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Abstract 

The purpose of this research to know in depth about the characteristics of 

the management of curriculum and learning, the characteristics of teachers and 

educational personnel management, the characteristics of facilities and 

infrastructure management, coaching characteristics of students in elementary 

school 01 Sukoharjo, districts Wedarijaksa, Pati regency. 

This research is a qualitative research with an ethnographic design  study. 

Retrieval of data in the research was conducted to 1) in-depth interviews, 2) direct 

observation and, 3) documentation. Analysis of data using domain analysis 

techniques, taxonomic analysis, componential analysis and theme analysis. Data 

validity was tested using triangulation techniques, that are the triangulation of 

sources and triangulation methods. 

The results of the research are: 1) The characteristics of the management 

curriculum suggests that the preparation of a curriculum that involves all teachers 

and committee to bring a good impact on the implementation, 2) Characteristics 

of tteachers and educational personnel management done by a professional 

coaching, and always improving professional skills of teachers makes the quality of 

learning in schools get better, giving award to teachers, including promotion in 

position also done to motivate teachers increasing their perfomance. 3) The 

management of facilities and infrastructure are not made by the principal himself 

but the principal told the teacher share responsibility to help manage the existing 

infrastructure in schools, so that infrastructure can be used as their function and 

preserved, 4) characteristics students coaching,  with additional learning to do 

outside hours  so that  all students complete the KKM, shared duties to the 

teachers and staff to conduct training to students as early as possible and 

regularly  in the national exams or competitions both academic and non academic, 

that student achievement is increasing. 

 

Key words: Curriculum management, educators and educational personnel 

management, facilities management, students coaching 
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PENDAHULUAN 

 Ilmu dan teknologi yang berkembang sangat pesat saat ini turut 

mempercepat laju perkembangan ekonomi dan industri, yang mempunyai 

kontribusi  penting terhadap dunia pendidikan. Salah satu dampak pertumbuhan 

dan perkembangan ekonomi yaitu adanya lapangan kerja, kemampuan dalam 

menyediakan atau menyiapkan tenaga kerja. Dalam hubungannya dengan 

masalah penyiapan tenaga kerja, yang terjadi sekarang ini  yaitu rendahnya mutu 

tenaga kerja di negara kita. 

Berbicara tentang rendahnya mutu tenaga kerja, berarti kita bicara 

tentang  sumber daya manusia yang masih rendah kualitasnya. Usaha peningkatan 

kualitas sumber daya manusia perlu mendapat perhatian yang sangat serius. 

Mengingat  pentingnya proses peningkatan kualitas sumber daya manusia, maka 

pemerintah bersama pihak-pihak swasta telah dan terus berupaya mewujudkan 

amanat tersebut melalui berbagai usaha untuk membangun  pendidikan yang 

lebih berkualitas. 

Pengelolaan pendidikan yang baik sangat didambakan untuk mencapai 

keunggulan masyarakat, bangsa dalam menguasai ilmu pengetahuan dan 

teknologi, yang secara politis diharapkan dapat menjadi landasan dalam 

pengembangan pendidikan di Indonesia. Kebijakan tersebut menawarkan  satu 

model manajemen yang cocok diterapkan di sekolah-sekolah  sebagai wujud 

aktualisasi dari otonomi sekolah. Untuk itu, manajemen  sekolah standar nasional 
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merupakan satu model manajemen sekolah yang sangat terkait dengan upaya 

meningkatkan mutu pendidikan.  

Dengan berlakunya Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana 

penjelasan PP 19 tahun 2005 pasal 11 ayat (2) dan (3), pemerintah memetakan 

sekolah/madarasah menjadi sekolah /madarasah yang sudah atau hampir 

memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan sekolah/madarasah yang belum 

memenuhi Standar Nasional Pendidikan. Selanjutnya pemerintah 

mengkategorikan sekolah /madarasah yang telah atau hampir memenuhi Standar 

Nasional Pendidikan ke dalam kategori mandiri, dan sekolah/madarasah yang 

belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan ke dalam kategori standar. Untuk 

tingkat Sekolah Dasar, sekolah dalam kategori mandiri disebut Sekolah Dasar 

Standar Nasional ( SDSN).  

Sekolah Standar Nasional merupakan sekolah yang telah memenuhi 

Standar Nasional Pendidikan, dan juga berarti telah memenuhi tuntutan standar 

pelayanan minimal, oleh karena itu Sekolah Standar Nasional berfungsi sebagai 

sekolah model bagi sekolah lainnya dalam menyelenggarakan sekolah yang sesuai 

dengan standar pelayanan yang ditetapkan secara nasional.( Aqib, 2010 : 4) 

Selanjutnya untuk jenjang Sekolah Dasar seperti yang ada pada  Panduan 

Penyelenggaraan Sekolah Dasar Standar Nasional, Sekolah Dasar Standar Nasional 

selanjutnya disebut SDSN adalah Sekolah Dasar/ yang memenuhi standar nasional 

pendidikan sebagaimana dalam PP No 19 Tahun 2005. 
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SD Negeri Sukoharjo 01, Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten  Pati 

merupakan salah satu dari bagian sistem pendidikan nasional di bawah Direktorat 

Pendidikan Dasar menangkap kebijakan pemerintah melalui program 

pengembangan sekolah berstandar nasional. Pimpinan dan komponen 

manajemen pendidikan di Sekolah Dasar ini mengambil keputusan untuk 

membawa dan mengelola SD Negeri Sukoharjo 01 Wedarijaksa Pati menjadi 

Sekolah Dasar berstandar nasional. Pengelolaan sekolah standar nasional 

tentunya tidak sekejap dapat terwujud. Proses pengelolaan  memerlukan 

dukungan semua pihak  terkait dalam pengembangan sekolah ini. 

            Kata manajemen (management) diterjemahkan menjadi pengelolaan 

menurut The Liang Gie, dalam Imron (2003:4) adalah segenap perbuatan 

menggerakkan sekelompok orang atau mengarahkan segala fasilitas dalam suatu 

usaha kerja sama untuk mencapai tujuan.. Menurut  Suharsimi Arikunto (2008:3)  

bahwa manajemen adalah rangkaian segala kegiatan yang menunjuk kepada 

usaha kerjasama antara antara dua orang atau lebih untuk mencapai suatu tujuan 

yang telah ditetapkan.  

     Ruang lingkup manajemen pendidikan adalah (a) manajemen krikulum 

dan pembelajaran (b) Manajemen Peserta didik, (c) Manajemen Tenaga 

kependidika (d) Manajemen Sarana dan prasarana, (e) Manajemen Keuangan, (f) 

Manajemen Partisipasi masyarakat.( Imron, 2003:7) 

Pengelolaan kurikulun tingkat lembaga atau sekolah perlu dikoordinasi 

oleh pihak pimpinan sekolah.Kegiatan manajemen kurikulum tidak menyimpang 
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dari fungsi manajemen pada umumnya, yaitu meliputi perencanaan, pelaksanaan, 

pengawasan dan evaluasi ( Arikunto,2008:132 ). 

Pendidik dan tenaga kependidikan memegang peranan strategis terutama 

dalam membentuk watak bangsa melalui pengembangan kepribadian dan nilai-

nilai yang diinginkan, Dipandang dari dimensi pembelajaran, peranan pendidik 

dalam masyarakat Indonesia tetap dominan sekalipun teknologi yang dapat 

dimanfaatkan dalam proses pembelajaran berkembang amat cepat.  

Sedangkan Suharsimi Arikunto menjelaskan : di sekolah,bila ditinjau dari 

tugasnya pendidik terdiri atas pembimbung, penguji, pengajar dan pelatih. 

Sedangkan tenaga kependidikan meliputi tenaga administrasi, pustakawan, 

laboran.     ( Arikunto, 2008:216 ) 

Jadi pengelolaan  pendidik dan tenaga kependidikan adalah aktivitas yang 

harus dilakukan mulai dari pendidik dan tenaga kependidikan masuk ke dalam 

organisasi kependidikan sampai akhirnya berhenti. 

 Kepiawaian kepala sekolah dalam mengelola dan memanfaatkan 

sarana dan prasarana sekolah sangat diperlukan dengan harapan agar keberadaan 

sarana prasarana dapat memberikan kontribusi optimal terhadap proses 

pendidikan dan pembelajaran di sekolah tersebut. Pendayagunaan dan 

pengelolaan sarana pendidikan agar tercapai tujuan yang telah ditetapkan secara 

efektif dan efisien, maka manajemen sarana prasarana meliputi kegiatan: 

perencanaan, pengadaan, pengaturan, penggunaan, penyingkiran sarana. ( 

Arikunto, 2008 : 273 ).  
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Ahmad Sudrajad melalui artikel yang ditulis  menjelaskan bahwa 

manajemen kesiswaan adalah kegiatan perencanaan siswa mulai dari proses 

penerimaan hingga siswa tersebut lulus dari sekolah disebabkan karena tamat 

atau sebab lain.( Sudrajat, 2010:2) 

Jadi pengelolaan peserta didik dapat diartikan sebagai usaha 

pengaturan peserta didik mulai peserta didik masuk sekolah sampai lulus sekolah. 

Yang diatur adalah hal-hal yang berkenaan dengan peserta didik baik secara 

langsung maupun tidak langsung untuk memberi layanan sebaik mungkin 

terhadap peserta didik i siswa, (6) melakukan evaluasi untuk kenaikan dan kelulus 

            Memperhatikan uraian tersebut di atas, penelitian yang dilakukan 

bertujuan untuk : (1) mendeskripsikan ciri-ciri pengelolaan kurikulum dan 

pembelajaran, (2) mendeskripsikan pengelolaan pendidik dan tenaga 

kependidikan, (3) mendeskripsikan ciri-ciri pengelolaan sarana dan prasarana, (4) 

mendeskripsikan ciri-ciri pembinaan peserta didik.  

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian Pengelolaan Sekolah Dasar Standar Nasional ini merupakan 

penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang ditujukan untuk 

mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, kepercayaan, persepsi, 

pemikiran orang secara individual maupun kelompok (Sugiyono, 2007:295) 

Desain penelitian ini adalah etnografi. Penelitian etnografi  menurut 

melibatkan aktivitas belajar mengenai dunia  orang yang belajar melihat, 
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mendengar, berbicara, berpikir, dan bertindak dengan cara yang berbeda. Jadi 

etnografi tidak hanya mempelajarai masyarakat, tetapi lebih dari itu, etnografi 

belajar di masyarakat. (Spradley, 2007:4)   

Data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, 

selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lainnya.(Moleong, 

2007:157)  

Sumber data  berasal dari (1) informan atau nara sumber, (2) tempat 

dan peristiwa, (3) dokumen. Peneliti berusaha menggali data dan informasi dari 

letak geografis sekolah, lingkungan sekolah, nara sumber dan kegiatan yang 

terjadi di sekolah baik secara akademik maupun non akadedik, serta dokumen-

dokumen yang ada di sekolah yang berkaitan dengan pengelolaan sekolah dasar 

standar nasional. 

        Nara sumber  meliputi semua unsur yang dapat dimintai informasi 

tentang pengelolaan sekolah dasar standar nasional   yakni kepala sekolah, guru, 

siswa, ketua komite ,dan  orang tua siswa.  

Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif lebih banyak tergantung 

pada diri peneliti sendiri, oleh karena itu kehadiran peneliti di sini sebagai siswa 

dan instrumen utama. Peneliti menggunakan teknik wawancara, observasi,  dan 

penelaahan dokumen. 

Analisis data dalam penelitian ini, peneliti mengikuti langkah-langkah yang 

dikemukakan Spradley yang telah diterjemahkan oleh Sugiyono (2007:349) yakni 

analisis domain, analisis taksonomi, analisis komponen, dan analisis tema. 



 

8 

 

Pengujian keabsahan data pada penelitian ini menggunakan teknik 

triangulasi dan teknik pemeriksaan sejawat melalui diskusi. (Moleong,2007:178) 

Triangulasi dengan sumber yaitu teknik pemeriksaan data dengan jalan 

membandingkan hasil pengamatan dengan hasil wawancara.Triangulasi dengan 

metode, yaitu pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian dengan 

beberapa teknik pengumpulan data dengan beberapa sumber data. Peneliti 

membandingkan informasi yang diperoleh dari teknik/metode pengumpulan data 

yang lain. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

 Ciri-ciri Pengelolaan Kurikulum dan Pembelajaran dilakukan  dengan  

perencanaan Kurikulum pada awal tahun pelajaran baru dengan oleh Tim 

Pengembang Kurikulum (TPK) yang terdiri dari Kepala Sekolah, para guru dan 

komite sekolah, untuk menyusun kurikulum. 

Alan CK Cheung dan Ping Man Wong,“Effect of school heads and teacher 

agreement with the curriculum reform on curriculum development progress and 

student learning in Hong Kong “ menyatakan  pendapat serupa  bahwa kurikulum 

yang dilaksanakan adalah kurikulum hasil kesepakatan para guru dan kepala 

sekolah. 

  Sebelum melakukan pembelajaran di kelas, guru menyusun silabus dan 

RPP sebagai pedoman untuk mengajar tiap mata pelajaran. Penyusunan silabus 
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dan RPP dilakukan oleh para guru SD Negeri Sukoharjo 01 bersama guru-guru 

dalam satu gugus Teratai dimana SD Negeri Sukoharjo sebagai SD Intinya. 

 Yael Fisher dan Isaac A.Friedman (2008), The   pyramid model of school 

managemen, juga menyungkapakan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, guru 

melakukan proses yang bersifat internal yakni mengembangkan silabus.  

  Guru melaksanakan pembelajaran dengan pendekatan aktif, 

menggunakan berbagai sumber belajar, dan melaksanakan penilaian. Sesuai 

dengan RPP yang telah disusun bersama dalam KKG Gugus, Guru melaksanakan 

proses pembelajaran di kelas masing-masing. Sebagai Sekolah Dasar Standar 

Nasional, dalam melaksanakan pembelajaran Pakem , guru melakukan penilaian 

dengan mengacu pada standar penilaian pendidikan. Kepada siswa yang masih 

belum bisa mencapai KKM, guru memberi mereka remidi, sedang kepada yang 

sudah mencapai KKM guru memberi tugas-tugas sebagai pengayaan materi. 

      Shun wing dalam  Managing teacher balkanization in times of implementing 

change, juga  mengungkapkan bahwa budaya sekolah dan nilai orientasi guru  

dipengaruhi oleh inovasi pendidikan dan keterlibatan orang tua. Persamaannya 

adalah bahwa guru sudah melakukan inovasi pendidikan dalam proses belajar 

mengajarnya yaitu dengan menggunakan berbagai model pembelajaran yang 

membuat siswa aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan dengan memanfaatkan 

berbagai sumber belajar. Sedangkan perbedaannya adalah dalam penelitian ini, 

guru dalam melaksanakan inovasi tersebut bukan karena dipengaruhi orang tua 

namun dengan kesadaran sendiri demi meningkatkan hasil belajar siswa, kepala 
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sekolah melakukan supervisi  terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan yang 

dilakukan oleh semua warga sekolah, tidak terbatas hanya pada para guru saja, 

namun kepada semua yang mendapat tugas dari sekolah 

Yael Fisher dan Isaac A.Friedman dalam  , “The   pyramid model of school 

managemen”  bahwa salah satu peran kepala sekolah adalah mengawasi guru 

dalam tugasnya di sekolah, teknik mengajarnya, memecahkan masalah yang 

berhubungan dengan disiplin, kekerasan di sekolah. Dalam penelitian ini kepala 

sekolah dalam mengawasi pelaksanaan kurikulum dilakukan dengan cara supervisi 

kepada semua guru yang artinya juga mengawasi guru dalam tugasnya, teknik 

mengajarnya, dan mendidik siswa agar disiplin serta  untuk mengetahui 

ketercapaian kurikulum yang sudah direncanakan. 

  Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dilakukan kepala sekolah 

dengan menganalisa kebutuhan guru, mengangkat guru wiyata bakti untuk 

memenuhi kebutuhan guru, dan membagi tugas guru sesuai dengan bidang 

keahliannya. Sebagai Sekolah Dasar Standar Nasional, Kepala SD Negeri Sukohajo 

01 menghendaki para gurunya memiliki kompetensi yang lebih dibanding dengan 

sekolah lain. Untuk meningkatkan kompetensi para guru, kepala sekolah selalu 

mengikutkkan guru-guru jika ada work shop, diklat, seminar, guru-guru diikutkan 

secara bergantian. Sebulan sekali, semua SDSN se kabupaten Pati juga 

mengadakan KKG yang diikuti semua guru SDSN, di samping itu sebagai SD Inti, 

setiap hari Sabtu ada KKG guru se gugus di SD Sukoharjo 01. 
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Dalam penelitian yang dilakukan oleh Yael Fisher dan Isaac A.Friedman 

(2008), “The   pyramid model of school managemen” juga  menyatakan ciri-ciri 

pemimpin sekolah adalah yang mampu melakukan penyederhanaan manajemen , 

mendorong guru meningkatkan kemampuannya melalui work shop, menonton 

film, membaca buku sehingga dapat meningkatkan kualitas mengajarnya. 

       Sebagai Pengelola sekolah, Kepala Sekolah  memiliki tugas yang sangat 

berat, sehingga mendelegasikan sebagian tugasnya kepada para guru untuk 

membantu mengelola sarana prasarana yang ada di sekolah. Pengelolaan ruang 

kelas diserahkan guru kelas masing-masing, mulai dari penataan bangku siswa, 

peralatan pembelajaran, inventariasi barang-barang dan media pembelajaran 

yang ada di kelas, perawatan semua barang yang ada di kelas dikelola semuanya 

oleh guru kelas.  

        Penelitian terdahulu yang dilakukan  Gbo Yao and Rene Goubo Aka   

The Educational Community Running The School System,  menyatakan bahwa 

menjalankan manajemen sekolah yang baik memerlukan peran serta partisipasi 

berbagai unsur untuk mengelola berbagai komponen yang ada di sekolah. Komite 

membantu kepala sekolah dalam mengelola mulai dari penerimaan peserta didik 

baru, keuangan, pengadaan buku-buku pelajaran, dan mengelola sarana yang ada 

di sekolah.  

  Ciri-ciri dalam pembinaan peserta didik di SD Negeri Sukoharjo 01, 

adalah : Memberi tambahan pelajaran kepada siswa di luar jam pelajaran agar 

semua siswa tuntas KKM, memberi les kepada siswa kelas VI untuk 



 

12 

 

mempersiapkan menempuh ujian nasional, dan melatih siswa sejak dini dan 

secara rutin guna persiapan mengikuti lomba baik akademik maupun non 

akademik  membina karakter siswa, dan melakukan bimbingan dan konseling. 

 Yury Fasiliev, School Manajemen A Critical Recoceptualization, 

Persamaannya dengan penelitian ini adalah dalam hal membina siswa untuk 

mempersiapkan ujian nasional maupun berbagai lomba  dilakukan oleh beberapa 

guru menurut bidang keahliannya yang bekerjasama dalam satu tim. 

 Pembahasan tersebut di atas memberi penegasan bahwa pengelolaan 

sekolah dasar standar nasional menyangkut pengelolaan kurikulum dan 

pembelajaran, pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan, pengelolaan 

sarana dan prasarana serta pembinaan peserta didik. Tindakan-tindakan dalam 

penelitian ini mengacu pendapat para ahli maupun kajian dari penelitian 

terdahulu, itu artinya telah memenuhi standar teori dalam penelitian ilmiah. 

 

SIMPULAN 

Pengelolaan kurikulum dan pembelajaran dilakukan  dengan penyusunan 

kurikulum yang melibatkan semua guru dan komite sekolah membawa dampak 

yang baik terhadap pelaksanaannya. Keterlibatan komite sekolah dalam 

merencanakan kurikulum membuat pelaksanaan kurikulum dapat berjalan lancar 

sebagaimana kondisi daerah setempat dan dapat memanfaatkan potensi yang ada 

pada masyarakat sekitar sekolah.  
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  Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dilaksanakan kepala 

sekolah dengan melakukan pembinaan profesional, selalu meningkatkan 

kemampuan profesional guru, memotivasi dan memberi penghargaan kepada 

guru, dapat meningkatkan kinerja mereka. 

Pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan    dilakukan kepala sekolah 

dengan  membagi tugas kepada guru untuk membantu mengelola sarana dan 

prasarana yang ada di sekolah mulai dari perencanaan, inventarisasi, penggunaan, 

dan  perawatan, sarana dan prasarana dapat dimanfaatkan dan terawat dengan 

baik 

Pembinaan peserta didik dengan  melakukan perbaikan pembelajaaran di 

luar jam pelajaran untuk mengatasi kekurang berhasilan menuntaskan siswa 

dalam mencapai KKM, dan melakukan pembinaan terhadap peserta didik sedini 

mungkin dan secara rutin  untuk  menghadapi ujian nasional maupun berbagai 

lomba dapat meningkatkan prestasi siswa. 
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