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ABSTRACT 

Naim Mabruri, NIM Q100090013, Management of School-Based Curriculum in 
Elementary Islamic Sharia Al Fattah Surakarta 

 
              This researchis almed to determine (1) Management of professional schools, 
(2) The role and functions of school management in improving the quality of education, 
(3) Implementation of Islamic curriculum in improving the quality of education in 
Islamic elementary school   Surakarta. This study also provides an overview of 
character education in Islamic elementary school  Al Fattah Surakart. The research was 
carried on in Islamic elementary school  Al Fattah  Surakarta on the lessons of 
2011/2012, this study is the descriptive nature of qualitative research that describes 
phenomena that take place today or in the past. Data was collected through observation, 
interview and documentation. 
             The results of this study indicate: (1) Superior management of the school 
include the principle of equality and fairness in education, accelerating the improvement 
of education quality, incentives for teachers, improving teacher quality through training, 
workshops and study further. Character education held Islamic elementary school  Al 
Fattah  Surakarta   is a spiritual-based character education experience, which is 
experiencing a state by example, can affect the patterns of thought to carry away, the 
pattern of perception and feeling patterns that are implemented in a pattern of positive 
behavior. (2) Management of school professional, honest, disciplined, orderly and 
trustworthy make the schools is  excellent and the quality is good. Such conditions 
make the teachers, staff, students and the school caretaker has an excellent mental 
attitude, morale, discipline and fighting spirit that has strong competitiveness. (3) 
Implementation of the curriculum in Islamic elementary school  Al fattah  Surakarta 
Sharia  is the National Education Curriculum which was developed in accordance with 
the specific traits of the Shari'a and Islamic teachings, integrating Islamic values in all 
learning activities. Islamic learning implement and integrate with Islamic values in the 
curriculum to foster a shared commitment, that what is done is to seek the plesure of 
Allah SWT. Basic act and behave is sincere. With the commitment that the school 
principal, teachers, students and employees have the awareness that every act, behavior 
and words are always supervised and recorded by Allah SWT even though no one 
knows. 
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Pendahuluan 

Pendidikan  merupakan faktor penting  yang harus dikelola dengan baik karena 

pendidikan dapat meningkatkan segenap potensi  peserta didik menjadi sosok kekuatan 

sumber daya manusia  (human resource) yang berkualitas bagi suatu bangsa.  Tampa 

pendidikan seorang anak  diyakini tidak akan dapat menjadi manusia  yang bermanfaat 

dan bermartabat , yakni menjadi sosok manusia utuh ( a fully functioning person). 

Kegiatan pendidikan  menurut Paulo Freire (2000) dalam Memahami Ilmu Pendidikan 

oleh Arif Rahman (2002 : 2) : “Kegiatan pendidikan adalah kegiatan memahami makna 

atas realitas yang dipelajari. 

Salah satu faktor penting dalam meningkatkan mutu pendidikan  adalah 

pengelolaan sekolah yang profesional. Daya saing sekolah tidak bisa dipisahkan dengan 

mutu dan kualitas pengelolaan sekolah. Pengelolaan sekolah harus diubah dari berpusat 

pada keperluan birokrasi pendidikan menuju (focus) pada kebutuhan siswa dan 

masyarakat dalam tataran pendidikan berbasis masyarakat (community Based-

Education). 

Fokus Penelitian  

Fakus penelitian ini meliputi 3 hal. Konsep pengelolaan sekolah yang ideal. Peran dan 

fungsi pengelolaan sekolah yang berbasis kurikulum syariah  dalam meningkatkan mutu 

pendidikan sehinga menjadi sekolah unggulan. Implementasi pengelolaan sekolah di SD 

Islam Al Fatah Surakarta. 
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Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian  ini ada 3. Untuk mendiskripsikan konsep pengelolaan sekolah yang 

ideal. Untuk mengetahui peran dan fungsi pengelolaan sekolah dalam meningkatkan 

mutu pendidikan sehingga menjadi sekolah yang unggul,  diminati masyarakat dan 

mempunyai daya saing yang kuat. Mengetahui bagaimana implementasi pengelolaan 

sekolah di SD Islam Al Fatah Surakarta. 

 

Kajian Teori 

Menurut Redja Mudyarharjo yang dikutip oleh Arif Rahman (2009 : 9) :  

“Pendidikan bisa dibagi menjadi tiga yakni makna maha luas, 
sempit dan luas terbatas. Makna secara luas pendidikan adalah 
segala pengalaman belajar yang berlangsung  dalam segala 
lingkungan hidup  dan sepanjang hidup. Segala situasi hidup yang 
mempengaruhi pertumbuhan seseorang. Makna secara sempit 
pendidikan adalah persekolahan. Pendidikan  adalah pengajaran 
yang diselenggarakan oleh sekolah  sebagai lembaga pendidikan  
formal. Makna secara luas terbatas, pendidikan adalah usaha sadar 
yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat,  dan pemerintah  
melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan atau latihan, yang 
berlansung di sekolah dan luar sekolah untuk mempersiapkan 
peserta didik agar dapat memainkan peranannya secara tepat dalam 
berbagai lingkungan hidup”. 

 
Dari uraian  di atas istilah  sekolah atau persekolahan sama maknanya dengan  

pendidikan dalam makna sempit, sehingga peneliti akan  menggunakan istilah 

pendidikan. Banyak definisi tentang pengelolaan. John D. Millett (2005), “pengelolaan 

adalah  suatu proses pengarahan dan pemberian fasilitas kerja kepada orang yang 

diorganisasikan dalam kelompok formal untuk mencapai tujuan”. 
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Tujuan Pengelolaan Pendidikan 

Pengeloaan Pendidikan bertujuan untuk menjadikan sekolah unggulan/sekolah 

berkualitas. Sekolah berkualitas adalah sekolah yang proses pendidikannya mampu 

mengubah kompetensi intelektual, emosional spiritual dan fisikal siswanya menjadi 

lebih baik dan berkualitas secara komprehensif. 

 

Fungsi Pengelolaan Pendidikan 

  Perencanaan. Perencanaan merupakan salah satu syarat mutlak bagi setiap 

kegiatan pengelolaan.  Sobri dkk (2009:3) mendefinisikan “Perencanaan merupakan  

keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang terhadap hal yang akan 

dikerjakan pada masa yang akan datang dalam rangka mencapai tujuan yang telah 

ditentukan”.  

Pengorganisasian. Fungsi Pengorganisasian meliputi, penentuan fungsi, 

hubungan dan struktur, hubungan terdiri atas tanggung jawab dan wewenang, 

sedangkan strukturnya dapat berupa struktur vertikal dan horisontal. Hal ini dilakukan 

dengan tujuan membagi suatu kegiatan besar menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih 

kecil.  

Motivasi. Dalam A.M. Sardiman (2005:75). “Motivasi dapat  diartikan sebagai 

serangkaian usaha untuk menyediakan kondisi-kondisi tertentu, sehingga seseorang mau 

dan ingin melakukan sesuatu, dan bila ia tidak suka, maka akan berusaha untuk 

meniadakan atau mengelak perasaan tidak suka itu”.  Refleksi ajaran kepemimpinan Ki 
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Hadjar Dewantoro yang sangat poluler di kalangan masyarakat adalah Ing Ngarso Sun 

Tulodo, Ing Madyo Mbangun Karso, Tut Wuri Handayani.  

Pengawasan. Pengawasan adalah hal yang sangat penting dalam pengelolaan 

pendidikan. Dengan pengawasan maka dapat diketahui efektifitas dan efesiensi suatu 

kegiatan. Selain itu pengawasan dapat mengetahui kelemahan dan kelebihan selama 

berlangsungnya proses pengelolaan. Pengawasan di sekolah disebut dengan supervisi. 

Tujuan utama supervisi adalah memperbaiki pengajaran 

Konsep Pengelolaan Sekolah  Ideal 

Sobri dkk (2009:3) “Pengelolaan pendidikan adalah Segala sesuatu yang 

berkenaan dengan penyelenggaraan proses pendidikan untuk mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan, baik tujuan jangka pendek, menengah maupun tujuan jangka panjang.”  

. Konsep Pengelolaan ideal berdasarkan PP No. 19/2005 tentang delapan standart 

pendidikan yaitu Standart Isi, Standart Proses, Standart Kompetensi Lulusan, Standar 

Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standart Sarana Prasarana, Standart Pengelolaan, 

Standart Pembiayaan dan Standart Penilaian Pendidikan. 

Manajemen Strategi Sekolah Menghadapi Persaingan Mutu 

   Menurut Saiful Sagala(2010: 154) “Manajemen berbasis sekolah   
diartikan sebagai model manajemen yang memberikan otonomi 
lebih besar kepada sekolah dan mendorong pengambilan 
keputusan partisipatif yang melibatkan secara langsung semua 
warga sekolah (guru, peserta didik, kepala sekolah,  karyawan, 
orang peserta didik,  dan masyarakat yang berhubungan dengan 
program sekolah), sehingga rasa memiliki warga sekolah dapat 
meningkat yang mengakibatkan peningkatan rasa tanggung 
jawab dan dedikasi warga sekolah”. 
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Menurut A.Y. Soegeng Ysh: ”Manajemen pendidikan berbasis sekolah (MBS)  

merupakan paradima baru manajemen pendidikan”. Ada beberapa ciri sekolah yang 

efektif.1). Kepemimpinan Pendidikan yang professional. 2). Mempunyai Visi dan Misi 

yang jelas. 3). Penekanan pada perolehan keterampilan dasar. 4). lingkungan yang rapi, 

nyaman dan aman. 5). Harapan pencapaian peserta didik yang tinggi. 6). Penilaian 

tentang kemajuan peserta didik. 7). Kemitraan sekolah dengan masyarakat dan orang 

tua. 

 

  Metode Penelitian. Jenis Penelitian Penilitian ini adalah jenis penelitian 

kualitatif. Menurut Straus dan Corben (2003) “penelitian kualitatif  dimaksud sebagai 

jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik  atau 

bentuk hitungan lainnya”. Teknik Pengumpulan Data. Teknik pengumpulan data dalam 

penelitian in ada 3. Teknik observasi, Teknik Wawancara, Teknik Kepustakaan dan 

dokumentasi. Analisis DataMenurut Ryan dan Bernard : 2000)” Data kualitatif adalah 

semua informasi yang berupa teks, surat kabar, set com, email, ceritera rakyat, sejarah 

kehidupan yang berguna untuk membangun dan mengarahkan pada pengembangan 

pada pengertian yang mendalam atas dasar setting orang-orang yang diteliti”. 

Keabsahan DataMenurut Sukardi,(2006:72 “Dalam penelitian kualitatif-naturalisti 

dalam pendidikan elemen penting dalam analisis data yang perlu terus diingat oleh 

setiap peneliti dalam melakukan analisis data adalah reduksi data, menampilkan data 

dan verifikasi data”. 
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Temuan Penelitian. Sekolah Dasar Islam Al Fattah Surakarta adalah satu 

lembaga pendidikan Islam swasta tingkat dasar yang berada di wilayah kecamatan 

Banjarsari Kota Surakarta. Latar belakang berdirinya SD Islam Al Fattah Surakarta 

adalah adanya keprihatinan di dunia pendidikan yang semakin jauh dari Syari'at Islam.  

 Karakteristik  SD Islam Al Fattah Surakarta. Visi. Beraqidah Islamiyah, 

Berpengetahuan Ilmiyah, dan  Berakhlaqul  Karima. Misi Sekolah 1). Mempersiapkan 

Generasi Qur’ani yang bertaqwa, cerdas, terampil dan berkhlaq mulia. 2). Mewujudkan 

kehidupan sehari-hari berlandaskan syariat Islam. 3). Menjadikan anak didik yang 

bermanfaat pada dirinya, orang tua dan umat manusia pada umumnya 

 Pengelolaan Sekolah Berbasis Kurikulum Syariah di SD Islam Al Fattah 

Surakarta. Implementasi pengelolaan sekolah di SD Islam Al Fattah Surakarta agar 

berjalan dengan efektif dan efisien sehingga menjadi sekolah yang unggul dan ideal  

maka pihak sekolah dalam hal ini kepala sekolah, staf dan guru melakukan upaya :1). 

Kepala Sekolah sebagai pemimpin selalu berusaha menjadi contoh/teladan bagi warga 

sekolah baik guru, karyawan, staf dan siswa. 2). Kepala Sekolah sebagai manajer selalu 

memberikan pengawasan, pengarahan dan bimbingan kepada semua guru, kayawan dan 

staf dalam menciptakan iklim yang kondusif dan islami terutama di lingkungan sekolah. 

3). Untuk membiasakan kedisiplinan dan ketertiban maka kepala sekolah membentuk 

petugas tatib, untuk   mengantisipasi dan mengontrol kedisiplinan siswa. 4). Dalam 

rangka menciptakan generasi yang robbani maka kepala sekolah secara khusus 

membentuk satuan tugas yang mengawasai ahlaq dan perilaku siswa yang disebut 

dengan polisi ahlak. 5). Kepala Sekolah memberikan kewenangan kepada wakil kepala 
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sekolah, wali kelas dan guru untuk berinovasi dalam mengembangkan sekolah agar 

menjadi sekolah ideal. 6). Guru  wajib menjadi contoh dan berusaha menciptakan 

suasana pembelajaran yan menyenangkan dan Islami berdasarkan peraturan sekolah 

dank ode etik guru dan karyawan. 7).  Dalam rangka mengoptimalisasikan peran orang 

tua siswa maka sistem pembiayaan bersifat subsidi silang. 8). Supervisi pengajaran di 

laksanakan kepala sekolah dengan tim minimal dua kali dalam satu semester 

 Implementasi Pengelolaan Sekolah di SD Islam Al Fattah Surakarta. 1). 

Dilaksanakan apel pagi setiap hari. 2). Melaksanakan kedisiplinan baik disiplin masuk 

sekolah, disiplin ibadah dan disiplin pulang sekolah. 3). Kepala Sekolah, Wakil Kepala 

sekolah, Wali Kelas, guru, tenaga administrasi, petugas kebersihan dan penjaga sekolah 

melaksanakan tugas, tanggung jawab sesuai denagan kewenangannya masing dengan 

penuh tanggung jawab sesui dengan tatatertib dan kode etik guru dan karyawan. 4). 

Sekolah menyediakan sarana prasarana pendidikan yang memadai. 5). Berusaha 

mengembangkan pendidikan  berbasis kurikulum syariah, spiritual experience yaitu 

mengalami suatu keadaan dengan keteladanan  sehingga dapat mempengaruhi pola 

piker, pola persepsi dan pola perasaan sdan dapat terimplementasi dalam pola perilaku 

yang positif, memiliki kemampuan menciptakan budaya sekolah yang kondusif sebagai 

refleksi dari kinerja kepemimpinan profesional kepala sekolah. 5). Biaya pendidikan 

yang terjangkau dengan mengembangankan subsidi silang antar peserta didik 

Pembahasan 

 Pengelolaan Sekolah Berbasis Kurikulum Syariah di SD Islam Al Fattah 

Surakarta. 1). Pengelolaan Sekolah di SD Islam Al Fattah Suarakarta berdasarkan 
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prinsip ilahilah yaitu mengitegrasikan nilai-nalai ajaran Islam, Al Quran dan Sunnah 

nilai-nilai ajaran Islam , apabila dikelola dengan baik maka dapat menimbukan 

motivasi, memacu semangat kerja keras, militansi daya juang dan daya saing untuk 

menjadi sekolah unggulan. 2). Membentuk sikap dan kepribadian yang kuat berdasarkan 

prinsip-prinsip nilai keilahiyahan. Dengan aqidah yang benar, seorang muslim akan 

mampu menunjukkan sikapnya yang tegar, tsabat, istiqomah dan selalu berfihak dan 

membela al Haq. 3). Memompa semangat keilmuan dan karya. Islam mengajarkan   

pemeluknya untuk selalu berfikir dan berkarya. Doktrin Islam adalah: ”sebaik-baik 

manusia adalah manusia yang paling memberi manfaat bagi orang lain” 4). Membangun 

karakter/pribadi yang saleh, selalu menegakkan nilai-nilai dan praktek ibadah. 

Pendidikan agama Islam mendidik dan mendisiplinkan pemeluknya untuk selalu taat 

beribadah kepada Allah SWT. Dengan perilaku ibadah yang bersih, niscaya akan 

terbentuk karakter muttaqien, selalu menjauhi perilaku negatif dan destruktif. 5). 

Membangun sikap peduli, Islam selalu mengajarkan sikap peduli kepada orang lain, 

hewan dan lingkungan. Sikap peduli akan melahirkan sikap yang selalu membangun 

dan memecahkan segala permasalahan sosial.   

Karakteristik SD Islam Al Fattah Surakarta. SD Islam Al Fattah Surakarta  

mengembangkan prinsip-prinsip pendidikan: 1). Menjadikan Islam sebagai landasan 

filosofis. 2). Mengintegrasikan nilai Islam ke dalam bangunan kurikulum. 3). 

Menerapkan dan mengembangkan metode pembelajaran untuk mencapai optimalisasi 

proses belajar mengajar. 4). Mengedepankan qudwah hasanah dalam membentuk 

karakter peserta didik. 5). Menumbuhkan biah solihah dalam iklim dan lingkungan 
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sekolah:        6). menumbuhkan kemaslahatan dan meniadakan kemaksiatan dan 

kemungkaran. 7). Melibatkan peran-serta orangtua dan masyarakat dalam mendukung 

tercapainya tujuan pendidikan. 8). Mengutamakan nilai ukhuwwah dalam semua 

interaksi antar warga sekolah. 

 Sistem Kurikulum di SD Islam Al Fattah Surakarta. Sistem Kurikulum 

Syariah merupakan  pengembangan dari Sistim Kurikulum Pendidikan Nasional  

diintegrasikan dengan syariat ajaran Islam. Hal tersebut dapat kita lihat pada landasan 

filosofis  SD Islam Al Fattah Surakarta  : 1). Mempersiapkan Generasi Qurani yang 

bertaqwa, cerdas, terampil dan berkhlaq mulia. 2). Mewujudkan kehidupan sehari-hari 

berlandaskan syariat Islam. 3). Menjadikan anak didik yang bermanfaat pada dirinya, 

orang tua dan umat manusia pada umumnya. Beberapa ciri khusus yang dikembangkan 

SD Islam Al Fattah Surakarta. Disiplin Kehadiran dan Kepulangan, Disiplin Belajar dan 

Mengajar, Disiplin Tugas dan Tanggung Jawab, Disiplin Kebersihan dan Keindahan, 

Disiplin Keuangan dan Belanja, Disiplin Menyimpan dan Mengembalikan, Disiplin 

Bersahabat dan Bergaul, Disiplin Kepekaan dan Kepedulian, Disiplin Berbuat dan 

Berkarya, Disiplin Administrasi dan Laporan 

Perbandingan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian ini 

Perbedaan 

Pengelolaan Sekolah di SD Islam Al Fattah Suarakarta berdasarkan prinsip 

ilahilah yaitu mengitegrasikan nilai-nalai ajaran Islam, Al Quran dan Sunnah. Nilai-nilai 

ajaran Islam apabila dikelola dengan baik maka dapat menimbukan motivasi, memacu 

semangat kerja keras, militansi daya juang dan daya saing untuk menjadi sekolah 
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unggulan. Kurikulum yang digunakan adalah kurikulum syariah. sedangkan penelitian 

terdahulu bersumber pada nilai-nilai filosofi bangsa dan kearifan lokal Kurikulum yang 

digunakan kurikulum pendidikan nasional. 

Persamaan Penelitian ini dengan Penelitian sebelumnya. 

Sistem pengelolaan sekolah/ manajemen sekolah  yang terbaik adalah 

manajemen berbasis sekolah (MBS).Pengelolaan Pendidikan yang professional, mandiri  

dengan prinsip keasamaan dan keadilan dapat menjadikan sekolah unggulan. 

 

Keunikan 

  Penelitian Asep Saepul Hidayat menekakan bahwa keberhasilan pengelolaan 

pendidikan lebih terfokus pada kepemimpinan kepala sekolah. Penelitian  A.Y. Soegeng 

Ysh menekakan bahwa keberhasilan pengelolaan pendidikan berorientasi pada situasi 

dan kondisi sekolah itu sendiri. Dalam penelelitian ini keberhasilan pengelolaan 

pendidikan  menekakan pada komitmen bersama antara kepala sekolah, guru dan semua 

pihak untuk mengabdikan dirinya kepada Allah SWT dalan setiap aktifitas (konsep 

pengelolaan ilahiyah).  

Simpulan  

Pengelolaan Sekolah yang ideal adalah konsep pengelolan sekolah yang professional, 

mandiri dengan prinsip keasamaan dan keadilan. Menerapkan manajemen berbasis 

sekolah (MBS). Pengelolaan Sekolah di SD Islam Al Fattah Suarakarta berdasarkan 

prinsip ilahilah yaitu mengitegrasikan nilai-nalai ajaran Islam, Al Quran dan Sunnah 

nilai-nilai ajaran Islam , apabila dikelola dengan baik maka dapat menimbukan 
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motivasi, memacu semangat kerja keras, militansi daya juang dan daya saing untuk 

menjadi sekolah unggulan. Sistem Kurikulum Syariah merupakan  pengembangan dari 

Sistim Kurikulum Pendidikan Nasional  diintegrasikan dengan syariat ajaran Islam. Hal 

tersebut dapat kita lihat pada landasan filosofis  SD Islam Al Fattah Surakarta  : 

Mempersiapkan Generasi Qurani yang bertaqwa, cerdas, terampil dan berkhlaq mulia, 

Mewujudkan kehidupan sehari-hari berlandaskan syariat Islam. Menjadikan anak didik 

yang bermanfaat pada dirinya, orang tua dan umat manusia pada umumnya. 

 



15 

 

   

DAFTAR PUSTAKA 

Afifuddin, H. 2005. Administrasi Pendidikan. Bandung : Insan Mandiri 

Arikunto, Suharsimi. 2009. Evaluasi Program Pendidikan. Jakarta : Bumi Aksara 

Asep Saepul Hidayat. 2010. Manajemen Berbasis Karakter, STIE Yasa Anggana. Emai 

:diash_2010@yahoo.com 

A.Y. Soegeng.2010. Implementasi Manajemen Pendidikan Berbasisi Sekolah Di 

Perguruan Tinggi, Jurnal Ilmiah, Yogyakarta. IKIP PGRI 

Azra, Azyumardi. 2002. Paradigma Baru Pendidikan Nasional , Jakarta : Penerbitan 
Kompas 

Azwar Saefuddin. 2009. Metode Penelitian. Yogyakarta : Pustaka Pelajar 

Elfindri, dkk. 2012, Pendidikan Karakter, Jakarta : Baduose Media 

Harsono, 2007. Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan. Yogyakarta : Pustaka Book 
Publisher 

Ilahi, Fadl, 2009.  Muhammad SAW Sang Guru yang Hebat. Jakarta, Pustaka Pelajar 

Jalaludin dkk.2009. Filsafat Pendidikan. Jogjakarta : Ar-Ruzz Media Group 

Muhaimin Akhmad, 2011. Urgensi Pendidikan Karakter Di Indonesia, Jogjakarta : Ar-

Ruzz Media 

Muhaimin, 2002. Paradigma Pendidikan Islam Upaya Mengefektifkan Pendidikan 

Agama di Sekolah. Bandung : Remaja Rosdakarya. 

Nugroho, Rianto,  2008. Kebijakan Pendidikan yang Unggul. Yogyakarta : Pustaka 
Pelajar 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar 
Kualifikasi  Akademik dan Kompetensi Guru 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar 
Pengelolaan Pendidikan 



16 

 

   

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar 
Proses 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar 
Standar Penilaian Pendidikan 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar 
Standart Sarana Prasarana 

Qodir, Zuly, 2010. Islam Studies : Reorientasi Gerakan dan Pemikiran Memasuki Abad 
kedua. Yogyakarta : Kanisius 

Rahman, Arif, 2009. Memahami Pendidikan dan Ilmu Pendidikan. Yoyakarta :
 Laksbang Mediatama 

Saepul Asep Hidayat. 2012.Manajemen Sekolah Berbasis Karakter, Jurnal Ilmiah, 
Email: diash_2010@yahoo.com 

Shihab M. Quraisih, 1994. Lentera Hati : Kisah dan Hikmah Kehidupan. Jakarta : 
Mizan 

Siahaan, Amirudin dkk, 2006. Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah. Jakarta, 
Ciputtat Press Group. 

Sobri dkk. 2009. Pengelolaan Pendidikan. Yogyakarta :  Multi Pressindo 

Sukamdani S.G. 1999. Wirausaha, Pandangan dan Harapan tentang Pendidikan. 
Jakarta : Harian Bisnis Indonesia  

Sukamdani  S.G. 2009. Bisnis dan Kewirausahaan Syariah. Jakarta: Yayasan Sahid 
Jaya- Sekolah Tinggi Agama Islam Terpadu (STAIT) Modern Sahid 

Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 20 Tahun 2003. Tentang Sistem 
Pendidikan Nasional 

Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 

  


