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PENGELOLAAN SEKOLAH DALAM MENGATASI TURUNNYA ANIMO 

MASYARAKAT TERHADAP SD NEGERI TEGALMUNCAR 

 

Abstrak 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penyebab menurunnya animo 

masyarakat terhadap SD Negeri Tegalmuncar, pengelolaan sekolah untuk mengatasi 

penurunan animo tersebut dan pengembangan agar sekolah kembali diminati 

masyarakar. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Analisis 

data melalui beberapa tahapan: reduksi data, penyajian, dan kesimpulan. Keabsahan 

data dengan menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa menurunnya animo masyarakat di SD Negeri Tegalmuncar 

dipengaruhi oleh beberapa faktor internal dan eksternal. Penyebab yang paling 

menonjol yaitu sarana dan prasarana sekolah dan faktor status sosial orang tua. 

Pengelolaan yang dilakukan kepala sekolah meliputi peran kepala sekolah dalam 

pengembangan sekolah sudah terlaksana kecuali pada peran kepala sekolah sebagai 

enterprenur yang belum terlaksana. Berdasarkan temuan penelitian, pengembangan 

sekolah untuk menarik animo masyarakat yaitu dengan mengembangkan program 

sekolah berbasis agama dan ekstrakulikuler serta mengembangkan peran kepala 

sekolah sebagai enterprenur untuk promosi yang lebih menarik. 

 

Kata Kunci: animo masyarakat, pengelelolaan kepala sekolah, pengembangan 

sekolah 

 

Abstract 
 

The purpose of this study was to analyze the causes of the decline in public interest 

in Tegalmuncar Elementary School, school management to overcome the decline and 

development so that the school was re-interested by the community. This research is 

a descriptive qualitative study. The informants of this study included the principal, 

teacher, and the surrounding community. Data analysis through several stages: data 

reduction, presentation, and conclusions. The validity of the data using source 

triangulation and technical triangulation. The results showed that the decline in 

public interest in Tegalmuncar Elementary School was caused by several internal and 

external factors. The most prominent causes are school facilities and infrastructure 

and factors of social status of parents. The management carried out by the principal 

includes the role of the principal in the development of a school that is protected 

from the role of the principal as an entrepreneur that has not been implemented. 

Based on research findings, the development of schools to attract public interest is by 

developing religious-based and extracurricular school programs and developing the 

role of principals as entrepreneurs for more attractive promotions. 

 

Keywords: public interest, Managemen of School Principals, School Development 
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1. PENDAHULUAN 

Pendidikan, harapan dari sebuah pendidikan adalah mampu mengubah dan 

mengembangkan pengetahuan. Pendidikan adalah sebuah investasi manusia untuk 

masa depan.  Setiap orang ingin kemajuan dari sebuah negara. Karena dari situ 

menjadi tanggung jawab untuk semua warga negara baik meliputi keluarga, sekolah, 

dan masyarakat. Pendidikan di Indonesia akhir akhir ini mengalami penurunanan 

pada mutu pendidikan yang rendah dengan peringkat yang sangat miris. Pendidikan 

mempunyai peran yang sangat penting untuk anak bisa berfikir lebih maju. Awal 

anak mendapatkan pendidikan dengan bersekolah. Pendidikan bisa di dapat dengan 

dua cara, yaitu pendidikan formal melalui sekolah dan pendidikan non formal 

melalui keluarga atau lingkungan sekitar. 

Di indonesia ada tiga bentuk anak melewati sebuah pendidikan. Pendidikan 

yang pertama adalah pendidikan dasar dimana anak duduk di bangku sekolah dasar 

selama 6 tahun dan anak menginjak sekolah menengah pertama selama tiga tahun. 

Pada prendidikan dasar ini jelas terliha tdasar anak bisa menata hidupnya lewat 

pendidikan selama sembilan tahun. Kemudian lanjut dari pendidikan dasar anak 

menginjak ke pendidikan menengah. Pendidikan menengah ini anak bersekolah di 

sekolah menegah ke atas yang dimana anak melanjutkan pendidikannya selama tiga 

tahun. Banyak macam-macam sekolah pada pendidikan menengah disini, meliputi 

sekolah menengah ke atas (SMA), sekolah menengah kejuruan (SMK), madrasah 

aliyah (Ma), dan sekolah sederajat yang lainnya. Terakhir adalah pendidikan tinggi 

yang diselienggaraka oleh perguruan tinggi yang meliputi perguruan tinggi negeri 

(PTN) dan perrguruan tinggi swasta (PTS). Dari macam pendidikan tersebut, 

pendidikan dasar merupakan jenjang penting anak memulai pendidikan yang akan 

menentukan keberhasilan anak pada pendidikan selanjutnya. Pendidikan dasar 

mempunyai peran dalam mengembangkan pengetahuan, kemampuan dasar, dan 

mengembangkan sikap baik pada anak. 

Oleh karena itu orang tua dalam memilih pendidikan untuk begitu  sensitif. 

Sekolah dasar terbagi menjadi dua yaitu sekolah dasar negeri dan sekolah dasar 

swasta dengan harapan orang tua pada sekolah untuk menjadikan anaknya lebih baik 

dan mempunyai ilmu bermanfaat. Selain itu orang tua juga berharap sarana dan 
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fasilitas yang sesuai untuk anaknya bersekolah, karena dengan sarana dan fasilitas 

yang memenuhi akan berpengarh pada pendidikan anak. Dahulu sekolah negeri 

menjadi dambaan orantua, seiring beergulirnya waktu orang tua lebih tertarik 

menyekolahkan anaknya di sekolah swasta karena beberapa faktor. Slah satu faktor 

tersebut adalah orang tua menganggap sekolah swasta anak bisa mendapakan ilmu 

agama yang lebih banyak dibandingkan sekolah negeri dan sekolah swasta dengan 

biaya yang sepadan anak mendapatkan fasilitas yang sesuai. Namun ada sebagian 

orang tua lebih memilih menyekolahkan anaknya di skeolah negeri karena gratis. 

Lingkungan yang baik dan hubungan masyarakat dengan sekolah yang baik akan 

menjadi daya tarik untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat. Selain itu, peran 

kepala sekolah dalam pengembangan sekolah sangat diharapkan sekali dari pihak 

masyarakat untuk mempercayakan pendidikan anaknya. Sekolah yang berkembang 

juga tergantung pada pengelolaan yang dilakukan kepala sekolah. Masyarakat 

berharap untuk pengembangan sekolah dapat di berika program-program yang 

menarik. 

 

2. METODE  

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dekriptif, yang berisikan tentang 

pengelolaan sekolah dalam mengatasi turunnya animo masyarakat terhadap SD 

Negeri Tegalmuncar. Peneliti melakukan penelitian dengan melihat keadaan sekolah 

dan masyarakat sekitar kemudian pneliti mendeskripsikan apa yang di dapat. 

Pada tekhnik pengumpulan data peneliti mrelakukan melalui wawancara dan 

dokumentasi  berkas berkas yang ada di SD Negeri Tegalmuncar yang berhubungan 

dengan pengelolaan sekolah yang dilakukan kepala sekolah. Proses penelitian 

berlangsung terus menerus sampai data yang dibutuhkan untuk dilakukan penelitian 

terkumpul. Tiga jalur yang dilakukan peneliti. Yang pertama dilakukan adalah 

reduksi data dengan menyusun dan memilih hal-hal yang pokok kemudian 

dirangkum sesuaidengan fokus penelitian. Yang keua adalah penyajian data yang 

merupakan menyusun teks dalam bentu naratif sehingga mudah difahami. Ketiga 

adalah penarikan kesimpulan adalah dengan menarik ringkasan darii hasil para 

penemuan penlitua yang kemudian disajikan dalam bentuk singkat dan padat namun 
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bermakna. Pemeriksaan kebsahan data dalam penelitian menggunakann teknik 

triangulasu sumber dan triangulasi treknik. Yang menjadi narasumber dalam 

penelitian ini meliputi Masyarakat Sekitarr SD Negeri Tegalmuncar, Kepala Sekolah, 

dan Guru di SD Negeri Tegalmuncar. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Penyebab Menurunnya Animo masyarrakat 

Dari dokumen sekolah di SD Negeri Tegalmuncar, jumlah siswa di sekolah ini 

mengalami penurunan setiap tahun. Pada tahun 2016 siswa di SD Negeri 

Tegalmuncar berjumlah 55 kemudian pada tahun 2017 dengan jumlah yang sama 55 

siswa juga, namun pada tahun 2107 terdapat 4 siswa yang pindah sekolah dan 1 

siswa masuk di SD Negeri Tegalmuncar. Pada tahun 2017 menuju 2018 mengalami 

penurunan jumlah siswa dari 55 menjadi 47 siswa dengan 2 siswa pindah sekolah 

dan 1 siswa masuk ke SD Negeri Tegalmuncar. 

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi yang telah dilakukan pada 

masyarakat sekitar SD Negeri Tegalmuncar, didapatkan hasil bahwa minat 

masyarakat menurun karena beberapa hal. Adapun hal-hal yang mempengaruhi 

menurunnya minat terdapat dua faktor: 

3.1.1 Faktor Ekstern yaitu mengenai status ekonomi, pendidikan, pola pengasuhan 

orang tua: 

1) Masyarakat yang berpenghasilan cukup lebih memilih menyekolahkan 

anaknya di sekolah negeri karena dekat  rumah dan dengan alasan sekolah 

negeri gratis tanpa dipungut biaya. Minimnya penghasilan orang tua 

membuat sekolah menjadi sulit maju. Karena pemikiran sekolah negeri 

yang gratis semua serba tercukupi, padahal dari kurang pekanya orang tua 

mengenai finansial membuat sekolah menjadi tersendat untuk 

berkembang karena dana dari pemerintah yang sangat minimalis. Berbeda 

dengan masyarakat yang berpenghasilan tinggi yang lebih sensitif dalam 

memilihkan sekolah untuk anaknya. Mereka memilih menyekolahkan 

anaknya di sekolah yang swasta karena dengan pelajaran agama yang 

lebih banyak membuat anak menjadi lebih bisa mempunyai pegangan 
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akhlak yang tinggi.  Harapan seperti ini wajar terjadi di orang tua jaman 

sekarang, pasalnya era globalisasi semakin maju jika anak tidak terpantau 

dengan baik maka orang tua akan merasa menyesal.  

2) Masyarakat yang berpendidikan rendah kurang mempunyai kepedulian 

terhadap perkembangan anak. Tujuan mereka adalah menyekolahkan 

anak yang penting anak mau sekolah, dekat dengan rumah, dan gratis. 

Untuk kelanjutan diluar sekolah masyarakat ini lebih pasrah dengan 

sekolah atau kurang kritis dalam memperhatikan perkembangan anak. 

Yang penting bagi mereka kerja dan bisa memenuhi kebutuhan anak 

secara jasmani. Berbeda dengan masyarakat yang berpendidikan tinggi 

lebih kritis dalam mengetahui perkembangan anak, walaupun sibuk 

dengan perkerjaan sekolah yang bertaraf keislaman dengan program 

fullday dianggapnya menjadi solusi. Orang tua ini menganggap sekolah 

dasar negeri kurang bisa memberikan pegangan agama kepada anak 

mereka. 

3) Pada pola pengasuhan orang tua semua rata rata menggunakan pola asuh 

yang demokratis, tidak mengekang anak selayaknya orang tua yang bisa 

menjadi teman untuk anaknya. Pada pola asuh demokratis ini orang tua 

mendukung kegiatan anak yang mempunyai tujuan positif.  Ada juga 

yang permisif dalam mengasuh anak dikarenakan pekerjaan dan kurang 

kepekaan orang tua terhadap anak. Seutuhnya orang tua mempercayai 

perilaku anak dan membiarkan anak berkembang dengan sendirinya. 

3.1.2 Faktor Intern yang memaparkan beberapa faktor yang mempengaruhi minat 

masyarakat menyekolahkan anak : 

1) Faktor keadaan sekolah : pada faktor ini jelas terlihat cover sekolah yang 

membuat minat seseorang untuk menyekolahkan anaknya. Untuk SD 

Negeri Tegalmuncar sarana dan prasarana dianggap kurang memadai 

seperti laboratoriun IPA, minimnya alat olahraga, perpustakaan yang 

tidak layak walaupun mempunyai banyak buku. Namun, terlihat dari luar 

SD Negeri Tegalmuncar mempunyai halaman yang bersih, parkiran siswa 

dan guru yang rapi. Sehingga walaupun sarana dan prasarananya yang 
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lain kurang menunjang sekolah terlihat enak di pandang dan nyaman bila 

di tempat itu. Pada keadaan sekolah orang tua sangat mengharapkan 

untuk menunjang kegiatan belajar yang memperngaruhi masa depan anak. 

2) Faktor manajemen sekolah : terdapat tiga faktor perhatian. Yang pertama 

adalah perhatian terhadap sarana dan prasarana. Beberapa masyarakat 

menganggap sarana dan prasarana sangat perlu untuk kenyamanan anak 

di sekolah. Baik dan tidaknya sarana dan prasarana yang diberikan 

mempengaruhi pemikiran masyarakat dalam menentukan sekolah 

anaknya. Faktor yang kedua adalah perhatian terhadap siswa. Perhatian 

terhadap siswa merupakan kepedulian guru atau kepala sekolah untuk 

membuat siswa menjadi lebih baik. Perhatian ini bisa ditunjukkan melalui 

obrolan guru atau kepala sekolah ketika rapat atau mengantarkan anak ke 

sekolah. Faktor yang ketiga adalah perhatian terhadap masyarakat. 

Masyarakat sekitar akan senang bila warga sekolah melibatkan 

masyarakat dalam kegiatan sekolah. Masukan-masukan dari masyarakat 

akan ditampung oleh sekolah untuk pertimbangan dalam memajukan 

sekolah.  

3) Faktor letak sekolah 

SD Negeri Tegalmuncar terletak di tengah desa yang di kelilingi 

persawahan. Penduduk yang berada disekitar sekolah berjumlah sedikit 

dan tidak terlalu padat. Penduduk di  sekitar SD N egeri Tegalmuncar 

rata-rata bekerja sebagai buruh tani dan bururh swasta, yang lainnya 

berprofesi sebagai guru dan wiraswasta. Dengan ekonomi yang cukup 

masyarakat memilih menyekolahkan anaknya yang dekat dengan rumah 

dan mencari yang gratis. Dekat dengan rumah membuat orang tua 

menjadi tidak kerepotan mengantarkan anak ke sekola 

3.1.3 Penglolaan kepala sekolah terhadap menurunnya animo masyarakat: 

Dalam manajemen sekolah merupakan hal yang sangat mendasar untuk 

mencapai tujuan sekolah. Di SD Negeri Tegalmuncar kepala sekolah 

menjadi pemimpin yang memiliki pengaruh yang besar dalam setiap jalannya 

kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat maupun sekolah. Kepala 
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sekolah sangat berpengaruh dalam pengembangan sekolah yang menentukan 

maju mundurnya sebuah lembaga sekolah. Berikut ini adalah delapan peran 

kepala sekolah yang sudah dilakukan kepala sekolah di SD Negeri 

Tegalmuncar: 

1) Peran sebagai Educator, peran kepala sekolah ini sebagai pembentuk 

karakter yang didasari dengan nilai-nilai pendidikan.  Kepala sekolah di 

SD Negeri Tegalmuncar dengan melakukan bimbingan pada warga 

sekolah untuk membentuk karakter melalui komunikasi dan tindakan. 

Kepala sekolah menjadi contoh warga sekolah bukan memberikan 

contoh saja 

2) Peran sebagai manajer, berperan mengelola sumber daya untuk 

mencapai tujuan. Kepala sekolah memiliki strategi yang baik dalam 

melakukan pengecekan pekerjaan guru. Kepala sekolah juga menjadi 

manajer untuk siswa. Yang dilakukan kepla sekolah adalah ikut 

memantau pengetahuan siswa dengan sesekali masuk kelas. 

3) Peran sebagai administrator, kepala sekolah berperan mengatur tata 

laksana sistem administrasi sekolah. Pada peran administrator kepala 

sekolah membuat sebuat program kerja mengenai kepala sekolah yang 

dilakukan setiap bulannya. Tujuannya adalah untuk mencapai tujuannya 

sesuai dengan target. Yang harus dilakukan kepala sekolah adalah 

berkenaan dengan pengelolaan yang meliputi pengajaran, kepegawaian, 

kesiswaan, sarana dan prasarana, keuangan, dan hubungan dengan 

masyarakat 

4) Peran sebgai supervisor, kepala sekolah berperan membantu 

mengembangkan profesionalitas tenaga pendidikan. Kepala sekolah di 

SD Negeri Tegalmuncar menunjuk guru untuk mengikuti workshop. 

5)  Peran sebagai leader, kepala sekolah beperan dalam mempengaruhi 

untuk mencapai visi dan tujuan sekolah. Kepala sekolah merupakan 

pemimpin bagi lembaga pendidikaan yang dipimpinnya. Seorang kepala 

sekolah harus mampu mengembangkan visi dan misi yang ada di 

sekolah. Serta mengembangkan segala sumber daya yang dimiliki dalam 
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rangka mencapai visi dan misi yang telah ditentukannya tersebut. Peran 

sebagai inovator, kepala sekolah menjadi pribadi yang dinamis dan 

kretif. Kepala sekolah memiliki kemampuan untuk memajukan sekolah. 

Dengan demikian kepala sekolah mampu merencanakan ide cemerlang 

sehingga dalam mengembangkan ada inovasi inovasi baru. Untuk 

menjadi inovator siswa, kepala sekolah memantau perkembangan siswa 

melalui pekerjaan siswa yng diberikan ketika satu dua kali masuk kelas 

memberikan matreri kepada siswa.  

6) Peran sebagai motivator, kepala sekolah memberikan dorongan sehingga 

komponen pendidikan dapat berkembang.  Kepala sekolah merupakan 

pemimpin bagi bawahannya, kepala sekolah memberikan pengarahan 

bagi guru di SD Negeri Tegalmuncar untuk memberikan contoh yang 

baik untuk guru maupun siswa.   

7) Peran sebagai inovator, Untuk menjadi inovator siswa kepala sekolah 

memantau perkembangan siswa melalui pekerjaan siswa yng diberikan 

ketika satu dua kali masuk kelas memberikan materi kepada siswa.  

8) Kepala Sekolah sebagai enterprenur, di SD Negeri Tegalmuncar kepala 

sekolah belum melakukan perannya sebagai enterprenur secara optimal 

karena beberapa kendala. Melalui peran sebagai enterprenur kepala 

sekolah dapat menumbuhkan sebuah enterprenur dengan dengan melihat 

sekolah sebagai ladang bisnis semisal dengan membuat promosi yang 

menarik untuk sekolah 

Peran kepala sekolah yang di tunjukkan melalui beberapa peran 

sudah mulai berjalan dengan baik sesuai dengan yang diinginkan. Guru 

merasakan beberapa yang usaha yang dilakukan kepala sekolah dalam 

memajukan SD Negeri Tegalmuncar.  Kepala sekolah perlu 

mengembangkan peran sebagai enterprenur karena dengan memikirkan 

sekolah sebagai ladang bisnis maka akan terbentuk promosi yang 

menarik pada pengenalan di lingkungan sekitar. Jadi, jikakepala sekolah 

mempunyai jiwa enterprenur sedikit dana maka bisa untuk 

mengembangkan. 
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Kelemahan SD Negeri tegalmuncar mengenai banyak hal yang 

menjadikan alasan menurunnya minat orang tua. Seperti yang tertera 

dalam wawancara masyarakat, guru, dan kepala sekolah bahwa SD 

Tegelmuncar banyak sarana dan prasarana yang belum memadai 

disamping itu minimnya dana bos yang  mengakibatkan sekolah susah 

berkembang.  Sekolah mengalami kesulitan dalam berkembang karena 

dana sekolah yang sangat minimalis yang berasal dari dana bos serta 

kurangnya kepedulian orang tua mengenai perkembangan sekolah. Dari 

pandangan lain masyarakat kurang menariknya SD Negeri Tegalmuncar 

karena belum memiliki program yang menonjol dikalangan masyarakat. 

Keterkaitan sekolah dengan masyarakat merujuk pada partisipasi 

masyarakat dengan menaruhkan harapan pada SD Negeri Tegalmuncar 

untukn mempunyai progam yang sesuai dengan harapan masyarakat dan 

masyarakat berharap sekolah memberikan yang terbaik. 

3.1.4 Pengembangan Sekolah 

Dari beberapa kendala yang terdapat dapa penurunan animo masyarakat yang 

diantaranya adalah KB yang berhasil, pendidikan orang tua yang tinggi yang 

memilih menyekolahkan anaknya yang berbasis agama, dana dos yang minimalis, 

promosi yang standar, persaingan dengan sekolah swasta dekat dengan SD Negeri 

Tegalmuncar, sarana dan prasarana sekolah yang belum memadai, dan prrogram 

sekolah yang kurang menarik masyarakat. terkait hambatan tersebut pada masyarakat 

sekitar memberikan masukan untuk SD Negeri Tegalmuncar yaitu dengan 

meningkatkan mutu pendidikan, perbaikan sarana dan prasarana, penambahan 

program sekolah yang menarik serta kepala sekolah perlu mengembangkan 

kemapuan enterprenurship sehingga dapat memacu promosi yang menarik pula. 

Dengan demikian diharapkan kemajuan sekolah akan terealisadi dan mendapatkan 

penilaian yang positif dari masyarakat 

 

4. PENUTUP 

Berdasarkan hasol penelitian dan pembahasan yang  telah dipaparkan dalam BAB 

IV, maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa “Pengelolaan Sekolah dalam 
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Mengatasi Turunnya Animo Masyarakat Terhadap  SD Negeri Tegalmuncar” adalah 

sebagai berikut: 

1) Menurunnya animo masyarakat terhadap SD Negeri Tegalmuncar dikarenakan 

adanya beberapa faktor. Terdapat dua faktor yaitu faktor internal dan faktor 

eksternal. Faktor internal yang berkaitan dengan status ekonomi, penghasilan, 

pendidikan, dan pola asuh orang tua. Sedangkan faktor eksternal meliputi faktor 

keadaan sekolah, faktor manajemen sekolah, dan faktor letak sekolah. Penyebab 

yang paling dominan terkait penurunan animo di SD Negeri Tegalmuncar 

adalah stratus ekonomi orang tua dengan gambaran yang mempunyai 

pendidikan yang lebih tinggi berkeinginan untuk menyekolahkan anaknya di 

sekolah yang berprogram agama dan mempunyai kegiatan eksrakulikuler 

menarik.. 

2) Pengelolaan sekolah yang dilakukan kepala sekolah meliputi beberapa peran , 

yaitu : Peran sebagai edukator, Peran sebagai manajer, Peran sebagai 

administrator, Peran sebagai supervisor, Peran sebagai leader, Peran sebagai 

innovator, Peran sebagai motivator. 

Kecuali peran sebagai enterprenur. Hal itu terlihat dari sedikitnya promosi 

yang dilakukan kepala sekolah serta program-program yang dilakukan di SD 

Negeri Tegalmuncar. Melalui peran yang sudah dilakukan kepala sekolah di SD 

Negeri Tegalmuncar ternyata hubungan yang sangat baik dengan masyarakat 

sangat diperlukan untuk mendukung dalam memajukan sekolah. Sebuah 

pengelolaan sekolah masyarakat benkontribusi penting dalam upaya sekolah 

menggalang partisipasi masyarakat melalui peran tokoh masyarakat, kegiatan 

silaturahmi sekolah pada masyarakat, dan dengan melalui himbauan atau ajakan 

kepala sekolah dalam berbagai macam kegiatan. Namun, pada kelemahan kepala 

sekolah di SD Negeri Tegalmuncar adalah belum melakukan perannya sebagai 

enterprenur. Jika kepala sekolah sudah melakukan perannya sebagai 

enterprenurship dengan menjadikan sekolah sebagai ladang bisnis , maka 

seminim apapun dana yang dimiliki untuk mengembangkan sekolah akan dapat 

tertutupi dengan menjalin hubungan yang baik pula dengan masyarakat 
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3)  Berdasarkan hasil penelitian di SD Negeri Tegalmuncar kepala sekolah sudah 

melakukan pengembangan sekolah dengan baik. Banyak masukan yang di 

berikan kepada kepala sekolah untuk mengembangkan sekolah menjadi lebih 

baik. Hal tersebut meliputi perlunya meningkatkan mutu pendidikan, perbaikan 

sarana dan prasarana, dan sekolah memberikan program menarik untuk 

masyarakat. Berdasarkan temuan penelitian, sekolah perlu meningkatkan mutu 

pendidikan salah satunya dengan menghadirkan program menaril seperti 

program agama dan program ekstrakulikuler. Selain itu kepala sekolah lebih 

menguatkan perannya sebagai enterprenur. 

 

 

 DAFTAR PUSTAKA  

Adawiah, Rabiatul. 2017.”Pola Asuh Orangtua Dan Implikasinya Terhadap 

Pendidikan Anak”. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan. Vol. 07, No. 01 

(Mei 2017: 33-48)  

Agustinus, Bandur. 2012.”School Based Management Development: Challenges and 

Impact”. Journal of Education Administration. Vol 50 ISS PP 845-873. 

Diaskes Pada tanggal 08 Oktober 2018, pukul 15.00 WIB  

Ali, Mohammad dan Muhammad Asrori. 2014. Metodologi dan Aplikasi Riset 

Pendidikan. Jakarta: PT Bumi Aksara  

Andri. 2014. “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Rendahnya Minat Trerhadap SMP 

Negeri”. Jurnal Pendidikan Humainora. Vol. 02, No. 03 (September 2014: 

228-235)  

Andriani, Tuti. 2015.”Sistem Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi Dan 

Komunikasi”. Jurnal Sosial Budaya. Vol. 12, No. 2 (Oktrober 2017: 108-

125)  

Arikunto, S. 2010. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka 

Cipta  

Asmani, Jamal Ma’mur. 2012. Buku Panduan Internasional Pendidikan Karakter Di 

Sekolah. Yogyakarta. Diva Press  

Derpartemen Pendidikan Indonesia. 2008. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: 

Balai Pustaka  

Dipdiknas. 2003. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 Tentang 

Sistem Pendidikan Nasional  

E Mulyasa. 2007. Manajemen Berbasis Sekolah (Konsep, Strategi, dan 

Implementasi). Bandung: Remaja Rosdakarya  

E, Mulyasa. 2009. Praktik Penelitian Tindakan Kelas. Bandung: Rosdakarya  



12 
 

Efferin, S & Bonnie. 2010. Seni Perang Sun Zi Dan Sistem Pengendalian 

Manajemen. Jakarta: PT Elex Media Komputindo  

Ganes. 2010. Orientas Penyelenggaraan Pendidikan Dasar Berbasis Karakter. 91  

Https://ganes77.wordpress.com/2010/06/2/orientasi-penyelenggaraan-pendidikan-

dasar-berbasis-pendidikan-karakter/. 10 Desember 2018  

Kemendikbud. 2017. Permendikbud No 23 Tahun 2017 Tentang Hari Sekolah. 

Jakarta:Kemedikbud.  

Krismawintari, N.P.D. 2011. “Faktor-Faktor Yang Dipertimbangkan Orangtua 

Dalam Memilih Sekolah (Studi Pada SMK 1 Harapan Denpasar). Tesis. 

Denpasar: PPS Universitas Udayana  

Liana, Nurul Agustin. 2016. “Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kepuasan 

Orangtua Peserta Didik Terhadap Layanan Pendidikan”. Jurnal Administrasi 

Pendidikan. Vol. 25, No.01 (Maretr 2016: 39-46)  

Marini, Arinta. 2014. Manajemen Sekolah Dasar. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya: 

Alfabeta  

Minarti, Sri. 2011. Manajemen Sekolah (Mengelola Lembaga Pendidikan Secara 

Mandiri). Yogyakarta: Ar Ruzz Media  

Moleong, Lexy. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi). Bandung: 

Remaja Rosada Karya  

Nur, Muhammad. 2016.”Manajemen Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu 

Pendidikan Pada SDN Dayah Guci Kabupaten Padie”. Jurnal Administrasi. 

Vol. 4, No. 1 (Februari 2016: 93-103)  

Owens, R.G. 1991. Organizational Behavior in Education, Englewood Cliffs. New 

Jersew: Prentice Hall, Inc.  

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008, Tentang Pembinaan 

Kesiswaan. Jakarta  

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010  

Pirdata, Prof. Dr. Made. 2011. Manajemen Pendidikan. International. Jakarta: 

Reineka Cipta  

Prastowo, Andi. 2012. Metode Penelitian Kuaitatif Dalam Prespektif Rencana 

Penelitian. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media  

Prihanto, dkk. 2013. “Keputusan Orangtua dalam Menentukan Pendidikan Dasar 

Bagi Anak di Desa Padeyan Kecamatan Ngemplak”. Jurnal Analisa 

Sosiologi. Vol. 02, No. 01 (Oktober 2013: 63-80) 


