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Buku ini tidak akan terwujud apabila tidak ada dorongan dan 
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untuk menulis buku ini. Juga kepada semua pihak yang telah memberikan 
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Konsep Manajemen Kurikulum 

 

TUJUAN PEMBELAJARAN 

Setelah mempelajari bab ini dengan cermat mahasiswa diharapkan dapat: 
1. Memahami pengertian dan fungsi manajemen 
2. Memahami pengertian dan komponen kurikulum 
3. Memahami pengertian manajemen kurikulum 

 
A. Pengertian Manajemen 

Kata manajemen berasal dari bahasa Latin “maneggiare” yang 

diambil dari kata manus yang berarti tangan dan agree yang berarti 

melakukan. Kata-kata itu digabung menjadi kata kerja managere yang 

artinya menangani. Managere diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris 

dalam bentuk kata kerja to manage, dengan kata benda management. 

Akhirnya, management diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia 

menjadi manajemen atau pengelolaan. 

Manajemen menurut Terry (1986:4) adalah sebuah proses yang 

khas, terdiri dari tindakan-tindakan: perencanaan, pengorganisasian, 

menggerakan, dan pengawasan, yang dilakukan untuk menentukkan serta 

mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan 

sumber daya manusia serta sumber-sumber lain. Pendapat lain 

dikemukakan oleh Suharsimi Arikunto (2000:6) bahwa manajemen dapat 

diartikan sebagai penataan atau pengaturan. Lebih jelas dinyatakan 

bahwa kata manajemen menunjuk pada adanya hak dan wewenang pihak 
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