BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Salah satu bentuk satuan pendidikan prasekolah di jalur pendidikan
sekolah adalah taman kanak-kanak. Penyelenggaraan pendidikan taman
kanak-kanak dimaksudkan untuk membantu meletakkan dasar ke arah
perkembangan sikap, perilaku, pengetahuan, keterampilan dan daya cipta yang
diperlukan oleh anak didik dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya,
serta untuk pertumbuhan dan perkembangan selanjutnya.
Penyelenggaraan taman kanak-kanak tidak semudah yang kita
bayangkan, taman kanak-kanak tidak hanya sebagai lembaga pengganti
keluarga bagi anak didik di luar rumahnya, taman kanak-kanak merupakan
lembaga pendidikan yang dipersiapkan untuk membantu anak didik dalam
rangka pembentukan perilaku melalui pembiasaan dan pengembangan
kemampuan dasar yang ada pada diri anak didik sesuai dengan tahap-tahap
perkembangannya.
Dalam rangka mencapai tujuan institusionalnya, taman kanak-kanak
harus memiliki progam belajar yang edukatif, tenaga profesional, dan fasilitas
yang memadai serta selalu dalam kondisi yang siap pakai. Semua itu perlu
adanya manajemen taman kanak-kanak yang baik. Manajemen taman kanakkanak pada dasarnya merupakan implementasi manajemen pendidikan di
taman kanak-kanak, yaitu keseluruhan proses pendayagunaan semua sumber
daya manusia maupun bukan manusia dalam rangka mencapai tujuan
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institusional pendidikan prasekolah. Sumber daya yang dimaksud adalah
komponen-komponen dalam sistem pedidikan di taman kanak-kanak, seperti
progam kegiatan belajar atau kurikulum, pembina atau kepala dan guru,
sarana, prasarana, uang dan komponen lainnya. (Bafadal, 2006: 2 )
TK Aisyiyah merupakan salah satu lembaga pendidikan yang
bernuansa islam yang mampu memberikan nilai-nilai religius, kemandirian,
keadilan dan kerjasama dalam masyarakat. Mutu atau kualitas pendidikan TK
Aisyiyah lebih baik dibanding sekolah yang lainnya, hal ini didukung dengan
manajerial yang baik, guru yang profesional dan sarana prasarana yang
memadai. TK Aisyiyah memiliki prestasi kejuaraan dalam berbagai lomba
antar TK se Kabupaten Sukoharjo, antara lain adalah juara I lomba festival
anak shaleh II (FAS) pidato Bahasa Indonesia TKQ putri antar Kabupaten
tahun 2007, juara I lomba lari antar TK tahun 2008, juara III lomba
kecerdasan dan ketangkasan antar TK di MIN Jetis tahun 2008.
Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik melakukan
penelitian yang berjudul “Manajemen Sekolah di Taman kanak-kanak
Aisyiyah Tempuran Bulakan Sukoharjo Tahun pelajaran 2008/2009”.

B. Penegasan Istilah
Untuk mengantisipasi kemungkinan salah tafsir dalam memahami
judul skripsi Manajemen Sekolah di Taman Kanak-kanak Aisyiyah Tempuran
Bulakan Sukoharjo Tahun Pelajaran 2008/2009, maka penulis perlu
menjelaskan beberapa istilah sebagai berikut:
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1. Manajemen Sekolah
Manajemen

berasal

dari

bahasa

Yunani

managere

yang

diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris to manage yang berarti mengurus,
mengatur, melaksanakan dan mengelola.
Bafadal (2006: 8) mengatakan bahwa “manajemen adalah proses
kerja dengan dan melalui (mendayagunakan) orang lain untuk mencapai
tujuan organisasi secara efisien”.
2. TK Aisyiyah Tempuran Bulakan Sukoharjo
TK Aisyiyah Tempuran Bulakan Sukoharjo adalah sebuah sekolah
yang merupakan salah satu amal usaha Aisyiyah di bawah Majlis
Dikdasmen Muhammadiyah Kabupaten Sukoharjo, yang teletak di Desa
Tempuran RT. 03/06, Kelurahan Bulakan, Kecamatan Sukoharjo,
Kabupaten Sukoharjo
Berdasarkan penegasan istilah tersebut di atas, bahwa pengertian
istilah yang terdapat dalam judul ini dapat diartikan sebagai proses
pendayagunaan semua sumber daya manusia maupun bukan manusia dalam
rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

C. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang dan penegasan istilah tersebut, maka yang
menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:
1. Bagaimanakah pelaksanaan manajemen sekolah di TK Aisyiyah tahun
pelajaran 2008/2009?
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2. Adakah faktor pendukung dan penghambat/kendala dalam pelaksanaan
manajemen sekolah di TK Aisyiyah, serta bagaimana solusinya?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
a. Mendeskripsikan pelaksanaan manajemen TK Aisyiyah tahun pelajaran
2008/2009?
b. Mendeskripsikan faktor pendukung dan kendala yang dihadapi serta
solusinya dalam pelaksanaan manajemen TK Aisyiyah tahun pelajaran
2008/2009?
2. Kegunaan Penelitian
Adapun kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian ini di antaranya:
a. Akademis
1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan
khasanah keilmuan dalam pendidikan Islam dewasa ini,
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai studi
banding bagi sekolah lain dan bahan evaluasi untuk berbenah diri
guna memacu prestasi sekolahnya ke arah yang lebih baik.
b. Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pada TK
Aisyiyah dalam pengelolaan sekolah.
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E. Kajian Pustaka
Berdasarkan pengamatan penulis, penelitian semacam ini sudah ada
penelitian-penelitian yang sejenis, akan tetapi dalam hal tertentu penelitian ini
menunjukkan adanya perbedaan, berikut ini beberapa penelitian sebelumnya
yang dapat penulis kemukakan sebagai kajian pustaka:
1. Akhiyat (UIN Yogyakarta, 2001), dengan judul “Membangun Mutu
Pendidikan” Dalam Skripsi ini membahas administrasi yang tidak baik,
sulit bagi lembaga pendidikan untuk mendapatkan kepercayan masyarakat,
serta eksisitensi sekolah kejuruan yang belum mendapat tempat yang
sejajar seperti SMU yang bonafit, adapun hasil penelitian menyebutkan,
bahwa aplikasi administrasi pendidikan di SMK Muhammadiyah 1 Bantul
mencakup beberapa kegiatan yang telah dilakukan oleh pihak sekolah, di
antaranya adalah: mengadakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian,
penyusunan, pergerakan, serta pengawasan.
2. Fathurohmani (UMS, 2005) dalam skripsinya Manajemen Pendidikan di
SMP Nurul Islam Ngemplak Boyolali. Mengungkapkan bahwa untuk
meningkatkan kualitas pendidikan dapat ditempuh dengan cara pengelolaan
pendidikan proposional, baik melalui total quality manajemen, manajemen
berbasis sekolah, semua harus dikembalikan pada staf ahlinya dan
berdasarkan perilaku Rosululloh Sholallohu 'alaihi Wasallam yaitu:
pertama, shidiq artinya dalam melaksanakan manajemen harus didasari
rasa kejujuran baik dalam memutuskan perkara laporan keuangan dan
operasional kerja. Kedua Fathonah artinya proposionalisme dalam kerja
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sehingga diperoleh hasil yang maksimal. Ketiga, Amanah artinya setiap
pelaksanaan pendidikan harus bertanggung jawab terhadap kinerjanya.
Keempat Tabligh artinya menyampaikan hal ini bisa berupa pesan dari
anak didik atau orang tua kepada lembaga sekolah atau informasi dan ilmu
yang harus disampaikan.
3. Suryosubroto (2004), dalam bukunya “Manajemen Pendidikan Di
Sekolah” menjelaskan

tentang faktor yang menyebabkan mengapa

perbaikan mutu pendidikan selama ini kurang berhasil. Antara lain:
a. Strategi pembangunan pendidikan yang bersifat input-oriented yang
lebih bersandar pada asumsi bahwa bila mana semua input pendidikan
telah terpenuhi, maka secara otomatis lembaga pendidikan (sekolah)
akan dapat menghasilkan output yang bermutu sebagai mana yang
diharapkan.
b. Pengelolaan pendidikan yang bersifat makro-oriented yang cenderung
diatur oleh jajaran berokrasi di tingkat pusat. Akibatnya banyak faktor
yang diproyeksikan di tingkat makro (pusat) tidak terjadi/tidak berjalan
sebagaimana mestinya di tingkat mikro (sekolah).
4. Team FKI UMS (2004), dalam bukunya “Manajemen Pendidikan,
Pedoman Bagi Kepala Sekolah Dan Guru” menjelaskan bahwa lembaga
pendidikan atau sekolah memegang peranan kunci yang menentukan mutu
pendidikan dan kepala sekolah merupakan pelaku utama dalam
memainkan peranan tersebut, peningkatan mutu sekolah memerlukan
kepala sekolah yang mampu:
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1.
2.
3.
4.
5.

Mengkoordinasi proses belajar mengajar
Menyediakan waktu yang cukup untuk kepentingan sekolah
Mengelola sumber daya dan fasilitas yang ada
Memilih dan menyediakan bahan ajar untuk guru
Berkomunikasi dengan guru, karyawan sekolah, siswa, orang tua siswa
dan masyarakat dengan baik

5. Syafaruddin (2002), dalam bukunya “Manajemen Mutu Terpadu Dalam
Pendidikan” menjelaskan bahwa faktor yang menyebabkan mutu
pendidikan rendah adalah terletak dari unsur-unsur dari sistem pendidikan
itu sendiri, antara lain: faktor kurikulum, sumber daya ketenagaan, sarana
dan

fasilitas,

manajemen

sekolah,

pembiayaan

pendidikan,

dan

kepemimpinan. Di samping itu faktor eksternal berupa partisipasi politik
rendah dan ekonomi tak berpihak terhadap pendidikan.
Berdasarkan beberapa pendapat tersebut di atas menunjukkan bahwa
pelaksanaan manajemen sekolah sangat berpengaruh pada kualitas atau
mutu pendidikan, baik dari segi input, proses ataupun output sekolah
tersebut.

F. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Penelitian yang penulis lakukan merupakan jenis penelitian lapangan yaitu
penulis secara langsung melakukan penelitian di lapangan atau pada
responden (Iqbal Hasan , 2004 : 5).
2. Subjek Penelitian
Tatang (1986: 93) memberi pengertian bahwa subjek penelitian adalah
sumber tempat memperoleh informasi, yang dapat diperoleh dari seseorang
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atau sesuatu, yang mengenainya ingin diperoleh keterangan. Metode
Penentuan Subyek yang digunakan penulis adalah menggunakan teknik
sampling. Teknik Sampling pada penelitian ini adalah purposive sampling
yakni peneliti mengambil subyek-subyek yang memenuhi ciri-ciri yang
sudah ditentukan lebih dulu (Sigit, 1999: 63) yaitu kepala sekolah dan guru.
3. Metode Pengumpulan Data
Untuk memperoleh data yang diperlukan supaya sesuai dengan

tujuan

penelitian, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut :
a. Wawancara
Metode wawancara adalah metode pengumpulan data dengan jalan tanya
jawab yang dikerjakan dengan sistematis dengan berlandaskan kepada
tujuan penyelidikan (Sutrisno Hadi, 1987: 218). Metode ini penulis
gunakan untuk mendapatkan data yang penulis butuhkan dengan cara
bertanya langsung kepada kepala sekolah, guru serta beberapa wali
murid, yaitu tentang sejarah berdiri TK Aisyiyah Tempuran Bulakan
Sukoharjo, keadaan sekolahan secara umum, visi dan misi dan kegiatankegiatan yang telah dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan.
Metode ini juga berfungsi sebagai metode pendamping, baik untuk
melengkapi maupun mengontrol data yang telah di peroleh melalui
metode lain.
b. Observasi
Metode observasi biasa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan
dengan sistematis fenomena-fenomena yang diteliti (Sutrisno Hadi, 1987
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: 159). Metode ini penulis gunakan untuk mendapatkan data tentang
keadaan TK Aisyiyah Tempuran Bulakan Sukoharjo secara umum dan
untuk mengetahui kegiatan-kegiatan yang dilakukan TK Aisyiyah dalam
meningkatkan pendidikan maupun anak didiknya.
c. Dokumentasi
Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel
yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti,
notulen rapat, agenda dan sebagainya (Suharsimi Arikunto, 1998 : 236).
Metode ini penulis gunakan untuk memperoleh data tertulis mengenai
objek yang diteliti, berupa keadaan para guru dan murid TK Aisyiyah
Tempuran Bulakan Sukoharjo, sejarah berdirinya serta kegiatan-kegiatan
yang telah dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan
maupun anak didiknya.
4. Metode Analisis Data
Untuk mengambil kesimpulan logis dari data yang telah terkumpul
diperlukan suatu metode analisis data. Tujuannya agar data yang telah
terkumpul lebih mudah dibaca dan diinterprestasikan. Metode analisis data
yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Sedangkan
metode penarikan kesimpulannya menggunakan cara berpikir induktif yaitu
cara berpikir untuk mengambil kesimpulan yang berangkat dari masalah
yang sifatnya khusus ke masalah-masalah yang sifatnya umum. (Sutrisno
Hadi, 1987: 42)
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Dalam penelitian ini penulis juga menggunakan teknik analisis
deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau fenomena
yang diselidiki dengan analisis SWOT (Amodi Pasa Riba,1987). Analisis
SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk
merumuskan strategi, terkhusus dalam hal ini untuk manajemen sekolah di
TK Aisyiyah (Fredy Rangkuti, 2001 :18). Analisis ini secara garis besar
berdasarkan pada situasi yang mempertimbangkan dua faktor:
1. Faktor Internal
Faktor ini meliputi dua hal yaitu Strength (kekuatan) dan Weakness
(kelemahan). Mengenai kekuatan bisa berupa: lokasi yang strategis,
manajer yang berpengalaman dan kualitas yang baik. Adapun kelemahan
bisa berupa: kurangnya promosi, biaya murah, dan kondisi keuangannya.
2. Faktor Eksternal
Faktor ini meliputi dua hal yaitu Opportunity (peluang) dan Threat
(ancaman).

Berkenaan

dengan

peluang

bisa

berupa:

dukungan

pemerintah, kesadaran masyararakat yang tinggi dalam pendidikan,
kerjasama dengan pihak-pihak lain dan pertumbuhan penduduk yang
tinggi. Adapun ancaman bisa berupa: munculnya pesaing, naiknya biaya
operasional dan rendahnya pengetahuan masyarakat.

G. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan merupakan sebuah kerangka atau pola pokok
yang menentukan bentuk skripsi. Disamping itu sistematika merupakan
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himpunan pokok yang menunjukkan setiap bagian dan hubungan antara
bagian-bagian skripsi tersebut. Sistematika penulisan skripsi ini penulis bagi
menjadi lima bab setelah tambahan formalitas yang berisikan halaman judul,
halaman nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman persembahan,
halaman motto, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman tabel.
Bab I. Memuat tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang
masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian,
kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.
Bab II. Manajemen Sekolah Taman Kanak-kanak. Bab ini terdiri dari
berbagai hal yang membahas tentang pengertian manajemen, prinsip
manajemen, fungsi manajemen, tujuan manajemen, komponen manajemen dan
faktor pendukung dan kendalanya
Bab III. Memuat tentang gambaran umum TK Aisyiyah Tempuran
Bulakan Sukoharjo meliputi letak geografis, sejarah berdirinya, keadaaan para
guru, siswa dan orang tua murid, struktur organisasi, kurikulum, sarana dan
prasarana, hubungan dengan masyarakat, layanan khusus dan faktor pendukung
dan penghambat/kendala dalam manajemen sekolah di TK Aisyiyah serta
solusinya.
Bab IV. Analisis data, bab ini berisikan tentang analisis keseluruhan
data yang sudah dideskripsikan pada bab-bab sebelumnya.
Bab V. Penutup, meliputi kesimpulan, saran, kata penutup, daftar
pustaka dan lampiran-lampiran.

