
1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perencanaan dan pengawasan adalah dua di antara fungsi manajemen

yang berperan untuk mengendalikan proses kerjasama, agar dapat mencapai

sasaran dan tujuan organisasi yang telah direncanakan secara efisien dan

efektif. Perencanaan dan pengawasan dilakukan agar pelaksanaan pekerjaan

berjalan sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

Dalam manajemen pendidikan hendaknya memperhatikan perencanaan,

karena perencanaan merupakan awal dari segala aspek yang akan dilakukan

dalam manajemen pendidikan, selain langkah awal perencanaan merupakan

aktivitas untuk memilih berbagai alternatif tindakan yang semua itu bermula

kepada suatu tujuan yang hendak dicapai.

Tindakan pengawasan itu harus mendeterminasi apa yang telah

dilaksanakan, yang berarti mengevaluasi pelaksanaan pekerjaan diikuti

dengan menerapkan tindakan-tindakan korektif apabila terdapat kegiatan

yang menyimpang dari rencana. Dengan kata lain tindakan-tindakan

pengawasan bermaksud untuk memperbaiki kerja pegawai dalam organisasi

dalam arti mampu mentaati peraturan tata tertib kerja dan patuh pada perintah

pimpinan serta melaksanakan setiap ketentuan dalam bekerja sesuai dengan

kepentingan organisasi. Hasil pengawasan ditindak lanjuti dengan pemberian
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petunjuk, baik sebelum maupun sesudah pekerjaan dilaksanakan. Pemberian

petunjuk dan mengawasi aktivitas kerja pegawai merupakan kegiatan

pimpinan dalam mengkoreksi, menilai dan memperbaiki setiap kesalahan dan

penyimpangan yang dilakukan pegawai dalam bekerja.

Suharsimi Arikunto dan Lia Yuliana menegaskan bahwa maksud dari

pengawasan adalah untuk meningkatkan kualitas dan kinerja.1

Dalam hal perencanaan dan pengawasan sebagai fungsi manajemen

adalah merupakan tugas dan peran kepala sekolah sebagai seorang manajer.

Kepala sekolah adalah guru yang mendapat tugas tambahan sebagai kepala

sekolah.2 Meskipun sebagai guru yang mendapat tugas tambahan kepala

sekolah merupakan orang yang paling bertanggung jawab terhadap aplikasi

prinsip-prinsip administrasi pendidikan yang inovatif di sekolah.

Rusman menyatakan beberapa tugas dan peran kepala sekolah sebagai

seorang manajerial sebagai berikut: 3

1. Menyusun perencanaan sekolah/madrasah untuk berbagai tingkatan

perencanaan.

2. Mengembangkan organisasi sekolah/madrasah sesuai dengan kebutuhan.

3. Memimpin sekolah/madrasah dalam rangka mendayagunakan sumber

daya secara optimal.

1 Suharsimi Arikunto & Lia Yuliana, Manajemen Pendidikan. Aditya Media,
Yogyakarta, 2012, h. 290

2 Sudarwan Danim, Inovasi Pendidikan dalam Upaya Peningkatan Profesionalisme
Tenaga Kependidikan, Pustaka Setia, Bandung, 2002, h. 145

3 Rusman, Manajemen Kurikulum, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, 2008,
h. 11
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4. Mengelola perubahan dan pengembangan sekolah/madrasah menuju

organisasi pembelajaran yang efektif.

5. Menciptakan budaya dan iklim sekolah/madrasah yang kondusif dan

inovatif bagi pembelajaran peserta didik.

6. Mengelola guru dan staf dalam rangka pendayagunaan sumber daya

manusia secara optimal.

7. Mengelola sarana dan prasarana sekolah/madrasah dalam rangka

pendayagunaan secara optimal.

8. Mengelola hubungan sekolah/madrasah dan masyarakat dalam rangka

pendirian dukungan ide, sumber belajar dan pembinaan sekolah/madrasah.

9. Mengelola peserta didik dalam rangka penerimaan peserta didik baru, dan

penempatan dan pengembangan kapasitas peserta didik.

10. Mengelola pengembangan kurikulum dan kegiatan pembelajaran sesuai

dengan arah dan tujuan pendidikan nasional.

11. Mengelola keuangan sekolah/madrasah sesuai dengan prinsip pengelolaan

yang akuntabel, transparan dan efisien.

12. Mengelola ketatausahaan sekolah/madrasah dalam mendukung pencapaian

tujuan sekolah/madrasah.

13. Mengelola unit layanan sekolah/madrasah dalam mendukung kegiatan

pembelajaran dan kegiatan peserta didik di sekolah/madrasah.

14. Mengelola sistem informasi sekolah/madrasah dalam mendukung

penyusunan program dan pengambilan keputusan.
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15. Memanfaatkan kemajuan teknologi informasi bagi peningkatan

pembelajaran dan manajemen sekolah/madrasah.

16. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program

kegiatan sekolah/madrasah dengan prosedur yang tepat, serta

merencanakan tindak lanjut.

Dari beberapa tugas dan peran kepala sekolah/madrasah sebagai

seorang manajer di atas, dapat dikatakan bahwa seorang kepala

sekolah/madrasah harus mempunyai kompetensi tentang pelaksanaan fungsi

manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan

pengawasan.

Wahjosumidjo dalam Mujamil Qamar menegaskan bahwa studi

keberhasilan menunjukkan bahwa kepala madrasah adalah seseorang yang

menentukan titik pusat dan irama suatu sekolah.4 Artinya seorang kepala

sekolah/madrasah haruslah orang yang memiliki kemampuan dalam

menjalankan tugas dan perannya secara optimal.

Berdasarkan uraian di atas maka sudah jelaslah bahwa peran kepala

madrasah sangat penting, di antaranya dalam hal perencanaan dan

pengawasan. Untuk itu dalam penelitian ini penulis menfokuskan bagaimana

mengintensifkan fungsi perencanaan dan pengawasan dalam pelaksanaan

program kerja kepala madrasah.

Fungsi perencanaan atau dengan kata lain perencanaan pada dasarnya

menentukan kegiatan yang hendak dilakukan pada masa yang akan datang.

4 Mujamil Qomar, Manajemen Pendidikan Islam. Erlangga, Malang, 2007, h. 287
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Kegiatan perencanaan ini dimaksudkan untuk mengatur berbagai sumber

daya agar hasil yang dicapai sesuai dengan yang diharapkan. Dari hal ini

jelaslah bahwa kepala madrasah sebagai manajer dituntut untuk mampu

dalam melaksanakan fungsi perencanaan ini dengan baik agar dapat

mengembangkan dan memajukan madrasah yang dipimpinnya.

Selanjutnya fungsi pengawasan merupakan salah satu fungsi

manajemen yang harus dilaksanakan secara terus menerus oleh pimpinan atau

atasan langsung kepada pegawai. Pengawasan bertujuan untuk mengetahui

apakah pelaksanaan tugas/pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah

ditetapkan. Pengawasan menyangkut kegiatan membandingkan antara hasil

nyata yang dicapai dengan standar yang telah ditetapkan, dan apabila

pelaksanaannya menyimpang dari perencanaan maka perlu diadakan koreksi

seperlunya.5

Pengawasan adalah fungsi manajemen yang tidak bermaksud untuk

mencari kesalahan tetapi justru untuk membantu agar sasaran dan tugas

pokok yang sudah ditetapkan dapat dilaksanakan secara optimal. Pengawasan

sebagai salah satu fungsi manajemen harus benar-benar dihayati, agar

menjadi budaya dan dilaksanakan sebagai sistem pembinaan terpadu

berunsurkan pemantauan, pemeriksaan dan evaluasi.

Berdasarkan studi pendahuluan yang penulis lakukan di Madrasah

Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA) Babussalam Simandolak

Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi yang di bawah naungan

5 M. Sobry Sutikno, Manajemen Pendidikan: Langkah Praktis Mewujudkan Lembaga
Pendidikan Yang Unggul (Tinjauan Umum dan Islami), Holistica, Lombok, 2012, h. 59
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Yayasan Taman Bahagia Kenegerian Simandolak seorang kepala yang

memimpin madrasah tersebut sudah memenuhi standar kualifikasi pendidikan

sebagai seorang kepala madrasah yakni sesuai dengan Peraturan Menteri

Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala

Sekolah/Madrasah, akan tetapi dalam melaksanakan tugasnya masih ada

kendala yang dihadapi terutama pada kompetensi merencanakan program dan

pengawasan.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan sebuah

penelitian, yang berkenaan dengan perencanaan dan pengawasan program

kerja kepala Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA)

dengan judul “Perencanaan dan Pengawasan Program Kerja Kepala MTs

dan MA Babussalam Simandolak Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan

Singingi Provinsi Riau”.

B. Definisi Istilah

Supaya tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami judul penelitian

ini, maka penulis memberikan penjelasan dari beberapa kata istilah yang

terdapat pada judul penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Perencanaan

Perencanaan adalah suatu proses mempersiapkan serangkaian keputusan

untuk mengambil tindakan di masa yang akan datang yang diarahkan

kepada tercapainya tujuan-tujuan dengan sarana yang optimal.6

6 Suharsimi Arikunto & Lia Yuliana, Manajemen Pendidikan. Aditya Media,
Yogyakarta, 2012, h. 8
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Sedangkan Mondy dan Premeaux dalam Efni Ramli menjelaskan bahwa

perencanaan merupakan proses menentukan apa yang seharusnya dicapai

dan bagaimana mewujudkannya dalam kenyataan.7

2. Pengawasan

Pengawasan merupakan proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh

kegiatan organisasi untuk mengumpulkan data dalam usaha mengetahui

ketercapaian tujuan dan kesulitan apa yang ditemui dalam pelaksanaan

itu.8

Sedangkan Robbins dalam Syaiful Sagala mengatakan bahwa

pengawasan adalah proses monitor aktivitas-aktivitas untuk mengetahui

apakah individu-individu dan organisasi itu memperoleh dan

memanfaatkan sumber-sumber secara efektif dan efisien dalam mencapai

tujuan.9

3. Program Kerja

Program kerja atau rencana kerja madrasah adalah rencana kerja yang

disusun bersama oleh madrasah dan komite sekolah. Kebutuhan madrasah

dan aspirasi masyarakat masyarakat menjadi dasar utama penyusunan

rencana kerja madrasah. Dengan kata lain, rencana kerja madrasah

7 Efni Ramli, Manajemen Pendidikan (Suatu Model Pengembangan Profesionalitas
Tenaga Kependidikan). Yayasan Pusaka Riau, Pekanbaru, 2011, h. 29

8 M. Sobry Sutikno, Manajemen Pendidikan: Langkah Praktis Mewujudkan Lembaga
Pendidikan Yang Unggul (Tinjauan Umum dan Islami). Holistica, Lombok, 2012, h. 58

9 Syaiful Sagala, Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan. Alfabeta,
Bandung, 2009, h. 71
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bertujuan untuk mengemukakan apa yang diperlukan madrasah, serta

harapan masyarakat di sekitar madrasah.10

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka dapat

diidentifikasikan beberapa permasalahan sebagai berikut:

a. Keterlibatan stake holder dalam membuat perencanaan program

kerja.

b. Perencanaan program kerja yang dibuat pada MTs dan MA

Babussalam Simandolak.

c. Pengawasan yang dilaksanakan oleh kepala madrasah dalam

pelaksanaan program kerja di MTs dan MA Babussalam

Simandolak.

d. Faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan dan pengawasan

dalam pelaksanaan program kerja di MTs dan MA Babussalam

Simandolak.

e. Efektivitas kerja di MTs dan MA Babussalam Simandolak

Kecamatan Benai.

2. Batasan Masalah

Penelitian ini tidak bermaksud untuk meneliti semua permasalahan

yang ada di lapangan. Hal ini disebabkan terbatasnya kemampuan

penulis, waktu dan biaya untuk penelitian serta permasalahan yang

10 Muhaimin, dkk, Manajemen Pendidikan. Kencana, Jakarta, 2011, h. 200
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ditemukan di lapangan. Maka berdasarkan identifikasi masalah yang ada,

penulis membatasinya pada:

a. Perencanaan program kerja kepala madrasah di MTs dan MA

Babussalam Simandolak Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan

Singingi.

b. Pengawasan program kerja kepala madrasah di MTs. Dan MA

Babussalam Simandolak Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan

Singingi.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka perumusan masalah

adalah sebagai berikut:

a. Bagaimana perencanaan program kerja kepala MTs dan MA

Babussalam Simandolak Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan

Singingi Provinsi Riau?

b. Bagaimana pengawasan program kerja kepala MTs dan MA

Babussalam Simandolak Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan

Singingi Provinsi Riau?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

a. Perencanaan program kerja pada MTs dan MA Babussalam

Simandolak Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi

Riau.
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b. Pengawasan yang dilaksanakan kepala madrasah dalam pelaksanaan

program kerja pada MTs dan MA Babussalam Simandolak

Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau.

2. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut:

a. Penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan sumbangan

pemikiran serta masukan bagi orang yang melakukan kajian tentang

variabel yang sama.

b. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah

wawasan pengetahuan (knowledge) dan pengalaman (experience)

yang berharga dalam menganalisis dan membandingkan dengan

teori-teori yang diperoleh sebelumnya.

c. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber informasi, guna

melakukan penelitian lebih lanjut dari perspektif yang berbeda

sekaligus sebagai penambah khasanah penelitian yang dapat

memberikan konstribusi pengembangan ilmu pengetahuan.


