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BAB II

KAJIAN TEORI

A. Deskripsi Mutu Guru

1. Pengertian Mutu

Dalam konteks pendidikan, pengertian mutu mengacu pada masukan, proses,

keluaran dan dampaknya. Mutu masukan dapat dilihat dari berbagai sisi. Pertama,

kondisi baik atau tidaknya masukan sumber daya manusia seperti kepala sekolah,

guru, staf tata usaha, dan siswa. Kedua, memenuhi atau tidaknya kriteria masukan

material berupa alat peraga, buku-buku kurikulum, prasarana dan sarana sekolah.

Ketiga, memenuhi atau tidaknya kriteria masukan yang berupa alat lunak, seperti

peraturan struktur organisasi, deskripsi kerja, dan struktur organisasi. Keempat, mutu

masukan yang bersifat harapan dan kebutuhan seperti visi, motivasi, ketekunan dan

cita-cita.1 Tenaga pendidik (guru) berdasarkan Undang-Undang Guru dan Dosen

pasal 10 (1) bahwa tenaga pendidik mempunyai empat kompetensi, yaitu kompetensi

pedagogik, kompetensi professional, kompetensi kepribadian dan kompetensi social

yang diperoleh melalui pendidikan profesi.2

Mutu adalah sebuah hal yang berhubungan dengan gairah dan harga diri.3

Total Quality Manajemen adalah perencanaan metode kuantitatif dan pengetahuan

1 Sudarwan Danim, Agenda Pembaharuan Sistem Pendididan, (Yogjakarta: Pustaka Pelajar,
2003), Cet. 1, h. 53

2 Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Guru dan Dosen,
(Bandung: Nuansa Aulia, 2006), Cet. 3, h. 5

3 Edward Sallis, Total Quality Management in Education, (Jogjakarta: IRCiSoD, 2011), h. 73
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kemanusiaan untuk: 1) Memeperbaiki material dan jasa yang menjadi masukan

organisasi. 2) Memperbaiki semua proses penting dalam organisasi, 3) Memperbaiki

upaya memenuhi kebutuhan para pemakai produk dan jasa pada masa kini dan

diwaktu yang akan datang.4 Garvin yang dikutip Hadis mengemukakan bahwa

sebagai suatu konsep sudah lama dikenal tetapi kemunculannya sebagai fungsi

manajemen baru terjadi akhir-akhir ini. Garvin membagi pendekatan modern

terhadap mutu kedalam empat era mutu, yaitu inspeksi, pengendalian mutu secara

statistik, jaminan mutu dan manajemen mutu strategik.5

Pada konteks pendidikan, pengertian mutu mengacu pada masukan, proses,

keluaran dan dampaknya. Mutu masukan dapat dilihat dari berbagai sisi. Pertama,

kondisi baik atau tidaknya masukan sumber daya manusia seperti kepala sekolah,

guru, staf tata usaha, dan siswa. Kedua, memenuhi atau tidaknya kriteria masukan

material berupa alat peraga, buku-buku kurikulum, prasarana dan sarana sekolah.

Ketiga, memenuhi atau tidaknya kriteria masukan yang berupa alat lunak,seperti

peraturan struktur organisasi, deskripsi kerja, dan struktur organisasi. Keempat, mutu

masukan yang bersifat harapan dan kebutuhan seperti visi, motivasi, ketekunan dan

cita-cita.6

Mutu mengacu pada proses dan hasil pendidikan. “Pada proses pendidikan,

mutu pendidikan berkaitan dengan bahan ajar, metodologi, sarana dan prasarana,

4 Soewarso Hardjosoedarmo, Total Quality Management, (Yogyakarta: ANDI, 2004), h. 1
5 Abdul Hadis & Nurhayati, Manajemen Mutu Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 92-

93
6 Sudarwan Danim, Agenda Pembaharuan Sistem Pendidikan, (Yogjakarta: Pustaka Pelajar,

2003), h. 53
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ketenagaan, pembiayaan, lingkungan dan sebagainya. Namun pada hasil pendidikan,

mutu berkaitan dengan prestasi yang dicapai sekolah dalam kurun waktu tetentu yang

dapat berupa tes kemampuan akademik, seperti ulangan umum, raport, ujian nasional,

dan prestasi non-akademik seperti dibidang olah raga, seni atau keterampilan.7

Mutu dalam pendidikan dapat dilihat dari segi relevansinya dengan kebutuhan

masyarakat, dapat tidaknya lulusan dapat melanjutkan ke jenjang selanjutnya bahkan

sampai memperoleh suatu pekerjaan yang baik, serta kemampuan seseorang didalam

mengatasi persoalan hidup. Mutu pendidikan dapat ditinjau dari kemanfaatan

pendidikan bagi individu, masyarakat dan bangsa atau Negara. Secara spesifik ada

yang melihat mutu pendidikan dari segi tinggi dan luasnya ilmu pengetahuan yang

ingin dicapai oleh seseorang yang menempuh pendidikan.

2. Pengertian Guru

Menurut pandangan tradisional, “guru adalah seorang yang berdiri di depan

kelas untuk menyampaikan ilmu pengetahuan”.8 Ini berarti guru didefinisikan

berdasarkan pelaksanaan tugas pokonya, yaitu menyampaikan ilmu pengetahuan

(mengajar), walaupun, “menurut persatuan guru-guru di Amerika serikat guru adalah

semua petugas yang terlibat dalam tugas-tugas kependidikannya”.9 Walaupun

demikian, definisi pertama jauh lebih dominan. Sehingga dapat dikatakan guru adalah

mereka yang selalu mengajar. Namun apakah berarti semua yang belajar berarti guru?

7 Choirul Fuad Yusuf, Budaya Sekolah dan mutu Pendidikan, (Jakarta: PT. Pena Citrasatria,
2008), h. 21

8 H. Syafruddin Nurdin, Guru Profesional dan Implementasi Kurikulum (Jakarta: Quantum
Teaching, 2005), h. 9

9 Ibid, h. 10
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Karena ternyata proses pengajaran ini banyak juga dilakukan oleh masyarakat luas

dengan berbagai alasan kepentingan. Karna secara sederhana mengajar dapat

didefinisikan sebagai “proses penyampaian pengetahuan atau keterampilan kepada

anak didik”.10

Guru adalah orang yang pekerjaannya  (mata pencahariannya, profesinya)

mengajar. Dengan analisis sederhana, berdasarkan definisi etimologi tersebut maka

guru adalah orang yang aktivitasnya adalah mengajar, namun dari sudut yang berbeda

definisi ini lebih memberikan batasan yang lebih jelas. Bahwa guru merupakan

tenaga profesional. Maka selayaknya sebagai guru profesional, tentu tidak semua

tidak dapat dikatakan guru, kecuali bagi mereka yang telah memenuhi syarat-syarat

keprofesionalannya. Seperti latar belakang pendidikannya, sehingga harus memiliki

keahlian dan keterampilan khusus dalam menjalani profesi guru.

Kata guru adalah salah satu kata yang sangat populer dan sering diucapakan

manusia, walaupun dengan bahasa yang beragam. Karena, kebutuhan akan

keberadaan guru sangat penting bagi manuisa. Tidak akan ada peradaban di bumi ini,

tanpa keberadaan sosok guru. Itulah sebabnya, sebelum nabi Adam diturunkan ke

bumi dan membangun peradaban, terlebih dahulu dia belajar kepada Allah swt.

sebagai “guru” pertama. Seperti yang disebutkan dalam surat Q.S. al-Baqarah/2: 31

sebagai berikut:

10 Redja Mudyahardjo, Pengantar Pedidikan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), h. 206
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Terjamahannya:

Dan Dia mengajarkan kepada Adam Nama-nama (benda-benda) seluruhnya,
kemudian mengemukakannya kepada para Malaikat lalu berfirman:
"Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu mamang benar
orang-orang yang benar!".11

Dalam setiap proses pembelajaran, selalu ada dua pihak yang terlibat secara

langsung; yaitu guru dan murid. Oleh karena itulah, proses yang dilakukan keduanya

disebut proses belajar dan mengajar atau sering disingkat dengan PBM. Jika salah

satu dari keduanya tidak ada, maka proses belajar dan mengajar tidak akan terjadi.

Selanjutnya, jika salah satu dari keduanya tidak memenuhi persyaratan yang dituntut

dari keduanya, maka sekalipun prosesnya terjadi namun hasilnya tidak akan dicapai

secara maksimal.

Bila dipahami, pada hakekatnya tugas dan tanggung jawab seorang guru

bukan hanya sekedar mengajar, tetapi juga membimbing, melatih peserta didik. Dan

secara khusus guru yang dimaksudkan adalah yang bertanggung jawab secara

langsung kepada perkembangan peserta didik, baik itu ketika di dalam kelas maupun

di luar kelas. Guru adalah orang dewasa yang secara sadar bertanggung jawab dalam

mendidik, mengajar dan membimbing peserta didik yang harus memiliki kemampuan

dalam merancang program pembelajaran serta mampu menata dan mengelola kelas

11 Departemen Agama RI, Al Quran dan Terjemahannya (Bandung: Diponegoro, 2014), h. 7
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agar peserta  didik dapat belajar dan pada akhirnya dapat mencapai tingkat

kedewasaan sebagai tujuan proses pendidikan.

Definisi ini berbeda dengan asumsi sebelumnya, yang menyatakan bahwa

pengajaran dapat dilakukan oleh siapa saja dan dimana saja, karena jabatan guru tidak

dapat disandang oleh sembarang orang diluar bidang pendidikan. Sehingga guru tidak

dapat sekedar diterjemahkan sebagai orang yang menyampaikan ilmu pengetahuan

melalui mengajar.

Adapun guru yang ideal menurut ayat 1-5 surat al ‘Alaq adalah;

Pertama, Seorang guru mestilah memiliki ilmu dan wawasan yang luas. Sebab,

bagaimana mungkin akan mencapai hasil yang maksimal dalam mendidik dan

menagajar, jika kualitas dan sumber daya gurunya sangat minim dan terbatas. Itulah

sebabnya, Allah yang menyebutkan Dzat-Nya sebagai Pengajar manusia yang

mengajarkan apa yang belum diketahuinya. Seperti dalam surat Q.S. al-‘Alaq/96 ayat

5 sebagai berikut:

    
Terjemahannya:

Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.12

Oleh karena itu, idealnya seorang guru adalah orang yang dituntut untuk

selalu mampu menciptakan sesuatu yang baru. Baik dalam hal materi pembalajaran

maupun metode dan caranya. Sehingga, pengajaran tidak bersifat statis dan selalu

12 Departemen Agama RI, Al Quran dan Terjemahannya (Bandung: Diponegoro, 2014), h.
795
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bergerak ke arah kemajuan. Tentu para guru dalam hal ini dituntut untuk selalu

menambah wawasannya, yang bisa saja dilakukan melalui berbagai cara, seperti

pendidikan formal, pelatihan, banyak membaca, banyak mendengar berdiskusi dan

sebagainya. Begitulah pesan Allah kepada setiap manusia yang berada dalam dunia

pendidikan, supaya mereka menjadi Insan Rabani. Seperti yang disebutkan dalam

surat Q.S. Ali Imran/3: 79 sebagai berikut:

                           
               


Terjemahannya:

Tidak wajar bagi seseorang manusia yang Allah berikan kepadanya Al Kitab,
hikmah dan kenabian, lalu dia berkata kepada manusia: "Hendaklah kamu
menjadi penyembah-penyembahku bukan penyembah Allah." Akan tetapi (dia
berkata): "Hendaklah kamu menjadi orang-orang rabbani, karena kamu
selalu mengajarkan Al kitab dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya”.13

Kedua, seorang guru mestilah mampu mendorong dan memberikan motivasi

kepada semua muridnya untuk selalu aktif dan kreatif. Seorang guru idealnya adalah

tidak memaksa muridnya untuk belajar, namun lebih kepada pemberian motivasi dan

rangsangan. Itulah sebabnya, kata iqra’ (bacalah) diulang dua kali dalam Q.S. al-

‘Alaq ayat 1 dan 3 sebagai berikut:

13 Ibid., h. 60
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Terjemahannya:

1. Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan,
2. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah.
3. Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha pemurah.14

Pada perintah membaca kedua, Allah menjanjikan kemulain_Nya yang

tercurah bagi yang aktif membaca. Begitulah bentuk motivasi seorang guru kepada

muridnya, agar mereka aktif dan kreatif.

Ketiga, seorang guru yang ideal tidak hanya mampu menyuruh dan mengajak

muridnya untuk aktif membaca, namun juga mampu mengimbanginya dengan

kemampuan menulis. Itulah yang disebutkan dalam Q.S. al-‘Alaq/96 ayat 4 sebagai

berikut:

     
Terjemahannya:

Yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam.15

Ilmu yang sudah dikuasai, jika tidak ditulis biasanya dengan mudah akan

hilang dan lenyap dari ingatan. Ibarat hewan, jika jika masih dibiarkan lepas tanpa

ikatan, tentu dia akan mudah pergi dan meninggalkan pemiliknya. Begitulah salah

14 Ibid., h. 795
15 Ibid.
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satu sifat ilmu, yang juga menuntut ikatan. Dan ikatan ilmu adalah ketika ia ditulis

dalam lembaran kertas.

3. Mutu Guru

Pengertian mutu pada konteks pendidikan mengacu pada masukan, proses,

keluaran, dan dampaknya. Mutu masukan dapat dilihat dari berbagai sisi. Pertama,

kondisi baik atau tidaknya masukan sumberdaya manusia seperti kepala sekolah,

guru, staf tata usaha dan siswa. Kedua, memenuhi atau tidaknya kriteria masukan

material berupa alat peraga, buku-buku kurikulum, prasarana dan sarana sekolah.

Ketiga, memenuhi atau tidaknya kriteria masukan yang berupa perangkat lunak,

seperti peraturan struktur organisasi, deskripsi kerja, dan struktur organisasi.

Keempat, mutu masukan yang bersifat harapan dan kebutuhan, seperti visi, motivasi,

ketekunan dan cita-cita.16

Pendidikan dikatakan bermutu jika mampu menghasilkan lulusan yang

memenuhi empat kompetensi, yaitu: (a) kompetensi akademik, (b) kompetensi

profesional, (c) kompetensi nilai dan sikap, dan (d) kompetensi untuk menghadapi

perubahan.17 Mutu guru tidak bisa lepas dengan mutu pendidikan itu sendiri.

Sebenarnya istilah “mutu” itu memiliki makna yang berbeda-beda. Karena istilah

“mutu” berkaitan dengan sudut pandang dan sudut pengguna istilah yang berbeda-

16 Sudarwan Danim, Visi Baru Manajemen Sekolah dari Unit Birokrasi ke Lembaga
Akadmeik, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), h. 53.

17 Trianto dan Titik Triwulan Tutik, Tinjauan Yuridis Hak Serta Kewajiban Pendidik
(Menurut UU Guru dan Dosen), (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006), h. 3
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beda pula.Perbedaan itu terjadi disebabkan oleh konsep mutu yang bertolak dari

standar absolut dan standar relatif. Mutu mengandung dua hal, yaitu: sifat (keadaan)

dan taraf (kedudukan). Demikian juga halnya terhadap sifat dan taraf mutu di dalam

pendidikan. Akan tetapi setiap orang memiliki pandangan yang berbeda mengenai

sifat dan taraf tersebut. Berdasarkan pendekatan ekonomi, mutu lebih menekankan

pada output pendidikan berhubungan dengan lapangan kerja, yakni “siap kerja” dan

“siap latih”. Pendekatan yang kedua, mutu ditampilkan melalui istilah-istilah sikap,

kepribadian dan kemampuan intelektual sesuai dengan tuntutan tujuan pendidikan

nasional.18 Menurut Sudarwan Danim, mutu sebagai derajat kepuasan luar biasa yang

diterima oleh customer sesuai kebutuhan dankeinginan.19 Danim mengemukakan

bahwa mutu pendidikan di sekolah dapat diartikan sebagai kemampuan sekolah

dalam mengelola secara operasional dan efisien terhadap komponen-komponen yang

berkaitan dengan sekolah, sehingga menghasilkan nilai tambah terhadap komponen

tersebut menurut norma atau standar yang berlaku.

Guru adalah pendidik yang menjadi tokoh, panutan, dan identifikasi bagi para

peserta didik dan lingkungannya. Oleh karena itu guru harus memiliki standar

kualitas pribadi tertentu yang mencakup tanggung jawab wibawa, mandiri dan

disiplin.20 Menurut Undang-Undang No. 14 tahun 2005 pasal 1 (1) yang dimaksud

guru yaitu pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar,

18 Sanusi Uwes, Manajemen Pengembangan Mutu Dosen, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu,
1999), h. 26

19 Sudarwan Danim, op. cit., h. 79
20 Mulyasa, Menjadi Guru Profesional, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), h. 37.
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membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi, peserta didik pada

pendidikan usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan

menengah.21 Pada pasal 2 (1), menyatakan bahwa guru mempunyai

kedudukansebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar,

pendidikanmenengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan

formalyang diangkat sesuai dengan peraturan perundang- undangan.22

Pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional tersebut dapat

dibuktikan dengan sertifikat pendidikan. Pada pasal 39 ayat (2) UU Sistem

Pendidikan Nasional, menyatakan pendidik ialah tenaga professional yang bertugas

merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran,

menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta

melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidikan

pada perguruan tinggi.23 Dengan demikian dari pengertian di atas mutu guru dapat

dilihat dari kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan

rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Kualifikasi akademik yang dimaksud adalah pendidikan tinggi program sarjana atau

program diploma empat.

4. Manajemen Mutu Sumber Daya Guru Melalui Pola Struktural

a. Proses Rekrutmen dan Seleksi

21 Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen,
(Bandung: Citra Umbara, 2006), h. 2

22 Ibid.,hal. 5.
23 Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, (Bandung:

Citra Umbara, 2006), h. 96
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Rekrutmen merupakan serangkaian aktivitas untuk mencapai dan memikat

calon karyawan dengan motivasi, kemampuan, keahlian dan pengetahuan yang

diperlukan guna menutupi kekurangan yang diidentifikasi dalam perencanaan

kepegawaian. Sedangkan seleksi merupakan kelanjutan logis dari proses rekrutmen,

yaitu suatu tahapan atau proses pemilihan dari sekelompok pelamar yang benar-benar

memenuhi kriteria untuk menempati posisi yang tersedia berdasarkan kondisi

lembaga/organisasi pada saat seleksi dilakukan.

Suyadi mengemukakan bahwa “rekrutmen adalah suatu proses mencari calon

karyawan, pegawai, buruh, manajer, atau tenaga kerja baru untuk memenuhi

kebutuhan akan sumber daya manusia organisasi dan perusahaan”.24 Dari pengertian

ini dapat dipahami bahwa rekrutmen adalah suatu proses mencari calon karyawan

dengan kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan lembaga/organisasi. Sebelum

masuk proses rekrutmen perlu dilakukan analisis jabatan terlebih dahulu untuk

membuat deskripsi pekerjaan (job description) dan juga spesifikasi pekerjaan (job

specification). Dari hasil analisis jabatan inilah dapat ditentukan kriteria dan

kualifikasi SDM yang dibutuhkan.

Pengadaan pegawai merupakan proses awal dalam kepegawaian. Proses

pengadaan ini meliputi penarikan pegawai, penyaringan pegawai dan penempatan

pegawai. Sebelum proses proses pengadaan dimulai, ada satu tahap yang harus

dilakukan ialah tahap perencanaan personalia. Perencanaan personalia bertujuan

untuk mengetahui jumlah dan jenis pegawai yang dibutuhkan, perlu diketahui dulu

24 Suyadi, Kebijakan Kinerja Karyawan, (Yogyakarta: BPFE, 2001), h. 97
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jumlah dan jenis yang ada, untuk dilaksanakan inventarisasi pegawai. Hal ini yang

perlu diperhatikan dalam perencanaan pegawai dan yang merupakan faktor paling

menentukan ialah anggaran yang tersedia. Banyak unit-unit satuan organisasi yang

memerlukan tenga banyak, tetapi karena terbetur oleh dana yang tersedia, maka

ditempuhlah dengan sistem penjatahan penerimaan pegawai ini tidak semua unit

organisasi diberi hak atau wewenang untuk menyelenggarakan pengadaan pegawai

tetapi hanya unit-unit organisasi pada tingkat tertentu saja yang diberi wewenang

untuk menyelenggarakannya.25 Banyak definisi mengenai rekrutmen, tetapi pada

dasarnya mempunyai pengertian yang sama. Menurut Singodimedjo dikutip dari buku

Edy Sutrisno yang berjudul manajemen sumber daya manusia mengatakan, rekrutmen

merupakan proses mencari, menemukan, dan menarik para pelamar untuk

dipekerjakan dalam suatu organisasi.26 Menurut Simanora dikutip dari buku Meldona

dan Siswanto yang berjudul perencanaan tenaga kerja, rekrutmen dapat didefinisikan

sebagai serangkaian aktivitas mencari dan memikat pelamar kerja dengan motivasi,

kemampuan, keahlian dan pengetahuan yang diperlukan guna menutupi kekurangan

yang diidentifikasi dalam perencanaan tenaga kerja.27

Setelah manajer mengetahui status personalianya saat ini (kekurangan

ataupun kelebihan) seorang manajer baru bisa bertindak untuk mengatasinya. Jika

terjadi lowongan, manajer akan melakukan rekrutmen (recrutment) yaitu proses

25 Hendiyat Soetopo, Wasty Soemanto, Kepemimpinan dan Supervisi Pendidikan, (Jakarta:
Bina Aksara, 1988), h. 156

26 Edy Sutrisno, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 45
27 Meldona, Siswanto, Perencanaan Tenaga Kerja Tinjauan Integratif, (Malang: UIN Maliki

Press, 2012), h. 112
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untuk mendapatkan, mengindentifikasi/mengenali, dan menarik pelamar kerja yang

mampu. Namun ketika perencanaan sumber daya manusia (SDM) menunjukan angka

surplus, maka manajer akan melakukan derekrutmen (decruitment ) yaitu teknik

untuk mengurangi jumlah karyawan dalam organisasi.

b. Penempatan Karyawan

Penempatan adalah bagian inti dari aktivitas manajemen sumber daya

manusia, dimana karyawan diberi tugas untuk mengisi jabatan tertentu dalam suatu

lembaga/organisasi. Ada hubungan yang erat antara seleksi dan penempatan, dimana

penempatan seharusnya merupakan kelanjutan logis dari proses seleksi. Ini terutama

berlaku bagi karyawan yang baru direkrut. Hariandja mengemukakan bahwa

“penempatan adalah proses penugasan atau pengisian jabatan atau penugasan kembali

pegawai pada tugas atau jabatan baru atau jabatan yang berbeda. Penugasan ini dapat

berupa penugasan pertama untuk pegawai yang baru direkrut, tetapi dapat juga

melalui promosi, pengalihan, dan penurunan jabatan”.28 Inti pokok dari pandangan ini

adalah bahwa penempatan karyawan adalah kegiatan yang dilakukan oleh manajer

untuk menempatkan seorang karyawan pada pekerjaan dan jabatan yang ada pada

organisasi.

Penempatan merupakan proses menempatkan orang-orang yang tepat pada

tempat yang tepat. Sebelum proses penempatan yang dilakukan terlebih dahulu

dilaksanakan proses seleksi. Penempatan tenaga kerja merupakan proses keempat dari

28 Hariandja, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta: PT. Grafindo, 2002), cet. ke-3, h.
45



23

fungsi manajemen tenaga kerja. Penempatan tersebut dilakukan setelah proses

analisis pekerjaan, perekrutan dan seleksi tenaga kerja dilaksanakan, Penempatan

tenaga kerja pada posisi yang tepat menjadi keinginan perusahaan dan tenaga kerja.

Menurut Mangkuprawira, penempatan merupakan penugasan atau penugasan kembali

dari seorang karyawan pada sebuah pekerjaan baru.29 Sama halnya menurut Zainal,

penempatan adalah penugasan atau penugasan kembali seorang karyawan kepada

pekerjaan barunya.30

Menurut Siswanto, penempatan karyawan ini harus didasarkan pada job

description dan job specification yang disebut analisa jabatan (job analysis) yang

telah ditentukan serta berpedoman pada prinsip penempatan orang-orang yang tepat

pada tempat yang tepat, dan penempatan orang yang tepat pada jabatan yang tepat.31

Penempatan merupakan proses pemberian tugas dan pekerjaan kepada tenaga kerja

yang lulus seleksi untuk dilaksanakan sesuai ruang lingkup yang telah ditetapkan,

serta mampu mempertanggungjawabkan segala resiko dan kemungkinan-

kemungkinan yang terjadi atas tugas dan pekerjaan, wewenang, serta tanggung jawab.

Prinsip penempatan yang tepat harus dilaksanakan secara konsekuen supaya

karyawan dapat bekerja sesuai dengan spesialisasi atau keahliannya masing-masing.

Dengan penempatan yang tepat, gairah kerja, mental kerja, dan prestasi kerja akan

mencapai hasil yang optimal dari setiap karyawan selain moral kerja, kreativitas, serta

29 Sjafri Mangkuprawira, Manajemen Sumber Daya Manusia Strategik, (Bogor: Ghalia
Indonesia, 2014), h.171

30 Veithzal Rivai Zainal, dkk., Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan,
(Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h.155

31 Alex Nitisemito, Manajemen Personalia, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998). cet. ke-2, hal.
22
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prakarsanya akan berkembang. Pandangan ini juga relevan dengan apa yang

dikemukakan Siswanto, bahwa penempatan yang tepat akan menghasilkan

kemampuan melaksanakan tugas dengan baik, tingkat kreatifitas, inisiatif yang tinggi,

tanggung jawab dan rasa memiliki terhadap pekerjaan.32 Penempatan merupakan

tindak lanjut dari seleksi, yaitu menempatkan calon pegawai yang diterima (lulus

seleksi) pada jabatan/pekerjaan yang membutuhkannya dan sekaligus mendelegasikan

pada orang tersebut. Dengan demikian, calon pegawai itu akan dapat mengerjakan

tugastugasnya pada jabatan yang bersangkutan.Prinsip yang perlu diperhatikan dalam

penempatan karyawan adalah “the right man on the right job”. Hal ini dimaksudkan

agar penempatan yang dilakukan menjadi efektif agar tujuan dari pelaksanaan kerja

dapat mencapai hasil yang memuaskan. Selain itu, penempatan tenaga kerja

dilaksanakan berdasarkan asas terbuka, obyektif, serta adil dan setara tanpa

deskriminasi. Artinya, bahwa setiap orang berpeluang untuk menduduki jabatan

tertentu asalkan ia memiliki kualifikasi dan kelayakan untuk menempati posisi

tersebut.

5. Manajemen Sumber Daya Guru melalui Pola Non Struktural

Menurut Hasibuan menyebutkan bahwa manajemen sumber daya manusia

non struktural meliputi:

a. Perencanaan

32 Siswanto Sastrohadiwiryo, Manajemen Tenaga Kerja Indonesia, (Jakarta: PT. Bumi
Aksara, 2003), cet. ke-1,       h. 165
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Merencanakan tenaga kerja secara efektif dan efesien agar sesuai dengan

kebutuhan perusahaan dalam membantu terwujudnya tujuan. Perencanaan dilakukan

dengan menetapkan program kepegawaian. Program kepegawaian meliputi

pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, pengadaan, pengembangan,

kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, kedisiplinan, dan pemberhentian

karyawan. Program kepegawaian yang baik akan membantu tercapainya tujuan

perusahaan, karyawan, dan masyarakat.

Perencanaan tidak lain merupakan kegiatan untuk menetapkan tujuan yang

akan dicapai beserta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut. Sebagaimana

disampaikan oleh T. Hani Handoko mengemukakan bahwa: “Perencanaan (planning)

adalah pemilihan atau penetapan tujuan organisasi dan penentuan strategi,

kebijaksanaan, proyek, program, prosedur, metode, sistem, anggaran dan standar

yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Pembuatan keputusan banyak terlibat dalam

fungsi ini”.33 Arti penting perencanaan terutama adalah memberikan kejelasan arah

bagi setiap kegiatan, sehingga setiap kegiatan dapat diusahakan dan dilaksanakan

seefisien dan seefektif mungkin.

b. Pengorganisasian

Kegiatan untuk mengorganisasikan semua karyawan dengan menetapkan

pembagian kerja, hubungan kerja, delegasi wewenang, integrasi, dan koordinasi

dalam bagan organisasi. Organisasi hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan

dengan organisasi yang baik akan membantu terwujudnya tujuan secara efektif.

33 T. Hani Handoko, Manajemen (Yogyakarta: BPEF, 1995), h. 55.
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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 atau sasaran tertentu.

c. Pelaksanaan

Kegiatan pelaksanaan adalah mengarahkan semua karyawan, agar mau

bekerja sama dan bekerja efektif serta efesien dalam membantu tercapainya tujuan

perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Pengarahan dilakukan pimpinan dengan

menugaskan bawahan agar mengerjakan semua tugasnya dengan baik.

d. Control

Robert J. Mocker sebagaimana disampaikan oleh T. Hani Handoko

mengemukakan definisi pengawasan yang di dalamnya memuat unsur esensial proses

pengawasan, bahwa:

Pengawasan manajemen adalah suatu usaha sistematik untuk menetapkan standar
pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi
umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan
sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan, serta
mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua
sumber daya perusahaan dipergunakan dengan cara paling efektif dan efisien
dalam pencapaian tujuan-tujuan perusahaan.”34

Dengan demikian, pengawasan merupakan suatu kegiatan yang berusaha

untuk mengendalikan agar pelaksanaan dapat berjalan sesuai dengan rencana dan

memastikan apakah tujuan organisasi tercapai. Apabila terjadi penyimpangan di mana

letak penyimpangan itu dan bagaimana pula tindakan yang diperlukan untuk

34 Ibd
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mengatasinya. Dalam al Quran sendiri telah dijelaskan mengenai pengawasan

sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. al Infithaar: 10-12 sebagai beriku:

               
Terjemahnya:

10. Padahal sesungguhnya bagi kamu ada (malaikat-malaikat) yang mengawasi
(pekerjaanmu). 11. Yang mulia (di sisi Allah) dan mencatat (pekerjaan-
pekerjaanmu itu). Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan.35

Controlling dalam ayat ini adalah pengawasan terhadap diri kita supaya kita

senantiasa melakukan kebaikan dan tidak melakukan kemungkaran. Karena

kehidupan kita selalu diawasi. Selanjutnya dikemukakan pula oleh T. Hani Handoko

bahwa proses pengawasan memiliki lima tahapan, yaitu :” (a) penetapan standar

pelaksanaan; (b) penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan; (c) pengukuran

pelaksanaan kegiatan nyata; (d) pembandingan pelaksanaan kegiatan dengan standar

dan penganalisaan penyimpangan-penyimpangan; dan (e) pengambilan tindakan

koreksi, bila diperlukan”.36

Fungsi-fungsi manajemen ini berjalan saling berinteraksi dan saling kait

mengkait antara satu dengan lainnya, sehingga menghasilkan apa yang disebut

dengan proses manajemen. Dengan demikian, proses manajemen sebenarnya

merupakan proses interaksi antara berbagai fungsi manajemen.

35 Kementerian Agama RI, op. cit., h. 588
36 Ibid



28

Dalam perspektif persekolahan, agar tujuan pendidikan di sekolah dapat

tercapai secara efektif dan efisien, maka proses manajemen pendidikan memiliki

peranan yang amat vital. Karena bagaimana pun sekolah merupakan suatu sistem

yang di dalamnya melibatkan berbagai komponen dan sejumlah kegiatan yang perlu

dikelola secara baik dan tertib. Sekolah tanpa didukung proses manajemen yang baik,

boleh jadi hanya akan menghasilkan kegagalan dalam organisasi, yang pada

gilirannya tujuan pendidikan pun tidak akan pernah tercapai secara semestinya.

Dengan demikian, setiap kegiatan pendidikan di sekolah harus memiliki

perencanaan yang jelas dan realisitis, pengorganisasian yang efektif dan efisien,

pengerahan dan pemotivasian seluruh personil sekolah untuk selalu dapat

meningkatkan kualitas kinerjanya, dan pengawasan secara berkelanjutan. Hal ini

hanya dapat dilakukan jika proses manajerial dapat dilakukan dengan baik oleh

seluruh warga sekolah.

e. Evaluasi kinerja

Evaluasi kinerja pada prinsipnya adalah suatu proses penilaian prestasi

karyawan sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya dalam suatu organisasi atau

perusahaan. Megginson dalam Mangkunegara mengemukakan bahwa evaluasi kinerja

adalah “suatu proses yang digunakan pimpinan untuk menentukkan apakah seorang

karyawan melakukan pekerjaannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya”.37

Definisi yang tidak jauh berbeda dikemukakan oleh Payaman Simanjuntak yang

37 Anwar Prabu Mangkunegara, Perencanaan dan Pengembangan Manajemen Sumber Daya
Manusia, (Jakarta: PT Refika. Aditama. 2006) h. 69
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menyatakan evaluasi kinerja adalah penilaian pelaksanaan tugas (performance)

seseorang atau sekelompok orang pada unit kerja organisasi atau perusahaan.38

Kinerja yang dalam bahasa Inggris disebut dengan “performance”, yang

berarti tampilan kerja; unjuk kerja; wujud kerja. Kinerja merupakan suatu kegiatan

yang dilakukan seseorang dalam melaksanakan, menyelesaikan tugas serta tanggung

jawabnya sesuai dengan harapan dan tujuan yang telah ditetapkan.39 Atau secara

sederhana kinerja dapat diartikan suatu unjuk kerja seseorang yang ditunjukkan

dalam penampilan, perbuatan, dan prestasi kerjanya sebagai akumulasi dari

kompetensi yang dimilikinya.40

Dipahami bahwa evaluasi kinerja adalah suatu proses yang dilakukan dalam

rangka menilai kinerja pegawai, sedangkan kinerja pegawai diartikan sebagai suatu

tingkatan dimana karyawan memenuhi/mencapai standar kinerja yang ditetapkan baik

secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Pada pokoknya evaluasi kinerja

merupakan suatu proses dimana kontribusi karyawan terhadap organisasi dinilai

dengan kriteria tertentu dan dalam suatu periode tertentu. Evaluasi kinerja juga dapat

dikatakan sebagai suatu sistem dan cara penilaian pencapaian hasil kerja individu

pegawai dalam suatu unit kerja maupun organisasi secara keseluruhan. Pandangan di

atas juga relevan dengan apa yang dikemukakan oleh Siswanto bahwa evaluasi

kinerja adalah: “suatu kegiatan yang dilakukan oleh manajemen personalia untuk

38 Payaman J. Simanjuntak, Manajemen dan Evaluasi Kinerja, (Jakarta: Fakultas Ekonomi
UI, 2005), h. 105

39 Supardi, Kinerja Guru, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), h. 45
40 E. Mulyasa, Uji Kompetensi dan Penilaian Kinerja Guru, (Bandung: PT. Remaja

Rosdakarya, 2013), h. 88.
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menilai prestasi kerja karyawan dengan cara membandingkan kinerja dengan

uraian/deskripsi pekerjaan dalam suatu periode tertentu biasanya setiap akhir

tahun.”41

Anderson dan Clancy sendiri mendefinisikan pengukuran kinerja sebagai

berikut:

Feedback from the accountant to management that provides information about
how well the actions represent the plans; it also identifies where managers may
need to make corrections or adjustments in future planning andcontrolling
activities”.42 (Penilaian kinerja SDM adalah umpan balik dari akuntan kepada
manajemen yang memberikan informasi tentang seberapa baik pekerjaan telah
sesuai dengan rencana; dari penilaian ini para manajer dapat mengidentifikasi
permasalahan, dimana mungkin perlu melakukan koreksi atau penyesuaian dalam
kegiatan perencanaan dan pengendalian di masa depan).

Dari kedua definisi terakhir Mangkunegara menyimpulkan bahwa pengukuran

atau penilaian kinerja adalah tindakan pengukuran yang dilakukan terhadap berbagai

aktivitas dalam rantai nilai yang ada pada perusahaan. Hasil pengukuran tersebut

digunakan sebagai umpan balik yang memberikan informasi tentang prestasi,

pelaksanaan suatu rencana, dan apa yang diperlukan perusahaan dalam penyesuaian-

penyesuaian dan pengendalian.43

Penilaian kinerja guru merupakan sebuah sistem yang dirancang untuk

mengidentifikasi dan mengevaluasi kinerja guru yang utamanya berkaitan dengan

kompetensi guru. Yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi

profesional, dan kompetensi sosial. Hal ini dilakukan guna meningkatkan dan

41 Siswanto Sastrohadiwiryo, Manajemen Tenaga Kerja …., h. 128
42 Lane K. Anderson & Donald K. Clancy, The Performance Measurement, (Cambridge:

Harvard Business Review, 1991) h. 131
43 Anwar Prabu Mangkunegara, Manajemen Sumber Daya …., h. 47
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mengembangkan kompetensi tersebut, agar pendidik mampu melaksanakan dan

mengemban tugas nya dengan baik. Penilaian kinerja guru merupakan acuan bagi

sekolah/madrasah untuk menetapkan pengembangan karier dan promosi guru. Bagi

guru sendiri, penilaian kinerja guru merupakan pedoman untuk mengetahui unsur-

unsur kinerja yang dinilai. Selain itu, juga sebagai sarana untuk mengkaji kelebihan

dan kekurangan guru tersebut dalam rangka memperbaiki kualitas kinerjanya.

Penilaian kinerja guru dilakukan terhadap kompetensi guru sesuai dengan tugas

pembelajaran, pembimbingan, atau tugas tambahan yang relevan dengan fungsi

sekolah/madrasah.44 Dari pemaparan diatas dapat kita ambil pemahaman bahwa

hakikat penilaian kinerja guru adalah guna meningkatkan dan mengembangkan

kinerja guru dengan melalui pembinaan serta pengawasan yang dilakukan secara

konsisten dan kontinyu. Evaluasi kinerja adalah penilaian yang dilakukan secara

sistematis untuk mengetahui hasil pekerjaan karyawan dan kinerja organisasi.

Disamping itu, juga untuk menentukan kebutuhan pelatihan kerja secara tepat,

memberikan tanggung jawab yang sesuai kepada karyawan sehingga dapat

melaksanakan pekerjaan yang lebih baik di masa mendatang dan sebagai dasar untuk

menentukan kebijakan dalam hal promosi jabatan atau penentuan imbalan.

6. Strategi Peningkatan Mutu Guru

Lahirnya UU No. 14 Tahun 2005 merupakan salah satu usaha untuk

meningkatkan mutu guru, sekaligus diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan

44 Daryanto, Standar Kompetensi dan Penilaian Kinerja Guru Profesional, (Yogyakarta:
Gava Media, 2013), h. 197.
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di Indonesia. Di dalam UU ini diamanatkan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi

akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki

kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kebijakan prioritas

dalam rangka pemberdayaan guru saat ini adalah meningkatan kualifikasi,

peningkatan kompetensi, sertifikasi guru, pengembangan karir, penghargaan dan

perlindungan, perencanaan kebutuhan guru, tunjangan guru.45

Sejalan dengan itu, ke depan beberapa kebijakan yang digariskan untuk

meningkatkan mutu pendidikan pada umumnya dan meningkatkan mutu guru

khususnya, antara lain mencakup hal-hal berikut ini. Pertama, melakukan pendataan,

validasi data, pengembangan program dan sistem pelaporan pembinaan profesi

pendidik melalui jaringan kerja dengan LPMP, dan Dinas Pendidikan. Kedua,

mengembangkan model penyiapan dan penempatan pendidik untuk daerah khusus

melalui pembentukan tim pengembang dan survey wilayah. Ketiga, menyusun

kebijakan dan mengembangkan sistem pengelolaan pendidik secara transparan dan

akuntabel melalui pembentukan tim pengembang dan program rintisan pengelolaan

pendidik. Keempat, meningkatkan kapasitas staf dalam perencanaan dan evaluasi

program melalui pelatihan, pendidikan lanjutan.46

7. Pengertian Sumber Daya

45 Wayan L, Strategi Peningkatan Kualifikasi – Mutu Tenaga Pendidik Dan Pendidikan,
(Bali: Universitas Pendidikan Ganesha, 2011), h . 6.

46 Ibid., h. 6
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Sumber daya adalah suatu nilai potensi yang dimiliki oleh suatu materi unsur

tertentu dalam kehidupan. 47 Dalam suatu sekolah mempunyai Sumber daya yang

dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuan pendidikan. Sumber daya pendidikan di

sekolah ialah Sumber daya bukan manusia, yang meliputi program sekolah,

kurikulum, sedangkan sumber daya manusianya yaitu merupakan guru dan tenaga

pendidik lainnya. Sehingga para siswa akan mampu belajar lebih baik dari guru-guru

dan staf-staf mereka sendiri juga belajar, berpikir dan berkembang. Untuk

mewujudkan kondisi tersebut perlu sebuah langkah yang tepat untuk merancang dan

melaksanakan program peningkatan mutu guru.

Sumber daya pendidikan di sekolah dapat dikelompokkan menjadi sebagai

berikut:

a. Sumber Daya bukan Manusia yang meliputi program sekolah, kurikulum, dan

lain-lain;

b. Sumber Daya Manusia (SDM) yang meliputi kepala sekolah, guru, staf,

tenaga pendidikan lainnya, siswa, orang tua siswa, dan masyarakat yang

memiliki keperdulian kepada sekolah;

c. Sumber Daya Fisik (SDF) yang meliputi bangunan, ruangan, peralatan, alat

peraga pendidikan, waktu belajar, dan penampilan fisik sekolah;

d. Sumber Daya Keuangan (SDK) yang meliputi keseluruhan dana pengelolaan

sekolah baik yang diterima dari pemerintah maupun masyarakat.

47 Jupri, Sumber Daya Alam, (Ujung Pandang: Bintang Selatan, 2003), h. 1.
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Dalam sebuah penelitian yang didukung oleh American Association of School

Administrators, ditemukan adanya empat alasan perlunya dilakukan pengembangan

karir seorang guru, yaitu:

a. Tuntutan kurikulum yang telah berubah, sedang berubah dan akan terus

berubah.

b. Tantangan demografis, yaitu untuk lebih mampu memahami peserta didik

baik dimasa sekarang maupun yang akan datang.

c. Tuntutan metodologis, yaitu agar pembelajaran lebh menarik, dan agar dapat

melayani keberagaman perkembangan peserta didik.

d. Tekanan kerja, dengan pengembangan potensi kerja maka karyawan (guru)

akan dapat menanggulangi adanya stress akibat tekanan kerja.

Bahkan, sumber daya pendidikan lain yang memadai seringkali kurang berarti

apabila tidak didukung oleh keberadaan guru yang berkualitas. Oleh karena itu,

keberhasilan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan sangat tergantung pada

ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas, yang utamanya adalah guru.

8. Sumber Daya Guru

Sumber daya manusia adalah "salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas

pendidikan, yang membantu anak-anak mencapai kedewasaan masing-masing" dalam

hal ini guru yang berperan sebagai pendidik.48 Sumber daya manusia adalah tenaga

profesional yang melakukan tugas pokok dan fungsi meningkatkan pengetahuan,

48Abdul Majid, Dian Andayani, Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi, (Bandung:
PT. Remaja Rosdakarya, 2004), Cet 1, h.166.
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keterampilan, dan sikap peserta didik sebagai aset manusia Indonesia masa depan.49.

Sumber daya manusia (SDM) yang meliputi kepala sekolah, guru, staf, tenaga

pendidikan lainnya. Sumber daya manusia sebagai salah satu komponen terpenting

pada proses belajar mengajar dan pada pembentukan sumber daya manusia yang

potensial di bidang pembangunan. Bahkan seseorang dikatakan sebagai guru tidak

hanya cukup ”tahu” sesuatu materi yang akan diajarkan, kemudian mengajarkan pada

anak didiknya, akan tetapi guru tersebut mampu melatih beberapa ketrampilan dan

sikap mental anak didiknya (transfer of value) sekaligus membangunannya.50

Tugas guru bukanlah hal yang mudah, guru harus mempertanggung jawabkan

tugas-tugasnya. Guru harus dapat memuliakan dan mendidik murid-muridnya dengan

budi pekerti yang baik. Seperti dalam Hadits yang artinya : Dari: Ibnu Abbas ra.

Berkata bahwa sesungguhnya Rasulullah bersabda:

ُث َعْن َرُسولِ  ّدِ ٍ ُحيَ ِ َْن َما ََس  ْعُت  ُْن النْعَماِن َمسِ اِرُث  َ ِين الْ َربَ ْ اَرَة  ُْن ُمعَ ثَنَا َسِعیُد  د َ ِ ا
ْوَالَدمكُْ  ْكرُِموا  َ قَاَل  َلَْیِه َوَسمل  ُ ا هَصىل ن ما َدَهبُْم ( روه ا ُنوا  ْحِس َو

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Sa’id bin Umarah, telah mengabarkan kepadaku
Harits bin Nu’man berkata, aku mendengar Anas bin Malik berkata, dari
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, “Muliakanlah anak-
anakmu dan perbaikilah adab mereka”. (HR Ibnu Majah).51

49 Wayan, op. cit., h. 3.
50 Sardiman, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,

2006), h . 136.
51 Al-Hafidz Abi Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwaini, Sunan Ibnu Majah, (Beirut:

Darul Fikr, 275 H), Juz II, h.1211.
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Sesuai dengan hadits di atas, jelaslah bahwa urusan pendidikan ataupun

pengajaran adalah merupakan urusan dari seorang guru. Dalam hal ini seorang guru

yang mampu/berkompetenlah yang dapat melaksanakan tugasnya sebagai seorang

pendidik dan pengajar sekaligus penentu dari keberhasilan proses belajar mengajar,

sebaliknya proses belajar mengajar tidak akan berhasil dengan baik jika diserahkan

pada orang yang tidak berkompeten di bidangnya. Di sinilah arti pentingnya

profesionalitas dari seorang guru, terlebih-lebih urusan tersebut adalah urusan yang

berhubungan dengan profesi yang menyangkut orang banyak, dalam hal ini yaitu

anak didik selaku orang yang menerima jasa dari penerima profesi.

Sebagaimana diketahui bahwa pendidikan berfungsi membantu karakteristik

pribadinya ke arah yang positif. Proses pendidikan terarah pada peningkatan

penguasaan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, pengembangan sikap dan nilai-

nilai dalam rangka pembentukan dan pengembangan diri peserta didik.52 Peserta didik

untuk mengembangkan semua potensi, kecakapan, serta di sisi lain Uzer Usman

memberikan pengertian spesifik tentang guru yaitu sebagai jabatan atau profesi yang

memerlukan keahlian khusus sebagai guru. Dengan kata lain, pekerjaan ini tidak bisa

dilakukan oleh orang yang tidak memiliki keahlian khusus melakukan kegiatan atau

pekerjaan sebagai guru.53

52 Nana Syaodih Sukmadinata, Landasan Psikologi Proses Pendidikan, (Bandung: Remaja
Rosdakarya, 2003), h . 4.

53 Moh. Uzer Usman, Menjadi Guru Profesional, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), Cet.
13, h . 5
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Maka guru diharuskan mempunyai kemampuan yang memadai dan cukup

untuk menjalankan tugasnya sebagai guru, karena tanpa adanya kemampuan dan

keahlian yang cukup untuk menjalankan tugas sebagai guru tujuan pendidikan dan

pembelajaran tidak akan tercapai. Pada format pengelolaan pendidikan yang

sentralistik, sekolah menjadi unit birokrasi dan tenaga pendidik (guru) sering

diposisikan sebagai karyawan birokrasi pemerintah. Sebaliknya pada format

pengelolaan pendidikan yang desentralisasikan, sekolah dikonsepkan sebagai unit

akademik dan tenaga pendidik (guru) merupakan tenaga profesional. Supaya

mempunyai lulusan peserta didik yang diharapkan maka sekolah harus meningkatkan

mutu guru. Sumber daya guru adalah seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya

manusia dan sumber-sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai

suatu tujuan dengan kualitas tertentu oleh tenaga pendidik.54 Sumber daya guru yaitu

merupakan suatu proses pendayagunaan tenaga pendidik (guru) sebagai komponen

terpenting dalam suatu proses mengajar secara manusiawi yang memiliki fungsi

maksimal bagi pencapaian peserta didik yang berpotensi.55

9. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemampuan Mengajar Guru

Dalam pelaksanaan pengajaran pendidikan dikelas atau disuatu lembaga

pendidikan, banyak faktor yang turut mempengaruhinya, sehingga pelaksanaan

pengajaran pendidikan  berlangsung dengan efektif dan efisien. Adapun faktor-faktor

yang mempengaruhinya adalah sebagai berikut: faktor pendidikan, anak didik

54 Hasibuan, Malayu, S.P, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003),
h . 25

55 Jay, Berpikir Cepat: Wawancara Seleksi, (Jakarta: Erlangga, 2008), h. 5
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(murid), faktor kurikulum, fasilitas dan faktor metode pengajaran. Bervariasinya

kebutuhan siswa akan belajar, beragamnya kebutuhan guru dan staf lain dalam

pengembangan profesionalnya, perbedaan lingkungan sekolah satu dengan lainnya

dan ditambah dengan harapan orang tua/masyarakat akan pendidikan yang bermutu

bagi anak serta tuntutan dunia usaha untuk memperoleh tenaga bermutu, berdampak

kepada keharusan bagi setiap individu terutama pimpinan kelompok harus mampu

merespon dan mengapresiasikan kondisi tersebut di dalam proses pengambilan

keputusan. Ini memberi keyakinan bahwa di dalam proses pengambilan keputusan

untuk peningkatan mutu pendidikan mungkin dapat dipergunakan berbagai teori,

perspektif dan kerangka acuan (framework) dengan melibatkan berbagai kelompok

masyarakat terutama yang memiliki kepedulian kepada pendidikan.

Disamping itu mengingat sekolah sebagai unit pelaksana pendidikan formal

terdepan dengan berbagai keragaman potensi anak didik yang memerlukan layanan

pendidikan yang beragam, kondisi lingkungan yang berbeda satu dengan lainnya,

maka sekolah harus dinamis dan kreatif dalam melaksanakan perannya untuk

mengupayakan peningkatan kualitas/mutu pendidikan. Hal ini akan dapat

dilaksanakan jika sekolah dengan berbagai keragamannya itu, diberikan kepercayaan

untuk mengatur dan mengurus dirinya sendiri sesuai dengan kondisi lingkungan dan

kebutuhan anak didiknya. Walaupun demikian, agar mutu tetap terjaga dan agar

proses peningkatan mutu tetap terkontrol, maka harus ada standar yang diatur dan
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disepakati secara nasional untuk dijadikan indikator evaluasi keberhasilan

peningkatan mutu tersebut (adanya benchmarking).56

Pemikiran ini telah mendorong munculnya pendekatan baru, yakni

pengelolaan peningkatan mutu pendidikan berbasis sekolah sebagai institusi paling

depan dalam kegiatan pendidikan. Pendekatan ini, kemudian dikenal dengan

manajemen peningkatan mutu pendidikan berbasis sekolah (School Based Quality

Management) atau dalam nuansa yang lebih bersifat pembangunan (developmental)

disebut School Based Quality Improvement. Konsep yang menawarkan kerjasama

yang erat antara sekolah, masyarakat dan pemerintah dengan tanggung jawabnya

masing-masing ini, berkembang didasarkan kepada suatu keinginan pemberian

kemandirian kepada sekolah untuk ikut terlibat secara aktif dan dinamis dalam rangka

proses peningkatan kualitas pendidikan melalui pengelolaan sumber daya sekolah

yang ada.57

Sekolah harus mampu menterjemahkan dan menangkap esensi kebijakan

makro pendidikan serta memahami kondisi lingkungannya (kelebihan dan

kekurangannya) untuk kemudian melalui proses perencanaan, sekolah harus

memformulasikannya kedalam kebijakan mikro dalam bentuk program-program

prioritas yang harus dilaksanakan dan dievaluasi oleh sekolah yang bersangkutan

sesuai dengan visi dan misinya masing-masing. Termasuk dalam program

pengembangan SDM di sekolah harus menentukan target mutunya untuk tahun

56 Suwardi, Manajemen Pembelajaran: Menciptakan Guru Kreatif dan Berkompetensi,
(Surabaya: PT. Temprina Media Grafika, 2007), h . 7.

57 Ibid., h. 10.
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berikutnya. School need resources if they are take on the responsibilities needed for

changing teaching and learning practice. Dengan demikian sekolah secara mendiri

tetapi masih dalam kerangka acuan kebijakan nasional dan ditunjang dengan

penyediaan input yang memadai, memiliki tanggung jawab terhadap pengembangan

sumber daya yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan belajar siswa dan

masyarakat.58

Penetapan standar bagi kompetensi yang merupakan acuan dari kinerja

amatlah penting. Standar Kompetensi merupakan suatu tolak ukur atau  acuan untuk

mengetahui seberapa baik kompetensi atau kinerja  seseorang dalam melaksanakan

tugasnya. Kinerja guru merupakan perwujudan atau penampakan kompetensi yang

dimiliki seorang guru dalam menjalankan tugas-tugas dan kewajibannya secara layak

dan bertanggung jawab. Pengertian kompetensi yaitu kemampuan atau kecakapan

yang dimiliki. Kompetensi menurut Mc. Leod dalam Muh Uzer Usman merupakan

perilaku yang rasional untuk mencapai tujuan yang disyaratkan sesuai dengan kondisi

yang diharapkan. “Kompetensi guru merupakan kemampuan guru dalam

melaksanakan kewajiban, kewajibannya secara bertanggung jawab dan layak.

Kompetensi yang dimiliki seorang guru menunjukkan kualitas yang dimiliki oleh

seorang guru”.59

Hal tersebut kembali menegaskan bahwa kemampuan guru dalam

melaksanakan kewajiban dan tugas pokoknya serta memiliki tanggung jawab yang

58 Priscilla, Organizing for Successful School Based Management. (Virginia USA: ASCD,
2003), h . 92

59 Moh. User Usman, Menjadi Guru Profesional (Bandung: Remaja Rosdakarya 2006), h. 14
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layak merupakan bagian dari nilai kompetinsi yang dijadikan sebagai indikator

kelayakan bagi seorang guru.

B. Kerangka Pikir

C. Penelitian Yang Relevan

Berkaitan dengan penelitian yang relevan penulis telah melaksanakan

penelusuran dan kajian terhadap berbagai sumber atau referensi yang memiliki

kesamaan topik atau relevansi materi dengan pokok permasalahan dalam penelitian

ini. Hal tersebut dimaksudkan agar arah atau fokus penelitian ini tidak menjadi

Mutu Sumber Daya Guru

Pola Struktural:
1. Penentuan atau analisa

kebutuhan
2. Rekrutmen
3. Seleksi dan penempatan

(Suyadi, 2001: 97)

Pola Non Struktural:
1. Perencanaan
2. Pengorganisasian
3. Pelaksanaan
4. Control
5. Evaluasi

(T. Hani Handoko, 1995: 55)



42

pengulangan dari penelitian-penelitian sebelumnya, melainkan untuk mencari sisi lain

yang signifikan untuk di teliti.

1. Paikun melakukan penelitian dengan judul: Implementasi Manajemen

Pengembangan Tenaga Pendidik dan Kependidikan di MTs Negeri 02

Konawe Selatan. Hasil penelitian ini menunnjukan bahwa implementasi

pengembangan tenaga pendidik dan kependidikan di MTs Negeri 02 Konawe

Selatan meliputi kegiatan perencanaan, seperti pengadaan tenaga pendidik,

pengembangan kompetensi tenaga pendidik, perencanaan, pelaksanaan

pembelajaran, dan pelaksanaan evaluasi. Sedangkan untuk tenaga

kependidikan yaitu pelaksanaan diklat. Sedangkan kegiatan pengorganisasian

untuk tenaga pendidik meliputi pembagian jam mengajar, dan peningkatan

profesional guru. Sedangkan untuk tenaga kependidikan meliputi

melimpahkan wewenang dan tanggungjawab, serta peningkatan keterampilan.

Kegiatan motivating meliputi motivasi dalam bentuk non material seperti

sanjungan dan ucapan selamat. Kegiatan pengawasan untuk tenaga

kependidikan meliputi survey ke ruang kerja. Sedangkan faktor penghambat

dalam pelaksanaan manajemen pengembangan tenaga pendidik dan

kependidikan adalah pendanaan, sarana dan prasarana (fasilitas IT dan sarana

laboratorium). Upaya yang dilakukan dalam mengatasi faktor penghambat

implementasi manajemen pengembangan tenaga pendidik dan kependidikan

yaitu dengan mencari donator melalui proposal dan rapat komite madrasah,
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melengkapi sarana prasarana pendukung pelaksanaan kerja tenaga pendidik

dan kependidikan.60

2. Cipta Karyani, melakukan penelitian: Analisis Penerapan Manajemen Mutu

Pendidikan di MAN 1 Konawe Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

mutu pendidikan di MAN 1 Konsel telah tercapai dengan baik, hal ini

dikarekan MAN 1 Konsel telah memiliki SDM yang baik dan memadai,

proses pembelajaran yang hidup dan berkualitas, serta kualitas lulusan yang

berdaya saing, dengan kata lain mutu masukan (input), proses dan keluaran

(output) terpenuhi. Ketiga komponen tersebut telah terpenuhi di MAN 1

Konawe Selatan sehingga mutu pendidikan telah tercapai dengan baik.

Adapun penerapan manajemen mutu pendidikan di MAN 1 Konawe Selatan

telah di laksanakan secara maksimal dalam bidang manajemen kurikulum dan

pembelajaran, tenaga pendidik dan kependidikan, sarana prasarana,

kesiswaan, keuangan serta dalam bidang manajemen hubungan sekolah dan

masyarakat. Selain itu manajemen mutu pendidikan di MAN 1 Konawe

Selatan telah dilakukan dengan maksimal yaitu dengan memaksimalkan

pelaksanaan kurikulum 2013 melalui pelatihan dan work shop serta berbagai

unit kegiatan ekstra kurikuler dan menerapakan seleksi saat rekruetmen guru

yang harus professional dan sesuai dengan bidang keahliannya.61

60 Paikun, Implementasi Manajemen Pengembangan Tenaga Pendidik Dan Kependidikan
Dimadrasah Tsanawiyah Negeri 02 Konawe Selatan, skripsi, (Kendari: IAIN Kendari, 2016), h. v

61 Cipta Karyani, Analisis Penerapan Manajemen Mutu Pendidikan di MAN 1 Konawe
Selatan, skripsi, (Kendari: IAIN Kendari, 2016), h. v
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3. Khoirul Anwar yang berjudul “Strategi Peningkatan Mutu Guru di Madrasah

Aliyah Miftahul Ulum Demak” yang menjelaskan dan bertujuan bahwa: dalam

sebuah lembaga pendidikan peran guru dalam membimbing dan membina

siswa sangatlah berpengaruh terhadap pengetahuan dan implementasinya.

Dengan adanya strategi peningkatan mutu guru yang baik di sebuah lembaga

pendidikan yang dapat menunjang peningkatan mutu guru itu sendiri dan

mensukseskan pembelajaran. Tujuannya, untuk mengetahui strategi dan

tercapainya program peningkatan mutu guru di Madrasah Aliyah Miftahul

Ulum Demak.62

Dari beberapa penelitian dalam bentuk skripsi tersebut di atas, banyak

masukan yang penulis terima dalam upaya melengkapi penelitian ini. Berkenaan

dengan permasalahan mutu sumber daya guru tentu memiliki kesamaan, namun aspek

lain seperti subjek penelitian, lokasi dan waktu penelitian berbeda. Keberadaan

penelitian di atas adalah sebagai pembanding sekaligus sebagai pendukung hasil

penelitian yang ditemukan oleh penulis, bahwa kepala sekolah memiliki peran yang

penting dalam upaya peningkatan mutu sumber daya guru.

62 Khoirul Anwar, Strategi Peningkatan Mutu Guru di Madrasah Aliyah Miftahul Ulum
Demak Tahun Ajaran 2011/2012, skripsi, (Semarang: IAIN Walisongo, 2011), hlm. xvii


