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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan sesungguhnya memiliki peran yang sangat penting dalam

kehidupan berbangsa dan bernegara, yakni dalam upaya menciptakan sumber

daya manusia yang berkualitas. Pendidikan merupakan suatu faktor kebutuhan

dasar untuk setiap manusia, karena melalui pendidikan upaya penigkatan

kesejahteraan rakyat dapat diwujudkan. Pendidikan juga dapat menjadikan

sumber daya manusia lebih cepat mengerti dan siap dalam menghadapi perubahan

dan pembangunan negara. Salah satu komponen penting dalam pendidikan adalah

tenaga pendidik.1

Pendidik atau guru adalah orang yang paling bertanggung jawab terhadap

perkembangan peserta didik dengan upaya mengembangkan seluruh potensi

peserta didik, baik potensi afektif, kognitif maupun psikomotorik. Pendidik berarti

juga orang yang telah dewasa yang bertanggung jawab memberikan pertolongan

peserta didiknya dalam perkembangan jasmani dan rohani.2

Undang-undang guru dan dosen No. 14 Tahun 2005 disebutkan dalam

BAB 1 Ayat 1 “Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik,

mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi

peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan

dasar, dan pendidikan menengah” Sedangkan kedudukan guru tertera dalam BAB

1 Sudarsana, I. Ketut. “Peningkatan Mutu Pendidikan Luar Sekolah Dalam Upaya
Pembangunan Sumber Daya Manusia.” Jurnal penjamin mutu 1.1 (2016): 1-14.

2 Nanang Muswarianto. Skripsi UIN Sunan Kalijaga. “Implementasi Manajemen Pendidik
di Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo.” Yogyakarta 2015, h. 1.
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II Pasal 2 Ayat 1 “Guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada

jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini

pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-

undangan”.3

Manajemen merupakan suatu kualitas untuk menggerakkan orang lain atau

suatu kegiatan memimpin atas dasar suatu tujuan yang telah ditentukan. Sesuai

dengan apa yang dinyatakan oleh Johnson bahwasanya manajemen merupakan

proses mengintegrasikan sumber-sumber yang tidak berhubungan menjadi system

total untuk menyelesaikan suatu tujuan, yang dimaksud dengan sumber sumber

tersebut meliputi orang-orang, alat-alat, media bahan, uang dan sarana yang mana

kesemuanya itu diarahkan dan dikoordinasikan agar terpusat dalam rangka

menyelesaikan tujuan.4

Atas dasar tersebut, pelaksanaan manajemen merupakan suatu keharusan

dalam organisasi terlebih lagi di lembaga pendidikan pesantren karena dengan

adanya manajemen yang baik akan menghasilkan output yang baik pula. Lembaga

pendidikan pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang

mengintegrasikan seluruh pusat pendidikan, yang menyeluruh dan total,

mencakup seluruh bidang kecakapan anak didik, baik spiritual (spirittual

quotient), intelektual (intellectual quotient), maupun moral-emosional (emitional

quotient).5

3 Undang-undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
4 Faj, Awaluddin. “Manajemen Pendidikan Pesantren Dalam Perspektif Dr. Kh.

Abdullah Syukri Zarkasyi, MA.” At-Ta’dib 6.2 (2011), h. 240.
5 Faj, Awaluddin. Manajemen Pendidikan Pesantren Dalam Perspek..., h. 241.
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Manajemen sumber daya manusia dalam hal ini tenaga pendidik di Pondok

Modern Darussalam Gontor Putri Kampus IV sangat penting dilakukan karena

semua aspek kegiatan organisasi serta pembelajaran yang ada di pondok pesantren

ini berjalan atau tidaknya bergantung dari sumber daya manusia diantaranya

adalah ustadzah. Oleh karena itu perlu adanya suatu rancangan atau perencanaan

yang dapat menjadikan pondok pesantren ini lebih bermutu dan memiliki kualitas

kontrol yang jelas.6

Pondok Modern Darussalam Gontor Putri Kampus IV yang secara empiris

sebagai lembaga pendidikan non formal yang berbasis Islam, telah menghasilkan

lulusan yang berkualitas dan berjiwa Islami. Pondok Modern Darussalam Gontor

Putri Kampus IV berusaha untuk terus membangun totalitas kehidupan yang

dipenuhi dengan keteladanan sehingga tercipta miliu santriwati yang mampu

mengestafetkan nilai-nilai perjuangan. Para santriwati ditanamkan ilmu-ilmu

agama dan ilmu-ilmu umum lainnya secara penuh. Demi mencetak mundzirotul

qoum serta menjadi anak bangsa yang bertaqwa dan berkualitas. Oleh karenanya,

berbagai macam aktivitas dan kegiatan dilakukan sebagai sarana untuk mendidik,

membentuk loyalitas, prestasi, dedikasih,serta rasa ukhuwah islamiyyah yang

tinggi serta tetap memegang teguh nilai islam dalam dirinya. Beberapa kegiatan

yang dilakukan diluar rutinitas adalah; Manasik Haji, Pekan Olahraga dan Seni,

6 Hairul, Huda. “Optimalisasi Manajemen Sumberdaya Pendidik (Ustad) Pondok
Pesantren Miftahul Ulum Suren Ledokombo Jember.” Al-Ta’dib 11.1 (2018): 1-18.
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Apresiasi Seni, Public, Speeching Contest, Gebyar Muharram, Seminar

Jurnalistik, Musabaqa Tilawatil Qur’an, Musabaqa Hifdzil Qur’an, dan lain-lain.7

Derap langkah perjalanan gontor putri kampus IV rupanya telah berhasil

menyampaikan pesan perjuangan yang sangat mendalam bagi masyarakat

sehingga dapat menggerakkan jiwanya untuk memasukkan buah hatinya di

Pondok Modern Darussalam Gontor Putri Kampus IV Lamomea, Konda, Konawe

Selatan, Sulawesi Tenggara. Sehingga satriwati yang berdatangan juga dari

berbagai daerah seperti: papua, sulawesi utara, maupun luar kawasan timur

Indonesia.8

Beberapa penelitian yang mengkaji tentang Manajemen Tenaga Pendidik

di Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo oleh Nananng Muswarianto,

bahwa manajemen di Pondok Modern Darussalam Gontor telah menggunakan

tiga fungsi manajemen, yaitu: 1) Perencanaan: melihat pada program kegiatan

tahunan, melihat kalender akademik, mencari informasi dari guru, lembaga

terkait, dan staf pondok. 2) Pengorganisasian: pembagian tugas dan tanggung

jawab dengan membagi ruang dan kamar para staf untuk menempati lembaga

tertentu, penempatan staf sesuai bidang keahlian masing-masing, menyusun

program kerja harian, mingguan, bulanan, dan tahunan. 3) pengendalian secara

langsung maupun tidak langsung oleh Direktur KMI dan Pimpinan pondok.9

7 Suci Dhamayanti. Skripsi. Pengaruh Disiplin Sekolah Terhadap Akhlak Siswa Di
Pondok Modern Darussalam Gontor Putri Kampus IV Lamomea Konda Konawe Selatan: kendari:
IAIN Kendari, 2017, h. 39.

8 Suci Dhamayanti. Skripsi iain kendari. Pengaruh Disiplin Sekolah Terhadap Akhlak
Siswa ..., h. 40.

9 Nanang Muswarianto. Skripsi UIN Sunan Kalijaga. Implementasi Manajemen Pendidik
di Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo..., h. 132.
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Penelitian yang dilakukan oleh Ufi Nihayatin Niami yang mengkaji

tentang Manajemen Tenaga Pendidik Dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran

di Madrasah Aliyah Unggulan Al-Imdad Bantul Yogyakarta, bahwa pertama,

implementasi manajemen tenaga pendidik di Madrasah Aliyah Unggulan Al-

Imdad Bantul Yogyakarta dilaksanakan secara sistematis dan sesuai dengan

peraturan yang belaku, serta tidak terhambat dengan diberlakukan persyaratan.

Kedua, melalui implementasi manajemen tenaga pendidik, diperoleh tenaga

pendidik yang sesuai dengan kebutuhan madrasah dan berdampak pada mutu

pembelajaran yang meliputi menyusun perencanaan pembelajaran secara

sistematis, melaksanakan pembelajaran berdasarkan perencanaan pembelajaran,

dan melakukan penilaian hasil pembelajaran secara berkelanjutan. Ketiga faktor

pendukungnya meliputi: 1) kerjasama dan komunikasi yang baik antar madrasah

dan yaysan, 2) evaluasi yang konsisten, 3) sarana dan prasarana yang memadai, 4)

tenaga pendidik yang berkualitas. Sedangkan faktor penghambatnya adalah a)

sirkulasi keuangan yang tidak sesuai dengan perencanaan, b) sulit mencari tenaga

pendidik program tahassus, c) masih ada tenaga pendidik yang kurang dalam

inovasi pembelajaran.10

Penelitian penulis berbeda dengan beberapa penelitian di atas kebaharuan

dalam penelitian ini yaitu dalam hal rekrutmen tenaga pendidik yang berasal dari

internal gontor atau alumni gontor yang tersebar diseluruh Indonesia. Sedangkan

penelitian diatas merekrut alumni tenaga pendidik darimana saja. Manajemen

10 Ufi Nihayatin Niami. Skripsi UIN Sunan Kalijaga. “Manajemen Tenaga Pendidik
Dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran Di Madrasah Aliyah Unggulan Al-Imdad Bantul
Yogyakarta.” Yogyakarta 2017, h. 1.
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yang diterapkan di Pondok Moder Darussalam  Gomtor Putri Kampus IV bukan

hanya menyangkut rekrutmen tetapi juga membahas manajemen di dalamnya,

perencanaan, rekrutmen, seleksi, pengembangan dan penilaian kinerja dari tenaga

pendidik.

Berdasarkan hasil observasi awal yang peneliti temukan di Pondok

Modern Darussalam Gontor Putri Kampus IV bahwa seluruh guru yang mengajar

di Gontor berasal dari alumni internal Gontor dari mana saja, dengan tujuan agar

nilai-nilai falsafah yang di tanamkan Gontor tetap tersalurkan kepada murid.

Proses rekrutmen guru dari internal bukan berarti kualitas yang dihasilkan jauh

dari harapan, justru dari internal itu Gontor masih tetap eksis hingga sekarang.

Pembinaan dan pengelolaan yang baik inilah yang membuat semakin maju dan

tidak terkikis oleh jamannya.11

Pondok Modern Darussalam Gontor Putri Kampus IV konda memiliki 69

pendidik (guru) dan dari 69 pendidik tersebut hanya 7 pendidik laki-laki dan telah

berumah tangga. Tenaga pendidik tersebut berasal dari internal Gontor Konda dan

Gontor yang tersebar di seluruh Indonesia dan seluruh pendidik diwajibkan untuk

tinggal di asrama gontor tersebut.

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut maka penelitian ini penting

dilakukan karena mempunyai keunikan terkait pengelolaan tenaga pendidik yang

membedakannya dengan sekolah lain. oleh karena itu, peneliti tertarik untuk

meneliti tentang “Manajemen Tenaga Pendidik di Pondok Modern

11 Hasil Wawancara dengan Bapak  Nur Wahyudin, 21 Februari 2019.
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Darussalam Gontor Putri Kampus IV” di Desa Lamomea, Kecamatan Konda,

Kabupaten Konawe Selatan.

B. Fokus Masalah

Dalam penelitian ini peneliti akan memfokuskan masalah agar tidak

menjadi perluasan permasalahan yang nantinya tidak sesuai dengan tujuan

penelitian ini. Oleh karena itu, penelitian ini akan difokuskan pada manajemen

tenaga pendidik di Pondok Modern Darussalam Gontor Putri Kampus IV.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus masalah peneliti, maka rumusan masalah pada

penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana proses rekrutmen tenaga pendidik di Pondok Modern Darussalam

Gontor Putri Kampus IV?

2. Bagaimana proses seleksi tenaga pendidik di Pondok Modern Darussalam

Gontor Putri Kampus IV?

3. Baganimana pengembangan tenaga pendidik di Pondok Modern Darussalam

Gontor Putri Kampus IV?

4. Bagaimana proses penilaian kinerja tenaga pendidik di Pondok Modern

Darussalam Gontor Putri Kampus IV?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan, memahami dan

menjelaskan secara mendalam tiga hal berikut, yaitu:

1. Mengetahui proses rekrutmen tenaga pendidik di Pondok Modern Darussalam

Gontor Putri Kampus IV.
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2. Mengetahui proses seleksi tenaga pendidik di Pondok Modern Darussalam

Gontor Putri Kampus IV.

3. Mengetahui proses pengembangan tenaga pendidik di Pondok Modern

Darussalam Gontor Putri Kampus IV.

4. Mengetahui proses penilaian kinerja tenaga pendidik di Pondok Modern

Darussalam Gontor Putri Kampus IV.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian manajemen tenaga pendidik  di Pondok Modern Darussalam

Gontor Putri Kampus IV diharapkan memiliki manfaat secara teoritis maupun

praktis.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan akan memperkaya hasil

penelitian yang telah diadakan sebelumnya serta memperluas keilmuan yang

berkaitan dengan manajemen tenaga pendidik di Pondok Modern Darussalam

Gontor Putri Kampus IV.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pondok Modern Darussalam Gontor Putri Kampus IV

Penelitian ini sebagai referensi dan evaluasi dalam manajemen

tenaga pendidik di  Pondok Modern Darussalam Gontor Putri Kampus IV.

b. Bagi sekolah atau Perguruan tinggi

Penelitian ini memperoleh gambaran tentang manajemen tenaga

pendidik di Pondok Modern Darussalam Gontor Putri Kampus IV.
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c. Bagi Penulis

Penelitian ini sebagai usaha untuk mengembangkan kemampuan

penulisan karya tulis ilmiah selain itu juga untuk memperoleh pengalaman

praktis lapangan.

F. Devinisi Oprasional

Untuk menghindari kekeliruan penafsiran dalam penelitian ini, maka

penulis perlu memberikan beberapa definisi oprasional, yaitu sebagai berikut:

1. Manajemen tenaga pendidik yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu segala

proses pengelolaan tenaga pendidik mulai dari rekrutmen, hingga evaluasi,

penilaian kerja dengan memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki untuk

mencapai tujuan tertentu.

a. Rekrutmen adalah penarikan sejumlah calon tenaga pendidik yang

berpotensi dalam proses belajar mengajar di Pondok Modern Darussalam

Gontor Putri Kampus IV.

b. Seleksi adalah proses untuk menentukan siapa yang mengisi jabatan atau

menjadi tenaga pendidik di Pondok Modern Darussalam Gontor Putri

Kampus IV.

c. Pengembangan tenaga pendidik adalah peningkatan kualitas tenaga

pendidik dalam upaya meningkatkan lembaga pendidikan yang bermutu di

Pondok Modern Darussalam Gontor Putri Kampus IV.

d. Penilaian kinerja adalah metode untuk mengetahui seberapa besar output

yang dihasilkan oleh setiap tenaga pendidik di Pondok Modern

Darussalam Gontor Putri Kampus IV.
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2. Pendidik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pembina atau guru di

Pondok Modern Darussalam Gontor Putri Kampus IV.
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