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BAB II

LANDASAN TEORETIS

A. Kerangka Teori

1. Pengertian Manajemen

Manajemen berasal dari bahasa latin, yaitu berasal dari kata manus,

yang berarti tangan; dan agree yang berarti melakukan. Kata-kata itu digabung

menjadi kata kerja managere; yang artinya menangani. Managere

diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris; dalam bentuk kata kerja to manage,

dalam bentuk kata benda management, dan manager untuk orang yang

melakukan kegiatan manajemen. Akhirnya, management ditransliterasi ke

dalam bahasa Indonesia menjadi manajemen dengan arti pengelolaan.1

Sedangkan pengertian manajemen secara istilah adalah pemanfaatan

sumber daya secara efektif untuk mencapai tujuan atau sasaran yang

dimaksudkan.2 Manajemen pada dasarnya juga merupakan suatu proses

penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran atau tujuan

tertentu.3

Menurut Nanang Fatah manajemen sering diartikan sebagai ilmu, kiat

dan profesi. Dikatakan sebagai ilmu oleh Luther Gulick karena pada dasarnya

sebuah manajemen adalah ilmu yang mengatur tentang sistem yang ada dalam

1 Husaini Usman, Manajemen: Teori Praktik dan Riset Pendidikan, (Jakarta: PT Bumi
Aksara, 2008), h. 4.

2 Tim Reality, Kamus Bahasa Indonesia, (Surabaya: Reality Publisher, 2008), h. 433.
3 Muhaimin, Suti`ah, Sugeng Listyo Prabowo, Manajemen Pendidikan Aplikasinya dalam

Penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah/Madrasah, (Jakarta: Kencana Prenada Media
Group, 2009), h. 4.
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sebuah institusi. Dalam hal ini juga Luther Gulick mengatakan bahwa

manajemen dipandang sebagai suatu bidang pengetahuan yang secara

sistematik berusaha memahami mengapa dan bagaimana orang bekerjasama.

Dikatakan sebagai kiat oleh Follet karena manajeman mencapai sasaran

melalui cara-cara dengan mengatur orang lain menjalankan dalam tugas.

Dipandang sebagai profesi karena manajemen dilandasi oleh keahlian khusus

untuk mencapai suatu prestasi manajer, dan para profesional dituntut oleh suatu

kode etik.4

Dalam pengertian manajemen di atas tergambar suatu proses

manajeman yang melibatkan fungsi-fungsi pokok yang ditampilkan oleh

seorang manajer, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pemimpinan dan

pengawasan. Dari pengertian ini diperoleh gambaran bahwa manajemen di

sekolah/madrasah adalah segala kiat dan usaha manajer dalam hal ini kepala

sekolah/madrasah dalam memobilisasi seluruh sumber daya yang ada dalam

pengelolaan sekolah/madrasah secara otonomi.

Manajemen merupakan sebuah proses yang dilakukan untuk

mewujudkan tujuan yang diinginkan oleh sebuah lembaga atau organisasi.

Fungsi manajemen antara lain: planning, organizing, actuating dan controlling.

4 Nanang Fatah, Landasan Manjemen Pendidikan (Bandung:Remaja Rosdakarya, 2004),
h. 1.
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Manajemen pada dasarnya merupakan suatu proses penggunaan sumber daya

secara efektif untuk mencapai sasaran atau tujuan tertentu.5

Menurut Stoner, seperti yang dikutip Yati Siti Mulyati dan Aan

Komariah bahwa manajemen merupakan proses perencanaan,

pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota

organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai

tujuan organisasi yang telah ditetapkan.6

Sementara secara sederhana Malayu S.P Hasibuan mendefinisikan

manajemen sebagai ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya

manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dam efisien untuk mencapai

suatu tujuan tertentu.7

Syafaruddin menyimpulkan definisi manajemen berdasarkan beberapa

pendapat pakar, yaitu sebagai suatu proses pengaturan dan pemanfaatan

sumber daya yang dimiliki oleh organisasi melalui kerjasama para anggota

untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efesien.8 Pengaturan dan

pemanfaatan sumber daya organisasi tersebut dimulai dari melakukan

perencanaan yang tepat, pengorganisasian yang baik, penyusunan staf yang

5 Muhaimin, Suti`ah, & Sugeng Listyo Prabowo, Manajemen Pendidikan Aplikasinya
dalam Penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah/Madrasah, (Jakarta: Kencana Prenada Media
Group, 2010), h. 4.

6 Yati Siti Mulyati dan Aan Komariah, Manajemen Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2009),
h. 86.

7 Malayu S.P Hasibuan, Organisasi dan Motivasi Dasar Peningkatan Produktivitas,
(Jakarta: Bumi Aksara, 2005), cet. V, h. 2.

8 Syafaruddin, Manajemen Lembaga Pendidikan Islam, (Jakarta: Ciputat Press, 2005), h.
42.
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tepat dan profesional, pengarahan dan pengawasan yang terkendali dengan baik

sehingga akan menjamin berfungsinya proses manajerial.9

Berdasarkan beberapa pengertian manajemen di atas dapat diambil

suatu kesimpulan bahwa manajemen merupakan perpaduan antara ilmu dan

seni  dalam melakukan kerjasama dalam suatu organisasi melalui proses yang

sistematis, terkoordinasi, koperatif, dan terintegrasi dalam memanfaatkan

berbagai unsur guna mencapai tujuan yang diinginkan secara produktif, efektif,

dan efisien.

Sebuah lembaga sekolah/madrasah dapat berkembang dan berkualitas

dipengaruhi oleh manajemen yang baik pula. Manajemen yang baik tersebut

ditandai beberapa kriteria berikut ini:

a. Tingginya Partisipasi Masyarakat

Dalam Manajemen, pelaksanaan program-program madrasah didukung

oleh tingginya partisipasi masyarakat dan orang tua peserta didik. Orang tua

peserta didik dan masyarakat tidak hanya mendukung sekolah/madrasah

melalui bantuan keuangan, tetapi melalui komite madrasah dan dewan

pendidikan merumuskan serta mengembangkan program-program yang dapat

meningkatkan kualitas madrasah. Madrasah dan orang tua menjalin kerjasama

untuk memberikan bantuan dan pemikiran serta menjadi narasumber pada

berbagai kegiatan peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah/madrasah.

9 Ibid., h. 44.
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b. Kepemimpinan yang Demokratis dan Profesional

Dalam sebuah manajemen, pelaksanaan program- program madrasah di

dukung oleh adanya kepemimpinan madrasah yang demokratis dan

profesional. Kepala madrasah dan guru-guru sebagai aktor utama program

madrasah merupakan figur yang memiliki kemampuan dan integritas

profesaional. Kepala madrasah merupakan menejer pendidikan professional

dalam lembaga pendidikan (sekolah/madrasah) untuk mengelola segala

kegiatan madrasah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan. Guru-guru yang

direkrut oleh madrasah adalah pendidik profesional dalam bidangnya masing-

masing, sehingga mereka bekerja berdasarkan pola kinerja profesional yang di

sepakati bersama untuk memberi kemudahan dan mendukung keberhasilan

pembelajaran peserta didik. Dalam proses pengambilan keputusan, kepala

madrasah mengimplementasikan proses Bottom up secara demokratis, sehingga

semua pihak memiliki tanggung jawab terhadap keputusan yang diambil

beserta pelaksanaannya.

c. Teamwork yang Kompak dan Transparan

Dalam manajemen sekolah/madrasah, keberhasilan program-program

sekolah/madrasah didukung oleh kinerja team yang kompak dan transparan

dari berbagai pihak yang terlibat dalam pendidikan di madrasah. Dalam dewan

pendidikan dan komite sekolah/madrasah misalnya, pihak-pihak yang terlibat

bekerjasama secara harmonis sesuai dengan posisinya masing-masing untuk

mewujudkan suatu sekolah/madrasah yang dapat dibanggakan oleh semua

pihak. Mereka tidak saling menunjukkan kuasa atau paling berjasa, tetapi
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masing-masing berkontribusi terhadap upaya peningkatan mutu dan kinerja

madrasah secara kaffah. Dalam pelaksanaan program misalnya, pihak-pihak

terkait bekerjasama secara profesional untuk mencapai tujuan-tujuan atau

target yang disepakati bersama.

Dengan demikian keberhasilan manajemen sekolah/madrasah

merupakan hasil sinergi dari kolaborasi team yang kompak dan transparan.

Dalam konsep manajemen sekolah/madrasah yang utuh kekuasaan yang

dimiliki sekolah/madrasah, diantaranya adalah pengembalian keputusan

tentang manajemen kurikulum dan pembelajaran, rekrutmen dan manajemen

tenaga kependidikan, serta manajemen keuangan sekolah/madrasah.

Dalam rangka menjawab harapan sekolah/madrasah meningkatkan

mutu pendidikan maka dalam konteks manajemen sekolah/madrasah haruslah

mengikuti empat prinsip, yaitu:

1) Prinsip equifinalitas (equifinality) yang di dasarkan pada teori manajemen

moderen yang berasumsi bahwa terdapat perbedaan cara untuk mencapai

tujuan;

2) Prinsip desentralisasi (decentralization);

3) Prinsip sistem pengelolaan mandiri (self managing system).

4) Prinsip inisiatif manusia (human initiative).10

2. Pengertian Tenaga Pendidik

Dalam ketentuan umum Undang-undang Sisdiknas, pendidik

adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen,

10Susan Albers Moharman, School-Based Manajeman: Organizing for High
Performance (San Fransisco: Jossey Bass, 1994), h. 48-58.
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konselor, pamong belajar, widiaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan

sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam

penyelenggaraan pendidikan.11

Menurut al-Azis, pendidik adalah orang yang bertanggungjawab

dalam menginternalisasikan nilai-nilai religius dan berupaya menciptakan

individu yang memiliki pola pikir ilmiah dan pribadi yang sempurna.12

Berangkat dari uraian di atas maka tanggung jawab pendidik

adalah mendidik individu supaya beriman kepada Allah Swt, dan

melaksanakan syariatnya, mendidik diri supaya beramal shaleh, mendidik

masyarakat untuk saling menasehati dalam melakukan kebenaran.

Tanggung jawab itu bukan hanya sebatas tanggung jawab moral seorang

pendidik terhadap anak didiknya, akan tetapi lebih jauh dari itu, yaitu

mempertanggungjawabkannya kepada Allah Swt.

Guru adalah pendidik, yang memiliki kompetensi sebagai agen

pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta

pendidikan anak usia dini yang meliputi: kompetensi pedagogik,

kompetensi kepribadian, kompetensi professional, dan kompetensi sosial.13

Guru memegang peranan penting dalam kegiatan proses kegiatan

belajar mengajar di sekolah, peran utama ini mengharuskan guru

melaksanakan kewajibannya secara bersungguh-sungguh dengan penuh

rasa tanggung jawab yang didasarkan pada kualifikasi keilmuan yang

11 Anwar Arifin, Memahami Paradigma Baru Pendidikan Nasional Dalam Undang-undang
Sisdiknas, (Jakarta: Depag, 2003), cet., Ke- 3. h. 35.

12 Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Kalam Mulia, 2002), Cet. ke-3, h. 88.
13 Peraturan Pemerintah RI No. 19 tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan.

(Jakarta: Sinar Grafika, 2005), cet., ke-1, h. 17.
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dimilikinya. Oleh karena itu keberhasilan proses pembelajaran menjadi

tanggung jawab utamanya.

Dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya, guru memiliki

kewajiban seperti apa yang telah ditetapkan dalam undang-undang guru

dan dosen pada pasal 20 poin a sampai e:

a. Merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang

bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran.

b. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan

kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu

pengetahuan, teknologi dan seni.

c. Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan

jenis kelamin, agama, suku, ras dan kondisi fisik tertentu, atau latar

belakang keluarga dan status sosial ekonomi peserta didik dalam

pembelajaran.

d. Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode

etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika.

e. Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.14

Berkaitan dengan tugas dan profesinya, guru harus mengetahui,

serta memahami nilai-nilai, serta berusaha berperilaku dan berbuat sesuai

dengan nilai dan norma yang berlaku. Guru juga harus bertanggungjawab

terhadap segala tindakannya dalam pembelajaran di sekolah, dan dalam

kehidupan bermasyarakat.

14 Undang-undang Guru dan Dosen, RI No. 14 Tahun. 2005, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005),
Cet. ke-1, h. 52.
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Sebagai seorang pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan

kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta

memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.15

Kualifikasi akademik adalah tingkat pendidikan minimal yang

harus dipenuhi oleh setiap pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan

atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan undang-undang.

a. Persyaratan Tenaga Pendidik

Untuk dapat melakukan peranan dan melaksanakan tugas serta

tanggung jawabnya, guru memerlukan syarat-syarat tertentu. Adapun

syarat-syarat menjadi guru itu dapat diklasifikasikan menjadi beberapa

kelompok.16

1) Persyaratan administratif. Syarat-syarat administratif ini antara lain

meliputi: soal kewarganegaraan (warga Negara Indonesia), berkelakuan

baik, mengajukan permohonan. Di samping itu masih banyak syarat-

syarat lain yang telah ditentukan sesuai dengan kebijakan yang ada.

2) Persyaratan Teknis. Dalam persyaratan teknis ini ada yang bersifat

formal, yakni harus berijazah pendidikan guru. Hal ini mempunyai

konotasi bahwa seseorang yang memiliki ijazah pendidikan guru itu

dinilai sudah mampu mengajar. Kemudian syarat-syarat yang lain

adalah menguasai cara dan teknik mengajar, terampil mendesain

15 Undang Guru dan Dosen, Pasal 8, Op. Cit., h. 47.
16 Sardiman A.M., Interaksi dan motivasi belajar mengajar, (Jakarta: PT Raja Grafindo

Persada, 2005), h. 126.
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program pengajaran serta memiliki motivasi dan cita-cita memajukan

pendidikan/pengajaran.

3) Persyaratan Psikis. Yang berkaitan dengan kelompok persyaratan

psikis, antara lain: sehat rohani, dewasa dalam berpikir dan bertindak,

mampu mengendalikan emosi, sabar, ramah dan sopan, memiliki jiwa

kepemimpinan, konsekuen dan berani bertanggung jawab, berani

berkorban dan memiliki jiwa pangabdian.

4) Persyaratan Fisik. Persyaratan fisik ini antara lain meliputi: berbadan

sehat, tidak memiliki cacat tubuh yang mungkin mengganggu

pekerjaannya, tidak memiliiki gejala-gejala penyakit yang menular.

Dalam persyaratan fisik ini juga menyangkut kerapian dan kebersihan,

termasuk bagaimana berpakaian. Sebab bagaimanapun juga guru akan

selalu dilihat/ diamati bahkan dinilai oleh para siswa.

b. Kompetensi Tenaga Pendidik

Kompetensi tenaga pendidik dalam proses belajar mengajar, minimal

memiliki empat kemampuan, yakni kemampuan:

1) Merencanakan Proses Belajar Mengajar. Kemampuan merencanakan

program belajar mengajar merupakan muara dari segala pengetahuan

teori, keterampilan dasar, dan pemahaman mendalam tentang objek

belajar dan situasi pengajaran. Arti perencanaan belajar mengajar tidak

lain adalah suatu proyeksi guru mengenai kegiatan yang harus

dilakukan siswa selama pengajaran itu berlangsung. Dalam kegiatan
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tersebut secara terperinci harus jelas kemana siswa itu akan dibawa

(tujuan), apa yang harus ia pelajari (isi atau bahan pelajaran),

bagaimana ia mempelajarinya (metode dan teknik), dan bagaimana kita

mengetahui bahwa siswa telah mencapainya (penilaian). Tujuan

perencanaan belajar mengajar tidak lain sebagai pedoman bagi guru

dalam melaksanakan praktik atau tindakan mengajar.

2) Melaksanakan dan Memimpin/ Mengelola Proses Belajar Mengajar.

Dalam pelaksanaan proses belajar mengajar kemampuan yang dituntut

adalah kreativitas guru dalam menciptakan dan menumbuhkan kegiatan

belajar siswa sesuai dengan rencana yang telah disusun dalan rencana

perencanaan.17 Pada tahap ini, di samping pengetahuan-pengetahuan

teori tentang belajar mengajar, tentang pelajar, diperlukan pula

kemahiran dan keterampilan teknis mengajar. Misalnya, prinsip-prinsip

mengajar, penggunaan alat bantu pengajaran, penggunaan metode

mengajar, keterampilan menilai hasil belajar, keterampilan memilih dan

menggunakan stattegi atau mengajar.

3) Menilai Kemajuan Proses Belajar Mengajar. Setiap guru harus dapat

melakukan penilaian tentang kemajuan yang telah dicapai oleh siswa,

baik secara iluminatif observatif maupun secara struktural-objektif.

Penilaian secara iluminatif observatif dilakukan dengan pengamatan

yang terus menerus tentang perubahan dan kemajuan yang telah dicapai

oleh siswa. Penilaian secara struktural-objektif berhubungan dengan

17 Udin Syaefudin Saud, Pengembangan Profesi Guru, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2010),
h. 52.
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pemberian skor, angka, atau nilai yang biasa dilakuakan dalam rangka

penilaian hasil belajar.

4) Menguasai Bahan Pelajaran. Penguasaan guru akan bahan pelajaran

sangat berpengarih terhadap hasil belajar siswa. Banyak pendapat yang

mengatakan bahwa proses dan hasil belajar siswa bergantung pada

penguasaan pelajaran oleh guru dan keterampilan mengajarnya.

Pendapat ini diperkuat oleh Hilda Taba, seorang pakar pendidikan, yang

mengatakan bahwa efektivitas pengajaran dipengaruhi oleh:

karakteristik guru dan siswa, bahan pelajaran dan aspek lain yang

berkenaan dengan situasi pelajaran.

c. Kode Etik Tenaga Pendidik

Kode etik guru dapat diartikan sebagai aturan tata susila keguruan yang

berkaitan dengan baik dan tidak baik menurut ketentuan-ketentuan yang

berlaku seperti kesopanan, sopan santun dan keadaban. Sedangkan maksud dan

tujuan diadakannya kode etik ialah untuk menjamin agar tugas pekerjaan

keprofesian itu terwujud sebagaimana mestinya dan kepentingan semua pihak

terlindungi sebagaimana layaknya. Dengan adanya kode etik guru dapat

dijadikan pedoman agar terhindar dari segala bentuk penyimpangan.

Adapun rumusan kode etik yang merupakan kerangka pedoman guru

dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya itu sesuai dengan hasil

Kongres PGRI XIII, yang terdiri dari sembilan item berikut ini:
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1) Guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia

Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila.

2) Guru memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional

3) Guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan

melakukan bimbingan dan pembinaan.

4) Guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menunjang

berhasilnya proses belajar mengajar.

5) Guru memelihara hubungan baik dengan orang tua murid dan masyarakat

sekitarnya untuk membina peran serta dan rasa tanggung jawab bersama

terhadap pendidikan.

6) Guru memelihara hubungan seprofesi, semangat kekeluargaan dan

kesetiakawanan sosial.

7) Guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi

PGRI sebagai sarana perjuangan dan pengabdian.

8) Guru melaksanakan segala kebijaksanaan pemerintah dalam bidang

pendidikan.18

3. Manajemen Tenaga Pendidik

Manajemen personalia (pendidik & tenaga kependidikan) ialah

bagian manejemen yang memperhatikan orang-orang dalam organisasi,

yang merupakan salah satu sub sistem manajemen. Perhatian terhadap

orang-orang itu mencakup merekrut, menempatkan, melatih,

18 Ibid, h. 80.
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mengembangkan, dan meningkatkan kesejahteraan mereka yang dikatakan

sebagai fungsi manajemen personalia.19

Tidak hanya hal-hal di atas yang harus ditangani oleh manajer,

tetapi juga memperhatikan pembentukan staf, penilaian, melatih dan

mengembangkan, memberikan kesejahteraan uang dan layanan,

memperhatikan kesehatan dan keamanan, memperbaiki antar hubungan.

Pendidik & tenaga kependidikan merupakan salah satu sub sistem

manajemen yang perlu mendapatkan perhatian yang sama dengan sub

sistem manajemen yang lain, karena ia merupakan kunci keberhasilan

pendidikan.20

Manajemen personil/anggota di sekolah yang menjadi tanggung

jawab kepala sekolah menuntut kemampuan dalam manajemen

personil/anggota yang memadai karena telah menjadi tuntutan bahwa

kepala sekolah harus ikut memikul tanggung jawab akan keberhasilan

maupun kegagalan anggota sekolah. Kesanggupan manajemen yang

dituntut meliputi (1) memperoleh dan memilih anggota yang cakap, (2)

membantu anggota menyesuaikan diri pada tugas-tugas barunya, (3)

menggunakan anggota dengan lebih efektif, dan (4) menciptakan

kesempatan untuk perkembangan anggota secara berkesinambungan.21

Tenaga pendidik dari sudut pandang organisasi merupakan mesin

sukses organisasi dalam mencapai tujuan pendidikan nasional. Sekolah

19 Made Pidarta, Manajemen Pendidikan Indonesia, (Jakarta:PT Asdi Mahasatya, 2004),
h.108

20 Ibid, h. 109
21 Rohiat,Manajemen Sekolah, (Bandung:PT.Refika Aditama, 2009), h. 26-27.
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adalah sebuah organisasi, yang di dalamnya melibatkan guru dan staf-staf

terkait, merekalah yang melaksanakan tugas-tugas organisasi. Karena itu,

personel di sekolah tentu saja meliputi unsur guru yang disebut tenaga

edukatif dan unsur karyawan yang disebut tenaga administratif.

Secara terperinci dapat disebutkan keseluruhan personel sekolah

adalah: kepala sekolah, guru, pegawai tata usaha dan pesuruh atau penjaga

sekolah. Kepala sekolah wajib mendayagunakan seluruh personal secara

efektif dan efisien agar tujuan penyelenggaraan pendidikan di sekolah

tersebut tercapai dengan optimal.

Pendayagunaan ini ditempuh dengan jalan memberikan tugas-tugas

jabatan sesuai dengan kemampuan dan kewenangan masing-masing

individu. Karena itu adanya job diskription yang jelas sangat diperlukan.22

Salah satu unsur dalam manajemen tenaga kependidikan hendaklah

terpenuhi beberapa hal berikut ini:

a. Daftar Personel. Daftar personel memuat identitas atau keterangan

lengkap tentang diri pegawai atau karyawan yang bersangkutan

baik ia itu guru maupun tenaga administratif. Keterangan-

keterangan ini antara lain meliputi nama lengkap dan identitas

pribadi yang lain (agama, tempat tinggal, tahun kelahidan, dan

sebagainya), pangkat, jabatan, pendidikan terakhir, pendidikan

tambahan dan keadaan keluarga.23

22B. Suryosubroto, Manajemen Pendidikan di Sekolah, (Jakarta: PT.Asdi Mahasetya, 2004),
h. 86

23 Ibid, h. 87
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b. Daftar Hadir Guru/Karyawan. Kehadiran guru atau karyawan di

sekolah adalah suatu hal yang mutlak demi berhasilnya tujuan

pendidikan. Dengan memeriksa daftar hadir tersebut maka dapat

dihitung presentase kehadiran atau absensi guru yang bersangkutan.

Disamping itu, yang penting lagi ialah apakah alokasi waktu yang

disediakan selama satu semester atau satu caturwulan itu dapat

dipenuhi oleh guru atau tidak bagi sesuatu bidang studi.

c. Daftar Konduite. Yang dimaksud daftar konduite adalah daftar

yang berisi penilaian terhadap pegawai yang dibuat oleh pimpinan

atau atasannya. Dalam hal ini kepala sekolah membuat daftar

konduite itu berdasarkan penilaian terhadap guru yang menjadi

bawahannya. Aspek apa saja yang dinilai oleh kepala sekolah

dalam daftar konduite guru dan karyawan.24

Di bawah ini perlu dikemukakan beberapa hal yang penting untuk

dinilai menurut Ismed Syarief dkk. adalah:25

a. Kemampuan kerja (perencanaan program mengajar, kecakapan

mengajar, melaksanakan manajemen).

b. Kerajinan

c. Kepatuhan disiplin kerja.

d. Rasa tanggung jawab terhadap tugas negara.

e. Hubungna kerja sama.

f. Kelakuan di dalam dan di luar dinas.

24 Ibid, h. 89
25 Ibid, h. 90-91
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g. Prakarsa (inisiatif).

h. Kepemimpinan.

i. Pekerjaan pada umumnya.

4. Tujuan Manajemen Tenaga Pendidik

Tujuan manajemen tenaga pendidik dan kependidikan berbeda dengan

manajemen sumber daya manusia pada konteks bisnis. Di dunia

pendidikan tujuan manajemen SDM lebih mengarah pada pembangunan

pendidikan yang bermutu, membentuk SDM yang handal, produktif,

kreatif dan berprestasi.

Berdasarkan (Permendiknas No,8 Tahun 2005) Tugas Ditjen PMPTK

Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

(Ditjen PMTK) mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan

kebijakan standarisasi teknis di bidang peningkatan mutu pendidik dan

tenaga kependidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan

menengah, dan pendidikan non formal.26

5. Tugas dan Fungsi Tenaga Pendidik dan Kependidikan

Berdasarkan Undang-undang no. 20 Tahun 2003 Pasal 39: (1) Tenaga

kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan,

pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang

proses pendidikan pada satuan pendidikan. (2) Pendidik merupakan tenaga

professional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses

pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan

26 Tim Dosen Administrasi Pendidikan UPI, Manajemen Pendidikan, (Bandung: Alfabeta,
2010), h. 231.
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pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat,

terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.

Dalam pasal 6 disebutkan bahwa: kedudukan guru dan dosen sebagai

tenaga professional bertujaun untuk melaksanakan system pendidikan

nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional yaitu, beriman dan

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu,

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

bertanggung jawab.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara professional tenaga

pendidik dan kependidikan harus memiliki kompetensi yang disyaratkan

baik dari 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 pendidiakn formal pada jenjang pendidik usia dini,

pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi oleh perguruan

tinggi yang terakreditasi.

Merekapun memiliki hak dan kewajiban dalam menjalankan tugas yaitu:

a. Pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh:

1) Penghasilan dan jaminan kesejahteraan social yang pantas dan

memadai;

2) Penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja,
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3) Pembinaan karier yang sesuai dengan tuntutan pengembangan

kualitas;

4) Perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil

kekayaan intelektual; dan

5) Kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas

pendidikan untuk menujang kelancaran pelaksanaan tugas.

b. Pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban:

a. Menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenagkan,

kreatif, dan dialogis;

b. Mempunyai komitmen secara professional untuk meningkatkan

mutu pendidikan; dan

c. Member teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan

kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang di berikan

kepadanya.27

6. Aktivitas Manajemen Tenaga Pendidik Dan Kependidikan

a. Perencanaan

Perencanaan manajemen pendidik dan kependidikan adalah

pengembangan dan strategi dan penyusunan tenaga pendidik dan

kependidikan (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 sering

27 Ibid., h. 233.
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kali tidak diperhatikan secara seksama. Dengan melakukan perencanaan ini,

segala fungsi SDM dapat dilaksanakan dengan efektif efesien.28

Di negara kita status kepegawaian tenaga pendidik dan kependidikan

terbagi 2 yaitu PNS dan Non PNS dan berada di bawah naungan Departermen

Pendidik Nasional dan Departermen Agama.

Merujuk pada teori perencanaan SDM, maka ada beberapa metode

yang dipakai dalam merencanakan SDM antara lain:

1) Metode Tradisional

Metode ini biasanya disebut sebagai perencanaan tenaga kerja, semata-

mata memperhatikan masalah jumlah tenaga kerja serta jenis dan tingkat

keterampilan dalam organisasi.

2) Metode Perencanaan Terintegrasi

Dalam perencanaan terintegrasi segala perencanaan berpusat pada visi

strategik. Visi tersebut dijadikan standar pencapaian.

b. Seleksi

“Selection” atau seleksi didefinisikan sebagai suatu proses

pengambilan keputusan dimana individu dipilih untuk mengisi suatu jabatan

yang didasarkan pada penilaian terhadap sebesar karakteristik individu yang

bersangkutan, sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh jabatan tersebut.

Tujuan utama dari seleksi adalah untuk:

1) Mengisi kekosongan jabatan dengan personil yang memenuhi persyaratan

yang ditentukan dan dinilai mampu dalam:

28 Samsuddin Sadjili, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Bandung: Pustaka Setia, 2006),
h. 109.
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a) Menjalankan tugas dalam jabatan tersebut;

b) Mendapatkan kepuasan dalam jabatannya sehingga dapat bertahan

dalam system;

c) Menjadi kontributor efektif bagi pencapaian tujuan dalam system;

d) Memiliki motivasi untuk mengembangkan diri.

2) Membantu meminimalisasi pemborosan waktu, usaha, dan biaya yang

harus diinvestasikan bagi pengembnagan pendidikan para pegawai.

Pada dasarnya, setiap elemen yang dipergunakan dalam teknologi

seleksi SDM lebih diarahkan sebagai alat-alat pengaturan karena pada

umumnya perundang-undangan Pemerintah selain menyulitkan bagi

pemilihan dan penggunaan alat seleksi, juga menyulitkan terhadap penentuan

criteria pekerjaan.

Seleksi SDM merupakan suatu proses yang memerlukan penilaian dan

perkiraan untuk memprediksi secara tepat khususnya dalam menentukan

tingkat investasi, kualitas yang baik, spekulatif, atau resiko tinggi.

Beberapa keuntungan yang diperoleh dari pelaksanaan sistem seleksi

tradisional adalah evektivitas biaya, penurunan tingkat pemborosan dana dan

waktu pengawasan, dan minimalisasi masalah penempatan kerja.

a. Proses Seleksi

Dalam proses seleksi, kelompok pelamar yang terdiri dari para

pengajar professional, pengawas administrasi professional, pelaksana teknis

professional, dan tenaga pendukung lainnya harus melalui tiga tahapan
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proses, yaitu: (1) Pra seleksi, yang melibatkan kebijakan dan penepatan

prosedur seleksi, (2) Seleksi, yang merupakan pengajuan seleksi dan

implementasi aturan yang ditetapkan pada tahap satu, (3) Pasca Seleksi,

daftar kemampuan pelamar, bagian personalia, pembuatan kontrak dan

penempatan pegawai.

b. Pra Seleksi

Inti dari tahap pra seleksi adalah bahwa suatu sistem keputusan yang

dijabarkan dalam bentuk prosedur dan kebijakan sistem dapat membantu

memfokuskan upaya organisasi dalam mencapai tujuan seleksi. Terdapat dua

tugas utama pengujian dalam tahap pra seleksi, yaitu:

1) Pengembangan Kebijakan Seleksi

Dasar pengembangan sistem rencana gabungan dalam seleksi personal

dimulai dari dewan pendidikan. Kebijakan dewan mengidentifikasikan

kewenangan dewan berkaitan dengan seleksi, dan kebijakan tersebut

digunakan sebagai pedoman umum dalam proses seleksi.

2) Keputusan Prosedur Pra Seleksi

Kerangka pengembangan keputusan prosedur pra seleksi, meliputi:

a) Hukum dan perundang-undangan seleksi, upaya memi-nimalisasi

permasalahan hukum yang berkaitan dengan aktivitas seleksi.

b) Komponen keputusan seleksi, yaitu pembentukan persyaratan jabatan dan

persyaratan personal.
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c) Kriteria efektifitas keputusan seleksi, yaitu mengembangkan ukuran-

ukuran yang akan digunakan sebagai predictor kinerja atau keberhasilan

(performance predictors or success).

d) Prediktor atau alat untuk memprediksi keberhasilan keputusan seleksi.

c. Proses Seleksi

Proses seleksi di fokuskan pada pertanyaan sejauh mana kecocokan

antara pelamar dan segala kualitasnya dengan tuntunan jabatan. Dalam

konteks ini, ada dua aspek yang penting dicermati yaitu:

1) Penilaian Data dan Pelamar

Ada tiga tipe ukuran yang dapat digunakan secara selektif sebelum

mengambil keputusan dalam kasus dimana informasi yang dibutuhkan sulit

diperoleh melalui saluran-saluran tradisional. Ketiganya adalah:

a) Ujian fisik (tes kesehatan) sebelum bekerja;

b) Tes kecanduan obat-obatan terlarang (drug tasting); dan

c) Latihan-latihan simulasi prilaku, baik secara manual maupun

komputerisasi.

2) Implikasi Tanggung Jawab dari Keputusan Seleksi

Organisasi proses seleksi membutuhkan serangkaian keputusan

seperti bagaimana yang paling baik dilakukan agar dapat memfungsikan

jabatan secara efesiaen dan efektif.

d. Pasca Seleksi

Setelah mengevaluasi para pelamar suatu jabatan, tahap berikutnya

adalah membuat keputusan individual mengenai setiap pelamar berdasarkan
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data pelamar dan pertimbnagan efektivitas pelamar untuk melakukan

pekerjaannya.

Dalam pasca seleksi ada dua hal penting yang harus diperhatikan, yakni

kontrak dan kerangka pekerjaan.

1) Kontrak

Kontrak merupakan suatu kesepakatan antara dua orang atau lebih

untuk tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran nyata dan mematuhi

perjanjian-perjanjian kontrak. Komponen-komponen kontrak pada umumnya

adalah sebagai berikut:

a) “Mutual assent” (suasana/ kondisi penawaran dan penerimaan)

b) Konsideresi

c) Pihak-pihak kompeten yang sah

d) Pengembangan “subject matter” yang tidak dihambat oleh hukum, dan

e) Kesepakatan dalam bemtuk yang dituntut oleh hukum (peraturan).

a. Batasan/kerangka kerja (term of employment)

Sebelum menyelesaikan proses seleksi, pelamar dan organisasi harus

membuat suatu perjanjian berdasarkan batasan/ kerangka kerja. Pengadaan

perjanjian ini penting karena dapat dicapai pemahaman sepenuhnya antara

dua pihak.

Dalam PP Nomor 97 tentang formasi PNS, disebutkan bahwa jumlah

dan susunan pangkat PNS yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi

negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu
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(pasal 1) sedangkan pasal 4 menyebutkan bahwa formasi kesatuan organisasi

negara disusun berdasarkan analisis kebutuhan dan penyediaan pegawai.

Berikutnya adalah PP Nomor 98 Tahun 2000 tentang pengadaan PNS

adalah kegiatan untuk mengisi formasi yang lowong dan dalam pasl 2

dinyatakan bahwa pengadaan PNS dilakukan mulai dari perencanaan,

pengumuman, pelamaran, penyarinagn, pengangkatan PNS, yang dilaksanakan

oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

c. Pengembangan Karier

1) Pentingnya Karier

Berbicara tentang karier maka kita akan bertitik tolak pada asumsi dasar

bahwa seseorang yang mulai bekerja setelah bekerja dalam suatu organisasi

akan terus bekerja untuk organisasi tersebut.

Sondang P. Siagaan menyatakan ada 3 (tiga) pola karier yang harus

diketahui oleh seorang pekerja yaitu:

a) Sasaran karier yang ingin dicapai dalam arti tingkat kedudukan atau

jabatan tertinggi yang mungkin dicapai apabila mampu bekerja

produkktif, loyal, pada organisasi, menunjukan perilaku yang

fungsional serta mampu bertumbuh dan berkembang.

b) Perencanaan karier dalam arti keterlibatan seseorang dalam

pemilihan jalur dan sasaran kariernya.

c) Kesediaan mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam

rangka pengembangan karier sambil berkarya.
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2. Hakikat Tujuan Pengembangan Karier

Secara umum hakikat dan tujuan pengembangan karier merupakan

proses awal yang harus diketahui dengan jelas. Hakikat akan mengacu pada

dasar kekuatan yang membantu proses pengembangan, sedangkan tujuan

justru pada apa serta bagaimana meniti karier yang diharapkan.

Prinsip dasar yang dijadikan panduan pengembangan karier terdiri

dari: (1) kemampuan manajerial, (2) kemampuan fungsional, (3) keamanan,

(4) kreativitas, (5) otonomi independen.

c. Perencanaan Karier

Sondang P Siagaan mengemukakan ada 5 hal yang harus

dipertimbangkan agar para pegawai dapat menentukan jalur karier dan

pengembangan karier yang dapat mereka tempuh:

Pertama, perlakuan yang adil dalam karier. Kedua, kepedulian para

atasan langsung. Ketiga, informasi tentang berbagai peluang promosi.

Keempat, minat untuyk dipromosikan. Kelima, tingkat kepuasan.

d. Pengembangan Karier

Betapapun baiknya suatu perencanaan karier yang telah dibuat oleh

seorang pekerja disertai oleh suatu tujuan karier yang wajar dan realistik,

rencana tersebut tidak akan menjadi kenyataan tanpa adanya pengembangan

karier sistematik dan programmatik.

e. Peranan Departemen SDM dalam pengembangan karier

Merupakan suatu kenyataan bahwa dalam usaha menentukan tujuan,

jalur, rencana dan pengembangan kariernya, seorang pegawai beranjak dari
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keinginan memuaskan berbagai jenis kebutuhannya. Oleh karena itu persepsi

seorang pekerja tentang kemungkinan meniti karier dalam suatu organisasi

akan sangat diwarnai oleh pandangan sampai sejauh mana pemenuhan akan

kebutuhan pribadinya.

f. Pemberhentian

Pemberhentian adalah fungsi operatif terakhir manajemen SDM.

Istilah pemberhentian sinonim dengan separation, pemisahan atau pemutusan

tenaga kerja dari suatu organisasi perusahaan. Fungsi pemberhentian harus

mendapat perhatian serius dari pimpinan.

Pemberhentian berdasarkan pada UU no.12 tahun 1964 KUHP,

berperikemanusiaan dan menghargai yang diberikannya kepada organisasi.

1) Alasan-alasan pemberhentian:

a) Undang-undang

b) Keinginan Perusahaan

c) Keinginan Karyawan

d) Pensiun

e) Kontrak Kerja Berakhir

f) Kesehatan Karyawan

g) Meninggal Dunia

h) Perusahaan diinduksikan

2) Proses Pemberhentian:

a) musyawarah karyawan dengan pimpinan;

b) musyawarah pimpinan serikat buruh dengan pimpinan;
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c) pemutusan berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri.29

Manajemen tenaga pendidik di sekolah atau sering disebut

manajemen ketenagaan sekolah dapat didefinisikan sebagai aktivitas

perencanaan, pengorganisasian, pemotivasian, pengendalian dan penilaian

pegawai di dalam sebuah organisasi pendidikan. Dalam praktiknya,

manajemen personalia mengelola pegawai sekolah sejak perencanaan dan

penerimaan pegawai sampai dengan pemberhentian pegawai.

Untuk memahami lebih jauh tentang manajemen pendidikan,

berikut ini akan dipaparkan tentang fungsi-fungsi manajemen pendidikan

perspektif persekolahan, dengan merujuk kepada pemikiran G.R. Terry,

meliputi :30

a. Perencanaan (planning)

Perencanaan tidak lain merupakan kegiatan untuk menetapkan tujuan

yang akan dicapai beserta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut.

Sebagaimana disampaikan oleh A.Faludi yang dikutip oleh Sudjana

bahwa: Planning is thr process of preparing a set of decision for action

in the future directed at achieving goals by preferable means

(perencanaan adalah mempersiapkan seperangkat keputusan tentang

kegiatan-kegiatan untuk masa yang akan datang dengan diarahkan pada

pencapaian tujuan-tujuan melalui penggunaan sarana yang tersedia)31.

29 Ibid., h. 251.
30 Fentri Akhmawati, Konsep dan Penerapan Fungsi-fungsi Manajemen,

http://fentirakhmawati.blogspot.com/2012/10/konsep-dan-penerapan-fungsi-fungsi.html? diakses
pada tanggal 9 Maret 2013.

31 Sudjana S, Manajemen Program Pendidikan Untuk Pendidikan Nonformal dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia, (Bandung : Falah Production, 2004), h. 58
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Sedangkan T. Hani Handoko  mengemukakan bahwa : “Perencanaan

(planning) adalah pemilihan atau penetapan tujuan organisasi dan

penentuan strategi, kebijaksanaan, proyek, program, prosedur, metode,

sistem, anggaran dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan.

Pembuatan keputusan banyak terlibat dalam fungsi ini.” 32

Arti penting perencanaan terutama adalah memberikan kejelasan

arah bagi setiap kegiatan, sehingga setiap kegiatan dapat diusahakan

dan dilaksanakan seefisien dan seefektif mungkin. T. Hani Handoko

mengemukakan sembilan manfaat perencanaan bahwa perencanaan:

1) membantu manajemen untuk menyesuaikan diri dengan perubahan-

perubahan lingkungan;

2) membantu dalam kristalisasi persesuaian pada masalah-masalah

utama;

3) memungkinkan manajer memahami keseluruhan gambaran;

4) membantu penempatan tanggung jawab lebih tepat;

5) memberikan cara pemberian perintah untuk beroperasi;

6) memudahkan dalam melakukan koordinasi di antara berbagai

bagian organisasi

7) membuat tujuan lebih khusus, terperinci dan lebih mudah

dipahami;

8) meminimumkan pekerjaan yang tidak pasti; dan

32 T. Hani Handoko, Manajemen, (Yogyakarta: BPFE, 1995), h. 10
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9) menghemat waktu, usaha dan dana. 33

Sudjana S. mengemukakan ciri-ciri pokok dalam perencanaan

sebagai berikut:

1) Perencanaan merupakan model pengambilan keputusan secara

rasional dalam memilih dan menetapkan tindakan-tindakan untuk

mencapai tujuan.

2) Perencanaan berorientasi pada berubahan dari keadaan masa

sekarang kepada suatu keadaan yang diinginkan di masa akan datang

sebagaimana dirumuskan dalam tujuan yang akan dicapai.

3) Perencanaan melibatkan orang-orang ke dalam suatu proses untuk

menentukan dan menemukan masa depan yang diinginkan.

4) Memberi arah bagaimana dan kapan tindakan akan diambil serta

siapa pihak yang terlibat dalam tindakan atau keinginan itu.

5) Melibatkan perkiraan tentang semua kegiatan yang akan dilalui atau

akan dilaksanakan.

6) Perencanaan berhubungan dengan menentukan prioritas dan urusan

tindakan yang akan dilakukan.

7) Perencanaan sebagai titik awal untuk dan arahan terhadap kegiatan

pengorganisasian, penggerakan, pembinaan, penilaian, dan

pengembangan. 34

Hal senada dikemukakan pula oleh T. Hani Handoko  bahwa

terdapat empat tahap dalam perencanaan, yaitu :

33T. Hani Handoko, Op. Cit, h. 25
34Sudjana S. Op.Cit, h. 59-60
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1) menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan;

2) merumuskan keadaan saat ini;

3) mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan;

4) mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk

pencapaian tujuan. 35

Pada bagian lain, Indriyo Gito Sudarmo dan Agus Mulyono

mengemukakan bahwa atas dasar luasnya cakupan masalah serta jangkauan

yang terkandung dalam suatu perencanaan, maka perencanaan dapat

dibedakan dalam tiga bentuk, yaitu : (a) rencana global yang merupakan

penentuan tujuan secara menyeluruh dan jangka panjang; (b) rencana

strategis merupakan rencana yang disusun guna menentukan tujuan-tujuan

kegiatan atau tugas yang mempunyai arti strategis dan mempunyai dimensi

jangka panjang; dan (c) rencana operasional yang merupakan rencana

kegiatan-kegiatan yang berjangka pendek guna menopang pencapaian

tujuan jangka panjang, baik dalam perencanaan global maupun perencanaan

strategis.36

Perencanaan strategik akhir-akhir ini menjadi sangat penting sejalan

dengan perkembangan lingkungan yang sangat pesat dan sangat sulit

diprediksikan, seperti perkembangan teknologi yang sangat pesat, pekerjaan

manajerial yang semakin kompleks, dan percepatan perubahan lingkungan

eksternal lainnya.

35 Hani Handoko, Op .Cit., h. 40
36 Agus Mulyono dkk, Manajemen Pendidikan, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 278
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Pada bagian lain lagi, T. Hani Handoko memaparkan secara ringkas

langkah-langkah dalam penyusunan perencanaan strategik, sebagai berikut :

1) Penentuan misi dan tujuan, yang mencakup pernyataan umum

tentang misi, falsafah dan tujuan. Perumusan misi dan tujuan ini

merupakan tanggung jawab kunci manajer puncak. Perumusan ini

dipengaruhi oleh nilai-nilai yang dibawakan manajer. Nilai-nilai ini

dapat mencakup masalah-masalah sosial dan etika, atau masalah-

masalah umum seperti macam produk atau jasa yang akan

diproduksi atau cara pengoperasian perusahaan.

2) Pengembangan profil perusahaan, yang mencerminkan kondisi

internal dan kemampuan perusahaan dan merupakan hasil analisis

internal untuk mengidentifikasi tujuan dan strategi sekarang, serta

memerinci kuantitas dan kualitas sumber daya -sumber daya

perusahaan yang tersedia. Profil perusahaan menunjukkan

kesuksesan perusahaan di masa lalu dan kemampuannya untuk

mendukung pelaksanaan kegiatan sebagai implementasi strategi

dalam pencapaian tujuan di masa yang akan datang.

3) Analisa lingkungan eksternal, dengan maksud untuk

mengidentifikasi cara-cara dan dalam apa perubahan-perubahan

lingkungan dapat mempengaruhi organisasi. Disamping itu,

perusahaan perlu mengidentifikasi lingkungan lebih khusus, seperti

para penyedia, pasar organisasi, para pesaing, pasar tenaga kerja dan



44

lembaga-lembaga keuangan, di mana kekuatan-kekuatan ini akan

mempengaruhi secara langsung operasi perusahaan. 37

Meski pendapat di atas lebih menggambarkan perencanaan strategik

dalam konteks bisnis, namun secara esensial konsep perencanaan strategik

ini dapat diterapkan pula dalam konteks pendidikan, khususnya pada tingkat

persekolahan, karena memang pendidikan di Indonesia dewasa ini sedang

menghadapi berbagai tantangan internal maupun eksternal, sehingga

membutuhkan perencanaan yang benar-benar dapat menjamin sustanabilitas

pendidikan itu sendiri.

b. Pengorganisasian (organizing)

Fungsi manajemen berikutnya adalah pengorganisasian (organizing).

George R. Terry mengemukakan bahwa: “Pengorganisasian adalah tindakan

mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang efektif antara orang-

orang, sehingga mereka dapat bekerja sama secara efisien, dan memperoleh

kepuasan pribadi dalam melaksanakan tugas-tugas tertentu, dalam kondisi

lingkungan tertentu guna mencapai tujuan atau sasaran tertentu”. 38

Lousie E. Boone dan David L. Kurtz yang dikutip oleh George R.

Terry mengartikan pengorganisasian : “… as the act of planning and

implementing organization structure. It is the process of arranging people

and physical resources to carry out plans and acommplishment

organizational obtective.” 39

37 T. Hani Handoko, Op. Cit, h. 45-47
38 George R. Terry, Prinsip-Prinsip Manajemen, (Jakarta Bumi Aksara, 2000), h. 16
39 Ibid. h. 17
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Dari kedua pendapat di atas, dapat dipahami bahwa

pengorganisasian pada dasarnya merupakan upaya untuk melengkapi

rencana-rencana yang telah dibuat dengan susunan organisasi pelaksananya.

Hal yang penting untuk diperhatikan dalam pengorganisasian adalah bahwa

setiap kegiatan harus jelas siapa yang mengerjakan, kapan dikerjakan, dan

apa targetnya.

Berkenaan dengan pengorganisasian ini, Hadari Nawawi

mengemukakan beberapa asas dalam organisasi, diantaranya adalah : (a)

organisasi harus profesional, yaitu dengan pembagian satuan kerja yang

sesuai dengan kebutuhan; (b) pengelompokan satuan kerja harus

menggambarkan pembagian kerja; (c) organisasi harus mengatur

pelimpahan wewenang dan tanggung jawab; (d) organisasi harus

mencerminkan rentangan kontrol; (e) organisasi harus mengandung

kesatuan perintah; dan (f) organisasi harus fleksibel dan seimbang.40

Ernest Dale seperti dikutip oleh T. Hani Handoko mengemukakan

tiga langkah dalam proses pengorganisasian, yaitu : (a) pemerincian seluruh

pekerjaan yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan organisasi; (b)

pembagian beban pekerjaan total menjadi kegiatan-kegiatan yang logik

dapat dilaksanakan oleh satu orang; dan (c) pengadaan dan pengembangan

suatu mekanisme untuk mengkoordinasikan pekerjaan para anggota menjadi

kesatuan yang terpadu dan harmonis. 41

40 Hadari Nawawi, Manajemen Pendidikan, (Bandung: Pustaka Setia, 1992), h. 39
41 T. Hani Handoko, Op.Cit, h. 50
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c. Pelaksanaan/Penggerakkan (actuating)

Dari seluruh rangkaian proses manajemen, pelaksanaan (actuating)

merupakan fungsi manajemen yang paling utama. Dalam fungsi

perencanaan dan pengorganisasian lebih banyak berhubungan dengan

aspek-aspek abstrak proses manajemen, sedangkan fungsi actuating justru

lebih menekankan pada kegiatan yang berhubungan langsung dengan orang-

orang dalam organisasi.

Dalam hal ini, George R. Terry  mengemukakan bahwa actuating

merupakan usaha menggerakkan anggota-anggota kelompok sedemikian

rupa hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran

perusahaan dan sasaran anggota-anggota perusahaan tersebut oleh karena

para anggota itu juga ingin mencapai sasaran-sasaran tersebut. 42

Dari pengertian di atas, pelaksanaan (actuating) tidak lain

merupakan upaya untuk menjadikan perencanaan menjadi kenyataan,

dengan melalui berbagai pengarahan dan pemotivasian agar setiap karyawan

dapat melaksanakan kegiatan secara optimal sesuai dengan peran, tugas dan

tanggung jawabnya.

Hal yang penting untuk diperhatikan dalam pelaksanan (actuating)

ini adalah bahwa seorang karyawan akan termotivasi untuk mengerjakan

sesuatu jika : (a) merasa yakin akan mampu mengerjakan, (b) yakin bahwa

pekerjaan tersebut memberikan manfaat bagi dirinya, (c) tidak sedang

dibebani oleh problem pribadi atau tugas lain yang lebih penting, atau

42 Georgr R. Terry, Op.Cit, h. 45
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mendesak, (d) tugas tersebut merupakan kepercayaan bagi yang

bersangkutan dan (e) hubungan antar teman dalam organisasi tersebut

harmonis.

d. Pengawasan (controlling)

Pengawasan (controlling) merupakan fungsi manajemen yang tidak

kalah pentingnya dalam suatu organisasi. Semua fungsi terdahulu, tidak

akan efektif tanpa disertai fungsi pengawasan. Dalam hal ini, Wayne

Mondy dan Robert M yang dikutip oleh Hikmat memberikan rumusan

tentang pengawasan sebagai: “… someone status  selfcontrol as

orderlioness sign order and accuration in doing cooperation from a group

of unit work in a organization..” 43 (status pengendalian diri seseorang

karyawan, sebagai tanda ketertiban dan kerapian dalam melakukan kerja

sama dari sekelompok unit kerja di dalam suatu organisasi.

Sementara itu, T. Winardi mengemukakan definisi pengawasan

dapat ditujukan ke bidang internal, maupun eksternal. Pengawasan dibidang

internal biasanya difokuskan pada hal-hal berikut:

1) Infut: Jumlah dan kualitas bahan-bahan, para anggota staf, peralatan,

fasilitas-fasilitas dan informasi yang dicapai oleh organisasi yang

bersangkutan.

2) Aktivitas-aktivitas: Skedul dan pelaksanaan aktivitas-aktivitas operasi-

operasi, transformasi serta distribusi yang terjadi di dalam organisasi

tersebut.

43 Hikmat, Manajemen Pendidikan, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 144
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3) Output. Ciri-ciri output yang diinginkan, dan output yang tidak

diinginkan (polusi, bahan buangan, sampah) organisasi yang

bersangkutan. 44

Sedangkan pengawasan eksternal biasanya ditujukan kepada

permintaan lingkungan akan output dan persaingan (sebuah fungsi

pemasaran), sumber-sumber suplai input (sebuah fungsi pembelian dan

fungsi personalia), tersedianya modal (fungsi finansial), teknologi baru

(fungsi teknis dan fungsi riset dan pengembangan, hukum-hukum dan

peraturan-peraturan baru (fungsi iuridis) dan pertimbangan-pertimbangan

lainnya.45

Dengan demikian, pengawasan merupakan suatu kegiatan yang

berusaha untuk mengendalikan agar pelaksanaan dapat berjalan sesuai

dengan rencana dan memastikan apakah tujuan organisasi tercapai. Apabila

terjadi penyimpangan di mana letak penyimpangan itu dan bagaimana pula

tindakan yang diperlukan untuk mengatasinya.

Selanjutnya dikemukakan pula oleh T. Hani Handoko bahwa proses

pengawasan memiliki lima tahapan, yaitu:

1) penetapan standar pelaksanaan; penentuan pengukuran pelaksanaan

kegiatan;

2) pengukuran pelaksanaan kegiatan nyata;

3) pembandingan pelaksanaan kegiatan dengan standar dan

penganalisaan penyimpangan-penyimpangan; dan

44 Winardi, Asas-Asas Manajemen, (Bandung: Mandar Maju, 1990), h. 587
45 Ibid, h. 288
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4) pengambilan tindakan koreksi, bila diperlukan.46

Mengadopsi fungsi manajemen dari para ahli, fungsi manajemen

yang sesuai dengan profil kinerja pendidikan secara umum adalah

melaksanakan planning, organizing, staffing, coordinating, leading

(facilitating, motivating, innovating), reporting dan controlling. Namun

demikian dalam operasionalisasinya dapat dibagi kepada dua yaitu fungsi

manajemen pada tingkat/level makro seperti departemen dan dinas dengan

melakukan fungsi manajemen secara umum dan pada level institusi

pendidikan mikro yaitu sekolah yang lebih menekankan pada fungsi

planning, organizing, motivating, innovating dan controlling.

Demikian juga yang terdapat dalam buku Etika Manajemen Islam

oleh Undang Ahmad Kamaludin dan Muhammad Alfan disebutkan paling

tidak ada empat unsur penting yang harus ada dalam manajemen yaitu :

1) Planning (perencanaan)

2) Organizing (pengorganisasian)

3) Actuating (penggerakan)

4) Controlling (pengawasan) 47

Fungsi-fungsi manajemen ini berjalan saling berinteraksi dan saling

kait mengkait antara satu dengan lainnya, sehingga menghasilkan apa yang

disebut dengan proses manajemen. Dengan demikian, proses manajemen

sebenarnya merupakan proses interaksi antara berbagai fungsi manajemen.

46 T. Hani Handoko, Op,Cit, h. 52
47 Undang Ahmad Kamaludin dk, Etika Manajemen Islam, (Bandung: CV. Pustaka Setia,

2009), h. 31
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Dalam perspektif persekolahan, agar tujuan pendidikan di sekolah

dapat tercapai secara efektif dan efisien, maka proses manajemen

pendidikan memiliki peranan yang amat vital. Karena bagaimana pun

sekolah merupakan suatu sistem yang di dalamnya melibatkan berbagai

komponen dan sejumlah kegiatan yang perlu dikelola secara baik dan tertib.

Sekolah tanpa didukung proses manajemen yang baik, boleh jadi hanya

akan menghasilkan kesemrawutan lajunya organisasi, yang pada gilirannya

tujuan pendidikan pun tidak akan pernah tercapai secara semestinya.

Dengan demikian, setiap kegiatan pendidikan di sekolah harus

memiliki perencanaan yang jelas dan realisitis, pengorganisasian yang

efektif dan efisien, pengerahan dan pemotivasian seluruh personil sekolah

untuk selalu dapat meningkatkan kualitas kinerjanya, dan pengawasan

secara berkelanjutan.

Sedangkan dalam kegiatan manajemen ketenagaan (personalia)

pendidikan, Piet A. Sehartian mengatakan proses kegiatan pengelolaan

ketenagaan atau personalia adalah sebagai berikut:

1) Pencatatan dan pendaftaran ketenagaan (inventarisasi ketenagaan).

2) Penentuan kebijaksanaan dan perencanaan ketenagaan (personnel

policy dan personel planning).

3) Pengadaan ketenagaan (dari recruitment sampai kepada placement).

4) Pengembangan ketenagaan (personnel development, termasuk

promotion).
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5) Pemeliharaan ketenagaan termasuk (salary, walfare, dan incentive

lainnya).

6) Penilaian ketenagaan (personnel appraisal, dan personnel

evaluating).

7) Pemutusan hubungan kerja (discharge and retritment).48

Tenaga pendidik sebagai komponen yang terpenting dalam sebuah

lembaga pendidikan, perlu adanya pengembangan dan pelatihan sabagai

pemeliharaan sumber daya manusia oleh organisasi.

Selanjutnya manajemen sumber daya manusia dalam organisasi

tenaga pendidik mencakup pada:

1) Perencanaan; dalam perencaan manajemen tenaga pendidikan

biasanya terdapat  penentuan-penentuan sebagai berikut:

a) Bentuk-bentuk atau jenis-jenis kegiatan pendidikan yang akan

dilaksanakan

b) Prosedur pelaksanaan kegiatan pendidikan

c) Kebijakan-kebijakan yang dijadikan landasan kegiatan

pendidikan

d) Arah atau tujuan yang hendak dicapai dalam pendidikan

e) Personal yang melaksanakan rencana pendidikan

f) Waktu pelaksanaan rencana kegiatan kependidikan

g) Anggaran biaya yang dibutuhkan dalam kegiatan pendidikan. 49

48 Piet A. Sihartian, Dimensi Administrasi Pendidikan, (Surabaya: Usaha Nasional, 1994),
Cet. ke-1, h. 139-140.

49 Hikmat, Op.Cit, h. 101
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2) Pembinaan; merupakan bagian dari manajemen tenaga pendidik

berkaitan dengan hal-hal berikut :

a) Formasi

b) Pengadaan

c) Penggajian

d) Pengujian kesehatan

e) Kepangkatan

f) Pengangkatan dalam jabatan

g) Pendidikan dan pelatihan

h) Penilaian pelaksanaan pekerjaan

i) Disiplin pegawai

j) Pemberhentian pegawai. 50

3) Penilaian; evaluasi dilaksanakan untuk mengetahui beberapa hal

yang sangat penting, yaitu :

a) Perkembangan prestasi anak didik

b) Baik-buruk, tepat tidaknya metode pembelajaran yang

diterapkan oleh para pendidik.

c) Profesionalitas para pendidik

d) Ketepatan kurikulum yang dijadikan rujukan pembelajaran

e) Strategi pembelajaran yang baik dan tepat untuk diterapkan

f) Efektivitas pelaksanaan kegiatan pembelajaran, dan

50 Ibid, h. 37
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g) Kondisi objektif para pendidik dan anak didik berkaitan dengan

tugas dan fungsinya masing-masing. 51

Semua itu perlu dilakukan dengan baik dan benar agar apa yang

diharapkan tercapai, yakni tersedianya tenaga-tenaga pendidik yang

diperlukan dengan kualifikasi dan kemampuan yang sesuai serta dapat

melaksanakan pekerjaan dengan baik dan benar.

4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Manajemen Tenaga Pendidik

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi manajemen tenaga pendidik di

MTs Negeri Ujung  Tanjung Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir.

dapat dibedakan menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

a. Faktor Internal

Faktor internal ini sebenarnya berkaitan erat dengan syarat-syarat

menjadi seorang guru. Adapun faktor yang dimaksud antara lain:

1) Latar belakang pendidikan guru

2) Pengalaman mengajar guru

3) Keadaan kesehatan guru

4) Keadaan kesejahteraan ekonomi guru

b. Faktor eksternal

1) Sarana pendidikan

2) Kedisiplinan kerja di sekolah

3) Pengawasan kepala sekolah. 52

51 Ibid, h. 126
52 Winardi, Asas-asas Manajemen, Op. Cit, h. 232
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B. Tinjauan Penelitian yang Relevan

Sebatas yang diketahui bahwa ada beberapa penelitian yang dianggap

relevan dengan pembahasan ini, di antaranya:

1. Hazairin, mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Qasim

Riau yang secara khusus melakukan penelitian di Madrasah Tsanawiyah

Madinatun Najah Rengat dengan judul penelitian, “Pelaksanaan

Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS) di Madrasah

Tsanawiyah Madinatun Najah Rengat. Hazairin menyimpulkan bahwa

dalam usaha meningkatkan hasil daripada proses pembelajaran diperlukan

perencanaan, pengelolaan kurikulum, ketenagaan, fasilitas, keuangan,

proses belajar siswa serta iklim sekolah yang kondusif. Di samping itu,

diperlukan adanya proses pertanggungjawaban sekolah (akuntabilitas) dan

keterbukaan manajemen (transparansi) yang baik.53

2. Tesis Amin Maskur, Alumni PPs IAIN Sumatera Utara yang berjudul

“Implementasi Manajemen Peningkatan Kinerja Guru pada MAN Huta

Godang Kab. Labuhan Batu Selatan”. Dalam penelitian ini, Amin Maskur

menemukan bahwa untuk meningkatkan kinerja guru, Kepala Madrasah

melakukan berbagai tindakan manajemen, di antaranya merumuskan

standar kinerja guru yang meliputi: produktivitas kerja guru, prestasi kerja

guru, dan motivasi kerja guru. Setiap kinerja guru dilakukan evaluasi dan

penilaian dengan cara memberikan reward dan punishment. Sementara itu

53 Hazairin, Pelaksanaan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis (MPMBS) di Madrasah
Tsanawiyah Madinatun Najah Rengat, (Pekanbaru: Perpustakaan UIN Suska Riau), Tesis Tahun
2006.
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dalam melakukan evaluasi dan penilaian, kepala madrasah menggunakan

kriteria kualitas kinerja guru yang mencakup: penguasaan bahan ajar,

kemampuan mendiagnosis tingkah laku siswa, kemampuan melaksanakan

proses pembelajaran, dan kemampuan mengevaluasi hasil belajar. Dari

hasil penelitian tersebut secara umum disimpulkan bahwa manajemen

peningkatan kinerja guru pada MAN Huta Godang Kab. Labuhan Batu

Selatan telah terlaksana dengan berbagai kelebihan dan kekurangannya.

C. Konsep Operasional

Konsep kajian ini berkenaan dengan manajemen tenaga pendidik di MTs

Negeri Ujung Tanjung Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir.

Manajemen seorang guru dalam menampilkan dan menerapkan keahlian ilmu

yang dimiliki, sehingga dapat mengantisipasi dinamika kurikulum agar

relevan dengan perkembangan zaman. Adapun konsep operasional adalah

sebagai berikut:

1. Manajemen tenaga pendidik di MTs Negeri Ujung Tanjung Kecamatan

Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir pada aspek planing (perencanaan),

terdiri dari:

a. Jumlah tenaga pendidik yang dibutuhkan.

b. Proses rekrutmen tenaga pendidik

c. Penempatan tenaga pendidik.

2. Manajemen tenaga pendidik di MTs Negeri Ujung Tanjung Kecamatan

Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir pada aspek organizing

(pengorganisasian), terdiri dari:
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a. Jenis dan tingkat keterampilan tenaga pendidik

b. Pengangkatan dalam jabatan struktural.

c. Penggajian tenaga pendidik.

d. Pemberhentian tenaga pendidik.

3. Manajemen tenaga pendidik di MTs Negeri Ujung Tanjung Kecamatan

Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir pada aspek actuating (pelaksanaan),

terdiri dari:

a. Pengembangan karir dan peningkatan kopetensi tenaga pendidik.

b. Pendidikan dan pelatihan tenaga pendidik.

c. Kedisiplinan tenaga pendidik.

4. Manajemen tenaga pendidik di MTs Negeri Ujung Tanjung Kecamatan

Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir pada aspek controling

(pengawasan), terdiri dari:

a. Pengawasan kepala madrasah dalam membuat perencanaan

pengajaran yang dilakukan oleh guru.

b. Pengawasan kepala madrasah terhadap guru dalam melaksanakan

pembelajaran.

c. Pengawasan kepala madrasah terhadap guru dalam mengevaluasi

pembelajaran.

d. Pengawasan kepala madrasah terhadap guru dalam kegiatan

organisasi guru.
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2. Faktor yang mempengaruhi Manajemen Tenaga Pendidik MTs Negeri Ujung

Tanjung Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir, terdiri dari:

a. Faktor intern, yang meliputi latar belakang pendidikan, pengalaman

mengajar guru, dan faktor pengetahuan.

b. Faktor ekstern, yang meliputi perhatian dari pimpinan, dan

pengawasan dari pimpinan.


