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BAB II

LANDASAN TEORETIS

A. Kerangka Teori

Manajemen sebagai jenis pekerjaan yang berhubungan dengan

pengelolaan lembaga atau organisasi yang merancang perencanaan dan

pelaksanaannya. Proses manajemen adalah jenis pekerjaan memanfaatkan

aktivitas manusia dalam suatu pola kerja sama dalam upaya mencapai tujuan

dengan cara-cara yang efektif dan efisien.1

Dalam pandangan ajaran Islam, segala sesuatu harus dilakukan secara

rapi, benar, tertib, dan teratur. Proses-prosesnya harus diikuti dengan baik.

Sesuatu tidak boleh dilakukan secara asal-asalan. Hal ini merupakan prinsip

utama dalam ajaran Islam. Berdasarkan pernyataan tersebut sebenarnya,

manajemen dalam arti mengatur segala sesuatu agar dilakukan dengan baik,

tepat, dan tuntas merupakan hal yang disyariatkan dalam ajaran Islam.2

Untuk semacam pengertian manajemen banyak para pakar yang

mengemukakan pendapat, diantaranya Daryanto mengemukakan bahwa

manajemen adalah proses pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan dan

kerja sama orang-orang lain.3

Selanjutnya Daryonto menyatakan dalam proses pelaksanaannya,

manajemen mempunyai tugas khusus yang harus dilaksanakan. Tugas-tugas

1 Daryanto, Administrasi dan Manajemen Sekolah. Rineka Cipta, Jakarta, 2013, h. 82
2 Didin Hafidhuddin&Hendri Tanjung, Manajemen Syariah dalam Praktek. Gema

Insani, Jakarta, 2003, h. 1
3 Daryanto, Op-Cit., h. 39



12

khusus itulah  yang biasanya disebut dengan fungsi-fungsi manajemen ini,

berikut ini dipaparkan beberapa pendapat para ahli manajemen:4

1. Koont O’ Donnel and Niclender membaginya menjadi: perencanaan,

pengorganisasian, penyusunan pegawai, pemberian bimbingan, dan

pengendalian.

2. Newman membaginya menjadi: perencanaan, pengorganisasian,

perwakilan, penggalian sumber, pemberian bimbingan dan pengendalian.

3. Henry Fayol membaginya menjadi: forkasting dan perencanaan,

pengorganisasian, perintah, koordinasi, dan pengawasan.

4. Herbert G. Hick membaginya menjadi: kreasi, perencanaan,

pengogranisasian, motivasi, komunikasi dan pengawasan.

5. George R. Terry membaginya menjadi: perencanaan, pengroganisasian,

penggerakan dan pengendalian.

6. James A.F. Stoner membaginya menjadi: perencanaan, pengorganisasian,

pemimpin dan pengendalian.

7. Harold Koontz membaginya menjadi: perencanaan, pengorganisasian,

penyusunan pegawai, pemimpin dan pengendalian.

8. Sondang P. Siagian membaginya menjadi perencanaan,

pengorganisasian, pemberian motivasi, pengendalian, dan penilaian.

Dari beberapa pendapat ahli di atas, sangat jelas bahwa banyak terdapat

fungsi manajemen tersebut. Namun dalam tulisan ini hanya akan dikupas

sebagian dari fungsi manajemen tersebut yang mana pada umumnya para ahli

4 Ibid., h. 46-48
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mengemukakan pendapat tentang fungsi tersebut dan disesuaikan dengan

fokus pembahasan penelitian ini, yaitu: perencanaan (planning), dan

pengawasan (controlling).

1. Perencanaan (Planning)

a. Pengertian perencanaan

Setiap aktivitas administrasi dan manajemen pendidikan

dimulai dari fungsi perencanaan (planning). Dalam perencanaan

dirumuskan, dipilih dan ditetapkan seluruh aktivitas-aktivitas sumber

daya yang akan dilaksanakan dan digunakan dimasa yang akan

datang untuk mencapai tujuan.5

Mondy & Premeaux dalam Syafaruddin menjelaskan bahwa

perencanaan merupakan proses menentukan apa yang seharusnya

dicapai dan bagaimana mewujudkannya dalam kenyataan.6

Selanjutnya Imron Fauzi memberikan pengertian bahwa

perencanaan adalah membuat suatu target yang akan dicapai atau

diraih di masa depan.7 Ngalim Purwanto mengatakan bahwa

perencanaan adalah aktivitas memikirkan dan memilih rangkaian

tindakan-tindakan yang tertuju pada tercapainya maksud-maksud

dan tujuan pendidikan.8

5 Syaiful Sagala, Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan. Alfabeta,
Bandung, 2009, h. 54

6 Syafaruddin, Manajemen Lembaga Pendidikan Islam. PT. Ciputat Press, Jakarta,
2005, h. 61

7 Imron Fauzi, Manajemen Pendidikan Ala Rasulullah. Ar-Ruzz Media, Jogjakarta,
2012, h. 39

8 Ngalim Purwanto, Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Remaja Rosdakarya,
Bandung, 2001, h. 16
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Menurut Saefullah perencanaan adalah penentuan serangkaian

tindakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dan Stoner

mengatakan planning adalah proses menentapkan sasaran dan

tindakan yang diperlukan untuk mencapai sasaran.9

Sedangkan Suharsimi Arikunto dan Lia Yuliana

mendefenisikan 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. Dalam perencanaan terdapat tugas pokok

perencanaan yang harus dipahami sebuah organisasi agar dapat

mengoptimalisasi situasi sehingga tujuan yang diharapkan dapat

dicapai dengan baik.10

Kauffman dalam Daryanto menyatakan bahwa perencanaan

adalah proses penentuan tujuan atau sasaran yang hendak dicapai

dan menetapkan jalan serta sumber yang untuk mencapai tujuan itu

seefektif dan seefisien mungkin.11

Dari beberapa pendapat di atas, penulis menyimpulkan bahwa

perencanaan adalah langkah awal yang harus dilaksanakan seseorang

atau sebuah organisasi untuk mencapai sebuah tujuan, baik itu tujuan

individu maupun tujuan sebuah organisasi.

9 Saefullah, Manajemen Pendidikan Islam. CV. Pustaka Setia, Bandung, 2012, h. 22
10 Suharsimi Arikunto & Lia Yuliana, Manajemen Pendidikan. Aditya Media,

Yogyakarta, 2012, h. 8
11 Daryanto, Op-Cit., h. 84
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b. Fungsi perencanaan

Secara garis besar, ada beberapa fungsi perencanaan sebagai

berikut: 12

1) Perencanaan memberi arah mengenai bagaimana dan
kapan tindakan akan diambil serta pihak yang terlibat
dalam tindakan tersebut;

2) Perencanaan merupakan titik tolak untuk memulai
kegiatan dan akan menjelaskan tujuan yang akan dicapai;

3) Perencanaan merupakan pegangan dan arah dalam
pelaksanaan. Dengan menentukan langkah-langkah lebih
dahulu, kita akan mengetahui apa yang akan kita kerjakan
setahap demi setahap;

4) Perencanaan memberikan kesempatan untuk memilih
berbagai alternatif cara yang terbaik atau kesempatan
untuk memilih kombinasi cara yang baik;

5) Perencanaan mencegah, sedikitnya mengurangi
pemborosan, baik berupa pemborosan waktu, tenaga
maupun material;

6) Perencanaan membantu menghindari kesalahan dalam
usaha;

7) Perencanaan memudahkan pengawasan. Dengan adanya
rencana yang menggariskan dan menentukan langkah-
langkah yang harus dikerjakan, petugas pengawasan dapat
lebih mengikutinya dan mengawasinya;

8) Dengan adanya perencanaan dapat diperoleh tindakan
yang tepat dan terkoordinasi dari berbagai unit kerja.

c. Kriteria dan persyaratan perencanaan yang baik

Sebagaimana yang kita ketahui perencanaan adalah sebagai

bentuk usaha yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan. Dalam

pencapaian tujuan tentunya diperlukan langkah-langkah atau metode

yang tepat. Begitu juga dalam hal perencanaan. M. Sobry Sutikno

memberikan kriteria perencanaan yang baik harus dapat memberikan

12 M. Sobry Sutikno, Manajemen Pendidikan: Langkah Praktis Mewujudkan Lembaga
Pendidikan Yang Unggul (Tinjauan Umum dan Islami). Holistica, Lombok, 2012, h. 23-24
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jawaban terhadap konsep pertanyaan yang dirumuskan dalam enam

pertanyaan:13

1) What (apa), menanyakan tujuan, rencana, dan kegiatan
yang akan dilaksanakan

2) Why (mengapa), menanyakan sebab-sebab mengapa jenis
kegiatan itu harus dilaksanakan.

3) Where (dimana), menanyakan hal yang berhubungan
dengan lokasi atau tempat rencana itu akan dilaksanakan

4) When (kapan), menanyakan hal yang berhubungan dengan
waktu rencana itu akan dilaksanakan

5) Who (siapa), menanyakan orang yang akan bertanggung
jawab, yang akan melaksanakan dan akan mengawasi.

6) How (bagaimana) cara melaksanakan kegiatan-kegiatan
itu, mencakup sistem dan tata kerja, standar yang harus
dipenuhi, iklim disekitar lokasi, pembiayaan dan lain-lain.

Suharsimi Arikunto dan Lia Yuliana memberikan persyaratan-

persyaratan untuk melakukan perencanaan sebagai berikut:14

1) Perencanaan harus dijabarkan dari tujuan yang telah ditetapkan

dan dirumuskan secara jelas;

2) Perencanaan tidak perlu muluk-muluk, tetapi sederhana saja,

realistis, praktis hingga dapat dilaksanakan;

3) Dijabarkan secara terperinci, memuat uraian kegiatan dan urutan

atau rangkaian tindakan;

4) Diupayakan agar memiliki fleksibelitas, sehingga

memungkinkan untuk dimodifikasikan;

5) Ada petunjuk mengenai urgensi dan atau tingkat kepentingan

untuk bagian bidang atau kegiatan;

13 Ibid., h. 24-25
14 Suharsimi Arikunto & Lia Yuliana, Op-Cit., h. 9
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6) Disusun sedemikian rupa sehingga memungkinkan terjadinya

pemanfaatan segala sumber yang ada sehingga efisien dalam

tenaga, biaya dan waktu;

7) Diusahakan agar tidak terdapat dipublikasikan pelaksanaannya.

Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung mengemukakan

beberapa kiat perencanaan yang baik, diantaranya adalah sebagai

berikut:15

1) Didasarkan pada sebuah keyakinan bahwa apa yang dilakukan

adalah baik. Standar yang baik dalam agama Islam adalah yang

sesuai dengan ajaran Islam;

2) Dipastikan betul bahwa sesuatu yang dilakukan memiliki

manfaat;

3) Didasarkan pada ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan apa

yang akan dilakukan;

4) Dilakukan studi banding (benchmark). Benchmark adalah

melakukan studi terhadap praktik terbaik dari perusahaan sejenis

yang telah sukses menjalankan bisnisnya; dan

5) Dipikirkan prosesnya. Proses seperti apa yang akan dilakukan?

Apakah proses itu tetap? Seperti apa hasil dari proses yang

direncanakan itu?

15 Didin Hafidhuddin&Hendri Tanjung, Op-Cit., h. 90
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d. Proses dan langkah-langkah perencanaan

Proses perencanaan adalah serangkaian langkah logis yang

digunakan oleh para manajer (pemimpin) dengan pihak terkait dalam

pengambilan keputusan.16

Dalam proses perencanaan dibagi ke dalam lima tahap sebagai

berikut: 17

1) Penentuan tujuan;

2) Pengembangan premis-premis (kata-kata atau tulisan sebagai

pendahuluan untuk menarik kesimpulan);

3) Pengambilan keputusan;

4) Implementasi (pelaksanaan tindakan); dan

5) Evaluasi.

M. Rifa’i dalam Sutikno mengemukakan dua tahapan dalam

proses perencanaan yaitu: 18

1) Tahapan persiapan; pengumpulan data, analisis data dan

mengadakan forecasting.

2) Tahapan penyusunan; perumusan tujuan, penentuan cara atau

metode kerja dan menyusun dan menuangkan rencana dalam

bentuk atau wadah.

Selanjutnya langkah-langkah dalam perencanaan adalah

sebagai berikut:19

16 Khusnuridlo, Manajemen Lembaga Pendidikan Islam, STAIN Jember, Jember,
2000, h. 39

17 Imron Fauzi, Op-Cit., h. 38
18 M. Sobry Sutikno, Op-Cit., h. 25-26
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1) Tetapkan sasaran atau perangkat tujuan. Perencanaan diawali

dengan keputusan mengenai apa yang diinginkan atau

dibutuhkan oleh sebuah organisasi atau sub unit.

2) Tentukan situasi sekarang.

3) Identifikasi pendukung dan penghambat tujuan. Ini dapat berupa

faktor internal maupun faktor eksternal.

4) Kembangkan rencana atau perangkat tindakan untuk mencapai

tujuan.

Sedangkan menurut Daryanto langkah-langkah sebuah

perencanaan adalah sebagai berikut:20

1) Memilih sasaran (tujuan) organisasi

2) Sasaran (tujuan) ditetapkan untuk setiap subunit organisasi-

devisi, departemen dan sebagainya.

3) Program ditentukan untuk mencapai tujuan dengan cara yang

sistematik (tentunya dengan mempertimbangkan kelayakan

program tersebut.

Selanjutnya tentang proses perencanaan Daryanto menyatakan

bahwa proses perencanaan adalah sebagai berikut:21

1) Merumuskan tujuan yang jelas/operasional

2) Mengidentifikasi dan menganalisis data terkait dengan masalah

3) Mencari dan menganalisis alternatif pemecahan masalah

19 James A.F. Stoner & Charles Wankel, Perencanaan dan Pengambilan Keputusan
dalam Manajemen, Terj. Sahat Simamora, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2003, h. 128-129

20 Daryanto, Op-Cit., h. 43-44
21 Ibid., h. 44
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4) Mengomparasikan alternatif yang ditemukan, antara alternatif

yang tepat guna, berhasil guna dan praktis

5) Mengambil keputusan

6) Menyusun rencana kegiatan.

e. Faktor-faktor yang menghambat dalam membuat suatu perencanaan

Dalam membuat suatu perencanaan, orang menghadapi

berbagai hambatan. Hambatan-hambatan tersebut di antaranya

adalah: 22

1) Kesulitan dalam meramalkan; dalam prakteknya seorang

perencana sukar untuk membuat ramalan yang tepat untuk masa

datang;

2) Kesulitan dalam pembiayaan; pembiayaan dalam perencanaan

sangat menentukan yang mana biaya itu bukan hanya untuk

memperoleh data tetapi masih banyak lagi biaya yang lain dalam

membuat perencanaan yang baik;

3) Kesulitan dalam memperoleh data dan informasi; data dan

informasi secara lengkap hanya dapat dilakukan dengan

penelitian. Dalam penelitian inilah kesulitan karena menyangkut

dana, tenaga dan waktu.

4) Kurang jelasnya tujuan. Merupakan kesulitan rintangan

tersbesar dalam membuat perencanaan yang baik. Perencanaan

itu sendiri membutuhkan penentuan tujuan dan pengelolaan

22 M. Sobry Sutikno, Op-Cit., h. 31-32



21

masalah yang menunjukkan tindakan apa yang harus diambil.

Jadi tanpa adanya tujuan yang jelas sulit untuk dicapai

perencanaan yang baik.

f. Perencanaan pengembangan lembaga pendidikan Islam

Dalam kaitannya dengan perencanaan pengembangan lembaga

pendidikan Islam, menurut Burhanudin dalam Sutikno, dapat

dilakukan beberapa langkah, berikut ini: 23

1) Mengkaji kebijakan yang relevan. Pengembangan lembaga
pendidikan Islam tidak boleh bertentangan dengan
kebijakan yang berlaku baik dari pemerintah pusat
maupun pemerintah daerah. Misalnya dengan penggunaan
kurikulum, penetapan kelulusan peserta didik dengan
standar minimal yang telah ditetapkan dan sebagainya.

2) Menganalisis kondisi lembaga. Langkah ini dilakukan
untuk mengetahui keadaan, kekuatan, kelemahan,
kekurangan lembaga untuk kemudian dicari jalan keluar
yang tepat.

3) Merumuskan tujuan pengembangan. Berdasarkan
kebijakan yang berlaku dan analisis kondisi lembaga,
selanjutnya harus dirumuskan tujuan pengembangan, baik
tujuan jangka pendek, tujuan jangka menengah maupun
tujuan jangka panjang.

4) Mengumpulkan data dan informasi. Data yang
dikumpulkan adalah data yang berkaitan dengan tujuan
yang akan dicapai, yakni seluruh komponen yang
berkaitan dengan pencapaian tujuan misalnya SDM,
sarana prasarana dan daya dukung stakeholders.

5) Menganalisis data dan informasi. Data dan informasi yang
terkumpul harus dianalisis secara komprehensif.

6) Merumuskan dan memilih alternatif program. Berdasarkan
hasil analisis kemudian perlu dikembangkan beberapa
alternatif program atau kegiatan untuk mencapai tujuan
yang ditetapkan.

7) Menetapkan langkah-langkah kegiatan pelaksanaan.
Sebelum dilaksanakan alternatif program yang dipilih,
perlu dilakukan penjabaran secara terperinci, sampai pada
tahap-tahap pelaksanaannya.

23 Ibid., h. 33-34
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2. Pengawasan (Controlling)

a. Pengertian pengawasan

Berbagai keputusan yang membahas tentang manajemen, para

ahli sepakat bahwa pengawasan adalah suatu fungsi manajemen

yang digunakan oleh seorang pimpinan untuk mengawasi dan

memperbaiki kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaan tugas

kemudian memperbaikinya agar tidak menyimpang dari rencana

yang telah ditentukan.

Agar pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana, maka

hendaklah pimpinan organisasi dapat menjalankan fungsi

pengawasannya secara terus-menerus, sehingga dapat menunjang

terhadap upaya pencapaian tujuan yang dikehendaki. Di samping itu

pimpinan organisasi selain menjalankan fungsi pengawasan, harus

pula menjalankan fungsi-fungsi lain seperti : Perencanaan,

pengorganisasian, penggerakan. Untuk mancapai hasil kerja yang

memuaskan, maka pelaksana fungsi-fungsi manajemen tersebut

harus sesuai dengan ketentuan, sehingga tugas-tugas yang

diselenggarakan dalam organisasi dapat menunjang terhadap upaya

pencapaian tujuan yang dikehendaki.

Menurut Mockler dalam Muhammad Ismail Yusanto

mengatakan bahwa pengawasan merupakan upaya sistematis untuk

menetapkan standar prestasi kerja dengan tujuan perencanaan untuk

mendesain sistem umpan balik informasi; untuk membandingkan
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prestasi sesungguhnya dengan standar yang telah ditetapkan itu;

menentukan apakah ada penyimpangan dan mengukur signifikansi

penyimpangan tersebut; dan mengambil tindakan perbaikan yang

diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya lembaga

telah digunakan dengan cara yang efektif dan efisien guna

tercapainya tujuan lembaga.24

Selanjutnya akan dikemukakan pengertian pengawasan sebagai

berikut: (a) Controlling atau pengawasan serinng disebut

pengendalian, adalah salah satu fungsi manajemen yang berupa

mengadakan penilaian dan sekaligus jika perlu mengadakan koreksi

sehingga apa yang sedang dilakukan bawahan dapat diarahkan ke

jalan yang benar dengan maksud tercapai tujuan yang sudah

digariskan.25 (b) Menurut Suharsimi Arikunto dan Lia Yuliana

pengawasan adalah usaha pimpinan untuk mengetahui semua hal

yang menyangkut pelaksanaan kerja, khususnya untuk mengetahui

kelancaran kerja para pegawai dalam melakukan tugas mencapai

tujuan.26

Dalam buku lain juga dikatakan bahwa pengawasan adalah

suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan

dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi

umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang

24 M. Ismail Yusanto, Pengantar Manajemen Syariat, Cet. II, Khairul Bayan, Jakarta,
2003, h.

25 Imron Fauzi, Op-Cit., h. 44
26 Suharsimi Arikunto & Lia Yuliana, Op-Cit., h. 8
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telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur

penyimpangan-penyimpangan, serta mengambil tindakan koreksi

yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya

organisasi dipergunakan dengan cara paling efektif dan efisien dalam

tujuan-tujuan organisasi.27

Dari beberapa defenisi di atas dapat disimpulkan bahwa

pengawasan merupakan kgeiatan yang positif, karena mengarahkan

kegiatan sedemikian rupa sehingga dapat mencapai tujuan, atau

mengarahkan kegiatan kearah yang telah ditentukan sesuai dengan

rencana yang ditetapkan.

Pengawasan dilakukan pada semua tingkat manajemen atas

(pucuk pimpinan) biasanya pengawasan dilakukan terhadap seluruh

bagian/unit organisasi. Sedangkan pada manajemen dilakukan pada

unit pimpinan masing-masing, pengawasan dilakukan dengan

menentukan prestasi yang dicapai, kemudian membandingkan

dengan standart yang telah ditentukan.

Pengawasan juga merupakan pengamatan terhadap seluruh

kegiatan para pekerja dilihat dari relevansinya dengan perencanaan

dan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, dalam

pengawasan terdapat kegiatan berikut:28

1) Pengamatan terhadap kinerja seluruh pegawai
2) Pembinaan terhadap pegawai
3) Penelusuran relevansi kerja dengan perencanaan

27 Jerry H. Makawimbang, Supervisi Klinis: Teori dan Pengkurannya (Analisis di
Bidang Pendidikan). Alfabeta, Bandung, 2012, h. 7

28 Saefullah, Op-Cit., 39-40
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4) Pemerhatin arah pekerjaan dengan tujuan yang telah
ditetapkan

5) Kontrol terhadap kuantitas dan kualitas kerja
6) Efektivitas pelaksanaan kegiatan
7) Efisiensi penggunaan anggaran
8) Perbandingan kerja masa lalu dengan masa yang sedang

dikerjakan
9) Bahan perbandingan untuk perencanaan pada masa datang

dan sebagai bahan evaluasi.

b. Tujuan pengawasan

Proses pengawasan lebih banyak meliputi tindakan mencari

sumber kesulitan dan mengoreksinya. Oleh karenanya tujuan

pengawasan antara lain adalah:29

1) Mencegah dari terjadinya penyimpangan pencapaian tujuan

yang telah direncanakan.

2) Agar proses kerja sesuai dengan prosedur yang telah digariskan

atau ditetapkan.

3) Mencegah dan menghilangkan hambatan dan kesulitan yang

akan, sedang atau mungkin terjadi dalam pelaksanaan kegiatan.

4) Mencegah penyimpangan penggunaan sumber daya.

5) Mencegah penyalahgunaan otoritas dan kedudukan.

Jery H. Makawimbang menegaskan bahwa pengawasan

sesungguhnya bertujuan untuk:30

1) Membuat pihak yang diawasi merasa terbantu sehingga dapat

mencapai visi dan misinya secara efektif dan efisien;

29 Ulbert Silalahi, Studi Tentang Ilmu Administrasi, CV. Sinar Baru, Bandung, 2001,
h. 181

30 Jerry H. Makawimbang, Op-Cit., h. 7-8
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2) Menciptakan suasana keterbukaan, kejujuran, partisipasi dan

akuntabilitas;

3) Menimbulkan suasana saling percaya dalam dan di luar

lingkungan operasi organisasi;

4) Meningkatkan akuntabilitas organisasi;

5) Meningkatkan kelancaran operasi organisasi; dan

6) Mendorong terwujudnya good government.

c. Fungsi pengawasan

Fungsi pengawasan meliputi penentuan standar, supervise, dan

pengukuran penampilan/pelaksanaan terhadap standar dan

memberikan keyakinan bahwa tujuan organisasi tercapai.

Pengawasan sangat erat kaitannya dengan perencanaan, karena

melalui pengawasan efektivitas manajemen dapat diukur.31

Dunn dalam Jerry H. Makawimbang merinci 4 fungsi

pengawasan, yakni:32

1) Fungsi eksplanasi: menjelaskan bagaimana kegiatan dilakukan;

2) Fungsi akuntansi: artinya melalui pengawasan dapat dilakukan

auditing terhadap penggunaan sumberdaya dan tingkat output

yang dicapai;

3) Fungsi pemeriksaan: menelaah kesesuaian pelaksanaan kerja

nyata dengan rencana

31 Nanang Fattah, Landasan Manajemen Pendidikan. Rosda Karya, Bandung, 2008,
h. 1-2

32 Jerry H. Makawimbang, Op-Cit., h. 10-11
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4) Fungsi kepatuhan: menilai sejauh mana para pelaksana taat

dengan aturan sehingga dapat diketahui tingkat disiplin kerja

pegawai dinilai dari kepatuhan.

Nawawi dalam Jery mengemukakan pendapatnya bahwa

fungsi pengawasan antara lain:33

1) Memperoleh data yang telah diolah dapat dijadikan dasar bagi

usaha perbaikan di masa yang akan datang;

2) Memperoleh cara bekerja yang paling efisien dan efektif atau

yang paling tepat dan paling berhasil sebagai cara yang terbaik

untuk mencapai tujuan;

3) Memperoleh data tentang hambatan-hambatan dan kesukaran-

kesukaran yang dihadapi agar dapat dikurangi atau dihindari;

4) Memperoleh data yang dapat digunakan untuk meningkatkan

usaha pengembangan organisasi dan personil dalam berbagai

bidang;

5) Mengetahui seberapa jauh tujuan telah dicapai.

Fungsi pengawasan ini dijalankan untuk menjamin bahwa

perencanaan bisa diwujudkan secara pasti. Ada banyak alat analisa

untuk suatu proses pengawasan yang efektif. Proses pengawasan

pada dasarnya selalu memuat unsur: perencanaan yang diterapkan,

33 Ibid., h. 11
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analisa atas deviasi atau penyimpangan-penyimpangan yang terjadi,

dan menentukan langkah-langkah yang perlu untuk mengoreksi.34

d. Proses pengawasan

Proses dasar pengawasan meliputi tahap-tahapan sebagai

berikut:35

1) Menetapkan alat pengukur standar dan metode mengukur

prestasi kerja. Menetapkan standar dimulai dari menetapkan

tujuan atau sasaran secara spesifik dan mudah diukur.

2) Pengukuran/penilaian prestasi kerja. Menilai dan mengevaluasi

kegiatan yang dijalankan untuk mencapai sasaran terus diukur

keberhasilannya secara berulang bisa pengamatan langsung atau

melalui penggunaan instrumen survei berisi indikator efektivitas

kerja.

3) Menetapkan apakah prestasi sesuai dengan standar.

Dimaksudkan untuk membandingkan hasil pekerjaan bawahan

(actual result) dengan alat pengukur (standar) yang sudah

ditentukan.

4) Mengambil tindakan korektif. Perbaikan yang diambil untuk

menyesuaikan hasil pekerjaan nyata yang menyimpang agar

sesuai dengan standar atau rencana yang telah ditentukan

sebelumnya.

34 Efni Ramli, Manajemen Pendidikan (Suatu Model Pengembangan Profesionalitas
Tenaga Kependidikan). Yayasan Pusaka Riau, Pekanbaru, 2011, h. 36

35 Jerry H. Makawimbang, Op-Cit., h. 13-14
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Dalam buku lain dijelaskan proses dasar pengawasan terdiri

dari tiga tahap, yaitu:36

1) Penentuan standar hasil kerja

Standar hasil pekerjaan merupakan hal yang amat penting

ditentukan karena terhadap standar itulah hasil dihadapkan dan

diuji. Tanpa standar yang ditetapkan secara rasional dan objektif

manajer dan para pelaksana tidak akan mempunyai kriteria

terhadap mana hasil pekerjaan dibandingkan sehingga dapat

mengatakan bahwa hasil yang dicapai memenuhi tuntutan

rencana atau tidak.

2) Pengukuran prestasi kerja

Melalui pengawasan harus dapat dilakukan pengukuran atas

prestasi kerja walaupun bersifat sementara. Pengukuran

sementara demikian menjadi sangat penting karena ia akan

memberi petunjuk tentang ada tidaknya gejala-gejala

penyimpangan dari rencana yang telah ditetapkan.

3) Koreksi terhadap penyimpangan

Meskipun bersifat sementara, tindakan korektif terhadap gejala

penyimpangan, penyelewengan, dan pemborosan harus bisa

diambil.

Misalnya, apabila menurut pengamatan selesainya proses

produksi tertentu akan lebih lama dibandingkan dengan jangka

36 Daryanto, Op-Cit., h. 90-91
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waktu yang telah ditetapkan dalam rencana, manajer

penanggung jawab kegiatan tersebut harus dapat mengambil

tindakan segera, umpamanya dengan menambah orang

memperbaiki mekanisme kerja dan tindakan lain yang sejenis.

e. Karakteristik pengawasan yang efektif

Pengawasan yang efektif harus situsional (memperhatikan

situasi). Pengawasan yang baik harus disesuaikan dengan rencana

dan struktur organisasi, kepribadian atau karakteristik individu

manajer, dan kebutuhan untuk efesien dan efektivitas. Di samping itu

pengawasan juga harus memberikan informasi akurat dan tepat

waktu serta mengarah pada upaya perbaikan. Pengawasan yang

efektif harus melibatkan semua pihak manajer dari tingkat atas

sampai bawah, dan kelompok-kelompok kerja.37

Menurut Siagian dalam M. Sobry Sutikno pengawasan akan

berlangsung efektif apabila memiliki karakteristik sebagai berikut: 38

1) Pengawasan harus merefleksikan sifat dari berbagai kegiatan

yang diselenggarakan;

2) Pengawasan harus segera memberikan petunjuk tentang

kemungkinan adanya deviasi dari rencana;

3) Pengawasan harus menunjukkan pengecualian pada titik-titik

strategis tertentu;

37 M. Sobry Sutikno, Op-Cit., h. 61
38 Ibid., h. 61-63
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4) Objektivitas dalam melakukan pengawasan;

5) Keluwesan pengawasan;

6) Pengawasan harus memperhitungkan pola dasar organisasi;

7) Efisiensi pelaksanaan pengawasan;

8) Pemahaman sistem pengawasan oleh semua pihak yang terlibat;

9) Pengawasan mencari apa yang tidak beres;

10) Pengawasan harus bersifat membimbing.

Sementra itu, Nanang Fatah dalam Sutikno menjelaskan

beberapa kondisi yang harus diperhatikan agar pengawasan dapat

berfungsi efektif, antara lain: 39

1) Pengawasan harus dikaitkan dengan tujuan dan kriteria yang

digunakan dalam sistem pendidikan, yaitu relevansi, efektivitas,

efisiensi dan produktivitas;

2) Sulit, tetapi standar yang masih dapat dicapai harus ditentukan;

3) Pengawasan hendaknya disesuaikan dengan sifat dan kebutuhan

organisasi;

4) Banyaknya pengawasan harus dibatasi;

5) Sistem pengawasan harus dikemudi tanpa mengorbankan

otonomi dan kehormatan manajerial tetapi fleksibel;

6) Pengawasan hendaknya mengacu pada tindakan perbaikan;

7) Pengawasan hendaknya mengacu pada prosedur pemecahan,

yaitu merumuskan masalah, menemukan penyebab, membuat

39 Ibid., h. 63-64
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rancangan penanggulangan, melakukan perbaikan, mengecek

hasil perbaikan, dan mencegah timbulnya masalah serupa.

Lebih sederhana, Oteng Sutisna dalam Sutikno menguraikan

beberapa karakteristik dari proses pengawasan yang efektif yaitu: 40

1) Pengawasan hendaknya disesuaikan dengan sifat dan kebutuhan

organisasi;

2) Pengawasan hendaknya diarahkan pada penemuan fakta-fakta

tentang bagaimana tugas-tugas dijalankan;

3) Pengawasan mengacu pada tindakan perbaikan;

4) Pengawasan yang dilakukan bersifat fleksibel yang preventif;

5) Sistem pengawasan dapat dipakai oleh orang-orang yang terlibat

dalam pengawasan;

6) Pelaksanaan pengawasan harus mempermudah tercapainya

tujuan.

Selanjutnya Daryanto menyatakan bahwa beberapa kondisi

yang harus diperhatikan untuk mewujudkan pengawasan yang

efektif, yaitu sebagai berikut:41

1) Pengawasan harus berkaitan dengan tujuan dan kriteria yang

dipergunakan dalam sistem pendidikan, yaitu relevansi,

efektivitas, efisiensi dan produktivitas;

2) Sekalipun sulit tetapi standar yang masih dapat dicapai harus

ditentukan;

40 Ibid., h. 64
41 Daryanto, Op-Cit., h. 92-93
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3) Pengawasan hendaknya disesuaikan dengan sifat dan kebutuhan

organisasi;

4) Frekuensi pengawasan harus dibatasi;

5) Sistem pengawasan harus dikemudi (sterring control);

6) Pengawasan hendaknya mengacu pada prosedur pemecahan

masalah.

f. Prasyarat orang yang melaksanakan pengawasan

Ada beberapa syarat orang yang melaksanakan pengawasan

agar pengawasan bisa efektif, yaitu: 42

1) Orang yang akan melaksanakan pengawasan, harus memiliki

pengetahuan yang luas mengenai seluk-beluk pekerjaan yang

diawasi.

2) Mengetahui rencana kegiatan, tujuan yang ingin dicapai,

kebijakan pimpinan, alat ukur keberhasilan tiap tahap dan

sebagainya.

3) Memiliki pengetahuan dan kemampuan cara-cara dan teknik

pengawasan yang baik.

4) Supel dan loyal sehingga mudah menyesuaikan diri dengan

kondisi dan situasi yang diawasi.

5) Memiliki segala sifat terpuji, antara lain: sifat jujur, adil,

bijaksana, konsekwen tetapi berwajah ramah, rendah hati,

sederhana dan berjiwa pengabdian.

42 M. Sobry Sutikno, Op-Cit., h. 65
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g. Pengawasan pendidikan di Madrasah/Sekolah

Seorang kepala madrasah sebagai pengawas bekerja sama

dengan para guru dalam menjalankan tugasnya menyelesaikan

berbagai permasalahan yang berkaitan dengan mereka. Secara rinci,

tugas kepala madrasah sebagai pengawas pendidikan sebagai

berikut:43

1) Membantu guru untuk melihat lebih jelas tujuan pendidikan

yang sebenarnya, dan peranan khusus sekolah dalam mencapai

tujuan pendidikan;

2) Membantu guru untuk melihat lebih jelas tentang kebutuhan dan

persoalan civitas akademi, dan membantu mereka dalam

memenuhi kebutuhan tersebut;

3) Membantu guru mengembangkan kecakapan membelajarkan;

4) Membantu guru dalam melihat kesulitan belajar siswa serta

merencanakan pelajaran yang efektif;

5) Membantu moral, dan mempersatukan guru dalam satu tim yang

efektif, bekerja sama secara benar dan saling menghargai untuk

mencapai tujuan bersama;

6) Membantu memberi peringatan kepada masyarakat mengenai

program madrasah, agar mereka berusaha mengerti dan

membantu keperluan dan kepentingan madrasah agar semua

program tersebut bisa berhasil.

43 Ibid., h. 66-67
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3. Program Kerja

a. Pengertian 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 bertujuan untuk mengemukakan apa yang

diperlukan madrasah, serta harapan masyarakat di sekitar

madrasah.44

Di dalam Peraturan Pemerintah Repbulik Indonesia Nomor 19

Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional Bab VIII Pasal 53

ayat 2 menyatakan rencana kerja tahunan satuan pendidikan

meliputi:45

1) Kalender pendidikan/akademik yang meliputi
pembelajaran, ulangan, tujuan, kegiatan ekstrakurikuler
dan hari libur;

2) Jadwal penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan
untuk tahun ajaran berikutnya;

3) Mata pelajaran atau mata kuliah yang ditawarkan pada
semester gasal, semester genap, dan semester pendek jika
ada;

4) Penugasan pendidik pada mata pelajaran atau mata kuliah
dan kegiatan lainnya;

5) Buku teks pelajaran yang dipakai pada masing-masing
mata pelajaran;

6) Jadwal penggunaan dan pemeliharaan sarana dan
prasarana pembelajaran;

7) Pengadaan, penggunaan, dan persediaan minimal bahan
habis pakai;

44 Muhaimin, dkk, Manajemen Pendidikan. Kencana, Jakarta, 2011, h. 200
45 Peraturan Pemerintah  Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional
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8) Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga
kependidikan yang meliputi sekurang-kurangnya jenis,
durasi, peserta dan penyelenggara program;

9) Jadwal rapat Dewan Pendidik, rapat konsultasi satuan
pendidikan dengan orang tua/wali peserta didik, dan rapat
satuan pendidikan dengan komite sekolah/madrasah, untuk
jenjang pendidikan dasar dan menengah;

10) Jadwal rapat Dewan Dosen dan rapat Senat Akademik
untuk jenjang pendidikan tinggi;

11) Rencana anggaran pendapat dan belanja satuan pendidikan
untuk masa kerja satu tahun;

12) Jadwal penyusunan laporan akuntabilitas dan kinerja
satuan pendidikan untuk satu tahun terakhir.

b. Tujuan program kerja

Adapun tujuan rencana kerja madrasah adalah untuk:46

1) Menjamin agar perubahan/tujuan madrasah yang ditetapkan

dapat dicapai dengan tingkat kepastian yang tinggi dan resiko

yang kecil;

2) Mendukung koordinasi antarpelaku madrasah;

3) Menjamin terciptanya integrasi, sikronisasi dan sinergi baik

antarpelaku madrasah atau antara madrasah dengan Departemen

Agama;

4) Menjamin keterkaitan antara perencanaan, penganggaran dan

pelaksanaan dan pengawasan;

5) Mengoptimalkan partisipasi warga madrasah dan masyarakat;

6) Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien,

efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

46 Ibid., h. 201
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c. Program Kerja Kepala MTs. Babussalam Simandolak

Sebagaimana telah dijelaskan di atas apa yang dimaksud dengan

program kerja dan tujuan program kerja itu sendiri, berikut diuraikan

program kerja Kepala MTs. Babussalam Simandolak Kecamatan

Benai:47

1) Program Harian

a) Memonitor keberhasilan lingkungan dan keamanan sekolah

b) Momonitor dan mengawasi jalannya PBM secara berkala

dan rutin.

c) Menerima dan melayani tamu khusus sekolah.

d) Memantau pelaksanaan pengisisan daftar hadir guru dalam

melaksanakan proses belajar mengajar dan menandatangani

buku piket/memonitoring sekurang-kurangnya akhir pecan.

e) Memantau jalannya pencatatan daftar hadir siswa oleh guru

piket dan menandatangani buku absensi harian siswa setiap

berakhir jam sekolah.

f) Menerima surat-surat masuk yang telah diagendakan dan

memberikan informasi, instruksi kepada Tata Usaha dan

kepada yang dipercaya menangani urusan sesuai dengan

kebutuhan surat dimaksud.

g) Menandatangani surat-surat keluar sesuai dengan maksud

dan tujuan surat diselesaikan secepatnya.

47 Program Kerja Kepala MTs. Babussalam Simandolak Kecamatan Benai Kabupaten
Kuantan Singingi
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h) Membuat laporan-laporan sesuai dengan kebutuhan kepada

instansi terkait.

i) Konsultasi dengan karus dan guru-guru yang diperlukan

untuk kelancaran PBM.

2) Program Mingguan

a) Mengkoordinir dan mengawasi jalannya

pelaksanaan/kegiatan upacara bendera setiap hari Senin.

b) Mengkoordinir, mengawasi dan mengikuti pelaksanaan SKJ

dan Muhadharah.

c) Bersama-sama dengan Majelis guru dan Siswa untuk

mengadakan gotong royong (dilaksanakan di sore hari).

d) Mengevaluasi hasil kegiatan PBM guru dan siswa setiap hari

tugas

3) Program Bulanan

a) Memantau dan mengawasi proses pembuatan laporan

bulanan, pegawai dan siswa serta menandatangani laporan

bulanan selambat-lambatnya tanggal 5 setiap bulannya.

b) Memberikan teguran dan pembinaan kepada guru-guru yang

tidak melaksanakan tugas dengan baik dan sunguh-sungguh.

c) Memimpin rapat setiap bulan.

d) Menutup buku kas, yang sudah diselenggarakan oleh

keuangan untuk disampaikan laporan kepada yang

berkepentingan.
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e) Memonitor dan merekap guru yang tidak mengajar dalam

bulan yang bersangkutan.

4) Program Semester

a) Menetapkan dan menandatangani surat keputusan

pelaksanaan ujian semester.

b) Membentuk panitia pelaksanaan semester dan konsultasi

dengan anggota KKM (Kelompok Kerja Madrasah).

5) Program Tahunan

a) Merencanakan dan menyususn program kerja sekolah (PKS)

Tahunan Madrasah Tsanawiyah (MTs) Babussalam bersama

staf dan guru yang terkait.

b) Merekam dan merencanakan kebutuhan guru-guru untuk

kelancaran PBM dalam satu tahun.

c) Merencanakan kebutuhan persekolah.

d) Mengirimkan laporan tahunan sekolah.

e) Menyusun program penerimaan siswa baru (PSB).

f) Membuat RAPBS dengan tepat dan efisien.

g) Mengadakan sklaa pembagian tugas guru-guru dan TU

h) Mengkoordinasikan pembuatan program kerja untuk

masing-masing unit organisasi di sekolah.
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d. Program Kerja Kepala MA. Babussalam Simandolak

Program kerja Kepala MA Babussalam Simandolak Kecamatan

Benai Kabupaten Kuantan Singingi adalah sebagai berikut:48

1. Bidang Program:

Kepala Madrasah Sebagai Manajer

Sub Bid. Program:

a) Pemahaman Visi dan Misi

b) Perencanaan Program

c) Peng Organisasian

d) Penggerakkan

e) Waskat

Indikator Keberhasilan:

a) Kejelasan pemahaman Visi dan Misi

b) Komited terhadap Pencapaian Visi dan Misi

c) Kemampuan merencanakan program yang memanfaatkan

seluruh sumber daya alam

d) Kemampuan merencanakan program yang memanfaatkan

Lingkungan

e) Kemampuan menyusun organisasi yang operasional

f) Kemampuan menempatkan personil yang tepat dalam

organisasi

g) Kemampuan menyusun mekanisme kerja yang jelas

48 Program Kerja Kepala MA. Babussalam Simandolak Kecamatan Benai Kabupaten
Kuantan Singingi
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h) Kemampuan memanfaatkan organisasi secara efektif

i) Kemampuan untuk melaksanakan program secara tepat waktu

dan dengan hasil yang berkwalitas

j) Memberi dukungan untuk keterlaksanaan program

k) Melaksanakan Waskat terhadap setiap program (umum,

Pengajarn, dan Unit Produksi)

2. Bidang Program:

Kepala Madrasah Sebagai Pemimpin

Sub Bid. Program:

a) Kepribadian

b) Kemampuan Memotivasi

c) Pengambilan keputusan.

d) Komunikasi.

e) Pendelegasian wewenang

Indikator Keberhasilan:

a) Memiliki kepribadian yang baik : Berjiwa besar, Bertanggung

jawab, Jujur, Terbuka, Adil, Tekun, Sabar, Inovatif, dan

Kreatif

b) Memiliki Integritas pribadi ; Sense of belonging, Sense of

participation, Pro aktif, dan Konsisten.

c) Kemampuan member penghargaan

d) Kemampuan memberi hukuman.

e) Peka terhadap adanya masalah
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f) Tidak Menghindari masalah

g) Tidak menunda pengambilan keputusan

h) Mengambil keputusan dengan tepat untuk memecahkan

masalah

i) Kemampuan mengkomunikasikan gagasan

j) Terdelegasikannya wewenang secara tepat

3. Bidang Program:

Kepala Madrasah Sebagai Wirausahawan

Sub Bid. Program:

a) Analisis Peluang

b) Promosi Madrasah

c) Manuvatur

d) Kemandirian Madrasah

Indikator Keberhasilan:

a) Kemampuan membaca peluang

b) Kemampuan memanfaatkan peluang

c) Kemampuan memciptakan peluang

d) Kemampuan bernegosiasi

e) Kemampuan mempromosikan Madrasah

f) Kemampuan menjual program dan produk Madrasah

g) Berani mengambil resiko dengan perhitungan

h) Berani melakukan terobosan
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i) Memperlihatkan komitmen terhadap tercapainya kemandirian

Madrasah ; Melengkapi Fasilitas atas usaha sendiri dan

mengambil inisiatif dalam mengatasi masalah

4. Bidang Program:

Kepala Madrasah Sebagai Pencipta Iklim Kerja

Sub Bid. Program:

a) Iklim sejuk di Madrasah

b) Usaha Pemasyarakatan PLH

Indikator Keberhasilan:

a) Menciptakan Lingkungan Madrasah yang nyaman ;Aman,

Bersih, Sehat, Tertib, Rindang, Sejuk, dan Indah

b) Menciptakan Ruang kerja yang nyaman ; Ruang kantor,

Ruang teori, Ruang praktek dan Fasilitas Umum ( Kantin,

aula dsb)

c) Menciptakan suasana kerja yang kondusif ; Tidak ada saling

curiga, adanya keterbukaan, Terciptanya keakraban &

kekeluargaan, Tidak terbentk blok/ kelompok diantara guru

atau Tata usaha

d) Usaha memasyarakatan PLH pada seluruh unsur Madrasah ;

Adanya panflet LH, Adanya fasilitas LH, Mewujudkan

keteladanan dalam pemeliharaan LH dan penghematan

energy, adanya dukungan dan pembinaan terhadap

penanggung jawab Lh, dan melaksanakan supervise.
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e) Usaha memasyarakatkan PLH pada masyarakat sekitar

Madrasah; adanya program, adanya bukti fisik keterlaksanaan

program, dan adanya jalinan kerja sama dengan industry yang

menerapkan ramah linkungan.

5. Bidang Program:

Kepala Madrasah Sebagai Pendidik

Sub Bid. Program:

a) Sikap sebagai pendidik

b) Bimbingan dan Pembinaan

c) Konsultasi

d) DP3

Indikator Keberhasilan:

a) Memiliki kesadaran akan perannya sebagai pendidik bagi

bawahannya ; Tanggap terhadap kelemahan –kelemahan

bawahan, dan memiliki kepedulian terhadap program

pengembangan staf.

b) Melaksanakan bimbingan langsung terhadap staf

c) Menyelenggarakan program pendidikan/ pembinaan bagi

guru/ staf ; Pengiriman pelatihan, Pemberian bantuan dana

bagi guru/staf, Menyelenggarakan seminar dan pelatihan di

Madrasah, Mengirim guru/staf untuk mengikuti/ mengunjungi

seminar, pameran, dan lakakarya di Madrasah, Kepekaan
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pembinaan, Intensitas pembinaan dan strategi, Dan evaluasi

hasil pembinaan guru dan staf.

d) Menghargai hasil Pendidikan staf ; Kenaikan

pangkat/Penyesuaian, Promosi jabatan, Dan pengakuan

terhadapkemampuan.

e) Membuka diri untuk menerima staf berkonsultasi.

f) Pemanfaatan Sistem penilaian guru dan staf untuk pembinaan

staf

6. Bidang Program:

Kepala Madrasah Sebagai Pembina Tata Usaha

Sub Bid. Program:

a) Sikap dan Pemahaman

b) Penciptaan Tertib Administrasi Madrasah

Indikator Keberhasilan:

a) Memiliki kesadaran tentang pentingya Tata tertib usaha

Madrasah

b) Menguasai Teknik dan aturan Tata usaha Madrasah.

c) Memiliki kemampuan untuk menciptakan Terti Tata  usaha

Madrasah yang meliputi budang ; Kepegawaian, Keuangan,

Kesiswaan, Pengajaran, Inventaris, Dan Ke-Arsipan.

7. Bidang Program:

Kepala Madrasah Sebagai Penyelia

Sub Bid. Program:
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a) Sikap dan Pemahaman

b) Pelaksanaan Penyeliaan

c) Tindak lanjut hasil Penyeliaan

Indikator Keberhasilan:

a) Memiliki kesadara tentang arti dan fungsi penyeliaan bagi

keterlaksanaan program Madrasah

b) Memahami pengetahuan dan menguasai teknik/ prosedur

penyelian Madrasah.

c) Melaksanakan Penyeliaan terhadap semua kegiatan ;

Intensitas Penyeliaan, Penemauan masalah, dan Memberi

solusi.

d) Menyusun program tindak lanjut hasil penyeliaan.

e) Melaksanakan Tindak lanjut Penyeliaan.

B. Tinjauan Penelitian yang Relevan

Penelitian yang relevan merupakan penelaahan dari hasil penelitian

yang terdahulu yang diperlukan untuk mempertajam penelitian yang akan

penulis lakukan. Dalam penelitian ini penulis mengemukakan penelitian

relevan yaitu penelitian yang hampir sama dengan penelitian ini dengan judul

Pengaruh Perencanaan dan Pengawasan Melekat  Terhadap Efektifitas Kerja

Kepala Sekolah Dasar Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi –

Riau yang ditulis oleh Nurlubis tahun 2007.
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Perbedaan penelitian yang akan ditulis ini dengan penelitian terdahulu

yang ditulis oleh Nurlubis adalah dari segi rumusan masalah yang akan

diteliti yakni penelitian yang dilakukan Nurlubis berbicara tentang seberapa

besar pengaruh perencanaan terhadap efektivitas kerja Kepala Sekolah Dasar,

seberapa besar pengaruh pengawasan melekat terhadap efektivitas kerja

Kepala Sekolah Dasar dan apakah terdapat pengaruh perencanaan dan

pengawasan melekat secara bersama-sama (simultan) terhadap efektivitas

kerja Kepala Sekolah Dasar. Sedangkan dalam penelitian ini yang menjadi

rumusan masalah adalah bagaimana efektivitas perencanaan program kerja

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

Babussalam Simandolak Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi dan

bagaimana efektivitas pengawasan dalam pelaksanaan program kerja kepala

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

Simandolak Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi?

Dengan kata lain dalam penelitian ini tidak membahas tentang pengaruh

perencanaan dan pengawasan melekat terhadap efektivitas kinerja kepala

sekolah akan tetapi melihat sejauhmana efektivitas perencanaan dan

pengawasan dalam pelaksanaan program kerja kepala MTs dan MA

Babussalam Simandolak Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi

Propinsi Riau. Pandangan penulis tentang kesamaan dalam penelitian ini

adalah sama-sama meneliti tugas dan tanggung jawab seorang kepala

Madrasah yang diterapkan dalam menjalankan amanah yang diserahkan
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kepadanya yakni menjalankan fungsi manajemen perencanaan dan

pengawasan sebagai seorang manajer.

C. Konsep Operasional

Sebagaimana yang dikatakan Wahyu, MS bahwa konsep operasional itu

sangat diperlukan dalam penelitian guna menghindari salah tafsir tentang

tulisan oleh pihak pembaca, maka istilah-istilah pokok, pengertian khususnya

yang dalam tulisan perlu dioperasionalkan.49

Dalam judul tulisan ini ada beberapa hal pokok yang perlu

dioperasionalkan yaitu:

1. Perencanaan program kerja kepala madrasah

Untuk perencanaan program kerja kepala madrasah penulis memberikan

batasan indikator sebagai berikut :

a. Merumuskan tujuan program kerja kepala madrasah yang akan

dilaksanakan.

b. Merumuskan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan

c. Menentukan lokasi atau tempat rencana itu dilaksanakan.

d. Merumuskan jadwal program kerja yang akan dilaksanakan.

e. Memuat uraian kegiatan dan rangkaian tindakan

f. Menentukan orang yang akan bertanggung jawab, dan yang akan

mengawasi.

49 Wahyu, MS, Petunjuk Praktis Membuat Skripsi. Usaha Nasional, Surabaya, 1987.
h. 17
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g. Ada petunjuk mengenai urgensi dan atau tingkat kepentingan untuk

bagian bidang atau kegiatan.

h. Merumuskan cara pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang telah

direncanakan.

2. Pengawasan program kerja kepala madrasah

Sedangkan untuk pengawasan program kerja kepala madrasah penulis

memberikan indikator sebagai berikut:

a. Menentukan standar

b. Melakukan pengukuran prestasi

c. Memonitoring dan mengevaluasi.

d. Membandingkan apakah prestasi yang dicapai sesuai dengan

standarnya

e. Melakukan perbaikan-perbaikan yang diperlukan


