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ABSTRAK 

Rosmalina Kemala. 2022. Implementasi Manajemen Pendidikan Islam 
Sekolah Dasar Islam Ar – Raafi’ Kota Makassar. Dibimbing oleh Bapak Dr. 
Muh. Rusli Malli, M.Ag dan Bapak Dr. Jaelan Usman, M.Si. 
 

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengidentifikasi perencanaan 
pendidikan Islam di Sekolah Dasar Ar-Raafi’ Kota Makassar, (2) 
mengidentifikasi pengorganisasian pada Sekolah Dasar Islam Ar-Raafi’ 
Kota Makassar, (3) mengidentifikasi pelaksanaan pendidikan Islam di 
Sekolah Dasar Islam Ar-Raafi’ Kota Makassar, (4) mengidentifikasi 
pengawasan pada Sekolah Dasar Islam Ar-Raafi’ Kota Makassar. 
Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif dengan  teknik 
pengumpulan data melalui dokumentasi, studi pustaka dan wawancara 
kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang kurikulum, kepala bidang 
kesiswaan, guru penanggung jawab mapel khusus, wali kelas, dan 
beberapa guru lainnya.  

 
Hasil Penelitian menunjukkan bahwa: SD Islam Ar-Raafi’ sudah 

mengimplementasikan 4 fungsi manajemen yaitu perencanaan, 
pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan secara efektif dan 
efisien. Penerapan fungsi perencanaan oleh kepala sekolah guru, dan 
tenaga pendidik terlihat dari langkah – langkah merumuskan visi, misi, 
tujuan, membuat perencanaan program belajar, membuat perencanaan 
kurikulum yang dikombinasikan kurikulum dinas pendidikan dengan 
kurikulum khas sekolah, merencanakan program ekstrakurikuler, serta  
merencanakan sarana dan prasarana. Penerapan fungsi 
pengorganisasian dalam menempatkan guru sudah sesuai, berdasarkan 
kemampuan dan latar belakang pendidikan, walaupun ditemukan ada satu 
guru yang tidak sesuai dengan pendidikannya, akan tetap memiliki 
kemampuan dibidang tersebut. Fungsi pelaksanaan dalam proses belajar 
mengajar sudah cukup berjalan dengan baik dan penerapan fungsi 
pengawasan sudah dilaksanakan dengan memantau semua kegiatan 
sekolah sudah berjalan sesuai dengan yang direncanakan, jika belum 
maka dilakukannya evaluasi bulanan, semesteran dan tahunan. 
 

Kata Kunci : Manajemen, Perencanaan, Pengorganisasian, 

Pelaksanaan, Pengawasan. 
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ABSTRACT 

Rosmalina Kemala. 2022. Implementation Management of Islamic 

Education for Ar-Raafi' Elementary School Makassar City. Supervised by 

Mr. Dr. Moh. Rusli Malli, M.Ag and Mr. Dr. Jaelan Usman, M.Si. 

 

This study aims to (1) identify the planning of Islamic education in the Ar-

Raafi' Elementary School Makassar City, (2) identify the organization at the 

Ar-Raafi' Islamic Elementary School Makassar, (3) identify the 

implementation of Islamic education in the Ar-Raafi' Islamic Elementary 

School in Makassar. Raafi' Makassar City, (4) identified supervision at the 

Ar-Raafi' Islamic Elementary School Makassar City. This study uses a 

qualitative analysis method with data collection techniques through 

documentation, literature study and interviews with principals, vice 

principals for curriculum, heads of student affairs, teachers in charge of 

special subjects, homeroom teachers, and several other teachers. 

 

The results of the study show that: SD Islam Ar-Raafi' has implemented 4 

management functions, namely planning, organizing, implementing, and 

supervising effectively and efficiently. The implementation of the planning 

function by principals, teachers, and educators can be seen from the steps 

in formulating vision, mission, goals, planning learning programs, making 

curriculum plans that combine the curriculum of the education office with 

the typical school curriculum, planning extracurricular programs, and 

planning facilities and infrastructure. . The application of the organizing 

function in placing teachers is appropriate, based on ability and educational 

background, although it is found that one teacher is not in accordance with 

his education, will still have the ability in that field. The implementation 

function in the teaching and learning process has gone quite well and the 

implementation of the supervisory function has been carried out by 

monitoring all school activities that have been going as planned, if not, then 

monthly, semester and annual evaluations are carried out. 

 
 

Keywords: Management, Planning, Organizing, Action, Controlling. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat esensial di dalam 

kehidupan manusia karena melalui pendidikan manusia diatur tentang 

bagaimana cara beribadah kepada Allah SWT, bermuamalah dengan 

sesama manusia, dan bagaimana cara berakhlak yang baik. Pendidikan 

menjadi dasar yang sangat penting karena melalui pendidikan manusia 

bisa memperhatikan dan melihat, menggunakan serta mengelola segala 

ciptaan Allah SWT yang ada di langit dan di bumi dengan baik. (Yusutria, 

2016). 

Adapun tujuan nasional pendidikan di Indonesia adalah: 

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, 

serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 

negara”. (Undang – Undang Sistem Pendidikan Nasional No.20 Tahun 

2003). 

Berdasarkan tujuan pendidikan di atas, maka dalam hal 

penanaman nilai – nilai spiritual menjadi dasar yang sangat penting untuk 

memberikan pondasi terhadap peserta didik dalam menghadapi dunia 

perubahan yang tidak mudah dijalani dengan berbagai tantangan di 

dalamnya.  
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Islam memandang pendidikan sebagai proses yang berhubungan 

dengan upaya mempersiapkan manusia untuk mengemban amanah 

sebagai khalifah Allah di muka bumi. Untuk tujuan ini, manusia diciptakan 

lengkap dengan segala potensi dan fasilitas pendukung yang 

memungkinkannya dapat secara optimal untuk mengemban amanah 

tersebut. Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Baqarah/2 :30 : 

َماَء َونَْحُن َوإِْذ قَاَل َربَُّك ِلْلَمََلئَِكِة إِن ِي َجاِعٌل ِفي اْْلَْرِض َخِليفَةً ۖ قَالُوا أَتَْجعَُل ِفيَها َمْن يُْفِسُد فِيَها  َويَْسِفُك الد ِ

ُس لََك ۖ َقاَل إِن ِي أَْعلَُم َما ََل تَْعلَُمون نَُسب ُِح بَِحْمِدكَ  َ  َونُقَد ِ  

Terjemahnya : 

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: 
"Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka 
bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan 
(khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan 
padanyadan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa 
bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" 
Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak 
kamu ketahui". 

Ayat di atas menegaskan adanya kehendak luhur dari Allah Swt. 

Untuk menyerahkan tugas pengendalian bumi ini kepada makhluk-Nya 

yang baru, yaitu manusia. Untuk mengemban amanah tersebut, Allah Swt. 

telah membekali banyak potensi dan kemampuan kepada manusia, agar 

segala potensi, kemampuan, kekuatan, perbendaharaan, dan bahan 

mentah yang terkandung di dalam bumi dapat digunakan untuk 

kemakmuran dan kesejahteraan umat manusia sendiri. Untuk menjalani 

amanah sebagai khalifah, maka pendidikan Islam yang terencana sangat 

dibutuhkan dalam membekali manusia mengelola semua kemampuan 

yang ada untuk kebermanfaatan bersama. 
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Menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap umat Islam. 

Sebagaimana sabda Rasulullah Saw. 

 
  َصلَّى هللا َعلَْيِه َوَسلََّم َطلَُب الِعْلِم فَِرْيَضة َعلَى ُكل ِ ُمْسِلمَعْن أَنَِس ْبُن َماِلٍك قَاَل: َقاَل َرُسوُل هللِا 

Artinya : 

Dari Anas bin Malik ia berkata, Rasulullah Saw bersabda : Mencari 
ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. (HR. Ibnu Majah. Dinilai 
shahih oleh Syaikh Albani dalam Shahih wa Dha’if Sunan Ibnu 
Majah no. 224). 

Menurut Freire bahwa dalam pendidikan terdapat tiga unsur 

fundamental, yakni : guru, murid, dan realitas dunia (Mansour Faqih, 

Roem Topatimasang, Toto Rahardjo : 2001). Hubungan antara unsur 

pertama dengan unsur kedua seperti halnya teman yang saling 

melengkapi dalam proses pembelajaran. Keduanya tidak berfungsi secara 

struktural formal yang nantinya akan menjadikan seorang guru berada di 

atas dan seorang murid berada di bawah menerima tekanan – tekanan 

otoritas dari sang guru.  Freire lebih menghendaki bahwa hubungan 

antara guru dan murid seperti halnya seoarang teman atau partnership. 

Dengan model hubungan seperti ini memungkinkan pendidikan itu 

berjalan secara dialogis dan partisipatoris. 

Posisi guru dan murid oleh Freire dikategorikan sebagai subjek 

“yang sadar” (cognitive). Artinya kedua posisi ini sama – sama berfungsi 

sebagai subjek dalam proses pembelajaran. Peran guru mewakili dari 

seorang teman (partnership) yang baik bagi muridnya. Adapun posisi 

realitas dunia menjadi medium atau objek “yang disadari” (cognizable). Di 
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sinilah manusia itu belajar dari hidupnya. Manusia diberikan kebebasan 

dalam memilih dan berbuat, bahkan dalam menentukan nasibnya sendiri 

sesuai fitrahnya sebagai manusia. 

Pendidikan merupakan kata kunci untuk setiap manusia agar ia 

mendapatkan ilmu. Hanya dengan pendidikanlah ilmu akan didapat dan 

diserap dengan baik. Tak heran bila kini pemerintah mewajibkan program 

belajar sembilan tahun agar masyarakat menjadi pandai dan beradab. 

Pendidikan juga merupakan metode pendekatan yang sesuai dengan 

fitrah manusia yang memiliki fase tahapan dalam pertumbuhan. 

Pendidikan Islam memiliki tiga tahapan kegiatan, yaitu : tilawah 

(membacakan ayat Allah), tazkiyah (menyucikan jiwa), dan ta’limul kitab 

wa sunnah (mengajarkan al-kitab dan al-hikmah). Pendidikan dapat 

mengubah masyarakat jahiliyah menjadi umat terbaik disebabkan 

pendidikan mempunyai kelebihan. Pendidikan mempunyai ciri 

pembentukan pemahaman Islam yang utuh dan menyeluruh, 

pemeliharaan apa yang telah dipelajarinya, pengembangan atas ilmu yang 

diperolehnya dan agar tetap pada rel syariah. Hasil dari pendidikan Islam 

akan membentuk jiwa yang tenang, akal yang cerdas, dan fisik yang kuat. 

Pendidikan bermutu adalah pendidikan yang mampu melakukan 

proses pematangan kualitas peserta didik yang dikembangkan dengan 

cara membebaskan peserta didik dari ketidaktahuan, ketidakmampuan, 

ketidakberdayaan, ketidakbenaran, ketidakjujuran dan dari buruknya 

akhlak dan keimanan. Pentingnya manajemen dalam penyelenggaraan 
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sebuah organisasi merupakan hal yang mutlak diperlukan, demikian 

halnya dalam pendidikan manajemen merupakan hal yang penting.  

Pendidikan bermutu lahir dari sistem perencanaan yang baik (good 

planning system) dengan materi dan sistem tata kelola yang baik (good 

govermance system) dan disampaikan oleh guru yang baik (good teacher) 

dengan komponen pendidikan yang bermutu, khususnya guru. 

Proses yang bermutu ini dimulai dengan pemahaman bahwa untuk 

melakukan sesuatu yang berkualitas tersebut tidak boleh dilakukan 

dengan santai, dan harus bersungguh – sungguh. Allah Swt berfirman 

dalam Q.S Al-Kahfi/18 : 110: 

ِحٌد ۖ َفَمن َكاَن يَْرُجو۟ا ِلقَآ  هٌ َوَٰ ُهُكْم إِلََٰ ٓ إِلَىَّ أَنََّمآ إِلََٰ ثْلُُكْم يُوَحىَٰ ِلًحا َوََل  َء َرب ِِهۦ فَْليَعْ قُْل إِنََّمآ أَنَ۠ا بََشٌر م ِ َمْل َعَمًَل َصَٰ

ايُْشِرْك بِِعبَاَدِة َرب ِِهۦٓ أََحًد    

Terjemahnya : 

Katakanlah: “Sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu, 
yang diwahyukan kepadaku: "Bahwa sesungguhnya Tuhan kamu 
itu adalah Tuhan yang Esa". Barangsiapa mengharap perjumpaan 
dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang 
saleh dan janganlah ia mempersekutukan seorangpun dalam 
beribadat kepada Tuhannya" 
 

 Maksud dari kata “mengerjakan amal saleh” dalam ayat di atas 

adalah bekerja dengan baik (bermutu/berkualitas), sedangkan kata 

“janganlah ia mempersekutukan seorangpun dalam beribadah kepada 

Tuhannya” berarti tidak mengalihkan tujuan pekerjaan selain kepada Allah 

(al-Haqq) yang menjadi sumber nilai intrinsic pekerjaan manusia. Dalam 

konteks manajemen pendidikan Islam, hal tersebut berarti untuk mencapai 

mutu suatu lembaga pendidikan, maka harus fokus pada pelanggan. 
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Prosesnya melakukan amal saleh dan pelanggan disini Dia-lah Allah Swt, 

karena Allah yang menentukan kualitas manusia baik atau buruk. 

Dua tahun lalu berlalu, pandemi Covid – 19 di negara Indonesia 

masih belum berakhir, bukan hanya sektor kesehatan dan ekonomi saja 

yang mengalami dampak buruk, melainkan bidang pendidikan pun sama – 

sama merasakan dampaknya. Banyak sekolah, khususnya yang dikelola 

swasta terancam bangkrut. “Saya yakin akan banyak lembaga pendidikan 

tutup atau bubar atau tidak mampu menjalankan operasionalnya kembali. 

Bisa jadi perguruan – perguruan tinggi swasta sehabis pandemi ini tidak 

mampu lagi beroperasi”, Ujar Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid dalam 

Talkshow Nasional Pendidikan bertajuk Dilema New Normal 

Merekonstruksi Sistem Pendidikan, Sabtu (4/7/2020). 

Berita di atas menunjukkan bahwa banyak sekolah khususnya 

swasta yang tutup dikarenakan pandemi, maka jika ingin sekolah tetap 

berjalalan di tengah pandemi atau pasca pandemi, dibutuhkan 

pengelolaan yang efektif dan efisien agar dapat menggerakkan segala 

bidang sesuai fungsinya masing – masing. 

Pengembangan pendidikan Islam masih mengalami banyak 

kendala sampai saat ini, mulai dari penerapan manajemen yang kurang 

baik, kurikulum sekolah yang masih tumpang tindih, dan kurangnya 

sumber daya manusia yang berkompeten dibidangnya. Sedangkan 

realitas saat ini, lembaga – lembaga pendidikan Islam semakin banyak 
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diminati oleh masyarakat, walau mereka harus mengeluarkan biaya yang 

lebih banyak. 

Oleh karena itu, lembaga pendidikan Islam perlu memperhatikan 

input pendidikan seperti guru, kurikulum, sarana dan prasarana, dan alat – 

alat pembelajaran. Ketika input diperhatikan selanjutnya adalah proses 

manajemen yang baik, maka output yang bermutu bukan lagi sekedar 

harapan semata tapi akan terealisasi (Kodrat,2019). 

Menurut Mujammil Qomar, problem yang dihadapi lembaga 

pendidikan Islam adalah sebagai berikut : 1) Para manajer pendidikan 

Islam tidak sungguh – sungguh dalam mengelola lembaga pendidikannya, 

2) Para pendidik Islam tidak lagi berusaha memperbarui strategi 

pembelajaran, 3) Masyarakat muslim yang lebih melihat kepada 

penampilan gedung daripada kualitas sebagai substansi pendidikan Islam. 

Maka, implementasi manajemen pendidikan Islam bisa menjadi tameng 

untuk mengatasi masalah tersebut. 

Keberhasilan lembaga pendidikan Islam dalam menyelenggarakan 

pendidikan sangat ditentukan oleh kemampuannya dalam 

mengimplementasikan fungsi – fungsi manajemen secara professional. 

Manajemen pendidikan merupakan serangkaian bentuk kerjasama 

personalia pendidikan dengan seluruh sumber daya sekolah untuk 

mencapai tujuan yang telah disusun bersama. Hakikat manajemen 

pendidikan dalam lembaga pendidikan Islam dapat dilihat dari 
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implementasi fungsi – fungsinya yang diawali dari perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan, pelaksanaan, dan pengawasan. 

Dengan demikian, maka setiap sekolah dituntut untuk menyusun 

perencanaan, pengorganisasian, melaksanakan, dan pengawasan serta 

mengevaluasi terhadap sekolah dasar ke depan, guna memenuhi standar 

nasional pendidikan tersebut agar dapat  meningkatkan kualitasnya ke 

standar yang lebih tinggi. Upaya tersebut tentunya sangat didukung oleh 

kompetensi manajerial yang dimiliki oleh Kepala Sekolah selaku top 

manager pada lembaga pendidikan tersebut. Kompetensi manajerial 

dimaksud antara lain menyangkut kemampuan dalam menyusun 

perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program sekolah. 

Sebagai salah satu sekolah islam terbaik yang berada di Kota 

Makassar, SD Islam Ar - Raafi’ ini berada di bawah naungan Yayasan 

Pendidikan Gunung Sari. Sejak tahun 1988 Yayasan Gunung Sari sudah 

memiliki izin operasional dibidang pendidikan. Mulai dari SMP, SMK, 

Stikes, dan Apotek. Akan tetapi Yayasan Gunung Sari ini masih fokus 

pada pendidikan umum saja. 

SD Islam Ar – Raafi’ didirikan dengan menggunakan konsep 

manajemen pendidikan islam pada tahun 2018. Kemudian terbitlah SK. 

Pendirian Sekolah Islam Ar-Raafi pada tanggal 08 April 2019 dengan 

No.SK. Operasional : 503/024/DIKDAS/DPM-PTSP/XI/2021 dengan 

tanggal mulai SK Operasional : 10 November 2021 dan berlaku 5 tahun 
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kedepan.  Sekolah ini terletak di Jl. Sultan Alauddin No.293 Kelurahan 

Gunung Sari, Kec.Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. 

Untuk menyaingi sekolah islam lain yang bertaraf nasional, SD 

Islam Ar – Raafi’ juga ikut menerapkan kurikulum standar nasional. 

Kurikulum tersebut kemudian dipadukan dengan pengajaran Islami yang 

khas dan hanya dimiliki sekolah ini. Kurikulum khas yang dimiliki Sekolah 

Islam Ar-Raafi, yaitu tahsin dan tahfidz, sejarah islam, mentoring, Al-

Qur’an dan Hadits, Bahasa Arab, Bahasa Inggris serta Aqidah dan Akhlak. 

Beberapa tahun terakhir Sekolah tersebut memperlihatkan 

perubahan yang cukup signifikan, hal ini terlihat dari pengelolaan 

manajemen, perbaikan sarana dan prasarana, prestasi – prestasi yang 

diraih dari beberapa perlombaan yang dilaksanakana oleh sekolah – 

sekolah islam lain di Kota Makassar. SD Islam Ar - Raafi’ pun mampu 

bersaing dengan Sekolah Islam swasta lainnya yang sudah duluan eksis 

di lingkungan masyarakat Kota Makassar, seperti SD IT Al-Biruni, SD IT 

Al-Fityan, SD IT Athirah, SD Wahdah Islamiyah, SIT Al-Fatih dan lainnya. 

Tentunya hal ini tidak terlepas dari implementasi manajemen pendidikan 

Islam. 

Penelitian ini dilakukan didasarkan pada alasan bahwa : Pertama, 

Implementasi Manajemen Pendidikan Islam merupakan masalah yang 

menarik untuk diteliti, karena jika fungsi manajemen dapat diterapkan dan 

dijalankan disebuah lembaga pendidikan Islam, maka lembaga Islam 

tersebut akan memiliki mutu pendidikan yang baik. Kedua, rata – rata 
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sekolah Islam belum menerapkan fungsi manajemen secara baik dan 

menyeluruh, sehingga banyak lembaga – lembaga sekolah Islam yang 

memiliki kualitas mutu pendidikan yang rendah bahkan tidak layak 

dikatakan sekolah Islam. Hal inilah yang menarik perhatian peneliti 

melakukan kajian ilmiah tentang “Implementasi Manajemen Pendidikan 

Islam Sekolah Dasar Islam Ar – Raafi’ Kota Makassar ”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka masalah pokok penelitian ini 

dapat diredaksionalkan dalam bentuk pertanyaan, yaitu : Bagaimana 

implementasi manajemen pendidikan Islam pada SD Islam Ar – Raafi’ 

Kota Makassar? dan sub masalah yang akan diteliti dapat dirumuskan 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana perencanaan lembaga pendidikan Islam pada Sekolah 

Dasar Islam Ar – Raafi’ Kota Makassar dalam meningkatkan mutu 

pendidikan ? 

2. Bagaimana pengorganisasian lembaga pendidikan Islam pada 

Sekolah Dasar Islam Ar – Raafi’ Kota Makassar ? 

3. Bagaimana pelaksanaan lembaga pendidikan Islam pada Sekolah 

Dasar Islam Ar – Raafi’ Kota Makassar ? 

4. Bagaimana pengawasan dan evaluasi lembaga pendidikan Islam 

pada Sekolah Dasar Islam Ar – Raafi’ Kota Makassar ? 
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C. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini 

dapat diuraikan sebagai berikut : 

1. Untuk mengidentifikasi perencanaan pada Sekolah Dasar Islam Ar-

Raafi’ Kota Makassar dalam meningkatkan mutu pendidikan. 

2. Untuk mengidentifikasi pengorganisasian pada Sekolah Dasar Islam 

Ar-Raafi’ Kota Makassar. 

3. Untuk mengidentifikasi pelaksanaan pada Sekolah Dasar Islam Ar-

Raafi’ Kota Makassar. 

4. Untuk mengidentifikasi pengawasan dan evaluasi pada Sekolah 

Dasar Islam Ar-Raafi’ Kota Makassar. 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

berupa informasi mengenai implementasi manajemen pendidikan Islam 

yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, 

pengawasan dan evaluasi baik secara teoritis ataupun secara praktis. 

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis yang diharapkan adalah sebagai bahan 

informasi mengenai implementasi manajemen pendidikan Islam, 

sebagai pedoman bagi semua pihak lembaga pendidikan Islam yang 

akan menerapkan fungsi – fungsi manajemen, dan sebagai acuan 

bagi semua pihak yang akan mengadakan penelitian lebih lanjut. 
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2. Manfaat Praktis 

Manfaat Praktis yang dapat diharapkan dari penelitian ini adalah: 

a. Penelitian ini diharapkan dapat mendeskripsikan tentang 

penerapan fungsi manajemen untuk meningkatkan mutu 

pendidikan di SD Islam Ar-Raafi’ Kota Makassar. 

b. Temuan yang dihasilkan dalam penelitian ini mengenai 

implementasi manajemen pendidikan Islam di SD Islam Ar-

Raafi’ Kota Makassar sangat berguna untuk diterapkan di 

sekolah – sekolah Islam lainnya yang memiliki visi dan misi 

yang senada. 

c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan atau 

evaluasi bagi SD Islam Ar-Raafi’  Kota Makassar untuk 

menjadi lembaga pendidikan Islam yang lebih baik lagi dan 

dapat menghasilkan peserta didik yang memiliki mutu 

pendidikan yang baik. 
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BAB II  

KAJIAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

Tinjauan hasil penelitian atau kajian pustaka adalah muatan hasil 

penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian yang akan peneliti 

kaji. 

Tema yang peneliti akan bahas dalam tesis ini yaitu Implementasi 

Manajemen Pendidkan Islam di SD Islam Ar- Raffi’, dengan fokus mencari 

tahu peranan fungsi – fungsi manajemen dalam meningkatkan mutu. 

Peneliti ingin mendemonstrasikan dalam pembukaan bab ini 

bahwa posisi tulisan dan penelitian yang akan dilakukan berbeda dengan 

beberapa penelitian sebelumnya dengan tema yang hampir serupa 

dengan tema pembahasan peneliti dalam karya tulis ini, untuk itu peneliti 

menyertakan dan melampirkan beberapa hasil karya tulis baik dalam 

bentuk tesis dan jurnal maupun dalam bentuk buku yang dijadikan 

sebagai bahan referensi utama dan memperkaya kajian teoritis dalam 

karya tulis ini dalam bentuk tabel, di antaranya : 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No. Nama 
Peneliti 

Judul Penelitian Tahun Hasil Penelitian 

1. Hasnawati Implementasi 
Manajemen 
Peningkatan Mutu 
Berbasis Madrasah 
di Madrasah Darud 
Da’wah Wal Irsyad 
Kalosi Kecamatan 

2016 1) Pelaksanaan Manajemen 
Peningkatan Mutu 
Berbasis Madrasah di 
Madrasah Ibtidaiyah DDI 
Kalosi Kecamatan Dua 
Pitue Kabupaten 
Sidenreng Rappang 
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Dua Pitue 
Kabupaten 
Sidenreng 
Rappang. 

fokus pada segi 
manajemen 
perencanaan, 
pengorganisasian, 
pelaksanaan dan 
pengawasan.  

2) Faktor pendukung dan 
penghambat 
implementasi 
manajemen terdiri atas 
factor internal dan 
eksternal. 

2. Muhammad 
Khoirul 
Umam 

Komite Madrasah 
dalam Konteks 
Manajemen Mutu 
Terpadu Pendidikan 
Islam 

2019 1) Kegiatan manajemen 
mutu terpadu dari komite 
madrasah tersebut 
mampu memuaskan bagi 
pihak – pihak lain yang 
terlibat atau terkait untuk 
berperan serta dalam 
suatu kesempatan pada 
manajemen mutu 
terpadu, baik untuk 
meningkatkan 
pengetahuan, kesadaran, 
upaya pemenuhan 
selera, dan menarik 
simpati atau empati 
sehingga mampu 
menumbuhkan saling 
pengertian bagi semua 
pihak. Pada akhirnya, 
kegiatan ini dapat 
menciptakan citra 
(image) positif dari 
masyarakat atau public 
sebagai target 
sasarannya yakni mutu 
kualitas lembaga 
pendidikan. 

3. Kamaruddin 
Syamsu A, 
Wahira, 
Ansar 

Implementasi Gaya 
Kepemimpinan 
Kepala Sekolah 
dalam Membentuk 
Budaya Religius 
pada SD IT di Kota 
Makassar 

2021 1) Gaya kepemimpinan 
kepala sekolah pada SD 
IT di Kota Makassar 
merupakan campuran 
dari gaya kharismatik, 
gaya otoriter, gaya 
moralis, dan gaya 
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demokratis. Tidak ada 
gaya kepemimpinan 
tunggal melainkan 
gabungan minimal dua 
gaya seperti gaya 
kharismatik dengan gaya 
otoriter. Gaya demokratis 
dengan gaya moralis. 

2) Seorang kepala sekolah 
hendaknya tetap 
menempatkan gaya 
kepemimpinannya sesuai 
kondisi, kapan saatnya 
harus otoriter, dan 
demokratis. Hal ini 
berguna untuk 
mempertahankan tim 
kerja yang solid. 

Sumber : Tesis, Jurnal, dan Buku 

B. Tinjauan Teori dan Konsep 

1. Manajemen  

Kata “Manajemen” saat ini sudah banyak dikenal di Indonesia, 

baik di lingkungan swasta, perusahaan, maupun pendidikan. Demikian 

pula seminar tentang manajemen telah muncul dimana – mana. 

Berdasarkan kenyataan – kenyataan ini menunjukkan manajemen 

telah diterima dan dibutuhkan kehadirannya di masyarakat. 

Lilik Indayani dan Dewi Andriani, mengemukakan bahwa 

manajemen berasal dari kata to manage yang artinya mengatur. 

Pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan 

dari fungsi-fungsi manajemen. Jadi manjemen itu merupakan suatu 

proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan (Lilik I : 2018) 
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Marry Papker Follet, “Manajemen sebagai seni dalam 

menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Pengertian ini 

mengandung arti bahwa para manajer mencapai tujuan – tujuan 

organisasi melalui pengaturan orang – orang lain untuk melaksanakan 

berbagai tugas yang memungkinkan diperlukan, atau berarti dengan 

tidak melakukan tugas – tugas itu sendiri (Hani Handoko : 2011). 

 James A.F. Stoner mengemukakan bahwa manajemen adalah 

proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan 

pengawasan usaha – usaha para anggota organisasi dan 

penggunaan daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi 

yang telah ditetapkan. Banyak indikator yang menunjukkan bahwa 

manajemen sedang bergerak ke arah peningkatan profesionalisme, 

baik dalam dunia bisnis maupun organisasi – organisasi nonprofit. 

Sejarah perkembangan manajemen tidak jauh berbeda dengan 

perkembangan manusia itu sendiri. Artinya, bahwa manajemen telah 

berlangsung sejak manusia itu berada di bumi ini, seiring dengan 

perkembangan dan tuntutan manusia untuk memenuhi kebutuhan 

hidupnya. Pada zaman purba atau zaman batu, manusia juga 

menggunakan keterampilan dan keahliannya untuk membuat alat – 

alat dari batu guna merealisasikan tujuan hidupnya. Manajemen 

kemudian berkembang sesuai dengan perkembangan keahlian serta 

pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh oleh manusia itu. 

Pengetahuan serta teknologi (IPTEK) terus tumbuh dan berkembang. 
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Pertumbuhan itu sekaligus juga mengembangkan keterampilan 

manajemen umat manusia. (Priyono,2007) 

Manajemen dapat dipahami sebagai ilmu karena merupakan 

bagian dari pengetahuan untuk memahami mengapa dan bagaimana. 

Manajemen merupakan usaha untuk tujuan tertentu dengan 

menggunakan segala sumber daya yang tersedia dengan cara sebaik 

mungkin, (Sulistyorini, 2009). 

Manajemen merupakan proses pendayagunaan semua orang 

dan fasilitas. Manajemen merupakan proses bagaimana seseorang 

mengkoordinasikan dan mengintegrasikan segala bentuk kegiatan 

kerja sehingga berjalan secara efektif dan efisien (Daryanto : 2010). 

Secara garis besar, manajemen dapat diartikan sebagai pemanfaatan 

sumber – sumber yang tersedia dalam suatu lembaga atau organisasi 

agar berfungsi secara maksimal dalam mencapai tujuan (Munardji, 

2019 :11). 

Berdasarkan pengertian – pengertian tersebut, maka manajemen 

dapat diartikan sebagai suatu proses dengan menggunakan sumber 

daya manusia dan sumber daya lainnya untuk mencapai suatu tujuan, 

sedangkan manajemen sebagai ilmu dan seni mengatur proses 

pendayagunaan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya 

secara efisien, efektif, dan produktif dalam mencapai suatu tujuan. 

Sehingga dapat diartikan dengan sederhana bahwa manajemen 

adalah suatu usaha, merencanakan, mengorganisir, mengarahkan, 
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mengkordinir serta mengawasi kegiatan dalam suatu organisasi agar 

tercapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif. 

2. Manajemen Pendidikan Islam 

Menurut Nur Uhbiyati (1998), Manajemen Pendidikan Islam 

adalah suatu proses penataan atau pengelolaan lembaga pendidikan 

Islam yang melibatkan sumber daya manusia muslim dan 

menggerakannya untuk mencapai tujuan pendidikan Islam secara 

efektif dan efisien. 

Muhaimin menyatakan bahwa manajemen pendidikan adalah 

manajemen yang diterapkan dalam pengembangan pendidikan. 

Dalam arti, ia merupakan seni dan ilmu mengelola sumber daya 

pendidikan Islam untuk mencapai tujuan pendidikan Islam secara 

efektif dan efisien. Manajemen pendidikan lebih bersifat umum untuk 

semua aktifitas pendidikan pada umumnya, sedangkan manajemen 

pendidikan Islam lebih khusus lagi mengarah pada manajemen yang 

diterapkan dalam pengembangan pendidikan Islam. 

Pendidikan Islam walaupun mengandung perincian terhadap 

manajemen pendidikan seperti yang terkandung dalam manajemen 

pendidikan mutakhir, namun sudah pasti ia mengandung berbagai 

prinsip umum yang menjadi dasar manajemen pendidikan Islam 

sehingga ia sejalan dengan kemajuan dan perkembangan yang baik 

(Hasan Langgulung : 2000). 
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Manajemen pendidikan Islam merupakan manajemen pendidikan 

yang berlabel Islam, sudah tentunya mempunyai karakteristik Islam. 

Menurut Mujammil Qomar, istilah Islam itu dapat dimaknai sebagai 

Islam wahyu dan Islam budaya. Islam wahyu meliputi Al-Qur’an dan 

Hadits Nabi. Sementara itu, Islam budaya meliputi ungkapan sahabat, 

pemahaman ulama, pemahaman cendekiawan muslim dan budaya 

umat Islam. Oleh sebab itu, manajemen pendidikan Islam melibatkan 

wahyu dan budaya kaum muslim ditambah dengan kaidah – kaidah 

manajemen Islam menginginkan umatnya mengerjakan segala 

sesuatu harus dilakukan dengan rapi, benar, tertib, teratur dan 

dikerjakan oleh yang ahlinya. 

Ramayulis (2011), menyatakan bahwa pengertian yang sama 

dengan hakikat manajemen adalah  ُالتَّْدبِْير (pengaturan). Kata ini, 

merupakan derivasi dari kata  ََدبَّر (mengatur) yang banyak terdapat 

dalam al-Qur’an seperti dalam QS. Al- Sajdah/32:5: 

ا يَُدب ُِر ٱْْلَْمَر ِمَن ٱلسََّمآِء إِلَى ٱْْلَْرِض ثُمَّ يَْعُرُج إِلَْيِه فِى يَْوٍم َكاَن ِمْقَداُرهُۥٓ أَْلَف َسنٍَة م ِ  تَعُدُّونَ مَّ  

Terjemahnya : 

“Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian (urusan) itu 
naik kepada-Nya dalam satu hari yang kadarnya adalah seribu 
tahun menurut perhitunganmu.” 

 
Dari ayat di atas terdapat kata  َاْلَْمر  yang berarti mengatur يَُدب ُِر 

urusan. Ahmad al-Syawi menafsirkan sebagai berikut : bahwa Allah 

adalah pengatur alam (manajer). Keteraturan alam raya ini merupakan 

bukti kebesaran Allah Swt dalam mengelola alam ini. Namun, karena 
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manusia yang diciptakan Allah Swt telah dijadikan sebagai khalifah 

dibumi, maka dia harus mengatur dan mengelola bumi dengan sebaik 

– baiknya sebagaimana Allah mengatur alam raya ini. 

Adapun perkataan Musthafa Shabri Afandi (1954), betapa 

pentingnya manajemen, antara lain ucapan Sayyidina Ali yang 

menyatakan kebenaran yang tidak dikelola dengan baik akan dapat 

dikalahkan dengan kebatilan yang dikelola dengan baik. 

Menurut Hambali (2020), manajemen pendidikan Islam, 

sebagaimana manajemen pada umumnya, memiliki empat macam 

fungsi, yaitu fungsi perencanaan, pengorganisasian, fungsi 

pelaksanaan, dan fungsi pengawasan. Sementara ruang lingkup 

manajemen pendidikan Islam meliputi manajemen kurikulum, 

manajemen peserta didik, manajemen kepegawaian, manajemen 

keuangan, manajemen sarana dan prasarana, manajemen 

perkantoran, manajemen humas, manajemen unit penunjang, dan 

manajemen ekstrakurikuler. 

 Manajemen pendidikan Islam mengandung berbagai prinsip 

umum yang fleksibel sehingga ia bisa sejalan dengan kemajuan dan 

perkembangan yang baik. Sehingga manajemen pendidikan Islam 

dapat dirumuskan sebagai berikut : “Manajemen pendidikan Islam 

adalah suatu proses penataan / pengelolaan lembaga pendidikan 

Islam yang melibatkan sumber daya manusia muslim dan non 
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manusia dalam menggerakkannya untuk mencapai tujuan pendidikan 

Islam secara efektif dan efisien. 

Manajemen yang tidak efektif, yaitu manajemen yang tidak 

berhasil memenuhi tujuan karena adanya mis-manajement. 

Manajemen yang “efektif tetapi tidak efisien”, yaitu manajemen yang 

berhasil mencapai tujuannya tetapi melalui penghambatan atau 

pemborosan (tenaga, waktu dan biaya). Sedangkan manajemen yang 

“efisien” adalah manajemen yang berhasil mencapai sasarannya 

dengan sempurna, cepat, tepat dan selamat. 

Suatu pekerjaan dikatakan efektif ialah kalau pekerjaan itu 

memberi hasil yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan semual, 

dengan kata lain kalau pekerjaan itu sudah mampu merealisasikan 

tujuan lembaga pendidikan Islam dalam aspek yang dikerjakan dalam 

hal ini yang melaksanakan pekerjaan itu adalah manajer. Efektifitas 

manajer hanya bisa terwujud bila manajer mampu melaksanakan 

perannya sebagai manajer untuk mencapai tujuan pendidikan Islam. 

Reddin memberikan beberapa gambaran tentang perilaku 

manajer yang efektif, antara lain : 

a) Mengembangkan potensi bawahan, 

b) Tahu tentang apa yang diinginkan dan giat mengejarnya, memiliki 

motivasi yang tinggi, 

c) Memperlakukan bawahan secara berbeda – beda sesuai dengan 

karakternya, 
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d) Bekerja secara tim. 

Seorang manajer tidak hanya memanfaatkan tenaga 

bawahannya yang sudah ahli atau terampil demi kelancaran 

organisasi yang dia pimpin saja, melainkan juga seharusnya 

memberikan kesempatan bahkan menghimbau atau memberi jalan 

agar para bawahan dapat meningkatkan keahlian atau 

keterampilannya. Dengan cara ini mutu lembaga pendidikan Islam 

akan semakin meningkat. 

Dalam manajemen pendidikan Islam terdapat prinsip – prinsip 

manajemen. Prinsip – prinsip inilah yang membedakan manajemen 

pendidikan pada umumnya dengan manajemen pendidikan Islam. 

Mengenai prinsip – prinsip manajemen pendidikan Islam banyak para 

pakar pendidikan Islam yang berbeda pendapat, diantaranya 

berpendapat bahwa prinsip manajemen pendidikan Islam ada delapan 

prinsip di antaranya : 

a) Ikhlas, 

b) Kejujuran, 

c) Amanah, 

d) Adil, 

e) Tanggung jawab, 

f) Dinamis, 

g) Praktis, 

h) Fleksibel. 
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Adapun pendapat Hasan Lang-gulung prinsip manajemen 

pendidikan Islam itu ada tujuh macam, diantaranya : 

a) Iman dan akhlak, 

b) Keadilan dan persamaan, 

c) Musyawarah, 

d) Pembagian kerja dan tugas, 

e) Berpegang pada fungsi manajemen, 

f) Pergaulan, 

g) Keikhlasan. 

3. Manajemen Mutu Pendidikan Islam 

Manajemen mutu sering disebut dengan istilah total quality 

manajement. Artinya, dari semua tugas – tugas manajerial yang 

dilakukan dapat memberi kualitas yang baik pada apa yang dihasilkan 

(outputnya). 

Berbicara mutu maka kita akan membahas mengenai kualitas. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mutu adalah (ukuran) baik 

dan buruk suatu benda, kadar, taraf, derajat, atau kualitas 

(kepandaian, kecerdasan, dan lain sebagainya). Dalam Kamus 

Bahasa Inggris, mutu disebut atau diistilahkan dengan “quality”. Mutu 

adalah derajat keunggulan suatu produk atau hasil kerja. 

(Winarsih,2017). 

Pengertian mutu dalam konteks pendidikan mencakup input, 

proses, dan output pendidikan. Input adalah segala sesuatu yang 
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harus tersedia dalam pendidikan karena kehadirannya sangat 

dibutuhkan untuk berlangsungnya sebuah proses, contohnya : kepala 

sekolah, peserta didik, sarana dan prasarana, dan lain sebagainya. 

Proses adalah segala sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan 

output yang baik, contohnya: monitoring, evaluasi, dan lain 

sebagainya. Sedangkan output adalah hasil kerja dari suatu lembaga 

pendidikan Islam  dalam meningkatkan kualitas mutu pendidikannya, 

contohnya : prestasi yang dihasilkan siswa dan lain sebagainya. 

Jerome S.Arcaro sebagaimana yang dikutip Moh.Rifa’I 

mengungkapkan bahwa mutu merupakan proses terstruktur yang 

membantu orang menetapkan apakah sasaran yang diharapkan 

tercapai dengan memperbaiki setiap proses pada komponen 

pendidikan, atau proses terstruktur untuk memperbaiki keluaran 

(output) yang dihasilkan. 

Mutu jika dikaitkan dengan sebuah pendidikan, maka pendidikan 

yang bermutu adalah pendidikan yang dapat melahirkan output atau 

keluaran yang baik, baik output pelayanan dan lulusan yang sesuai 

dengan harapan serta kebutuhan pemakai pendidikan serta 

masyarakat disekitar area lembaga pendidikan tersebut. Oleh sebab 

itu, lembaga pendidikan harus terus – menerus meningkatkan mutu 

lulusannya dengan menyesuaikan perkembangan pola piker 

masyarakat yang juga semakin meningkat seiring zaman berlalu. 
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Manajemen peningkatan mutu pendidikan khususnya pendidikan 

Islam merupakan salah satu cara meningkatkan mutu yang bertumpu 

pada lembaga pendidikan / sekolah itu sendiri, menerapkan 

sekumpulan cara, berdasarkan pada ketersediaan data kuantitatif dan 

kualitatif, dan pemberdayaan semua anggota suatu lembaga 

pendidikan tersebut untuk secara berkelanjutan / berkesinambungan 

meningkatkan kapasitas dan kemampuan organisasi sekolah / 

lembaga tersebut untuk memenuhi kebutuhan peserta didik dan 

masyarakat.  

Peningkatan mutu atau quality improvement adalah suatu proses 

kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mutu barang atau jasa 

agar dapat sukses di setiap barangnya atau jasa agar dapat sukses 

setiap perusahaan / institusi / lembaga harus melakukan proses 

secara sistematis dalam melaksanakan perbaikan secara 

berkesinambungan untuk meningkatkan mutu (Novianty Jafri D dan 

Abdul Rahmat, 2017 : 62)  

Untuk menciptakan suatu lembaga pendidikan/sekolah yang 

bermutu yang sangat diharapkan banyak orang, itu semua tidak hanya 

menjadi tanggung jawab suatu lembaga / sekolah itu sendiri saja, 

tetapi merupakan tanggung jawab semua pihak. Mutu suatu lembaga 

pendidikan tergantung bagaimana kemampuan lembaga tersebut 

mengelola dan mengembangkan seluruh kompenen / unsur-unsur 

lembaga tersebut (pendidik, tenaga kependidikan, siswa, sarana dan 
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prasarana, dan keuangan). Implikasi konsep mutu dalam pendidikan 

ini perlu diperhatikan beberapa catatan sebagai berikut : (Umaedi, 

Hadiyanto dan Siswantari, 2010). 

4. Implementasi Fungsi Manajemen dalam Pendidikan Islam 

Fungsi manajemen adalah elemen – elemen dasar yang selalu 

ada dan berada salam proses manajemen yang menjadi patokan bagi 

manajer dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan. 

Menurut Mulyono, dalam proses implementasinya, manajemen 

mempunyai tugas-tugas khusus yang harus dilaksanakan. Tugas-

tugas khusus itulah yang biasa disebut sebagai fungsi - fungsi 

manajemen.  

Pengelolaan pendidikan adalah suatu penataan bidang garapan 

pendidikan yang dilakukan melalui aktivitas perencanaan, 

pengorganisasian, penyusunan staf, pembinaan, pengkoordinasian, 

pengkomunikasian, pemotivasian, penganggaran, pengendalian, 

pengawasan, penilaian dan pelaporan secara sistematis untuk 

mencapai tujuan pendidikan yang berkualitas (Yati Siti Mulyati dan 

Aan Komariah,2008).  

Kegiatan manajemen yang dikatakan sangat penting tersebut 

tentu tidak terlepas dari berbagai fungsi yang dimilikinya. Terdapat 

banyak sekali teori yang memaparkan tentang fungsi manajemen. 

Secara umum manajemen kemudian memiliki setidaknya 4 fungsi 

utama, dan berikut detail penjelasannya: 



27 

 

 

 

4.1 Planning (Perencanaan) 

Fungsi manajemen yang pertama adalah fungsi planning atau 

perencanaan. Fungsi planning yaitu manajemen membantu 

menyusun rencana dan strategi untuk mencapai tujuan dari suatu 

organisasi. Perencanaan sendiri kemudian menjadi fungsi utama dan 

paling penting dalam pelaksanaan kegiatan manajemen.  

Sebab tanpa melakukan perencanaan yang matang maka 

fungsi lain dari manajemen tidak akan bisa berjalan. Oleh sebab itu, 

saat melakukan apapun tahap perencanaan menjadi tahap awal 

yang kemudian menjadi tahap yang krusial. Semakin baik 

perencanaannya maka semakin baik juga hasilnya.  

Perencanaan ini berlaku untuk berbagai hal, kegiatan atau 

aktivitas, dan lain sebagainya. Perencanaan kemudian membantu 

menyusun rencana kerja untuk semua sumber daya di suatu 

organisasi. Selain itu bisa digunakan untuk meneliti masalah apa 

saja yang mungkin dapat terjadi, sehingga sudah menyusun skenario 

untuk mengatasinya.  

4.2  Organizing (Pengorganisasian) 

Fungsi manajemen yang kedua adalah organizing atau 

pengorganisasian. Pengorganisasian merupakan fungsi manajemen 

dalam hal pembagian tugas baik itu untuk kegiatan besar maupun 

kegiatan kecil dan disesuaikan dengan keahlian masing-masing.  
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Maksudnya adalah setiap kali ada proses pembagian tugas 

maka tugas yang diberikan kepada setiap anggota tim di organisasi 

disesuaikan keahlian mereka. Seseorang yang ahli dalam 

berkomunikasi via telepon akan diberi tugas menerima telepon dari 

pihak luar, jika ahli menyusun laporan keuangan maka akan diberi 

tugas membuat laporan keuangan, dan lain sebagainya.  

Dalam hal ini, manajemen kemudian berfungsi untuk mampu 

mengidentifikasi kemampuan dan keahlian setiap orang dalam tim. 

Selain itu juga berfungsi untuk mengelompokan masing-masing 

orang berdasarkan keahlian tadi. Sehingga saat tugas dibagikan, 

maka masing-masing memiliki tanggung jawab penuh terhadapnya.  

Pembagian tugas yang tepat merupakan fungsi dari manajemen 

dengan tujuan menghindari pelaksanaan tugas tertentu saja. Tanpa 

pembagian yang jelas, tugas yang ringan akan menjadi rebutan 

sementara tugas berat tidak kunjung diselesaikan. Sehingga 

memunculkan masalah, maka manajemen bisa mencegahnya.  

4.3  Directing (Pengarahan) 

Fungsi manajemen berikutnya adalah sebagai directing atau 

pengarahan. Pengarahan ini di dalam fungsi-fungsi 

manajemen memiliki arti sebagai tindakan yang bertujuan untuk 

mengarahkan semua kegiatan dan juga cara berpikir dari anggota 

organisasi untuk bisa mencapai tujuan organisasi tersebut.  
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Memberikan arahan terhadap tugas dan tanggung jawab juga 

termasuk di dalam kegiatan manajemen. Pengarahan yang baik 

nantinya akan membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi 

kinerja para anggota. Sehingga tujuan atau cita-cita organisasi akan 

lebih mudah dan cepat tercapai.  

Arahan ini menjadi bagian penting dalam mendukung kegiatan 

operasional suatu perusahaan. Sehingga saat ada yang pelaksanaan 

tugasnya bermasalah atau menghadapi kendala bisa dibantu 

mencari solusinya. Selain itu, jika ada pelaksanaan tugas yang 

cenderung lelet atau lambat.  

4.4  Controlling (Pengendalian) 

Fungsi terakhir dari daftar fungsi-fungsi manajemen adalah 

sebagai controlling atau pengontrol (pengendalian). Maksud dari 

fungsi ini adalah manajemen bisa menjadi media atau pembuka jalan 

untuk mengendalikan pelaksanaan tugas agar sesuai dengan yang 

direncanakan.  

Manajemen yang baik dijamin sudah memiliki standar 

operasional dalam pelaksanaan berbagai kegiatan di dalam 

organisasi. Selain fungsi-fungsi manajemen secara umum di atas, 

manajemen juga disampaikan oleh para ahli memiliki sejumlah 

fungsi. Pendapat para ahli ini bisa saja berbeda satu sama lain. 

Namun secara garis besar adalah seperti fungsi umum yang 

dijelaskan di atas. Adapun pendapat para ahli ini antara lain:  
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a. Menurut seorang ahli manajeman G.R Terry 

Dalam bukunya yang berjudul Principle of manajement 

dijelaskan 5 fungsi manajemen yaitu  Planning, Organizing, Actuating, 

dan Controlling, (perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan 

pengendalian). Funsgi yang dijelaksan oleh G. R terry memiliki 

kesamaan dnegan fungsi manajemen secara umum. 

b. Menurut seorang ahli manajemen Henry Fayol, 

Dalam bukunya yang berjudul General and Industrial 

Manajement dijelaskan 5 fungsi manajemen yaitu: planning 

(perencanaan), Organizing (pengorganisasian), Commanding 

(pemberian perintah), dan Controlling (pengendalian). Commanding 

disini diartikan sebagai pemberian perintah dimana biasanya 

pemberian perintah diberikan oleh ketua selaku pimpinan tertinggi. 

Commanding ini sama halnya dengan actuating. 

c. Menurut seorang ahli manajemen Winasdi dan kemuadian James 

Stoner 

Memiliki kesamaan dalam menjelaskan tentang fungsi 

manajemen  yaitu , fungsi manajemen menyangkut perencanaan, 

pengorganisasaian, kepemimpinan, dan pengendalian (Planning, 

Organizing, Leading dan Controlling). Fungsi ini berbeda pada 

Actuating. Actuating digantikan sebgai Leading (memimpin). Hal ini 

serupa dnegan Actuating yaitu pelaksanaan. Leading adalah 

memimpin, karena pemimpin bertugas untuk menggerakkan dan 
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mengarahkan tenaga kerjanya agar dapat mencapi tujuan yang 

diinginkan 

d. Menurut seorang ahli manajemen Ernest Dale, 

Fungsi manajemen menyangkut Planning (perencanaan), 

Organizing (pengorganisasian),  staffing (penyusunan kerja), directing 

(pengarahan), inovasion (inovasi), reporting (penyajian laporan), dan 

controlling (pengarahan).   Sebenarnya seperti yang dijelaskan diatas 

namun, disini  staffing (penyususunan kerja) yaitu para tenaga kerja 

dibagi menjadai bebrapa bagian sesuai dengan  porsinya dalam 

ketenagaa kerjaan sama pengertiannya dengan organizing 

(pengorganisasain), directing (pengarahan)  yaitu dimana pengarahan 

dilakukan dalam sebuah pelkasanaan yang mengarahkan adalah 

pimpinan, innovating (inovasi) dalam pelaksananna lahirlah inovasi 

baru untuk memberikan tambnahan agar tujuan cepat terselesaikan 

dan tercapai, dan juga  reporting (penyajian laporan), penyajian 

laporan disini berguna untu melaporkan segala apa saja yang telah 

dilaksanankan, guna pengambilan keputusan dan kebijakan. 

e. Menurut seorang ahli manajemen Koonts dan O’Donnel 

Dalam bukunya yang berjudul Principle Of 

Management  dijelaskan 5 fungsi manajemen yaitu sama halnya 

dengan Ernest dale tanpa innovation dan reporting. Fungsi 

manajemen menyangkut Planning (perencanaan), Organizing 
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(pengorganisasian),  staffing (penyusunan kerja), directing 

(pengarahan), dan controlling (pengarahan). 

Berikut adalah tabel dari fungsi – fungsi manajemen menurut 

para ahli : 

Tabel 2.2 Fungsi – Fungsi Manajemen Menurut Para Ahli 

G.R Terry John F. Mee Louis A. Allen Mc. Namara 

1. Planning 

2. Organizing 

3. Actuating 

4. Controlling 

1. Planning 

2. Organizing 

3. Motivating 

4. Controlling 

1. Leading 

2. Planning 

3. Organizing 

4. Controlling 

1. Planning 

2. Programming 

3. Budgeting 

4. System 

Hanry Fayol 
Harold Koontz & 
Cyril O’ Donnell 

Dr. S. P. Siagian 
Prof. Drs. Oey Liang 

Lee 

1. Planning 

2. Organizing 

3. Commanding 

4. Coordinating 

5. Controlling 

1. Planning 

2. Organizing 

3. Staffing 

4. Directing 

5. Controlling 

1. Planning 

2. Organizing 

3. Motivating 

4. Controlling 

5. Evaluating 

1. Perencanaan 

2. Pengorganisasian 

3. Pengarahan 

4. Pengkoordinasian 

5. Pengontrolan 

W.H Newman Luther Gullick Lyndall F. Urwick John D. Millet 

1. Planning 

2. Organizing 

3. Assembling 

Resources 

4. Directing 

5. Controlling 

 

1. Planning 

2. Organizing 

3. Staffing 

4. Directing 

5. Coordinatoring 

6. Reporting 

7. Budgeting 

1. Forecasting 

2. Planning 

3. Organizing 

4. Commanding 

5. Coordinatoring 

6. Controlling 

1. Directing 

2. Facilitating 

Sumber: Malayu S.P Hasibuan (39: 1996) 
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Berikut ini adalah penjelasan dari beberapa fungsi-fungsi 

manajemen diantaranya:  

1. Perencanaan  

Perencanaan adalah proses penentuan tujuan dan 

pedoman pelaksanaan, dengan memilih yang terbaik dari 

alternatif-alternatif yang ada (Malayu S.P Hasibuan, 41: 1996). 

Perencanaan pada dasarnya adalah membuat keputusan 

mengenai arah yang akan dituju, tindakan yang akan diambil, 

sumber daya yang akan diolah dan teknik atau metode yang 

dipilih untuk digunakan. Perencanaan mengarahkan tujuan 

organisasi dan menetapkan prosedur terbaik untuk mencapainya. 

Prosedur itu dapat berupa pengaturan sumber daya dan 

penetapan teknik atau metode.  

Keberadaan suatu perencanaan dalam suatu organisasi 

sangatlah penting, karena perencaan berfungsi untuk:  

a) Menjelaskan dan merinci tujuan yang ingin dicapai. 

b) Memberikan pegangan dan menetapkan kegiatan-kegitan 

yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. 

c) Organisasi memperoleh standar sumber daya terbaik dan 

mendayagunakannya sesuai dengan tugas pokok dan 

fungsinya yang telah ditetapkan. 

d) Menjadi rujukan anggota organisasi dalam melaksanakan 

aktivitas yang konsisten prosedur dan tujuan. 
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e) Memberikan batas kewenangan dan tanggung jawab bagi 

seluruh pelaksana. 

f) Memonitor dan mengukur berbagai keberhasilan secara 

internship sehingga bisa menemukan dan memperbaiki 

penyimpangan sedini mungkin 

g) Memungkinkan untuk terpeliharanya persesuaian antara 

kegiatan internal dengan situasi eksternal. 

h) Menghindari pemborosan.  

2. Pengorganisasian  

Pengorganisasian adalah proses mengatur, 

mengalokasikan dan mendistribusikan pekerjaan, wewenang dan 

sumber daya diantara anggota organisasi untuk mencapai tujuan 

organisasi. Pengertian lain diungkapkan Malayu S.P. Hasibuan 

(41: 1996) bahwa pengorganisasian adalah suatu proses 

penentuan, pengelompokkan dan pengaturan bermacam-macam 

aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menempatkan 

orang-orang pada setiap aktivitas, menyediakan alat-alat yang 

diperlukan, menetapkan wewenang yang secara relatif 

didelegasikan kepada setiap individu yang akan melakukan 

aktivitas-aktivitas tersebut. Pengorganisasian berarti:  

a) Menentukkan sumber daya dan kegiatan yang dibutuhkan 

untuk mencapai tujuan organisasi. 



35 

 

 

 

b) Merancang dan mengembangkan kelompok kerja yang berisi 

orang-orang yang mampu membawa organisasi pada tujuan. 

c) Menugaskan seseorang atau kelompok orang dalam suatu 

tanggung jawab tugas dan fungsi tertenu. 

d) Mendelegasikan wewenang kepada individu yang 

berhubungan dengan keleluwasaan melaksanakan tugas.  

Pengorganisasian sangatlah penting dalam manajemen, 

karena membuat posisi orang lebih jelas dalam struktur dan 

pekerjaannya dan melalui pemilihan, pengalokasian dan 

pendistribusian kerja yang profesional, organisasi dapat mencapai 

tujuan secara efektif dan efisien.  

3. Pengarahan  

Pengarahan menurut Malayu S.P. Hasibuan (42: 1996) 

adalah mengarahkan semua bawahan, agar mau bekerja sama 

dan bekerja efektif untuk mencapai tujuan. Sedangkan menurut 

GR. Terry (1978) pengarahan adalah membuat semua anggota 

kelompok agar mau bekerja sama dan bekerja secara ikhlas serta 

bergairah untuk mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan dan 

usaha-usaha pengorganisasian.  

4. Pengendalian  

Pengendalian adalah proses untuk memastikan bahwa 

aktifitas sebenarnya sesuai dengan aktifitas yang direncanakan. 

Proses pengendalian dapat melibatkan beberapa elemen yaitu:  
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a) menetapkan standar kinerja,  

b) mengukur kinerja,  

c) membandingkan unjuk kerja dengan standar yang telah 

ditetapkan,  

d) mengambik tindakan korektif saat terdekteksi penyimpangan.  

Pengendalian dalam institusi pendidikan adalah membuat 

institusi tersebut berjalan sesuai dengan jalur yang telah 

ditetapkan dan sampai kepada tujuan secara efektif dan efisien. 

perjalanan menuju tujuan dimonitor, diawasi dan dinilai agar tidak 

menyimpang atau keluar jalur. Apabila hal ini terjadi harus 

dilakukan upaya mengembalikan pada arah semula. Dari hasil 

evaluasi dapat dijadikan informasi yang harus menjamin bahwa 

aktivitas yang menyimpang tidak terulang kembali.  

Menurut George R. Terry, terdapat lima kombinasi fungsi 

fundamental manajemen dalam rangka mencapai tujuan. Kombinasi A 

terdiri dari perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), 

memberi dorongan (actuating) dan pengawasan (controlling). Kombinasi B 

terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, memberi motivasi (motivating) 

dan pengawasan. Kombinasi C terdiri dari perencanaan, 

pengorganisasian, staffing, member pengarahan (directing) dan 

pengawasan. Kombinasi D terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, 

staffing, memberi pengarahan, pengawasan, inovasi dan memberi 

peranan. Kombinasi E terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, 
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memberi motivasi, pengawasan dan koordinasi. Dari kelima kombinasi 

tersebut dapat disaring menjadi tiga fungsi utama manajemen, yaitu 

perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan. 

Sebagaimana fungsi-fungsi manajemen pada umumnya, 

manajemen pendidikan Islam juga memiliki fungsi yang sama yakni:  

a) Perencanaan (Planning) 

Dalam pendidikan Islam perencanaan harus dijadikan langkah 

pertama yang benar-benar diperhatikan oleh para manajer dan para 

pengelola pendidikan Islam. Sebab perencanaan merupakan bagian 

penting dari sebuah kesuksesan, kesalahan dalam menentukan 

perencanaan pendidikan Islam akan berakibat sangat fatal bagi 

keberlangsungan pendidikan Islam. Bahkan Allah memberikan arahan 

kepada setiap orang yang beriman untuk mendesain sebuah rencana 

apa yang akan dilakukan dikemudian hari, sebagaimana Firman-Nya 

dalam Al Qur’an Surat Al-Hasyr/59: 18: yang berbunyi : 

 َ َ ۚ إِنَّ ٱَّللَّ ا قَدََّمْت ِلغٍَد ۖ َوٱتَّقُو۟ا ٱَّللَّ َ َوْلتَنُظْر نَْفٌس مَّ ٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُو۟ا ٱتَّقُو۟ا ٱَّللَّ   َخبِيٌر  بَِما تَْعَملُونَ يََٰ

Terjemahan :  

“Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah 
dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah 
diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada 
Allah. Sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu 
kerjakan” 

Ketika menyusun sebuah perencanaan dalam pendidikan Islam 

tidaklah dilakukan hanya untuk mencapai tujuan dunia semata, tetapi 

harus jauh lebih dari melampaui batas-batas target kehidupan duniawi. 



38 

 

 

 

Arahkanlah perencanaan itu juga untuk mencapai target kebahagiaan 

dunia dan akhirat, sehingga keduanya bisa dicapai secara seimbang. 

Berdasarkan ayat di atas, yang menjelaskan perencanaan 

terdapat pada kalimat  ٍا قَدََّمْت ِلغَد  yang artinya hendaklah setiap َوْلتَنُظْر نَْفٌس مَّ

orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. 

Artinya bahwa kita diperintahkan untuk melakukan suatu perencanaan 

tentang apa yang harus kita lakukan hari esok, sehingga apa yang kita 

lakukan tidak akan sia – sia dan bermanfaat untuk kehidupan dunia 

akhirat. 

Adapun hadits nabi yang menjelaskan tentang perencanaan 

adalah sebagai berikut : 

ْنيَا  َعْن اْبِن ُعَمَر َرِضَي هللاُ َعْنُهما قَاَل : أََخذَ َرُسْوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم بَِمْنَكبَْى فَقَاَل: كُ  ْن فِى الدُّ

بَاَح َو إِذَا  ُعمَ  َكاَنََّك َغِرْيٌب اَْو َعابٌِر َسبِْيٌل . َكاَن اْبنِ  َر َرِضَي هللاُ َعْنُهما يَقُْوُل إِذَا اَْمَسْيَت فَََل تَْنتَِظُر الصَّ

تَِك ِلَمْرَضَك َو ِمْن َحيَاتَِك ِلَمْوتَِك  )َرَواهُ اْلبَُخاِرى( اَْصبََحْت فَََل تَْنتَِظُر اْلَمَساَء َوُخْذ ِمْن ِصحَّ   

Artinya : 

Dari Ibnu Umar R.A ia berkata, Rasulullah SAW telah memegang 
pundakku, lalu beliau bersabda: “Jadilah engkau di dunia ini 
seakan-akan perantau (orang asing) atau orang yang sedang 
menempuh perjalanan. Ibnu Umar berkata: “Jika engakau 
diwaktu sore maka jangan menunggu sampai waktu pagi dan 
sebaliknya, jika engkau diwaktu pagi maka janganlah menunggu 
sampai diwaktu sore, dan gunakanlah sehatmu untuk sakitmu, 
dan gunakanlah hidupmu untuk matimu” . (HR. Bukhori) 
 
Hadits di atas menjelaskan bahwa hidup di dunia ini hanya 

sementara. Maka dari itu waktu yang sementara itu jangan sampai 

habis terbuang dan menyesal dikemudian hari tanpa adanya 

perencanaan yang baik. Perencanaan yang baik, akan membawa kita 
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ke tujuan yang baik pula. Sama halnya dalam dunia pendidikan, semua 

perlu dibuat perencanaan yang jelas, tepat dan terukur. 

Menurut Ramayulis (2008) mengatakan bahwa dalam 

Manajemen pendidikan Islam perencanaan itu meliputi: 

1) Penentuan prioritas agar pelaksanaan pendidikan berjalan efektif, 

prioritas kebutuhan agar melibatkan seluruh komponen yang 

terlibat dalam proses pendidikan, masyarakat dan bahkan murid. 

2) Penetapan tujuan sebagai garis pengarahan dan sebagai evaluasi 

terhadap pelaksanaan dan hasil pendidikan 

3) Formulasi prosedur sebagai tahap-tahap rencana tindakan. 

4) Penyerahan tanggung jawab kepada individu dan kelompok-

kelompok kerja. 

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa dalam 

Manajeman Pendidikan Islam perencanaan merupakan kunci utama 

untuk menentukan aktivitas berikutnya. Tanpa perencanaan yang 

dipikirkan secara comprehensive tidaklah akan berjalan sesuai dengan 

tujuan yang diharapkan bahkan mungkin akan gagal. 

b) Pengorganisasian (Organizing) 

Ajaran Islam senantiasa mendorong para pemeluknya untuk 

melakukan segala sesuatu secara terorganisir dengan rapi, sebab bisa 

jadi suatu kebenaran yang tidak terorganisir dengan rapi akan dengan 

mudah bisa digagalkan oleh kebathilan yang tersusun rapi. 

sebagaimana dikemukakan Ali bin Abi Thalib: “Kebenaran yang tidak 
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terorganisir dengan rapi akan dihancurkan oleh kebathilan yang 

tersusun rapi”. 

Organisasi dalam pandangan Islam bukan semata-mata wadah, 

melainkan lebih menekankan pada bagaimana sebuah pekerjaan 

dilakukan secara rapi. Organisasi lebih menekankan pada pengaturan 

mekanisme kerja. Dalam sebuah organisasi tentu ada pemimpin dan 

bawahan (Didin dan Hendri 2003). 

Sementara itu Ramayulis (2011) menyatakan bahwa 

pengorganisasian dalam pendidikan Islam adalah proses penentuan 

struktur, aktivitas, interkasi, koordinasi, desain struktur, wewenang, 

tugas secara transparan, dan jelas. Dalam lembaga pendidikan Islam, 

baik yang bersifat individual, kelompok, maupun kelembagaan. 

Sebuah organisasi dalam manajemen pendidikan Islam akan 

dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tujuan jika konsisten 

dengan prinsip-prinsip yang mendesain perjalanan organisasi yaitu 

Kebebasan, keadilan, dan musyawarah. Jika kesemua prinsip ini dapat 

diaplikasikan secara konsisten dalam proses pengelolaan lembaga 

pendidikan islam akan sangat membantu bagi para manajer pendidikan 

Islam. 

Berkaitan dengan fungsi pengorganisasian dalam implementasi 

manajemen pendidikan Islam, maka dalam Al-Qur’an dicontohkan 

beberapa surat berkaitan dengan organisasi, sebagaimana firman Allah 

Swt: 
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a. Perlunya persatuan 

Firman Allah Swt. yang inti mengungkap tentang “dan 

dirikanlah shalat, tunaikan zakat dan ruku’lah beserta orang-orang 

yang ruku” yang dapat disimak dalam surat Al-Baqarah/2:43: 

ِكِعينَ  ةَ َوٱْرَكعُو۟ا َمَع ٱلرََّٰ َكوَٰ ةَ َوَءاتُو۟ا ٱلزَّ لَوَٰ  َوأَقِيُمو۟ا ٱلصَّ

Terjemahan: 

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta 
orang-orang yang ruku'.” 

b. Perlunya bersatu dan mengikuti jalan yang lurus 

Perlunya bersatu dan jangan terpecah belah dapat dilihat 

dari surat Ar-Ruum ayat 31 : 

ينَ  ِك ِر شْ مُ الْ َن  ُوا ِم ون كُ َ ََل ت ةَ َو ََل وا الصَّ يمُ قِ َ أ ُوهُ َو َّق ت ا هِ َو يْ َ ل ِ يَن إ ِ يب ِ ن  مُ

Terjemahan : 

“Dengan kembali bertaubat kepada-Nya dan bertakwalah 
kepada-Nya serta dirikanlah shalat dan janganlah kamu 
Termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah yaitu 
orang-orang yang memecah-belah agama mereka.” 

c) Pelaksanaan (Actuating) 

Dari seluruh rangkaian proses manajemen, pelaksanaan 

(actuating) merupakan fungsi manajemen yang paling utama. Dalam 

fungsi perencanaan dan pengorganisasian lebih banyak berhubungan 

dengan aspek-aspek abstrak proses manajemen, sedangkan fungsi 

actuating justru lebih menekankan pada kegiatan yang berhubungan 

langsung dengan orang-orang dalam organisasi. Dalam proses inilah 

semua yang telah direncanakan dilaksanakan. Islam sebagai agama 
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yang sempurna pun memberikan petunjuk prinsip-prinsip kerja kepada 

pemeluknya. Diantara prinsip-prinsip tersebut diantaranya; 

a. Bersungguh-sungguh karena setiap orang dinilai dari hasil 

kerjanya sebagaimana tercantum dalam surat Al-Najm/53: 39 : 

ِن إَِلَّ َما َسعَىَٰ   َوأَن لَّْيَس ِلْْلِنَسَٰ

Terjemahan : 

“Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain 
apa yang telah diusahakannya.” 

b. Bekerja secara efektif dan efesien. Sebagaimana dalam surat Al-

Sajdah/32:7 : 

ِن ِمن ِطينٍ  نَسَٰ  ٱلَِّذٓى أَْحَسَن ُكلَّ َشْىٍء َخلَقَهُۥ ۖ َوبََدأَ َخْلَق ٱْْلِ

Terjemahan : 

“Yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-
baiknya dan Yang memulai penciptaan manusia dari tanah.” 

 

d) Pengawasan (Controlling) 

Dalam pendidikan Islam pengawasan didefinisikan sebagai 

proses pemantauan yang terus menerus untuk menjamin terlaksananya 

perencanaan secara konsekuen baik yang bersifat materil maupun 

spirituil. Dan semua aktivitas yang dilakukan manusia dengan semua 

sumber daya yang dimiliki selalu senantiasa diawasi dan dimintakan 

pertanggugjawabannya di akhirat kelak. Sebagaimana firman Allah 

SWT dalam surat Al-Infithaar/82:10-12: 

يمٍ  ِع َ ى ن فِ َ اَر ل َر َبْ ْْل نَّ ٱ ِ ُونَ  إ ل عَ فْ َ ا ت وَن َم مُ َ ل عْ َ ينَ  ي بِ ِ ت ا كََٰ اًم َر ينَ  ِك ِظ فِ َحَٰ َ مْ ل كُ يْ َ ل نَّ عَ ِ إ  َو

Terjemahan : 
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“Padahal Sesungguhnya bagi kamu ada (malaikat-malaikat) yang 
mengawasi (pekerjaanmu) yang mulia (di sisi Allah) dan mencatat 
(pekerjaan-pekerjaanmu itu) mereka mengetahui apa yang kamu 
kerjakan.” 

Dari berbagai kajian teori di atas, terkait beberapa fungsi 

manajemen dalam penelitian, peneliti akan mengambil teori G.R Terry 

yang membahas fungsi manajemen antara lain: Planning 

(Perencanaan), Organizing (Pengorganisasian), Actuating 

(Pelaksanaan) dan Controlling (Pengawasan atau Pengendalian). 

C. Kerangka Pikir 

Kerangka pikir dapat berupa kerangka teori dan dapat pula berupa 

kerangka penalaran logis. Kerangka pikir merupakan uraian ringkas 

tentang teori yang digunakan dan cara menggunakan teori tersebut dalam 

menjawab pertanyaan penelitian (Cik H.Bisri,2001). Di dalam kerangka 

pikir akan terlihat masalah penelitian yang telah diidentifikasikan dalam 

kerangka teoritis yang relevan.  

Implementasi manajemen pendidikan Islam di SD Islam Ar - Raafi’ 

dilakukan dengan kerangka pikir sistematis, dimana peneliti menggunakan 

teori fungsi manajemen George R. Terry yang meliputi fungsi 

perencanaan, fungsi pengorganisasian, fungsi pelaksanaan, fungsi 

pengawasan dan evaluasi untuk peningkatan mutu pendidikan SD Islam 

Ar – Raafi’. Kerangka pikir penelitian ini dapat dilihat dari gambar dibawah 

ini : 
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Gambar 2.1 Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Deskripsi Fokus Penelitian 

Fungsi manajemen pendidikan Islam terdiri dari empat hal, yaitu 

planning, organizing, actuating, controlling, atau yang biasa disingkat 

menjadi POAC. Planning (perencanaan) merupakan kegiatan sistematis 

merancang sumber daya yang ada, meliputi apa yang akan dicapai, 

merumuskan metode dan tata cara untuk merealisasikannya dengan 

seoptimal mungkin serta kegiatan yang perlu dilakukan untuk mencapai 

tujuan dan memilih pelaksana kegiatan yang tepat bagi usaha pencapaian 

tujuannya. Dalam hal itu, ada lima kegiatan yang perlu dilakukan, yaitu : 

1) Menetapkan tentang apa yang harus dilakukan, kapan dan bagaimana 

melakukannya, 

Implementasi  

Manajemen Pendidikan Islam 

Fungsi 
Perencanaan 

Fungsi 
Pengorganisasian 

Fungsi 
Pelaksanaan 

Fungsi Pengawasan 
dan Evaluasi 

Peningkatan Mutu 
Pendidikan SD Islam 

Ar-Raafi’ 
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2) Membatasi sasaran dan menetapkan pelaksanaan – pelaksanaannya 

melalui proses penentuan target, 

3) Mengumpulkan dan menganalisa informasi, 

4) Mengembangkan alternatif – alternatif, dan 

5) Mempersiapkan dan mengkomunikasikan rencana – rencana dan 

keputusan – keputusan. 

Organizing (pengorganisasian), menurut Burhanudin dan 

Moh.Makin adalah keseluruhan proses pengelompokkan orang – orang, 

alat – alat tugas, tanggung jawab, atau wewenang sedemikian rupa, 

sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai satu 

kesatuan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Menurut tata urutannya proses pengorganisasian  pendidikan 

Islam meliputi beberapa kegiatan, yaitu : 

1) Perumusan tujuan, 

2) Penetapan tugas pokok, 

3) Perincian kegiatan, 

4) Pengelompokkan kegiatan – kegiatan dalam fungsi – fungsi, 

5) Departementasi, 

6) Pelimpahan otoritas, 

7) Staffing, 

8) Facilitating. 

Actuating (pelaksanaan) adalah tindakan untuk mengusahakan 

semua anggota kelompok berusaha mencapai sasaran – sasaran agar 
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sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha – usaha organisasi. 

Fungsi pelaksanaan akan sukses jika sebagian besar faktor – faktor 

berikut terpenuhi, diantaranya : 

1) Mendapatkan orang cakap, 

2) Menjelaskan secara detail tujuan pendidikan Islam yang hendak 

dicapai kepada seluruh komponen terlibat, 

3) Memberikan ruang yang luas terutama otoritas penuh kepada seluruh 

komponen, 

4) Memberikan inspirasi yang kuat serta keyakinan kepada seluruh 

komponen agar sukses mencapai tujuan pendidikan Islam 

Controlling (pengawasan) adalah proses pengamatan 

pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin semua 

pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai rencana. Proses ini 

memiliki 3 tahap diantaranya : 

1) Menetapkan standar pelaksanaan, 

2) Mengukur pelaksanaan pekerjaan, 

3) Menentukan kesenjangan (deviasi) antara pelaksanaan dengan 

standar yang ditentukan. 

Pelaksanaan fungsi – fungsi manajemen sangat penting untuk 

mengatur lembaga pendidikan Islam, karena manajemen merupakan 

aktivitas kerja sama maka partisipasi anggota organisasi menjadi penting. 

Sebuah lembaga tidak akan berjalan dengan tertib dan lancar apabila 

masing – masing anggota tidak saling melakukan kerja sama yang baik. 
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Jika di dalam fungsi pengawasan ada proses yang tidak sesuai yang 

direncanakan atau tidak mencapai target yang direncanakan, maka 

dilakukannya evaluasi bertahap, baik bulanan, smesteran atau tahunan. 

Sehingga dengan penerapan fungsi manajemen ini, sebuah lembaga 

pendidikan Islam akan dapat meningkatkan mutu pendidikan Islam. 
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BAB III  

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian tentang implementasi manajemen pendidikan Islam 

pada  SD Islam Ar – Raffi’ Kota Makassar  ini menggunakan pendekatan 

kualitatif yang menggunakan lingkungan alamiah sebagai sumber data 

langsung. Menurut Bogdan dan Taylor sebagaimana dikutip oleh Rulam 

Ahmadi adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data diskriptif ; 

ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang-orang 

(subyek) itu sendiri. Karena manajemen mutu di lembaga pendidikan 

merupakan gejala sosial (social action), yakni adanya hubungan lembaga 

pendidikan dengan masyarakat dan lingkungannya, maka peneliti 

memandang bahwa proses tersebut menggunakan sudut pandang 

persepsi “emik”, dengan pengertian bahwa data yang dikumpulkan 

diupayakan untuk didiskripsikan berdasarkan ungkapan, bahasa, cara 

berfikir, pandangan subyek penelitian, sehingga mengungkapkan tentang 

sesuatu hal yang menjadi strategi lembaga pendidikan dalam 

meningkatkan mutu pendidikan Islam. 

Hal yang ingin diteliti dalam penelitian ini adalah mengenai 

implementasi manajemen pendidikan Islam di SD Islam Ar – Raffi’ Kota 

Makassar. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan alasan, 

penelitian ini : 
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a. Bertujuan mengkaji lebih dalam tentang kendala-keldala yang dialami 

dalam mengimplementasi manajemen mutu dari kendala yang telah 

ada, 

b. Peneliti adalah sebagai instrument kunci utama dalam mengumpulkan 

data dan menginterpretasikan data adalah peneliti sendiri, 

c. Menggunakan proses dari hasil, 

d. Mementingkan makna dari pada proses, dan 

e. Menganalisis data secara induktif. 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitiannya yaitu di SD Islam Ar-Raafi Kota Makassar. 

Adapun alasan peneliti mengadakan penelitian di SD Islam Ar-Raafi Kota 

Makassar yakni : Pertama, mengetahui bagaimana penerapan fungsi 

manajemen dalam peningkatan mutu pendidikan di SD Islam Ar-Raafi 

Kota Makassar. Kedua, belum pernahnya diadakan penelitian terkait 

implementasi manajemen pendidikan Islam di SD Islam Ar-Raafi Kota 

Makassar. 

Penelitian ini diadakan kurang lebih selama 3 bulan, yaitu pada 

bulan Mei 2022 – Juli 2022. 

C. Unit Analisis dan Penetuan Informan 

Unit Analisis merupakan alat bantu yang sangat penting perannya 

dalam pelaksanaan penelitian, karena data yang diperlukan untuk 

menjawab rumusan masalah penelitian diperoleh melalui instrument. 



50 

 

 

 

Instrumen penelitian merupakan salah satu unsur yang sangat penting 

dalam penulisan karena berfungsi sebagai alat atau sarana pengumpulan 

data, masalah dan aspek yang diteliti. Instrumen adalah sarana penelitian 

(berupa seperangkat pertanyaan dan sebagainya) untuk mengumpulkan 

data sebagai pengolahan. 

Untuk mendapatkan data yang relevan dengan masalah agar 

hipotesis dapat diuji kebenarannya, maka penulis mempergunakan 

instrument penelitian yang dianggap tepat yaitu : 

1. Pedoman observasi adalah instrument yang digunakan dalam 

pengamatan ataupun observasi di lokasi penelitian. 

2. Pedoman wawancara merupakan instrument atau sebuah konsep 

pertanyaan tertulis yang dijadikan pedoman oleh penelitian dalam 

melakukan proses pengumupulan data dari para responden. 

3. Catatan dokumentasi adalah instrument yang digunakan untuk 

mencatat ataupun mendata data – data yang diperlukan dalam 

penelitian. 

4. Adapun pemilihan wawancara sebagai sumber data yang utama 

sedangkan dokumentasi dan observasi sebagai data pelengkap. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam teknik pengumpulan data pada penelitian ini dipergunakan 

berbagai teknik, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Ketiga 

teknik tersebut dipergunakan untuk memperoleh data dan informasi yang 
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saling menunjang dan melengkapi tentang implementasi manajemen 

pendidikan Islam di SD Islam Ar-Raafi Kota Makassar. 

1. Interview / Wawancara  

Wawancara adalah percakapan langsung yang dilakukan oleh 

dua pihak dengan satu tujuan yang telah ditetapkan. Metode 

wawancara identic dengan interview, secara sederhana dapat 

dimaknai sebagai dialog yang dilakukan oleh pewawancara (interview) 

untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Sebagai informasi 

kunci (key informan) adalah Direktur Yayasan, Kepala Sekolah dan 

Tenaga Pengajar SD Islam Ar-Raafi Kota Makassar. 

Secara sistematis atas dasar tujuan penelitian, interview ada 3 

macam yaitu : 

a) Interview Tak Terpimpin 

Interview tak terpimpin adalah proses wawancara di mana 

interview tidak sengaja mengarahkan Tanya jawab pada pokok 

– pokok persoalan dari fokus penelitian dengan orang yang 

diwawancarai. 

b) Interview Terpimpin 

Interview terpimpin merupakan wawancara yang 

menggunakan panduan pokok – pokok masalah yang diteliti. 

c) Interview Bebas Terpimpin 

Interview bebas terpimpin adalah kombinasi antara interview 

tak terpimpin dan interview terpimpin. Jadi pewawancara hanya 
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membuat pokok – pokok masalah yang akan diteliti, selanjutnya 

dalam proses wawancara berlangsung mengikuti situasi, 

pewawancara  harus dapat mengarahkan yang diwawancara 

apabila ternyata ia menyimpang. 

Dari berbagai jenis interview di atas, penulis menggunakan 

interview bebas terpimpin, artinya bahwa penginterview memberikan 

kebebasan kepada orang yang di interview untuk memberikan 

tanggapan atau jawaban sendiri. Penulis menggunakan car aini agar 

mendapatkan data yang relevan dan tidak ingin adanya kekakuan 

antara penulis sebagai penginterview dengan orang yang di interview. 

2. Observasi 

Observasi sebagai teknik pengumpul data mempunyai ciri 

spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara 

dan kuesioner. Kalau wawancara dan kuesioner selain berkomunikasi 

dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga 

obyek – obyek alam yang lain. Observasi penelitian ini dilakukan 

dengan cara partisipan maupun non partisipan. Untuk pengumpulan 

data dilakukan terjun dan melihat langsung kelapangan, terhadap 

obyek yang diteliti. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang mengandung arti 

barang – barang tertulis, maka metode dokumentasi berarti mencari 

data mengenai hal – hal atau variable yang berupa catatan, transkip, 
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buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan 

sebagainya, yang berkaitan dengan kinerja guru. 

E. Teknik Analisis Data 

Dalam pengolahan atau penganalisaan data yang sifatnya data 

kualitatif, maka penulis menggunakan beberapa metode sebagai berikut: 

a. Metode induktif, yaitu suatu metode yang digunakan untuk 

memecahkan masalah dengan melihat hal-hal yang bersifat khusus 

kemudian menarik kesimpulan secara umum. 

b. Metode dedukatif, yaitu penulis mengolah data dari hal-hal yang 

bersifat umum kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus. 

c. Metode komparatif, yaitu penulis membandingkan beberapa 

pendapat yang ada kaitannya dengan pembahasan ini. Kemudian 

mengambil suatu kesimpulan untuk memperkuat dan menjelaskan 

suatu pendapat. 

Menurut Moleong, proses analisis data kualitatif dimulai dengan 

menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu 

wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, 

dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar foto dan sebagainya. Setelah 

ditelaah, langkah selanjutnya adalah reduksi data, penyusunan satuan, 

kategorisasi dan yang terakhir adalah penafsiran data. 
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F. Pengecekkan Keabsahan Temuan 

Ada tiga tahapan yang dilakukan dalam proses pengumpulan data 

untuk penelitian, yaitu tahap pendahuluan, tahap penyaringan dan tahap 

pelengkapan data tambahan. Pengecekan keabsahan temuan data 

biasanya dilakukan pada tahap penyaringan data, dan seringkali ada data 

yang tidak atau kurang relevan dan tidak memenuhi standar. Agar data 

yang diperoleh memiliki kadar validitas yang tinggi maka perlu diadakan 

penyaringan data ulang. 

Wahidmurni (2017: 14) berpendapat bahwa peneliti harus benar-

benar memahami konsep dari masing-masing prosedur pengujian validitas 

dalam penelitian kualitatif dan mampu menguraikannya secara 

operasional dalam proyek penelitian yang dikerjakan. Untuk selanjutnya 

dikembangkan secara operasional dan terperinci (tentang langkah-

langkah yang dilakukan) disertai alasan mengapa prosedur pengujian 

validitas digunakan. 

J.R. Raco (2010: 134) mengatakan bahwa ada beberapa teknik 

yang digunakan oleh metode kualitatif untuk menjamin akurasi dan 

kredibilitas hasil penelitian yaitu: triangulasi, member checking dan 

auditing. Triangulasi data berarti menggunakan bermacam-macam data, 

menggunakan lebih dari satu teori, beberapa teknik analisa, dan 

melibatkan lebih banyak peneliti. 

Menurut Nawawi sebagaimana yang dikutip oleh Wahidmurni 

(2017: 15) bahwa langkah-langkah triangulasi ini adalah: 
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1. Triangulasi sumber data, yang dilakukan dengan mencari data dari 

banyak sumber informan, yaitu orang yang terlibat langsung dengan 

hubungan industrial 

2. Triangulasi pengumpul data (investigator) dilakukan penulis sendiri 

dengan cara mencari data dari banyak sumber informan 

3. Triangulasi metoda pengumpul data dilakukan dengan mengunakan 

bermacam-macam metode pengumpulan data (observasi, interview, 

studi dokumentasi, maupun kelompok terpimpin (focus group), dan; 

4. Triangulasi teori, dilakukan dengan cara mengkaji berbagai teori 

yang relevan, sehingga dalam hal ini tidak digunakan teori tunggal 

tetapi dengan teori yang jamak. 
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BAB IV  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Deskripsi Karakteristik Objek Penelitian 

1. Deskripsi Geografis 

Sekolah Dasar Islam Ar-Raafi’ pertama kali didirikan pada tahun 

2018 dibawah naungan Yayasan Gunung Sari. Yayasan Gunung Sari 

sudah beroperasioanl di dunia pendidikan sejak tahun 1988. Yayasan 

Gunung Sari sudah memiliki SMP, SMK dan STIKES Gunung Sari. Akan 

tetapi lembaga pendidikan ini masih bersifat umum dan belum hijrah ke 

dalam pendidikan Islam. Pada tahun 2018, sejak SD Islam Ar-Raafi’ 

didirikan, maka untuk pendidikan SMP, SMA, dan SMK, kemudian 

manajemennya diubah ke dalam sistem pendidikan Islam. Jenjang 

pendidikannya diantara lain : KB (Playgroup), TK (Kindergarten), SD 

(Primary School), SMP, SMA dan SMK yang semuanya berbasis agama 

Islam. Terdapat 2 gedung terpisah untuk masing-masing jenjang 

pendidikan tersebut, untuk KB,TK,SD berada di Gedung C dan SMP, 

SMA, SMK berada di gedung B. 

Sekolah Dasar Islam Ar-Raafi’ adalah sebuah sekolah dibawah 

naungan Yayasan Pendidikan Gunung Sari Makassar. Sekolah ini 

didirikan pada bulan Juli 2018 oleh Bapak H. Syamsu Alam BA selaku 

Ketua Yayasan Pendidikan Gunung Sari Makassar dan Bapak 

Kamaruddin, SE yang bertindak selaku Direktur Sekolah. 
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Sekolah Dasar Islam Ar-Raafi’ menerapkan konsep pendidikan 

fullday school (sekolah seharian) dengan menggunakan 60% 

kurikulum nasional Dinas Pendidikan (umum) yang disinergikan 

dengan 40% kurikulum khas sekolah yang berorientasi pada 

penanaman nilai agama Islam yang kemudian didukung dengan 

penguatan kemampuan berbahasa serta keterampilan dalam ilmu 

teknologi informasi digital guna menghasilkan lulusan yang cerdas, 

terampil, berprestasi, beradab dan berakhlak Qur’ani. 

2. Deskripsi Kelembagaan 

1. Nama     : Sekolah Dasar Islam Ar-Raafi’ 

2. Nomor SK Izin Operasional  :503/024/DIKDAS/DPM-

PTSP/XI/2021 

3. Alamat    :Jl. Sultan Alauddin No.293  

     Kel.Gunung Sari, Makassar 

4. Tahun berdiri   : 2018 

5. Nama Pimpinan   : 2018 – 2022 Muh.Sadik, S.Kom 

a. Tujuan Sekolah Dasar Islam Ar-Raafi’ 

Sekolah Dasar Islam Ar-Raafi’ Kota Makassar berada 

dibawah naungan Yayasan Pendidikan Gunung Sari yang 

bertujuan untuk : 

1) Terwujudnya lembaga pendidikan Islam yang berkualitas dan 

berkarakter Islami. 
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2) Terbentuknya manajemen pendidikan Islam yang efektif dan 

efisien serta mempunyai manfaat. 

3) Terbentuknya pribadi peserta didik yang berprilaku Islami, 

cerdas, berprestasi, beradab, dan berakhlak serta bermanfaat 

untuk orang – orang disekitarnya. 

4) Menghasilkan lulusan yang memiliki aqidah yang lurus dan 

melakukan kegiatan Ibadah secara benar. 

5) Menghasilkan lulusan yang dapat memiliki kemampuan 

menghafal dan mencintai Al-Qur’an. 

6) Menghasilkan lulusan yang mempunyai kecerdasan 

intelektual, emosional dan spiritual. 

7) Menghasilkan lulusan seorang Pendakwah dan Hafidz 

b. Visi Sekolah Dasar Islam Ar-Raafi’ 

Menjadi lembaga pendidikan Islam yang terdepan dan 

terpercaya dalam mencetak generasi anak muslim yang cerdas, 

berprestasi, beradab dan berakhlak Qur’ani. 

c. Misi Sekolah Dasar Islam Ar-Raafi’ 

1) Menyiapkan dan meningkatkan mutu tenaga pendidik serta 

kependidikan yang sesuai dengan kualifikasi bidang akademik 

masing – masing. 

2) Melaksanakan kurikulum umum sesuai standar nasional 

pendidikan yang disinergikan dengan kurikulum khas 

pendidikan Islami secara terpadu. 
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3) Mengajarkan nilai – nilai agama dan norma – norma agama 

secara konsisten untuk membentuk karakter anak yang 

beradab dan berakhlak. 

4) Menjadi wahana dalam membentuk, membina dan 

mengarahkan potensi dasar (fitrah) yang ada pada diri masing 

– masing setiap peserta didik. 

5) Melaksanakan berbagai kegiatan yang dapat meningkatkan 

kreatifitas dan pola manajemen partisifatif pada peserta didik. 

6) Menciptakan suasana lingkungan sekolah yang aman, bersih 

dan nyaman. 

7) Menjalin hubungan serta kerjasama yang baik dengan 

lembaga pendidikan yang terkait, orangtua siswa dan seluruh 

komponen lapisan masyarakat. 

d. Struktur Organisasi Sekolah Dasar 

Ketua Yayasan   : H.Syamsu Alam, BA 

Direktur    : Kamaruddin, SE 

Kepala Sekolah   : Muh.Sadik, S.Kom 

Ketua Komite   : Nini Hasrida 

Wakasek Kesiswaan  : Basri, S.Pd 

Wakasek Kurikulum  : Nur Fitriani, S.Pd.I 

Bendahara Sekolah  : Mei Risa Ekawati, S.Pd 

Tata Usaha   : Mei Risa Ekawati, S.Pd 
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Koordinator Pembina 

- Koordinator Al-Qur’an : Ummy Kalsum, S.Pd 

- Koordinator Ibadah : Mursalin, S.Pd 

- Koordinator B.Inggris : Megawati, S.Pd 

- Kordinator B.Arab : Madinah, S.Pd 

Wali Kelas 

- Kelas I Ali   : Yaomil Khaeriyah, S.Pd 

- Kelas I Abu  : Sri Wahyuni, S.Pd 

- Kelas I Umar   : Fatmawati, S.Pd 

- Kelas II Utsman  : Fadluminallah, S.Pd 

- Kelas II Sa’ad  : Nanang A, S.Pd 

- Kelas II Abdurrahman : Rezkita M, S.Pd 

- Kelas III Zubair  : Asniar, S.Pd 

- Kelas III Sa’id bin Ziyad : Muhlis, S.Pd 

- Kelas IV Talha  : Asral Yudhistira, S.Pd 

- Kelas V Abu Ubaidillah : Nurhalim, S.Pd 

e. Kurikulum Sekolah Dasar 

Sekolah Dasar Islam Ar-Raafi’ menggunakan 60% kurikulum 

nasional dinas pendidikan (umum) yang disinergikan dengan 40% 

kurikulum khas sekolah yang berorientasi pada penanaman nilai 

pendidikan agama yang kemudian didukung dengan penguatan 

kemampuan berbahasa inggris serta keterampilan dalam ilmu 
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teknologi informasi digital guna menghasilkan lulusan yang cerdas, 

terampil, berprestasi, beradab dan berakhlak Qur’ani. 

Kurikulum khas ini terdiri dari mata pelajaran khusus, yaitu : 

a. Tahsin Tahfidz 

b. Bahasa Arab 

c. Bahasa Inggris 

d. Akidah Akhlak 

e. Al-Quran dan Hadits 

f. Sejarah Islam 

f. Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar 

Guru sebagai unsur pokok selain peserta didik, memegang 

peranan yang sangat penting di dalam proses belajar mengajar, 

karena berhasil atau tidaknya suatu pendidikan yang dilaksanakan 

tergantung kepada guru. Oleh karena itu, sebuah lembaga pendidikan 

dituntut untuk memenuhi kebutuhan guru yang professional dalam 

bidangnya. Selain itu, lembaga pendidikan dituntut pula untuk 

menyediakan guru – guru yang berkepribadian baik dan memiliki 

akhlak Qur’ani, sebab dengan kepribadian yang demikian, proses 

belajar mengajar serta pentransferan pengetahuan baik segi kognitif, 

afektif dan penerapan dalam kehidupan sehari – hari akan semakin 

efektif dan efisien. Selanjutnya, untuk mengetahui data guru dan 

tenaga pendidikan di Sekolah Dasar Islam Ar- Raafi’ Kota Makassar, 

maka disajikan tabel 4.1. berikut ini : 
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Tabel 4.1. Data Guru dan Tenaga Pendidik SD Islam Ar-Raafi’ 

N
O. 

NAMA 
LENGKAP 

GELA
R  

PROGRAM 
STUDI DI  

NAMA ASAL  
MATA 

PELAJARA
N  

AKAD
EMIK 

PERGURUAN 
TINGGI 

(IJASAH) 

PERGURUAN 
TINGGI 

YANG 
DIAJARKA

N 

1 Muh. Sadik S.Kom 
Teknik 
Informatika 

Universitas 
Indonesia Timur 

- 

2 Nur Fitriani S. Pd.I 
Pendidkan 
Agama Islam 

Unismuh 
Makassar 

Al-Qur'an 

3 
Sulfa 
Hardianti 

S. 
Pd.,SG
I 

PGSD 
Unismuh 
Makassar 

Tematik 

4 Fatmawati S. Pd PGSD 
Unismuh 
Makassar 

Tematik 

5 Sri Wahyuni S. Pd PGSD 
Unismuh 
Makassar 

Tematik 

6 Yenri S. Pd PGSD 
Unismuh 
Makassar 

Tematik 

7 
Mei Risa 
Ekawati 

S. Pd MPI 
UIN Alauddin 
Makassar 

- 

8 Basri S.Pd  PGSD 
Universitas 
Bosowa 
Makassar 

Tematik 

9 
Yaomil 
Khaeriyah 

S. Pd PGSD UNM Makassar Tematik 

10 
Nur Azizah 
S 

S. Pd MPI 
Institut 
Parahikma 
Indonesia 

Akidah 
akhlak dan 
PAI 

11 
Nur Alif 
Maulana 

S. Ag Ilmu Hadits 
UIN Alauddin 
Makassar 

Al-Qur'an 

12 
Azisah Asni 
Aras 

S. Pd 
Pend. Bahasa 
Arab 

UIN Alauddin 
Makassar 

Bahas Arab 

13 
Nanang 
Anjarwati 

S. Pd PGMI UMI Makassar Tematik 

14 
Ummy 
Kalsum 
Muis 

S. Pd PAI IAIN Parepare Al-Qur'an 

15 

Rezkita 
Mutia 
Angrana 
Ansar 

S. Pd PGSD 
Unismuh 
Makassar 

Tematik 
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16 
AS. Harsa 
Wardana 

S. Pd 
PAI 

UIN Alauddin 
Makassar 

Al-Qur'an 

17 Muh. Salam S. Ag 
Ilmu Al Qur'an 
dan Tafsir 

UIN Alauddin 
Makassar 

Al-Qur'an 

18 Madinah S.Pd 
Pend. Bahasa 
Arab 

UIN Alauddin 
Makassar 

Bahasa 
Arab 

19 
Fadlummin
allah 

S. Pd PGMI UMI Makassar Tematik 

20 Ernawati 
S. Pd., 
M. Pd 

PGSD / Pend. 
Dasar 

Unismuh 
Makassar 

Tematik 

21 Ismail S. Pd 
Pend. Bahasa 
Inggris 

Unismuh 
Makassar 

Bahasa 
Inggris 

22 
Sulviana 
Syam 

S. Pd MPI 
UIN Alauddin 
Makassar 

Akidah 
akhlak dan 
PAI 

23 Megawati S. Pd 
Pend. Bahasa 
Inggris 

UIN Alauddin 
Makassar 

Bahasa 
Inggris 

24 
Achmad 
Halid 
Mahfud 

S. Ag     Al-Qur'an 

25 
Farah 
Fauziah 
Zulfa 

S. Ag Ilmu Hadist 
UIN Alauddin 
Makassar 

Al-Qur'an 

26 
Muh. 
Mursalin 
A.M Yasin 

S. 
Hum 

Bahasa Dan 
Sastra Arab 

UIN Alauddin 
Makassar 

Al-Qur'an 

27 
Erika 
Eriyani 

S. Pd 
Pend. Bahasa 
Arab 

UNM Makassar Al-Qur'an 

28 
Asral 
Yudhistira 
Made 

S. Pd PGSD 
Universitas 
Terbuka 
Makassar 

Tematik 

29 
Irfan 
Kurniawan 

S. Pd PAI 
UIN Alauddin 
Makassar 

Al-Qur'an 

30 
Nurhidayah 
Tasmin 

S. 
Kom 

Teknik 
Informatika 

UIN Alauddin 
Makassar 

Al-Qur'an 

Sumber : Data tata usaha SD Islam Ar-Raafi’ 

Berdasarkan data tabel di atas, maka terdapat jumlah guru dan 

tenaga pendidik 30 orang dengan latar belakang pendidikan yang 

sesuai mata pelajar yang diampu. Akan tetapi, ditemukan ada satu 

guru yang mengajar Al-Qur’an dari latar belakang teknik informatika. 
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Setelah dikonfirmasi dengan pihak wakasek kurikulum, bahwa guru 

tersebut telah melalui tahap ujian dan dinyatakan mampu mengajar 

Al-Qur’an untuk peserta didik SD Islam Ar – Raafi’. 

g. Peserta Didik 

Keberadaan peserta didik sangat dibutuhkan dalam lembaga 

pendidikan, sebab dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan di 

sekolah, peserta didik merupakan subyek sekaligus objek dalam 

proses transformasi ilmu pengetahuan dan keterampilan yang 

diperlukan. Oleh karena itu keberadaan peserta didik tidak hanya 

sekedar memenuhi kebutuhan saja, akan tetapi harus merupakan 

bagian dari kebermutuan dari lembaga pendidikan (sekolah). Untuk 

lebih jelas keadaan peserta didik di Sekolah Dasar Islam Ar-Raafi’ 

Kota Makassar dapat dilihat pada tabel 4.2. berikut : 

Tabel 4.2. Data Statistik Peserta Didik SD Islam Ar-Raafi’ 

No Kelas 

Tahun Pelajaran 

2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 

L P JML L P JML L P JML L P JML 

1 
Kelas 

I 
2 6 8 34 17 51 34 20 54 40 22 62 

2 
Kelas 

II 
- - - 6 8 14 34 15 49 35 17 52 

3 
Kelas 

III 
- - - 7 7 14 6 8 14 30 15 45 

4 
Kelas 

IV 
- - - - - - 9 7 16 7 9 16 

5 
Kelas 

V 
- - - - - - - - - 6 7 13 

  Total 8 Total 79 Total 133 Total 188 

Sumber : Data tata usaha SD Islam Ar-Raafi’ 
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Berdasarkan data tabel di atas, menunjukkan bahwa sejak 4 

tahun terakhir, SD Islam Ar-Raafi’ mengalami peningkatan dalam 

jumlah peserta didik. Pada tahun 2019-2020 jumlah peserta didik SD 

Islam Ar – Raafi’ hanya berjumlah 8, dan tahun ini 2022-2023 jumlah 

peserta didik sudah mencapai 188 peserta mulai dari kelas 1 hingga 

kelas 5. 

h. Sarana dan Prasarana 

Sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang 

menunjang terlaksananya proses pendidikan dan pengajaran di 

Sekolah Dasar Islam Ar-Raafi’ Kota Makassar. Secara umum yang 

dapat menunjang jalannya pendidikan secara langsung ataupun tidak 

langsung, seperti tenaga pendidik, buku – buku pelajaran, kurikulum, 

ruangan kelas, lapangan, perpustakaan, musholah dan lain-lain. 

Adapun sarana dan prasarana yang terdapat di Sekolah Dasar 

Islam Ar-Raafi’ Kota Makassar, yaitu : 

a. Ruang Kelas AC 

b. Mushollah 

c. Kantin dan Catering 

d. Perpustakaan 

e. Ruang Bermain Indoor 

f. Kolam Renang Mini 

g. Lapangan Mini 

h. CCTV dan Security 
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i. Klinik Perawatan 

j. Mobil antar Jemput 

B. Perencanaan Lembaga Pendidikan Islam pada Sekolah Dasar 

Islam Ar-Raafi’ Kota Makassar 

Dalam implementasi manajemen pendidikan Islam di SD Islam Ar 

– Raafi’, perencanaan sangat diperlukan di lembaga pendidikan sekolah, 

karena perencanaan  merupakan proses dasar manajemen dalam 

mengambil suatu keputusan dan tindakan. Perencanaan merupakan 

fungsi organik manajemen. Oleh karena itu, pembuatan perencanaan 

merupakan langkah awal yang dilakukan oleh manajer dalam lingkup 

kependidikan yaitu Kepala Sekolah untuk mencapai tujuan sekolah.  

Perencanaan merupakan suatu kegiatan menetapkan langkah – 

langkah yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai suatu tujuan 

sekolah. Tujuan sekolah dibuat bersama – sama dengan Kepala Direktur 

serta guru – guru dan tenaga pendidikan lainnya dengan 

mempertimbangkan kepentingan belajar peserta didik. Perencanaan yang 

baik adalah perencanaan yang mempertimbangkan data yang lengkap 

sebagai pijakan, karena tanpa kelengkapan data, maka akan sulit untuk 

membuat suatu perencanaan. 

Pada dasarnya ada empat tahapan dasar dalam kegiatan 

perencanaan, yaitu : 
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1) Tahap pertama adalah menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan. 

Perencanaan dimulai dengan keinginan atau kebutuhan organisasi 

atau lembaga pendidikan.  

Hasil wawancara dengan Kepala Sekolah SD Islam Ar - Raafi’ 

(Muh Sadik S.Kom) pada tanggal 21 Juni 2022 adalah 

bahwasannya, terkhusus untuk SD Islam Ar – Raafi’ ini memang 

baru didirikan pada tahun 2018, kepala sekolah dan ketua yayasan 

Bpk. H. Syamsu Alam berbincang – bincang terkait akan mendirikan 

sekolah yang berbasis Islam. Sebelumnya Pak Syamsu adalah 

Ketua Yayasan Gunung Sari, yang kita ketahui bahwa yayasan ini 

sudah beroperasional sejak tahun 1988 di dunia pendidikan. Akan 

tetapi, pada waktu itu masih pendidikan umum saja. Melihat 

kekhawatiran terhadap pendidikan anak jaman sekarang, terkhusus 

ustadz Sadik melihat anak – anaknya sendiri khawatir jika tidak 

dilandasi dan dipondasikan oleh agama. Maka dibuatlah sekolah 

dasar Islam Ar-Raafi’ yang insyaAllah sekolah ini tidak berada 

dibawah bendera oraganisasi politik atau pun ormas islam lainnya. 

Karena kepala sekolah berprinsip untuk tidak dibawah investor dan 

menghindari pinjaman dana dari bank. 

Kepala sekolah pun bersama dengan kepala direktur, guru – 

guru dan tenaga pendidik lainnya membuat dan merumuskan visi 

dan misi sekolah agar semua elemen sumber daya di sekolah dapat 

bekerja dengan tujuan yang jelas dan sama, jangan sampai 
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kehilangan arah sehingga apa yang diharapkan tidak akan tercapai 

secara efektif. 

Dari wawancara tersebut, peneliti menemukan adanya 

perencanaan dalam hal menetapkan keinginan untuk mendirikan 

sekolah dasar Islam karena melihat kondisi pendidikan anak saat ini 

yang mengkhawatirkan dari segi akhlak, sehingga dipandang perlu 

untuk mendirikan sekolah dasar islami. Walaupun keinginan tersebut 

telah ditemukan namun peneliti belum menemukan adanya peta 

jalan dalam menciptakan sekolah dasar yang Islami. 

2) Tahap kedua yaitu merumusakan keadaan saat ini. Pemahaman 

akan posisi organisasi sekarang dan tujuan yang hendak dicapai. 

Hasil wawancara dengan Kepala Sekolah SD Islam Ar-Raafi’ 

(Ustd.Muh Sadik S.Kom) pada tanggal 21 Juni 2022 adalah bahwa 

keadaan saat ini, banyak orang tua yang rela membayar lebih mahal 

untuk pendidikan anaknya dari pada sekolah negeri yang gratis, 

karena mereka mengejar kualitas, terutama pada aspek karakter 

atau akhlaknya. Sehingga SD Islam Ar-Raafi’ ini hadir dengan visi : 

“Menjadi lembaga pendidikan Islam yang terdepan dan terpercaya 

dalam mencetak generasi anak muslim yang cerdas, berprestasi, 

beradab dan berakhlak Qur’ani”.  

Untuk mencapai visi tersebut kami pun (kepala sekolah, 

direktur, para guru dan tenaga pendidik lainnya) merumuskan 7 misi, 

diantaranya : (1) Menyiapkan dan meningkatkan mutu tenaga 
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pendidik serta kependidikan yang sesuai dengan kualifikasi bidang 

akademik masing – masing. (2) Melaksanakan kurikulum umum 

sesuai standar nasional pendidikan yang disinergikan dengan 

kurikulum khas pendidikan Islami secara terpadu. (3) Mengajarkan 

nilai – nilai agama dan norma – norma agama secara konsisten 

untuk membentuk karakter anak yang beradab dan berakhlak. (4) 

Menjadi wahana dalam membentuk, membina dan mengarahkan 

potensi dasar (fitrah) yang ada pada diri masing – masing setiap 

peserta didik. (5) Melaksanakan berbagai kegiatan yang dapat 

meningkatkan kreatifitas dan pola manajemen partisifatif pada 

peserta didik. (6) Menciptakan suasana lingkungan sekolah yang 

aman, bersih dan nyaman. (7) Menjalin hubungan serta kerjasama 

yang baik dengan lembaga pendidikan yang terkait, orangtua siswa 

dan seluruh komponen lapisan masyarakat. 

Dari wawancara tersebut, peneliti menemukan bahwa SD Islam 

Ar - Raafi’ sudah mengetahui kondisi saat ini dan memiliki tujuan 

yang hendak dicapai oleh organisasi. Namun, karena sekolah ini 

baru, maka belum terlihat hasilnya secara keseluruhan, akan tetapi, 

SD Islam Ar-Raafi’ berusaha mewujudkan hal tersebut dengan 

berbagai program – program seperti pembiasaan dzikir pagi dan 

salat duha berjamaah setiap pagi, tahsin dan tahfidz menggunakan 

metode Ummi dan mentoring untuk pembetukan karakter peserta 

didik. 
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3) Tahap ketiga adalah mengidentifikasi segala kemudahan dan 

hambatan. Segala kekuatan dan kelemahan serta kemudahan dan 

hambatan untuk mengukur kemampuan organisasi dalam mencapai 

tujuan. 

Hasil wawancara dengan Kepala Sekolah SD Islam Ar-Raafi’ 

(Ustd.Muh Sadik S.Kom) pada tanggal 21 Juni 2022 adalah Sekolah 

Dasar Islam Ar - Raafi’ ini memang baru, beda dengan SMP dan 

SMK yang sudah ada sebelumnya dan hijrah berbasis Islam, namun 

juga melihat kekuatan dan peluang, dilihat dari yayasan Gunung Sari 

yang sudah terjun puluhan tahun di bidang pendidikan dan letaknya 

yang strategis, dimana ada gedung B yaitu di samping perumahan 

BPH dan depan Pizza Hut Alauddin, dan gedung C di belakang 

indomode, sehingga mudah dijangkau oleh calon peserta didik. 

Adapun hambatannya ialah bahwa sudah banyak sekolah islam 

terpadu lainnya yang sudah ada di Kota Makassar, maka itu menjadi 

tantangan tersendiri bagaimana SD Islam Ar-Raafi ini mampu 

berjalan atau beroperasional dengan keunggulan – keunggulan dan 

potensi yang dimiliki. 

Dari wawancara tersebut, peneliti menemukan bahwa SD Islam 

Ar-Raafi’ sudah mengidentifikasi kelebihan, kekurangan, hambatan 

dan tantangan yang dimiliki. Namun peneliti melihat bahwa gedung 

untuk SD Islam Ar-Raafi’ ini berdampingan dekan gedung Stikes 

Gunung Sari sehingga seiring berkembangnya sekolah, maka 
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gedung ini sudah tidak bisa berkembang karena keterbatasan lahan. 

Sehingga manajemen sekolah sudah harus memikirkan sejak 

sekarang terkait hambatan – hambatan tersebut. 

4) Tahap keempat yaitu mengembangkan rencana atau serangkaian 

kegiatan untuk pencapaian tujuan. Tahap terakhir ini meliputi 

pengembangan berbagai alternatif kegiatan untuk mencapai tujuan. 

Hasil wawancara dengan Kepala Sekolah SD Islam Ar-Raafi’ 

(Ustd.Muh Sadik S.Kom) pada tanggal 21 Juni 2022 adalah untuk 

mencapai tujuan sekolah, maka dibuatlah rencana program – 

program untuk mendukung hal itu. Visi kami adalah menjadi lembaga 

pendidikan Islam yang terdepan dan terpercaya dalam mencetak 

generasi anak muslim yang cerdas, berprestasi, beradab dan 

berakhlak Qur’ani.   

SD Islam Ar – Raafi’ menerapkan 2 kurikulum pendidikan, 

pertama kurikulum standar nasional dan kurikulum khas pendidikan 

Islam secara terpadu. Dimana kurikulum khas ini ada pelajaran 

Tahsin Tahfidz (TTH), Bahasa Arab, Bahasa Inggris, Ibadah, dan 

Mentoring.  

Mata pelajaran TTH ini menggunakan metodi Ummi, yang guru 

telah mengikuti pelatihan dan tes langsung dari Ustadz Qomar 

selaku ketua metode Ummi di Makassar. Mata pelajaran Bahasa 

Arab juga gurunya sudah lulus sertifikasi metode abana untuk 

penulisan bahasa arab anak – anak. Ibadah dilakukan dengan pagi 
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pagi diawali dzikir pagi dan solat dhuha bersama di kelas masing – 

masing, kemudian siang hari solat dhuhur, hingga solat asar di 

sekolah. Mentoring dilakukan dengan dibagi kelompok kecil 

beranggotakan 7-10 siswa untuk mempelajari akhlak dan 

keterampilan diri. 

Adapun hasil wawancara dengan wakil kepala sekolah bidang 

kurikulum ( Ustadzah Nur Fitriani, S.Pd.I ) pada tanggal 07 Juli 2022 

adalah tahap perencanaan ini, dibuatlah program kerja atau kegiatan 

– kegiatan yang mendukung tercapainya tujuan sekolah, antara lain 

adalah :  

(1) Merumuskan sasaran mutu bidang kurikulum SD Islam Ar-

Raafi’, seperti : - 91%-100% guru mengembangkan perangkat 

pembelajaran pada kompetensi pengetahuan, keterampilan dan 

karakteristik peserta didik sesuai dengan tingkat kompetensi, - 

Membuat struktur organisasi yang lengkap dan efektif sesuai 

dengan ketentuan, melalui langkah diputuskan, ditetapkan, 

disosialisasikan hingga disahkan, -  merumuskan berbagai ujian 

peserta didik, mulai dari ulangan, ujian pertengahan semester 

dan ujian akhir semester, - merumuskan langkah – langkah 

guru dalam melakukan proses penilaian dan hasil belajar 

peserta didik, seperti menetapkan tujuan penilaian, menyusun 

kisi – kisi ujian, mengembangkan instrumen dan pedoman 

penilaian, melakukan analisis kualitas instrumen, 
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melaksanakan penilaian, melaporkan dan memanfaatkan hasil 

penilaian.  

(2) Merumuskan sasaran kerja bidang kurikulum SD Islam Ar-

Raafi’ untuk mendukung tercapainya sasaran mutu diatas 

seperti : - pemetaan atau pembagian rombongan belajar bagi 

peserta didik baru, - menyusun jadwal pelajaran, - memastikan 

perencanaan, pelaksanaan dan penilaian hasil pembelajaran 

sesuai dengan prinsip pembelajaran kurikulum 2013, melalui 

kegiatan perencanaan, monitoring dan supervise akademis, - 

merencanakan dan melaksanakan penilain tingkat satuan 

pendidikan (PTS dan PAS)., - menyusun dan mereview kembali 

standar operasional procedure (SOP) dan Juknik yang ada di 

bidang kurikulum agar diperoleh SOP yang implementatif, - 

merencanakan dan melaksanakan pengembangan kurikulum 

berbasis kurikulum 2013 yang tahun ini akan berkembang 

menjadi kurikulum prototype atau kurikulum merdeka.  

(3) Menyusun program kerja bidang kurikulum SD Islam Ar-Raafi’ 

berdasarkan nama kegiatan, uraian kegiatan, tujuan kegiatan, 

indikator pencapaian, unsur yang terlibat, penanggung jawab 

dan waktu pelaksanaan. 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka peneliti menilai 

bahwa SD Islam Ar-Raafi’ sudah mengembangkan rencana 

kegiatan atau program – program yang sesuai dengan tujuan yang 
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hendak dicapai. Namun, tetap membutuhkan pengembangan dan 

inovasi agar peserta didik semakin mudah memahami tujuan yang 

hendak dicapai. 

C. Pengorganisasian Lembaga Pendidikan Islam pada Sekolah 

Dasar Islam Ar-Raafi’ Kota Makassar 

Pengorganisasian adalah tindakan mengusahakan hubungan – 

hubungan kelakuan yang efektif antara orang – orang, sehingga mereka 

dapat bekerja sama secara efisien, dan memperoleh kepuasan pribadi 

dalam melaksanakan tugas – tugas tertentu dalam kondisi lingkungan 

tertentu guna mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Tujuan diterapkan 

fungsi pengorganisasian ini agar dapat membentuk kerjasama antara dua 

individu atau lebih dalam sebuah struktur tertentu untuk mencapai tujuan 

atau visi sekolah. 

Oleh karena itu, jika lembaga pendidikan Islam ingin menjadi 

lembaga pembelajaran yang efektif, lembaga pendidikan Islam harus 

mampu untuk mencari metode untuk menciptakan struktur yang secara 

terus menerus mendukung pembelajaran dan pengajaran yang efektif. 

Sekolah Dasar Islam Ar-Raffi’ Kota Makassar telah menetapkan 

berbagai jenis program kerja yang akan direncanakan. Setelah melalui 

proses awal, yaitu menerapkan fungsi perencanaan, maka selanjutnya 

ialah menerapkan fungsi pengorganisasian. Dalam penelitian ini kepala 

sekolah selaku manajer bidang pendidikan di sekolah dan wakil kepala 

sekolah menyusun rincian tugas dan pembagian kerja yang sesuai 
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dengan keahlian dan kecakapan guru dan tenaga pendidikan lainnya. Ada 

4 tahap dalam menerapkan fungsi pengorganisasian yaitu : (1) adanya 

kelompok orang yang bekerja sama , (2) adanya tujuan tertentu yang akan 

dicapai, (3) adanya pekerjaan yang dikerjakan, (4) adanya 

pengelompokkan pekerjaan. 

Hasil wawancara dengan Kepala Sekolah SD Islam Ar-Raafi’ 

(Ustd.Muh Sadik S.Kom) pada tanggal 21 Juni 2022 adalah bahwa SD 

Islam Ar-Raafi’ memiliki kurang lebih 30 guru dan tenaga pendidik. Dalam 

hal penempatan atau pengorganisasian, kami telah membuat struktur 

organisasi mulai dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang 

kurikulum, kesiswaan, bendahara, tata usaha, wali kelas, pendamping, 

penanggung jawab mata pelajaran tahsin tahfidz, bahasa inggris, bahasa 

arab, dan ibadah.  

Semua wali kelas dipegang oleh guru yang berlatar belakang 

pendidikan S1 PGSD, untuk pendamping bermacam – macam ada yang 

dari PAI, dan MPI. Kemudian SD Islam Ar – Raafi’ memiliki program 

ekstrakurikuler pilihan atau berbayar seperti memanah, karate dan futsal. 

Disini pihak sekolah memanggil Pembina ekskul dari luar yang sesuai 

dengan bidang kompetensinya sehingga para pembina ini akan 

bekerjasama dengan wakil kepala sekolah bagian kesiswaan yaitu Ustadz 

Basri,S.Pd.  

Penempatan guru bahasa inggris dan bahasa arab sesuai dengan 

latar belakang pendidikannya dari S1 Pendidikan Bahasa Inggris dan S1 
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Pendidikan Bahasa Arab. Dalam hal pengelompokkan pekerjaan, semisal 

untuk mata pelajaran tahsin dan tahfidz metode ummi penanggung 

jawabnya adalah ustadzah Ummy yang sudah mendapatkan sertifikasi 

langsung dari Ummi Foundation dan memiliki beberapa anggota guru 

untuk disebar ke dalam kelompok – kelompok kecil yang sudah dibagi dari 

pemetaan kemampuan setiap peserta didik. Adapun satu orang guru yang 

berlatar belakang teknik informatika menjadi guru tahsin tahfidz ini karena 

sudah di uji bahwa memiliki kemampuan dalam mengajar tahsin dan 

tahfidz. 

 
Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka peneliti menilai bahwa 

dalam pengorganisasian hampir semua sudah sesuai dengan latar 

belakang pendidikan, walaupun ditemukan ada satu guru berlatar 

belakang informatika mengajar tahsin tahfidz, namun menurut 

narasumber, guru tersebut sudah melewati uji kelayakan dan dinilai layak 

untuk mengajar tahsin tahfidz.  

D. Pelaksanaan Lembaga Pendidikan Islam pada Sekolah Dasar 

Islam Ar-Raafi’ Kota Makassar 

Pada tahap implementasi pelaksanaan SD Islam AR-Raafi’, 

sebelumnya kepala sekolah, direktur, para guru dan tenaga pendidikan 

lainnya telah menyusun konsep, menata, mengelola dan memanfaatkan 

segala kemampuan baik dari segi internal maupun eksternal untuk 

mencapai suatu tujuan. Berdasarkan hasil wawancara di lapangan, 



77 

 

 

 

peneliti menemukan bahwa dalam pelaksanaan terbagi beberapa 

komponen, diantaranya adalah : 

a. Kurikulum 

Kepala sekolah harus dapat mengembangkan dan mengelola 

kurikulum sesuai perkembangan zaman dan kebutuhan peserta 

didik, jika tahun ini masih menggunakan kurikulum 2013 dan saat ini 

ada kurikulum baru yang dinamakan kurikulum merdeka, maka 

kepala sekolah dan semua guru harus mulai mempelajari dan 

beradaptasi dengan kurikulum merdeka ini dengan mengikuti 

workshop, webinar atau pelatihan baik online ataupun offline. 

Berdasarkan temuan peneliti dilapangan bahwa : 

“Saat ini SD Islam Ar-Raafi’ masih menggunakan kurikulum 
nasional atau K-13 dan kurikulum khas sekolah yang telah 
dibahas sebelumnya. Kemudian setelah adanya kurikulum 
merdeka dari Kementrian Pendidikan ini, kepala sekolah 
sudah mengikuti rapat dan sosialisasi dari dinas pendidikan 
kota Makassar, insyaAllah kedepannya akan mulai dipilih 
beberapa guru terlebih dahulu untuk mengikuti pelatihan 
kurikulum merdeka ini.” 
“Adapun untuk mata pelajaran tahsin dan tahfidz diharapkan 
peserta didik dapat menghafal minimal 3 juz dalam 6 tahun 
proses pendidikan di SD Islam Ar-Raafi .” 

 
Berdasarkan pemaparan diatas, bahwa kepala sekolah selaku 

manajer bidang pendidikan melakukan tindakan – tindakan dalam 

pengembangan kurikulum baik mengikuti atau menyesuaikan dengan 

kurikulum nasional serta tetap menggunakan kurikulum khas sekolah yang 

selalu diperbaharui guna peningkatan mutu peserta didik sesuai dengan 

tujuan sekolah. Adapun hasil wawancara dengan wakil kepala sekolah 
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bidang kurikulum (Ustadzah Nur Fitriani, S.Pd.I pada tanggal 07 Juli 2022) 

adalah sebagai berikut : 

“SD Islam Ar-Raafi’ ini memiliki kurikulum khas dengan 
menghadirkan mata pelajaran seperti : Tahsin Tahfidz (TTH), 
Bahasa Arab mulai dari kelas 1, Bahasa Inggris mulai dari 
kelas 1, Akidah Akhlak, Ibadah dan Mentoring. Adapun 
harapan dengan adanya mata pelajaran TTH diharapkan 
peserta didik dapat menghafal 3 Juz sampai kelulusan di kelas 
6. Maka dari itu SD Islam Ar-Raafi membuat jadwal pelajaran 
TTH ada di setiap hari di pagi hari setelah pembinaan ibadah 
dzikir pagi dan solat dhuha. Untuk bahasa arab dan Akidah 
akhlak menggunakan kurikulum kementrian agama dan untuk 
bahasa inggris menggunakan kurikulum muatan lokal yang 
disusun sendiri sesuai dengan kebutuhan peserta didik oleh 
koordinator guru bahasa inggris, wakasek bidang kurikulum 
dan guru pengampu bahasa inggris yang lainnya.” 
 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, maka disimpulkan bahwa 

pengembangan kurikulum dalam implementasi fungsi pelaksanaan untuk 

mencapai tujuan yang telah direncanakan yaitu meningkatkan 

pengetahuan peserta didik dalam aspek kognitif dan menjadikan peserta 

didik memiliki akhlak Qur’ani sehingga dapat mengimplementasikan dalam 

kehidupan sehari – hari. 

Pelaksanaan proses belajar di SD Islam Ar-Raafi’ dilaksanakan hari 

Senin – Jum’at mulai dari jam 07.00 wita hingga jam 16.00 wita, dimana 

terdapat 2 kali istirahat dan adanya Qailullah yang artinya tidur pada 

pertengah siang hari, dimana peserta didik dapat tidur siang atau hanya 

berbaring istirahat sejenak. Hari sabtu diisi kegiatan ekstrakurikuler, 

dimana peserta didik dapat memilih ekskul memanah, futsal, seni bela diri, 

berenang, english camp dan arabic camp. 
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b. Guru dan Tenaga Pendidik 

Guru memiliki peranan yang sangat penting dalam 

melaksanakan proses belajar mengajar terhadap peserta didik. Maka 

dari itu, kepala sekolah sebagai pimpinan harus mempunyai strategi 

agar kualitas dan kemampuan guru selalu meningkat seiring 

berjalannya waktu. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Wali Kelas I Umar 

(Ustadzah Yaomil, S.Pd) pada tanggal 2 Juli 2022 adalah : 

“Alhamdulillah disini guru rata – rata adalah sarjana pendidikan, 
adapun yang bukan mungkin hanya 2-4 orang dan itu tidak 
memegang jabatan seperti wali kelas. Untuk wali kelas 1 
sampai dengan kelas 5 semua dipegang oleh guru – guru yang 
memiliki latar belakang pendidikan S1 PGSD. Untuk mata 
pelajaran yang lain pun dipegang oleh guru – guru yang 
memiliki kualifikasi di bidangnya seperti Koordinator TTH yaitu 
ustadzah Ummy dari jurusan PAI dan lanjut S2 Al-Quran 
kemudian telah mengikuti pelatihan metode Ummi dan lulus 
sertifikasi. Ada sedikit pengecualian saja, bahwa ada 1 atau 2 
guru seperti lulusan manajemen pendidikan mengajar Akidah 
Akhlak dan lulusan teknik informatika menjadi pendamping 
TTH, itupun sudah melalui tahap tes, dan menurut kepala 
sekolah, guru tersebut mampu mengemban amanah itu dan 
memenuhi persyaratan minimal.” 
 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, bahwasannya kepala 

sekolah telah mengimplementasikan fungsi pengorganisasian secara 

tepat sehingga, dalam penerapan fungsi pelaksanaan semua dapat 

berjalan semestinya sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Adapun 

wawancara dengan beberapa guru SD Islam Ar-Raafi’ pada tanggal 07 

Juli 2022 adalah : 

“Kami disini semua para guru, telah diberi tugas masing – masing, 
sehingga jangan sampai ada yang tumpang tindih antara pekerjaan 
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yang satu dengan yang lainnya. Akan tetapi dilapangan, kami 
semua para guru saling membantu dan kompak bersama – sama 
menciptakan suasana belajar yang menyenangkan bagi peserta 
didik. Dalam 1 ruangan ada walikelas sekalian pengampu mata 
pelajaran tematik dan ada 1 guru pendamping, biasanya guru 
pendamping ini adalah guru TTH, Akidah Akhlak, PAI ataupun 
mentoring. Kami guru – guru pun diberikan pelatihan – pelatihan 
baik langsung ataupun secara daring guna meningkatkan 
keterampilan dalam proses pembelajaran.” (Ustadzah Fatmawati, 
Ustadzah Ana, Ustadzah Madinah) 

 
Berdasarkan pemaparan diatas ialah bahwa kepala sekolah 

melakukan strategi yang baik, untuk memberdayakan para guru dan 

tenaga pendidik lainnya dengan mengikutsertakan guru – guru dalam 

pelatihan, workshop atau webinar sesuai dengan kemampuan dan 

keahlian guru – guru dibidangnya. Walau saat ini SD Islam Ar-Raafi’ 

masih menggunakan kurikulum 2013 , akan tetapi kepala sekolah sudah 

mulai mempelajari dan akan beradaptasi dengan kurikulum yang baru, 

yaitu kurikulum merdeka. 

c. Ekstrakurikuler 

 Ekstrakurikuler ini merupakan kegiatan terpisah dengan mata 

pelajaran yang lainnya. Dapat dilaksanakan sepulang sekolah, masuk jam 

pelajaran sekolah atau di hari libur sekolah peserta didik. Adanya kegiatan 

ekstrakurikuler ini, diharapkan peserta didik dapat mengikuti kegiatan 

yang mereka minati. Tujuan adanya pelaksanaan ekstrakurikuler ini 

adalah memfasilitasi peserta didik untuk menemukan bakat dan minat 

mereka di bidang selain pelajaran di kelas. Pelaksanaan ekstrakurikuler  

di SD Islam Ar-Raafi’ dibawah naungan wakil kepala sekolah bidang 

kesiswaan bersama penanggung jawab masing – masing ekskul.  
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Hasil wawancara bersama wakil kepala sekolah bidang kesiswaan 

(Ustadz Basri, S.Pd) pada tanggal 7 Juli 2022 adalah bahwa SD Islam Ar - 

Raafi membagi 2 macam ekstrakurikuler regular dan pilihan (berbayar). 

Ekskul reguler ini ada yang masuk kategori wajib dan ada kategori pilihan. 

Dimana peserta didik dapat mengikuti maksimal 3 ekskul baik reguler 

ataupun pilihan. Ekskul pilihan ini diantaranya adalah : memanah, karate, 

futsal, dan renang. Ekskul regular terdiri dari Calistung camp, English 

camp, Arabic Camp dan Tahfidz Camp. Peserta didik kelas 1 yang belum 

bisa baca tulis diwajibkan untuk mengikuti ekskul calistung camp sebelum 

memilih ekskul yang lainnya. Untuk penanggung jawab ekskul pilihan 

dipegang oleh coordinator kesiswaan dan ekskul regular dipegang oleh 

masing – masing penanggung jawab. Ekskul pilihan biasanya dimulai 

smester 2 dan untuk ekskul regular dimulai bulan ke-2 dari peserta didik 

mulai sekolah. Untuk pelaksanaan futsal menyewa lapangan futsal, 

memanah sementara ini masih latihan menggunakan tali untuk melatih 

kekuatan anak – anak, jika dirasa sudah mampu memegang busur maka 

akan dilaksanakan di sekolah dengan memanggil pelatih yang memang 

ahli dibidangnya, untuk renang tahun lalu belum berjalan karena masih 

terkendala dipenyusunan anggaran, dan insyaAllah akan dilaksanakan 

tahun ini ajaran 2022/2023. Ekskul karate dilaksanakan di sekolah pada 

hari sabtu. 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dalam implementasi 

penerapan fungsi pelaksanaan dibidang ekstrakurikuler sudah berjalan, 



82 

 

 

 

walau masih ada satu ekskul yang belum berjalan yaitu ekskul renang, 

karena terkendala dalam penyusunan anggaran yang dikhawatirkan 

terlalu memberatkan pihak orang tua peserta didik. Akan tetapi jika dilihat 

dari banyaknya minat peserta didik untuk mengikuti ekskul renang, maka 

bisa disusun perencanaan yang lebih matang baik dari kesiapan pembina 

dan biaya ditahun ajaran baru. 

d.  Sarana dan Prasarana 

Sarana dan Prasarana pendidikan berperan langsung dalam proses 

pembelajaran di kelas sehingga berfungsi untuk memperlancar dan 

mempermudah proses transfer ilmu dari pendidik kepada peserta didik. 

Sarana pendidikan yang lengkap dapat memudahkan guru dalam 

menyampaikan isi pembelajaran kepada peserta didik. Kepala sekolah 

dapat mengelola, mengatur dan mendayagunakan seluruh sarana dan 

prasarana yang ada di sekolah dengan atau menunjuk penanggung jawab 

kepala bidang sarana dan prasarana. Hasil wawancara dengan kepala 

sekolah (ustadz Muh.Sadik, S.Kom) pada tanggal 13 Juli 2022 adalah  

“Untuk ruangan kelas 1 terdiri dari 3 kelas, kelas 2 terdiri dari 3 kelas, 

kelas 3 terdiri dari 3 kelas, kelas 4 terdiri dari 2 kelas dan kelas 5 terdiri 

dari 1 kelas, hingga jumlah semua ruangan kelas adalah 12 kelas. 

Alhamdulillah semua ruangan belajar peserta didik sudah menggunakan 

ac semua. Sarana yang lainnya adalah kamar mandi, musholah, kantin, 

tempat berwudhu, tempat bermain, kolam berenang mini, lapangan mini, 

perpustakaan, dan tempat parkir. Kendala saat ini karena peserta didik 
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dari tahun ke tahun semakin banyak, sehingga terkadang ketika waktu 

penjemputan sedikit berdesakan di pintu utama dan kurangnya lahan 

parkir. 

Berdasarkan pernyataan di atas, bahwa sarana dan prasarana di 

SD Islam Ar-Raafi’ sudah cukup mendukung peserta didik untuk nyaman 

dan senang belajar. Kelebihan yang dimiliki ialah memiliki tempat bermain 

yang bagus dan terdapat kolam renang mini, hal inilah yang membuat 

daya tarik peserta didik atau orang tua untuk menyekolahkan anaknya di 

SD Islam Ar-Raafi’. Adapun kekurangan dari sarana dan prasarana ini 

adalah gedung yang berdampingan dengan Stikes Gunung Sari, sehingga 

jika sekolah ini berkembang dan semakin banyak peserta didik, akan 

kesulitan dengan keterbatasan lahan yang ada. 

E. Pengawasan Lembaga Pendidikan Islam pada Sekolah Dasar 

Islam Ar-Raafi’ Kota Makassar 

Pengawasan atau controlling adalah suatu proses untuk 

menjadikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan. Kepala 

sekolah sebagai pemimpin dalam organisasi sekolah harus 

senantiasa mengontrol pelaksanaan kegiatan yang ada di sekolah 

agar sesuai dengan tujuan yang sudah direncanakan. Ada 4 proses 

dalam pengawasan, yaitu : 1) pengamatan, 2) pemantauan, 3) 

penyelidikan dan 4) evaluasi. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sekolah 

(Muh.Sadik,S.Kom) pada tanggal 13 Juli 2022 adalah dalam hal 



84 

 

 

 

pengawasan yang dilakukan saat ini adalah dengan adanya rapat 

bulanan bersama guru – guru dan tenaga pendidik terkait program 

atau kegiatan sekolah yang sudah berjalan atau sedang berjalan. 

Adanya pertemuan bersama pengurus komite yang disana kami 

terbuka atas masukkan dan saran – saran yang membangun untuk 

kemajuan sekolah bersama.  

SD Islam Ar – Raafi’ ini berada di lantai atas, dan banyak orang 

tua yang khawatir terhadap keselamatan anaknya, akan tetapi pihak 

sekolah sekarang mengadakan piket di area tangga, dan area dekat 

kamar mandi untuk memantau peserta didik agar tidak saling dorong 

ketika turun tangga ataupun peserta didik yang mau ke kamar mandi. 

Untuk kelas 1 masih didampingi wali kelas atau guru pendamping, 

akan tetapi untuk kelas 2,3,4 dan 5 sudah mandiri tanpa ditemani oleh 

wali kelasnya. 

 

Kepala sekolah juga melakukan pengawasan kegiatan – 

kegiatan sekolah baik di dalam kelas ataupun di luar kelas. Mulai dari 

proses belajar mengajar, pengawasan terhadap kurikulum, 

ekstrakurikuler, penjemputan dan mengontrol kehadiran guru dan 

tenaga pendidik”. 

Setelah dilakukannya pengamatan, pemantauan dan 

penyelidikan yang terakhir adalah adanya rapat evaluasi Kerja 

bersama guru dan tenaga pendidik lainnya. Seperti, target – target 
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yang akan dicapai akan tetapi tidak tercapai dilakukan evaluasi 

apakah kekurangannya ada di guru atau memang peserta didik nya. 

Semua perubahan – perubahan dilakukan agar tujuan dan yang di cita 

– citakan SD Islam Ar-Raffi’ dapat tercapai secara efektif dan efisien. 

Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka peneliti menilai 

sekolah sudah menerapkan pengawasan berupa pengamatan, 

pemantauan, penyelidikan dan evaluasi. Ketika ada target yang tidak 

tercapai semisal masih ditemukan peserta didik yang akan naik kelas 

1 masih belum bisa calistung, maka diikutkan ekstrakurikuler reguler 

wajib calistung sehingga semua peserta didik di kelas 2 sudah tidak 

ada masalah dalam hal calistung.   

F. Pembahasan 

 Implementasi manajemen pendidikan Islam di SD Islam Ar – Raafi’ 

Kota Makassar sudah berjalan baik, mulai dari perencanaan, 

pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. Perencanaan 

adalah hal yang sangat penting diperhatikan oleh sebuah lembaga 

pendidikan, untuk menentukan tujuan yang membuat perencanaan atau 

tindakan – tindakan yang akan diambil untuk mencapai tujuan tersebut. 

SD Islam Ar – Raafi’ sudah menerapkan fungsi perencanaan, mulai dari 

merumuskan visi, misi dan tujuan sekolah, membuat perencanaan 

kurikulum sekolah, membuat perencanaan program – program yang 

mengarah ke tujuan sekolah  dengan membuat kalender akademik dan 

program kegiatan baik di sekolah ataupun di luar sekolah. 
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 Penerapan fungsi pengorganisasian di SD Islam Ar-Raafi’ sudah 

berjalan dengan baik, seperti sudah adanya struktur organisasi mulai dari 

kepala direktur yayasan, kepala sekolah, kepala komite, wakil kepala 

sekolah bidang kurikulum, bidang kesiswaan, guru penanggungjawab 

mata pelajaran khas sekolah, wali kelas, guru pendamping dan tenaga 

pendidik lainnya. Dalam hal penempatan guru dalam mengajar mata 

pelajaran dilihat berdasarkan kemampuan dan latar belakang pendidikan, 

walau ditemukan satu orang guru yang tidak linier dengan latar belakang 

pendidikannya, akan tetapi sudah dinyatakan kelayakan mengampu mata 

pelajaran tersebut dengan melalui tahap ujian kelayakan guru. 

 Proses pelaksanaan di SD Islam Ar – Raafi’ sudah berjalan dengan 

baik, dari proses belajar di kelas dengan menggunakan kurikulum 2013 

dari dinas pendidikan dikombinasikan dengan kurikulum khas sekolah, 

kegiatan ekstrakurikuler, dan sarana prasarana yang memadai mulai dari 

kelas yang dilengkapi dengan pendingin ruangan, musholah, kantin, 

kamar mandi, tempat bermain dan kolam berenang mini. 

 Tahap selanjutnya adalah, pengawasan dari kepala sekolah 

terhadap pelaksanaan kegiatan belajar mulai dari memantau, mengontrol, 

dan penyelidikan sudah sesuai dengan apa yang direncanakan. Jika ada 

sesuatu yang belum sesuai, maka dilaksanakan evaluasi bertahap secara 

bulanan, smesteran dan tahunan.  
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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. KESIMPULAN 

Implementasi manajemen lembaga pendidikan Islam di Sekolah 

Dasar Islam Ar-Raafi’ sudah diterapkan dengan menjalankan 4 fungsi 

manajemen, yaitu : fungsi perencanaan, fungsi pengorganisasian, fungsi 

pelaksanaan dan fungsi pengawasan. 

1. Fungsi Perencanaan 

 Penerapan fungsi perencanaan SD Islam Ar-Raafi’, sudah 

dilaksanakan secara efektif dan efisien, mulai dari kepala 

sekolah, guru dan tenaga pendidik sudah terlihat dari langkah – 

langkah merumuskan tujuan visi dan misi sekolah, membuat 

perencanaan program belajar, membuat perencanaan kurikulum 

baik kurikulum dinas pendidikan dan kurikulum khas sekolah, 

merencanakan kegiatan ekstrakurikuler, dan merencanakan 

sarana dan prasarana.  

2. Fungsi Pengorganisasian 

 Penerapan fungsi pengorganisasian SD Islam Ar-Raafi’, 

sudah  diterapkan dengan baik dengan menempatkan posisi 

guru sesuai dengan bidang keahliannya dan sesuai dengan latar 

belakang pendidikan. 

 

 



88 

 

 

 

3. Fungsi Pelaksanaan 

 Penerapan fungsi pelaksanaan SD Islam Ar-Raafi’ dalam 

bidang kurikulum proses belajar mengajar masih menggunakan 

kurikulum 2013 dan akan beradaptasi dengan kurikulum 

merdeka. Adanya kegiatan Qailullah untuk peserta didik yang 

bermanfaat terhadap memori dan fokus serta membuka jalan ke 

siklus baru aktivitas otak dalam pola yang lebih nyaman. 

4. Fungsi pengawasan 

 Penerapan fungsi pengawasan SD Islam Ar-Raafi’ sudah 

berjalan dengan baik, dimana kepala sekolah sudah mengontrol, 

memantau jalannya kegiatan yang ada di sekolah sudah sesuai 

dengan yang diharapkan dan dilakukan koreksi atau evaluasi jika 

ada yang tidak sejalan dengan tujuan atau belum memenuhi 

target yang direncanakan. 

B. SARAN 

 Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian, maka peneliti 

mengajukan beberapa saran sebagai berikut : 

1. Sebaiknya dalam merumuskan perencanaan dibuatkan peta jalan 

untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai. 

2. Sebaiknya semua guru yang mengajar memiliki latar belakang 

pendidikan yang sesuai dengan bidang yang akan diajarkan, guna 

kepentingan akreditasi sekolah 
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3. Sebaiknya pihak sekolah perlu memikirkan perluasan lahan atau 

penambahan ruangan untuk peserta didik kedepannya, melihat 

data peserta didik dari tahun ke tahun selalu mengalami 

peningkatan. 

4. Sebaiknya pihak sekolah membuat program tambahan bagi 

peserta didik yang tidak mencapai target tahunan, baik dalam hal 

pelajaran ataupun target hafalannya. 
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Lampiran 1. 

DAFTAR PERTANYAAN UNTUK WAWANCARA INFORMAN 

1. Bagaimana pandangan bapak/ibu terhadap Sekolah Dasar Islam Ar-

Raafi’ Kota Makassar ? Baik dari sejarah berdirinya hingga saat ini ? 

2. Apakah visi dan misi Sekolah Dasar Islam Ar-Raafi’ Kota Makassar ? 

3. Bagaimana pendapat bapak/ibu terhadap visi dan misi Sekolah Dasar 

Islam Ar-Raafi’ Kota Makassar ? 

4. Bagaimana perencanaan langkah – langkah Sekolah Dasar Islam Ar-

Raafi’ Kota Makassar dalam mencapai visi dan misi sekolah ? Sesuai 

peranan dan tanggung jawab bapak/ibu di Sekolah ? 

5. Bagaimana perencanaan Sekolah Dasar Islam Ar-Raafi’ dalam 

menyusun kurikulum sekolah dan kegiatan ekstrakurikuler ? 

6. Bagaimana perencanaan Sekolah Dasar Islam Ar-Raafi’ dalam 

meningkatkan sarana dan prasarana sekolah ? 

7. Bagaimana pengorganisasian Sekolah Dasar Islam Ar-Raafi’ terhadap 

guru dan tenaga pendidik ? 

8. Bagaimana proses pelaksanaan kegiatan proses belajar peserta didik 

di Sekolah Dasar Islam Ar-Raafi’ ? 

9. Bagaimana pelaksanaan ektrakurikuler di Sekolah Dasar Islam Ar-

Raafi’ ? 

10. Bagaimana pengawasan pihak Sekolah Dasar Islam Ar-Raafi’ 

terhadap semua kegiatan proses belajar mengajar ? dan bagaimana 

pelaksanaan evaluasi yang sudah berjalan ? 
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Lampiran 2. 

 

SURAT IZIN PENELITIAN
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Lampiran 3. 

 

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN 
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Lampiran 4. 

 

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT
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Lampiran 5.  

DOKUMENTASI PENELITIAN 

 

Wawancara bersama  
Kepala Sekolah SD Islam Ar-Raafi’ Kota Makassar 

(Ustadz Muh.Sadik, S.Kom) 
Tanggal : 21 Juni 2022 

Di Ruangan Kepala Sekolah 
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Wawancara bersama  
Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan 

(Ustadz Basri, S.Pd) 
Tanggal : 07 Juli 2022 
Di Ruangan Wakasek 
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Wawancara bersama  
PJ Tahsin Tahfidz Metode UMMI 
(Ustadzah Ummy Kalsum S.Pd) 

Tanggal : 07 Juli 2022 
Di Lantai Dasar Meja Piket 
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Wawancara bersama  

Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum 
(Ustadzah Nur Fitriani S.Pd.I) 

Tanggal : 07 Juli 2022 
Di Ruangan Wakasek 
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Wawancara bersama  
Perwakilan Wali Kelas 

(Ustadzah Yaomil S.Pd) 
Tanggal : 02 Juli 2022 

Di Ruangan Lantai Dasar Meja Piket 
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Wawancara bersama 
Bagian Tata Usaha 

(Ustadzah Mei S.Pd) 
Tanggal : 07 Juli 2022 

Di Ruangan Tata Usaha SD Islam Ar-Raafi’ 


