam kerangka kerja 
yang menitikberatkan pada perencanaan keuntungan, perencanaan 
penampilan, dan pengawasan pada semua tahap. 

Roberl G. Murdick (1995) menyatakan konsepnya tentang  
sistem informasi manajemen adalah proses komunikasi di mana 
input direkam, disimpan, dan diambil kembali untuk menyajikan 
keputusan yang berbentuk output mengenai perencanaan, 
pengoperasian, dan pengendalian. Joseph F Kelly (1990) mengatakan 
bahwa sistem informasi manajemen merupakan perpaduan antara 
sumber daya manusia dan sumber daya lainnya yang berlandaskan 
komputer yang menghasilkan kumpulan penyimpanan, perolehan 
kembali, komunikasi, dan penggunaan dan untuk tujuan operasi 
manajemen yang efisien dan bagi perencanaan bisnis. Raymond 
McLeod, Jr (2003) menyatakan bahwa sistem informasi manajemen 
adalah sebuah sistem berbasis computer yang menyediakan 
informasi untuk kebutuhan bagi pemakainya. James A.F. Stoner 
(1992) mengemukakan pendapatnya tentang  sistem informasi 
manajemen adalah metode yang formal yang menyediakan bagi 
pihak manajemen sebuah informasi yang tepat waktu, dapat 
dipercaya, untuk mendukung proses pengambilan keputusan bagi 
perencanaan, pengawasan, dan fungsi oprasi sebuah organisasi yang 
lebih efektif.  

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan 
bahwa sistem informasi manajemen pendidikan merupakan 
perpaduan antara sumber daya manusia dan aplikasi teknologi 
informasi untuk memilih, menyimpan, mengolah dan mengambil 
kembali data dalam rangka mendukung proses pengambilan 
keputusan bidang pendidikan. Pengertian lain sistem informasi 
manajemen pendidikan adalah suatu sistem yang dirancang untuk 
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yang memungkinkan pimpinan organisasi mendapatkan informasi 
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Roberl G. Murdick (1995) menyatakan konsepnya tentang  
sistem informasi manajemen adalah proses komunikasi di mana 
input direkam, disimpan, dan diambil kembali untuk menyajikan 
keputusan yang berbentuk output mengenai perencanaan, 
pengoperasian, dan pengendalian. Joseph F Kelly (1990) mengatakan 
bahwa sistem informasi manajemen merupakan perpaduan antara 
sumber daya manusia dan sumber daya lainnya yang berlandaskan 
komputer yang menghasilkan kumpulan penyimpanan, perolehan 
kembali, komunikasi, dan penggunaan dan untuk tujuan operasi 
manajemen yang efisien dan bagi perencanaan bisnis. Raymond 
McLeod, Jr (2003) menyatakan bahwa sistem informasi manajemen 
adalah sebuah sistem berbasis computer yang menyediakan 
informasi untuk kebutuhan bagi pemakainya. James A.F. Stoner 
(1992) mengemukakan pendapatnya tentang  sistem informasi 
manajemen adalah metode yang formal yang menyediakan bagi 
pihak manajemen sebuah informasi yang tepat waktu, dapat 
dipercaya, untuk mendukung proses pengambilan keputusan bagi 
perencanaan, pengawasan, dan fungsi oprasi sebuah organisasi yang 
lebih efektif.  

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan 
bahwa sistem informasi manajemen pendidikan merupakan 
perpaduan antara sumber daya manusia dan aplikasi teknologi 
informasi untuk memilih, menyimpan, mengolah dan mengambil 
kembali data dalam rangka mendukung proses pengambilan 
keputusan bidang pendidikan. Pengertian lain sistem informasi 
manajemen pendidikan adalah suatu sistem yang dirancang untuk 

menyediakan informasi guna mendukung pengambilan keputusan 
dalam rangka mendukung pengambilan keputusan bidang 
pendidikan. 

Untuk menerapkan sistem informasi manajemen pendidikan 
yang terpadu dan memiliki kapabilitas dalam mendukung 
keberhasilan dunia pendidikan diperlukan keseimbangan sumber 
daya yang tersedia antara ketersediaan sumber daya yang dimiliki 
keterampilan dalam mengoperasikan teknologi informasi seperti 
komputer dan ketersediaan dana untuk pengadaan perangkat 
komputer yang sudah semakin canggih. Di pihak informasi yang 
disajikan oleh sistem informasi manajemen pendidikan dapat 
diharapkan nantinya akan memberikan kontribusi yang sangat 
berharga dalam proses pengambilan keputusan bidang pendidikan 
seperti informasi kebutuhan tenaga pendidikan, informasi jumlah 
lembaga pendidikan mulai tingat dasar, menengah maupun 
pendidikan tinggi. Sistem informasi manajemen pendidikan 
diharapkan sangat bermafaat tidak hanya bagi para pengambilan 
keputusan bidang pendidikan tapi berguna bagi masyarakat sebagai 
salah satu sub sistem dan control society terutma dalam proses 
operasional lembaga pendidikan dan penyajian kualitas jasa 
pendidikan yang bisa dipertanggung jawabkan.  

Nampak bahwa sistem informasi manajemen pendidikan 
merupakan: 
1. Sistem adalah kumpulan elemen yang saling berhubungan satu 

sama lain yang membentuk satu kesatuan dalam usaha 
mencapai suatu tujuan. 

2. Informasi adalah sebuah pernyataan yang menjelaskan suatu 
peristiwa (suatu obyek atau konsep) sehingga manusia dapat 
membedakan sesuau dengan yang lainnya. Informasi juga 
merupakan kumpulan data yang telah diolah, baik bersifat 
kualitatif atau kuantitatif dalam memiliki arti lebih luas. 

3. Manajemen adalah merupakan proses yang khas yang terdiri 
dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, 
pergerakan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah 
ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia maupun 
sumber daya lainnya. 
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4. Pendidikan adalah usaha sadar yang terencana untuk 
mewujudkan suasana Belajar dan proses pembelajaran agar 
peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya 
untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, Pengendalian 
diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan 
yang diperlukan drinya, masyarakat, bangsa dan Negara. 

5. Sistem Informasi Manajemen Pendidikan merupakan perpaduan 
antara sumber daya manusia dan aplikasi teknologi informasi 
untuk memilih, menyimpan, mengolah, dan mengambil kembali 
data dalam rangka mendukung proses pengambilan keputusan 
bidang pendidikan. 

 
Sistem Informasi Manajemen Pendidikan adalah suatu system 

yang dirancang untuk menyediakan informasi guna mendukung 
pengambilan keputusan pada kegiatan manajemen (perencanaan, 
pergerakan, pengorganisasian, dan pengendalian) dalam lembaga 
pendidikan. 
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mewujudkan suasana Belajar dan proses pembelajaran agar 
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yang diperlukan drinya, masyarakat, bangsa dan Negara. 

5. Sistem Informasi Manajemen Pendidikan merupakan perpaduan 
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Sistem Informasi Manajemen Pendidikan adalah suatu system 
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ADMINISTRASI BUDAYA DAN  
LINGKUNGAN SEKOLAH 

 
 
 
 
Budaya sekolah merupakan sekumpulan nilai yang melandasi 

perilaku, tradisi, kebiasaan keseharian, dan simbol-simbol yang di 
praktekkan oleh kepala sekolah, guru, tenaga administrasi sekolah, 
peserta didik, dan masyarakat sekitar sekolah. Lebih lanjut budaya 
sekolah adalah kualitas sekolah di kehidupan sekolah yang tumbuh 
dan berkembang berdasarkan spirit dan nilai-nilai tertentu yang 
dianut sekolah. Budaya sekolah juga diartikan keseluruhan latar fisik, 
lingkungan, suasana, rasa, sifat, dan iklim sekolah yang secara 
produktif mampu memberikan pengalaman baik bagi bertumbuh 
kembangnya kecerdasan, keterampilan, dan aktifitas peserta didik. 
Budaya sekolah dapat ditampilkan dalam bentuk hubungan kepala 
sekolah, guru, dan tenaga kependidikan lainnya bekerja, 
kedisiplinan, rasa tanggung jawab, berfikir rasional, motivasi belajar, 
dan kebiasaan memecahkan masalah secara rasional. Budaya 
sekolah merupakan ciri khas, karakter atau watak,dan citra sekolah 
tersebut di masyarakat luas. Budaya dan lingkungan sekolah tidak 
terbentuk secara instan, perlu proses secara terus menerus yang 
dintegrasikan secara melekat di setiap program dan kegiatan yang 
ada di sekolah. Hal ini dapat dimaknai bahwa setiap program dan 
kegiatan yang ada di sekolah harus dikelola secara cermat dan 
seksama agar mampu membentuk sikap dan perilaku yang positif 
dan produktif membangun budaya dan lingkungan sekolah yang 
bermutu, yang pada akhirnya akan berdampak pada terbangunnya 

9 
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kualitas peserta didik, warga sekolah, yang pada akhirnya akan 
tercipta kualitas sekolah. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan 
nilai dan norma tertentu sebagai dasar untuk melaksanakan 
program dan kegiatan yang telah direncanakan. Budaya dan 
lingkungan sekolah akan terbentuk ketika sekolah mampu 
merumuskan dan menetapkan nilai-nilai dan norma-norma tertentu 
secara jelas dan tegas untuk diterapkan dan menjadi budaya di 
sekolahnya. Nilai dan norma tersebut sebagai kriteria ukur dalam 
setiap perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan. Untuk 
keterlaksanaan nilai dan norma ini diperlukan komitmen yang kuat 
dari semua warga sekolah. Oleh karena itu semua warga sekolah 
harus mampu bersinergi dan berkolaborasi dalam usaha membentuk 
budaya dan lingkungan sekolah. Program kegiatan yang disusun oleh 
warga sekolah harus mampu mendukung terbentuknya budaya dan 
lingkungan positif di sekolah. Kepala sekolah sebagai manajer di 
sekolah harus mampu memahami nilai dan norma yang menjadi 
dasar pembentukan budaya dan lingkungjkungan sekolah yang 
positif. Pada akhirnya kepala sekolah juga dituntut untuk mampu 
mengimplementasikan nilai dan norma tersebut dalam bentuk 
program dan kegiatan yang nyata, sesuai dengan bidang yang ada di 
sekolah. 
A. SEKOLAH SEBAGAI LINGKUNGAN PENGEMBANGAN NILAI-

NILAI BUDAYA 
Sekolah selain merupakan tempat berlangsungnya kegiatan 

belajar mengajar, juga menjadi tempat berlangsungnya sosialisasi 
nilai-nilai budaya. Belajar dan mengajar tidak hanya dimaknai 
sebagai kegiatan transfer ilmu pengetahuan dari guru ke peserta 
didik. Berbagai kegiatan seperti bagaimana membiasakan seluruh 
warga sekolah disiplin dan patuh terhadap peraturan yang berlaku 
di sekolah, saling menghormati, membiasakan hidup bersih dan 
sehat serta memiliki semangat berkompetisi secara fair dan 
sejenisnya merupakan kebiasaan yang harus ditumbuhkan di 
lingkungan sekolah sehari-hari. Pendidikan yang berwujud dalam 
bentuk lembaga atau instansi sekolah dapat dianggap sebagai 
pranata sosial yang di dalamnya berlangsung interaksi antara 
pendidik dan peserta didik sehingga mewujudkan suatu sistem nilai 
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kualitas peserta didik, warga sekolah, yang pada akhirnya akan 
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keterlaksanaan nilai dan norma ini diperlukan komitmen yang kuat 
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harus mampu bersinergi dan berkolaborasi dalam usaha membentuk 
budaya dan lingkungan sekolah. Program kegiatan yang disusun oleh 
warga sekolah harus mampu mendukung terbentuknya budaya dan 
lingkungan positif di sekolah. Kepala sekolah sebagai manajer di 
sekolah harus mampu memahami nilai dan norma yang menjadi 
dasar pembentukan budaya dan lingkungjkungan sekolah yang 
positif. Pada akhirnya kepala sekolah juga dituntut untuk mampu 
mengimplementasikan nilai dan norma tersebut dalam bentuk 
program dan kegiatan yang nyata, sesuai dengan bidang yang ada di 
sekolah. 
A. SEKOLAH SEBAGAI LINGKUNGAN PENGEMBANGAN NILAI-

NILAI BUDAYA 
Sekolah selain merupakan tempat berlangsungnya kegiatan 

belajar mengajar, juga menjadi tempat berlangsungnya sosialisasi 
nilai-nilai budaya. Belajar dan mengajar tidak hanya dimaknai 
sebagai kegiatan transfer ilmu pengetahuan dari guru ke peserta 
didik. Berbagai kegiatan seperti bagaimana membiasakan seluruh 
warga sekolah disiplin dan patuh terhadap peraturan yang berlaku 
di sekolah, saling menghormati, membiasakan hidup bersih dan 
sehat serta memiliki semangat berkompetisi secara fair dan 
sejenisnya merupakan kebiasaan yang harus ditumbuhkan di 
lingkungan sekolah sehari-hari. Pendidikan yang berwujud dalam 
bentuk lembaga atau instansi sekolah dapat dianggap sebagai 
pranata sosial yang di dalamnya berlangsung interaksi antara 
pendidik dan peserta didik sehingga mewujudkan suatu sistem nilai 

atau keyakinan, dan juga  norma maupun kebiasaan yang di pegang 
bersama jika dipandang dari sisi terminologi kebudayaan. 
Pendidikan sendiri adalah suatu proses budaya. Masalah yang terjadi 
saat ini adalah nilai-nilai yang mana yang seharusnya dikembangkan 
atau dibudayakan dalam proses pendidikan yang berbasis mutu itu. 
Dengan demikian sekolah menjadi tempat dalam mensosialisasikan 
nilai-nilai budaya yang tidak hanya terbatas pada nilai-nilai keilmuan 
saja, melainkan semua nilai-nilai kehidupan yang memungkinkan 
mampu mewujudkan manusia yang berbudaya. 

Salah satu keunikan dan keunggulan sebuah sekolah adalah 
memiliki budaya sekolah (school culture) yang kokoh dan tetap eksis. 
Sebuah sekolah harus mempunyai misi menciptakan budaya sekolah 
yang menantang dan menyenangkan, adil, kreatif, terintegratif, dan 
dedikatif terhadap pencapaian visi, menghasilkan lulusan yang 
berkualitas tinggi dalam perkembangan intelektualnya dan 
mempunyai karakter takwa, jujur, kreatif, mampu menjadi teladan, 
bekerja keras, toleran dan cakap dalam memimpin, serta menjawab 
tantangan akan kebutuhan pengembangan sumber daya manusia 
yang dapat berperan dalam perkembangan IPTEKS dan 
berlandaskan IMTAQ. Budaya sekolah merupakan kata kunci yang 
perlu mendapat perhatian secara sungguh-sungguh dari para 
pengelola pendidikan. Budaya sekolah perlu dibangun berdasarkan 
kekuatan karakteristik budaya lokal masyarakat tempat sekolah itu 
berada. Budaya sekolah adalah detak jantung sekolah itu sendiri, 
perumusannya harus dilakukan dengan sebuah komitmen yang jelas 
dan terukur oleh komunitas sekolah yakni guru, siswa, manajemen 
sekolah, dan masyarakat. Karakteristik budaya sekolah adalah sifat 
yang khas dari sekolah yang meliputi nilai-nilai, norma, sikap, mitos, 
kontrol koordinasi dan motivasi, etika, dan kebiasaan-kebiasaan 
yang terbentuk dalam perjalanan panjang suatu sekolah yang lebih 
menekankan pada penghayatan segi-segi simbolik, tridisi, riwayat 
sekolah yang kesemuannya akan membentuk keyakinan, 
kepercayaan diri dan kebanggaan akan sekolahnya. Secara umum 
karakteristik budaya sekolah adalah sebagai berikut: (1) inisiatif 
individual, (2) toleransi terhadap tindakan beresiko, (3) arah, (4) 
integrasi, (5) dukungan dari manajemen, (6) kontrol, (7) identitas, (8) 
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sistem imbalan, (9) toleransi terhadap konflik dan (10) pola-pola 
komunikasi. 

Menurut Djemari Mardapi (2003) karakteristik peran kultur 
sekolah berdasarkan sifatnya dapat dibedakan menjadi tiga yaitu: 
1.   Bernilai Strategis 

Budaya yang dapat berimbas dalam kehidupan sekolah secara 
dinamis. Misalnya memberi peluang pada warga sekolah untuk 
bekerja secara efisien, disiplin dan tertib. Kultur sekolah 
merupakan milik kolektif bukan milik perorangan, sehingga 
sekolah dapat dikembangkan dan dilakukan oleh semua warga 
sekolah. 

2.   Memiliki Daya Ungkit 
Budaya yang memliki daya gerak akan mendorong semua warga 
sekolah untuk berprestasi, sehingga kerja guru dan semangat 
belajar siswa akan tumbuh karena dipacu dan di dorong, dengan 
dukungan budaya yang memiliki daya ungkit yang tinggi. 
Misalnya kinerja sekolah dapat meningkat jika disertai dengan 
imbalan yang pantas, penghargaan yang cukup, dan proporsi 
tugas yang seimbang. Begitu juga dengan siswa akan meningkat 
semangat belajranya, bila mereka diberi penghargaan yang 
memadai, pelayanan yang prima, serta didukung dengan sarana 
yang memadai. 

3.  Berpeluang Sukses 
Budaya yang berpeluang sukses adalah budaya yang memiliki 
daya ungkit dan memiliki daya gerak yang tinggi. Hal ini sangat 
penting untuk menumbuhkan rasa keberhasilan dan rasa 
mampu  untuk melaksanakan tugas dengan baik. Misalnya 
budaya gemar membaca. Budaya membaca di kalangan siswa 
akan dapat mendorong mereka untuk banyak tahui tentang 
berbagai macam persoalan yang mereka pelajari di lingkungan 
sekolah. Demikian juga bagi guru mereka semakin banyak 
pengetahuan yang diperolah, tingkat pemahaman semakin luas, 
semua ini dapat berlangsung jika disertai dengan kesadaran, 
bahwa mutu/kualitas yang akan menentukan keberhasilan 
seseorang. 
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2.   Memiliki Daya Ungkit 
Budaya yang memliki daya gerak akan mendorong semua warga 
sekolah untuk berprestasi, sehingga kerja guru dan semangat 
belajar siswa akan tumbuh karena dipacu dan di dorong, dengan 
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semangat belajranya, bila mereka diberi penghargaan yang 
memadai, pelayanan yang prima, serta didukung dengan sarana 
yang memadai. 

3.  Berpeluang Sukses 
Budaya yang berpeluang sukses adalah budaya yang memiliki 
daya ungkit dan memiliki daya gerak yang tinggi. Hal ini sangat 
penting untuk menumbuhkan rasa keberhasilan dan rasa 
mampu  untuk melaksanakan tugas dengan baik. Misalnya 
budaya gemar membaca. Budaya membaca di kalangan siswa 
akan dapat mendorong mereka untuk banyak tahui tentang 
berbagai macam persoalan yang mereka pelajari di lingkungan 
sekolah. Demikian juga bagi guru mereka semakin banyak 
pengetahuan yang diperolah, tingkat pemahaman semakin luas, 
semua ini dapat berlangsung jika disertai dengan kesadaran, 
bahwa mutu/kualitas yang akan menentukan keberhasilan 
seseorang. 

Dalam lingkup tatanan dan pola yang menjadi karakteristik 
sebuah sekolah, kebudayaan memiliki dimensi yang dapat diukur 
yang menjadi ciri budaya sekolah seperti: 
1. Tingkat tanggung jawab, kebebasan dan independensi warga 

atau personil sekolah, komite sekolah dan lainnya dalam 
berinisiatif; 

2. Sejauh mana para personil sekolah dianjurkan dalam bertindak 
progresif, inovatif dan berani mengambil resiko; 

3. Sejauh mana sekolah menciptakan dengan jelas visi, misi, 
tujuan, sasaran sekolah, dan upaya mewujudkannya; 

4. Sejauh mana unit-unit dalam sekolah didorong untuk bekerja 
dengan cara yang terkoordinasi; 

5. Tingkat sejauh mana kepala sekolah memberi informasi yang 
jelas, bantuan serta dukungan terhadap personil sekolah; 

6. Jumlah pengaturan dan pengawasan langsung yang digunakan 
untuk mengawasi dan mengendalikan perilaku personil sekolah; 

7. Sejauh mana para personil sekolah mengidentifkasi dirinya 
secara keseluruhan dengan sekolah ketimbang dengan 
kelompok kerja tertentu atau bidang keahlian profesional; 

8. Sejauh mana alokasi imbalan diberikan didasarkan atas kriteria 
prestasi; 

9. Sejauh mana personil sekolah didorong untuk mengemukakan 
konflik dan kritik secara terbuka; 

10. Sejauh mana komunikasi antar personil sekolah dibatasi oleh 
hierarki yang formal. 

 
Budaya sekolah yang positif akan mendorong semua warga 

sekolah untuk bekerjasama yang didasarkan saling percaya, 
mengundang partisipasi seluruh warga sekolah, mendorong 
munculnya gagasan-gagasan baru, dan memberikan kesempatan 
untuk terlaksananya pembaharuan di sekolah yang semuanya ini 
bermuara pada pencapaian hasil terbaik. Budaya sekolah yang baik 
dapat menumbuhkan iklim yang mendorong semua warga sekolah 
untuk belajar, yaitu belajar bagaimana belajar dan belajar bersama. 
Akan tumbuh suatu iklim bahwa belajar adalah menyenangkan dan 
merupakan kebutuhan, bukan lagi keterpaksaan.  
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Belajar yang muncul dari dorongn diri sendiri, intrinsic 
motivation, bukan karena tekanan dari luar dalam segala bentuknya. 
Akan tumbuh suatu semangat di kalangan warga sekolah untuk 
senantiasa belajar tentang sesuatu yang memiliki nilai-nilai 
kebaikan. Kerjasama yang didasarkan rasa saling percaya, 
mengundang partisipasi seluruh warga sekolah, mendorong 
munculnya gagasan-gagasan baru, dan memberikan kesempatan 
untuk terlaksananya pembaharuan di sekolah yang bertujuan untuk 
mencapai visi misi dan tujuan sekolah sangat dipengaruhi oleh 
budaya sekolah. 

Budaya sekolah yang baik akan secara efektif menghasilkan 
kinerja yang terbaik pada setiap individu, kelompok kerja/unit dan 
sekolah sebagai satu institusi, dan hubungan sinergis antara tiga 
tingkatan tersebut. Budaya sekolah diharapkan dapat memperbaiki 
mutu sekolah, kinerja di sekolah dan mutu kehidupan yang 
diharapkan memiliki ciri sehat, dinamis atau aktif, positif dan 
profesional. Budaya sekolah sehat memberikan peluang sekolah dan 
warga sekolah berfungsi secara optimal, bekerja secara efisien, 
energik, penuh vitalitas, memiliki semangat tinggi, dan akan mampu 
terus berkembang. Oleh karena itu, budaya sekolah ini perlu 
dikembangkan. 

Zamroni (2011:87) mengemukakan pentingnya sekolah memiliki 
budaya atau kultur. Sekolah sebagai suatu organisasi harus memiliki: 
(1) kemampuan untuk hidup, tumbuh berkembang dan melakukan 
adaptasi dengan berbagai lingkungan yang ada, dan (2) integrasi 
internal yang memungkinkan sekolah untuk menghasilkan individu 
atau kelompok yang memiliki sifat positif. Oleh karenanya suatu 
organisasi termasuk sekolah harus memiliki pola asumsi-asumsi 
dasar yang dipegang bersama seluruh warga sekolah. Budaya 
sekolah (kultur sekolah) sangat mempengaruhi prestasi dan perilaku 
peserta didik dari sekolah tersebut. Budaya sekolah merupakan jiwa 
dan kekuatan sekolah yang memungkinkan sekolah dapat tumbuh 
berkembang dan melakukan adaptasi dengan berbagai lingkungan 
yang ada. Individu dan organisasi sekolah merupakan dua komponen 
yang tidak dapat saling asing dalam pembentukan budaya baru 
sekolah. 
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Belajar yang muncul dari dorongn diri sendiri, intrinsic 
motivation, bukan karena tekanan dari luar dalam segala bentuknya. 
Akan tumbuh suatu semangat di kalangan warga sekolah untuk 
senantiasa belajar tentang sesuatu yang memiliki nilai-nilai 
kebaikan. Kerjasama yang didasarkan rasa saling percaya, 
mengundang partisipasi seluruh warga sekolah, mendorong 
munculnya gagasan-gagasan baru, dan memberikan kesempatan 
untuk terlaksananya pembaharuan di sekolah yang bertujuan untuk 
mencapai visi misi dan tujuan sekolah sangat dipengaruhi oleh 
budaya sekolah. 

Budaya sekolah yang baik akan secara efektif menghasilkan 
kinerja yang terbaik pada setiap individu, kelompok kerja/unit dan 
sekolah sebagai satu institusi, dan hubungan sinergis antara tiga 
tingkatan tersebut. Budaya sekolah diharapkan dapat memperbaiki 
mutu sekolah, kinerja di sekolah dan mutu kehidupan yang 
diharapkan memiliki ciri sehat, dinamis atau aktif, positif dan 
profesional. Budaya sekolah sehat memberikan peluang sekolah dan 
warga sekolah berfungsi secara optimal, bekerja secara efisien, 
energik, penuh vitalitas, memiliki semangat tinggi, dan akan mampu 
terus berkembang. Oleh karena itu, budaya sekolah ini perlu 
dikembangkan. 

Zamroni (2011:87) mengemukakan pentingnya sekolah memiliki 
budaya atau kultur. Sekolah sebagai suatu organisasi harus memiliki: 
(1) kemampuan untuk hidup, tumbuh berkembang dan melakukan 
adaptasi dengan berbagai lingkungan yang ada, dan (2) integrasi 
internal yang memungkinkan sekolah untuk menghasilkan individu 
atau kelompok yang memiliki sifat positif. Oleh karenanya suatu 
organisasi termasuk sekolah harus memiliki pola asumsi-asumsi 
dasar yang dipegang bersama seluruh warga sekolah. Budaya 
sekolah (kultur sekolah) sangat mempengaruhi prestasi dan perilaku 
peserta didik dari sekolah tersebut. Budaya sekolah merupakan jiwa 
dan kekuatan sekolah yang memungkinkan sekolah dapat tumbuh 
berkembang dan melakukan adaptasi dengan berbagai lingkungan 
yang ada. Individu dan organisasi sekolah merupakan dua komponen 
yang tidak dapat saling asing dalam pembentukan budaya baru 
sekolah. 

B. UNSUR-UNSUR BUDAYA SEKOLAH 
Unsur-unsur budaya sekolah ditinjau dari usaha peningkatan 

kualitas pendidikan menurut Djemari Mardapi (2003) adalah: 
a.  Kultur sekolah yang positif 

Kultur sekolah yang positif adalah kegiatan-kegiatan yang 
mendukung    peningkatan kualitas pendidikan, misalnya kerjasama 
dalam mencapai prestasi, penghargaan terhadap prestasi, dan 
komitmen terhadap belajar. Nilai-nilai budaya yang harus dibangun 
di sekolah menurut Amin (2009): 1) Kebiasaan hidup yang bersih, 
kebiasaan ini sangat islami. Kebersihan sebagian daripada iman. Ada 
nilai-nilai religius dan nilai-nilai medis yang dapat di petik dari 
kebiasaan ini. Ucapan dan tingkah laku berasal dari hati yang bersih. 
Secara medis, badan dan pakaian yang bersih berdampak terhadap 
kesehatan otak. Hasilnya sama dengan tinjauan dari sudut pandang 
religious; 2) Etika, atau akhlak mulia adalah tata aturan untuk bisa 
hidup bersama orang lain. Hidup tidak sendirian, hidup 
berdampingan dengan orang lain. Oleh karena itu kita harus 
memiliki etika; 3) Kejujuran. Semua warga sekolah harus dilatih 
berbuat jujur, mulai jujur kepada dirinya sendiri, jujur kepada Tuhan, 
dan jujur kepada orang lain. Kejujuran itu harus di bangun di sekolah 
melalui berbagai kegiatan pembelajaran, agar menghasilkan peserta 
didik sekarang dan masa yang akan datang menjadi manusia yang 
jujur dan tidak suka korup; 4) Kasih sayang. Ada tiga landasan yang 
harus di bangun, yaitu kasih sayang, kepercayaan dan kewibawaan. 
Kasih sayang melahirkan kepercayaan dan kepercayaan 
menghasilkan kewibawaan; 5) Mencintai belajar. Peserta didik harus 
mengembangkan pemikiran, bahwa peserta didik akan belajar lebih 
bermakna, jika di beri kesempatan untuk belajar menemukan, dan 
mengontruksi sendiri pengetahuan dan keterampilan baru; 6) 
Bertanggung jawab. Sekolah sebagai lembaga pendidikan harus 
memupuk rasa tanggung jawab terhadap seluruh warga sekolah agar 
semua kewajiban dapat dilaksanakan dengan baik terlebih lagi 
sebagai pembelajaran kepada peserta didik; 7) Menghormati hukum 
dan peraturan. Sering kita menghormati hukum dan peraturan 
karena takut kepada para penegak hukum. Kita mematuhi hukum 
dan peraturan perundang-undangan karena takut terhadap 



Tri Yuni Hendrowati214

ancaman hukuman. Seharusnya, kita menghormati hukum dan 
peraturan atas dasar kesadaran bahwa hukum dan peraturan itu 
adalah kita buat untuk kebaikan; 8)  Menghormati hak orang lain. 
Kita masih sering membeda-bedakan orang lain karena berbagai 
kepentingan. Kita tidak menghargai bahwa sebagian daripada yang 
kita peroleh adalah hak orang lain. Kita masih lebih sering 
mementingkan diri sendiri ketimbang memberikan penghargaan 
kepada orang lain. Penghargaan kepada orang lain tidak boleh 
melihat perbedaan status sosial, ekonomi, agama, dan budaya; 9) 
Mencintai pekerjaan. Jika kita ingin berbahagia selamanya, maka 
kitaharus berjalan dengan senang hati. Ini adalah kata-kata mutiara 
yang selalu melekat dihati. Pekerjaan merupakan bagian yang 
penting dari kehidupan. Oleh karena itu, peserta didik harus 
diberikan kesadaran tentang pentingnya menghargai pekerjaan; 10) 
Suka menabung. Memang kita sering memperoleh hasil pas-pasan 
dari hasil pekerjaan kita. Tetapi lebih sering, kita mengikuti pola 
hidup besar pasak dari pada tiang. Tidak memiliki penghasilkan 
cukup tetapi tetap melakukan pola hidup konsumtif. Ini merupakan 
sikap yang mubadzir. Oleh karena itu, kita harus membiasakan pola 
hidup menabung untuk masa depan; 11)  Suka bekerja keras. Ngobrol 
dan duduk-duduk santai adalah kebiasaan lama dipedesaan yang 
harus kita tinggalkan. Pagi-pagi masih berkerudung sarung 
merupakan kebiasaan yang tidak baik. Padahal, setelah sholat 
shubuh kita diharuskan bertebaran di muka bumi untuk bekerja. 
Maka dari itu, bekerja keras merupakan bagian dari pendidikan anak 
di rumah dan di sekolah;  12) Tepat waktu. Waktu adalah pedang, 
adalah warisan petuah para sahabat Nabi SAW. Time is money adalah 
warisan para penjelajah ―rules of the wafes‖ bangsa pemberani orang 
Inggris. 
 
b.  Kultur sekolah yang negatif 
 Kultur sekolah yang negatif adalah kultur yang kontra terhadap 

peningkatan mutu pendidikan. Artinya resisten terhadap 
perubahan, misalnya dapat berupa: siswa takut salah, siswa 
takut bertanya, dan siswa jarang melakukan kerja sama dalam 
memecahkan masalah. 
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ancaman hukuman. Seharusnya, kita menghormati hukum dan 
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Kita masih sering membeda-bedakan orang lain karena berbagai 
kepentingan. Kita tidak menghargai bahwa sebagian daripada yang 
kita peroleh adalah hak orang lain. Kita masih lebih sering 
mementingkan diri sendiri ketimbang memberikan penghargaan 
kepada orang lain. Penghargaan kepada orang lain tidak boleh 
melihat perbedaan status sosial, ekonomi, agama, dan budaya; 9) 
Mencintai pekerjaan. Jika kita ingin berbahagia selamanya, maka 
kitaharus berjalan dengan senang hati. Ini adalah kata-kata mutiara 
yang selalu melekat dihati. Pekerjaan merupakan bagian yang 
penting dari kehidupan. Oleh karena itu, peserta didik harus 
diberikan kesadaran tentang pentingnya menghargai pekerjaan; 10) 
Suka menabung. Memang kita sering memperoleh hasil pas-pasan 
dari hasil pekerjaan kita. Tetapi lebih sering, kita mengikuti pola 
hidup besar pasak dari pada tiang. Tidak memiliki penghasilkan 
cukup tetapi tetap melakukan pola hidup konsumtif. Ini merupakan 
sikap yang mubadzir. Oleh karena itu, kita harus membiasakan pola 
hidup menabung untuk masa depan; 11)  Suka bekerja keras. Ngobrol 
dan duduk-duduk santai adalah kebiasaan lama dipedesaan yang 
harus kita tinggalkan. Pagi-pagi masih berkerudung sarung 
merupakan kebiasaan yang tidak baik. Padahal, setelah sholat 
shubuh kita diharuskan bertebaran di muka bumi untuk bekerja. 
Maka dari itu, bekerja keras merupakan bagian dari pendidikan anak 
di rumah dan di sekolah;  12) Tepat waktu. Waktu adalah pedang, 
adalah warisan petuah para sahabat Nabi SAW. Time is money adalah 
warisan para penjelajah ―rules of the wafes‖ bangsa pemberani orang 
Inggris. 
 
b.  Kultur sekolah yang negatif 
 Kultur sekolah yang negatif adalah kultur yang kontra terhadap 

peningkatan mutu pendidikan. Artinya resisten terhadap 
perubahan, misalnya dapat berupa: siswa takut salah, siswa 
takut bertanya, dan siswa jarang melakukan kerja sama dalam 
memecahkan masalah. 

c.   Kultur sekolah yang netral 
Kultur yang tidak berfokus pada satu sisi namun dapat 
memberikan konstribusi positif tehadap perkembangan 
peningkatan mutu pendidikan. Hal ini bisa berupa arisan 
keluarga sekolah, seragam guru, seragam siswa dan lain-lain. 
Budaya dan lingkungan sekolah yang harmonis dalam suasana 
kekeluargaan merupakan faktor yang mendukung 
terselenggaranya kegiatan belajar mengajar yang baik. Sebab 
dengan budaya yang baik dan lingkungan yang aman dan 
nyaman serta bersahabat siswa akan tenang dalam belajar.  
Budaya sekolah bukan hanya sekadar refleksi dari sikap para 
personil sekolah, namun juga merupakan cerminan kepribadian 
sekolah yang ditunjukkan oleh perilaku individu dan kelompok 
dalam sebuah komunitas sekolah. Karena dalam lingkup tatanan 
dan pola yang menjadi karakteristik sebuah sekolah, 
kebudayaan memiliki dimensi yang dapat diukur yang menjadi 
ciri budaya sekolah, seperti: tingkat tanggung jawab, kebebasan 
dan independensi warga atau personil sekolah, komite sekolah 
dan lainnya dalam berinisiatif; sejauhmana para personil sekolah 
dianjurkan dalam bertindak progresif, inovatif dan berani 
mengambil resiko; sejauhmana sekolah menciptakan dengan 
jelas visi, misi, tujuan, sasaran sekolah, dan upaya 
mewujudkannya; sejauhmana unit-unit dalam sekolah didorong 
untuk bekerja dengan cara yang terkoordinasi; tingkat 
sejauhmana kepala sekolah memberi informasi yang jelas, 
bantuan serta dukungan terhadap personil sekolah; jumlah 
pengaturan dan pengawasan langsung yang digunakan untuk 
mengawasi dan mengendalikan perilaku personil sekolah; 
sejauhmana para personil sekolah mengidentifkasi dirinya 
secara keseluruhan dengan sekolah ketimbang dengan 
kelompok kerja tertentu atau bidang keahlian profesional; 
sejauhmana alokasi imbalan diberikan didasarkan atas kriteria 
prestasi; sejauhmana personil sekolah didorong untuk 
mengemukakan konflik dan kritik secara terbuka; dan 
sejauhmana komunikasi antar personil sekolah dibatasi oleh 
hierarki yang formal. 
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Budaya sekolah yang positif akan secara efektif menghasilkan 
kinerja yang terbaik pada setiap individu, kelompok kerja/unit dan 
sekolah sebagai satu institusi, dan hubungan sinergis antara tiga 
komponen sekolah tersebut. Budaya positif sekolah ini berisi 
kebiasaan yang disepakati bersama untuk dijalankan dalam waktu 
yang lama. Jika kebiasaan positif ini sudah membudaya, maka nilai-
nilai karakter yang diharapkan akan terbentuk pada diri anak. 
Budaya sekolah diharapkan memperbaiki mutu sekolah, kinerja 
sekolah dan mutu kehidupan yang diharapkan memiliki ciri sehat, 
dinamis atau aktif, positif dan profesional. Budaya sekolah sehat 
memberikan peluang sekolah dan warga sekolah berfungsi secara 
optimal, bekerja secara efisien, energik, penuh vitalitas, memiliki 
semangat tinggi, dan akan mampu terus berkembang. Oleh karena 
itu, budaya sekolah ini perlu dikembangkan.  

Sekolah memegang peranan penting dan strategis dalam 
mengubah, memodifikasi, dan mentransformasikan ilmu 
pengetahuan, teknologi, dan keterampilan yang berhubungan 
dengan kebutuhan anak untuk hidup di masyarakat sesuai dengan 
tuntutan zamannya. Studi terhadap sekolah-sekolah yang berhasil 
atau efektif dapat diperoleh gambaran bahwa mereka mempunyai 
lima karakteristik umum seperti yang diungkapkan oleh Steven dan 
Keyle (1985) sebagai berikut: 
1. Sekolah memiliki budaya sekolah yang kondusif; 
2. Adanya harapan antara para guru bahwa semua siswa dapat 

sukses; 
3. Menekankan pengajaran pada penguasaan ketrampilan; 
4. Sistem tujuan pengajaran yang jelas bagi pelaksanaan 

monitoring dan penilaian keberhasilan kelas; 
5. Prinsip-prinsip sekolah yang kuat sehingga dapat memelihara 

kedisiplinan siswa. 
Penciptaan budaya sekolah dapat dilakukan melalui: 
1. Pemahaman tentang budaya sekolah; 
2. Pembiasaan pelaksanaan budaya sekolah; 
3. Reward and punishment. 
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Budaya sekolah yang positif akan secara efektif menghasilkan 
kinerja yang terbaik pada setiap individu, kelompok kerja/unit dan 
sekolah sebagai satu institusi, dan hubungan sinergis antara tiga 
komponen sekolah tersebut. Budaya positif sekolah ini berisi 
kebiasaan yang disepakati bersama untuk dijalankan dalam waktu 
yang lama. Jika kebiasaan positif ini sudah membudaya, maka nilai-
nilai karakter yang diharapkan akan terbentuk pada diri anak. 
Budaya sekolah diharapkan memperbaiki mutu sekolah, kinerja 
sekolah dan mutu kehidupan yang diharapkan memiliki ciri sehat, 
dinamis atau aktif, positif dan profesional. Budaya sekolah sehat 
memberikan peluang sekolah dan warga sekolah berfungsi secara 
optimal, bekerja secara efisien, energik, penuh vitalitas, memiliki 
semangat tinggi, dan akan mampu terus berkembang. Oleh karena 
itu, budaya sekolah ini perlu dikembangkan.  

Sekolah memegang peranan penting dan strategis dalam 
mengubah, memodifikasi, dan mentransformasikan ilmu 
pengetahuan, teknologi, dan keterampilan yang berhubungan 
dengan kebutuhan anak untuk hidup di masyarakat sesuai dengan 
tuntutan zamannya. Studi terhadap sekolah-sekolah yang berhasil 
atau efektif dapat diperoleh gambaran bahwa mereka mempunyai 
lima karakteristik umum seperti yang diungkapkan oleh Steven dan 
Keyle (1985) sebagai berikut: 
1. Sekolah memiliki budaya sekolah yang kondusif; 
2. Adanya harapan antara para guru bahwa semua siswa dapat 

sukses; 
3. Menekankan pengajaran pada penguasaan ketrampilan; 
4. Sistem tujuan pengajaran yang jelas bagi pelaksanaan 

monitoring dan penilaian keberhasilan kelas; 
5. Prinsip-prinsip sekolah yang kuat sehingga dapat memelihara 

kedisiplinan siswa. 
Penciptaan budaya sekolah dapat dilakukan melalui: 
1. Pemahaman tentang budaya sekolah; 
2. Pembiasaan pelaksanaan budaya sekolah; 
3. Reward and punishment. 
 

Budaya sekolah bermanfaat: 1. Meningkatkan kepuasan kerja; 
2. Pergaulan lebih akrab; 3. Disiplin meningkat; 4. Pengawasan 
fungsional bisa lebih ringan; 5. Muncul keinginan untuk selalu ingin 
berbuat proaktif; 6. Belajar dan berprestasi terus; dan 7. Selalu ingin 
memberikan yang terbaik bagi sekolah, keluarga, orang lain dan diri 
sendiri. 

 
C. JENIS-JENIS ADMINISTRASI BUDAYA LINGKUNGAN 

SEKOLAH 
Inovasi-inovasi yang terjadi di sekolah menuntut sinergitas 

perilaku warga sekolah (kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan 
lainnya, peserta didik). Administrasi budaya dan lingkungan sekolah 
berupa: 
1. SOP 

Untuk memperlancar kegiatan administrasi agar lebih efektif 
dan efisien diperlukan suatu prosedur yang jelas. Dalam hal ini 
diperlukan SOP (Standar Operasional Prosedur) yang jelas, 
disamping pengelolaan tata arsip yang tertib dan teratur serta 
adanya sumber daya manusia yang terampil dan kompeten. Misal: 
SOP Pembelajaran dan Penilaian (tentang: Kehadiran Guru di Kelas; 
Perencanaan Pembelajaran; Kelengkapan administrasi pembelajaran 
di kelas; Pengelolaan Kelas dan Laboratorium; Pelaksanaan 
Pembelajaran; Penilaian proses pembelajaran; Penilaian hasil 
pembelajaran; Pengawasan proses pembelajaran; Lain-lain); SOP 
Standar Kesiswaan (tentang: Penanganan Pelanggaran; Penanganan 
peserta didik bermasalah di bidang akademik; Penangana peserta 
didik sakit/kecelakaan di lingkungan sekolah; SOP Kepala Sekolah; 
SOP Wakil Kepala Sekolah; SOP PKS Bidang Humas; SOP PKS 
Bidang Kurikulum; SOP PKS Bidang Sarana Prasarana; SOP PKS 
Bidang Kesiswaan; dll 

 
2. Tata Tertib Pendidik, Tenaga Kependidikan,  Peserta Didik 

Tata tertib sekolah adalah peraturan yang dibuat secara 
tertulis dan mengikat seluruh warga sekolah (pendidik, tenaga 
kependidikan, peserta didik) yang meliputi hak, kewajiban, 
dan larangan. Tata tertib sekolah bertujuan untuk mengatur tingkah 
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laku dan juga sikap dari warga sekolah (pendidik, tenaga 
kependidikan, peserta didik), dan biasanya memuat beberapa hal, di 
antaranya antara lain: Hal-hal yang diharuskan atau diwajibkan 
untuk dilakukan oleh warga sekolah (pendidik, tenaga kependidikan, 
peserta didik); Hal-hal yang dianjurkan untuk individu; Hal-hal yang 
di larang atau tidak boleh untuk dilakukan oleh warga sekolah 
(pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik); dan Sanksi atau 
hukuman yang harus dijalani bagi mereka yang melanggarnya. 
Contoh tata tertib sekolah tentang: Kehadiran pendidik, tenaga 
kependidikan, peserta didik; Seragam pendidik, tenaga 
kependidikan, peserta didik; Lingkungan Sekolah; Etika Sekolah; dll. 
Sangatlah penting sekali untuk membuat tata tertib sekolah ini. Agar 
kegiatan belajar dan juga mengajar bisa berjalan lebih lancar dan 
kondusif. Kalau sekolah tidak memiliki tata tertib atau peraturan, 
yang ada nantinya warga sekolah menjadi sulit untuk diatur, karena 
mereka tidak memiliki peraturan yang harus di taati. Oleh karena 
itu, setiap sekolah  wajib memiliki tata tertib sekolah, yang juga 
menjadi salah satu standar pengelolaan pendidikan.   

 
3. Tata Tertib penggunaan sarana prasarana/fasilitas sekolah 

Sama halnya seperti tata tertib pendidik, tenaga 
kependidikan,  peserta didik; tata tertib penggunaan sarana 
prasarana/fasilitas sekolah dibuat untuk mengatur tentang hak, 
kewajiban, dan larangan penggunaan sarana prasarana/fasilitas 
sekolah oleh pendidik, tenaga kependidikan,  peserta didik. 

  
4. Petunjuk, peringatan dan larangan, sanksi berperilaku di sekolah 

Peraturan sekolah memuat petunjuk, peringtan dan larangan, 
sanksi berperilaku di sekolah adalah peraturan yang diterapkan oleh 
sekolah tertentu dengan tujuan untuk memberi batasan dan 
mengatur sikap peserta didik dan warga sekolah lainnya, dalam 
upaya menghindari terjadinya sikap-sikap yang kurang kondusif 
dalam menjalankan proses belajar-mengajar di sekolah dan 
kegiatan-kegiatan sekolah lainnya. 
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laku dan juga sikap dari warga sekolah (pendidik, tenaga 
kependidikan, peserta didik), dan biasanya memuat beberapa hal, di 
antaranya antara lain: Hal-hal yang diharuskan atau diwajibkan 
untuk dilakukan oleh warga sekolah (pendidik, tenaga kependidikan, 
peserta didik); Hal-hal yang dianjurkan untuk individu; Hal-hal yang 
di larang atau tidak boleh untuk dilakukan oleh warga sekolah 
(pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik); dan Sanksi atau 
hukuman yang harus dijalani bagi mereka yang melanggarnya. 
Contoh tata tertib sekolah tentang: Kehadiran pendidik, tenaga 
kependidikan, peserta didik; Seragam pendidik, tenaga 
kependidikan, peserta didik; Lingkungan Sekolah; Etika Sekolah; dll. 
Sangatlah penting sekali untuk membuat tata tertib sekolah ini. Agar 
kegiatan belajar dan juga mengajar bisa berjalan lebih lancar dan 
kondusif. Kalau sekolah tidak memiliki tata tertib atau peraturan, 
yang ada nantinya warga sekolah menjadi sulit untuk diatur, karena 
mereka tidak memiliki peraturan yang harus di taati. Oleh karena 
itu, setiap sekolah  wajib memiliki tata tertib sekolah, yang juga 
menjadi salah satu standar pengelolaan pendidikan.   

 
3. Tata Tertib penggunaan sarana prasarana/fasilitas sekolah 

Sama halnya seperti tata tertib pendidik, tenaga 
kependidikan,  peserta didik; tata tertib penggunaan sarana 
prasarana/fasilitas sekolah dibuat untuk mengatur tentang hak, 
kewajiban, dan larangan penggunaan sarana prasarana/fasilitas 
sekolah oleh pendidik, tenaga kependidikan,  peserta didik. 

  
4. Petunjuk, peringatan dan larangan, sanksi berperilaku di sekolah 

Peraturan sekolah memuat petunjuk, peringtan dan larangan, 
sanksi berperilaku di sekolah adalah peraturan yang diterapkan oleh 
sekolah tertentu dengan tujuan untuk memberi batasan dan 
mengatur sikap peserta didik dan warga sekolah lainnya, dalam 
upaya menghindari terjadinya sikap-sikap yang kurang kondusif 
dalam menjalankan proses belajar-mengajar di sekolah dan 
kegiatan-kegiatan sekolah lainnya. 

 
 

5. Kode etik sekolah 
Kode etik adalah sistem norma, nilai dan aturan profesional 

tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik dan 
apa yang tidak benar dan tidak baik bagi profesional. Kode etik 
menyatakan perbuatan apa yang benar atau salah, perbuatan apa 
yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari. Kode Etik 
Sekolah merupakan norma dan asas yang disepakati dan diterima 
oleh seluruh warga sekolah sebagai pedoman dalam bersikap dan 
berperilaku dalam melaksanakan tugas sebagai guru¸ tenaga 
kependidikan, peserta didik, sivitas akademik sekolah lainnya, serta 
masyarakat yang mengunjungi sekolah. Kode etik ini mengandung 
nilai-nilai moral yang membedakan perilaku yang baik dan buruk, 
yang boleh dan tidak tidak boleh dilaksanakan selama menunaikan 
tugasnya baik sebagai pendidik , tenaga kependidikan, maupun 
sebagai peserta didik dakam pergaulan sehari-hari di dalam dan di 
luar sekolah. 

Kode Etik Sekolah merupakan pedoman sikap dan perilaku 
bertujuan menempatkan sekolah sebagai suatu lembaga yang 
terhormat, bermartabat yang dilindungi undang-undang, dan 
mempunyai fungsi sebagai seperangkat prinsip dan norma moral 
yang melandasi pelaksanaan tugas dan layanan profesional 
pengelola sekolah dengan peserta didik, orangtua/wali peserta 
didik, dan pemerintah sesuai dengan nilai-nilai agama, pendidikan, 
sosial, etika, dan kemanusiaan. 

 
6. Buku tamu 

Setiap tamu yang datang ke sekolah terkait masalah 
pendidikan diberikan buku tamu untuk mencatat nama, jabatan, dan 
tujuan kedatangannya, atau pesan dan kesan terhadap pendidikan di 
sekolah tersebut. Buku Tamu sangat diperlukan untuk: a. 
Administrasi Persuratan; b. Bukti Tertulis; dan c. Pengarsipan untuk 
Akreditasi (Untuk dunia Pendidikan).  
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Contoh: Buku Tamu 
BUKU TAMU KHUSUS 

 
No Hari/ 

Tanggal 
Nama/ 

NIP 
Jabatan Maksud 

Kunjungan 
Temuan Tindak 

Lanjut 
Tanda 

Tangan 
        

 
 
 
 
 
 
 

Catatan:  Buku Tamu khusus diperuntukkan untuk pengawas dan 
dari Dinas 

 
BUKU KHUSUS UMUM 

 
No Hari, 

Tanggal 
Kunjungan 

Identitas Tamu Khusus Permasalahan 
Kunjungan 

Harapan 
dan 

Saran 

Keterangan 
Nama 

dan NIP 
Jabatan Tanda 

Tangan 
1 2 3 4 5 6 7 8 
 
 
 
 

       
 
 
 
 
 
 

 
7. Program dan pelaksanaan 7K 

Untuk menjaga lingkungan sekolah baik gedung dan halaman 
sekitarnya tetap bersih dan nyaman baik dipandang maupun 
dirasakan, diperlukan suatu perawatan atau pemeliharaan dengan 
baik. Untuk mengembangkan sekolah yang bermutu (berkualitas) 
dibutuhkan adanya lingkungan dan budaya sekolah yang kondusif, 
dinamis dan demokratis. Dalam rangka ke arah itu, beberapa hal 
yang dapat dikembangkan terkait dengan lingkungan dan budaya 
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Contoh: Buku Tamu 
BUKU TAMU KHUSUS 

 
No Hari/ 

Tanggal 
Nama/ 

NIP 
Jabatan Maksud 

Kunjungan 
Temuan Tindak 

Lanjut 
Tanda 

Tangan 
        

 
 
 
 
 
 
 

Catatan:  Buku Tamu khusus diperuntukkan untuk pengawas dan 
dari Dinas 

 
BUKU KHUSUS UMUM 

 
No Hari, 

Tanggal 
Kunjungan 

Identitas Tamu Khusus Permasalahan 
Kunjungan 

Harapan 
dan 

Saran 

Keterangan 
Nama 

dan NIP 
Jabatan Tanda 

Tangan 
1 2 3 4 5 6 7 8 
 
 
 
 

       
 
 
 
 
 
 

 
7. Program dan pelaksanaan 7K 

Untuk menjaga lingkungan sekolah baik gedung dan halaman 
sekitarnya tetap bersih dan nyaman baik dipandang maupun 
dirasakan, diperlukan suatu perawatan atau pemeliharaan dengan 
baik. Untuk mengembangkan sekolah yang bermutu (berkualitas) 
dibutuhkan adanya lingkungan dan budaya sekolah yang kondusif, 
dinamis dan demokratis. Dalam rangka ke arah itu, beberapa hal 
yang dapat dikembangkan terkait dengan lingkungan dan budaya 

disekolah perlu dikembangkan konsep kegiatan 7K (keamanan, 
kebersihan, ketertiban, keindahan, kekeluargaan, kedamaian, dan 
kerindangan) merupakan salah satu kultur sekolah dalam 
pengaplikasian administrasi budaya lingkungan sekolah.  
a. Keamanan  

Rasa aman dan tenteram, bebas dari rasa takut, baik lahir 
maupun bathin harus diupayakan secara optimal bagi seluruh warga 
sekolah, dalam upaya tercipta situasi kondusif terselenggaranya 
kegiatan pendidikan di sekolah. Rasa aman ini dapat dikondisikan 
melalui:  
1) Usaha penanggulangan gangguan keamanan dari luar dengan 

membuat pagar keliling, pembentukan dan peningkatan kerja 
guru piket, pengadaan petugas satpam dan jaga malam serta 
tata tertib tamu yang tegas; 

2) Usaha penanggulangan gangguan keamanan dari dalam dengan 
jalan mencegah sedini mungkin gejala perkelahian di antara 
peserta didik melalui bimbingan fisik oleh guru, anjuran untuk 
ikut menjaga keamanan sekolah dengan pembagian tugas dan 
tanggung jawab kepada regu piket yang dilakukan oleh peserta 
didik;  

3) Tidak memakai perhiasan yang berlebihan, karena 
dikhawatirkan akan mengundang perhatian orang untuk 
melakukan kejahatan;   

4) Bersikap sopan dan rendah hati;  
5) Tidak membawa barang mewah yang berharga mahal ke sekolah 

apalagi tidak ada manfaatnya dalam proses kegiatan belajar 
mengajar;  

6) Bergaul dengan teman yang baik, karena setidaknya akan 
membawa pengaruh positif untuk diri sendiri;  

7) Mengenal guru dan warga sekolah lainnya dengan baik;  
8) Peserta didik tidak diperkenankan membawa orang asing ke 

lingkungan sekolah.  
 

b. Kebersihan  
Kebersihan merupakan wujud dari bersih jasmani dan rohani 

serta merupakan syarat untuk kesehatan fisik dan mental spiritual.  
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Pelaksanaan kebersihan di sekolah adalah dengan anjuran agar 
seluruh warga sekolah baik guru, pegawai maupun peserta didik 
untuk selalu mengadakan gerakan kebersihan baik kebersihan 
lingkungan sekolah, seperti: WC/kamar mandi, kantin/koperasi 
sekolah, ruang kelas, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, 
ruang guru dan TU, ruang kepala sekolah serta halaman kelas, 
kantor dan halaman sekolah secara umum. Pelaksanaan kebersihan 
juga bisa dilakukan melalui gerakan massal kebersihan pada hari 
yang disepakati dan kemudian ditetapkan oleh seluruh warga 
sekolah.  Sekolah yang 5 (lima) hari sekolah biasanya menjadikan 
hari Jum‖at sebagai hari bersama untuk melakukan kebersihan 
lingkungan sekolah, sedangkan sekolah yang 6 (enam) hari sekolah 
biasanya menjadikan hari Sabtu untuk melakukan kebersihan 
sekolah sekaligus melakukan pengembangan diri bagi peserta 
didiknya. Kebiatan Jum’at atau Sabtu Bersih ini biasanya dilakukan 
setelah pengajian rutin atau kegiatan olah raga bersama.  

Pada situasi tertentu, kebersihan lingkungan sekolah, biasanya 
diadakan kegiatan lomba antarkelas, dibimbing wali kelasnya 
masing-masing dan diberikan hadiah bagi yang menjadi pemenang 
lomba, kemudian diumumkan di setiap upacara bendera hari senin. 
Kebersihan pangkal kesehatan, kesehatan lingkungan 
diselenggarakan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat 
melalui pembudayaan nilai-nilai kebersihan. Upaya-upaya yang 
dilakukan lainnya selain apa yang sudah dikemukakan di atas, 
pembudayaan kebersihan lingkungan sekolah biasanya juga 
dilakukan dengan cara: 
1) Membiasakan peserta didik dan warga sekolah lainnya 

membuang sampah pada tempatnya;  
2) Mengingat dan menegur peserta didik dan warga sekolah 

lainnya yang membuang sampah di sembarang tempat;  
3) Mengatur jadwal piket peserta didik untuk membersihkan ruang 

belajar, taman sekolah, dan lingkungan sekolah; dan 
4) Membiasakan peserta didik menjaga kebersihan dan kesehatan 

badan, kerapihan pakaian (bersih dan sopan), rambut, kuku, dan 
semacamnya.  
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Pelaksanaan kebersihan di sekolah adalah dengan anjuran agar 
seluruh warga sekolah baik guru, pegawai maupun peserta didik 
untuk selalu mengadakan gerakan kebersihan baik kebersihan 
lingkungan sekolah, seperti: WC/kamar mandi, kantin/koperasi 
sekolah, ruang kelas, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, 
ruang guru dan TU, ruang kepala sekolah serta halaman kelas, 
kantor dan halaman sekolah secara umum. Pelaksanaan kebersihan 
juga bisa dilakukan melalui gerakan massal kebersihan pada hari 
yang disepakati dan kemudian ditetapkan oleh seluruh warga 
sekolah.  Sekolah yang 5 (lima) hari sekolah biasanya menjadikan 
hari Jum‖at sebagai hari bersama untuk melakukan kebersihan 
lingkungan sekolah, sedangkan sekolah yang 6 (enam) hari sekolah 
biasanya menjadikan hari Sabtu untuk melakukan kebersihan 
sekolah sekaligus melakukan pengembangan diri bagi peserta 
didiknya. Kebiatan Jum’at atau Sabtu Bersih ini biasanya dilakukan 
setelah pengajian rutin atau kegiatan olah raga bersama.  

Pada situasi tertentu, kebersihan lingkungan sekolah, biasanya 
diadakan kegiatan lomba antarkelas, dibimbing wali kelasnya 
masing-masing dan diberikan hadiah bagi yang menjadi pemenang 
lomba, kemudian diumumkan di setiap upacara bendera hari senin. 
Kebersihan pangkal kesehatan, kesehatan lingkungan 
diselenggarakan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat 
melalui pembudayaan nilai-nilai kebersihan. Upaya-upaya yang 
dilakukan lainnya selain apa yang sudah dikemukakan di atas, 
pembudayaan kebersihan lingkungan sekolah biasanya juga 
dilakukan dengan cara: 
1) Membiasakan peserta didik dan warga sekolah lainnya 

membuang sampah pada tempatnya;  
2) Mengingat dan menegur peserta didik dan warga sekolah 

lainnya yang membuang sampah di sembarang tempat;  
3) Mengatur jadwal piket peserta didik untuk membersihkan ruang 

belajar, taman sekolah, dan lingkungan sekolah; dan 
4) Membiasakan peserta didik menjaga kebersihan dan kesehatan 

badan, kerapihan pakaian (bersih dan sopan), rambut, kuku, dan 
semacamnya.  

 

c. Ketertiban  
Ketertiban tidak hadir secara tiba-tiba, tapi merupakan hasil 

proses pembiasaan dan disiplin. Ketertiban berasal dari kata ―tertib‖ 
yang mempunyai makna suatu sikap konsisten dalam melakukan 
sesuatu. Beberapa kegiatan yang perlu dibudayakan di sekolah 
berkaitan dengan nilai ini antara lain: 
1) Tepat waktu masuk sekolah, mengikuti pertemuan, atau 

kegiatan lain yang dijadwalkan sekolah; 
2) Menumbuhkembangkan sifat sabar dan membiasakan budaya 

antri bagi siswa dan warga sekolah dalam mengikuti berbagai 
kegiatan sekolah dan luar sekolah yang berlangsung bersama-
sama; 

3) Menjaga suasana ketenangan belajar baik di kelas, 
perpustakaan, laboratorium, maupun tempat lainnya; 

4) Mentaati jadwal kegiatan sekolah, seperti penggunaan dan 
peminjaman buku di perpustakaan, penggunaan laboratorium 
dan sumber belajar lainnya. 

 
Tata tertib di sekolah bertujuan untuk menciptakan 

ketertiban, kelancaran, dan keamanan sekolah dalam proses 
kegiatan belajar mengajardi sekolah. Jika semua warga sekolah 
menaati tata tertib, maka keamanan, kenyamanan, dan keberhasilan 
belajar dapat dicapai. Hal-hal yang dapat dilakukan untuk menjaga 
persatuan dan kesatuan di sekolah adalah sebagai berikut:  
1) Melaksanakan 6K (keamanan, kebersihan, keindahan, 

kekeluargaan, dan kerindangan) di lingkungan sekolah masing-
masing;  

2) Berperan aktif dalam kegiatan UKS, PMR, pramuka, olahraga, 
dan kesenian; 

3) Aktif belajar, mematuh tata tertib, hormat kepada bapak/ibu 
guru, kepala sekolah, dansemua karyawan di sekolah; 

4) Mempunyai kepedulian sosial, misalnya memberi sumbangan 
bila ada bencana alam, membantu kegiatan donor darah PMI, 
dan sebagainya.  
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Ketertiban di sekolah merupakan aturan yang harus di taati 
oleh seluruh warga sekolah agar segala kegiatan di sekolah dapat 
berjalan dengan baik dan teratur misalnya peraturan di sekolah 
seperti datang ke sekolah tepat waktu, memakai pakaian yang sesuai 
dan rapi, membudayakan antri saat masuk ke kelas, menjaga 
kebersihan sekolah, dan menunjukkan tingkah laku yang baik. 

Berikutnya adalah displin. Disiplin adalah sikap mental yang 
mengandung kerelaan memenuhi semua ketentuan, peratiuran dan 
norma yang berlaku dalam menunaikan tugas dan tanggung jawab. 
Untuk itu sangat penting diperhatikan agar tugas dan tanggung 
jawab dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya. Ada dua jenis 
dorongan yang mempengaruhi disiplin, yaitu: 
1) Dorongan yang datang dari dalam diri manusia, yaitu 

pengetahuan, kesadaran dan kemauan untuk berbuat disiplin; 
2) Dorongan yang datangnya dari luar yaitu perintah, larangan, 

pengawasan, pujian, ancaman, hukuman dan ganjaran. 
Dorongan yang datangnya dari luar, dalam batas-batas tertentu 
dapat menunjang disiplin, tetapi dalam batas-batas tertentu 
pula dapat menjadi penghambat tegaknya disiplin. Oleh karena 
itu, pemanfaatan dorongan dari luar tersebut hendaknya 
dipertimbangkan lebih dahulu secara matang. 

 
Peningkatan disiplin atas dasar dorongan dari dalam diri 

manusia dapat terlaksana, kalau menyadari dan menerima disiplin 
itu sebagai hal yang wajar dalam kehidupan di manapun kita berada. 
Begitu pula rasa tanggung jawab dapat ditingkatkan kalau orang 
dilibatkan sejak dari merencanakan kegiatan, sehingga merasa 
bahwa kegiatan itu adalah miliknya. Terwujudnya disiplin di sekolah 
secara nyata terlihat apabila : 
1) Seluruh warga sekolah dari kepala sekolah, guru, pegawai, dan 

siswa hadir dan pulang pada waktunya; 
2) Mengikuti keseluruhan program sekolah yang diperuntukkan 

baginya; 
3) Meningkatkan disiplin dirinya di dalam dan di luar sekolah; 
4) Memakai seragam sekolah menurut ketentuan yang berlaku; 
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Ketertiban di sekolah merupakan aturan yang harus di taati 
oleh seluruh warga sekolah agar segala kegiatan di sekolah dapat 
berjalan dengan baik dan teratur misalnya peraturan di sekolah 
seperti datang ke sekolah tepat waktu, memakai pakaian yang sesuai 
dan rapi, membudayakan antri saat masuk ke kelas, menjaga 
kebersihan sekolah, dan menunjukkan tingkah laku yang baik. 

Berikutnya adalah displin. Disiplin adalah sikap mental yang 
mengandung kerelaan memenuhi semua ketentuan, peratiuran dan 
norma yang berlaku dalam menunaikan tugas dan tanggung jawab. 
Untuk itu sangat penting diperhatikan agar tugas dan tanggung 
jawab dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya. Ada dua jenis 
dorongan yang mempengaruhi disiplin, yaitu: 
1) Dorongan yang datang dari dalam diri manusia, yaitu 

pengetahuan, kesadaran dan kemauan untuk berbuat disiplin; 
2) Dorongan yang datangnya dari luar yaitu perintah, larangan, 

pengawasan, pujian, ancaman, hukuman dan ganjaran. 
Dorongan yang datangnya dari luar, dalam batas-batas tertentu 
dapat menunjang disiplin, tetapi dalam batas-batas tertentu 
pula dapat menjadi penghambat tegaknya disiplin. Oleh karena 
itu, pemanfaatan dorongan dari luar tersebut hendaknya 
dipertimbangkan lebih dahulu secara matang. 

 
Peningkatan disiplin atas dasar dorongan dari dalam diri 

manusia dapat terlaksana, kalau menyadari dan menerima disiplin 
itu sebagai hal yang wajar dalam kehidupan di manapun kita berada. 
Begitu pula rasa tanggung jawab dapat ditingkatkan kalau orang 
dilibatkan sejak dari merencanakan kegiatan, sehingga merasa 
bahwa kegiatan itu adalah miliknya. Terwujudnya disiplin di sekolah 
secara nyata terlihat apabila : 
1) Seluruh warga sekolah dari kepala sekolah, guru, pegawai, dan 

siswa hadir dan pulang pada waktunya; 
2) Mengikuti keseluruhan program sekolah yang diperuntukkan 

baginya; 
3) Meningkatkan disiplin dirinya di dalam dan di luar sekolah; 
4) Memakai seragam sekolah menurut ketentuan yang berlaku; 

5) Mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk menerima pelajaran 
bagi siswa, mengajar bagi guru, melaksanakan tugas-tugas bagi 
kepala sekolah dan pegawai; 

6) Mematuhi dan melaksanakan semua peraturan yang berlaku 
baginya. 

 
d. Kekeluargaan 

Kekeluargaan merupakan wujud dari kehidupan yang dijiwai 
oleh tenggang rasa dan gotong royong dalam mewujudkan saling 
asih, saling asah dan saling asuh dalam masyarakat sekolah. 
Pelaksanaannya dengan tetap membina hubungan yang baik antara 
seluruh warga sekolah dan komite sekolah, masyarakat, guru – 
peserta didik, guru – tenaga administrasi pendidikan, maupun antar 
warga sekolah lainnya (tenaga kebersihan, satpam, pengelola kantin, 
dsb). Untuk membina rasa kekeluargaan ini juga, dilakukan kegiatan 
wisata bersama rutin satu tahun sekali ke berbagai objek wisata di 
dalam maupun di luar kota, tergantung dana yang ada.  

Kondisi kekeluargaan ini harus dibangun dalam budaya 
lingkungan sekolah, karena sekolah sebagai suatu situasi sosial harus 
terbangun satu kesatuan hidup antar sivitas akademika yang ada, 
dengan kesamaan visi – misi – tujuan bersama yang direalisasikan 
melalui terbangunnya situasi belajar yang menyenangkan dan 
membahagiakan. Adanya ikatan kekeluargaan yang terbangun akan 
membantu peserta didik mengembangkan sifat persahabatan, cinta 
kasih, hubungan antarpribadi, kerja sama, disiplin, tingkah laku yang 
baik, serta pengakuan akan kewibawaan. Nilai kekeluargaan sebagai 
suatu sistem, sikap dan kepercayaan yang secara sadar atau tidak, 
mempersatukan warga sekolah dalam satu budaya perlu terus 
ditumbuhkembangkan karena nilai kekeluargaan dapat menjadi 
suatu pedoman bagi perkembangan norma dan peraturan yang 
terdapat dalam budaya lingkungan sekolah. Sebagai contoh: guru 
sebagai wali peserta didik di sekolah, saat seorang peserta didik 
berada di sekolah, mempunyai tanggung jawab yang tidak sederhana 
dalam upaya menjalankan kapasitas profesionalnya untuk ―mendidik‖ 
peserta didiknya, menanamkan konsep benar – salah, baik – buruk, 
dan lain-lain.  
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Ketika seorang peserta didik melakukan hal yang tidak 
semestinya seorang guru akan meberikan arahan dengan cara yang 
bijaksana penuh kasih sayang yang mendidik.  

 
e. Keimanan 

Keimanan merupakan wujud dari rasa syukur kepada Allah 
SWT Tuhan yang Mahaesa, dengan menjalankan perintahNya dan 
menjauhi laranganNya serta merupakan prasyarat bagi penciptaan 
keharmonisan dalam kehidupan. Kegiatan ini dimaksudkan untuk 
memberikan membimbing dan memberikan kesempatan kepada 
warga sekolah untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran 
agama yang dianut para peserta didik yang ada di sekolah tersebut. 
Budaya religius sekolah adalah nilai-nilai Islam yang dominan yang 
didukung oleh sekolah atau falsafah yang menuntun kebijakan 
sekolah setelah semua unsur dan komponen sekolah termasuk 
stakeholders pendidikan. Budaya sekolah merujuk pada suatu sistem 
nilai, kepercayaan, dan norma-norma yang dapat diterima secara 
bersama. Serta dilakukan dengan penuh kesadaran sebagai perilaku 
Islami yang dibentuk oleh lingkungan yang menciptakan 
pemahaman yang sama diantara seluruh unsur dan personil sekolah 
baik kepala sekolah, guru, staf, peserta didik, dan komite.16 Budaya 
religius sekolah merupakan cara berfikir dan cara bertindak warga 
sekolah yang didasarkan atas nilai-nilai religius (keberagamaan). 
 
f. Kedamaian 

Sekolah yang damai adalah sekolah yang kondusif bagi proses 
belajar mengajar yang memberikan jaminan suasana kenyamanan 
dan keamanan pada setiap komponen di sekolah karena adanya 
kasih sayang, perhatian, kepercayaan dan kebersamaan. Castro dan 
Galaze (2010) menyatakan damai atau tidaknya sebuah sekolah 
ditentukan oleh 5 (lima)  poin zone of peace, yaitu: 1). listen when 
someone is talking; 2). do not exclude anyone; 3). say only kind words; 
4). speak gently; 5). show respect for each other. Sejalan dengan 
Castro dan Galaze, Hadjam & Widiarso (2003) menyatakan beberapa 
indikasi sekolah yang damai di antaranya: 1). proses belajar dan 
mengajar yang efektif; 2). suasana yang nyaman dan aman; 3). 
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Sekolah yang damai adalah sekolah yang kondusif bagi proses 
belajar mengajar yang memberikan jaminan suasana kenyamanan 
dan keamanan pada setiap komponen di sekolah karena adanya 
kasih sayang, perhatian, kepercayaan dan kebersamaan. Castro dan 
Galaze (2010) menyatakan damai atau tidaknya sebuah sekolah 
ditentukan oleh 5 (lima)  poin zone of peace, yaitu: 1). listen when 
someone is talking; 2). do not exclude anyone; 3). say only kind words; 
4). speak gently; 5). show respect for each other. Sejalan dengan 
Castro dan Galaze, Hadjam & Widiarso (2003) menyatakan beberapa 
indikasi sekolah yang damai di antaranya: 1). proses belajar dan 
mengajar yang efektif; 2). suasana yang nyaman dan aman; 3). 

komunikasi dan hubungan antar komponen sekolah yang terbina; 4). 
peraturan dan kebijakan yang aspiratif. 

 
g. Kerindangan 

Kerindangan merupakan  suasana teduh yang diakibatkan oleh 
adanya tumbuhan baik berupa pohon, perdu, semak maupun 
tanaman memanjat/merambat yang ditata sebagai pelindung yang 
serasi di sekolah. Wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana 
bekerjasama dengan guru yang ditugasi sebagai garda terdepan 
dalam membangun budaya lingkungan sekolah menjaga dan 
melaksanakan suasana lingkungan sekolah dalam kondisi rindang – 
sejuk – segar – sehat sirkulasi oksigennya dengan memilih pohon-
pohon dan tanaman lain yang ditanam di lingkungan sekolah dengan 
sifat-sifat tidak mudah sempal, tidak banyak daun yang gugur serta 
perakarannya tidak mengganggu pondasi bangunan sekolah. 
Kerindangan yang dibangun tidak mengenyampingkan unsur 
keindahan, perpaduan unsur alami ciptaan Allah SWT Tuhan yang 
Mahaesa yang menimbulkan rasa estetika dalam kehidupan. 
Penataan keserasian tumbuhan-tumbuhan yang ditanam meskipun 
bukan tanaman-tanaman yang mahal, penambahan keserasian 
dibuatlah kolam ikan dengan gemericik air pada sisi yang dipandang 
cocok menambah apiknya lingkungan sekolah tempat para peserta 
didik belajar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tri Yuni Hendrowati228

 
 
 
 

DAFTAR PUSTAKA 
 
 
 
 

Anwar, I. dkk. (1982). Sistem Informasi Manajemen dan Perencanaan 
Pembangunan Pendidikan. Bandung: Angkasa. 

Atmodiwirio, S. (2000).  Manajemen Pendidikan Indonesia. Jakarta: 
P.T. Ardadizya Jaya. 

Beni Ahmad Saebani, Koko Komarudin. (2016).Filsafat Manajemen 
Pendidikan. Penerbit: Pustaka Setia. 

D. Suryo Subroto. (2004). Manajemen Pendidikan di Sekolah. 
Jakarta:  

Rineka Cipta.  
Budi Setiyono. (2014). Pemerintahan Dan Manajemen Sektor Publik 

(Cetakan 1). Yogyakarta: Caps.  
Burhanuddin, Yusak. (2015). Administarsi Pendidikan. Bandung: 

Pustaka Setia. 
Chatib, M. (2014). Gurunya Manusia. Bandung: Mizan Pustaka. 
Davis, G.B. (1991). The Emergence of Information Systems as Business 

Function and Academic Discipline. Dalam Working Paper Series 
MISRC University of Minnesota. [Online]. Tersedia: 
http://www.misrc.umn.edu/workingpapers/fullpapers/1992/
9201.pdf [12 Maret 2008] 

 Dwi Martani, dkk. (2014) Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis 
PSAK (Cetakan 1). Jakarta: Salemba Empat.   

______.  (1999). Kerangka Dasar Sistem Informasi Manajemen:  
Bagian I Pengantar (terjemahan). Jakarta: PT Pustaka Binaman 
Pressindo.  



ADMINISTRASI SEKOLAH 229

 
 
 
 

DAFTAR PUSTAKA 
 
 
 
 

Anwar, I. dkk. (1982). Sistem Informasi Manajemen dan Perencanaan 
Pembangunan Pendidikan. Bandung: Angkasa. 

Atmodiwirio, S. (2000).  Manajemen Pendidikan Indonesia. Jakarta: 
P.T. Ardadizya Jaya. 

Beni Ahmad Saebani, Koko Komarudin. (2016).Filsafat Manajemen 
Pendidikan. Penerbit: Pustaka Setia. 

D. Suryo Subroto. (2004). Manajemen Pendidikan di Sekolah. 
Jakarta:  

Rineka Cipta.  
Budi Setiyono. (2014). Pemerintahan Dan Manajemen Sektor Publik 

(Cetakan 1). Yogyakarta: Caps.  
Burhanuddin, Yusak. (2015). Administarsi Pendidikan. Bandung: 

Pustaka Setia. 
Chatib, M. (2014). Gurunya Manusia. Bandung: Mizan Pustaka. 
Davis, G.B. (1991). The Emergence of Information Systems as Business 

Function and Academic Discipline. Dalam Working Paper Series 
MISRC University of Minnesota. [Online]. Tersedia: 
http://www.misrc.umn.edu/workingpapers/fullpapers/1992/
9201.pdf [12 Maret 2008] 

 Dwi Martani, dkk. (2014) Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis 
PSAK (Cetakan 1). Jakarta: Salemba Empat.   

______.  (1999). Kerangka Dasar Sistem Informasi Manajemen:  
Bagian I Pengantar (terjemahan). Jakarta: PT Pustaka Binaman 
Pressindo.  

______ and Olson, M.H. (1984). Management Information Systems: 
Conceptual, Foundation, Structure, and Development. Singapore: 
McGraw Hill. 

Elly M.Setiadi. (2010). Ilmu Sosial Budaya dan Dasar. Jakarta: Kencana.  
Engkoswara. 2012. Administrasi Pendidikan. Bandung: Alfabeta.  
Fitri, A. Z. (2013). Manajemen Kurikulum Pendidikan Islam. Bandung: 

CV Alfabeta. 
Hidayat, Sholeh. (2015). Pengembangan Kurikulum Baru. Bandung: 

PT Remaja Rosdakarya. 
Hidayati, Wiji. (2012). Pengembangan Kurikulum. Yogyakarta: 

Pedagogia  
Jogiyanto, HM. (1999). Analisis dan Desain Sistem Informasi: 

Pendekatan Terstruktur, Teori dan Praktek Aplikasi Bisnis. 
Yogyakarta: ANDI. 

Kroenke, D. (1989).  Management Information Systems. (International 
Ed.). Singapore: McGraw-Hill. 

Laudon, K.C. and Laudon, J.P. (2005). Essential of Management 
Information Systems: Managing the Digital Firm. (sixth ed.). 
New Jersey: Pearson Prentice Hall. 

Mahmudi. (2010). Manajemen Keuangan Daerah. Penerbit: Erlangga. 
Mardiasmo. (2016). Perpajakan. Yogjakarta: Andi. 
McLeod Jr., R. (2001). Sistem Informasi Manjemen Jilid 1. (seventh ed.) 

(terjemahan). Jakarta: PT. Prenhallindo. 
Mohamad Mustari. (2014). Manajemen Pendidikan. Jakarta: PT 

RajaGrafindo Persada.  
Murdick, R.G., Ross, J.E, and Clagget, J.R. (1987). Information Systems 

for Modern Management. (third ed.). New Delhi: Prentice Hall of 
India. 

Mulyasa. (2016). Guru dalam implementasi kurikulum 2013. Bandung: 
PT Remaja Rosdakarya. 

Nanang Fattah. (2000). Landasan Manajemen Pendidikan. Bandung: 
PT. Remaja Rosda Karya. 

Nur Harniyah. (2015). Pengantar Manajemen Pendidikan di Sekolah. 
Jakarta: Prestasi Pustaka 



Tri Yuni Hendrowati230

Nurochim. (2016). Administrasi Pendidikan Sekolah. Jakarta: UIN 
Jakarta Press, Cet. I. 

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas 
Peraturan Pemerintah 74 Tahun 2017 tentang Guru. 

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan 
Kedua atas PP 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 

Permendiknas Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala 
Sekolah/Madrasah. 

Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi 
Akademik dan Kompetensi Guru. 

Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan 
Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. 

 Permendikbud Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi 
Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah. 

Permendikbud Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan 
Dasar dan Menengah. 

Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses 
Pendidikan Dasar dan Menegah. 

Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian 
Pendidikan. 

Permendikbud Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru 
sebagai Kepala Sekolah. 

Permendikbud Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban 
Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah. 

Permendikbud Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi 
dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. 

Saondi O, dkk. (2012). Etika Profesi Keguruan. Bandung: Aditama. 
Scott, G.M. (2004). Prinsip-prinsip Sistem Informasi Manajemen 

(terjemahan). Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 
Selvi, K. (2010). Teachers’ competencies. Cultura- International 

Journal of Philosophy of Culture and Axiology, 7 (1): 167-175. 
Suyanto & Asep Djihad.( 2012). Calon Guru dan Guru Profesional. 

Yogyakarta: Multi Pressindo. 
Syaiful Sagala. (2012). Supervisi Pembelajaran Dalam Profesi 

Pendidikan. Bandung: Alfabeta. 



ADMINISTRASI SEKOLAH 231

Nurochim. (2016). Administrasi Pendidikan Sekolah. Jakarta: UIN 
Jakarta Press, Cet. I. 

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas 
Peraturan Pemerintah 74 Tahun 2017 tentang Guru. 

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan 
Kedua atas PP 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 

Permendiknas Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala 
Sekolah/Madrasah. 

Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi 
Akademik dan Kompetensi Guru. 

Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan 
Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. 

 Permendikbud Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi 
Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah. 

Permendikbud Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan 
Dasar dan Menengah. 

Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses 
Pendidikan Dasar dan Menegah. 

Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian 
Pendidikan. 

Permendikbud Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru 
sebagai Kepala Sekolah. 

Permendikbud Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban 
Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah. 

Permendikbud Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi 
dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. 

Saondi O, dkk. (2012). Etika Profesi Keguruan. Bandung: Aditama. 
Scott, G.M. (2004). Prinsip-prinsip Sistem Informasi Manajemen 

(terjemahan). Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 
Selvi, K. (2010). Teachers’ competencies. Cultura- International 

Journal of Philosophy of Culture and Axiology, 7 (1): 167-175. 
Suyanto & Asep Djihad.( 2012). Calon Guru dan Guru Profesional. 

Yogyakarta: Multi Pressindo. 
Syaiful Sagala. (2012). Supervisi Pembelajaran Dalam Profesi 

Pendidikan. Bandung: Alfabeta. 

Syafaruddin, dkk. (2016). Administrasi Pendidikan. Medan: Perdana 
Publishing. 

Witarto. (2004).  Memahami Sistem Informasi: Pendekatan Praktis 
Rekayasa Sistem Informasi melalui Kasus-kasus Sistem 
Informasi di Sekitar Kita. 

Whitten, J.L., Bentley, L.D. and Dittman, K.C. (2004). Metode Desain 
dan Analisis Sistem. (sixth ed.).(terjemahan). Yogyakarta: Andi 

Uhar Suhasaputra. (2013). Administrasi Pendidikan. Bandung: Refika 
Aditama. 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional. 

Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tri Yuni Hendrowati232

 
 
 
 

TENTANG PENULIS 
 

 

 

Dr. Tri Yuni Hendrowati, M.Pd. lahir di 
Tanjungkarang, 26 Juni 1966 putri ketiga dari 
pasangan Drs. Hi. Syajono, Hs. (Alm) dengan 
Ny. Hj. Suwarsih Syajono. Suami Dr. Hi. M. 
Badrun, M.Ag., dengan 3 orang putra – putri, 
dr. R.M. Pandu Kharisma, Fahmy Firman 
Wahyudi, M.Pd., dan Annisa Firstiana Ratih 
Promovendari. Menantu: dr. Hidayati Fitrohtul 
Uyun, Ristra Astriani, M.M. dan cucu-cucu: 

Assyifa Salsabila Kharisma   Putri,   Alesha   Ziyana  Kharisma Putri, 
dan Humaira Ayudia Azzahra. Penulis merupakan alumni SD Teladan 
Pahoman (1979), SMP Negeri 2 Bandar Lampung (1982), SMA Negeri 2 
Bandar Lampung (1985), Sarjana di bidang Pendidikan Matematika 
Universitas Lampung (1990), Magister di bidang Administrasi 
Pendidikan IKIP Padang (1997), dan Doktor di bidang Administrasi 
Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia Bandung (2004). Telah 
menulis buku ber-ISBN, diterbitkan dan telah di HaKI kan berjudul 
“Administrasi Pendidikan” (2015 edisi revisi 2017) dan “Profesi 
Kependidikan” (2015 edisi revisi 2017), saat ini merupakan dosen aktif 
pada Program Studi Pendidikan Matematika FKIP Universitas 
Muhammadiyah Pringsewu, Lektor Kepala di bidang Ilmu 
Pendidikan. 


