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Kegiatan 3

HAKEKAT MANAJEMEN PENDIDIKAN

A. PENGANTAR
Pada kegiatan 2 telah disebutkan bahwa seorang guru akan menda-

patkan tugas tambahan yang pada umumnya memerlukan pengetahuan dan
keterampilan dan tindak manajemen sekolah yang efektif. Oleh karena
seorang yang akan mendapat tugas tambahan harus memiliki pengetahuan
dan keterampilan dan tindak manajemen sekolah yang efektif pula. Oleh
karena itu  dalam kegiatan 3 ini akan diberikan landasan pengetahuan yang
kuat tentang: (A) Urgensi Administrasi dan Supervisi Pendidikan dari sudut
keilmuan; (B) Urgensi Administrasi dan Supervisi Pendidikan dari sudut
profesionalisme; (C) Pengertian Manajemen Pendidikan; dan (D) Ruang
lingkup manajemen penddikan. 

Diharapkan setelah mahasiswa mempelajari bagian ini akan dapat
menjelaskan:
1. Urgensi Administrasi dan Supervisi Pendidikan dari Sudut Keilmuan; 
2. Urgensi Administrasi dan Supervisi Pendidikan dari Sudut

Profesionalisme;
3. Pengertian Manajemen Pendidikan
4. Ruang lingkup manajemen penddikan.

B. URAIAN

1. Urgensi Administrasi dan Supervisi Pendidikan dari Sudut
Keilmuan

Rasionalisme (Paham Rasionalis) yang lahir di Eropa pada abad 17
memerlukan hampir dua abad untuk masuk Asia, setelah banyak pelajar Asia
studi di sana kembali ke Asia. Negeri pertama mendapat pengaruh ini adalah
Jepang, setelah Teluk Tokyo didobrak oleh Kommandor  Perry (1853) dan
disusul oleh masuknya bangsa-bangsa Barat lainnya dan di Indonesia setelah
putra putra-putri Indonesia diperbolehkan masuk sekolah Belanda ELS
(europese Lagere School), HBS (Hogere Burgerschool) dan diperbolehkan
studi ke Belanda. 

Jadi masuknya ilmu Administrasi ke Indonesia tidak terlepas dari
peranan penjajah Belanda, sehingga istilah administrasi lebih dikenal duluan
oleh bangsa Indonesia dari manajemen. Sebaliknya Malaysia lebih pasih
menggunakan istikah manajemen karena pengaruh jajahan Inggeris.

Sayangnya, istilah administrasi dalam kajian Belanda sangat terbatas
pengertiannya, yaitu pekerjaan kantor (office work), surat menyurat
(Correspondence), sehingga sepeniggalan Belanda pengertian itu cukup lama
dipegang orang Indonesia sampai akhirnya sekitar tahun 60-an sedankan
istilah manajemen dipakai oleh pelajar-pelajar Indonesia yang baru kembali
dari Amerika. Oleh karena itu jangan heran kalau istilah administrasi dan
manajemen masih asing di telinga bangsa Indonesia, apalagi pada awal
perkembangannya administrasi dan manajemen identik dengan  acajan
orang kafir.

Kalau dilihat dari sejarah, maka perkembangan administrasi di dunia
dapat dibagi dalam dua tahap. Tahap non imliah (alamiah) atau administrasi
dianggap sebagai karya seni; dan tahap ilmiah atau tahap yang menganggap
administrasi sebagai suatu karya ilmiah. Oleh karena itu, maka dikatakan
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bahwa administrasi bukan suatu yang baru, ia telah ada bersamaan dengan
keberadaan peradabaan manusia di muka bumi ini, yaitu sejak ada dua
orang manusia bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan
sebelumnya.

Menurut pada ahli, pada tahap non ilmiah dibagi dalam dua fase, yaitu
fase pra sejarah dan fase sejarah. Fase pra sejarah dihitung dari 0 - 1 M,
yaitu peradaban di masa Mesopotamia, Zaman Babilonia, Mesir Kuno,
Tiongkok Kuno, Rumawi Kuno, Yunani Kuno. Sedangkan fase sejarah
dihitung mulai 1 M-1886 M, yaitu fase kaum Kameralisten, Merkantilisten,
Kaum Fisiokraten, dan Gerakan Manajemen Ilmiah.  Tahap ilmiah terdiri atas
4 fase, yaitu fase, yaitu fase Survival (1886-1930), fase Konsolidasi (1930-
1945), Fase Behaviorisme (1945 sampai sekarang), dan fase matematika
atau komputesisasi. Setiap fase melahirkan berbagai mashab administrasi,
sedangkan dalam prakteknya di lapangan sangat tergantung dengan Budaya
suatu negara atau organisasi.

Dari uraian di di atas berarti komplesitas proses administrasi, tergantung
dengan kompleksitas peradaban manusia itu sendiri, maka semakin
kompleks peradaban semakin kompleks pula administrasi yang diperlukan.
Menurut Atmosudirdjo (1985: 16) kompleksitas itu terutama disebabkan oleh
faktor-faktor berikut. (1) Makin cerdasnya manusia; (2) Semakin banyak
dan rumitnya tujuan yang ingin dicapai;(3) Semakin banyaknya orang yang
terlibat dalam proses administras; (4) Semakin banyaknya kegiatan yang
harus dilakukan;(5) Semakin rumitnya peralatan yang digunakan; (6)
Semakin pesatnya perkembangan sain dan teknologi. 

Perlu ditegaskan  bahwa pada sekitar tahun 1886 di AS dan Perancis
terjadi peristiwa penting dalam dunia administrasi. Di AS lahir gerakan
manajemen ilmiah yang di pelopori oleh F. W. Taylor (1856-1915), kemudian
di Perancis muncul Henry Fayol (1841-1925) yang memproklamirkan
lahirnya administrasi moderen.

Dalam organisasi sosial, pendidikan dan pemerintahan istilah
administrasi lebih luas dari manajemen. Dalam dunia industri dan
perusahaan istilah manajemen lebih luas dari administrasi. Pengertian luas
maksudnya adalah dalam memberikan pemaknaan.

Dalam maknanya yang luas, istilah administrasi disamakan dengan
"administration" menurut versi Barat atau management menurut versi
Eropa. Pertanyaan yang paling mengusik seperti yang telah disebutkan di
muka adalah apakah admimistrasi itu sebagai seni atau ilmu. Secara
etimologis kata seni disepadankan dengan istilah astes dalam bahasa Latin
yang artinya kemaheran yang diperoleh dari pengalaman, atau suatu
pencapaian hasil yang diinginkan melalui penerapan kecakapan. Atau
dilakukan secara tidak sadar.

Ilmu mempunyai sifat: membuktikan, mengembangkan pengetahuan,
meramalkan, merumuskan, mengukur, sedangkan seni: merasakan,
berkembang oleh praktek, mengira-ngira, melukiskan dan berpendapat.
Apakah Administrasi itu suatu seni (art) atau ilmu science (ilmu)? Suatu
pertanyaan yang lumrah, karena orang sering diganggu oleh berbagai
pengalaman. Misalnya, apakah pemain gitar yang baik itu karena tinggi
ilmunya atau seninya. Seorang dokter yang hebat mengobati orang apakah
karena seni. Atau apakah untuk naik sepeda, berenang dan mengajar cukup
dengan hanya menghafal teori.

Ilmu manajemen bukanlah ilmu esakta, atau ilmu murni, karena dalam
prakteknya selalu dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu pelaku, tempat dan
aktivitas (baca kualitatif). Selain itu ilmu manajemen sangat memerlukan



-80-Said Suhil Achmad,: Profesi Kependidikan. Kegiatan 3.

bantuan ilmu lain, terutama ilmu prilaku, malah sebagian ilmu prilaku
(sosiologi, antropologi, psikologi) adalah bagunan bagian dalamnya
manajemen. Dan terakhir manajemen juga didukung kuat oleh ilmu
komputer.

Seni yang paling produktif adalah selalu didasarkan pada pemahaman
akan ilmu yang mendasarinya. Ibarat orang yang mau menjadi pembalap
mobil yang baik, selain punnya seni harus tahu tentang (ilmu) peralatan
mobil. Oleh karena itu seni dalam manajemen akan mudah goyang apabila
tidak didasari oleh ilmu pengetahuan, karena seni tidak berlalu mondial.

2. Urgensi Administrasi dan Supervisi Pendidikan dari Sudut
Profesionalisme
Menurut pengalaman sejarah bahwa perkembangan peradaban manusia

yang maju selalu dimulai teknologi, finansial dan administrasi. Kemampuan
untuk mengembangkan administrasi yang baik adalah suatu prestasi yang
sangat menentukan keberlangsungan peradaban itu sendiri. Tak dapat
dibayangkan, betapa kacaunya suatu negara yang maju teknologinya, tapi
kacau administrasinya. Misalnya, sebuah senjata yang dibuat begitu janggih,
tapi akhirnya jadi "pembunuh" diri sendiri, atau bangsanya sendiri, atau
bangsa manusia lain yang tidak berdosa. Demikian pula dengan bidang
finansial sebuah negara -- yang  bisa saja maju ekonominya, tapi akan
menjadi bangkrut kalau tidak diikuti oleh kemampuan membina administrasi
keuangannya secara baik. Seperti contoh kasus Bank Bali.

Contoh di atas menunjukan bahwa salah satu kemajuan negara-negara
maju adalah meletakkan manusia atas segalanya dalam pembangunan
administrasi, ingat saja  prinsif "the men behind the gun" , dan "the right
men on the right plece". Demikian pula dengan Jepang. Mereka memiliki
sikap hidup yang mereka namanya dengan "Makoto", yaitu suatu sikap yang
menjunjung tinggi kemurnian dalam batin, dan motivasi dan menolak
adanya tujuan yang semata-mata hanya berguna bagi diri sendiri. Sikap ini
sangat menjunjung tinggi kejujuran dan kesungguhan.

Dalam admnisitrasi Jepang, perinsip "the right men on the right plece",
disepadankana dengan istilah "Wa", yang artinya keselarasan, yaitu suatu
filsafat kebudayaan nasional, yang dalam bahasa Indonesia artinya
menempatkan orang sesuai dengan keahliannya. Kedudukan manusia
apalagi seorang pemimpin bagi negara-negara Barat -- yang kita nilai kurang
agamis, ternyata patut dicontoh, tetutama dalam pemilihan presiden. Mereka
akan memeriksa calon mereka terutama dari perilaku moral, misalnya
apakah ia penjudi, pemabuk atau pernah tak bayar pajak. Demikian pula
Jepang, mereka sanggup melakukan hara kiri (bunuh diri ala Jepang) apabila
melakukan kesalahan atau gagal. Sehingga proses administrasi mereka
menjadi lancar.

Paparan di atas, dalam ajaran Islam sebenarnya sudah jauh lebih tua,
sejumlah ayat jelas mendudukkan peranan manusia atas segaranya,
terutama akhlaknya (etika), apalagi bagi seorang pemimpin, misalnya
peringatan untuk tidak menyerahkan pekerjaan kepada bukan ahlinya,
karena itu akan membuat kehancuran. Banyak riwayat dalam sejarah
pemimpin besar yang hancur kerena moralnya raja jelek, terutama dalam
kasus harta dan wanita. Termasuk akhlak rayatnya. Sehingga seorang
Syeckh dari Mesir mengatakan: “Hidup dan bangunnya suatu bangsa,
tergantung kepada akhlaknya, jika mereka tidak berpegang teguh kepada
norma-normanya, maka bangsa itu akan mengalami kemusnahan.”
(Tanthowi, 1993: 12) Berdasarkan uraian berarti terdapat hubungan yang
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erat antara administrasi dengan etika atau moral suatu profesi atau  suatu
bangsa. 

3. Pengertian Manajemen Pendidikan
Ada dua istilah yang selalu muncul bersamaan administrasi dan

manajemen. Bagi orang awan memang harus dijelaskan secara teoritis.
Selain telah dijelaskan di atas.  Formen dan Ryan (dalam Sutisna, 1983:21)
berpendapat bahwa antara administrasi dan manajemen tidak memiliki
perbedaan yang berarti, sehingga istilah tersebut dapat saja disejajarkan
penggunaannya. Karena istilah administrasi dan manajemen tidak ada
perbedaan menurut Formen dan Ryan maka Monroe, (dalam Supandi,
1988:24) mengemukakan pengertian administrasi sebagai berikut:

"Educational administration is the direction, control and
management of all matters pertaining to school affairs, including
business administrationsince all aspects of school affairs may be
considered as considered as carried on for educational end".
Selanjutnya Miller, (dalam Reksoputranto, 1992:102)
mengemukakan tentang manajemen sebagai berikut: "management
is the prosess of directing and facilitating the work of people
organized in formal group to achieve a desired goal".

Menurut Dale (1973) manajemen adalah "mengelola orang-orang,
pengambilan keputusan, proses pengorganisasian, memakai sumber-sumber
yang tersedia untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan.".  Terry (1978)
mengartikan manajemen dengan "... pencapaian suatu tujuan yang telah
ditentukan sebelumnya melalui usaha-usaha orang lain". Sutisna (1983)
menafsirkan bahwa "... seorang manajer sebagai orang yang berusaha untuk
mencapai maksud-maksud yang dapat dihitung yang bertalian dengan
tujuan-tujuan yang sistematis bagian, dan administrator sebagai orang-
orang yang berihtiar untuk mencapai maksud-maksud yang tidak dapat
dihitung tanpa mengindahkan akibat akhir dari pencapaian tujuan". Siagian
(1980) pula menegaskan bahwa manajemen adalah inti dari administrasi,
dan kepemimpinan adalah inti dari manajemen dan pengambilan keputusan
inti dari kemepininan.

Secara etimologik istilah manajemen diambil dari bahasa Inggeris, yaitu
management, artinya pimpinan, pengurus (Wojosito dan Puswadarminta,
1978). To manage yang berasal  dari magiare (bahasa Italia, Roma) yang
diartikan dengan melatih kuda dalam menindak-nindakkan kakinya atau
melangkah. (Gie, 1978). Dalam bahasa Latin management terdiri atas dua
suku kata, yaitu manus (tangan), agare (pemerintah, melakukan,
melaksanaan). Dalam bahasa Indonesia, istilah manajemen sering
diterjemahkan dengan "kepemiminan", ketatalaksanaan... pengurusan.
Dewasa ini istilah manajemen sering diartikan pengelolaan atau
penyelenggaraan. (Ya'kup, 1984). Menurut Poerwanto (1987) bahwa
administrasi pendidikan pertama kali diperkenalkan melalui IKIP pada tahun
1960  dan dipelajadi di SPG/SGA pada tahun 1965. Jadi administrasi
pendidikan relatif baru dalam pengalolaan  pendidikan di sekolah.

Stoner (dalam Sufyaeman:1995:8) mengemukakan bahwa manajemen
adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pemimpinan dan
pengendalian upaya anggota organisasi dan penggunaan semua sumber
daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif
dan efesien.

Manajemen merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk mencapai



-82-Said Suhil Achmad,: Profesi Kependidikan. Kegiatan 3.

sasaran yang telah dirumuskan sebelumnya yang kegiatannya banyak
terdapat pada organisasi perusahaan, bisnis kesehatan dan pendidikan.
Selanjutnya Durbin (1990:5) mengemukakan bahwa manajemen sebagai
kemudahan khusus dalam pengetahuan orang banyak secara efektif sesuai
dengan tujuan dan pencapaian hasil secara bersama yang telah ditetapkan.

Berdasarkan definisi tersebut di atas, dapat dirumuskan bahwa
manajemen pendidikan sebagai seluruh proses kegiatan bersama dan dalam
bidang pendidikan dengan memanfaatkan semua fasilitas yang ada, baik
personal, material, maupun spiritual untuk mencapai tujuan pendidikan.
Manajemen dalam lingkungan pendidikan adalah mendayagunakan berbagai
sumber (manusia, sarana dan prasarana, serta media pendidikan lainnya)
secara optimal, relevan, efektif dan efisien guna menunjang pencapaian
tujuan pendidikan.

Kemudian Engkoswara (1990:126-127) menjelaskan bahwa konsep
administrasi pendidikan sejajar dengan konsep manajemen pendidikan
(pengelolaan pendidikan). Fungsi dan ruang lingkup manajemen pendidikan
diuraikan menjadi: perencana, pelaksanaan dan pengawasan. Perencanaan
berkaitan dengan perumusan kebijakan awal sebagai pedoman dalam
pelaksanaan. Pelaksanaan memerlukan pengawasan, karena pengawasan
atau penilaian untuk mengetahui kekurangan atau kesenjangan (gap)
termasuk kemajuan yang telah dicapai. Keberhasilan pengelolaan pendidikan
memerlukan beberapa dukungan, terutama dukungan M = SDM (human
resources) yang terdiri dan guru, murid, atasan dan orang tua. Perlunya
memiliki proses == sumber belajar (SB) yang berintikan kurikulum, serta
adanya F = WFD (waktu, fasilitas dan dana) yang dibutuhkan. Kesemuanya
itu mendukung upaya mengoptimalkan tercapainya tujuan pendidikan secara
efektif dan efesien.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas. menejemen pendidikan
berperanan untuk memberdayakan berbagai komponen sistem pendidikan,
dengan demikian memberdayakan komponen-komponen sistem pendidikan
akan tercapai keberhasilan pendidikan dalam arti; prestasi, suasana dan
ekonomi.

4. Ruang Lingkup Manajemen Pendidikan
Ruang lingkup atau garapan manajemen pendidikan menurut Sutisna

(1985:16-20) terdiri atas: (1) manajemen merupakan koordinasi kegiatan
dalam organisasi pendidikan, (2) manajemen merupakan alat untuk
tnengenai tujuan  organisasi  pendidikan,  (3)  manajemen  menyertakan
banyak orang dalam proses pendidikan seperti: peserta didik, guru,  pegawai
tata  usaha,  dan  orang  tua  murid,  dan (4) partisipasi guru dan orang lain
dalam organisasi pendidikan. Ditambahkannya bahwa  studi Universitas
Ohio di  Amerika  Serikat membuat kesimpulan bahwa tugas kewajiban
manager sekolah yang paling penting ialah: (1) menetapkan tujuan-tujuan,
(2) membuat kebijaksanaan, (3) menentukan peranan-peranan, (4)
mengkoordinasikan fungsi-fungsi manajemen, (5) menganalisis efektifitas,
(6) menggunakan sumber-sumber pendidikan dari masyarakat, (7) bekerja
dengan kepamimpinan untuk meningkatkan perbaikan dalam pendidikan. (8)
melibatkan orang-orang, (9) melakukan komunikasi.

Selanjutnua Sutisna (1995:30-31) menambahkan bahwa bidang garapan
sekolah antara lain sebagai berikut. 
Pertama, Pengajaran dari kurikulum, yang terdiri dari: (a) Mempesiapkan

perumusan, tujuan-tujuan kurikulum, (b) Mempersiapkan
penentuan isi dan organisasi kurikulum,  (c)  Menghubungkan
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kurikulum dengan waktu, fasilitas fisik dan personil yang tersedia,
(d) Mempersiapkan   bahan,    sumber,   dan   perlengkapan 
bagi program pengajaran, (e) Mempersiapkan program supervisi
pengajaran,  (f) Mempersiapkan program  pendidikan dalam
jabatan bagi para guru.

Kedua, Murid yang terdiri dari: (a) merintis dan memelihara sistem
penghitungan dan kehadiran murid, (b) mempersiapkan program
orientasi bagi para murid, (c) mempersiapkan program bimbingan
dan penyuluhan, (d) mempersiapkan pelayanan kesehatan, (e)
mempersiapkan pelayanan administrasi murid, (f) mempersiapkan
pelayanan informasi tentang pekerjaan dan pendidikan, (g)
mempersiapkan pelayanan penempatan pekerja dan pelayanan
lanjutan bagi murid, (h) mengatur prosedur penilaian dan
interpretasi pertumbuhan murid secara konstinue, (i) mengatur
tata disiplin murid dan (j) mengembangkan dan
mengkoordinasikan program kegiatan murid.

Ketiga, Kepemimpinan masyarakat sekolah yang terdiri dari: (a)
membantu menciptakan kesempatan bagi masyarakat untuk
mengenal komposisinya, (b) akan melakukan perbaikan melalui
penggunaan sumber-sumber alami dan manusia, (c) menentukan
pelayanan-pelayanan pendidikan, (d) membantu pembuatan dan
pelaksanaan rencana-rencana perbaikan kehidupan masyarakat.
(e) menentukan dan membantu jasa yang dapat disediakan oleh
sekolah dalam perbaikan masyarakat bersama dan melalui
kerjasama dengan lembaga lain, dan (f) memungkinkan penulisan
secara kontiniu rencana dan kebijaksanaan yang dapat diterima
untukperbaikan masyarakat, khususnya yang berhubungan
dengan jasa yang diberikan oleh sekolah.

Ke empat, personil sekolah yang terdiri dari: (a) mempersiapkan rumusan
kebijaksanaan personil, (b) mempersiapkan pengambilan
(recrutment) personil, (c) memilih dan menugasi personil, (d)
meningkatkan kesejahteraan personil, (e) mengembangkan
sistem pencatatan sipil, (f) mendorong dan menyediakan
kesempatan bagi pertumbuhan propesional personil.

Ke lima, gedung sekolah yang terdiri dari: (a) menentukan kebutuhan
akan fasilitas fisik sekolah dan sumber-sumber yang dapat
dikerahkan untuk memenuhi kebutuhan itu, (b) menyusun
rencana yang konprehensif bagi pertumbuhan dan peningkatan
fasilitas fisik sekolah, (c) melaksanakan rencana-rencana bagai
pertumbuhan dan peningkatan fisik sekolah, (d) menyusun
program pengeiolaan dan pemeliharaan fasilitas fisik sekolah
yang efisien.

Ke enam. angkutan sekolah yang terdiri dari: (a) menetukankebutuhan
sekolah dan angkutan (lokasi sekolah, jalan dan sebagainya)
bagi pelayanan transportasi, (b) memperoleh per-lengkapan dan
perbekalan melalui cara pembelian dan kontrak yang disetujui,
(c) mengatur dan menyediakan sistem pemeliharaan angkutan
sekolah yang efisien, (d) mengatur keamanan murid. personil
dan perlengkapan, (e) mengembangkan pemahaman dan pema-
kaian ketentuan-ketentuan resmi bagi operasi sistem angkutan.

Ke tutjuh, organisasi dan struktur yang terdiri dari: (a) pembangunan
hubungan kerja dengan lembaga-lembaga setempat untuk
menyediakan pelayanan yang  diperlukan oleh sistem sekolah,
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(b) bekerja dengan Dewan Pendidikan dalam merumuskan
kebijakan dan rencana-rencana sekolah, (c) menugasi unit-unit
operasional yang sesuai pada sistem sekolah, (d)
mengembangkan organisasi personil untuk melaksanakan
tujuan-tujuan program sekolah, (e) mengatur kelompok-
kelompok profesional dan orang-orang yang bukan ahli guna
pertisipasi dalam perencanaan pendidikan dan kegiatan
pendidikan, (f) mengatur kelompok-kelompok profesional dan
orang-orang yang bukan ahli guna pertisipasi dalam
perencanaan pendidikan dan kegiatan pendidikan lainnya. 

Ke delapan kuangan sekolah dan tata usaha yang terdiri dari: (a)
mengatur personil tata usaha (b) menentukan sumber
keuangan sekolah, (c) mengatur gaji personil, (d)
mempersiapkan anggaran pembiayaan sekolah, (e) mengelola
pembelanjaan modal dan penyelesaian piutang, (f) mengelola
pembelian sekolah. (g) mempertanggung jawabkan keuangan
sekolah, (h) mempertanggungjawabkan harta kekayaan
sekolah, (i) menyediakan program asumsi sekolah (j)
menyediakan sistempertanggung jawaban intern.

C. RANGKUMAN
1. Urgensi administrasi dan supervisi pendidikan dapat dilihat dari dua sudut,

pertama dari sudut keilmuan dan kedua dari sudut profesionalisme.

2 Paham Rasionalis) yang lahir di Eropa pada abad 17 memerlukan hampir
dua abad untuk masuk Asia. Negeri pertama mendapat pengaruh ini adalah
Jepang dan disusul oleh masuknya bangsa-bangsa Barat lainnya dan di
Indonesia serta setelah putra putra-putri Indonesia diperbolehkan masuk
sekolah Belanda dan studi ke Belanda. 

3. Dalam kajian Belanda administrasi sangat terbatas pengertiannya, yaitu
pekerjaan kantor (office work), surat menyurat (Correspondence), sehingga
sepeniggalam Belanda pengertian itu cukup lama dipegang orang Indonesia
sampai akhirnya sekitar tahun 60-an 

4. Istilah manajemen dipakai oleh pelajar-pelajar Indonesia yang baru kembali
dari Amerika.

5. Perkembangan administrasi di dunia dapat dibagi dalam dua tahap. Tahap
non imliah (alamiah) atau administrasi dianggap sebagai karya seni; dan
tahap ilmiah atau tahap yang menganggap administrasi sebagai suatu
karya ilmiah. 

6. Pada tahap non ilmiah dibagi dalam dua fase, yaitu fase pra sejarah dan
fase sejarah. 

7. Fase pra sejarah dihitung dari 0 - 1 M, yaitu peradaban di masa
Mesopotamia, Zaman Babilonia, Mesir Kuno, Tiongkok Kuno, Rumawi Kuno,
Yunani Kuno. Sedangkan fase sejarah dihitung mulai 1 M -  1886 M, yaitu
fase kaum Kameralisten, Merkantilisten, Kaum Fisiokraten, dan Gerakan
Manajemen Ilmiah.  

8. Tahap ilmiah terdiri atas 4 fase, yaitu fase, yaitu fase Survival (1886-1930),
fase Konsolidasi (1930-1945), Fase Behaviorisme (1945 sampai sekarang),
dan fase matematika atau komputesisasi. Setiap fase melahirkan berbagai
mashab administrasi, sedangkan dalam prakteknya di lapangan sangat
tergantung dengan Budaya suatu negara atau organisasi.

9. Kompleksitas administrasi disebabkan oleh faktor-faktor : (1) Makin
cerdasnya manusia; (2) Semakin banyak dan rumitnya tujuan yang ingin
dica-pai;(3)Semakin banyaknya orang yang terlibat dalam proses



-85-Said Suhil Achmad,: Profesi Kependidikan. Kegiatan 3.

administras; (4)Semakin banyaknya kegiatan yang harus
dilakukan;(5)Semakin rumitnya peralatan yang digunakan; (6) Semakin
pesatnya perkembangan sain dan teknologi. 

10. Pada tahun 1886 di AS dan Perancis terjadi peristiwa penting dalam dunia
administrasi. Di AS lahir gerakan manajemen ilmiah yang di pelopori oleh
F. W. Taylor (1856-1915), kemudian di Perancis muncul Henry Fayol (1841-
1925) yang memproklamirkan lahirnya administrasi moderen.

11. Dalam organisasi sosial, pendidikan dan pemerintahan istilah administrasi
lebih luas dari manajemen. Dalam dunia industri dan perusahaan istilah
manajemen lebih luas dari administrasi. Pengertian luas maksudnya adalah
dalam memberikan pemaknaan.

12. Secara umum istilah administrasi disamakan dengan "administration"
menurut versi Barat atau management menurut versi Eropa. 

13. Ilmu manajemen bukanlah ilmu esakta, atau ilmu murni, karena dalam
prakteknya selalu dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu pelaku, tempat dan
aktivitas (baca kualitatif). Selain itu ilmu manajemen sangat memerlukan
bantuan ilmu lain, terutama ilmu prilaku, malah sebagian ilmu prilaku
(sosiologi, antropologi, psikologi) adalah bagunan bagian dalamnya
manajemen. Dan terakhir manajemen juga didukung kuat oleh ilmu
komputer.

14. Seni yang paling produktif adalah selalu didasarkan pada pemahaman akan
ilmu yang mendasarinya. Ibarat orang yang mau menjadi pembalap mobil
yang baik, selain punnya seni harus tahu tentang (ilmu) peralatan mobil.
Oleh karena itu seni dalam manajemen akan mudah goyang apabila tidak
didasari oleh ilmu pengetahuan, karena seni tidak berlalu mondial.

15. Menurut pengalaman sejarah bahwa perkembangan peradaban manusia
yang maju selalu dimulai teknologi, finansial dan administrasi. Negara yang
maju selalu meletakkan manusia atas segalanya dalam pembangunan
administrasi, ingat saja  prinsif "the men behind the gun" , dan "the right
men on the right plece". Demikian pula dengan Jepang. Mereka memiliki
sikap hidup yang mereka namanya dengan "Makoto", yaitu suatu sikap
yang menjunjung tinggi kemurnian dalam batin, dan motivasi dan menolak
adanya tujuan yang semata-mata hanya berguna bagi diri sendiri. Sikap ini
sangat menjunjung tinggi kejujuran dan kesungguhan.

16. Dalam admnisitrasi Jepang, perinsip "the right men on the right plece",
disepadankana dengan istilah "Wa", yang artinya keselarasan, yaitu suatu
filsafat kebudayaan nasional, yang dalam bahasa Indonesia artinya
menempatkan orang sesuai dengan keahliannya. 

17. Ajaran Islam sejak lama mendudukkan peranan manusia atas sega
sebenarnya sudah jauh lebih tua, sejumlah ayat jelas menyebutkan
pentingnya (etika), apalagi bagi seorang pemimpin, misalnya peringatan
untuk tidak menyerahkan pekerjaan kepada bukan ahlinya, karena itu akan
membuat kehancuran. 

18. Syeckh dari Mesir mengatakan: “Hidup dan bangunnya suatu bangsa,
tergantung kepada akhlaknya, jika mereka tidak berpegang teguh kepada
norma-normanya, maka bangsa itu akan mengalami kemusnahan. 

19 Ada dua istilah yang selalu muncul bersamaan administrasi dan
manajemen. Istilah administrasi dan manajemen tidak ada perbedaan.
Manajemen adalah "mengelola orang-orang, pengambilan keputusan,
proses pengorganisasian, memakai sumber-sumber yang tersedia untuk
mencapai tujuan yang sudah ditentukan.".

20. Secara etimologik istilah manajemen diambil dari bahasa Inggeris, yaitu
management, artinya pimpinan, pengurus. To manage yang berasal  dari
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magiare (bahasa Italia, Roma) yang diartikan dengan melatih kuda dalam
menindak-nindakkan kakinya atau melangkah. Dalam bahasa Latin
management terdiri atas dua suku kata, yaitu manus (tangan), agare
(pemerintah, melakukan, melaksanaan).

21. Dalam bahasa Indonesia, istilah manajemen sering diterjemahkan dengan
"kepemiminan", ketatalaksanaan... pengurusan. Dewasa ini istilah
manajemen sering diartikan pengelolaan atau penyelenggaaan.

22. Administrasi pendidikan pertama kali diperkenalkan melalui IKIP pada tahun
1960  dan dipelajadi di SPG/SGA pada tahun 1965. Jadi administrasi
pendidikan relatif baru dalam pengalolaan  pendidikan di sekolah.

23. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pemimpinan
dan pengendalian upaya anggota organisasi dan penggunaan semua
sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan
secara efektif dan efesien.

 24. Administrasi pendidikan sejajar dengan konsep manajemen pendidikan
(pengelolaan pendidikan). Fungsi dan ruang lingkup manajemen
pendidikan diuraikan menjadi: perencana, pelaksanaan dan pengawasan.

25. Perencanaan berkaitan dengan perumusan kebijakan awal sebagai
pedoman dalam pelaksanaan. Pelaksanaan memerlukan pengawasan,
karena pengawasan atau penilaian untuk mengetahui kekurangan atau
kesenjangan (gap) termasuk kemajuan yang telah dicapai. Keberhasilan
pengelolaan pendidikan memerlukan beberapa dukungan, terutama
dukungan M = SDM (human resources) yang terdiri dan guru, murid,
atasan dan orang tua. Perlunya memiliki proses == sumber belajar (SB)
yang berintikan kurikulum, serta adanya F = WFD (waktu, fasilitas dan
dana) yang dibutuhkan. Kesemuanya itu mendukung upaya
mengoptimalkan tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efesien.

26. Ruang lingkup atau garapan manajemen pendidikan menurut Sutisna
(1985:16-20) terdiri atas: (1) manajemen merupakan koordinasi kegiatan
dalam organisasi pendidikan, (2) manajemen merupakan alat untuk
tnengenai tujuan  organisasi  pendidikan,  (3)  manajemen  menyertakan
banyak orang dalam proses pendidikan seperti: peserta didik, guru,
pegawai  tata  usaha,  dan  orang  tua  murid,  dan (4) partisipasi guru dan
orang lain dalam organisasi pendidikan. Ditambahkannya bahwa  studi
Universitas  Ohio di  Amerika  Serikat membuat kesimpulan bahwa tugas
kewajiban manager sekolah yang paling penting ialah: (1) menetapkan
tujuan-tujuan, (2) membuat kebijaksanaan, (3) menentukan peranan-
peranan, (4) mengkoordinasikan fungsi-fungsi manajemen, (5)
menganalisis efektifitas, (6) menggunakan sumber-sumber pendidikan dari
masyarakat, (7) bekerja dengan kepamimpinan untuk meningkatkan
perbaikan dalam pendidikan. (8) melibatkan orang-orang, (9) melakukan
komunikasi.

D. TUGAS
Buatlah ringkasan dalam bentuk bagan dari masing-masing bagian – yang

menggambarkan makna yang menyeluruh.
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