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BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep Manajemen Tenaga Pendidik

1. Pengertian Manajemen Tenaga Pendidik

Manajemen tenaga pendidikan merupakan kegiatan yang mencakup

penetapan norma, standar, prosedur, pengangkatan, pembinaan, penatalaksanaan,

kesejahteraan dan pemberhentian tenaga kependidikan sekolah agar dapat

melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mencapai tujuan sekolah.1

Sedangkan Menurut UU No 20 Tahun 2003 ayat 39 menyebutkan bahwa

tenaga pendidik adalah Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi,

pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang

proses pendidikan pada satuan pendidikan. Pendidikan merupakan tenaga

profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran,

menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta

melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat terutama bagi pendidik pada

perguruan tinggi.2

Manajemen tenaga pendidik sebagai cabang dari manajemen merupakan

seni dan ilmu. Hanya perbedaannya, jika manajemen menitikberatkan

perhatiannya kepada soal-soal manusia dalam hubungan kerja dengan tidak

melupakan faktor-faktor produksi lainnya. Maka manajemen tenaga pendidik dan

1 Ermawati, Aksa. Manajemen Tenaga Pendidik Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan
di Paud Islam Makarima Singapuran Kartasura Sukoharjo Tahun Pelajaran 2016/2017. Diss.
IAIN Surakarta, 2017.

2 Ermawati, Aksa. Manajemen Tenaga Pendidik Dalam Meningkatkan Mutu
Pendidikan..., h. 20.
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kependidikan khusus menitiberatkan perhatiannya kepada faktor-faktor produksi

tenaga kerja. Namun demikian, tak dapat dipungkiri bahwa manajemen tenaga

pendidik dan kependidikanpun tak dapat mengabaikan seluruhnya hal-hal yang

berhubungan dengan tenaga kerja.3

2. Tujuan Manajemen Tenaga Pendidik

Manajemen tenaga pendidik atau manajemen personalia pendidikan

bertujuan untuk mendayagunakan tenaga kependidikan secara efektif dan efisien

untuk mencapai hasil yang optimal, namun tetap dalam kondisi yang

menyenangkan. Untuk mewujudkan keseragaman perlakuan dan kepastian hukum

bagi tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas dan fungsi, wewenang dan

tanggungjawabnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang beralaku.4

Jadi dalam tujuan manajemen tenaga pendidik bertujuan untuk

mendayagunakan tenaga kependidikan yang efektif dan efisien untuk mencapai

hasil yang lebih optimal.

3. Fungsi Manajemen Tenaga Pendidik

Didalam manajemen tenaga pendidik terdapat beberapa fungsi

diantarannya:

1) Pengadaan

Pengadaan adalah proses penarikan, seleksi, penempatan, orientasi dan

induksi untuk mendapatkan tenaga pendidik yang efektif dan efiisien

membantu tercapainya tujuan perusahaan. Pengadaan tenaga pendidik

3 Manullang Marihot Amh Manullang. Manajemen Personalia. (Yogyakarta: Gadjah Mada
University Press, 2007), h. 6-7.

4 Mohamad Mustari, Manajemen Pendidikan, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 213.
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merupakan langkah pertama dan mencerminkan berhasil tidaknya suatu

lembaga mencapai tujuannya. Jika tenaga pendidik yang diterima kompoten,

maka usaha untuk mewujudkan tujuan relatif mudah. Sebaliknya, apabila

tenaga pendidik yang diperoleh kurang memenuhi syarat, sulit bagi lembaga

mencapai tujuan.5

Pengadaan tenaga pendidikan ini harus mendapat perhatian yang serius

serta didasarkan pada analisis pekerjaan (Job Spesification) persyaratan

pekerjaan dan evaluasi pekerjaan, pengayaan pekerjaan, perluasan pekerjaan

dan penyederhanaan pekerjaan. Jadi, perekrutan calon tenaga pendidik

hendaknya dilakukan agar tenaga pendidik yang diterima  sesuai dengan

kebutuhan pekerjaan yang dilakukan.

2) Penyeleksian

Proses seleksi pegawai merupakan salah satu bagian yang teramat

penting dalam keseluruhan proses manajemen sumber daya manusia.

Dikatakan demikian karena apakah dalam organisasi terdapat sekelompok

pegawai yang memenuhi tuntutan organisasional atau tidak sangat tergantung

pada cermat tidaknya proses seleksi itu dilakukan.

Proses seleksi terdiri dari berbagai spesifik yang diambil untuk

memutuskan pelamar mana yang akan diterima dan pelamar mana yang akan

ditolak. Proses seleksi dimulai dari penerimaan lamaran dan berakhir dengan

keputusan terhadap lamaran tersebut. Proses dimulai dan proses diakhiri

5 Malayu Hasibuan, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h.
28.
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merupakan usaha pengkaitan antara kepentingan calon pegawai dan

kepentingan orgnisasi.6

Seleksi pegawai tidak berdasarkan ilmu pengetahuan sebagaimana

umum sekarang dijalankan di Negara kita, tidak mendasarkan pemilihan-

pemilihan atas job specification, melainkan mempergunakan bahan-bahan

pertimbangan sebagai berikut:

a) Surat lamaran bermatrai atau tidak

b) Ijaza sekolah dan daftar nilai

c) Surat keterangan pekerjaan dan pengalaman

d) Berbicara langsung dengan orang yang bersangkutan.7

3) Pengangkatan.

Job analisis dapat dianggap merupakan alat bagi pimpinan dalam

memecahkan masalah kemanusiaan. Ini disebabkan analisis jabatan dapat

memberikan bantuannya dalam hal, yaitu:

a) Dalam penarikan, seleksi dan penempatan pekerja

b) Dalam pendidikan

c) Dalam penilaian jabatan

d) Dalam perbaikan syarat-syarat pekerjaan

e) Dalam perencanaan organisasi

f) Dalam pemindahan dam promosi.8

6 Sondang Siagian, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), h,
131-132.

7 Manullang Marihot Amh Manullang, Manajemen Personalia..., h, 35-37.
8 Manullang Marihot Amh Manullang, Manajemen Personali..., h, 40-41.
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4) Penempatan

Banyak orang yang berpendapat bahwa penempatan merupakan akhir

dari proses seleksi. Menurut pandangan ini, jika seluruh proses seleksi telah

ditempuh dan lamaran seseorang diterima, akhirnya seseorang memperoleh

status sebagai pegawai dan ditempatkan pada posisi tertentu untuk

melaksankan tugas atau pekerjaan tetentu pula.

Pandangan demikian memang tidak salah sepanjang menyangkut

pegawai baru. Hanya saja teori manajemen sumber daya manusia yang

mutakhir menekankan bahwa penempatan tidak hanya berlaku bagi para

pegawai baru, akan tetapi berlaku pula bagi para pegawai lama yang

mengalami alih tugas dan mutasi.

Memang benar proses seleksi dan pengenalan yang harus dilaluinya

berbeda dari yang dialami oleh para pegawai baru. Perbedaan tersebut

disebabkan oleh tersedianya berbagai informasi tentang diri pegawai yang

akan mengelola sumber daya manusia sudah tersedia berbagai dokumen

tentang pegawai tersebut, seperti surat lamarannya dahulu, riwayat pekerjaan,

penilaian atasan atas kemampuannya melaksanakan tugas, program

pendidikan dan pelatihan jabatan yang pernah ditempuh, penghasilan

sekarang, jumlah tanggungan, masa kerja dan lain sebagainya.9

Dengan demikian proses rekrutmen menjadi lebih sederhana.

Demikian pula halnya dengan proses seleksi karena prestasi kerja dan potensi

pegawai lama yang bersangkutan sudah diketahui oleh paling sedikit dua

9 Ermawati, Aksa. Manajemen Tenaga Pendidik Dalam Meningkatkan Mutu
Pendidikan..., h. 24.
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pihak, yaitu bagian pengelola sumber daya manusia dan atasan pegawai

tersebut. Sifat program pengenalan itu lebih sempit karena terbatas pada

pengenalan lingkungannya yang baru sedangkan hal-hal yang menyangkut

aspek organisasional dan kepentingan pegawai tidak lagi dijadikan bagian

dariprogram pengenalan karena pegawai yang bersangkutan telah

mengetahuinya dengan baik.

Setelah proses penyaringan atau seleksi selesai para calon guru dan

karyawan akan ditempatkan sesuai dengan formasi yang ada dan latar

belakang pendidikan yang dimiliki.

Di sekolah-sekolah swasta seleksi biasanya dilakukan dengan

wawancara, sedang pegawai negeri test dilakukan secara tertulis, karena

jumlah pelamar yang cukup banyak. Untuk mendapatkan guru yang

berkualitas seleksi seharusnya tidak  saja  berdasarkan nilai  saat  test  baik

kompetensi  maupun psikotes, tetapi perlu dilihat indeks prestasi selama

menempuh pendidikan para jabatan, keinginan organisasi baik di kampus

maupun di masyarakat serta kecakapan dan kemampuan di bidang lain.

5) Pelatihan

Andrew E. Sikula dapat dikemukakan bahwa pelatihan (training)

adalah suatu proses pendidikan jangka pendek yang mengunakan prosedur

sistematis dan terorganisir di mana pegawai non managerial mempelajari

pengetahuan dan keterampilan teknis dalam tujuan terbatas. Dengan

demikian, istilah pelatihan ditunjukan kepada pegawai pelaksanaan dalam

rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilan teknis. Berdasarkan
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pendapat Ernest J. Mc. Cormick tersebut bakwa suatu organisasi perlu

melibatkan sumber daya (Pegawainya) pada aktivitas pelatihan hanya jika hal

itu merupakan keputusan terbaik dari manjer. Pelatihan diharapkan dapat

mencapai hasil hasil lain dari pada memodifikasi perilaku pegawai.10

Sehingga dapat di ketahui bahwa fungsi manajemen tenaga pendidik

yaitu rekruitmen, penyeleksian, pengangkatan, penempatan, dan pelatihan

guna mendapatkan guru yang berkualitas.

4. Ruang Lingkup Manajemen Tenaga Pendidik

Menurut Suharsimi Arikunto dalam bukunya M. Manullang  menyebutkan

bahwa ruang lingkup manajemen tenaga pendidik meliputi:11

1)    Perencanaan Tenaga Pendidik

Pekrencanaan rekruitmen tenaga pendidik adalah proses penarikan

sejumlah calon yang berpotensi untuk diseleksi menjadi pegawai yang mampu

bekerja di dalam organisasi. Perencanaan rekruitmen tenaga pendidik adalah

proses suatu kegiatan yang dilakukan organisasi untuk meningkatkan jumlah guru

beserta persyaratan kualifikasi untuk kurun waktu tertentu, agar mampu

melaksanakan tugas yang dalam suatu organisasi secara baik. Langkah ini

bertujuan agar penarikan guru didasarkan pada kebutuhan yang nyata dan agar

pekerjaan yang ada dapat diselesaiakan dengan baik. Langkah-langkah pengadaan

tenaga pendidik yaitu Analisa pekerjaan,   Analisa kebutuhan tenaga kerja,

10 Anwar Prabu Mangkunegara, Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan,
(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), h. 46.

11 Ermawati, Aksa. Manajemen Tenaga Pendidik Dalam Meningkatkan Mutu
Pendidikan..., h, 26



18

Penarikan, Seleksi, Penempatan, orientasi, dan induksi, Pembinaan,

Pemberhentian dan pemensiunan.12

Perencanaan rekruitmen tenaga pendidik adalah pengembangan dan

strategi dan penyusunan tenaga pendidik sumber daya manusia (SDM) yang

komprehensif guna memenuhi kebutuhan organisasi di masa depan. Perencanaan

SDM merupakan awal dari pelaksanaan fungsi manajemen SDM. Walaupun

merupakan langkah awal yang harus dilaksanakan, perencanaan ini seringkali

tidak diperhatikan dengan seksama. Dengan melakukan perencanaan ini, segala

fungsi SDM dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien.13

Aktivitas-aktivitas perekrutan tidak akan terjadi sampai seseorang dalam

organisasi telah memutuskan tenaga pendidik seperti apa yang dibutuhkan dan

berapa banyak jumlahnya. Henry Simamora mengatakan proses rekrutmen yaitu:

a) Penyusunan setrategi untuk merekrut

b) Pencarian pelamar kerja

c) Penyisihan pelamar-pelamar yang tidak cocok

d) Pembuatan kumpulan pelamar.

Menurut Malayu Hasibuan proses rekrutmen melalui beberapa tahap

diantaranya:

a) Peramalan kebutuhan tenaga pendidik

Peramalan kebutuhan tenaga pendidik dimaksudkan agar jumlah

kebutuhan tenaga pendidik masa kini dan masa depan sesuai dengan beban

12 Mulyasa, Manajemen PAUD, (Yogyakarta : PT Remaja Rosdakarya, 2012), h. 49.
13 Anwar Prabu Mangkunegara, Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan..., h. 89.
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pekerjaan,   kekosongan-kekosongan   dapat   dihindarkan   dan   semua pekerjaan

dapat dihindarkan dan semua pekerjaan dapat dikerjakan.14

b) Penarikan

Penarikan maksudnya usaha mencari dan menarik tenaga pendidik agar

melamar lowongan kerja yang ada pada suatu lembaga. Rekrutmen yang efektif

dipengaruhi oleh bagaimana sebuah lembaga atau instansi melakukan prosedur

rekrutmen. Efektif yang dimaksud dalam hal ini adalah ketika lembaga atau

instansi mampu mendapatkan tenaga baru yang memiliki kualitas dan kompetensi

yang sesuai dengan kebutuhan. Menurut Dr. Suharsimi Arikunto dan Lia Yuliana.

S. Pd. Proses penarikan atau rekrutmen yang baik adalah:

1) Penentuan dasar penarikan

Dasar penarikan calon tenaga pendidik harus ditetapkan lebih dahulu

supaya para pelamar yang memasukkan lamarannya sesuai dengan pekerjaan atau

jabatan yang diminatinya Malayu Hasibuan.15

2) Penentuan sumber-sumber penarikan

Menurut Henry Simamora. terdapat dua sumber utama rekrutmen yang

dapat digunakan: sumber internal dan sumber eksternal. Sumber-sumber internal

berkenaan dengan tenaga pendidik yang ada saat didalam organisasi. Sumber-

sumber eksternal adalah individu yang saat ini tidak dikaryakan oleh organisasi.

Didalam organisasi dapat memperoleh orang yang direkrut dari kedua sumber ini.

Didalam organisasi yang sering melakukan rekrutmen dari sumber internal

14 Ermawati, Aksa. Manajemen Tenaga Pendidik Dalam Meningkatkan Mutu
Pendidikan..., h. 27.

15 Malayu Hasibuan. 2007. Manajemen Sumber Daya Manusia..., h. 41.
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cenderung mengeluarkan relative banyak biaya untuk program pelatihan dan

pengembangan tenaga pendidik mereka dan juga lebih banyak dana untuk

tunjangan pelengkap dan pensiun dalam upaya menahan mereka.16

Kebijakan rekrutmen dari sumber eksternal bakal memicu pengeluaran

yang relative lebih besar untuk biaya-biaya rekrutmen, seleksi dan kompensasi

awal. Hal ini disebabkan karena organisasi akan merekrut dan menyeleksi lebih

banyak tenaga dalam priode waktu tertentu jika dibandingkan dengan kebijakan

rekrutmen internal. Perusahaan dengan kebijakan rekrutmen eksternal mungkin

harus menawarkan tingkat gaji awal yang lebih tinggi guna memikat tenaga yang

berpengalaman dari organisasi lain. Perbandingan antara kebijakan  dari  sumber

internal  dan eksternal ini  tentu  saja  sangat disederhanakan karena banyak

organisasi yang secara priodik merekrut baik secara internal dan eksternal.

a) Rekrutmen Internal

Pasar tenaga kerja internal adalah persediaan tenaga kerja dari dalam

organisasi atau perusahaan untuk memenuhi permintaan karena adanya jabatan

kosong. Kondisi pasar tenaga kerja internal ini dalam kenyataannya sangat

berpengaruh pada kebijaksanaan rekrutmen. Pengaruhnya kerap kali bersifat

langsung dalam arti kekosongan jabatan tertentu tidak mungkin diisi oleh tenaga

kerja dari luar, terutama dilihat dari segi ketrampilan atau keahlian yang

diperlukan untuk mengisi jabatan tersebut. Pasar tenaga kerja internal dipengaruhi

oleh tiga unsure sebagai berikut:

16 Ermawati, Aksa. Manajemen Tenaga Pendidik Dalam Meningkatkan Mutu
Pendidikan..., h. 28.
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1) Tergantung  pada  ketentuan  formal  dan  informan  organisasi dalam

menjabarkan tugas-tugas setiap pekerjaan atau jabatan.

2) Dipengaruhi oleh metode yang dipergunakan dalam memilih para calon

diantara para pekerja.

3) Dipengaruhi oleh prosedur dan kewenangan dalam mencari dan membina

calon yang potensial dan dapat dipertanggung jawabkan, dalam usaha mengisi

kekosongan suatu pekerjaan atau jabatan.17

b) Rekrutmen Eksternal

Menurut Hadari Nawawi rekrutmen eksternal adalah proses mendapatkan

tenaga kerja dari pasar tenaga kerja di luar organisasi atau perusahaan. Rekrutmen

dilakukan karena perkembangan    bisnis,    sehingga    organisasi    atau

perusahaan merlukan pekerja baru untuk memperoleh gagasan segar. Di samping

itu mungkin pula dilakukan untuk melengkapi tenaga kerja yang dimiliki guna

melaksanakan pekerjaan secara efektif dan efisien. Rekrutmen eksternal melalui

beberapa macam bentuk diantaranya:18

a. Iklan media massa, dapat memanfaatkan media massa sebagai sumber

penawaran formasi kerja kepada masyarakat luas.

b. Lembaga   pendidikan,   memanfaatkan   lembaga   pendidikan sebagai

sumber penarikan pegawai

c. Depnaker, dapat memanfaatkan calon pegawai yang mendapat rekomendasi

dari Departemen Tenaga Kerja

17 Hadari Nawawi, Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Bisnis yang Kompetitef,
(Yogyakarta: Gadjah Mada University press, 2001), h. 175.

18 Hadari Nawawi, Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Bisnis yang
Kompetitef..., h, 178.
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d. Lamaran  kerja  yang  sudah  masuk  diperusahaan  perlu dipertimbangkan

sebagai sumber penarikan pegawai.19

3) Metode-metode penarikan

Metode penarikan akan berpengaruh besar terhadap banyaknya lamaran

yang masuk ke dalam organisasi. Metode penarikan adalah metode tertutup dan

metode terbuka. Metode tertutup adalah ketika penarikan hanya diinformasikan

kepada tenaga atau orang-orang tertentu saja. Sedangka metode terbuka adalah

ketika penarikan diinformasikan secara luas dengan memasang iklan pada media

masa cetak maupun elektronik, agar tersebar luas kemasyarakat.20

4) Kendala-kendala penarikan

Menurut Malayu Hasibuan kendala-kendala yang dihadapi setiap

organisasi tidak sama, tetapi umumnya kendala itu meliputi kebijakan organisasi,

persyaratan jabatan, metode pelaksanaan penarikan, kondisi pasar tenaga kerja,

solidaritas perusahaan, kondisis- kondisi lingkungan eksternal.

2)    Seleksi pelamar

Seleksi pelamar adalah Setelah pendaftaran atau pelamaran guru baru

ditutup, kegiatan berikutnya adalah seleksi atau penyaringan terhadap semua

pelamar. seleksi merupakan suatu proses pembuatan perkiraan mengenai pelamar

yang mempunyai kemungkinan besar untuk berhasil dalam pekerjaanya setelah

diangkat menjadi guru.

Seleksi pelamar adalah pada setiap penerimaan tenaga pendidik baru harus

dilakukan secara cermat, jujur dan objektif supaya diperoleh karyawan yang

19 Anwar Prabu Mangkunegara, Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan..., h, 34
20 Malayu Hasibuan. 2007. Manajemen Sumber Daya Manusia..., h, 44.
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qualified dan penenpatannya yang tepat sehingga pembinaan, pengembangan,

pengendalian, dan pengaturan karyawan relatif mudah dalam mencapai sasaran

yang diinginkan. Mangku negara mengemukakan seleksi adalah suatu proses atau

tindakan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mendapatkan tambahan pegawai.

Menurut Malayu Hasibuan  langkah-langkah dalam seleksi rekrutmen guru:

a) Seleksi Surat Lamaran

Memilih surat-surat lamaran dan mengelompokkan atas surat lamaran

yang memenuhi syarat dan surat lamaran yang tidak memenuhi syarat. Lamaran

yang tidak memenuhi syarat berarti gugur sedangkan lamaran yang memenuhi

syarat dipanggil untuk mengikuti seleksi berikutnya.

b) Pengisian Blanko Lamaran

Pelamar yang dipanggil di haruskan mengisi blanko atau formulir lamaran

yang telah disediakan. Formulir tersebut memuat rincian data yang komplet dari

pelamar, seperti orang tuanya, pengalaman kerjanya dan gaji yang dimintakan.

Formulir lamaran akan digunakan sebagai salah satu alat referensi pelamar

bersangkutan.

c) Pemeriksaan Referensi

Meneliti siapa referensi pelamar, dipercaya atau tidak untuk memberikan

informasi mengenai sifat, perilaku, pengalaman kerja, dan hal- hal lain yang

dianggap penting dari pelamar.

d) Wawancara Pendahuluan

Wawancara pendahuluan dilakukan pemimpin atau tim penyeleksi

perusahaan mengadakan wawancara formal dan mendalam dengan pelamar.



24

Dengan demikian akan didapat data yang lebih komplit dan terinci. Kemudian

hasil wawancara dibadingkan satu persatu siapa yang paling tinggi

kemampuannya untuk melakukan pekerjaannya itu.

e) Tes Penerimaan

Proses untuk mencari data calon karyawan yang disesuaikan dengan

sepesifikasi jabatan atau pekerjaan yang akan dijabat. Jenis tes penerimaan calon

karyawan ini adalah wawancara dan tertulis.

f) Tes Psikologi

Proses menguji atau mengetes kemampuan mental pelamar untuk

mengukur apakah mentalnya sesuai dengan yang diinginkannya. Seperti tes

kecerdasan, kepribadian, bakat, minat dan prestasi.

g) Tes Kesehatan

Pemeriksaan kesehatan fisik pelamar apakah memenuhi spesifikasi yang

telah ditentukan untuk jabatan yang bersangkutan.

h) Wawancara akhir atasan langsung

Atasan langsung mewawancarai pelamar untuk memperoleh data yang

lebih mendalam tentang kemampuan pelamar dalam melaksanakan tugas- tugas

yang akan diberikan kepadanya.

i) Memutuskan diterima atau ditolak

Pengambilan keputusan tentang diterima tidaknya seorang calon, biasanya

pihak lembaga akan memusyawarahkan terlebih dahulu. Komunikasi dengan

berkelompok ini diharapkan akan mampu menghasilkan keputusan yang akurat



25

dan tepat. Kelompok yang dilibatkan dan dimanfaatkan dalam proses

pengambilan keputusan dapat dibagi menjadi tiga jenis yaitu:

1) Kelompok yang terdiri dari semua orang yang berkepentingan dalam

penanggulangan suatu sistem problematika tertentu.

a) Panitia

b) Kelompok kerja

Poole menjelaskan bahwa pengambilan keputusan secara individu dan

melalui diskusi kelompok itu berbeda.   Dengan diskusi kelompok diharapkan

akan membuat keputusan mudah diambil dan akurat karena adanya nilai-nilai

yang unik yang terkandung dalam diskusi kelompok antara lain setiap anggota

harus mengantarkan ide-ide kreatifnya dalam menyelesaikan sebuah

permasalahan.

B. Proses Manajemen Tenaga Pendidik

Manajemen dalam arti luas ini adalah perencanaan, pengorganisasian,

pengarahan, dan pengendalian (P4) sumber daya mangorganisasi untuk mencapai

tujuan secara efektif dan efisien. Sedangkan manajemen dalam arti sempit adalah

manajemen sekolah, pelaksanaan program sekolah, kepemimpinan kepala

sekolah, pengawasan/evaluasi, dan sistem informasi sekolah.21 Sehingga satu

sama lain saling berkomunikasi dan tidak ada sebuah miss communication dalam

sebuah lembaga pendidikan.

21 Husaini Usman, Manajemen, Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan, (Jakarta: Bumi
Aksara, 2011), h. 5.
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Tenaga Pendidik menurut Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang

Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat 5 dan 6 yang dimaksud dengan tenaga

pendidik yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, tutor,

instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta

berpatisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.22 Sehingga tujuan pendidikan

dapat tercapai dengan baik.

Manajemen Tenaga pendidik adalah aktivitas yang dilakukan mulai dari

pendidik itu masuk kesuatu lembaga pendidikan dari mulai proses perencanaan

SDM, perekrutmen, seleksi, pengembangan sumber daya manusia, penilaian

kinerja.23

Berikut beberapa proses manajemen tenaga pendidik sebagai berikut:

1. Perencanaan

Menurut T. Hani Handoko perencanaan adalah proses dasar dimana

manajemen memutuskan tujuan dan cara untuk mencapainya, perbedaan

pelaksanaan adalah hasil tipe dan perencanaan yang berbeda pula, perencanaan

dalam organisasi adalah hal yang esensial.24

Planning (perencanaan) merupakan fungsi dasar (fundametal) manajemen,

karena organisasi, staffing, directing, dan controlling pun harus lebih terdahulu

22 Efi Rufaiqoh Muhaimin. Tesis: Pengembangan Sumber Daya Manusian Pendidik Dan
Tenaga Kependidikan Di Madrasah Aliyah Negeri (Man) Sumpiuh Banyumas Dan Madrasah
Aliyah Negeri (MAN) Kroya Cilacap. (Iain Purwekerto:2017). h. 37.

23 Tim Dosen Administrasi Pendidikan, Manajemen Pendidikan, (Bandung: Alfabeta,
2011), h. 230.

24 Saputri, Vika Restu Dian, Dewi Rostyaningsih, and Maesaroh. “analisis perencanaan
kota layak anak di kota semarang.” Journal of pubblic policy and managemen review 3.3 (2014):
182-191.
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direncanakan.25 Perencanaan adalah suatu kegiatan yang berhubungan dengan

penetapan tujuan, kebijaksanaan, membuat program-program dan prosedur-

prosedur serta strategi yang dilakukan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan.

2. Rekrutmen

a. Pengertian Rekrutmen

Menurut Harianja dalam Subekti dan Kauhar, rekrutmen atau

perekrutan diartikan sebagai proses penarikan sejumlah calon yang berpotensi

untuk diseleksi menjadi pegawai. Proses ini dilakukan dengan mendorong atau

merangsang calon pelamar yang mempunyai potensi untuk mengajukan

lamaran dan berakhir dengan didapatkannya sejumlah calon.26

Singodimedjo, mengatakan rekrutmen merupakan suatu proses mencari,

menemukan, dan menarik para pelamar untuk dipekerjakan dalam suatu

organisasi.27 Begitupun dengan Andrew E. Sikula mengemukakan bahwa

“Recruitment is the act or proces of an organization attempting to obtain

additional manpower for operational purpose. Recruiting involves acquiring

further human resources to serve as institutional input”. Rekrutmen adalah

tindakan atau proses dari suatu usaha organisasi untuk mendapatkan tambahan

pegawai untuk tujuan operasional. Rekrutmen melibatkan sumber daya

manusia yang mampu berfungsi sebagai input lembaga.28

25 Malayu S.P Hasibuan, Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah (jakarta: Bumi
Aksara, 2014), h. 91.

26 Rizal Pahlevi, Analisis Efektifitas Proses Rekrutman Dan Seleksi Dalam Memenuhi
Kebutuhan Sumber Daya Manusia, PT. Teknologi Riset Global Investama, Jakarta, Periode
Januari 2013- Desember 2013.

27 Edy Sutrisno, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 45.
28 Safrina, Merry. Pengaruh Rekrutmen, Pendidikan dan Pelatihan Terhadap Kinerja

Karyawan Pada Sekolah Islam Terpadu Auladi Pakjo Palembang. [Skripsi]. Diss. Uin Raden
Fatah Palembang, 2017.
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Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa, rekrutmen

merupakan proses mencari, menemukan, dan menarik para pelamar untuk

dipekerjakan dalam suatu organisasi. Rekrutmen pada hakikatnya merupakan

proses menentukan dan menarik pelamar yang mampu untuk bekerja dalam

suatu perusahaan atau lembaga.

b. Tujuan Rekrutmen

Rekrutmen adalah serangkaian kegiatan yang dimulai ketika sebuah

perusahaan atau organisasi memerlukan tenaga kerja dan membuka lowongan

sampai mendapatkan calon karyawan yang diinginkan/qualifed sesuai dengan

jabatan atau lowongan yang ada. Dengan demikian, tujuan rekrutmen adalah

menerima pelamar sebanyak-banyaknya sesuai dengan  kualifikasi kebutuhan

perusahaan dari berbagai sumber, sehingga memungkinkan akan terjaring

calon karyawan dengan kualitas tertinggi dari yang terbaik.29

c. Sumber Rekrutmen

Perencanaan rekrutmen harus dilakukan dengan memperhatikan sumber

tenaga kerja, baik internal maupun eksternal.30

1. Dari sumber internal, yakni sumber daya manusia yang diterima adalah

berasal dari perusahaan atau lembaga itu sendiri:

a) Penawaran terbuka untuk suatu jabatan (job posting programs)

b) Perbantuan pekerja (departing employees).

2. Dari sumber eksternal di dalam negeri perekrutmen melalui:

29 Veithzal Rivai Zainal, dkk, Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan
Dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 120.

30 Veithzal Rivai Zainal, dkk, Manajemen Sumber Daya Manusia..., h. 122-124.
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a) Walk-in, dan write-ins (pelamar yang datang dan menulis lamaran

sendri).

b) Rekomendasi dari karyawan (teman, anggota keluarga karyawan

perusahaan sendiri, atau karyawan-karyawan perusahaan lain).

c) Pengiklanan (surat kabar, majalah, televisi, radio, dan, media lainnya).

d) Lembaga-lembaga pendidikan dan pelatihan yang menggunakan tenaga

kerja khusus yang menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas

dan siap kerja.

d. Proses Rekrutmen

Proses pelaksanaan rekrutmen biasanya terdiri dari beberapa langkah

atau tahapan. Berikut ini langkah-langkah yang umumnya dilakukan dalam

pelaksanaan rekrutmen:

1) Mencari informasi jabatan melalui analisis jabatan

2) Menentukan calon yang tepat.

3) Memilih metode-metode rekrutmen yang tepat.

4) Menyaring atau menyeleksi kandidat.

5) Membuat penawaran kerja.

6) Mulai kerja.31

Dari uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa proses rekrutmen

sumber daya manusia tidak boleh diabaikan, hal ini disebabkan untuk menjaga

supaya tidak terjadi ketidaksesuaian antara apa yang diinginkan dan apa yang

didapat. Artinya organisasi tersebut tidak memperoleh karyawan yang tepat,

31 Sadili Samsudin, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Bandung: CV. Pusaka Setia,
2010), h. 90-92.
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dalam arti baik kualitas maupun kuantitasnya. Apabila tidak terjadi sesuai yang

diharapkan oleh organisasi tersebut dapat dikatakan kemungkinan aktivitas

kerja kurang efektif dan efisien, maka organisasi tersebut akan mengalami

kegagalan.

3. Seleksi

Menurut Jackson seleksi adalah proses memperoleh dan menggunakan

informasi tentang para pelamar kerja untuk menentukan siapa yang

dipekerjakan untuk mengisi jabatan dalam jangka waktu lama atau sebentar.32

a. Tujuan Seleksi

Seleksi bertujuan memilih tenaga kerja yang diinginkan, seperti yang

dijelaskan oleh Martoyo bahwa tujuan seleksi adalah untuk mendapatkan

tenaga yang paling tepat untuk memangku suatu jabatan tertentu. Seleksi

merupakan proses dua arah dimana organisasi menawarkan posisi kerja dengan

kompensasi yang layak, sedangkan calon pelamar mengevaluasi organisasi dan

daya tarik posisi serta imbalan yang ditawarkan organisasi.33

b. Persyaratan Seleksi

Ada beberapa persyaratan penting yang harus dipenuhi dalam rangka

pengadaan seleksi dan penempatan pegawai. Adapun persyaratan yang

harus dipenui tersebut adalah sebagai berikut:

32 Rizki Amanda Dkk, Analisis Metode Dan Prosedur Pelaksanaan Rekrutmen Dan
Seleksi Untuk Mendapatkan Karyawan Yang Bermutu, Dalam Jurnal Administrasi Bisnis (Jab)
Vol. 9 No 2 April 2014, h. 3.

33 Erwin Nur Huda, Analisis Pelaksanaan Program Rekrutmen, Seleksi, Penempatan
Kerja Dan Pelatihan Karyawan, dalam jurnal administrasi bisnis (Jab), Vol. 9 No. 1 April 2014, h.
3.
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1. Informasi analisis jabatan yang memberikan deskripsi jabatan, spesialis

jabatan dan standar prestasi yang seharusnya ada dalam setiap jabatan

tersebut.

2. Rencana-rencana sumber daya manusia yang memberikan informasi

kepada manajer tentang tidaknya lowongan pegawai dalam suatu instasi.

3. Keberhasilan fungsi rekrutmen yang akan menjamin manajer bahwa

tersedia sekelompok orang yang akan dipilih.

c. Langka-langka Proses Seleksi

Kemudian beberapa langkah dalam proses seleksi antara lain.

1) Penyaringan para pelamar

2) Tes

3) Wawancara awal

4) Evaluasi latar belakang

5) Wawancara mendalam

6) Tes kesehatan atau fisik

7) Pengambilan keputusan manajemen.34

4. Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pengembangan sumber daya manusia adalah peningkatan kualitas SDM

melalui program-program pelatihan, pendidikan dan pengembangan, disamping

itu pengembangan SDM merupakan aplikasi program pelatihan dan pendidikan

di dalam organisasi dengan menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran.35

34 Erwin Nur Huda, Analisis Pelaksanaan Program Rekrutmen, Seleksi, Penempatan
Kerja Dan Pelatihan Karyawan, Dalam Jurnal Administrasi bisnis (Jab), Vol. 9 No. 1 April 2014.

35 Efi Rufaiqoh, Pengembangan Sumber Daya Manusian..., h. 14.
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Menurut Fastino bahwa yang dimaksud dengan pengembangan sumber

daya manusia adalah suatu proses perencanaan pendidikan, pelatihan, dengan

pengelolaan tenaga atau karyawan untuk mencapai suatu hasil yang optimal.

Sedangkan menurut Wendel French, pengembangan merupakan penarikan,

seleksi, pengembangan, penggunaan dan pemeliharaan sumber daya manusia

oleh organisasi.36

Pengembangan sumber daya manusia adalah segala aktivitas yang

dilakukan oleh organisasi dalam memfasilitasi pegawai agar memiliki

pengetahua, keahlian, dan atau sikap yang dibutuhkan dalam menangani

pekerjaan saat ini atau yang akan datang. Aktifitas yang dimaksud, tidak hanya

pada aspek pendidikan dan pelatihan saja, akan tetapi menyangkut aspek karir

dan pengembangan oraganisasi. Dengan kata lain, pengembangan sumber daya

manusia berkaitan dengan erat dengan upaya menigkatkan pengetahuan,

kemampuan dan atau sikap anggota organisasi serta penyediaan jalur karir

yang didukung oleh fleksibilitas organisasi dalam mencapai tujuan

organisasi.37

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pengembangan sumber

daya manusia merupakan proses pemberian kesempatan kepada sumber daya

manusia untuk mengembangkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual dan

moral karyawan sesuai dengan kebutuhan pekerja atau jabatan melalui

pendidikan dan pelatihan sebagai tuntutan organisasi atau adanya keinginan

36 Efi Rufaiqoh, Pengembangan Sumber Daya Manusian..., h. 15
37 Efi Rufaiqoh, Pengembangan Sumber Daya Manusian..., h. 16
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dan kebutuhan untuk tumbuh dan berkembangnya sumber daya manusia.

Manajemen pengembangan sdm pendidik dan tenaga kependidikan.

a. Tujuan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Secra umum tujuan pengembangan manusia adalah untuk memastikan

bahwa lembaga pendidikan mempunyai orang-orang  yang berkualitas untuk

mencapai tujuan lembaga pendidikan untuk meningkatkan kinerja dan

pertumbuhan.38

Tujuan tersebut diatas dapat dicapai dengan memastikan bahwa setiap

orang dalam lembga pendidikan mempunyai pengetahuan dan keahlian dalam

mencapai tingkat kemampuan yang dibutuhkan untuh melaksanakan pekerjaan

secara efektif.

Secara lebih rinci, tujuan pengembangan sumber daya manusia dapat

dijabarkan mulai dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi, yaitu

sebagai berikut: (1) meningkatkan kemampuan individual (perdonal gowth),

(2) meningkatkan kompetensi secara tidak langsung (indirect compesation),

(3) meningkatkan kualitas hasil (quality), dan (4) meningkatkan produktivitas

organisasi (productivity).

Tujuan pengembangan sumber daya manusia menurut Susilo Martoyo

adalah untuk memperbaiki efektivitas dan efisien kerja mereka dalam

mencapai sasaran program-program kerja yang telah ditetapkan perbaikan

38 Efi Rufaiqoh Muhaimin. Tesis: Pengembangan Sumber Daya Manusian..., h. 17.
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efektifitas dan efidiensi kerja karyawan serta sikap karyawan terhadap tugas-

tugasnya.39

Dapat disimpulkan bahwa tujuan pengembangan sumber daya manusia

adalah:

1) Untuk memperbaiki efektivits dan efisiensi kerja dalam melaksanakan dan

mencapai sasaran program kerja yang telah ditetapkan.

2) Untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas kerja.

3) Untuk meningkatkan profesionalitas.

4) Untuk meningkatkan perkembangan pribadi.

5) Untuk meningkatkan prestasi secara maksimal.

b. Manfaat Pengembangan Sumber Daya Manusia

Manfaat yang dapat kita ambil dari penyelenggaraan program

pengembangan antara lain:

1. Peningkatan produktifitas kerja organisasi sebagai keseluruhan antara lain

karena tidak terjadi pemborosan, karena kecermatan melaksanakan tugas,

tumbuh suburnya kerjasama antara berbagai satuan kerja yang

melaksanakan kegiatan yang berbeda dan bahkan spesialistik,

meningkatnya tekad mencapai sasaran yang telah ditetapkan secara

lancarnya koordinasi sehingga organisasi bergerak sebagai suatu kesatuan

yang bulat dan utuh.

2. Terwujudnya hubungan yang serasi antara atasan dan bawahan antara lain

karena adanya pendelegasian wewenang, interaksi yang di dasarkan pada

39 Nurul Ulfatin, Teguh Triwiyanto, Manajemen Sumber Daya Manusia Bidang
Pendidikan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h. 139-140.



35

sikap dewasa baik secara teknikal maupun intelektual, saling menghargai

dan adanya kesempatan bagi bawahan untuk berpikir dan bertindak secara

inovatif.

3. Meningkatkan semangat kerja seluruh tenaga kerja dalam organisasi

dengan komitmen organisasi yang lebih tinggi.

4. Memperlancar jalannya komunikasi yang efektif yang pada gilirannya

memperlancar proses perumusan kebijaksanaan organisasi dan

operasionalisasinya, serta penyelesaian konflik secara fungsional yang

dampaknya adalah tumbuh suburnya rasa persatuan dan suasana

kekeluargaan di kalangan para anggota organisasi.

Berdasarkan penejelasan diatas dapat disimpulkan bahwa manfaat dari

pengembangan sumber daya manusia adalah meningkatnya produktivitas

kerja, terwujudnya hubungan yang harmonis antara atasan dan pegawai,

pengambilan keputusan lebih cepat dan tepat, semangat kinerja meningkat,

sikap terbuka dan lancarnya komunikasi secara efektif.

5. Proses/Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Ada beberapa hal yang harus ditempuh untuk membuat program

pengembangan yaitu: (a) menentukan kebutuhan, (b) menentukan sasaran,

(c) menetapkan isi program, (d) mengidentifikasi prinsip-prinsip belajar, (e)

melaksanakan program, dan (f) menilai keberhasilan program.40

Dalam pekerjaan pendidikan, pengembangan sumber daya manusia

dapat dilakukan dengan beberapa cara antara lain:

40 Nurul Ulfian, dan Teguh Triwiyanto, Manajemen Sumber Daya Manusia Bidang
Pendidikan, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 143.
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a. Program penyetaraan dan sertifikasi.

b. Program pelatihan terintegrasi berbasis kompetensi.

c. Program supervisi.

d. Program pemberdayaan.

5. Penilaian Kinerja

Penilaian kinerja atau performance appraisal adalah proses dengan makna

kinerja individual diukur dan dievaluasi. Penilaian kinerja menjawab pertanyaan,

seberapa baik pekerja berkinerja selama priode waktu tertentu.41 Penilaian kinerja

adalah suatu metode formal untuk mengukur seberapa baik pekerja individual

melakukan pekerjaan dalam hubungan dengan tujuan yang diberikan. Maksud

utama penilaian kinerja adalah mengomunikasikan tujuan personal, memotivasi

kinerja baik, memberikan umpan balik konstriktif, dan menetapkan tahapan untuk

rencana pengembangan yang efektif.

Menurut the Advisory, Conciliation and Arbitration Service, penilaian

kinerja secara reguler mencatat pengukuran kinerja pekerja, potensi dan

kebutuhan pengembangan. Penilaian adalah suatu kesempatan untuk melihat

secara menyeluruh kandungan pekerja, beban dan volume, melihat kembali apa

yang dicapai selama periode laporan dan menyepakati sasaran selanjutnya.42

Menurut Wahyudi penilaian kinerja merupakan suatu evaluasi yang

dilakukan secara periodic dan sistematis tentang prestasi kerja seorang tenaga

41 Wulan, Ana Ratna. “Penilaian Kinerja dan Portofolio Pada Pembelajaran Biologi.”
Artikel Ilmiah. FPMIPA-UPI (2008).

42 Wibowo, Manajemen Kinerja, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 187.
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kerja, termasuk potensi pengembangannya.43 Begitupun Menurut Hasibuan

menjelaskan bahwa penilaian kinerja merupakan penilaian yang meliputi

penilaian kesetiaan, kejujuran kepemimpinan, kerja sama, loyalitas, dedikasi dan

pertisipasi pegawai. Penilaian kinerja adalah menilai rasio hasil kerja nyata

menetapkan kebijaksanaan berarti apakah pegawai akan di promosikan dan atau

balas jasanya dinaikkan.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa penilaian

kinerja merupakan cara mengevaluasi hasil kerja pegawainya yang dilakukan pada

suatu periode tertentu secara sistematis, teratur dan cermat. Mengenai kecakapan

pegawai yang ada di lembaga pendidikan baik secara kualitatif maupun

kuantitatif. Hasil penilaian kinerja tersebut dapat dijadikan dasar kenaikan dan

penurunan jabatan, kompensasi, sumber mutasi pegawai, penentuan program

pelatihan dan penembangan dan dapat mengetahui masalah-masalah yang

dihadapi oleh organisasi.

a. Tahapan dalam penilaian kinerja.

Beberapa tahapan yang dapat dijadikan sebagai indikator penilaian kinerja

guru menurut suryosubroto yaitu:

1. Kemampuan merencanakan pembelajaran, seseorang guru sebelum mengajar

hendaknya merencanakan program pengajaran, membantu persiapan

pengajaran yang hendak diberikan. Karena pada hakikatnya bila suatu

kegiatan direncanakan lebih dahulu, maka tujuan dari kegiatan tersebut akan

43 M. Nugrahadi Rakhman, Pengaruh Penilaian Kinerja Dan Motivasi Terhadap
Produktivitas Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung, Universitas Lampung,
2016, h. 14.
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lebih terarah dan lebih berhasil. Kemampuan guru dapat dilihat dari data atau

proses penyusunan program kegiatan pembelajaran

2. Kemampuan pelaksanaan kegiatan pembelajaran, kegiatan pembelajaran

dikelas adalah inti penyelenggaraan pendidikan yang ditandai oleh adanya

kegiatan pengelolaan kelas, penggunaan media, sumber belajar, dan

penggunaan metode serta strategi pembelajaran.

3. Kemampuan evaluasi dari pelaksanaan hasil belajar. Kegiatan yang

ditunjukkan untuk mengetahui tercapai atau tidaknya hasil pembelajaran yang

telah dilakukan.44

b. Tujuan Penilaian Kinerja

Menurut Hasibuan, tujuan dan kegunaan penilaian prestasi kerja adalah

sebagai berikut:

1. Sebagai dasar pengambilan keputusan yang digunakan untuk promosi dan

penetapan besarnya balas jasa.

2. Untuk mengukur prestasi kerja yaitu sejauh mana pegawai bisa sukses.

3. Sebagai dasar untuk mengevaluasi efektivitas seluruh kegiatan didalam

lembaga pendidikan.45

C. Profesionalisme Pendidik (Empat Kompetensi Pendidik)

1. Kompetensi Pendidik

Kompetensi secara umum berarti kewenangan untuk menentukan dan

memutuskan sesuatu. Menurut Jamal. Asmani mengatakan bahwa kompetensi

merupakan kapasitas untuk melakukan sesuatu yang dihasilkan dari proses

44 Suryosubroto, Proses Belajar Mengajar Disekolah (jakarta:PT RinekaCipta), 2002. h. 4.
45 . Nugrahadi Rakhman, Pengaruh Penilaian Kinerja Dan Motivasi..., h. 16.
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belajar. Menurut Majid kompetensi adalah seperangkat tindakan inteligen penuh

tanggung jawab yang harus dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap

mampu melaksanakan tugas-tugas dalam pekerjaan tertentu sikap inteligen harus

ditunjukkan sebagai kebenaran tindakan baik dipandang dari sudsut ilmu

pengetahuan, teknologi, maupun etika.46

Usman sebagaimana dikutib Kunandar menyatakan kompetensi adalah

suatu hal yang menggambarkan kualifikasi kemampuan seseorang, baik yang

kualitatif maupun yang kuantitatif. Kompetensi juga dapat diartikan sebagai

pengetahuan keterampilan dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan dalam

kebiasaan berfikir dan bertindak. Dengan demikian, kmpetensi yang dimiliki oleh

setiap pendidik akan menunjukkan kualitas pendidik yang sebenarnya.47

Berangkat dari hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa kompetensi

pendidik merupakan seperangkat penguasaan pengetahuan dan kemampuan yang

harus dimiliki pendidik agar dapat melaksanakan pekerjaannya secara benar dan

bertanggung jawab.

Menurut Undang-Undang Guru dan Dosen No 14 Tahun 2005 dan pasal

10 ayat 1 dinyatakan bahwa “kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik,

kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang

diperoleh pendidikan profesi.”48 Kompetensi guru tersebut juga disebutkan dalam

46 Baharun, Hasan. Peningkatan Kompetensi Guru Melalui Sistem Kepemimpinan Kepala
Madrasah.” At-Tajdid: Jurnal Ilmu Tarbiyah 6. 1 (2018): 1-26.

47 Kunandar, Guru Profesional: Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Dan
Sukses Dalam Sertifikasi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 51.

48 Suhandani, Deni, and Julia Julia. “Identifikasi Kompetensi Guru Sebagai Cerminan
Profesionalisme Tenaga Pendidik Di Kabupaten Sumedang (Kajian Pada Kompetensi
Pedagogik)”. Mimbar Sekolah Dasar 1.2 (2014): 128:141.
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penjelasan peraturan No 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan,

yaitu:

a. Kompetensi Pedagogik

Kompetensi pedagogik yaitu merupakan kemampuan dalam pengelolaan

peserta didik.49 Kompetensi ini terdiri dari sub kompetensi: (1) memahami peserta

didik secara mendalam; (2) merancang pembelajaran, termasuk memahami

landasan pendidikan untuk kepentingan pembelajaran; (3) melaksanakan

pembelajaran; (4) merancang dan melaksanakan evaluasi pembelajar; (5)

mengembangkan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensinya.

b. Kompetensi Kepribadian

Kompetensi kepribadian adalah kemampuan pribadi yang mantap, stabil,

dewasa, arif, berwibawa, berakhlak mulia yang menjadi teladan bagi peserta

didik. Kompetensi ini terdiri dari sub kompetensi: (1) kepribadian yang mantab

dan stabil; (2) kepribadian yang dewasa; (3) kepribadian yang arif; (4) kepribadian

yang berwibawa; (5) berakhlak mulia dan dapat menjadi teladan bagi peserta didik

dan masyarakat; (6) mengevaluasi kinerja sendiri; dan (7) mengembangkan diri

secara berkelanjutan.

c. Kompetensi sosial

Kompetensi sosial adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi dan

berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, orang

49 Ansori, Muhammad, Sandy Arief, and Sukirno Sukirno. “Profesionalisme Guru
Akuntansi Pasca Sertifikas.” Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Bisnis (JPEB), 5 (1) (2017):106-
120.
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tua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar.50 Kompetensi ini terdiri dari sub

kompetensi; (1) mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektf dengan peserta

didik; (2) mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan sesama

pendidik dan tenaga kependidikan: (3) mampu berkomunikasi dan bergaul secara

efektif dengan orang tua atau wali peserta didik dan masyarakat sekitar; dan (4)

menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional.

d. Kompetensi profesional

Kompetensi profesional adalah kemampuan menguasai materi

pembelajaran secara luas dan mendalam. Kompetensi ini terdiri dari sub

kompetensi; (1) menguasai konsep, struktur, dan metoda keilmuan/teknologi/seni

yang menaungi/koheren dengan materi ajar; (2) menguasai materi ajar yang ada

dalam kurikulum sekolah; (3) mengetahui hubungan konsep antar mata pelajaran

terkait; (4) dan penerapan konsep-konsep keilmuan dalam kehidupan sehari-hari;

serta (5) mampu berkompetisi secara profesional dalam konteks global dengan

tetap melestarikan nilai dan budaya nasional.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kompetensi yang dimiliki oleh

setiap pendidik menujukkan kualitas pendidik dalam melakukan pembelajaran.

Kompetensi tersebut di mulai dari bagaimana kemampuan guru untuk menyusun

program perencanaan pembelajar dan melaksanakan rencana pembelajaran

tersebut.

50 Fahdini, Reni, et al. “Identifikasi Kompetensi Guru sebagai Cemerlang
Profesionalisme Tenaga Pendidik di Kabupaten Sumedang.” Mimbar Sekolah Dasar 1.1
(2014):33-42.
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D. Penelitian Relevan

Penelitian yang dilakukan sebelumnya sangat penting untuk diungkapkan,

karena dapat dipakai sebagai bahan imformasi dan bahan acuan yang sangat

berguna.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Baiquni Rahmat yang berjudul “Manajemen

Pendidik di Madrasah Diniyah Pondok Pesantren Wahid Hasyim Depok

Sleman” bahwa 1) perekrutan dan penempatan pendidik di Madin PPWH

dilaksanakan dengan sistem kekeluargaan serta bersifat informal. Pengelola

hanya melakukan musyawarah untuk menentukan individu-individu yang

layak untuk direkrut menjadi pendidik tanpa menyelenggarakan ujian-ujian

tertentu bagi calon pendidik. Pembagian tugas bagi pendidik juga dilakukan

dengan cara bermusyawarah antar pengelola dengan masing-masing pendidik.

2) tujuan utama dari pemberian kompensasi bagi pendidik di Madin PPWH

bukanlah untuk menarik pegawai yang berkualitas, mempertahankan pegawai,

memotivasi kinerja maupun membangun komitmen, melainkan sebagai

sebagai salah satu wujud penghargaan dan ucapan terima kasih dari pihak

pegelola kepada para pendidik. 3) proses pembiaan dan/atau pengembangan

pendidik di Madin PPWH belum maksimal dilaksanakan karena belum

dilaksanakan secara sistematis, seperti melakukan identifikasi terhadap

kekurangan, kesulitan serta masalah-masalah yang dialami oleh pendidik,

maupun langkah-langkah sistematis lainnya. 4) pengelola Madin PPWH tidak

menetapkan aturan baku mengenai pelepasan atau pemberhentian pendidik,

seperti kriteria pendidik yang harus dilepaskan atau diberhentikan, sehingga
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pelepasan atau pemberhentia pendidik hanya dilakukan apabila pendidik yang

bersangkutan mengajukan pengunduran diri.51

2. Penelitian yang dilakukan oleh Saputri Dwi Astuti yang berjudul “Manajemen

Peningkatan Profesionalisme Guru PAI di MTs Yaketunis Yogyakarta”.

Penelitian ini dilakukan di MTs Yaketunis. Adapun hasil penelitian ini antara

lain adalah guru pendidikan Agama Islam belum seluruhnya memenuhi syarat

atau kriteria profesionalisme seorang guru. Hal itu dapat dilihat dari segi

pendidikan belum sesuai dengan bidang atau mata pelajaran yang di ampu.

Sedangkan dri segi pencapaian kompetensi, hanya kompetensi pedagogik

yang belum dimiliki oleh guru MTs Yaketunis, sedangkan tiga kompetensi

lainnya sudah tercapai sesuai yang diharapkan oleh kepala sekolah.52

3. Penelitian dilakukan oleh Moh. Iskarim denga judul “Manajemen Sumber

Daya Manusia (Studi Tentang Rekrutmen dan Pemberdayaan Guru di

Madrasah Aliyah Nahdatul Ulama Limpung Batang)” dalam penelitian ini

fokus mangkaji tentang pola rekrutmen dan upaya pemberdayaan guru di

Madrasah Aliyah Nahdatul Ulama (MANU) Limpung Batang. Adapun hasil

penelitiannya adalah pola rekrutmen di MANU bersifat sentralistik, dimana

kepala madrasah dan pengurus yayasan sangat dominan, sedangkan upaya

dalam pemberdayaan guru difokuskan pada kompetensi yang harus dimiliki

guru meliputi, pertama kompetensi personal yang menekankan pada

penampilan guru yang mendukung penuh wibawa serta guru dihimbau untuk

51 Baiquni Rahmat. Skripsi UNY. “Manajemen Pendidik di Madrasah Diniyah Pondok
Pesantren Wahid Hasyim Depok Sleman”. Yogyakarta 2010, h. 52.

52 Saputri Dwi Astuti, “Manajemen Peningkatan Profesionalisme Guru PAI di MTs
Yaketunis Yogyakarta”, Tesis (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,
2013). h. 11.
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lebih banyak belajar dibidang siswa. Kedua adalah kompetensi pedagodik,

kompetensi ini dengan mengadakan pelatihan peningkatan kreatifitas

mengajar dan pelatihan penggunaan media pembelajaran berbasis webside.

Ketiga adalah kompetensi sosial, dengan mengadakan olahraga bersama dan

pertemuan setia tanggal sambil mengambil gaji. Keempat kompetensi

profesional, penambahan sarana belajar dan pelaksanaan workshop serta

MGMP.53

Persamaan penelitian diatas dengan yang hendak dilakukan penulis

adalah manajemen tenaga pendidik maupun sumber daya manusia. Sedangkan

perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah terkait dengan

manajemen pendidik di Pondok Modern Darussalam Gontor. Manajemen

yang diterapkan bukan hanya menyangkut rekrutmen dan pengembangan

pendidik saja tapi lebih luas cakupannya seperti perencanaan, rekrutmen,

pemberdayaan dan evaluasi yang terdapat di pondok pesantren.

53 Moh. Iskarim, “Manajemen Sumber Daya Manusia: Studi Tentang Rekrutmen dan
Pemberdayaan Guru di Madrasah Aliyah Nahdatul Ulama Limpung Batang”, Tesis, (Yogyakarta:
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010). h. 13.
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