
ADMINISTRASI PENDIDIKAN 
 

Pengertian,scope dan fungsi fungsi pokok 
administrasi pendidikan 

 
Apakah administrasi pendidikan itu 

 
Manajemen dan Administrasi pendidikan 

 
Administrasi Pendidikan dan administrasi sekolah 

 
Scope administrasi pendidikan 

 
Urgensi administrasi pendidikan 

 
Fungsi pokok administrasi pendidikan 

 



BEBERAPA PENGERTIAN 
ADMINISTRASI PENDIDIKAN 

• Administrasi Pendidikan  sebagai suatu kegiatan 

• Administrasi pendidikan sebagai  proses 



SUPERVISI DALAM PENDIDIKAN 

• Jenis Supervisi dalam pendidikan 

1. Supevisi umum dan supervisi pengajaran 

2. Supervisi klinis 

3. Pengawasan melekat dan pengwasan fungsional 



KEPEMIMPINAN DALAM PENDIDIKAN 

• Pengertian kepemimpinan 

• Beberapa konsep kepemimpinan 

• Dimensi kepemimpinan 

• Pendekatan dan model kepemimpinan 



Tipe dan gaya kepemimpinan 
 

• Kepemimpinan yang otokratis. 

• Kepemimpinan yang laissez faire 

• Kepemimpinan yang demokratis  

 



SIFAT SIFAT KEPEMIMPINAN 

• Rendah hati dan sederhana 

• Jujur adil dan dapat dipercaya 

• Sabar dan memiliki kestabilan emosi 

• Percaya diri 

• Suka menolong 

• Kompeten dalam jabatan 



PENGAWASAN DALAM PENDIDIKAN 

• Tanggung jawab dalam pengawasan pendidikan 

• Supervisi dalam pendidikan 

• Fungsi fungsi supervisi 

• Tugas tugas supervisor 

 



KEPALA SEBAGAI ADMINISTRATOR 

• Membuat perencanaan  

• Menyususun organisasi sekolah 

• Bertindak sebagai kordinator dan pengarah 

• Melaksanakan pengelolaan kepegawaian 

 



KEPALA SEKOLAH SEBAGAI SUPERVISOR 

• Tugas dan tanggung jawab yang harus dilakukan 

• Prinsip prinsip dan faktor yang mempengaruhinya 

• Fungsi kepala sekolah sebagai supervisor pengajaran 

• Teknik supervisi 

• Pembagian tugas pekerjaan kepada guru 

 



STRUKTUR ORGANISASI PENDIDIKAN DAN 
PENGAJARAN 

 

• Struktur sentralistis 

• Sruktur desentralistis 

• Organisasi pendidikan di Indonesia 

• Struktur organisasi DEPDIKNAS 

 



GURU DAN ADMINISTRASI 
PENDIDIKAN 

• Urgensi partisipasi guru dalam administrasi pendidikan 

• Administrasi sekolah  

• Administrasi guru 

• Administrasi personil dan keuangan 



SCOPE ADMINISTRASI PENDIDIKAN 

• Administrasi tata laksana kantor 

• Aministrasi personil guru dan peghawai 
sekolah  

• Administrasi siswa Supervisi pengajaran  

• Pelaksanaan dan pembinaan kurikulum 

• Perencanaan dan pengembangan sekolah  

• Hubungan sekolah dan masyarakat 



URGENSI ADMINISTRASI PENDIDIKAN 

• Perencanaan organisasi sekolah 

• Personil 

• Kurikulum  

• Kepemimpinan 

• Kerjasama 

• material 

 



FUNGSI FUNGSI POKOK 
ADMINISTRASI PENDIDIKAN 

• Perencanaan  

• Pengorganisasian 

• Koordinasi 

• Komunikasi 

• Supervisi 

• Kepegawaian 

• pembiayaan 



BEBERAPA KONSEP KEPEMIMPINAN 

• Leaders  were born not made 

• Function of the group 

• Function of the situation 

 



DIMENSI KEPEMIMPINAN 

• Berorientasi tugas 

• Berorientasi hubungan hubungan antar individu atau 
personal 



PENDEKATAN DAN MODEL 
KEPEMIMPINAN 

• Pendekatan sifat sifat 

• Pendekatan perilaku 

• Pendekatan situsional 

 



MODEL KEPEMIMPINAN 

• Model kepemimpinan kontingensi fielder 

• Model kepemimpinan tiga dimensi 

• Model kontinum berdasarkan banyaknya peran serta 
bawahan dalam pengambilan keputusan 


