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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 1 ayat 1 menyebutkan 

bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.
1
 

Pendidikan menjamin kelangsungan hidup suatu bangsa, sebab melalui 

pendidikanlah akan diwariskan nilai-nilai luhur yang dimiliki suatu bangsa. 

Karena itu pendidikan tidak hanya berfungsi untuk how to know, dan how to 

do tetapi yang amat penting adalah how to be, bagaimana supaya how to be 

terwujud maka diperlukan transfer budaya dan kultur.
2
 

Pendidikan adalah usaha orang dewasa dalam pergaulan dengan anak-

anak untuk memimpin jasmani dan rohani kearah kedewasaan. Dalam artian, 

pendidikan adalah sebuah proses transfer nilai-nilai dari orang dewasa (guru 

atau orang tua) kepada anak-anak agar menjadi dewasa dalam segala hal. 

Pendidikan merupakan masalah yang penting bagi setiap bangsa yang sedang 

membangun. Upaya perbaikan dibidang pendidikan merupakan suatu 
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keharusan untuk selalu dilaksanakan agar suatu bangsa dapat maju dan 

berkembang seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Beberapa upaya dilaksanakan antara lain penyempurnaan kurikulum, 

peningkatan kompetensi guru melalui penataran-penataran, perbaikan sarana-

sarana pendidikan, dan lain-lain. Hal ini dilaksanakan untuk meningkatkan 

mutu pendidikan bangsa dan terciptanya manusia Indonesia seutuhnya.
3
 

Secara fungsional, pendidikan pada dasarnya ditujukan untuk 

menyiapkan manusia menghadapi masa depan agar hidup lebih sejahtera, baik 

sebagai individu maupun secara kolektif sebagai warga masyarakat, bangsa 

maupun antar bangsa. Bagi pemeluk agama, masa depan mencakup kehidupan 

di dunia dan pandangan tentang kehidupan hari kemudian yang bahagia. 

Namun saat ini dunia pendidikan kita belum sepenuhnya dapat memenuhi 

harapan mayarakat. Fenomena itu ditandai dari rendahnya mutu lulusan, 

penyelesaian masalah pendidikan yang tidak tuntas, atau cenderung tambal 

sulam, bahkan lebih berorintasi proyek. Akibatnya, seringkali hasil pendidikan 

mengecewakan masyarakat. Mereka terus mempertanyakan relevansi 

pendidikan dengan kebutuhan masyarakat dalam dinamika kehidupan 

ekonomi, politik , sosial, dan budaya.
4
  

Kualitas lulusan pendidikan kurang sesuai dengan kebutuhan pasar 

tenaga kerja dan pembangunan, baik industri, perbankan, telekomunikasi, 

maupun pasar tenaga kerja sektor lainnya yang cenderung menggugat 

eksistensi sekolah. Bahkan SDM yang disiapkan melalui pendidikan sebagai 

                                                           
3
 Soebagio Atmodiworo, Manajemen Pendidikan Indonesia Jakarta: PT.Ardadijaya, 2000, 

h. 89 
4
 Ibid 



 

 

 

3 

generasi penerus belum sepenuhnya memuaskan bila dilihat dari segi akhlak, 

moral, dan jati diri bangsa dalam kemajemukan budaya bangsa.  

Berdasarkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional yang tertuang 

dalam UU No.20 Tahun 2003.
5
 Pendidikan nasional berfungsi 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa 

yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa serta 

mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman 

dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, 

cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab. Hal ini harus dibarengi dengan peningkatan mutu tenaga 

pendidik dan pendidikan dalam segi rekruitmen, kompetensi dan manejemen 

pengembangan sumber daya manusianya disebuah lembaga pendidikan atau 

sekolah. 

Sekolah adalah organisasi sosial yang diselengarakan dan dirancang 

sedemikian rupa yang mengutamakan kegiatannya dalam bidang pendidikan 

untuk mencapai tujuan pendidikan secara nasional, regional maupun 

institusional.
6
 Sekolah bukan hanya dijadikan sebagai tempat berkumpul 

antara guru dan siswa melainkan suatu sistem yang kompleks dan dinamis. Di 

sisi lain, sekolah merupakan suatu wadah untuk menciptakan sosok manusia 

yang berpendidikan tanpa melihat latar belakang siswa yang terlibat 

didalamnya baik dari segi budaya, sosial maupun ekonomi. 
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Di dalam lembaga pendidikan atau sekolah, terdapat pemimpin yang di 

kenal dengan sebutan kepala sekolah. Suharsimi Arikunto menjelaskan bahwa 

kepala sekolah adalah pemimpin disuatu sekolah sebagai unit kerja dalam 

struktur organisasi lembaga pendidikan formal.
7
 Kepala sekolah/madrasah 

adalah seorang yang mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi perilaku 

orang lain di dalam kerjanya dengan menggunakan jabatannya sebagai kepala 

sekolah/madrasah.
8
 

Keberhasilan pendidikan di sekolah sangat ditentukan oleh 

keberhasilan kepala sekolah dalam mengelola tenaga pendidik dan 

kependidikan yang tersedia disekolah. Dalam hal ini, peningkatan 

produktivitas dan prestasi kerja dapat dilakukan dengan meningkatkan 

perilaku tenaga kependidikan di sekolah melalui aplikasi berbagai konsep dan 

teknik manajemen personalia modern.
9
 

Sehubungan dengan hal tersebut, fungsi personalia yang harus 

dilakukan kepala sekolah adalah melakukan perencanaan, pengorganisasian, 

pengarahan, pelatihan dan pengembangan, kompensasi, penilaian dan 

pemberhentian. Sistem pengelolaan sumber daya manusia (SDM) yang 

digunakan haruslah sesuai dengan kebutuhan organisasi, agar proses 

rekrutmen yang dilakukan tidak hanya sekedar mengisi kekosongan pegawai 

atau hanya sekedar mendapatkan SDM yang biasa saja, tetapi SDM yang 
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berdedikasi tinggi dan professional dibidangnya. Maka dari itu, strategi kepala 

sekolah dalam merekrut tenaga pendidik dan kependidikan sangat diperlukan 

untuk melanjutkan program-program yang telah ditetapkan sekolah dan dapat 

dilaksanakan dengan baik sehingga tujuan sekolah dapat tercapai  secara 

maksimal. 

Rekrutmen (pengadaan) tenaga pendidik dan kependidikan adalah 

seperangkat kegiatan dan proses yang dipergunakan untuk memperoleh 

sejumlah orang yang bermutu pada tempat dan waktu yang tepat sesuai 

dengan ketentuan hukum sehingga orang dan sekolah dapat saling menyeleksi 

berdasarkan kepentingan terbaik masing-masing dalam jangka panjang 

maupun jangka pendek.
10

 Dengan pelaksanaan rekrutmen yang baik 

diharapkan sekolah mendapatkan tenaga pendidik dan kependidikan yang 

sesuai dengan kualifikasi yang ditetapkan oleh sekolah. Sebab, di dalam 

berlangsungnya kegiatan sekolah unsur manusia merupak unsur yang sangat 

penting, karena kelancaran jalannya pelaksaan program sekolah sangat 

ditentukan oleh orang-orang yang terlibat di dalamnya. 

Karenanya telah menjadi tuntutan bahwa kepala sekolah ikut memikul 

tanggung jawab akan keberhasilan maupun kegagalan personil sekolah. 

Kesanggupan administratif yang lebih tinggi dalam: (1) memperoleh dan 

memilih personil yang cakap, (2) membantu personil menyesuaikan dengan 

segera kepada tugas baru, (3) menggunakan personil dengan lebih efektif, dan 
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(4) menciptakan kesempatan untuk perkembangan personil secara kontinu 

adalah esensial.
11

 

Untuk memperoleh tenaga pendidik dan kependidikan yang kompeten, 

kepala sekolah harus mempunyai strategi dalam melakukan proses rekrutmen. 

Menurut Stoner, kegiatan yang dilaksanakan dalam proses rekrutmen adalah 

sebagai berikut : 

1. menentukan dan membuat kategori kebutuhan sumber daya manusia 

jangka pendek dan jangka panjang; 

2. selalu memperhatikan perubahan kondisi di dalam pasar tenaga kerja; 

3. mengembangkan media (promosi) rekrutmen yang paling sesuai untuk 

menarik para pelamar; 

4. menyimpan data tentang jumlah dan kualitas pelamar pekerjaan dari setiap 

sumber; 

5. menindak lanjuti dari setiap pemohon pelamar kerja untuk kemudian 

melakukan evaluasi efektifitas dengan upaya rekrutmen yang telah 

dilakukan.
12

 

Hasil observasi awal yang peneliti lakukan, permasalahan yang terjadi 

di Madrasah Aliyah Maarif NU Riau, yaitu penempatan tenaga pendidik dan 

kependidikannya tidak selalu berdasarkan latar belakang pendidikan/akademis 

pelamar, yang ditunjukkan dengan gejala-gejala sebagai berikut : 
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1. Perekrutan tidak disesuaikan dengan keahlian yang dibutuhkan; 

2. Perekrutan berdasarkan hubungan keluarga; 

3. Rekrutmen dilaksanakan dengan kebijakan yang berlaku saat ini tanpa ada 

aturan baku yang mengatur dalam merekrut tenaga pendidik dan 

kependidikan; 

4. Waktu pelaksanaan rekrutmen tenaga pendidik dan kependidikan yang 

terlalu singkat; 

5. Tenaga pendidik dan kependidikan masih ada yang tidak sesuai 

penempatannya sesuai latar belakang pendidikan. 

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul Strategi Kepala Sekolah dalam 

Merekrut Tenaga Pendidik dan Kependidikan pada Madrasah Aliyah 

Ma’arif NU Riau. 

B. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul penelitian ini, 

maka ada beberapa istilah yang perlu didefinisikan yaitu: 

1. Strategi Kepala sekolah 

a. Strategi 

yaitu, satu kesatuan rencana yang komprehensif dan terpadu yang 

menghubungkan kekuatan strategi organisasi dengan lingkungan yang 

dihadapinya, kesemuannya menjamin agar tujuan organisasi tercapai.
13
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b. Kepala Sekolah 

yaitu, seorang tenaga fungsional guru yang diberi tugas untuk 

memimpin suatu sekolah dimana diselenggarakan proses belajar 

mengajar, atau tempat dimana interaksi antara guru yang memberi 

pelajaran dan murid yang menerima pelajaran.
14

  

Strategi Kepala Sekolah adalah suatu rencana kesatuan yang 

komprehensif dan terpadu yang dilakukan oleh seorang tenaga 

fungsional guru yang memimpin suatu lembaga sekolah untuk 

mencapai tujuan sekolah. 

2. Rekrutmen Tenaga Pendidik dan Kependidikan 

a. Rekrutmen 

Rekrutmen adalah proses mencari, menemukan dan menarik para 

pelamar yang kapabel untuk dipekerjakan dalam dan oleh suatu 

organisasi.
15

 

b. Tenaga Pendidik dan Kependidikan 

Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan 

dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, 

melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian 

dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada 

perguruan tinggi.
16

 Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan 
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administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan 

teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.
17

 

Rekrutmen tenaga pendidik dan kependidikan adalah proses mencari, 

menemukan dan menarik tenaga pendidik dan kependidikan yang 

kapabel untuk dipekerjakan dalam dan oleh suatu organisasi 

pendidikan. 

C. Masalah Penelitian 

1. Identifikasi masalah 

Penulis mengindetifikasi masalah yang akan dibahas dalam tulisan 

ini adalah sebagai berikut: 

a. Perekrutan Madrasah Aliyah Ma’arif NU Riau belum terlaksana 

dengan baik. 

b. Seleksi tenaga pendidik dan kependidikan di Madrasah Aliyah Ma’arif 

NU tidak sesuai dengan tenaga yang dibutuhkan. 

c. Kepentingan keluarga dalam perekrutan tenaga pendidik dan 

kependidikan di Madrasah Aliyah Ma’arif NU Riau. 

d. Strategi kepala sekolah dalam merekrut tenaga pendidik dan 

kependidikan yang diterapkan di Madrasah Aliyah Ma’arif NU Riau. 

e. faktor yang mempengaruhi strategi kepala sekolah dalam merekrut 

tenaga pendidik dan kependidikan pada Madrasah Aliyah Ma’arif NU 

Riau. 
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2. Batasan Masalah 

Agar pembahasan yang akan dipaparkan oleh penulis lebih terfokus, 

maka penulis membatasi permasalahan yang akan diteliti hanya pada 

strategi kepala sekolah dalam merekrut tenaga pendidik dan kependidikan 

serta faktor yang mempengaruhi strategi perekrutan di Madrasah Aliyah 

Ma’arif NU Riau. 

3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka penulis merumuskan 

masalah penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana strategi kepala sekolah dalam merekrut tenaga pendidik 

dan kependidikan yang dilakukan di Madrasah Aliyah Ma’arif NU 

Riau? 

2. Apa saja faktor yang mempengaruhi strategi kepala sekolah dalam 

merekrut tenaga pendidik dan kependidikan pada Madrasah Aliyah 

Ma’arif NU Riau? 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui strategi rekrutmen tenaga pendidik dan 

kependidikan pada Madrasah Aliyah Ma’arif NU Riau. 

b. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi strategi rekrutmen 

tenaga pendidik dan kependidikan pada Madrasah Aliyah Ma’arif NU 

Riau  
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2. Manfaat penelitian 

Adapun Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Bagi penulis, sebagai syarat menyelesaikan studi S1 Program Studi 

Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan dapat 

memberikan pengetahuan serta menambah wawasan penulis tentang 

segala sesuatu yang berkaitan dengan penerapan manajemen di 

Madrasah Aliyah Ma’arif NU Riau, khususnya dalam melakukan 

proses rekrutmen tenaga pendidik dan kependidikannya agar dapat 

bekerja lebih baik, efektif dan efisien sehingga menjadi sumber daya 

manusia yang lebih produktif. 

b. Bagi lembaga pendidikan, sebagai bahan masukan dan bahan 

pertimbangan untuk mendayagunakan tenaga pendidik dan 

kependidikan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan 

pendidikan yang maksimal demi kemajuan lembaga. 

c. Bagi pihak lain, sebagai informasi dan pengetahuan mengenai strategi 

perekrutan tenaga pendidik dan kependidikan yang baik, ataupun 

sebagai bahan kajian lebih lanjut bagi peneliti berikutnya. 


