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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

  Di era globalisasi seperti ini pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan 

memegang peranan yang sangat penting dalam upaya pembentukan karakter 

bangsa serta peningkatan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) mengingat 

persaingan di era sekarang semakin ketat karena pesatnya kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi, sehingga dibutuhkan suatu mekanisme pengelolaan 

yang baik bagi tenaga pendidik dan kependidikan.
1
 

  Pengelolaan tenaga pendidik dimulai dari proses penerimaan tenaga 

pendidik dari awal proses penyeleksian tenaga pendidik sampai evaluasi tenaga 

pendidik atas hasil kinerja dan kompetensi tenaga pendidik. Pengelolaan tenaga 

pendidik sangat perlu dilakukan karena berfungsi sebagai sistem manajerial, 

mengembangkan potensi tenaga pendidik, serta meningkatkan kinerja tenaga 

pendidik sesuai dengan bidang keilmuan dan keahliannya.
2
 Hal itu dapat 

menciptakan tenaga pendidik yang handal di bidangnya atau sesuai dengan 

keilmuannya, serta demi terselenggaranya pendidikan yang efektif dan efisien. 

Jika pengelolaan tenaga pendidik dilakukan secara tepat maka akan mampu 

meningkatkan kinerja pendidik itu sendiri dalam menjalankan tugasnya serta 

dapat menyalurkan ilmu yang ia punya secara maksimal. 

Tidak hanya dalam pendidikan formal, pendidikan nonformal juga 

diperlukan adanya pengelolaan agar tujuan pendidikan dapat tercapai dengan baik. 
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Dalam pelaksanaannya pendidikan nonformal memiliki peran sebagai penambah, 

pelengkap dan pengganti pendidikan formal serta untuk mempersiapkan 

memasuki dunia sekolah.
3
 Jenis pendidikan nonformal menurut Undang-undang  

Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 pasal 26 ayat 3 meliputi pendidikan 

kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan 

pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan 

pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk 

mengembangkan kemampuan peserta didik. Jenis-jenis pendidikan nonformal 

tersebut dapat diselenggarakan melalui satuan pendidikan nonformal seperti 

lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar 

masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis. 
4
 

Rumah Tadabbur al-Qur‟an yang selanjutnya di singkat menjadi “RTQ” 

merupakan salah satu lembaga yang bergerak di bidang pendidikan al-Qur‟an 

yang beriringan dengan lembaga nonformal seperti Taman Pendidikan al-Qur‟an 

(TPA/TPQ). Rumah Tadabbur al-Qur‟an Kendari didirikan pada tanggal 30 Mei 

2015 dibawah naungan Arrahman Qur’anic Learning („AQL) Islamic Center 

dibawah pimpinan Ustadz Bachtiar Nasir, Lc.,MM. yang merupakan salah satu 

lembaga yang mengembangkan serta membina santri dalam bidang tahfidzul 

qur‟an serta terjemahannya. Lembaga tersebut adalah sebuah lembaga pelayanan 

sosial yang telah cukup lama berkecipung dalam memberikan pelayanan dan 

pertolongan sosial. Namun di dalamnya belum memiliki seorang pekerja sosial 
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murni dari pendidikan pekerja sosial, dapat dikatakan bahwa mereka adalah para 

relawan/volunteer pengajar tahfidz al-Qur‟an di Rumah Tadabbur Qur‟an kota 

Kendari. 

Relawan adalah seseorang atau kelompok orang yang secara ikhlas karena 

panggilan nuraninya memberikan apa yang dimilikinya (pikiran, tenaga, waktu, 

dsb) kepada masyarakat sebagai perwujudan tanggung jawab sosialnya tanpa 

mengharapkan pamrih baik berupa imbalan (upah), kedudukan, kekuasaan, 

kepentingan maupun karir.
5
 

Tugas menjadi seorang relawan tidaklah mudah. Seorang relawan harus 

memiliki keterampilan dasar. Keterampilan dasar tersebut akan diberikan oleh 

BNPB dan BPBD. Keterampilan dasar yang diberikan berupa pembinaan untuk 

meningkatkan kompetensi (pengetahuan dan perilaku) dan integritas relawan 

sehingga relawan dapat memiliki kinerja yang maksimal.
6
 

Fenomena munculnya relawan bukanlah hal baru di Indonesia, mengingat 

sejarah runtuhnya rezim Soeharto merupakan gerakan sosial yang digerakkan 

mahasiswa sebagai relawan yang didukung oleh masyarakat Indonesia sehingga 

runtuhnya masa orde baru Soeharto. Relawan merupakan kumpulan dari kekuatan 

rakyat yang tidak dapat dinilai harganya mereka bergerak menginginkan adanya 

perubahan yang lebih baik.
7
 

Relawan menjadi sumber daya penting bagi organisasi mengingat relawan 

adalah unsur organisasi yang langsung bersentuhan dengan klien. Untuk itu, perlu 
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adanya manajemen sumber daya manusia agar pengelolaan relawan menerapkan 

fungsi manajemen dalam aktivitas kesehariannya sehingga tujuan organisasi dapat 

tercapai. Indriyanti dan Cecep menjelaskan bahwa program pengelolaan 

sebaiknya bersifat responsif terhadap kebutuhan organisasi dan komunitas, 

misalnya dengan melakukan penilaian kebutuhan (need assessment) dan analisis 

SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Treatment). Setelah itu, barulah 

membuat perencanaan dan pengorganisasian, staffing (rekruitmen, seleksi), 

mekanisme kepemimpinan, supervisi, dan evaluasi. 

Meskipun saat ini fenomena menjadi volunteer cenderung sedang 

meningkat di Indonesia, isu mengelola, dan mempertahankan volunteer masih 

menjadi pekerjaan rumah setiap organisasi. Sebagaimana yang diungkapkan oleh 

Rachmad Sobri dalam karyanya bahwa dari pengelolaan tenaga yang baik maka 

tujuan organisasi dapat dioptimalkan sebagaimana mestinya. Pendidikan yang 

baik bermula pada pengelolaan yang baik juga sesuai dengan kebutuhannya, 

dimana salah satu faktor penunjang keberhasilan lembaga salah satunya terletak 

pada pengelolaan tenaga pengajar yang dikelola secara baik dan maksimal. 
8
 

Dalam rangka untuk mensukseskan lembaga serta program tahfidzul qur‟an 

di Rumah Tadabbur al-Qur‟an , dipelukan pula sumber daya yang memenuhi 

untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan. Dalam hal ini untuk menunjang 

pelaksanaan program menghafal al-Qur‟an agar sesuai tujuan tahfidzul qur’an, 

perlu adanya suatu kegiatan manajemen. Manajemen yang dimaksud adalah 
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terkait dalam bagaimana lembaga merencanakan, merekrut, melaksanakan, 

melakukan kegiatan evaluasi. 

Menurut Andrew Sikula dalam bukunya Meldona mendefinisikan bahwa 

perencanaan tenaga kerja adalah proses menentukan tenaga kerja, dan cara 

memenuhi kebutuhan tersebut dalam rangka menjalankan rencana terintegrasi 

yang sudah disusun oleh suatu organisasi.
9
 Dalam  perencanaan rekruitmen 

didesain untuk memastikan bahwa personalia yang dibutuhkan akan selalu 

terpenuhi secara memadai. Perencanaan dalam perekrutan tenaga pengajar harus 

direncanakan dengan baik dan tepat, sehingga pengajar yang sudah masuk bisa 

mengajar santri dengan baik pula.  

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti, para 

relawan melakukan tugasnya dengan baik, yaitu mereka mengajar dengan tepat 

waktu sesuai jadwal yang telah ditetapkan, para pengurus Rumah Tadabbur al-

Qur‟an kota Kendari juga mengadakan pertemuan rutin mingguan untuk 

melakukan evaluasi kepada para pengajar serta adanya perencanaan yang 

dilakukan oleh tim Rumah Tadabbur al-Qur‟an dalam merekrut pengajar baru. 

Para pengajar melakukan tugasnya dengan baik yaitu mengajarkan anak-anak 

menghafal al-Qur‟an dengan suka rela. Sebagaimana dalam pandangan Islam 

bahwa manusia yang mempunyai ilmu atau sebagai guru mempunyai tugas 

mengajarkan hal-hal kebaikan yang dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari, 

sebagaimana yang dijelaskan dalam Q.S al-Baqarah/2:129 berikut: 

 

                                                           
9
 https://lilisbudiarti.blogspot.com Pengertian Perencanaan Kerja, di akses pada tanggal 

31 maret 2019 

https://lilisbudiarti.blogspot.com/


 
 
 
 

6 
 

 

                                            

           

 

Terjemahnya: “Ya Tuhan Kami, utuslah di tengah mereka sesorang Rasul 

dari kalangan mereka sendiri, yang akan membacakan 

kepada mereka ayat-ayat-Mu, dan mengajarkan Kitab dan 

Hikmah kepada mereka, dan mensucikan mereka. Sungguh 

Engkaulah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana”.
10

 

 

Senada dengan ayat di atas, pengajar di Rumah Tadabbur al-Qur‟an 

Kendari yang bekerja sebagai volunteer telah menjalankan tugas tersebut, dimana 

mereka mengajar anak-anak yang berusia 3-15 tahun untuk menghafal al-Qur‟an 

dengan menggunakan metode gerak (metode Kaisa). Melalui metode pengajaran  

tersebut, banyak prestasi atau keberhasilan yang telah diraih oleh santri Rumah 

Tadabbur al-Qur‟an Kendari. 

Berikut beberapa keberhasilan yang diraih seperti berhasil mewisudakan 

anak-anak didiknnya juz 30 dan juz 29 di kota Makassar tahun 2017 dan 2018, 

mendapat undangan untuk tampil menghafal dalam acara-acara keagamaan, 

selalu meraih juara dalam ajang perlombaan (lomba tahfidz, festival anak sholeh 

se-kota kendari, hafalan surah-surah pendek) dan sekarang melakukan kerja sama 

dengan tim sultra TV kota kendari yang telah memiliki program tersendiri yaitu 

program ASIQ (Anak Sholeh Idaman Qur‟an) yang tayang setiap hari ahad. 

Dimana pembawa cara dalam program tersebut adalah para pengajar dan santri di 

Rumah Tadabbur al-Qur‟an Kendari itu sendiri. Tidak hanya itu, mereka juga 

melakukan kegiatan sosial lainnya seperti mengumpulkan dana untuk rakyat 
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palestina, membagikan sembako dan bantuan lainnya kepada masyarakat yang 

kurang mampu setiap bulan Ramadhan tiba.  

Keberhasilan yang telah dicapai di Rumah Tadabbur al-Qur‟an kota 

Kendari tersebut berkat kerja keras dari para pengajar dalam hal ini relawan 

Rumah Tadabbur al-Qur‟an. Jumlah volunteer di Rumah Tadabbur al-Qur‟an 

sekitar 35 orang dari jumlah tersebut terdiri dari 13 orang laki-laki dan 22 orang 

perempuan, jumlah volunteer yang aktif di Rumah Tadabbur al-Qur‟an kota 

Kendari sekitar 10 orang. Karena keaktifan para relawan Rumah Tadabbur al-

Qur‟an tersebut dalam mengajarkan tahfidzul qur‟an dan aktivitas sosial lainnya, 

sehingga peneliti ingin mengetahui bagaimana kegiatan manajemen yang ada 

didalamnya.  

Pada kegiatan perencanaan dan perekrutan misalnya, nampaknya 

perencanaan dalam perekrutan pengajar di Rumah Tadabbur al-Qur‟an kota 

Kendari perlu diteliti. Pasalnya Rumah Tadabbur al-Qur‟an belum menetapkan 

waktu dalam merekrut relawannya. 

Selanjutnya dari segi retensi relawan, pada awal didirikannya Rumah 

Tadabbur al-Qur‟an banyak masyarakat khususnya kalangan mahasiswa yang 

termotivasi untuk mendaftarkan dirinya sebagai pengajar Rumah Tadabbur al-

Qur‟an, namun seiring berjalannya waktu dari sekian banyaknya yang 

mendaftarkan diri hanya beberapa orang volunteer  yang bertahan dalam kurun 

beberapa tahun belakangan ini. Disisi lain pada umumnya seseorang menempuh 

jalur pendidikan dengan tujuan mendapatkan pekerjaan yang baik secara kondisi 

maupun upah/gaji. Dengan fakta adanya relawan ditengah zaman yang lebih 
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dipengaruhi materialisme ini memunculkan pertanyaan apa yang menjadi 

motivasi para relawan. 

Kegiatan terakhir yang akan diteliti di Rumah Tadabbur al-Qur‟an kota 

Kendari adalah terkait bagaimana upaya ketua Rumah Tadabbur al-Qur‟an dalam 

mengevaluasi volunteer dalam hai ini sebagai pengajar Rumah Tadabbur al-

Qur‟an. Karena diketahui ada tujuh Rumah Tadabbur al-Qur‟an di kota Kendari, 

yang tersebar dibeberapa titik yaitu RTQ Hombis yang terletak di kelurahan 

Lepo-lepo, RTQ Rafelina yang terletak di Andonohu, RTQ Puwatu, RTQ Syech 

Yusuf yang terletak di Kelurahan Korumba, RTQ Kemaraya, RTQ Sholahuddin 

Al Ayyubi yang terletak di jalan Sorumba Kecamatan Wanggu, serta RTQ 

Punggolaka yang merupakan center dari Rumah Tadabbur al-Qur‟an kota 

Kendari. Jadwal mengajar dari ke tujuh  Rumah Tadabbur al-Qur‟an hampir 

bersamaan yaitu rata-rata mengajar pada hari jum‟at, sabtu dan ahad pukul 16-00 

hingga selesai. Untuk mengetahui bagaimana para pembina Rumah Tadabbur al-

Qur‟an dalam mengevaluasi volunteer dalam menjalankan tugasnya serta untuk 

mengetahui apakah para pengajar Rumah Tadabbur al-Qur‟an dalam mengajar 

tahfidzul qur‟an sudah sesuai harapan masyarakat atau belum. 

Melihat hal tersebut, peneliti bermaksud akan melakukan penelitian 

tentang pengelolaan volunteer di Rumah Tadabbur al-Qur‟an kota Kendari, 

menggali informasi tentang pengelolaan volunteer di lembaga tersebut. Dari 

informasi yang diperoleh peneliti melakukan pengkajian dan melakukan analisis 

dengan menggunakan teori-teori yang telah peneliti peroleh, agar dapat 
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memberikan gambaran dari pengelolaan volunteer di Rumah Tadabbur al-Qur‟an 

kota Kendari. 

B. Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang di atas, untuk menghindari kesalah pahaman 

dalam penelitian ini, maka penulis perlu memberikan fokus penelitian secara 

kongkrit. Mengingat masalah pengelolaan tenaga volunteer di Rumah 

Tadabbur al-Qur‟an memiliki ruang lingkup yang luas dengan dimensi yang 

beragam. Untuk itu, penelitian ini secara spesifik menetapkan fokus 

kajiannya pada aspek-aspek sebagai berikut: 

1. Perencanaan dalam perekrutan volunteer di Rumah Tadabbur al-

Qur‟an kota Kendari. 

2. Perekrutan volunteer di Rumah Tadabbur al-Qur‟an kota Kendari 

3. Retensi volunteer di Rumah Tadabbur al-Qur‟an kota Kendari 

4. Motivasi volunteer di Rumah Tadabbur al-Qur‟an kota Kendari 

5. Evaluasi Volunteer di Rumah Tadabbur al-Qur‟an kota Kendari. 

C. Rumusan Masalah 

Mengacu pada fokus penelitian sebagaimana telah di tegaskan diatas maka 

masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana proses perencanaan dalam perekrutan volunteer di Rumah 

Tadabbur al-Qur‟an kota Kendari? 

2. Bagaimana proses perekrutan volunteer di Rumah Tadabbur al-Qur‟an 

kota Kendari? 
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3. Bagaimana proses retensi volunteer di Rumah Tadabbur al-Qur‟an 

kota Kendari? 

4. Apa yang menjadi motivasi para volunteer di Rumah Tadabbur al-Qur‟an 

kota Kendari? 

5. Bagaimana proses evaluasi volunteer di Rumah Tadabbur al-Qur‟an 

kota Kendari? 

D. Tujuan penelitian 

Adapun tujuan yang akan di capai dalam penelitian ini yaitu: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis proses perencanaan dalam 

perekrutan volunteer di Rumah Tadabbur al-Qur‟an kota Kendari 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis proses perekrutan volunteer di 

Rumah Tadabbur al-Qur‟an kota Kendari 

3. Untuk mengetahui dan menganalisis proses retensi volunteer di 

Rumah Tadabbur al-Qur‟an kota Kendari 

4. Untuk mengetahui dan menganalisis motivasi volunteer di Rumah 

Tadabbur al-Qur‟an kota Kendari 

5. Untuk mengetahui dan menganalisis proses evaluasi  volunteer di 

Rumah Tadabbur al-Qur‟an kota Kendari 

E. Manfaat Penelitian 

Diharapkan setelah penelitian ini dapat bernilai guna sebagai berikut: 

1. Manfaat  Teoritis  

Sebagai wujud sumbangsih penulis terhadap upaya peningkatan 

perbendaharaan karya-karya ilmiah dalam spesifikasi pengelolaan tenaga 
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volunteer di Rumah Tadabbur al-Qur‟an (RTQ)  kota Kendari, sehingga konsep-

konsep yang telah ada akan lebih detail dan komprehensif dengan adanya karya 

tulis ini, baik eksistensinya sebagai pembanding, pelengkap, maupun penambah 

kerangka berfikir pendidik dalam upaya pembentukan kepribadian siswa yang 

disosialisasikan oleh para pembaca, khususnya para pendidik dimasa yang akan 

datang. 

2. Manfaat Praktis 

a. Penelitian terhadap objek pembahasan ini diharapkan mampu memberikan 

informasi tentang pengelolaan tenaga volunteer di Rumah Tadabbur al-

Qur‟an (RTQ) kota Kendari.  

3. Manfaat Teoritis 

a. Penelitian ini dapat menjadi acuan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, 

khususnya dalam proses belajar mengajar.  

b. Sebagai input atau sumber informasi bagi peneliti lainnya yang bermaksud 

mengadakan kajian dan riset lebih lanjut tentang penelitian yang berkaitan 

dengan judul penelitian ini. 

F. Definisi Operasional 

Untuk mendapatkan gambaran konkrit tentang arah, objek, dan tujuan 

penulisan yang ingin dicapai dalam penulisan karya tulis ilmiah, maka perlu 

diuraikan pengertian judul yang jelas agar tercapai tujuan yang diinginkan.  

1. Pengelolaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah ilmu dan seni 

mengatur proses relawan secara efektif, yang didukung oleh sumber-sumber 

lain dalam organisasi untuk mencapai tujuan di Rumah Tadabbur al-Qur‟an 
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kota Kendari yang dimulai dari proses perencanaan, perekrutan, retensi , 

motivasi dan pengevaluasian. 

2. Volunteer yang dimaksud dalam penelitian ini adalah orang-orang yang 

bekerja di Rumah Tadabbur al-Qur‟an kota Kendari sebagai relawan yang 

rela menyumbangkan tenaga atau jasa, kemampuan dan waktunya tanpa 

mendapatkan upah secara finansial. 

3. Rumah Tadabbur al-Qur‟an yang selanjutnya di singkat menjadi “RTQ” 

merupakan salah satu lembaga yang bergerak di bidang pendidikan al-Qur‟an 

yang beriringan dengan lembaga nonformal seperti Taman Pendidikan al-

Qur‟an (TPA/TPQ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


