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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan suatu proses untuk mewujudkan potensi individu 

yang ada pada diri manusia melalui pembaharuan terus menerus. sehingga 

pendidikan sangat penting dalam kehidupan yaitu memberikan pengetahuan 

dan keterampilan serta membentuk karakter atau budi pekerti pada individu 

agar dapat menjalankan kehidupan bermasyarakat dengan benar. 

Sekolah sebagai lembaga pendidikan merupakan sarana untuk 

melaksanakan proses pendidikan yang diharapkan mampu meningkatkan mutu 

pendidikan. Keberhasilan suatu Lembaga pendidikan atau sebuah sekolah 

ditentukan oleh kualitas sumber daya manusianya, baik dari kepala sekolah, 

tenaga pendidik dan kependidikan serta pegawai lainnya yang mampu 

menunjang aktivitas sebuah sekolah. 

Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, 

dosen, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain 

sesuai dengan kekhususannya, serta berpatisipasi, dalam penyelenggaraan 

pendidikan.
1
 

Kepala sekolah yang juga merupakan manajer dalam sebuah lembaga 

pendidikan formal atau sekolah harus mampu mengelola manajemen sekolah 

yang meliputi: tenaga pendidik dan kependidikan, keuangan, administrasi 
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pembelajaran, sarana dan prasarana serta hubungan dengan masyarakat sekitar. 

Dalam pengelolaan manajemen sekolah, kepala sekolah harus mampu 

merencanakan, mengorganisasikan, mengendalikan dan melakukan 

pengawasan agar tujuan sekolah dapat tercapai secara efektif dan efisien. 

Dalam pencapaian sebuah tujuan perlu dibutuhkan suatu tim yang mampu 

bekerja sama dan berkompeten.  

Melihat peran tenaga pendidik yang begitu penting maka perlu adanya 

rekruitmen (penarikan) yang bisa menghasilkan calon-calon tenaga pendidik 

yang profesional. Rekrutmen merupakan proses mencari, menemukan, dan 

menarik para pelamar untuk dipekerjakan dalam dan oleh suatu organisasi.
2
 

Dalam pelaksanaan rekrutmen ini diharapkan suatu  sekolah mampu 

memperoleh tenaga pendidik baru yang handal dan berkompeten dalam 

bidangnya serta sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh organisasi. 

Pelaksanaan rekrutmen merupakan tugas yang sangat penting dan 

membutuhkan tanggung jawab yang besar. Hal ini karena kualitas sumber daya 

manusia yang akan digunakan sekolah sangat tergantung pada bagaimana 

proses rekrutmen yang dilaksanakan.  

Mutu sumber daya manusia dalam sebuah organisasi tergantung pada 

proses rekrutmen. Proses rekrutmen terdiri dari rencana ketenagakerjaan yang 

sudah ditetapkan sebelumnya, identifikasi berbagai lowongan, analisis 
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pekerjaan, menetapkan berbagai persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon 

pelamar dan menetapkan metode perekrutan.
3
 

Peran guru sangat penting untuk meningkatkan mutu pendidikan. 

rekrutmen guru ini bertujuan untuk mendapatkan guru yang profesional dan 

mempunyai kualifikasi yang terbaik. Sebelum melakukan kegiatan diperlukan 

persiapan rekrutmen guru baru, persiapan rekrutmen guru baru harus matang 

sehingga melalui proses rekrutmen tersebut sekolah bisa memperoleh guru 

yang baik dalam rangka manajemen peningkatan mutu sekolah.  

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional tenaga 

pendidik dan kependidikan harus memiliki kompetensi yang disyaratkan baik 

oleh peratutan pemerintah maupun kebutuhan masyarakat antara lain: (1) 

Pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan 

jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki 

kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. (2) Pendidik untuk 

pendidikan formal pada jenjang pendidikan usia dini, pendidikan dasar, 

pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi dihasilkan oleh perguruan tinggi 

yang terakreditasi.
4
 

Pada Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional Pasal 42 ayat (1) “Pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan 

sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan 

rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan 
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nasional. Dalam pasal ini sangat jelas dikatakan bahwa tenaga pendidik di 

Indonesia harus memiliki kualifikasi minimum serta harus mengikuti sertifikasi 

untuk meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi guru.
5
 

Guru diharuskan memiliki dan menguasai berbagai kompetensi keguruan 

dalam melaksanakan tugas dan tangggung jawabnya sebagai pendidik. Kualitas 

kerja guru dinyatakan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik 

Indonesia nomor 16 tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan 

kompetensi guru, dijelaskan bahwa standar kompetensi guru dikembangkan 

secara utuh dari empat kompetensi utama yaitu kompetensi pedagogik, 

kompetensi kepribadian, kompetensi profesional dan kompetensi sosial. 

Keempat kompetensi tersebut terintegrasi dalam kinerja guru.
6
 

Permasalahan yang sering terjadi dibeberapa sekolah dalam melakukan 

sistem rekrutmen guru honor yaitu masalah perencanaan yang kurang matang. 

Hal tersebut biasanya terjadi karena kurangnya tenaga pendidik yang bertugas 

untuk mengajar. Kemudian sumber rekrutmen biasanya hanya diinformasikan 

secara lisan melalui masyarakat sekolah dan tidak menggunakan media cetak 

lainnya sehingga informasinya kurang jelas. Dari segi waktu dalam 

melaksanakan rekrutmen guru hono terlalu singkat sehingga akan menyulitkan 

pelamar yang akan melamar. Seharusnya waktu untuk melaksanakan 

rekrutmen ini harus diperhitungkan dengan matang dan penginformasian yang 
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jelas kepada pelamar. Sehingga para pelamar biasa mempersiapkan segala 

sesuatu dengan baik.  

Permasalahan lain juga terjadi saat perencanaan rekrutmen tidak 

memperhitungkan dan menganalisis kebutuhan sarana dan prasarana sekolah 

guna mendukung kegiatan belajar mengajar. Dalam perekrutan guru honor 

sekolah tidak menggunakan tim seleksi dalam penyeleksian guru honor baru. 

Untuk mendapatkan tenaga pendidik (guru) yang berkualitas harus 

melalui tahapan-tahapan seleksi setelah proses rekrutmen yang digunakan 

untuk mengetahui latar belakang calon pelamar sehingga diambil keputusan 

penempatan posisi tenaga kerja baru atau tenaga pendidik (guru) di sekolah. 

Tenaga pendidik (guru) yang sudah melalui seleksi dan tes adalah tenaga 

pendidik yang telah memenuhi persyaratan untuk menduduki posisi atau 

penempatan sesuai dengan keahliannya di dalam sekolah. 

Sekolah Menengah Pertama Negeri 40 Pekanbaru merupakan salah satu 

lembaga pendidikan yang terdapat di Pekanbaru Jalan Garuda Sakti KM. 3 

(Ketitiran). Berdasarkan pengamatan penulis dilapangan, bahwa terjadi 

kesenjangan di SMPN 40 Pekanbaru dengan teori manajemen sumber daya 

manusia yaitu rekrutmen guru. Karena kepala sekolah sebagai manajer belum 

bisa merekrut guru honor sesuai dengan teori dan kebutuhan sekolah.  
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Berdasarkan pengamatan awal (studi pendahuluan) pada tanggal 2 

Februari 2017, gejala-gejala yang peneliti jumpai diantaranya adalah sebagai 

berikut:
7
 

1. Perencanaan perekrutan guru honor yang kurang matang. 

2. Sumber rekrutmen hanya dilakukan secara internal. 

3. Informasi perekrutan tidak dibuat secara tertulis. 

4. Batas waktu perekrutan guru honor singkat. 

5. Sarana dan prasarana tidak mendukung. 

6. Tidak ada tim seleksi penerimaan guru honor. 

 

Berdasarkan gejala-gejala di atas, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul: “Sistem Rekrutmen Guru Honor di Sekolah 

Menengah Pertama Negeri 40 Pekanbaru”. 

 

B. Alasan Memilih Judul 

Penelitian terhadap sistem rekrutmen guru honor di Sekolah Menengah 

Pertama Negeri 40 Pekanbaru dilakukan dengan melihat beberapa alasan, 

yaitu: 

1. Belum ada yang meneliti sistem rekrutmen guru honor di SMPN 40 

Pekanbaru. 

2. Persoalan-persoalan yang dikaji dalam judul diatas sesuai dengan ilmu 

yang penulis pelajari, yaitu manajemen sumber daya manusia. 
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3. Masalah-masalah yang didapati dilapangan, penulis mampu untuk 

menelitinya. 

4. Lokasi penelitian terjangkau oleh peneliti untuk melakukan penelitian. 

 

C. Penegasan Istilah 

Agar tidak terjadi kesalahan dan kekeliruan dalam memahami judul 

penelitian ini, maka perlu adanya penegasan istilah. Beberapa istilah yang 

terkait dengan judul penelitian ini. Adapun penjelasannya sebagai berikut: 

1. Sistem 

Sistem adalah seperangkat komponen yang terdiri dari dua atau lebih, 

yang saling berhubungan dan saling ketergantungan satu sama lain, untuk 

mencapai tujuan bersama. Prajudio Atmosudirjo (dalam Tim Dosen 

Administrasi Pendidikan) Sitem adalah setiap sesuatu yang terdiri atas 

objek-objek, atau unsur-unsur, atau komponen-komponen yang bertata-

kaitan dan bertata hubungan satu sama lain sedemikian rupa sehingga unsur-

unsur tersebut merupakan suatu kesatuan pemrosesan atau pengolahan 

tertentu.
8
 Sistem yang maksud disini adalah seperangkat komponen yang 

saling berkaitan dan bergantung antara satu dengan lainnya untuk mencapai 

tujuan yang telah ditentukan.  
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2. Rekrutmen 

Ike Kusdyah (dalam Tuti Andriani) Rekrutmen merupakan proses 

mencari, menemukan dan menarik para calon karyawan untuk dipekerjakan 

dalam dan oleh organisasi. Rekrutmen juga merupakan serangkaian mencari 

dan memikat pelamar kerja dengan motivasi, kemampuan dan keahlian yang 

diperlukan untuk menutupi kekurangan yang diidentifikasi dalam 

perencanaan kepegawaian. Faustino (dalam Tuti Andriani) Langkah yang 

dilakukan setelah perencanaan adalah melaksanakan rekrutmen.
9
  

Rekrutmen merupakan proses mencari, menemukan, dan menarik para 

pelamar untuk dipekerjakan dalam dan oleh suatu organisasi. Rekrutmen 

merupakan proses komunikasi dua arah. Pelamar-pelamar menghendaki 

informasi yang akurat mengenai seperti apakah rasanya bekerja di dalam 

organisasi bersangkutan. Organisasi-organisasi sangat menginginkan 

informasi yang akurat tentang seperti apakah pelamar-pelamar tersebut jika 

kelak mereka diangkat sebagai pegawai.
10

 Berdasarkan pendapat tersebut 

rekrutmen merupakan proses mencari, menemukan dan menarik calon 

pelamar untuk dipekerjakan dalam suatu organisasi dengan tujuan yang 

telah ditentukan. 

3. Guru Honor 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (dalam Muhibbin Syah) guru 

diartikan sebagai orang yang pekerjaannya (mata pencahariannya) 
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mengajar.
11

 Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama 

mendidik, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi 

peserta didik pada pendidikan usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan 

dasar dan pendidikan menengah. Profesional adalah kegiatan yang 

dilakukan oleh seorang yang menjadi sumber penghasilan kehidupan yang 

memerlukan keahlian, kemahiran, yang memenuhi standar mutu atau 

norma-norma tertentu.
12

  

Guru honor merupakan guru yang memiliki hak untuk memperoleh 

honorium, baik perbulan maupun pertriwulan, mendapatkan perlindungan 

hukum dan cuti berdasarkan peraturan pemerintah yang tertuang dalam 

undang-undang ketenagakerjaan.
13

 Guru honorer memiliki status 

kepegawaian yang kurang jelas, disebabkan jangka kontrak yang ditentukan, 

jika kontraknya selesai, seorang guru honorer akan diberhentikan dari status 

kepegawaiannya. 

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa guru honor 

merupakan pendidik profesional yang diangkat oleh pejabat pembina 

kepegawaian atau pejabat lain dalam pemerintahan dengan tugas utama 

mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan 

mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, pendidikan 

dasar, pendidikan menengah yang diangkat oleh pemerintah pusat atau 
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pemerintah daerah atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh 

pemerintah atau pemerintah daerah yang penghasilannya menjadi beban 

APBN atau APBD. 

 

D. Permasalahan 

1. Identifikasi masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut bahwa kajian pokok 

penelitian ini dapat diidentifikasikan masalahnya sebagai berikut: 

a. Sistem rekrutmen guru honor di SMPN 40 Pekanbaru. 

b. Sistem rekrutmen di SMPN 40 Pekanbaru. 

c. Rekrutmen guru honor di SMPN 40 Pekanbaru. 

d. Faktor yang mempengaruhi sistem rekrutmen guru di SMPN 40 

Pekanbaru. 

e. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan rekrutmen guru honor di 

SMPN 40 Pekanbaru. 

2. Batasan masalah 

Supaya penelitian ini lebih terarah dan mencapai sasaran yang 

diharapkan serta keterbatasan yang dimiliki peneliti dari segi waktu dan 

biaya, maka fokus masalah pada penelitian ini dibatasi pada sistem 

rekrutmen guru honor dan faktor yang mempengaruhi rekrutmen guru 

honor di Sekolah Menengah Pertama Negeri 40 Pekanbaru.  
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3. Rumusan masalah 

Berdasarkan batasan masalah diatas, maka rumusan masalahnya 

sebagai berikut: 

a. Bagaimana sistem rekrutmen guru honor di Sekolah Menengah 

Pertama Negeri 40 Pekanbaru? 

b. Apa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan rekrutmen guru honor di 

Sekolah Menengah Pertama Negeri 40 Pekanbaru? 

 

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan penelitian 

Sesuai dengan fokus masalah diatas maka penelitian ini bertujuan untuk 

mengungkap bagaimana: 

a. Sistem rekrutmen guru honor di Sekolah Menengah Pertama Negeri 40 

Pekanbaru. 

b. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan rekrutmen guru honor di 

Sekolah Menengah Pertama Negeri 40 Pekanbaru. 

 

2. Manfaat penelitian 

a. Bagi penulis, sebagai syarat untuk menyelesaikan program sarjana 

strata satu (S1) pada Prodi Manajemen Pendidikan Islam konsentrasi 

Administrasi Pendidikan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska 

Riau. 



12 
 

 

b. Bagi mahasiswa dan pihak umum, sebagai referensi untuk menambah 

wawasan keilmuan dalam bidang keilmuan manajemen sumber daya 

manusia dalam rekrutmen sesuai dengan keahliannya. 

c. Bagi Sekolah Menengah Pertama Negeri 40 Pekanbaru, sebagai 

informasi tentang pentingnya penempatan posisi sesuai keahliannya 

dalam pendidikan dan berusaha mengembangkan kemampuan agar 

tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. 

d. Bagi kepala sekolah khususnya SMPN 40 Pekanbaru dapat dijadikan 

sebagai masukan dan acuan dalam rangka peningkatan sumber daya 

manusia dalam merekrut, menyeleksi dan menempatkan tenaga 

pendidik. 

e. Bagi Prodi Manajemen Pendidikan Islam konsentrasi Administrasi 

Pendidikan sebagai bahan informasi untuk panduan skripsi mahasiswa 

berikutnya. 

 


