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KONTRAK KULIAH  

 

A. IDENTITAS MATA KULIAH 

1. Mata kuliah  : Manajemen Pendidikan 

2. Semester/Bobot : 3 Sks 

3. Standar kompetensi : Mahasiswa dapat menerapkan konsep dasar manajemen  

  pendidikan di sekolah. 

 

B. MANFAAT MATA KULIAH:  

1. Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami ruang lingkup manajemen pendidikan 

2. Mahasiswa mampu menerapkan prinsip manajemen pendidikan di sekolah 

 

C. DESKRIPSI MATA KULIAH: 

Mata kuliah ini meliputi kajian tentang ruang lingkup manajemen pendidikan yakni yang 

terdiri dari konsep dasar manajemen pendidikan, pengelolaan satuan pendidikan, 

kepemimpinan pendidikan, pengelolaan kurikulum, pengelolaan peserta didik, pengelolaan 

tenaga pendidik dan kependidikan, pengelolaan biaya pendidikan, pengelolaan sarana 

prasarana, pengelolaan humas sekolah, dan pengelolaan kelas. 

 

D. STRATEGI PEMBELAJARAN 

Mata kuliah ini menggunakan cooperative learning yang didahului dengan ceramah untuk 

memberikan gambaran tentang pokok bahasan. Setelah dosen memberikan ceramah, 

mahasiswa diberi kesempatan untuk diskusi, tanya jawab, analisa persoalan hingga penugasan 

terstruktur. 

 

E. TUGAS-TUGAS 

Bentuk kegiatan tugas perkuliahan meliputi dua bentuk yakni: 

1. Tugas perseorangan 

a. Makalah 

Pembagian tema sesuai dengan materi pokok perkuliahan. Tema dibagi secara acak 

keada masing-masing mahasiswa.  

b. Presentasi 

Presentasi diperlukan untuk menguji pengetahuan mahasiswa terhadap makalah yang 

ditulisnya. Presentasi dilakukan di dalam kelas. Pendengar boleh mengajukan 

pertanyaan, kritik dan saran kepada mahasiswa yang sedang melakukan presentasi. 

2. Tugas kelompok 

a. Analisis kasus 

Analisis kasus yang dimaksud adalah menganalisa persoalan-persoalan kontemporer 

yang terkait dengan manajemen pendidikan. 

b. Diskusi 

Diskusi diperlukan untuk melatih mahasiswa aktif dalam menyampaikan pendapat. 

Tema diskusi disesuaikan dengan pokok bahasan. 

c. Presentasi  

Presentasi ini bertujuan untuk melatih mahasiswa mempertahankan gagasannya secara 

kelompok di depan orang lain. 

 



 

 

F. KRITERIA PENILAIAN 

Kriteria penilaian pada mata kuliah ini adalah sebagai berikut: 

No Kegiatan Bobot 

1 Partisipasi dan kehadiran  5 % 

2 Presentasi dan diskusi  15 % 

3 Tugas-tugas  25 % 

4 Ujian tengah semester 25 % 

5 Ujian akhir semester  30 % 

  100% 

 

Konversi nilai dari angka ke huruf adalah sebagai berikut: 

 

No Nilai angka Huruf Keterangan 

1 85-100 A Sangat memuaskan 

2 70-84 B Memuaskan 

3 55-69 C Cukup 

4 40-54 D Kurang 

5 0-39 E Sangat kurang 

 

G. JADWAL PERKULIAHAN 

Jadwal perkuliahan selama satu semester adalah sebagai berikut: 

Pertemuan  Materi Pokok Referensi 

1.  

Orientasi program perkuliahan 

a. Deskripsi standar kompetensi, kompetensi 

dasar, dan indikator perkuliahan 

b. Komponen evaluasi 

c. Sumber belajar 

d. Tugas-tugas 

- 

2.  

Konsep dasar manajemen pendidikan 

a. Pengertian manajemen 

b. Pengertian manajemen pendidikan 

c. Tujuan dan manfaat manajemen pendidikan 

d. Ruang lingkup manajemen pendidikan 

Arikunto, hal 1-9. 

Usman, hal 1-17. 

3.  

Pengelolaan satuan pendidikan 

a. konsep pengelolaan satuan pendidikan 

b. analisa SWOT (Strength, weakness, 

opportunity, treat) 

Usman, hal 638-

657 

4.  

Kepemimpinan pendidikan 

a. manfaat kepemimpinan  

b. pengertian kepemimpinan, pemimpin dan 

pimpinan 

c. teori kepemimpinan 

d. macam-macam kepemimpinan 

e. model kepemimpinan 

f. konsep kekuasaan 

Usman, 276-384 

5.  

Pengelolaan kurikulum 

a. pengertian pengelolaan kurikulum 

b. Prinsip dan fungsi pengelolaan kurikulum 

Arikunto, hal 131-

211 



Pertemuan  Materi Pokok Referensi 

c. Komponen dan tahapan pengelolaan kurikum 

d. silabus 

e. RPP  

f. analisis kompetensi 

g. kurukulum muatan lokal 

6.  

Pengelolaan peserta didik 

a. pengertian dan ruang lingkup 

b. penerimaan siswa baru 

c. ketata-usahaan siswa 

d. layanan bimbingan konseling 

e. melaksanakan pencatatan prestasi belajar 

Arikunto, hal 57-

68 

7.  Ujian Tengah Semester  

8.  

Pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan 

a. perencanaan dan pengadaan tenaga pendidik 

dan kependidikan  

b. pembinaan dan pengembangan tenaga pendidik 

dan kependidikan 

c. penilaian tenaga pendidik dan kependidikan 

d. pemberhentian tenaga pendidik dan 

kependidikan 

 

9.  

Pengelolaan biaya pendidikan 

a. pengertian pengelolaan biaya pendidikan 

b. perencanaan biaya pendidikan 

c. pelaksanaan pengelolaan biaya pendidikan 

d. evaluasi pengelolaan biaya pendidikan 

 

10.  

Pengelolaan sarana prasarana pendidikan 

a. pengertian dan ruang lingkup 

b. pengadaan sarpras 

c. pengaturan dan penggunaan sarpras 

d. tata cara penyingkiran atau pemusnahan 

barang 

Arikunto, hal 273-

313 

11.  

Pengelolaan humas sekolah 

a. pengertian pengelolaan humas pendidikan 

b. tentang teknik komunikasi pendidikan 

c. konflik dan teknik negosiasinya 

Usman, hal 462-

477 

12.  

Pengelolaan kelas 

a. pengertian pengelolaan kelas 

b. silabus, RPP, dan inikator pembelajaran 

c. konsep dasar metode pembelajaran inovatif 

 

13.  Review  

14.  Ujian Akhir Semester  
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