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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori

1. Manajemen Sekolah

a. Pengertian Manajemen Sekolah

Manajemen dalam arti luas adalah perencanaan, pelaksanaan, dan

pengawasan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan 

efesien. Menurut Bafadal (2003:55) manajemen sekolah dasar merupakan proses 

dimana kepala sekolah dasar selaku administrator bersama guru dan staf serta 

orang tua berupaya mencapai tujuan instituisional sekolah dasar secara efisien. 

Sejalan dengan pendapat diatas, menurut Minarti (2015:38) mengatakan bahwa 

manajemen berbasis sekolah dapat diartikan sebagai satu kesatuan  komponen 

sekolah yang bekerja sama dengan stakeholders sekolah bersama-sama untuk 

meningkatakan mutu pendidikan sekolah dengan acuan  standar dari pemerintah. 

Uraian dari beberapa pendapat diatas, penulis menarik kesimpulan bahwa 

manajemen sekolah adalah suatu strategi untuk meningkatkan mutu pendidikan 

dan meningkatkan keterlibatan langsung dari komunitas sekolah (kepala sekolah, 

guru, siswa, orang tua dan masyarakat) secara signifikan kepada satuan 

pendidikan sekolah secara individual. Manajemen Sekolah juga dapat digunakan 

sebagai perantara anatara sekolah dengan siswa. Manajemen Sekolah yang baik 

akan menciptakan mutu pendidikan dan warga sekolah yang baik pula.
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b. Karakteristik Manajemen Sekolah 

Manajemen Sekolah dapat diketahui anatara lain dari bagaimana upaya sekolah 

dalam mengoptimalkan kinerja organisasi sekolah, proses belajar-

mengajar,pengelolaan sumber daya manusia, dan pengelolaan sumber daya dan 

administrasi (Mulyasa, 2002:29). Sedangkan menurut Bafadal (2003:82) 

menjelaskan manajemen sekolah ada tiga karakteristik yang menjadi ciri khas dan 

harus dikedepankan dari yang lain pada manajemen tersebut, yaitu sebagai 

berikut: 

a. Wewenang  dan tanggung jawab dalam pengambilan keputusan yang 

berhubungan dengan peningkatan mutu pendidikan yang didesentralisasikan 

kepada para stakeholder sekolah. 

b. Domain manajemen peningkatan mutu pendidikan yang mencakup 

keseluruhan, kepegawaian, keuangan, sarana prasarana, penerimaan, dan 

siswa baru. 

c. Walaupun keseluruhan domain manajemen peningkatan mutu pendidikan 

didesentralisasikan kepada sekolah-sekolah, diperluaskan regulasi yang 

mengatur fungsi kontrol pusat terhadap keseluruhan pelaksanaan kewenangan 

dan tanggung jawab pemerintah.  

Manajemen Sekolah memiliki karakteristik yang harus dipahami oleh sekolah 

yang menerapkan. Karakteristik manajemen sekolah didasarkan atas input, proses, 

dan output (Minarti, 2012:58). Menguraikan karakteristik manajemen sekolah, 

menggunakan pendekatan sistem yaitu input-proses-output digunakan untuk 

memandunya. Hal ini didasari oleh pengertian bahwa sekolah merupakan sebuah 
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sistem, sehingga penguraian karakteristik manajemen sekolah (yang juga 

karakteristik sekolah efektif) mendasarkan kepada input, proses, dan output.  

1. Input Pendidikan 

Input adalah sesuatu kegiatan yang harus tersedia untuk berlangsungnya 

proses. Input juga disebut sesuatu yang berpengaruh terhadap proses. Input 

merupakan prasyarat proses. Input Sumber Daya Manusia (SDM), input 

sumber daya, input manajemen, dan input harapan. Input dari manajemen 

sekolah sebagai berikut: 

a. Memiliki kebijakan, tujuan, dan sasaran mutu yang jelas 

b. Sumber daya tersedia dan siap 

c. Staf yang kompeten dan berdedikasi tinggi 

d. Memiliki harapan prestasi yang tinggi 

e. Fokus pada pelanggan (khususnya siswa) 

f. Input manajemen 

2.  Proses 

Proses yaitu berubahnya sesuatu (input) menjadi sesuatu yang lain 

(output). Di tingkat sekolah, proses meliputi pelaksanaan administrasi 

dalam arti proses (fungsi) dan administrasi dalam arti sempit. Sekolah 

yang efektif pada umumnya memiliki sejumlah karakteristik proses 

sebagai berikut : 

a. Proses belajar mengajar yang efektifitasnya tinggi 

b. Kepemimpinan kepala sekolah yang kuat 

c. Lingkungan sekolah yang aman dan tertib 

d. Pengelolaan tenaga kependidikan yang efektif 
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e. Sekolah memiliki budaya mutu 

f.  Sekolah memiliki tim kerja yang kompak, cerdas, dan dinamis 

g. Sekolah memiliki kewenangan (kemandirian) 

h. Partisipasi stakeholder yang tinggi 

i. Sekolah memiliki keterbukaan (transparansi) manajemen 

j. Sekolah memiliki kemauan untuk berubah 

k. Sekolah melakukan evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan 

l. Memiliki komunikasi yang baik 

m. Sekolah memiliki akuntabilitas 

n. Sekolah memiliki sustainabilitas 

3.  Output yang diharapkan 

Output pendidikan adalah kinerja (prestasi) sekolah. Kinerja sekolah 

dihasilkan dari proses pendidikan. Output pendidikan dinyatakan tinggi 

jika prestasi sekolah tinggi dalam hal berikut. 

a. Output berupa prestasi akademik (academic, achivement) dan ouput 

berupa prestasi nonakademik (non-academic achivement). Output 

prestasi akademi misalnya, NEM, lomba karya ilmiah remaja, lomba 

(Bahasa Inggris, Matematika, Fisika), cara-cara berfikir (kritis, 

kreatif/divergen, nalar, rasional, induktif, deduktf, dan ilmiah). 

b. Output non-akademik, misalnya keingintahuan yang tinggi, harga diri 

kejujuran, kerjasama yang baik, rasa kasih sayang yang tinggi terhadap 

sesama, solidaritas yang tinggi, toleransi, kedisiplinan, kerajinan 

prestasi olah raga, kesenian, dan kepramukaan 
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Uraian dari beberapa pendapat diatas, penulis dapat menarik kesimpulan 

bahwa karakteristik manajemen sekolah yaitu suatu usaha yang dilakukan oleh 

pihak sekolah untuk meningkatkan kinerja pendidikan. Usaha yang dilakukan 

dilalui berdasarkan input proses dan output.  

c. Tujuan dan Manfaat Manajemen Sekolah 

Manajemen Sekolah merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai 

keunggulan masyarakat bangsa dalam penguasaan ilmu dan teknologi yang 

dinyatakan dalam GBHN. Manajemen Sekolah suatu kegiatan yang ditandai 

dengan otonomi sekolah dan pelibatan masyarakat merupakan respons pemerintah 

terhadap gejala-gejala yang muncul di masyarakat, bertujuan untuk meningkatkan 

efisiensi, mutu, dan pemerataan pendidikan (Mulyasa, 2002:25). Manajemen 

Sekolah juga dapat bertujuan untuk memandirikan atau memberdayakan sekolah 

melalui kewenangan (otonomi) kepada sekolah dan mendorong sekolah untuk 

melakukan pengambilan secara partisipatif.  

Tujuan utama penerapan manajemen sekolah pada intinya adalah untuk 

penyeimbangan serta penyempurnaan struktur kewenangan antara sekolah, 

pemerintah daerah pelaksanaan proses dan pusat sehingga manajemen menjadi 

lebih efisien. Setelah melihat tujuan utama Manajemen Sekolah juga dapat 

merujuk pada tujuan secara umum pada Manajemen Sekolah yaitu suatu usaha 

untuk memandirikan atau memberdayakan sekolah melalui perintah dari kepala 

sekolah, pemberian wewenang yang lebih besar kepada sekolah untuk mengelola 

sumber daya sekolah dan mendorong partisipasi warga sekolah serta masyarakat 

untuk meningkatkan mutu pendidikan (Sri Minarti, 2015:69). Peningkatan 

efisiensi antara lain, diperoleh melalui keleluasaan mengelola sumberdaya 
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partisipasi masyarakat dan penyederhanaan birokrasi. Sementara peningkatan 

mutu dapat diperoleh, antara lain, melalui partisipasi orang tua terhadap sekolah, 

fleksibilitas pengelolaan sekolah dan kelas, peningkatan profesionalisme guru dan 

kepala sekolah.  

Tujuan manajemen sekolah menurut Kustini Hardi yang dikutip Sri 

Minarti (2015:69) adalah  

1. mengembangkan kemampuan kepala sekolah bersama guru dan unsur 

komite sekolah dalam aspek Manajemen Sekolah untuk meningkatkan mutu 

sekolah. 

2. Mengembangkan kemampuan kepala sekolah bersama guru dan unsur 

komite sekolah dalam pelaksanaan pembelajaran yang aktif dan 

menyenangkan, baik di sekolah maupun di lingkungan. 

3. Mengembangkan peran serta masyarakat yang lebih aktif dalam masalah 

umum persekolahan dari unsur komite sekolah dalam membantu 

peningkatan mutu sekolah. 

Manajemen sekolah dikatakan dapat bermanfaat, apabila terdapat empat 

sumber daya yang harus didesentralisasikan yang pada hakikatnya merupakan inti 

dan isi dari Manajemen Sekolah. Sri Minarti (2015:70) mengemukakan manfaat 

manajemen sekolah yaitu : (1) kekuasaan harus didesentralisasikan ke sekolah-

sekolah secara langsung, yaitu melalui dewan sekolah. Termasuk dalam 

kewenangan ini adalah yang menyangkut pengangkatan dan pemberhentian 

kepala sekolah, guru, dan staf sekolah, (2) pengetahuan juga harus 

didesentralisasikan sehingga sumber daya manusia di sekolah mampu 

memberikan kontribusi yang berarti bagi kinerja sekolah. Pengetahuan yang perlu 
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didesentralisasikan meliputi keterampilan pekerjaan langsug, keterampilan 

kelompok, pengetahuan pengorganisasian, (3) informasi harus didistribusikan ke 

seluruh konstituen sekolah bahkan keseluruhan stakeholder, (4) penghargaan bisa 

berupa fisik maupun non fisik yang semuanya didasarkan atas prestasi kerja. 

Uraian dari beberapa pendapat diatas, penulis menarik kesimpulan bahwa 

tujuan dari manajemen sekolah yaitu sebagai bentuk peningkatan efisiensi dalam 

mengelola sumberdaya serta partisipasi masyarakat. Sementara manfaat dari 

manajemen sekolah yaitu semua usaha yang dilakukan untuk meningkatkan mutu 

pendidikan akan tersalurkan kepada sekolah bahkan keseluruhan stakeholder.  

  

2. Pendidikan Karakter 

a. Pengertian Pendidikan Karakter 

Pendidikan dan pembentukan karakter merupakan hal yang sangat penting 

dalam kehidupan seseorang. Pendidikan tidak hanya membentuk insan Indonesia 

yang cerdas, namun juga berkepribadian atau berkarakter. Pendidikan nasional 

mempunyai fungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak 

serta peradaban bangsa yang akan berpengaruh dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa, serta bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik 

agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu,cakap, kreatif, mandiri, demokratis, dan 

bertanggung jawab.  

Menurut Arifin (2012:22) bahwa pendidikan karakter adalah pendidikan 

ihwal karakter, atau pendidikan yang mengajarkan hakikat karakter dalam ketiga 

ranah yaitu cipta, rasa, dan karsa. Sedangkan menurut Wiyani (2013:25) 
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menyatakan bahwa karakter adalah kualitas atau kekuatan mental dan moral, 

akhlak atau budi pekerti individu yang merupakan kepribadian khusus, yang 

menjadi pendorong dan penggerak, serta membedakannya dengan invidu lain. 

Sebagai upaya untuk meningkatkan kesesuaian mutu pendidikan karakter, 

Kementrian Pendidikan Nasional mengembangkan grand design pendidikan 

karakter untuk setiap jalur , jenjang, dan jenis satuan pendidikan. Grand design 

menjadi rujukan konseptual dan opersional pengembangan, pelaksanaan, dan 

penilaian pada setiap jalur jenjang pendidikan.  

Uraian diatas dapat disimpulkan, bahwa Pendidikan Karakter yaitu suatu 

kemampuan yang membentuk watak serta kepribadian pada anak. Pendidikan 

karakter pada anak terbentuk tidak hanya dari pihak keluarga melainkan juga 

dapat terbentuk dari pengaruh lingkungan di sekitarnya. Pendidikan karakter juga 

merupakan pendidikan budi pekerti yang melibatkan aspek pengetahuan, 

perasaan, dan tindakan.   

 

b. Tujuan Pendidikan Karakter 

Menurut Zubaedi  (2011:18) menyatakan bahwa pendidikan karakter secara 

terperinci memiliki lima tujuan. Pertama, mengembangkan potensi pada peserta 

didik yang memiliki nilai-nilai karakter bangsa. Kedua, mengembangkan 

kebiasaan dan perilaku peserta didik yang terpuji dengan tradisi budaya bangsa 

yang religius. Ketiga, menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggungjawab. 

Keempat, mengembangkan kemampuan peserta didik menjadi manusia yang 

mandiri, kreatif, dan berwawasan kebangsaan. Kelima, mengembangkan 

lingkungan kehidupan sekolah sebagai lingkungan belajar yang aman, jujur, 



17 
 

 
 

 

penuh kreativitas dan persahabatan dan dengan rasa kebangsaan yang tinggi dan 

penuh kekuatan (dengan rasa kebangsaan yang tinggi dan penuh kekuatan 

(dignity). Sejalan dengan pengertian diatas menurut Zainul (2012:22) yaitu 

Pendidikan karakter bertujuan membangun dan membentuk pola pikir, sikap, dan 

perilaku peserta didik agar menjadi pribadi yang positif, berjiwa luhur, berakhlak 

karimah, dan bertanggung jawab. Dalam konteks pendidikan, pendidikan karakter 

adalah usaha sadar yang dilakukan untuk membentuk peserta didik menjadi 

pribadi positif dan berakhlak karimah sesuai dengan Standar Kompetensi Lulusan 

(SKL) sehingga dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. 

 

Menurut Kemendiknas (2010:7), tujuan pendidikan karakter anatara lain : 

a. Mengembangkan potensi yang dimiliki peserta didik sebagai manusia dan 

warga negara yang memiliki nilai-nilai budaya dan karakter bangsa; 

b. Mengembangkan kebiasaan dan perilaku peserta didik yang terpuji dan 

sejalan dengan nilai-nilai budaya dan tradisi budaya bangsa yang religius; 

c. Menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab peserta didik sebagai 

generasi penerus bangsa; 

d. Mengembangkan kemampuan peserta didik untuk menjadi manusia yang 

aktif, mandiri, kreatif, inovatif dan berwawasan kebangsaan; 

e. Mengembangkan lingkungan kehidupan sekolah sebagai lingkungan belajar 

yang aman, jujur, penuh kreativitas dan kekeluargaan, serta dengan rasa 

kebangsaan yang tinggi dan penuh kekuatan. 

Uraian dari berbagai penjelasan diatas, dapat dipahami bahwa tujuan dari 

pendidikan karakter adalah membentuk, menanamkan, memfasilitasi, dan 
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mengembangkan nilai-nilai positif pada anak sehingga menjadi pribadi yang 

unggul dan bermartabat. Pendidikan karakter sangat mempengaruhi kehidupan 

anak dalam kegiatan sekolah dirumah maupun dimasyarakat. Keberhasilan 

pendidikan karakter ditentukan oleh perilaku seseorang yang sesuai dengan apa 

yang dilakukan. 

 

3. Peran Orang Tua 

a. Pengertian Peran Orang Tua 

Peran orang tua menuntut kita untuk berbuat sesutau bagi si anak. Kita 

tidak boleh menganut prinsip: “Biarlah perkembangan anak atas dirinya sendiri” 

atau menyerah dengan pernyataan, “Anak tersebut  sudah mempunyai sifat 

menjadi anak nakal”. Mempertahankan prinsip atau pernyataan ini berarti kita 

melarikan diri dari peranan dan tanggung jawab kita terhadap anak (Gunarsa, 

2013:7).  Menghadapi anak kita selalu akan menemui ciri-ciri khas yang 

menyebabkan perbedaan-perbedaan anak yang satu dengan anak yang lain. Sejak 

kecil kita sudah mengamati ada bayi yang aktif,  ada yang mudah menangis, dan 

lain-lain. Bahkan pada anak-anak yang dibesarkan dalam satu keluarga, atau dari 

cara pengasuhan yang sama , juga dapat kita lihat perbedaan-perbedaan yang 

terdapat pada dirinya. Terdapat prinsip “Child-centered approach”. Artinya, 

perawatan dan pengasuh, sikap dan perlakuan orang tua terhadap anak hendaknya 

memperhitungkan situasi dan keadaan pada anak. Peran dan tanggung jawab kita 

sebagai orang tua ini haruslah dimulai sejak lahirnya anak tersebut. Karena sejak 

saat itu si anak mulai menerima pengaruh rangsangan dari luar. Anak tersebut 



19 
 

 
 

 

mulai mempelajarai bagaimana usia menerima, mengolah dan bereaksi terhadap 

sesuatu rangsangan.  

Peran orang tua sangat penting. Pentingnya keluarga sebagai tempat 

sosialisasi pertama terletak pada pentingnya beberapa kemampuan yang diajarkan 

dalam tahap ini. Pada masyarakat modern, seorang anak sangat tergantung pada 

cara orang tua atau keluarga mendidiknya. Peran orang tua dalam membimbing 

adalah sebagai pendidik utama, termasuk membimbing anak menghadapi dunia 

persekolahan. Karena proses pembelajaran berlangsung lewat lembaga sekolah, 

bimbingan konkret bagi saudara-saudara ialah mempersiapkan anak-anak (Drost, 

1998:63). 

Uraian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa peran orang tua sangat 

penting bagi anak. Peran dan tanggung jawab yang diberikan oleh orang tua 

sangat besar untuk anak. Seorang anak akan mempunyai karakter yang baik dalam 

kehidupan sehari-hari tidak luput dari peran orag tua. Orang tua tidak hanya 

bertanggung jawab dalam membesarkan anak melainkan juga bertanggung jawab 

dalam membimbing adalah sebagai pendidik utama, termasuk membimbing anak 

menghadapi dunia persekolahan. 
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B. Kajian Penelitian yang Relevan  

Tabel 2.1 Penelitian Relevan 

No. Nama Judul Persamaan Perbedaan 
1. Penelitian Relevan : 

Marniyatun, Pelaksanaan  

Manajemen Berbasis 

Sekolah  

Di Sd Muhammadiyah 

Demangan  

Yogyakarta 

 

a. Sama-sama menganalisis 

tentang manajemen 

sekolah 

b. Penelitian sama-sama 

dilakukan dengan 

pendekatan kualitatif. 

a. Penelitian diatas dilakukan di 

SD Muhammadiyah 

Yogyakarta, sedangkan pada 

penelitian saya akan dilakukan 

di SD Muhammadiyah 4 

Malang. 

b. Penelitian diatas membahas 

tentang pelaksanaan 

Manajemen Berbasis Sekolah, 

sedangkan penelitian yang akan 

dilakukan peneliti membahas 

tentang manajemen sekolah 

dalam pembentukan karakter 

anak melalui peran orang tua. 

2. Penelitian Relevan :  

Staniah Rachmayanti, 

Implementasi Pendidikan 

Karakter  

Dalam Pembelajaran Di 

Program Keahlian Titl  

Smkn 2 Yogyakarta 

 

a. Sama-sama menganalisis 

tentang Pendidikan 

Karakter. 

b. Penelitian sama-sama 

dilakukan dengan 

pendekatan kualitatif. 

a. Penelitian diatas dilakukan di 

Smkn 2 Yogyakarta, sedangkan 

pada penelitian saya akan 

dilakukan di SD 

Muhammadiyah 4 Malang. 

b. Penelitian diatas membahas 

tentang implementasi 

pendidikan karakter, sedangkan 

penelitian yang akan dilakukan 

peneliti membahas tentang 

manajemen sekolah dalam 

pembentukan karakter anak 

melalui peran orang tua. 

 

Perbedaan dan kelebihan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah meneliti 

tentang pelaksanaan manajemen sekolah dan hanya dalam lingkup kegiatan 

pembentukan karakter melalui peran orang tua. 
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C. Kerangka Pikir  

                                                                    

Dasar pemikiran 

Penekanan         

 

 

Kondisi Faktual          Kondisi Ideal              

        

 

    

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pikir 

1. Kegiatan yang menekankan pendidikan 

karakter pada anak. 

2. Pembinaan dari Kepala sekolah dalam 

pembentukan karakter anak. 

3. Kepala sekolah dibantu oleh guru dan 

orang tua dalam pembentukan karakter 

anak. 

1. Kegiatan dan pembiasaan yang 

menekankan pendidikan karakter. 

2. Kepala sekolah selalu mengarahkan 

supaya berkarakter yang baik. 

3. Turut andil orang tua dalam 

pembentukan karakter. 

Manajemen berbasis sekolah atau madrasah adalah bentuk otonomi manajemen pendidikan 

pada satuan pendidikan, yang dalam hal ini kepala sekolah atau madrasah dan guru dibantu 

oleh komite sekolah atau madrasah dalam mengelola kegiatan pendidikan 

Manajemen Sekolah  

 

Analisis Manajemen Sekolah dalam Pembentukan Karakter Anak melalui Peran Orang 

Tua di SD Muhammadiyah 4 Malang 

Pelaksanaan Managemen 

Sekolah dalam 

Pembentukan Kakarter 

Anak di SD 

Muhammadiyah 4 Malang 

Kendala Pelaksanaan 

Manajemen Sekolah dalam 

Pembentukan Kakarter 

Anak di SD 

Muhammadiyah 4 Malang 

 

Solusi mengatasi kendala 

Pelaksanaan Managemen 

Sekolah dalam Pembentukan 

Kakarter Anak di SD 

Muhammadiyah 4 Malang 

 

UU No. 20 Tahun 2003 

Mendeskripsikan pelaksanaan Manajemen Sekolah Dalam Pembentukan Karakter Anak 

Melalui Peran Orang yang mengacu padapelaksanaan, kendala serta solusi yang dilakukan 

Jenis penelitian : Kualitatif Deskriptif 

Pengumpulan Data : Observasi, Wawancara, Dokumentasi 

Analisis Manajemen Sekolah Dalam Pembentukan Karakter Anak 

Melalui Peran Orang Tua Di SD Muhammadiyah 4 Malang 


