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ManajemenManajemen
 Ilmu yang mempelajari tentang bagaimana  atauIlmu yang mempelajari tentang bagaimana  atau

mengelola faktormengelola faktor--faktor produksi baik manusia,faktor produksi baik manusia,
modal, dana serta mesinmodal, dana serta mesin--mesin alat perlengkamesin alat perlengka--
pan secara efektif dan efisien.pan secara efektif dan efisien.

 Istilah manajemen banyak diterjemahkan antaraIstilah manajemen banyak diterjemahkan antara
lain: (1) kepemimpinan (2) ketata laksanaan (3)lain: (1) kepemimpinan (2) ketata laksanaan (3)
pembinaan (4) penguasaan (5) pengurusan (6)pembinaan (4) penguasaan (5) pengurusan (6)
manajemen (7) lasim disebut pula pengelolaan.manajemen (7) lasim disebut pula pengelolaan.

 Ilmu yang mempelajari tentang bagaimana  atauIlmu yang mempelajari tentang bagaimana  atau
mengelola faktormengelola faktor--faktor produksi baik manusia,faktor produksi baik manusia,
modal, dana serta mesinmodal, dana serta mesin--mesin alat perlengkamesin alat perlengka--
pan secara efektif dan efisien.pan secara efektif dan efisien.

 Istilah manajemen banyak diterjemahkan antaraIstilah manajemen banyak diterjemahkan antara
lain: (1) kepemimpinan (2) ketata laksanaan (3)lain: (1) kepemimpinan (2) ketata laksanaan (3)
pembinaan (4) penguasaan (5) pengurusan (6)pembinaan (4) penguasaan (5) pengurusan (6)
manajemen (7) lasim disebut pula pengelolaan.manajemen (7) lasim disebut pula pengelolaan.



MANAJEMENMANAJEMEN
Segenap aktivitasSegenap aktivitas menggerakmenggerak

kankan sekelompok manusia dansekelompok manusia dan
mengerahkanmengerahkan segala fasilitassegala fasilitas
dalam suatu usaha kerjasamadalam suatu usaha kerjasama
sekelompok manusia untuksekelompok manusia untuk
mencapai tujuan tertentu.mencapai tujuan tertentu.

Segenap aktivitasSegenap aktivitas menggerakmenggerak
kankan sekelompok manusia dansekelompok manusia dan
mengerahkanmengerahkan segala fasilitassegala fasilitas
dalam suatu usaha kerjasamadalam suatu usaha kerjasama
sekelompok manusia untuksekelompok manusia untuk
mencapai tujuan tertentu.mencapai tujuan tertentu.



Ada 2 Kegiatan ManajemenAda 2 Kegiatan Manajemen
Menggerakkan sekelompok manusia:Menggerakkan sekelompok manusia:

dalam mendorong, memimpin, mengadalam mendorong, memimpin, menga
rahkan dan menertibkan utk menujurahkan dan menertibkan utk menuju
tujuan.tujuan.

Mengerahkan segala fasilitas dalamMengerahkan segala fasilitas dalam
menghimpun, mengatur, memeliharamenghimpun, mengatur, memelihara
dan mengendalikan alat, benda,dan mengendalikan alat, benda,
uang, bangunan serta semua alat yguang, bangunan serta semua alat yg
digunakan dlm menyelesaikan tugas.digunakan dlm menyelesaikan tugas.

Menggerakkan sekelompok manusia:Menggerakkan sekelompok manusia:
dalam mendorong, memimpin, mengadalam mendorong, memimpin, menga
rahkan dan menertibkan utk menujurahkan dan menertibkan utk menuju
tujuan.tujuan.

Mengerahkan segala fasilitas dalamMengerahkan segala fasilitas dalam
menghimpun, mengatur, memeliharamenghimpun, mengatur, memelihara
dan mengendalikan alat, benda,dan mengendalikan alat, benda,
uang, bangunan serta semua alat yguang, bangunan serta semua alat yg
digunakan dlm menyelesaikan tugas.digunakan dlm menyelesaikan tugas.



Manajemen Pengertian UmumManajemen Pengertian Umum

 Manajemen atau pengelolaan adalah peManajemen atau pengelolaan adalah pe--
ngadministrasian, pengaturan atau penatangadministrasian, pengaturan atau penata
an suatu kegiatan.an suatu kegiatan.

 Pendidikan adalah suatu bantuan yang diPendidikan adalah suatu bantuan yang di--
berikan kepada anak didik menuju kedewaberikan kepada anak didik menuju kedewa
saan jasmani dan rohani.saan jasmani dan rohani.

 Pengajaran merupakan bantuan pendidiPengajaran merupakan bantuan pendidi--
kan kpd anak didik agar mencapai kedewakan kpd anak didik agar mencapai kedewa
saan dibidang pengetahuan, keterampilansaan dibidang pengetahuan, keterampilan
dan sikap.dan sikap.

 Manajemen atau pengelolaan adalah peManajemen atau pengelolaan adalah pe--
ngadministrasian, pengaturan atau penatangadministrasian, pengaturan atau penata
an suatu kegiatan.an suatu kegiatan.

 Pendidikan adalah suatu bantuan yang diPendidikan adalah suatu bantuan yang di--
berikan kepada anak didik menuju kedewaberikan kepada anak didik menuju kedewa
saan jasmani dan rohani.saan jasmani dan rohani.

 Pengajaran merupakan bantuan pendidiPengajaran merupakan bantuan pendidi--
kan kpd anak didik agar mencapai kedewakan kpd anak didik agar mencapai kedewa
saan dibidang pengetahuan, keterampilansaan dibidang pengetahuan, keterampilan
dan sikap.dan sikap.



Perkembangan ManajemenPerkembangan Manajemen

Manajemen TradisionalManajemen Tradisional
Manajemen SistematisManajemen Sistematis
Manajemen IlmiahManajemen Ilmiah

Manajemen TradisionalManajemen Tradisional
Manajemen SistematisManajemen Sistematis
Manajemen IlmiahManajemen Ilmiah



Manajemen TradisionalManajemen Tradisional
Bersifat cobaBersifat coba--cobacoba
Pengalaman rutin selaluPengalaman rutin selalu

menjadi tujuan dalam bekerja.menjadi tujuan dalam bekerja.
Manajer selalu memegangManajer selalu memegang

peranan mutlak.peranan mutlak.

Bersifat cobaBersifat coba--cobacoba
Pengalaman rutin selaluPengalaman rutin selalu

menjadi tujuan dalam bekerja.menjadi tujuan dalam bekerja.
Manajer selalu memegangManajer selalu memegang

peranan mutlak.peranan mutlak.



Manajemen SistematisManajemen Sistematis
Cara pengelolaan ada perubahanCara pengelolaan ada perubahan
Selain pengalaman rutin,Selain pengalaman rutin,

memasuk kan pula pengalamanmemasuk kan pula pengalaman
orang lain dan kalau berhasilorang lain dan kalau berhasil
akan ditiru.akan ditiru.
Semua urusan masih terkumpulSemua urusan masih terkumpul

dalam satu tangan.dalam satu tangan.

Cara pengelolaan ada perubahanCara pengelolaan ada perubahan
Selain pengalaman rutin,Selain pengalaman rutin,

memasuk kan pula pengalamanmemasuk kan pula pengalaman
orang lain dan kalau berhasilorang lain dan kalau berhasil
akan ditiru.akan ditiru.
Semua urusan masih terkumpulSemua urusan masih terkumpul

dalam satu tangan.dalam satu tangan.



Manajemen IlmiahManajemen Ilmiah
 Sifat ilmiah mulai tampak.Sifat ilmiah mulai tampak.
 Sebelum tindakan nyata dilakukan diSebelum tindakan nyata dilakukan di

perhitungkan secara sistematis.perhitungkan secara sistematis.
 Pengamatan selalu dilakukan thdPengamatan selalu dilakukan thd

setiap gerak langkah.setiap gerak langkah.
 Setiap pemecahan masalah selaluSetiap pemecahan masalah selalu

berdasarkan data dan analisis databerdasarkan data dan analisis data
yg akurat terutama dalam membuatyg akurat terutama dalam membuat
keputusankeputusan

 Sifat ilmiah mulai tampak.Sifat ilmiah mulai tampak.
 Sebelum tindakan nyata dilakukan diSebelum tindakan nyata dilakukan di

perhitungkan secara sistematis.perhitungkan secara sistematis.
 Pengamatan selalu dilakukan thdPengamatan selalu dilakukan thd

setiap gerak langkah.setiap gerak langkah.
 Setiap pemecahan masalah selaluSetiap pemecahan masalah selalu

berdasarkan data dan analisis databerdasarkan data dan analisis data
yg akurat terutama dalam membuatyg akurat terutama dalam membuat
keputusankeputusan



Fungsi ManajemenFungsi Manajemen
PengorganisasianPengorganisasian
PerencanaanPerencanaan
Penentuan KeputusanPenentuan Keputusan
PembimbinganPembimbingan
PengendalianPengendalian
PenyempurnaanPenyempurnaan

PengorganisasianPengorganisasian
PerencanaanPerencanaan
Penentuan KeputusanPenentuan Keputusan
PembimbinganPembimbingan
PengendalianPengendalian
PenyempurnaanPenyempurnaan



Pengorganisasian SekolahPengorganisasian Sekolah
 Sekolah merupakan sebuahSekolah merupakan sebuah

organisasi.organisasi.
 Siswa diorganisir dalam kelasSiswa diorganisir dalam kelas--kelas.kelas.
 Siswa diorganisasikan oleh guru meSiswa diorganisasikan oleh guru me--

laksanakan proses pembelajaran,laksanakan proses pembelajaran,
misalnya: membentuk kelompok dismisalnya: membentuk kelompok dis--
kusi, praktikum, praktek lapangan.kusi, praktikum, praktek lapangan.

 Sekolah merupakan sebuahSekolah merupakan sebuah
organisasi.organisasi.

 Siswa diorganisir dalam kelasSiswa diorganisir dalam kelas--kelas.kelas.
 Siswa diorganisasikan oleh guru meSiswa diorganisasikan oleh guru me--

laksanakan proses pembelajaran,laksanakan proses pembelajaran,
misalnya: membentuk kelompok dismisalnya: membentuk kelompok dis--
kusi, praktikum, praktek lapangan.kusi, praktikum, praktek lapangan.



KepemimpinanKepemimpinan
 Kepemimpinan ialah perbuatan atau pengaKepemimpinan ialah perbuatan atau penga

ruh perorangan yg menyebabkan anggotaruh perorangan yg menyebabkan anggota
kelompok mempercayakan diri kpd pemimpinkelompok mempercayakan diri kpd pemimpin
nya dan bersedia untuk menyumbangkannya dan bersedia untuk menyumbangkan
tenaga dan pikirannya dalam usaha mencapaitenaga dan pikirannya dalam usaha mencapai
tujuan bersama.tujuan bersama.

 Kepemimpinan seseorang akan terlihat saat:Kepemimpinan seseorang akan terlihat saat:
mengerahkan, membimbing, mempengaruhi,mengerahkan, membimbing, mempengaruhi,
menguasai pemikiran, perasaan dan prilakumenguasai pemikiran, perasaan dan prilaku
seseorang.seseorang.

 Kepemimpinan ialah perbuatan atau pengaKepemimpinan ialah perbuatan atau penga
ruh perorangan yg menyebabkan anggotaruh perorangan yg menyebabkan anggota
kelompok mempercayakan diri kpd pemimpinkelompok mempercayakan diri kpd pemimpin
nya dan bersedia untuk menyumbangkannya dan bersedia untuk menyumbangkan
tenaga dan pikirannya dalam usaha mencapaitenaga dan pikirannya dalam usaha mencapai
tujuan bersama.tujuan bersama.

 Kepemimpinan seseorang akan terlihat saat:Kepemimpinan seseorang akan terlihat saat:
mengerahkan, membimbing, mempengaruhi,mengerahkan, membimbing, mempengaruhi,
menguasai pemikiran, perasaan dan prilakumenguasai pemikiran, perasaan dan prilaku
seseorang.seseorang.



Trilogi KepemimpinanTrilogi Kepemimpinan
Guru PenjasGuru Penjas

 Ing arsa sung tuladhaIng arsa sung tuladha: di depan anak: di depan anak
sanggup menjadi teladan.sanggup menjadi teladan.

 Ing madya ambangun karsaIng madya ambangun karsa: ditengah: ditengah
anak mampu membangun kehendak,anak mampu membangun kehendak,
atau kreativitas anak buahnya.atau kreativitas anak buahnya.

 Tut wuri handayaniTut wuri handayani: Mampu memberi: Mampu memberi
kan dorongan dan semangat kepadakan dorongan dan semangat kepada
anak didiknya.anak didiknya.

 Ing arsa sung tuladhaIng arsa sung tuladha: di depan anak: di depan anak
sanggup menjadi teladan.sanggup menjadi teladan.

 Ing madya ambangun karsaIng madya ambangun karsa: ditengah: ditengah
anak mampu membangun kehendak,anak mampu membangun kehendak,
atau kreativitas anak buahnya.atau kreativitas anak buahnya.

 Tut wuri handayaniTut wuri handayani: Mampu memberi: Mampu memberi
kan dorongan dan semangat kepadakan dorongan dan semangat kepada
anak didiknya.anak didiknya.



Pemimpin Yang BaikPemimpin Yang Baik
 Sebagai pelaksanaSebagai pelaksana
 Sebagai perencanaSebagai perencana
 Sebagai ahliSebagai ahli
 Mewakili kelompokMewakili kelompok
 Mengawasi hubungan antar anggotaMengawasi hubungan antar anggota
 Memberi pujian dan hukumanMemberi pujian dan hukuman
 Merupakan bagian dari kelompokMerupakan bagian dari kelompok
 Pemegang tanggung jawabPemegang tanggung jawab
 Merupakan lambang kelompokMerupakan lambang kelompok
 Sebagai seorang ayahSebagai seorang ayah
 Sebagai kambing hitamSebagai kambing hitam

 Sebagai pelaksanaSebagai pelaksana
 Sebagai perencanaSebagai perencana
 Sebagai ahliSebagai ahli
 Mewakili kelompokMewakili kelompok
 Mengawasi hubungan antar anggotaMengawasi hubungan antar anggota
 Memberi pujian dan hukumanMemberi pujian dan hukuman
 Merupakan bagian dari kelompokMerupakan bagian dari kelompok
 Pemegang tanggung jawabPemegang tanggung jawab
 Merupakan lambang kelompokMerupakan lambang kelompok
 Sebagai seorang ayahSebagai seorang ayah
 Sebagai kambing hitamSebagai kambing hitam



Kepemimpinan Guru PenjasKepemimpinan Guru Penjas

 Bergaul secara akrab dengan pesertaBergaul secara akrab dengan peserta
didik.didik.

 Mengetahui kekuatan dan kemampuanMengetahui kekuatan dan kemampuan
anak.anak.

 Mengetahui apa yang diinginkan dan diMengetahui apa yang diinginkan dan di
senangi anak.senangi anak.

 Menanamkan rasa tanggung jawab.Menanamkan rasa tanggung jawab.
 Menanamkan disiplin diri peserta didik.Menanamkan disiplin diri peserta didik.

 Bergaul secara akrab dengan pesertaBergaul secara akrab dengan peserta
didik.didik.

 Mengetahui kekuatan dan kemampuanMengetahui kekuatan dan kemampuan
anak.anak.

 Mengetahui apa yang diinginkan dan diMengetahui apa yang diinginkan dan di
senangi anak.senangi anak.

 Menanamkan rasa tanggung jawab.Menanamkan rasa tanggung jawab.
 Menanamkan disiplin diri peserta didik.Menanamkan disiplin diri peserta didik.



Profil Guru PenjasProfil Guru Penjas
 Menguasai bahanMenguasai bahan
 Mengelola program pembelajaranMengelola program pembelajaran
 Mengelola kelasMengelola kelas
 Menggunakan media atau sumberMenggunakan media atau sumber
 Menguasai landasan pendidikanMenguasai landasan pendidikan
 Mengelola interaksi pembelajaranMengelola interaksi pembelajaran
 Menilai prestasi siswa untuk pendidikanMenilai prestasi siswa untuk pendidikan
 Mengenal fungsi dan program pelayanan bimbiMengenal fungsi dan program pelayanan bimbi

ngan dan penyuluhanngan dan penyuluhan
 Mengenal dan menyelenggarakan administrasiMengenal dan menyelenggarakan administrasi

sekolahsekolah
 Memahami hasil penelitian pendidikanMemahami hasil penelitian pendidikan

 Menguasai bahanMenguasai bahan
 Mengelola program pembelajaranMengelola program pembelajaran
 Mengelola kelasMengelola kelas
 Menggunakan media atau sumberMenggunakan media atau sumber
 Menguasai landasan pendidikanMenguasai landasan pendidikan
 Mengelola interaksi pembelajaranMengelola interaksi pembelajaran
 Menilai prestasi siswa untuk pendidikanMenilai prestasi siswa untuk pendidikan
 Mengenal fungsi dan program pelayanan bimbiMengenal fungsi dan program pelayanan bimbi

ngan dan penyuluhanngan dan penyuluhan
 Mengenal dan menyelenggarakan administrasiMengenal dan menyelenggarakan administrasi

sekolahsekolah
 Memahami hasil penelitian pendidikanMemahami hasil penelitian pendidikan



Pemimpin Tampil MelaluiPemimpin Tampil Melalui
3 (tiga) cara3 (tiga) cara

 Ditentukan anggota lewat pemilihan, orgaDitentukan anggota lewat pemilihan, orga
nisasi berpedoman pada AD/ART.nisasi berpedoman pada AD/ART.

 Diangkat atasan, sesuai dengan peraturanDiangkat atasan, sesuai dengan peraturan
dan persyaratan (umur, masa kerja dandan persyaratan (umur, masa kerja dan
pangkat) kemampuan tdk dipertimbangkn.pangkat) kemampuan tdk dipertimbangkn.

 Muncul secara insidental, dalam situasi terMuncul secara insidental, dalam situasi ter
tentu yang sangat membutuhkan kepututentu yang sangat membutuhkan keputu--
san untuk mencapai tujuan.san untuk mencapai tujuan.

 Ditentukan anggota lewat pemilihan, orgaDitentukan anggota lewat pemilihan, orga
nisasi berpedoman pada AD/ART.nisasi berpedoman pada AD/ART.

 Diangkat atasan, sesuai dengan peraturanDiangkat atasan, sesuai dengan peraturan
dan persyaratan (umur, masa kerja dandan persyaratan (umur, masa kerja dan
pangkat) kemampuan tdk dipertimbangkn.pangkat) kemampuan tdk dipertimbangkn.

 Muncul secara insidental, dalam situasi terMuncul secara insidental, dalam situasi ter
tentu yang sangat membutuhkan kepututentu yang sangat membutuhkan keputu--
san untuk mencapai tujuan.san untuk mencapai tujuan.



Pemimpin SejatiPemimpin Sejati
 Diperoleh bukan karena diangkat,Diperoleh bukan karena diangkat,

akan tetapi krn kehormatan atas kecaakan tetapi krn kehormatan atas keca
kapan dan kemampuan yg diperlihatkapan dan kemampuan yg diperlihat--
kan dlm pengembangan usahakan dlm pengembangan usaha
kerjasama.kerjasama.

 Pemberian penghormatan, karenaPemberian penghormatan, karena
wibawa pemimpin sehingga memperwibawa pemimpin sehingga memper--
oleh kepercayaan anggota kelompok.oleh kepercayaan anggota kelompok.

 Diperoleh bukan karena diangkat,Diperoleh bukan karena diangkat,
akan tetapi krn kehormatan atas kecaakan tetapi krn kehormatan atas keca
kapan dan kemampuan yg diperlihatkapan dan kemampuan yg diperlihat--
kan dlm pengembangan usahakan dlm pengembangan usaha
kerjasama.kerjasama.

 Pemberian penghormatan, karenaPemberian penghormatan, karena
wibawa pemimpin sehingga memperwibawa pemimpin sehingga memper--
oleh kepercayaan anggota kelompok.oleh kepercayaan anggota kelompok.


