
BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Implemetasi Manajemen Sumberdaya Manusia Madrasah

1.1.Pengertian Implemetasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Implementasi adalah

pelaksanaan, penerapan.1 Implementasi merupakan suatu penerapan ide, konsep,

kebijakan, atau inovasi dalam tindakan praktis sehingga memberikan dampak,

baik berupa perubahan pengetahuan, ketermapilan maupun nilai, dan sikap.

Dikemukakan juga bahwa Implementasi adalah ”put something into effect”

(penerapan sesuatu yang memberikan efek atau dampak).2 Implementasi bisa juga

diartikan sebagai aktualisasi secara kongkrit dilapangan.3

Implementasi dapat diartikan pelaksanaan atau penerapan. Browne dan

Wildavsky mengemukakan bahwa ” Implementasi adalah perluasan aktivitas

yang saling menyesuaikan”. Pengertian Implementasi sebagai aktivitas yang

saling menyesuaikan juga dikemukakan oleh Melaughina, adapun Schubert

mengemukakan bahwa ” Implementasi adalah sistem rakayasa. 4

Implementasi memerlukan perencanaan, dan perencanaan terfokus pada

tiga faktor yaitu; orang, program, dan proses. Dimana ketiga aspek tadi saling

1 Tim Penyusun Prima Pena, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Gita Media,
1988), hlm. 342

2Susilo, Muhammad Joko, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Manajemen
Pelaksanaan dan Kesiapan Sekolah Menyungsungnya, (Yokyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 174

3 Ali Imron, Kebiajakan Pendidikan di Indonesia, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 64
4 http://www.minur yusuf.com/pengertian Implementasi Kurikulum, Diakses tgl

11/08/2012
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menunjang satu dengan yang lainnya. Skala prioritas pada satu aspek juga akan

berdampak kepada aspek yang laiunnya.5

Dari pengertian diatas memperlihatkan bahwa kata Implementasi bermuara

pada aktivitas, adanya aksi, tindakan atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan

mekanisme mengandung arti bahwa Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi

suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh untuk

mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu, Implementasi tidak berdiri sendiri

tetapi dipengaruhi oleh obyek berikutnya yaitu program atauperencanaan.

2. Pengertian Manajemen

Istilah Manajemen memiliki banyak arti, tergantung pada orang yang

mengartikannya. Istilah manajemen madrasah acapkali disandingkan dengan

istilah administrasi madrasah. Berkaitan dengan itu, terdapat tiga pandangan

berbeda; pertama, mengartikan lebih luas dari pada Manajemen (Manajemen

merupakan inti dari administrasi); kedua, melihat Manajemen lebih luas dari pada

administrasi dan ketiga, pandagan yang menggangap bahwa Manajemen identik

dengan administrasi.  Berdasarkan   fungsi pokoknya istilah Manajemen dan

administrasi mempunyai fungsi yang sama. Karena itu, perbedaan kedua istilah

tersebut tidak konsisten dan tidak signifikan.6

Manajemen sering diartikan sebagai ilmu, kiat, dan profesi. Dikatakan

sebagai ilmu oleh Luther Gulick karena manajemen dikatakan sebagai suatu

bidang ilmu pengetahuan yang secara sistematik berusaha memahami mengapa

5 Made Pidarta, Manajemen pendidikan Indonesia, (Jakarta: Bina aksara, 1988), hlm. 5
6 E. Mulyasa, Manajemen pendidikan teori dan aplikasi, (Jakarta: Bina aksara, 2004),

hlm 19
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dan bagaimana orang bekerjasama. Dikatakan sebagai kiat oleh Follet karena

manajemen mencapai sasaran melalui cara-cara dengan mengatur oralng lain

dalam menjalankan tugas. Dikatakan sebagai profesi karena manajemen dilandasi

oleh keahlian khusus untuk mencapai sesuatu prestasi manajer.

Dari beberapa pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa

manajemen mengandung beberapa pengertian antara lain:

a. Manajemen sebagai suatu proses

b. Manajemen sebagai suatu aktifitas orang-orang yang melakukan

aktifitas manajemen.

c. Manajemen sebagai suatu seni sekaligus sebagai suatu ilmu yng

dapat dipelajari

Manajemen menurut Kathhryn M. Bartol dan Daved C. Martin adalah

proses untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan melakukan kegiatan dari

empat fungsi utama, yaitu merencanakan (planning), mengorganisasikan

(organizing), memimpin (leading), dan mengendalikan (controlling). Dengan

demikian, manajemen adalah sebuah kegiatan yang berkesinambungan. Sementara

itu menurut Stoner manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian,

pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan

penggunaan sumberdaya-sumberdaya organisasi lainya agar mencapai tujuan

organisasi yang telah ditetapkan.

3. Fungsi Manajemen

Dikemukakan di atas bahwa manajemen pendidikan merupakan suatu

kegiatan. Kegiatan dimaksud tak lain adalah tindakan-tindakan yang mengacu
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kepada fungsi-fungsi manajamen. Berkenaan dengan fungsi-fungsi manajemen

ini. 7

Menurut G.R. Terry terdapat empat fungsi manajemen, yaitu : (1)

planning (perencanaan); (2) organizing (pengorganisasian); (3) actuating

(pelaksanaan); dan (4) controlling (pengawasan). Sedangkan menurut Henry

Fayol terdapat lima fungsi manajemen, meliputi : (1) planning (perencanaan); (2)

organizing (pengorganisasian); (3) commanding (pengaturan); (4) coordinating

(pengkoordinasian); dan (5) controlling (pengawasan). 8

Sementara itu, Harold Koontz dan Cyril O’ Donnel mengemukakan lima

fungsi manajemen, mencakup : (1) planning (perencanaan); (2) organizing

(pengorganisasian); (3) staffing (penentuan staf); (4) directing (pengarahan); dan

(5) controlling (pengawasan). Selanjutnya, L. Gullick mengemukakan tujuh

fungsi manajemen, yaitu : (1) planning (perencanaan); (2) organizing

(pengorganisasian); (3) staffing (penentuan staf);(4) directing (pengarahan); (5)

coordinating (pengkoordinasian); (6) reporting (pelaporan); dan (7) budgeting

(penganggaran).

Untuk memahami lebih jauh tentang fungsi-fungsi manajemen pendidikan,

di bawah akan dipaparkan tentang fungsi-fungsi manajemen pendidikan dalam

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

(1) perencanaan (planning); (2) pengorganisasian (organizing); (3) pelaksanaan

(actuating) dan (4) pengawasan (controlling).

7 E. Mulyasa, Manajemen pendidikan teori dan aplikasi, (Jakarta: Bina aksara, 2004),
hlm 19

8 Ibid, hlm 21
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3.1. Perencanaan (planning)

Perencanaan tidak lain merupakan kegiatan untuk menetapkan tujuan yang

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

disampaikan oleh Louise E. Boone dan David L. Kurtz (1984) bahwa: planning

may be defined as the proses by which manager set objective, asses the future,

and develop course of action designed to accomplish these objective. 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.”

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: (a) membantu manajemen untuk

menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan lingkungan; (b) membantu dalam

kristalisasi persesuaian pada masalah-masalah utama; (c) memungkinkan manajer

memahami keseluruhan gambaran; (d) membantu penempatan tanggung jawab

lebih tepat; (e) memberikan cara pemberian perintah untuk beroperasi; (f)

memudahkan dalam melakukan koordinasi di antara berbagai bagian organisasi;

(g) membuat tujuan lebih khusus, terperinci dan lebih mudah dipahami; (h)
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meminimumkan pekerjaan yang tidak pasti; dan (i) menghemat waktu, usaha dan

dana. 9

Indriyo Gito Sudarmo dan Agus Mulyono (1996) mengemukakan langkah-

langkah pokok dalam perencanaan, yaitu: Penentuan tujuan dengan memenuhi

persyaratan sebagai berikut : (a) menggunakan kata-kata yang sederhana, (b)

mempunyai sifat fleksibel, (c) mempunyai sifat stabilitas, (d) ada dalam

perimbangan sumber daya, dan (e) meliputi semua tindakan yang diperlukan.

Pendefinisian gabungan situasi secara baik, yang meliputi unsur sumber

daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya modal. Merumuskan kegiatan

yang akan dilaksanakan secara jelas dan tegas.

Hal senada dikemukakan pula oleh T. Hani Handoko (1995) bahwa

terdapat empat tahap dalam perencanaan, yaitu : (a) menetapkan tujuan atau

serangkaian tujuan; (b) merumuskan keadaan saat ini; (c) mengidentifikasi segala

kemudahan dan hambatan; (d) mengembangkan rencana atau serangkaian

kegiatan untuk pencapaian tujuan. Pada bagian lain, Indriyo Gito Sudarmo dan

Agus Mulyono (1996) mengemukakan bahwa atas dasar luasnya cakupan masalah

serta jangkauan yang terkandung dalam suatu perencanaan, maka perencanaan

dapat dibedakan dalam tiga bentuk, yaitu : (1) rencana global yang merupakan

penentuan tujuan secara menyeluruh dan jangka panjang, (2) rencana strategis

merupakan rencana yang disusun guna menentukan tujuan-tujuan kegiatan atau

tugas yang mempunyai arti strategis dan mempunyai dimensi jangka panjang, dan

(3) rencana operasional yang merupakan rencana kegiatan-kegiatan yang

9 Ibid, hlm 22
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berjangka pendek guna menopang pencapaian tujuan jangka panjang, baik dalam

perencanaan global maupun perencanaan strategis. 10

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. Pada bagian lain, T. Hani Handoko memaparkan secara ringkas

tentang langkah-langkah dalam penyusunan perencanaan strategik, sebagai

berikut:

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.

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.

10 Ibid, hlm
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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 lembaga-lembaga keuangan, di mana kekuatan-kekuatan ini akan

mempengaruhi secara langsung operasi perusahaan.

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.

3. 2. Pengorganisasian (organizing)

Fungsi manajemen berikutnya adalah pengorganisasian (organizing).

George R. Terry (1986) 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”.

Lousie E. Boone dan David L. Kurtz (1984) mengartikan pengorganisasian : “…

as the act of planning and implementing organization structure. It is the process
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of arranging people and physical resources to carry out plans and

acommplishment organizational obtective”. 11

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 (1992)

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.

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

11 Made Pidarta, Manajemen pendidikan Indonesia, (Jakarta: Bina aksara, 1988), hlm. 5
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mengkoordinasikan pekerjaan para anggota menjadi kesatuan yang terpadu dan

harmonis. 12

3.3. Pelaksanaan (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 (1986) 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. 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. 13

Hal yang penting untuk diperhatikan dalam pelaksanan (actuating) ini

adalah bahwa seorang karyawan akan termotivasi untuk mengerjakan sesuatu jika

: (1) merasa yakin akan mampu mengerjakan, (2) yakin bahwa pekerjaan tersebut

memberikan manfaat bagi dirinya, (3) tidak sedang dibebani oleh problem pribadi

atau tugas lain yang lebih penting, atau mendesak, (4) tugas tersebut merupakan

12 Made Pidarta, hlm. 9
13 Ibid,, hlm. 9
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kepercayaan bagi yang bersangkutan dan (5) hubungan antar teman dalam

organisasi tersebut harmonis.

3.4. 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, Louis E. Boone dan David L.

Kurtz (1984) memberikan rumusan tentang pengawasan sebagai : “… the process

by which manager determine wether actual operation are consistent with plans”.

Sementara itu, Robert J. Mocker sebagaimana disampaikan oleh T. Hani Handoko

(1995) mengemukakan definisi pengawasan yang di dalamnya memuat unsur

esensial proses pengawasan, bahwa: “Pengawasan manajemen adalah suatu usaha

sistematik untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan–tujuan

perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan

nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan

mengukur penyimpangan-penyimpangan, serta mengambil tindakan koreksi yang

diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan dipergunakan

dengan cara paling efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan-tujuan

perusahaan.” 14

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

14 Ibid,
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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 : (a) penetapan standar pelaksanaan; (b)

penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan; (c) pengukuran pelaksanaan

kegiatan nyata; (d) pembandingan pelaksanaan kegiatan dengan standar dan

penganalisaan penyimpangan-penyimpangan; dan (e) pengambilan tindakan

koreksi, bila diperlukan.

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.

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.
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4. Manajemen dalam Pendidikan Islam

Adapun manajemen dalam konsep Islam, dalam agama Islam sejarah

menunjukkan bahwa sebenarnya kegiatan manajemen secara tidak langsung telah

ada ribuan tahun lalu paling tidak dibuktikan dengan berdirinya piramida di

Mesir, tembok besar di Cina, dan sejumlah bangunan spektakuler lain yang

didirikan ribuan tahun lalu. Hasil karya tersebut tentunya tidak mungkin terwujud

tanpa kegiatan terkait pengejawantahan fungsi-fungsi dan tahapan dalam

manajemen, seperti: perencanaan, pengorganisasian, implementasi dan

pengawasan. Kemudian juga perkembangan dan dinamika konsep/teori

manajemen belakangan ini yang memunculkan berbagai tawaran menarik dalam

bentuk konsep, teori dan program yang memudahkan tercapainya tujuan

organisasi. Keberhasilan ilmu terapan ini telah nyata dan terbukti terjadi di dunia

bisnis dan industri. Lalu, kesuksesan tersebut mampu menarik perhatian bidang

lain untuk diadaptasi lantas mengadopsinya.

Disisi lain karakteristik dunia bisnis yang expansif memungkinkan untuk

mengglobalkan konsep manajemen tersebut secara lintas sektoral. Alhasil konsep

manajemen menjadi begitu fenomenal sehingga dunia pendidikan pun tidak

terlepas dari pengaruh dinamika manajemen di dunia industri dan bisnis. Disadari

bahwa fenomena adopsi ilmu, konsep atau teori manajemen dari ranah bisnis dan

industri ke dunia pendidkan memang cukup marak. Salah satu konsep yang

diadaptasi dari bisnis industri dan kemudian diadopsi adalah membangun standar

manajemen di dunia pendidikan. Sehingga institusi pendidikan (termasuk lembaga

pendidikan Islam) banyak yang menggunakan sistem standarisasi ala manajemen
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bisnis industri. Padahal tentu saja kedua dunia itu (bisnis dan pendidikan) berbeda

secara filosofi dan tujuan akhirnya. Sehingga semestinya perlu adanya

pembahasan terkait standar manajemen yang berbasis nilai-nilai Islam. 15

Manusia memiliki ‘kebebasan’ tatkala mencari suatu kebenaran. Prinsip-

prinsip ilmu pengetahuan bersandar pada pengetahuan empirik dan logika (akal

sehat), sementara itu berdasar ajaran Islam makna al-ilm selain mengandung

pengetahuan empirik, akal sehat dan logika juga mesti ditempatkan dibawah

bimbingan atau petunjuk al Qur’an dan Hadist. Penggunaan prinsip-prinsip dalam

ilmu pengetahuan akan melahirkan sejumlah dispilin ilmu baik yang berkategori

ilmu murni maupun terapan. Salah satu diantara produk ilmu pengetahuan yakni

disiplin ilmu manajemen yang bersifat terapan dan kini berbagai konsep, teori dan

program yang dihasilkan dari ilmu manajemen bisa diaplikasikan pada dunia

pendidikan baik institusi pendidikan umum maupun institusi pendidikan

keagamaan (Islam).

Etika berperilaku (termasuk saat bekerja dan menuntut ilmu) dalam Islam

didasarkan pada konsep-konsep ilmu pengetahuan dan rasionalitas (logika akal

sehat) disamping perlunya niat ikhlas semata-mata untuk memperoleh ridho

Allah. Ilmu pengetahuan yang berkembang di dunia ini merupakan

pengejawantahan dari hasil kerja intelektual manusia, bersifat universal tetapi

kemudian dapat memiliki arti (meaning) yang berbeda diantara pelaku dan

pengguna produk ilmu, hal ini disebabkan worldview (pandangan alam) mereka

15 http://www.uinalang.ac.id/index.php?option=com_content&view=article&id=3475:me
mbangun-standar-manajemen-berbasis-nilai-nilai-islam&catid=35:artikel-dosen&Itemid=210
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satu sama lain memang tidak sama. Muslim seyogyanya perlu untuk

mengkonfirmasikan setiap ilmu dalam worldview Islam.

Islam sangat mendukung dan menganjurkan munculnya berbagai ilmu

pengetahuan yang dapat dimanfaatkan umat manusia bagi kemasalahatan hidup di

dunia ini yang diungkap cukup banyak dalam al Qur’an baik berupa ayat-ayat

kauniyah maupun kauliyah. Al Qur’an membenarkan adanya ayat-ayat kauliyah

yang terkait dengan ilmu pengetahuan. Keduanya (ayat-ayat kauniyah dan

kauliyah) tidak dapat dipisahkan satu dan lainnya sebagaimana konsep tauhid

dalam Islam merupakan satu kesatuan dari pemahaman terhadap nilai-nilai

kekuasaan Allah yang Esa dan hasil-hasil ciptaannya berupa ayat-ayat kauliyah.

Kita harus akui bahwa manajemen pendidikan sebagai bidang studi dan

profesi tidak terlepas dari prinsip-prinsip manajemen di dunia industri dan bisnis

karena memang dari situ berawal pengembangan ilmu manajemen dimana model-

model yang biasa diterapkan di dunia industri dan bisnis di alih-fungsikan ke

ranah pendidikan. Pada abad ke-21 teori utama manajemen telah diadaptasi dari

konsep industri lalu dikembangkan kedalam konteks pendidikan meskipun

tentunya terdapat penyesuaian seseuai kebutuhan spesifik dipersekolahan atau

lembaga pendidikan lainnya.16

Model industri dan bisnis selalu sejalan dengan kebutuhan pelanggan dan

keinginan sebagai target bisnis. Oleh karena itu, membangun standar menjadi hal

penting dalam bidang industri bagi kemajuan organisasi perusahaan. Setiap

16
Ibid,
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aktivitas dalam organisasi harus sesuai dengan standar yang ditentukan

manajemen untuk mencapai target yang ditetapkan. Standar-standar manajemen

praktis yang digunakan dunia industri dan bisnis tersebut lalu dimanfaatkan oleh

sektor lain seperti pendidikan tidak terkecuali pendidikan Islam. Manajemen

pendidikan lalu berkembang menjadi bidang baru dalam dunia pendidikan.

Saat ini, sebagian besar teori manajemen yang bersifat global berasal dari

berbagai belahan dunia modern. Hal ini menimbulkan perhatian penting: Apakah

bijaksana untuk menganggap bahwa teori ini bersifat universal dalam arti dapat

diterapkan pada semua konteks persoalan? Kita menyadari sekarang ini standar

manajemen di lembaga pendidikan (Islam) meniru begitu saja standar yang

sebenarnya diperuntukkan untuk lingkungan komersial (profit oriented) tanpa ada

upaya serius dan sistematis terstruktur untuk menggalinya dalam perspektif Islam.

Bahkan sesungguhnya, Al Qur’an, Hadist dan ‘Sirah Nabawiyah’, serta catatan

sejarah dari peradaban Islam merupakan nilai-nilai yang dapat digunakan untuk

membuat dan atau mengembangkan standar manajemen Islam. Nilai-nilai Islam

sejatinya mampu menawarkan tata pandang alternatif bagi masyarkat dunia di

semua aspek kehidupan karena Islam merupakan suatu sistem nilai. Islam

adalah “rahmatan lil ‘alamin”, dalam arti bahwa jika kita mampu mengekstrak

nilai-nilai Islam, maka manusia akan mendapatkan banyak manfaat. Oleh karena

itu, standar manajemen tentu dapat dibangun berdasarkan nilai-nilai Islam. 17

Manajemen dalam pandangan Islam adalah: selalau merujuk pada dasar

relegius, Islam pada dasarnya memberikan konsep dalam melakukan aktifitas

17
Ibid,
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yang berkaitan dengan manajmen pendidikan, sebagaimana dalm QS.Al-Insyirah

(94): 1-7











Artinya: Bukankah kamu telah melanpangkan dadamu, dan kami telah

menghilangkan dari   dadamu beban yang memberatkan punggungmu.
Dan kami tinggalkan sebutan namamu, karena sesungguhnya sesudah
kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari
suatu urusan).Maka kerjakanlah dengan sunggug-sungguh urusan yang
lain. 18

Ayat diatas menjelaskan bahwa secara eksplisit dan implisit manajemen

telah di atur dalam islam, demikian halnya dalam penyelesaian urusan

menunjukan adanya proses pendidikan, bahwa disamping setiap urusan harus

diselesaikan dengan terencana dan sereius.

Pandangan Islam terhadap manajemen, adalah segala sesuatu yang harus

dilakukan secara rapi, benar, tertib, dan teratur. Proses-prosesnya harus diikuti

dengan baik. Sesuatu tidak boleh dilakukan secara asal-asalan. Hal ini merupakan

prinsip utama dalam ajaran Islam. Rasulullah saw. Bersabda dalam sebuah hadits

yang diriwayatkan Imam Tabrani.

إّن هللا یحّب إذا عمل أحدكم العمل إتقنھ

Artinya: “Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang jika melakukan
sesuatu pekerjaan, dilakukan secara Itqan (tepat, terarah, jelas dan tuntas)”.
(HR Thabrani) 19

18 Departemen Agama RI, AlQur’an dan tarjemah Bulan Bintang, Jakarta 1970, hlm.8
19 Mahrum Sayyid Ahmad Al Hasyimi, Mukhtarul Hadits Wa Al Hukmu Al

Muhammadiyah, Surabaya, Daar An-Nasyr-Misriyah, tt, hlm.34
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Arah pekerjaan yang jelas, landasan yang mantap, dan cara-cara

mendapatkannya yang transparan merupakan amal perbuatan yang dicintai Allah

SWT. Sebenarnya, manajemen dalam arti mengatur segala sesuatu agar dilakukan

dengan baik, tepat dan tuntas merupakan hal yang disyariatkan dalam ajaran

Islam.

Demikian pula dalam hadits riwayat Imam Muslimin dari Abi Ya’la,

Rasulullah bersabda,

ا ن هللا كتب اال حسا ن علي كل شیئ

Artinya :“Sesungguhnya Allah SWT. mewajibkan kepada kita untuk

berlaku Ihsan dalam segala sesuatu”. (HR. Muslim) 20

Kata Ihsan bermakna melakukan sesuatu secara maksimal dan optimal.

Tidak boleh seorang muslim melakukan sesuatu tanpa perencanaan, tanpa adanya

pemikiran, dan tanpa adanya penelitian, kecuali sesuatu yang sifatnya emergency.

Akan tetapi, pada umumnya dari hal yang kecil hingga yang besar, harus

dilakukan secara ihsan, secara optimal, secara baik, benar, dan tuntas.21

2. Konsep Manajemen Sumberdaya Manusia

2.1. Pengertian Sumberdaya Manusia

Manajemen terdiri dari enam unsur (6 M) yaitu : man, money, methode,

materials, machine, dan market. Unsur man (manusia) ini berkembang menjadi

20 Yahya Ibnu Syafiuddin An-Nawawi, Hadits Arbain, hlm.17
21 Sulistiyorini, Manajemen Pendidikan Islam, Surabaya : Elkaf, 2006, hlm. 2
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suatu bidang ilmu manajemen yang disebut manajemen sumberdaya manusia

yang merupakan terjemahan dari man power management.22

Seperti ilmu lain yang menyangkut manusia tidak ada defenisi manajemen

sumberdaya manusia yang diterima secara universal. masing-masing penulis buku

teks bidang tersebut memberi definisi yang berbeda satu dengan yang lainnya.

Menurut Flippo; "Personnel Management is the planning, organizing, directing

and controling of the procurement, development compensation, integration,

maintenance, and separation of human resource to the end that individual,

organizational and societal objectives are accomplished.23 Sedangkan menurut

Cascio “Human Resources Management is the attraction, selection, retention,

development, and utilization of human resources in order to achieve both

individual and organizational objectives”.24 Definisi lain dikemukakan oleh

Randall, yaitu;

Personnel and Human Resources Management is the rocognition of the

important of an organization’s work force as vital human resources constributing

to the organization’s goals, and the use of several frngtion and activities to ensure

that human resources and used effectivly and fairly for the benefit of the

individual, the organization, and society. 25

22 Malayu Hasibuan. Manajemen Sumberdaya Manusia. Edisi revisi, Jakarta, Bumi Aksara,
2000, hlm. 9

23 Edwun B Flippo. Personnel Management. Sixth Edition, Singapore, McGraw – Hill,
1984, hlm. 5

24 Wayne Cascio dan Elias M Awad. Human Resource Management : An Information
Sistem Approah. Reston, Virginia, Reston Publishing Company Inc, 1981, hlm. 3.

25 Randal R. Schuler. Personnel human Resources Management. New York, West
Publishing Company 1987, Hlm.3
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Berdasarkan defenisi tersebut, maka dapat dikatakan bahwa manajemen

sumberdaya manusia (MSDM) adalah salah satu lapangan manajemen yang

bertalian dengan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian

dan pengadaan, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, dan

pelepasan sumberdaya manusia secara efektil dan fair untuk mencapai baik tujuan

individu, organisasi, dan masyarakat.

Sejalan dengan definisi di atas, dalam mencapai tujuannya manajemen

sumberdaya manusia memiliki sejumlah fungsi seperti; penarikan, seleksi,

pemeliharaan, pengembangan, dan pemanfaatan. Versi lain dikemukakan oleh

Byars, yaitu; planning, rekruiting selecting, training and conseling,

compensation, and union labor. Sedangkan Stoner menyebutkan aktivitas dasar

MSDM, meliputi; perencanaan surnberdaya manusia, rekrutmen, seleksi,

sosialisasi, pelatihan dan pengembangan, penilaian prestasi kerja, promosi,

transfer, demosi, dan PHK. .26

Dalam kaitannya dengan aktivitas manajemen personalia di sekolah Casteter

membagi fungsi manajemen sumberdaya manusia meliputi; perencanaan

(planning), rekrutmen (rekruitment), seleksi (selection), pengenalan (induction),

penilaian (apraisal), pengembangan (development), kompensasi (compensation),

tawar menawar (bargaining), keamanan (security), keberlangsungan (continuity),

dan informasi (infonnation).27

26 James A. F. Stoner. Dkk. Manajemen. Alih Bahasa, Alexander Sindoro, Jakarta, PT.
Prenhlmlindo, 1996, hlm. 68-69.

27 Willian B Casteter. The Personnel Fungtion In Educational Administration. New York,
MacMillon Publishing Co., 1981, hlm. 48.
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Dalam penelitian ini, penulis menggunakan fungsi procurement

(pengadaan) untuk mewakili fungsi-fungsi perencanaan, rekrutmen, seleksi, dan

penempatan.

2.2.Tujuan, Aktivitas, Tanggung Jawab MSDM

a. Tujuan dan Maksud MSDM

Dalam manajemen Sumberdaya Manusia, ada empat prinsip dasar yaitu:

pertama, karyawan adalah investasi, yang jika dikelola dan dikembangkan akan

memberi manfaat jangka panjang bagi organisasi dalam bentuk peningkatan

produktivitas. Kedua, kebijakan, program, dan pelaksanaan harus diciptakan guna

memberi kepuasan terhadap kebutuhan ekonomi dan emosi karyawan. Ketiga,

lingkungan kerja harus diciptakan dimana karyawan didorong untuk

mengembangkan dan mendayagunakan skil mereka. Keempat, program dan

pelaksanaan manajemen SDM harus diimplementasikan sesuai dengan tujuan

keseimbangan kebutuhan dan memenuhi tujuan organisasi dan karyawan.28

Menurut Wether dan Davis ada empat tujuan (objectives) dari manajemen

sumberdaya manusia, yaitu:

a. Tujuan kemasyarakatan (societal objectives) Secara sosial bertanggung

jawab akan kebutuhan masyarakat dan tantangan-tantangannya, sementara

itu meminimalisir pengaruh nagatif dari tuntutan itu terhadap organisasi.

Suatu kegagalan dari organisasi untuk memakai segala sumberdaya yang

dimiliki untuk kemanfaatan bagi masyarakat, akan membawa akibat

adanya pemabatasan-pembatasan. Misalnya, masyarakat dapat

28 Michael R Carell dkk. Human Resource Management; Global Styrategies For Managing
A Diverse Workforce. New-Jersey, Englewood Cliffs, 1995, hlm.9.
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memberlakukan undang-undang yang membatasi keputusan sumberdaya

manusia .29

b. Tujuan organisasional (organizational objectives). Mengakui bahwa

adanya manajemen sumberdaya manusia menyumbang pada efektifitas

organisasi. Manajemen sumberdaya manusia bukanlah sebagai tujuannya,

tetapi hanya merupakan alat untuk membantu organisasi dalam mencapai

tujuan”.

c. Tujuan fungsional (fungtional objectives). Memelihara agar kontribusi dari

departemeri personalia dalam tingkatan yang sepadan dengan kebutuhan

organisasi. Adalah merupakan pemborosan, apabila manajemen

sumberdaya manusia lebih tinggi atau lebih rendah kualitasnya dari pada

yang dibutuhkan oleh organisasi. Tingkat pelayanan dari departemen harus

memadai untuk organisasi yang dilayaninya.

d. Tujuan pribadi (individual objectives). Membantu pegawai dalam

mencapai tujuan pribadi mereka sejauh tujuan itu membantu konstribusi

mereka untuk organisasi. Tujuan tujuan pribadi dari pegawai harus

dipenuhi jika organisasi ingin tetap memelihara dan memotivasi mereka,

sebab jika tidak maka performansi dan tingkat kepuasan akan menurun

dan bahkan akan meninggalkan organisasi.

Sementara itu menurut Randal ada tiga tujuan utama dari Manajemen

Sumberdaya Manusia yaitu; menarik pelamar yang qualified, meningkatkan

kegairahan karyawan, dan memotivasi karyawan.30

29 Willian B Wether, Jr and Keith Devis. Human Resources Management and Personel
Management. New York, McGraw – Hill. 1993, hlm. 11
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Sedangkan maksud (purpose) dari Manajemen Sumberdaya Manusia

adalah untuk meningkatkan produktifitas, seperti dikemukakan oleh Wether dan

Devis, yaitu “The purpose of human resources management is to imrove

constribution of people to the organization in an ethical and socially responsible

way.31

Lebih luas maksud (purpose) Manajemen Sumberdaya Manusia adalah

juga meliputi peningkatan kualitas kehidupan kerja (quality work of life) dan

kepatuhan terhadap peraturan (legal complience).32 Sebagaimana dikemukakan

oleh Randall” The three purposes of PHRM are improved productivity,33

improved quality of work life, and legal compliance.34

b. Aktivitas MSDM

Aktivitas manajemen sumberdaya adalah keseluruhan aksi yang dilakukan

untuk menyiapkan dan mempertahankan tenaga kerja yang tepat bagi organisasi.

Kunci dari aktivitas manajemen sumberdaya manusia adalah full service.

Aktivitas-a.ktivitas tersebut memenuhi tujuan manajemen sumberdaya

manusia. Manakala tujuan tersebut tercapai maka sasaran manajemen sumberdaya

manusia tercapai melalui orang-orang yang memberi konstribusi terhadap strategi

organisasi dan tujuan keseluruhan dari efisiensi dan efektifitas.

Aktivitas-aktivitas manajemen sumberdaya manusia terdiri dari tindakan-

tindakan yang efektif untuk memberikan kepada organisasi satuan keda yang

30 Randal S. Schuler. Op. Cit., hlm 10
31 Op. Cit., hlm 10
32 Op. Cit., hlm 11 - 13
33 Productivity is theratio of an orgnazation outputs (good and services) to its inputs

(people, capital, materials, and energy). Ibid,. hlm. 9.
34 Ibid., hlm. 13.
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efektif. Aktivitas-aktivitas tersebut secara sistematis dapat dilihat pada uraian

berikut. Setelah organisasi merancang dan merancang kembali pekerjaan-

pekerjaan berbagai upaya dibuat untuk mengestimasi kebutuhan-kebutuhan

sumberdaya manusia organisasi di waktu yang akan datang melalui suatu kegiatan

yang disebut perencanaan sumberdaya manusia. Atas dasar informasi analisis

pekerjaan dan kebutuhan-kebutuhan karyawan di waktu yang akan datang,

kegiatan rekrutment berusaha untuk memperoleh para pelamar pekerjaan yang

qualified untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Apa yang dihasilkan adalah

sejumlah pelamar yang disaring melalui proses seleksi. Proses ini memilih orang-

orang yang memenuhi spesifikasi kebutuhan .35

Karena para karyawan baru jarang secara tepat sesuai degan kebutuhan -

kebutuhan organisasi, mereka harus dilatih agar dapat melaksanakan pekerjaan

denga efektif. Rencana-rencana sumberdaya manusia selanjutnya menunjukkan

permintaan-pertmintaan baru organisasi. Berbagai permintaan ini dipenuhi

melalui penarikan para karyawan tambahan dan melalui pengembangan para

karyawan yang telah ada sekarang. Program pengembangan karyawan

mengajarkan berbagai keterampilan baru kepada karyawan agar mereka menjadi

tidak usang untuk memenuhi keinginan-keinginan karier pribadi mereka.

Kemudian sejalan dengan perubahan permintaan, kegiatan-kegiatan penempatan

melakukan transfer, promosi, demosi, pemberhentian sementara, atau bahkan

pemecatan para karyawan.36

35 Ibid., hlm. 14.
36 Ibid.
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Untuk memeriksa kegiatan-kegiatan personalia di atas, prestasi kerja perlu

dinilai. Kegiatan-kegiatan penilaian ini tidak hanya mengevaluasi prestasi kerja

karyawan, tetapi juga menunjukkan seberapa baik berbagai kegiatan personalia

telah diadadakan. Prestasi keda karyawan yang jelek bisa berarti bahwa kegiatan-

kegiatan seleksi, latihan, dan pengembangan perlu ditinjau kembali, atau mungkin

ada masalah dengan motivasi dan kepuasan kerja karyawan.

Bila karyawan melaksanakan pekerjaan dengan baik, mereka harus

mendapat kompensasi yang adil dan layak. Bentuk penghargaan ini mencakup

pengupahan dan penggajian, serta berbagai bentuk kompensasi pelengkap- fringe

benefit seperti asuransi dan rekreasi . Balas jasa lain juga berupa pelayanan

karyawan, seperti penciptaan kondisi kerja yang aman dan sehat, yang biasanya

merupakan perwujudan kepatuhan legal. Selanjutnya, upaya-upaya motivasi,

komunikasi, pengendalian stress, konseting, dan disiplin adalah teknik-teknik

penting lain yang digunakan untuk memelihara prestasi dan kepuasan karja

karyawan.37

Bila kegiatan-kegiatan manajemen personalia tidak memuaskan

kebutuhan-kebutuhan karyawan secara sukses, para karyawan mungkin

berkumpul dan melakukan kegiatan kolektif. Hal ini mengakibatkan manajemen

personalia dihadapkan dengan situasi baru, hubungan serikat karyawan

manajemen. Untuk menanggapi ‘tuntutan-tuntutan’ kolektif para karyawan, fungsi

personalia perlu merundingkan dan mengadministrasikan suatu perjanjian kerja.

37 Ibid
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Efektilitas kerja departemen personlia dapat dievaluasi dengan melakukan

audit personalia. Keterbatasan anggaran sering memaksa departemen personalia

hanya melakukan evaluasi terhadap efektifitas setiap kegiatan dalam pencapaian

sasaran-sasaran manajemen personalia, tidak mengevaluasi kegiatan secara

keseluruhan. Akhirnya, untuk mendukung semua kegiatan tersebut, organisasi

perlu mengembangkan sistem informasi manajemen sumberdaya manusia.

c. Tanggung Jawab dalam MSDM

Aktivitas manajemen sumberdaya manusia adalah menjadi tanggung

jawab bersama bagi semua manajer. Manakala manajer melalui organisasi tidak

menerima tangung jawab maka aktivitas manajemen sumberdaya manusia

terlaksana secara parsial atau tidak sama sekali. Bahkan jika suatu departemen

sumberdaya manusia ada dalam organisasi maka seluruh operasi manajerial dan

keahlian sumberdaya menjadi tanggung jawab bagi kinerja karyawan.

Menurut Wether dan Davis, untuk mencapai maksud dan tujuan organisasi

maka departemen sumberdaya manusia harus mendapatkan, mengembangkan,

memanfaatkan, mengevaluasi, mempertahankan dan memelihara jumlah dan tipe

pegawai yang tepat untuk organisasi.38

Tanggung jawab untuk kegiatan-icegiatan manajemen suberdaya manusia

terletak path setiap manajer, baik manajer lini (line nwnager) ataupun spesialis

atau manajer personalia. Para manajer secara individual terkait dalam pembuatan

rencana, seleksi, orientasi, latthan, pengembangan, evaluasi, kompensasi, dan

38 Ibid hlm 15
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kegiatan-kegiatan personaila yang lain meskipun itu terutama dikedakan oleh abli

atau spesialis dalam departemen sumberdaya manusia.

Jika manajer pelaksana atau manajer lini menganggap pekerjaan

personalia itu sangat mengganggu tugasnya maka ia dapat mendelegasikannya

kepada orang lain tetapi tanggung jawab tetap di tangannya.

2. Pendekatan dalam MSDM

Ada beberapa pandangan yang menonjol dari manajemen sumberdaya

manusia, yaitu:

a. Pendekatan sumberdaya manusia (Human Resource approach).

Manajemen suMberdaya manusia merupakan manajemen mengenai orang-

orang, pentingnya dan martabat manusia jangan diabaikan. Hanya melalui

perhatian yang cermat terhadap kebutuhan dari para pegawai maka

organisasi akan tumbuh dan hidup sehat.39

b. Pendekatan managemen (Management approach). Manajemen

sumberdaya manusia merupakan tanggung jawab semua manager. Adanya

departemen sumberdaya manusia adalah untuk melayani manajer dan para

pegawai melalui ahli-ahlinya. Maka performansi dan baiknya setiap

pegawai, merupakan tanggung jawab oleh dua orang yaitu atasan langsung

dari pegawai dan departemen sumberdaya manusia.

c. Pendekatan proaktil (proactive approach). Manajemen sumberdaya

manusia dapat mempertinggi konstribusinya untuk para pegawai, manajer,

39 Op. Cit, hlm 28
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dan organisasi dengan cam mengantisipasi tantangan-tantangan sebelum

betul-betul terjadi

d. Pendekatan mekanis (mekanic approath). Mekanisasi (otomatisasz) adalah

mengganti peranan tenaga kerja manusia dengan tenaga mesin untuk

melalksanakan pekerjaan. Penggantian ini didasarkan pada pertimbangan

ekonomis, kemanusiaa, efektifitas, dan kemampuan yang lebih besar dan

lebih baik. Pendekatan mekanis ini menitikberatkan analisisnya kepada

spesialisasi, efektifitas, stàndarisasi, dan memperlakukan karyawan sama

dengan mesin. Spesialisasi semakin mendalamm dan pembagian semakin

mendetail sebagai akibat perkembangan perusahaan dan kemajuan

teknologi canggih. Dalam hal ini seorang pekerja hanya mengerjakan satu

jenis pekerjaan saja .40

e. Peridekatan paternalis (patternalistic approach). Pada pendekatan

paternalis, manajer untuk pengarahan bawahannya bertindak seperti bapak

terhadap anakya. Para bawahan diperlakukan dengan baik, fasilitas-

fasilitas diberikan, bawahan dianggap sebagai anak-anaknya.

f. Pendekatan sistem (sistem approach). Pendekatan sistem sosial ini

memandang bahwa organisasi/perusahaan adalah suatu sistem yang

komplek yang beroperasi dalam lingkungan yang komplek yang bisa

disebut sebagai sistem yang ada di luar. Manajer mengakui dan menyadari

bahwa tujuan organiasi baru akan tercapai jika terbina kerja sama yang

harmonis antar sesama karyawan, bawahan dengan atasan, serta terjadi

40 Malayu  Hasibuan, Op. Cit. hlm. 17
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kerjasama yang baik diantara sesama karyawan. Pemikiran ini didasarkan

pada adanya saling ketergantungan, interaksi, dan keterkaitan di antara

sesama karyawan.

Hal ini sejalan dengan filsafat manajemen sumberdaya manusia yang

disasarkan pada pandangan optimis akan sifat (alamiah) manusia yang memiliki

potensi kreatif, dapat dipercaya, dan kerjasama. Manusia tidak dipengaruhi oleh

wairisan dan insting untuk menjadi berarti, tingkah laku mereka merefleksikan

karakter pengalaman hidup mereka sebagian sebagai orang dewasa, dan manusia

memiliki potensi untuk berkembang dan membangun kerja sama dengan yang

1ain.41

2.3. Posisi Guru dalam MSDM Pendidikan

Sumberdaya manajemen yang terlibat dalam organisasi atau lembaga-

lembaga termasuk lembaga pendidikan, antara lain; manusia, sarana dan

prasarana, biaya, teknologi, dan informasi. Namun demikian sumberdaya yang

paling penting adalah sumberdaya manusia. Bagaimana manajer menyediakan

tenaga, bakat kreativitas, dan semangatnya bagi organisasi. Karena itu, tugas

penting da seorang manajer ada menye menempatkan, melatih, dan

mengembangkan sumberdaya manusia. Sebab pengembangan sumberdaya

manusia mempunyai hubungan yang positif dengan produktivitas dan

pertumbuhan organisasi, kepuasan kerja, kekuatan, dan profesionalisasi manajer.

Menurut Shetty dan Vernon B. Bucher dalam sumberdaya manusia

terkandung aspek; kompetensi, ketrampilan/skill, prilaku, motivasi, dan

41 Dale S Beach. Personnel; TheManagement People At Work. Fouth Edition, New York,
MacMillan Publishing Co., 1980, hlm. 36.
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komitmen. Dalam pendidikan, jenis sumberdaya manusia berdasarkan ruang

lingkup keterlibatanya ke dalam penyelenggaraan pendidikan dikelompokan ke

dalanm SDM dalam sekolah dan SDM pendidikan luar sekolah42

Selanjutnya, dalam PP NO. 38 tahun 1992 (bab II pasal 3) tentang tenaga

kependidikan ditegaskan pengelompokaimya menjadi tenaga pendidik

(pembimbing, pengajar, pelatih), pengelolah, pengawas, laboran, teknisi sumber

belajar, peneliti dan penguji. Tenaga pendidik dengan tugas utama mengajar

dimaksudkan untuk tenaga pengajar di jalur sekolah. UU RI NO. 2 tahun 1989

Bab VII pasal 27 ayat 3 menyebutkan babwa tenaga pendidik yang khusus

diangkat dengan tugas utama mengajar pada pendidikan dasar dan menengah

adalah guru dan di perguruan tinggi disebut dosen.

Pengelolaan sumberdaya kependidikan yang mencakup berbagai aspek

dalam manajemen pendidikan akan bermuara pada pelasanaan tugas guru pada

jenjang pendidikan dasar dan menengah. Tenaga pendidik sebagai sumberdaya

manusia dalam organisasi pendidikan sangat penting pengelolaannya karena

selain sebagai salah satu sub sistem manajemen SDM, juga merupakan kunci

keberhasilan atau kegagalan pendidikan. Dalam konteks mi, posisi guru dalam

sebagai sumberdaya kependidikan merupakan komponen yang tidak terpisahkan

dari bagian lainnya dalam manajemen pendidikan, seperti terlihat pambar berikut:

2.3.1. Konsep Pengadaan (Procurement)43

42 Nanang Fattah. Lndasan Manajemen Pendidikan.Bandung, Remeja Rosadakarya, 200,
hlm. 13

43 Istilah Procurement adalah salah satu fungi operasional mananjemen personalia yang
dimajukan oleh Edwin B. Fliffo yang meliputi upaya untuk memperoleh jenis dan jumlah yang
tetap dari personalia yang diperlukan untuk menyelesaikansasaran organisasi. Hlm-hlm yang
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Secara logika, kegiatan personalia yang pertama dan yang paling penting

bagi organisasi adalah mendapatkan karyawan. Suplai orang-orang yang cakap

sama tajamnya membatasi keberhasilan organisasi seperti suplal, uang ,bahan, dan

pasar .44

Pengadaan karyawan merupakan masalah penting, sulit, dan kompleks

karena mendapatkan dan menempatkan orang-orang yang kompeten, serasi, serta

efektif tidaklah semudah membeli dan menempatkan mesin.45

Karyawan adlah aset utama perusahaan yang menjadi perencana dan pelaku

aktif dari setiap aktivitas organisasi. Mereka mempunyal fikiran, perasaan,

keinginan, status, dan latar belakang pendidikan, usia, dan jenis kelamin yang

heterogen yang di bawa ke dalam organisasi perusahaan. Karyawan bukan mesin,

uang, dan material yang sifätnya pasif dan dapat dikuasai serta diatur sepenuhnya

dalam mendukung tercapainya tujuan organisasi

Karyawan yang cakap, mampu, dan terampil, belum tentu menjamin

produktifitas kerja yang baik, kalau moral dan kedisiplinannya rendah. Mereka

baru bermanfaat dan mendukung terwujudnya tujuan organisasi jika mereka

berkeinginan tinggi untuk berprestasi.

Kualitas dan kuantitas karyawan harus sesuai dengan kebutuhan perusahaan,

supaya efektif dan efisien menunjang tercapainya tujuan. Penempatan tenaga kerja

juga harus tepat sesuai dengan keinginan dan keterampilan. Dengan demikian,

dilakukan dalam kaitan ini adalah Perencanaan rekrutmen, seleksi , dan penempatan. Fliffo. Op.
Cit., hlm. 6

44 George Straus and Leonard Sayles, Manejemen Personalia; segi manusia dan
Organisasi, terj. Grace M. H. dkk, Jakarta, PT. Gramemedia, 1991, hlm 37

45 Malayu Hasibuan. Op, Cit., hlm, 27.
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gairah kerja dan kedisiplinannya akan lebih baik serta efektif menunjang

terwujudnya tujuan organisasi.

Pengadaan karyawan harus didasarkan pada prinsip apa baru siap. Apa

artinya harus ditetapkan dulu pekerjaan pekerjaa.n yang didasarkan pada uraian

pekerjaan (Job description). Siapa artinya baru mencari orang-orang yang tepat

untuk menduduki jabatan tersebut berdasaa-kan spesifikasi pekerjaan (job

specfication).

Pengadaan karyawan berdasark,an siapa baru apa akan menimbulkan

missmanagement dalam penempatannya. Penempatan karyawan yang jauh di

bawah kemampuannya atau diluar kemampaunnya akan mengakibatkan moral

kerja dan kedisiplinan karyawan rendah. Pengadaan karyawan merupakan langkah

pertama dan yang mencerminkan berhasil tidak suatu perusahaan mencapai

tujuannya. Jika karyawan yang diterima kompeten, usaha untuk mewujudkan

tujuan relatif mudah. Sebaliknya, apabila karyawan yang diperoleh kurang

memenuhi syarat, sulit bagi perusahaan untuk mencapai tujuannya

Fungsi pengadaan dalam man ajemen sumberdaya manusia adalah berupaya

untuk memperoleh jenis dan jumlah yang tepat dari personalia yang diperlukan

untuk menye1esaikan sasaran organisasi. Hal-hal yang dilakukan dalam kaitan ini

adalah perekrutan, seleksi, dan penempatan.

2.3.2. Hakikat Perencanaan

a. Pengertian Perencanaan SDM

Perencanaan sumberdaya manusia (human resource planning) adalah ‘the

process of getting the number of qualitifed people into the right job at the right
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time”46. Definisi lain adalah the sistem of macing the supplay of people-internally

(existing employee) and externally (those to be hired or searched for)-with the

openings the organization experts of have over a given time frame.”

Sedangkan Hani Handoko mengemukakan Perencanaan sumberdaya

manusia merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi

permintaan-permintaan bisnis dan lingkungan pada organisasi diwaktu yang akan

datang dan untuk memenuhi kebutuhan kebutuhan tenaga kerja yang ditimbulkan

oleh kondisi-kondisi tertentu47. Sejalan dengan definisi tersebut, Davis

mengemukakan “Human Resource Planning (HRP sistematically forecasts an

organization’s future supplay of; demand for employess by estimating the number

of and types of employees that will be training, career planning and other

activitie”.

Berangkat dan defenisi di atas maka dapat dikatakan bahwa perencanaan

sumberdaya manusia adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk

mengantisipasi perkembangan ke depan dengan melakukan peramalan sistematis

akan permintaan dan persediaan tenaga kerja guna mempero tenaga kerja yang

memiliki kualifikasi pada pekerjaan dan waktu yang tepat.

Jadi tujuan utama dari perencanaan sumber daya manusia adalah untuk

mengidentifikasi kebutuhan dan suplai sumber daya manusia dan

mengembangkan program untuk menghilangkan ketidak sesuain. Sebagaimana

dikemukakan Randal; the general purpose of human resources planning is to

46 Byars. Op. Cit., hlm. 52
47 T. Hani Handoko. Op. Cit., hlm. 53
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identify future organizational demands and supplies of human resources and to

develop programs to eliminate any discrepances48

2.3.3. Hubungan PSDM dengan Aktivitas Lain

Perencanaan sumber daya manusia mempengaruhi hampir semua fungsi lain

dan MSDM, seperti tampak pada gambar berikut:

Perencanaan sumberdaya manusia membantu menentukan kebutuhan

staffing suatu orgarnisasi. Dalam hubungannya dengan analisis jabatan, hal ini

mengindikasikan beberapa jumlah dan apa tipe orang yang perlu direkrut.

Rekrutme mempengaruhi pool pelamar yang tersedia, yang pada gilirannya

mempengaruhi kebutuhan seleksi dan penempatan. Jadi, perencanaan sumberdaya

manusia dapat dipandang sebagai sebagai suatu masukan utama dalam fungsi

staffing.

Ada beberapa alasan perlunya perencanaan sumberdaya manusia secara

sistematis, seperti dikemukakan oleh Beach yaitu; future pesonnel needs, cope

with change, hingt talent personnel, strategic planning, equal employement

opportunity, awerment contract, and foundation for personnel fungtion49

Termasuk dalam kegiatan pengadaan (the hiring fungtion) adalat Pertama

requisition, yakni pengungikapan kebutuhan personil, kualitas maupun kuantitas.

Kedua, recruitment, yakni pencarian personil untuk memenuhi kebutuhan

sekolah. Ketiga, selection, yakni memutuskan personil yang memenuhi

48 Randall. Op. Cit., hlm. 52
49 Dale S Beach. Op. Cit., hlm. 180-185
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persyaratan kebutuhan sekolah dan Keempat, appointment/placemen yakni

kegiatan memilih posisi personil

2.3.4. Kegiatan Perencanaan SDM

Empat kegiatan perencanaan sumberdaya manusia adalah:

1. Perkiraan Kebutuhan; memperkirakan kebutuhan sumberdaya manusia

masa datang dengan merujuk kepada rencana strategis perusahaan dan

perkirakan tingkat kegiatan masa datang. Kebutuhan ini diungkapkan

dalam bentuk jumlah orang, keahlian, dan keterampilan yang dibutuhkan.

Setiap peruabahan campuran keterapilan dan kebutuhan akan keahlian

baru akibat perubahan teknologi atau perubahan-perubahan lain yang

disatukan dalam perencanaan strategis harus dinilai agar dapat dibuat

rencana penerimaan karyawan baru, pelatihan, pelatihan ulang, serta

pengembangan sumberdaya manusia yang dibutuhkan organisasi50

2. Perkiraan Suplai: memperkirakan suplai orang dari dalam dan dari luar

organisasi berdasarkan analisis

3. Menentukan kebutuhan sumberdaya manusia: Menganalisis perkiraan

kebutuhan dan suplai untuk mengenali kebutuhan atau kelebihan

sumberdaya di masa datang

4. perncanaan tindakan: menyiapkan dan melaksanákan rencana untuk

memenuhi kebutuhan sumberdaya manusia atau mengatasi kelebihan

sumberdaya.

50 Michael Amstrong. Seri Pedoman Manajemen; Manajemen Sumberdaya Manusia. Alih
Bahasa; Sofyan Cikmat dan Haryanto. Jakarta, Gramedia, 1994., hlm. 30
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2.4. Rekrutmen Sumberdaya Manusia

a. Definisi dan Tujuan Rekrutmen

Rekrutmen (rekutment) adalah merupakan langkah awal dalam pengadaan

(procurement) karyawan. Rekrutmen seperti dikemukakan oleh Keith Devis

adalah “the process of finding and attracting capable applicants for

employement51. Definisi lain adalah “rekruiment is the process of seeking and

attempting to attnzct individuals in eksternal labor markets who are capable of

and interested in filling available for vacancies” 52. Sejalan derigan kedua definisi

tersebut Byars menyebutkan “rekruitinent involves seeking and attracting a pool

of people from which qualjfied candidate for job vacancies can be chosen53.

Sementara itu, lebih luas, Simamora mendefinisikan rekrutmen adalah

“serangkaian aktivitas mencari dan memikat pelamar kerja dengan motovasi,

kemampuan, keahlian, dan pengetahuan yang diperlukan guna menutupi

kekurangan yang diidentivikasi dalam perencanaan kepegawaian54

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa rekrutmen adalah merupakan

proses dalam manajemen pengadaan karyawan yang berupaya mencari dan

memikat karyawan yang mampu dan tertarik untuk melamar sebagai karyawan

guna mengisi lowongan dan menutupi kelcurangan yang tersedia dan telah

diidentifikasi sebelumnya.

51 Willian B Wether, Jr and Keith Devis. Human Resources Management and prosnel
Managemen. New York  McGraw- Hill, 1993, hlm. 195

52 Herber G. Heneman dkk. Pesonnel/ Human Resource Managemen; Strategiec and
program. Iionois, Dow Jones-IRWIN- Homewood, 1981, hlm. 154

53 Lloyd L Byars and Leslie W Rue, Op. Cit., hlm. 100
54 Hendry Simamora. Manajemen Sumberdaya Manusia. Yogyakarta, STIE YKPN,1995

hlm. 212
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Tujuan da rekrutmen mi adalah untuk menyediakan kelompok calon tenaga

keda yang cukup agar manajer dapat rnemilih karyawan yang mempunyai

kualifikasi yang mereka perlukan Sedangkan tujuan yang lebih spesifik anatara

lain adalah:

1. Agar konsisten dengan strategi, wawasan dan nilai perusahaan. 55

2. Untuk menentukan kebutuhan rekrutmen perusahaan di masa

sekarang dan masa yang akan datang berkaitan dengan perubahan

besar dalam perusahaan, perencanaan SDM, pekerjaan desai, dan

analisis jabatam56

3. Untuk meningkatkan pool calon kaxyawan yang memenuhi syarat

seefisien mungkin.

4. Untuk mendukung inisiatif perusahaan dalam niengelola tenaga kerja

yang beragam.

5. Untuk membantu meningkatkan keberhasilan proses seleksi dengan

mengurangi calon karyawan yang sudah jelas tidak memenuhi syarat

atau yang terlalu tinggi kualifikasinya. 57

6. Untuk membantu mengurangi kemungkinan keluamya karyawan yang

belum lama bekerja.

7. Untuk mengkoordinasikan upaya rekrutmen dengan program seleksi

dan pelatihan.

55 James A. F. Stoner. Dkk. Op. Cit., hlm. 71
56 RandalS. Schuler. Manajemen Sumberdaya  Manusia; Menghadapi Abad ke-21. edisi

keenam, jilid I. Jakarta., Ellangga, 1997, hlm. 228
57 Randal S. Schuler. 1987. Op. Cit., hlm. 125
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8. Untuk mengawasi efektil tidalcnya berbagai teknik dan lokasi

rekrutmen bagi semua jenis pelamar kerja

9. Untuk memenuhi tanggung jawab perusahaan terhadap prograln-

pmgram tindakan alternatif dan pertimbangan hukum dan sosial

menurut komposisi tenaga kerja.

Dalam dunia pendidikan, reicrutmen diartikan sebagai kegiatan menarik

sejumlah karyawan personil yang dibutuhkan dalam suatu sistem pendidikan,

yang memenuhi kualitas tertentu. Kaitannya. Dengan perencanaan sumberdaya

manusia, kegiatan rekrutmen dapat dilihat seperti yang dikemukakan Casteter

pada gambar 2.5 berikut:

b. Proses Rekrutmen

Proses rekrutmen dimulai ketika para pelamar dicari dan berakhir bila

lamaran-lamaran (aplikasi) mereka diserahkan. Flasilnya adalah sekumpulan

pencari kerja dan mana para karyawan baru diseleksi. Pelaksanaan penarikan

biasanya merupakan tanggung jawab departemen personalia, meskipun kadang-

kadang digunakan para spesialis proses penarikan yang disebut rekrutmen. 58

Dalam mengembangkan kebijakan, tujuan utamanya adalah memelihara

dan mengembangkan kemampuan organisasi melalui pengadaan dan pemeliharaan

staf yang kompeten. Dalain perencanaan rekrutmen, orientasinya jelas ke depan

derigan tujuan yang spesifik yakni meminimalisasi ketidakpastian dan ketidak

mungkinan pencapaian tujuan organisasi. Bersamaan dengan itu perlu

58 William B Wether,Jr And Keith Devis. Loc. Cit
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diperhatikan juga mengenal jumlah, standar mutu, sumber dana, persyaratan

persyaratan khusus, ratio, posisi, ratio kebutuhan masing masing jenis tenaga.

Pada langkah membentuk program kegiatan, administrator setiap level perlu

dilibatkan. Khususnya Dewan Pembina serta pejabat pelaksana. Dan dewan

Pembina diharapkan kebijakan dan evaluasi terhadap tipe personil yang

dibutuhkan, kemampuan yang harus ada, penambahan, beban, penjadwalan,

rencana keuangan, pengembangan dan penilaiannya

Sedangkan dari Pejabat Pelaksana terdapat beberapa kegiatan yang

diperlukan yaitu; 1) memberikan data yang relevan, bimbinga, dan rekomendasi

pada Dewan Penasehat untuk pertimbangan menentukan kebijakan rekrutmen, 2)

mempelajari calon anggota yang dibutuhkan baik untuk jangka pendek maupun

untuk jangka panjang, 3) mengembangkan spesifikasi staf yang realistik dan tepat

dengan jalan menganalisis posisi dan mendeskripsikan tugas secara jelas, 4)

memformulasikan kualifikasi standar personil profesional dan personil non-

instrulcsional, balk dengan bantuan staf maupun Dewan Pembina 5)

memfokuskan rencana, staf dan dana bagi penentuan standar kuajifikasi, 6)

menjadikan calon potensial sebagai sasaran pengangkatan 7) memakal tenaga

yang ada untuk membantu personil yang barn, 8) menyusun kondisi bagian

kepegawaian yang efektif untuk rekrutmen 9) menyusun sistem informasi untuk

menentukan umpan balik kebutuhan personil. 59

Dalam penentuan sumber personil terdiri dari dua kategori yaitu sumber

internal dan sumber eksternal. Yang dimaksud dengan sumber internal adalah

59 Ibid, hlm. 139-143
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personil yang sudah formal berada dalam sistem kepegawaian lembaga. Kegiatan

yang diternpuh untuk sumber internal adalah pemindahan, transfer intra sistem

dan promosi. Transfer intra sistem dimaksudkan sebagai ganjaran bagi personil

yang ingin pindah, namun bukan untuk jabatan yang lebih tinggi. Dua metode

yang biasa digunakan adalah selection by the sistem dan position posting. Melalui

can tersebut dimungkinkan individu merniliki keberanian menduduki posisi yang

lebih penting. Sedangkan sumber sumber eksternal pada pokoknya adalab personil

di luar lembaga sendiri.

Kegiatan koordinasi pencarian pelamar dilakukan oleh pejabat yang

memililci otoritas da perencanaan sampal evahiasi. Dalam kaitan ini,

pendelegasian wewenang pada unit tertentu secara bertingkat perlu mendapat

ketegasan pembagian. Kantor pusat memiliki tugas khusus yakni mengkoordinasi

proses da sejak pencatian personil sampai dengan penempatan pada posisi-posisi

tertentu. Sedangkan kegiatan pengawasan rekrutmen meliputi aspek-aspek

pengawasan terhadap pembiayaan, yang meliputi penganggaran dan

pengadministrasian iklan, surat, telpon, pengujian flsik, pencetakan bahan,

transfor dan lain-lain. pengawasan terhadap sumber-sumber rekrutmen meliputi

standar profesi, komunikasi, dan kualifikasi umum. Pengawasan terhadap proses

rekrutmen, meliputi ratio pelamar, dengan jenis tenaga, ratio jumlah pelamar

dengan yang akan diterina, ratio jumlat pelamar dengan kemampuan seleksi

sehingga rekrutmen benar-benar efisien dan efektif.

c. Sumber dan Metode untuk Mendapatkan Karyawan
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Metode-metode rekrutmen sering disebut sebagai saluran-saluran (chanel)

lembaga menunggu secara pasif para pelamar lowongan pekerjaan yang datang

kepadanya dan ada juga lembaga yang menggunakan pendekatan lebih agresif

dalam rekrutmen karyawan yang qualified Berbagai sa uran dan metode yang

dapat digunakan untuk penarikan karyawan meliputi:

1) Sumber Internal (Internal sources)

Sumber internal meliputi karyawan yang ada sekarang yang dapat

dicalonkan untuk dipromosikan, dipindah tugaskan atau dirotasi tugasnya, serta

mantan karyawan yang dapat dikaitkan dan dipanggil kembali. Pertma, promosi,

kasus promosi dari dalam didasarkan pada pertimbangan yang kuat. Karyawan

internal mungkin lebih memenuhi syarat. Bahkan pekerjaan yang tidak tampak

unik temyata memerlukan pengenalan yang baik dengan orangnya, prosedur serta

kebijakan, dan karakteristik khusus lainnya dan perusahaan. Adanya promosi dari

dalam dapat memberikan motivasi pada karyawan dan memberi mereka alasan

untuk bertahan di perusahaan tersebut. Setelah menginvestasikan banyak dana

untuk pelatihan setiap karyawan, perusahaan tidak khawatir akan kehilangan

mereka. 60

Kedua, transfer. Transfer terjadi jika karyawan lama dipindahkian secara

menyamping ke jenis pekerjaan lain. Transfer seringkali digunakan untuk

mengembangkan karyawan yang memiliki wawasan perusahaan yang luas-suatu

pandangan yang mungkin perlu untuk promosi di masa mendatang.

60 Randal S. Schuler, 1997, Op. Cit., hlm. 233-235
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Ketiga, rotasi pekerjaan. Jika tranfer mungkin dianggap agak permanen,

rotasi pekerjaan biasanya dilakukan untuk sementara. Sepeti halnya transfer,

rotasi digunakan untuk memperkenalkan karyawan pada berbagai aspek

kehidupan karyawan. 61

2). Metode Internal

Para pelamar internal untuk jabatan-jabatan yang kosong dapat diperoleh

dengan cara menempelkan pemberitahuan pada papan pengumuman lisan,

penelitian riwayat kerja karyawan, penelitian daftar promosi berdasarkan kinerja,

melakukan pemeringkatan dari kegiatan penilaian, melakukan pengecekan daftar

senioritas, dan melihat daftar yang dibuat menurut keterampilan pada Sistem

Informasi Sumberdaya Manusia perusahaan62

Pertama, Job Posting. Job posting secara menyolok memperlihatkan pada

semua karyawan pembukaan lowongan yang ada di sebuah perusahaan. Job

posting berperan sebagai: a) menyediakan kesempatan bagi pertumbuhan dan

Perkembangan karyawan, b) menyediakan kesempatan yang sama bagi

kemajuan setiap karyawan, c) menciptakan keterbulcaan yang lebih luas dalam

perusahaan dengan mengumumkan kesempatan tersebut pada semua karyawan, d)

meningkatkan pengetahum karyawan akan tingkat gaji, uraian tugas, promosi

umum dan prosedur transfer, ada apa saja yang bisa mengefektifkan kinerja.

Kedua, daftar keterampilan (skill Inventories). Sebagian perusahaan besar

memiliki informasi yang berkaitan dengan keterampilan yang tersimpan dalam

dokumen-dokumen personalia. Jika suatu saat dibutuhkan, perlu waktu untuk

61 Ibid., hlm
62 Randal S. Schuler, 1987, Op. Cit., hlm. 136
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menemukaimya. Daftar keterainpilan yang formal menghimpun informasi lewat

penggunaan sistem informasi sumberdaya manusia. 63

Daftar keterampilan hanya berisi informasi sejauh data yang ada di

dalamnya. Karena keterainpilan dan kepentingan seseorang selalu berubah setiap

saat, memelihara data base yang baik akan memakan banyak waktu dan biaya.

Namun daftar keterampilan membantu memastikan keadilan karena memudahkan

identifikasi dan pertimbangan para calon internal dengan bobot yang diperlukan

untuk suatu jabatan.

3) .Sumber Eksternal

Rekrutmen secara internal mungkin dapat menghasilkan calon karyawan

berbobot sebanyak yang diperlukan, terutama dalam perusahaan yang tumbuh

sangat cepat atau perusahaan yang tingkat permintaan karyawannya tinggi. Oleh

sebab itu, perusahaan seringkali merekrut da sumber eksternal.

Merekrut dari luar memiliki sejumlah keuntungan, antara lain

memasukkan orang-orang baru dengan gagasan gagasan segar. Sumber-sumber

eksternal juga dapat menyediakan karyawan sementara yang memberikan

fleksibilitas pada perusahan untuk rnemperpanjang dan mengontrak tenaga kerja.

a.)  Walk — Ins

Melalui saluran ini, pelamar datang sendiri ke perusahaan/Tembaga dan

kemudian mengisi blanko lamaran yang telah disediakan. Lamaran-lamaran ini

63 Randa S. Schuler, 1987, Op. Cit., hlm. 237-238
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disimpan dalam suatu fail sampai ada lowongan pekerjaan atau sampai lamaran

dinyatakan tidak valid lagi. 64

b). Rekomendasi Karyawan

Para karyawan perusahaan/lembaga bisa merekomendasikan pencari

pekerjaan kepada departemen personalia. Metode ini mempunyai beberapa

kebaikan. Pertama, karyawan yang memberikan rekomendasi berarti tela

melakukan penyaringan pendahuluan. Kedua, perusahaan memperoleh infomasi

lengkap dari pemberi rekomendasi tentang pelamar. Ketiga, karyawan akan

cendrung merekcomendasikan teman-temannya yang mempunyai kebiasaan dan

sikap yang hampir sama. Dan terakhir, pelamar telah mengetahui karakteristik

organisasi da karyawan pemberi rekomendasi.

C) Pengiklanan

Pengiklanan (adversting) adalah suatu metode efektif lainnya untuk

penarikan. Hal ini dapat dilakukan dengan dua cara; pertanw, pengiklanan

dipasang pada media yang hanya dibaca o kelompok tertentu. KecAuci, informasi

lebih banyak tentang perusahaan, pekerjaan dan spesifikasi jabatan yang dapat

dicalcup dalam ikian memungkinkan penyaringan did sebelum mengajukan

lamaran. 65

d). Lembaga-Lenibaga Pendidkan

Dengan semakin berkembangnya jabatan-jabatan dalam

perusahaan/lembaga maka persyaratan yang dituntut makin kompleks dan teknis,

sehingga memerlukan tenaga tenaga lulusan sekolah tinggi, akademi, maupun

64 Dadis. Op. Cit., hlm. 105
65 Ibid., hlm. 206
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universitas .Karena itu banyak perusahaan yang membina hubungan dengan

lembaga-lembaga pendidikan untuk mempero karyawan.

e). Lamaran yang Masuk Secara Kebetulan

Kadang-kadang terjadi, bahwa suatu perusahaan tidak atau belum

mengumumkan suatu lowongan jabatan. Tetapi ada saja kemungkinan seseorang

melamar/ baik datang sendiri maupun lewat surat. Jika ternyata pelamar ini sesuai

dengan keinginan perusahaan, maka bisa terjadi akhirnya pelamar tersebut

diterima bekerja. 66 Cara ini mirip dengan walk-in.

d). Nepotisme

Rekrutmen anggota keluarga merupakan komponen prograin-progam

rekrutmen yang tidak dapat dielakkan dalam suatu perusahaan/lembaga,

Kebijakan seperti ini, tidak berkaitan dengan penarikan atas dasar kecakapan,

tetapi berdasarkan kepentingan dan kesetiaan kepada perusahaan.

2. Hakikat Seleksi

Proses seleksi merupakan salah satu bagian terpentirig dalam keseluruhan

proses manajemen sumber daya manusia. Proses seleksi sumber daya manusia

seperti dikemukakan ole Carell adalah “The process of choising qualified

individuals who available to flU position in a organization” 67. Menurut Randal

“Selection is the process of gathering information for evaluating and deciding

who should be hirec4 under legal guidelines, for the short and long tenn interest

66 Heidjracham Ranupandjoyo dan Suad Husnan. Manajemen Pesonalia. Edisi 4 ,
Yogyakarta, BPFE, 1990, hlm. 4

67 Michael R Carell dkk. Op. Cit., hlm. 300
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of the individual and the organization” menurut Casteter Cpy selection is a

decision-making process in which one individual is choosen over onother to fill a

position on the basis of how well characteristic of the individual match the

requirement of the position” 68.

Berdasarkan definisi-definisi di atas maka dapat dikatakan bahwa seleksi

adalah serangkaian langkah kegiatan yang digunakan untuk memutuskan

diterimanya karyawan untuk menduduki posisi sesual dengan standar kualifikasi

yang telah ditentukan.

Proses seleksi bergantung pada tiga masukan penting. Jnformasi analisis

jabatan, memberi deskripsi jabatan, spesifikasi jabatan, dan standar prestasi yang

disyaratkan setiap jabatan. Rencana-rencana sumber daya manusia

mengiriformasikan adanya lowongan pekerjaan dan penarikan, guna mendapatkan

sekelompok orang yang akan dipilih69. Ketiga masukan ini sangat menentukan

efektivitas proses seleksi.

Dengan demikian kegiatan-kegiatan manajemen sangat bergantung pada

proses seleksi, hal ini dapat dilihat pada gambar berikut.

b. Tantangan-Tantangan Seleksi

Dalam proses seleksi paling tidak ada tiga tantangan yang akan dihadapai

yaitu70

1). Tantangan-Tantangan Suplai

68 Casteter. Op. Cit., hlm 156
69 T. Hani Handoko. Op. Cit., hlm. 85-68
70 T. Hani Handoko, Op. Cit,., 86-87
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Dalam seleksi, sernakin besar jumlah pelamar yang ‘qualifled’ maka akan

semalin mudah bagi departemen personalla untuk memilih karyawan baru yang

berkualitas. Keterbatasan suplai menyebabkan organisasi tidal leluasa memililh

calon karyawan terbaik.

Keterbatasan suplai m dapat diukur dengan ratio seleksi. Ratio seleksi

merupakan hubungan antara jumlah pelamar yang diterima dan jumlah total

pelamar yang tersedia. Ratio seleksi dapat dihitung dengan rumus. Bila ratio kecil

(misal 1:2) berarti hanya sedikit pelamar yang tersedia untuk dipilih, dalam

banyak kasus, ratio seleksi kecil juga mencerminkan rendahnya kualitas

penarikan.

2). Tantangan - Tantangan Etis

Dalam proses sesering muncul istilah nepotisme (familiy system). Masalah

ini merupakan salah satu tantangan bagi manajer organisasi dalam pengadaan

sumber daya manusia. Keputusan-keputusan seleksi sangat dipengaruhi oleh etika

mereka. Penerimaan karyawan baru karena hubungan keluarga, atau karena suap

merupakan tantangan bagi pengelolah organisasi. Bila standar-standar etis mi

dilanggar, karyawan baru dipilih secara tidak tepat.

3). Tantangan Organisasional

Secara alamiah, organisasi menghadapi keterbatasan keterbatasan, seperti

anggaran atau sumber daya lain yang mungkinkan akan membatasi proses seleksi.

Disamping itu, berbagai strategi, kebijakan dan taktik organisasi juga merupakan

batasan

c. Unsur dan Langkah-Langkah dalam Proses Seleksi
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Dalam proses seleksi terdapat elemen-elemen yang perlu dipertimbangkan

yaitu, pertama, menentukan tujuan organisasi yang meliputi kebijakan umum

organisasi. Kedua, desain pekerjaan, meliputi penentuan apa tugas dan tanggung

jawab masing-masing pekerjaan yang akan dipikuilkan. Ketiga, menyangkut

pengukuran keberhasilan tugas. Keempat, spesifikasi kerja yang diambil dari

analisis tugas berkenaan dengan pembawaan, skill, latar belakang pribadi, yang

harus memiliki kecocokan dengan tugas. Kelima. pembuat kebijakan harus

menentukan kombinasi yang mana dari interview, tes, atau Mata seleksi lain yang

akan digunakan dlalam proses seleksi. 71

3. Konsep Penempatan

Penempatan (placement) adalah merupakan fungsi dan manajemen sumber

daya manusia, meskipun sebagian ahli terkadang menempatkan placement sebagai

bagian dari proses perekrutan, pengadaan, atau seleksi karyawan atau terkadangan

pan ahli menggunaan istilah lain yang maknanya satna dengan placement, seperti

yang dikemukakan oleh Casteter“:The term induction, placement, and orientation

often used synonymously in the literature dealing with personnel administration,

means the process by which personnel newly appointed to position are assisted in

meeting their need for security, belonging, status, information, and direct on in

both the position and the organizational environment.”72

Penempatan (placement) didefinisikan sebagai benikut “placement is

concerned with ensuring that job demands and job organization characteristic

71 Michael R Carell dkk. Op. Cit hlm 304-305
72 Casteter. Op. Cit., hlm. 191
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match individual skills, knowledge, and abilities and preferensces, interest, and

personalities73

Teori manajemen sumber daya manusia modern menekankan bahwa

penempatan tidak hanya berlaku bagi pegawai baru, akan tetapi berlaku juga bagi

pegawai lama yang mengalami alih tugas dan mutasi. Artinya konsep konsep

penempatan mencakup promosi, transper, dan demosi. 74’ ini sejálan dengan

detinisi yang diberikan oleh Wham B Wether dan Keith Devis yaltu “Placement is

the assignment or reassighnment of an employee to a new or different job. It

includes the initial assignment of new employee and the promotion, transfer, and

demotion of present employees. 75

Untuk memulai prosedur pengangkatan/penempatan harus memenhi tiga

persyaratan pendahuluan yang dilukiskan dalam gambar 1.5, yaitu pertama, harus

ada wewenang untuk mengangkat yang berasal daru daftar permintaan tenaga

kedua, yang dikembangkan melalul analisi beban kerja dan tenaga kerja. Ketiga,

harus ada standar kepegawaian untuk diperbandingkan dengan calon karyawan.

ini diwakili oleh spesifikasi pekerjaan yang dikembangkan melalui analisis

pekerjaan. Ketiga, harus ada para pelamar pekerjaan yang dapat kita pilih untuk

diangkat.

Penempatan sebagai salah satu aktivitas manajemen memiliki proses yang

umumnya juga terdapat pada aktivitas manajemen lain nya yakni perencanaan,

pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengontrolan. Proses tersebut dijabarkan

73 Randal. Op. Cit., hlm. 160
74 Siagian. Op. Cit., hlm. 169
75 Wether dan Devis. Op. Cit., hlm.
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dalam bentuk satu model proses penempatan seperti yang diftinjukkan pada

gambar berikut: 76’

Langkah pertama yang harus dilakukann adalah menentukan tujuan yang

akan dicapai melalui proses penempatan. Tujuan dat proses penempatan adalah

untuk memastikan bahwa individu atau pekerja telah menempati posisi yang

sesuai dengan karakteristik, keahlian, dan personalitasnya. Selain itu, penempatan

juga bertujuan untuk memberikan kepuasan kepada para peketia dengan

memandangnya sebagai satu bagian integral dari sekolah dan masyarakat dimana

mereka bekerja, meinfasilitasi identifikasi individu dengan organisasi, dan

membantu program pengembangan personal.

Dalam pengorganisasian, dilakukan kegiatan memisahkan dan

mengelompokkan aktivitas-aktivitas penempatan yang sejenis dan menciptakan

suatu hubungan diantara individu yang bertanggung jawab untuk melakukan

berbagai tugas yang ada hubungannya dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam proses ini juga diupayakan untuk menemukan variabel-variabel yang

mempengaruhi proses penempatan dan masalah-masalah yang ditemui dalam

aktivitas tersebut.

Pada proses mi ada beberapa komponen yang perlu dilcoordinasikan yakni;

fase, agen-agen, dan aktivitas aktivitas yang terdapat dalani penempatan.

Kesuksesan dan proses mi sangat memerlukan keterlibatan unsur unsur

pendidikan dan staf sekolah dan ha inilah yang akan memberikan dampak bagi

keberhasilan dan kegagalan dalam menarik dan menempatkan personil yang

76 Casteter. Op. Cit. hlm. 193
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berkompeten. Karena itulah unsur-unsur pendidikan dan staf sekolat hendaklah

diberikan penjelasan mengenai besarnya tanggung jawab yang diemban dalam

proses penempatan77

Tanggung jawab terhadap personil tidak akan berakhir dengan diimulainya

sekolah. Dimensi penempatan pada dasarnya terbentang inulal da perekrutan

sampai pemberhentian. Perekrutan dapat meningkatkan kualitas para pelainar.

Proses seleksi dimaksudkan untuk mendapatksn personil yang sesuai dengan

jabatan yang akan diisi.

Secara teori, proses perekrutan, seleksi dan penempatan mestinya membawa

hasil dalam bentuk ditarik dan dipertahankannya sejumlah personil yang

berkualitas yang dibutuhkan oleh sistem atau organisasi. Penilalan periodik atas

hasil-hasil nyata yang dimulai da ketiga proses tersebut hendaklah dapat

mengurangi biaya yang ditimbulkan akibat kegagalan dalam proses perekrutan,

seleksi, dan penempatan. Penilaian tersebut hendaklah dapat memberikan

infonnasi mengenal terpenuhinya kebutuhan personil, kompatibilitas jabatan, dan

validitas perekrutan, seleksi dan penempatan.

Penempatan merupakan aktivitas manajemen sumber daya manusia yang

dihususkan untuk memastikan babwa tuntutan pekerjaan, dan karakteristik

organisasi sudah sesuai dengan keahlian, pengetahuan, minat, dan personalitas

individu.78 sebuah akativitas dalam suatu sistem Ia merupakan aktivitas yang

memiliki keterkaitan dengan aktivitas-aktivitas lainnya dalam organisasi. Sebagai

aictivitas kelanjutan dalam proses seleksi, maka dengan sendirinya ia akan

77 Ibid., hlm. 202-206
78 Randal. 1987, Op.Cit., hlm. 163
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berhubungan lansung dengan aktivitas setersebut. Hubungan penempatan dengan

aictivitas manajemen sumber daya manusia lainnya.

C. Konsep Madrasah dalam Pendidikan Islam

3.1. Pengertian Madrasah Ibtidaiyah

Madrasah merupakan terjemahan dari istilah sekolah dalam bahasa Arab.

Namun konotasi madrasah dalam hal ini bukan pada pengertian etemologi

tersebut, melainkan pada kualifikasinya.

Kata “madrasah” terambil dari akar kata “darasa-yadrusu-darsan =

belajar”. Kata madrasah sebagai isim makan, menunjuk arti “tempat belajar”.79

Padanan kata madrasah dalam bahasa Indonesia adalah sekolah. Ditilik dari

makna Arab di atas, madrasah menunjuk pengertian “tempat belajar” secara

umum, tidak menunjuk suatu tempat tertentu, dan bisa dilaksanakan di mana saja,

di rumah, di surau/langgar, di masjid atau di tempat lain sesuai situasi dan kondisi.

Tempat-tempat ini dalam sejarah lembaga-lembaga pendidikan Islam memegang

peranan sebagai tempat transformasi ilmu bagi umat Islam. Dalam perkembangan

selanjutnya, secara teknis, kata madrasah dikonotasikan secara sempit, yakni suatu

gedung atau bangunan tertentu yang dilengkapi fasilitas, sarana dan prasarana

pendidikan untuk menunjang proses belajar ilmu agama, bahkan juga ilmu umum.

Sungguhpun secara teknis, yakni dalam proses belajar-mengajarnya secara

formal, madrasah tidak berbeda dengan sekolah, namun di Indonesia madrasah

tidak lantas dipahami sebagai sekolah, melainkan diberi konotasi yang lebih

79 A.W. Munawir, Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia (Yogyakarta: Pustaka Progressif,
1997), hlm. 429.
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spesifik lagi, yakni “sekolah agama”, tempat di mana anak-anak didik

memperoleh pembelajaran hal-ihwal atau seluk-beluk agama dan keagamaan

(dalam hal ini agama Islam).

Dalam prakteknya memang ada madrasah yang di samping mengajarkan

ilmu-ilmu keagamaan (al-’ulum al-diniyyah), juga mengajarkan ilmu-ilmu yang

diajarkan di sekolah-sekolah umum. Selain itu ada madrasah yang hanya

mengkhususkan diri pada pelajaran ilmu-ilmu agama, yang biasa disebut

madrasah diniyyah. Kenyataan bahwa kata “madrasah” berasal dari bahasa Arab,

dan tidak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, menyebabkan masyarakat

lebih memahami “madrasah” sebagai lembaga pendidikan Islam, yakni “tempat

untuk belajar agama” atau “tempat untuk memberikan pelajaran agama dan

keagamaan”.

Sedangkan Madrasah Ibtidaiyah (disingkat MI) adalah jenjang paling

dasar pada pendidikan formal di Indonesia, setara dengan Sekolah Dasar, yang

pengelolaannya dilakukan oleh Kementerian Agama. Pendidikan madrasah

ibtidaiyah ditempuh dalam waktu 6 tahun, mulai dari kelas 1 sampai kelas 6.

Lulusan Madrasah Ibtidaiyah dapat melanjutkan pendidikan ke madrasah

tsanawiyah atau sekolah menengah pertama.

Kurikulum madrasah ibtidaiyah sama dengan  kurikulum sekolah dasar,

hanya saja pada MI terdapat porsi lebih banyak mengenai pendidikan agama

Islam. Selain mengajarkan mata pelajaran sebagaimana sekolah dasar, juga

ditambah dengan pelajaran-pelajaran seperti: (1) Alquran dan Hadits; (2) Aqidah

dan Akhlaq; (3) Fiqih; (4) Sejarah Kebudayaan Islam; (4) dan Bahasa Arab. Di
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Indonesia, setiap warga negara berusia 7-15 tahun tahun wajib mengikuti

pendidikan dasar, yakni sekolah dasar (atau sederajat) 6 tahun dan sekolah

menengah pertama (atau sederajat) 3 tahun.

3.2. Madrasah Sebagai Pendidikan Islam

Dalam kamus bahasa Indonesia kata pendidikan berasal dari kata “didik”

dengan ditambah awal “pen” dan akhiran “an”, dengan pengertian pendidikan itu

adalah memelihara dan memberi latihan, ajaran, bimbingan mengenai akhlak dan

kecerdasan pikiran.80 Sementara Islam adalah agama yang diajarkan oleh Nabi

Muhammad SAW berpedoman kepada Kitab Suci Al-quran yang diturnkan ke

dunia melalui wahyu Allah SAW.81

Kemudian penulis akan memaparkan pengertian pendidikan Islam menurut

para ahli pendidikan Islam. Para ahli berbeda pendapat dalam mengartikan

pendidikan Islam. Namun pada perinsipnya terdapat titik persamaan. Untuk lebih

jelasnya di bawah ini akan penulis kemukakan pendapat para ahli mengenai

pengertian pendidikan Islam tersebut antara lain :

Ahmad Marimba :”pendidikan Islam adalah bimbingan jasmani dan rohani

berdasarkan hukum-hukum agama Islam menuju kepada terbentuknya

kepribadian yang utama menurut ukuran-ukuran Islam.”

Abdurrahman Shaleh mengemukakan : “Pendidikan Islam adalah usaha

berupa bimbingan dan asuhan terhadap anak didik atau murid agar kelak setelah

selesai pendidikannya dapat memahami dan mengamalkan ajaran-ajaran Islam

serta menjadikannya sebagai Way of live (jalan kehidupannya)”.

80 Dessy Anwar, Kabis Hahasa Indonesia, (Surabaya: Indah, 2001), Cet. Ke-1, hlm.124
81 Ibid, hlm.195
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Pengertian diatas, senada dengan yang diungkapkan oleh Muhaimin, yaitu

pendidikan menurut Islam, atau pendidikan yang berdasarkan Islam dan/atau

system pendidikan isalami, yakni pendidikan yang dipahami dan dikembangkan

serta disusun dari ajaran dan nilai-nilai fundamental yang terkandung dalam

sumber dasarnya, yaitu Al-quran dan as-Sunnah (hadis).82

Menurut Ramayulis dan Syamsul Nizar, istilah pendidikan dalam konteks

Islam mengacu pada term al-tarbiyyah, al-ta’dib, at-ta’lim. Dari ketiga istilah

tersebut term yang popular digunakan dalam pendidikan Islam adalah al-

tarbiyyah. Istilah al-tarbiyyah berasal dari kata “rabb”, walaupun kata ini

memiliki banyak arti, tetapi pengertian dasarnya menunjikkan makna, tumbuh,

berkembang, memelihara, merawat mengatur, dan menjaga kelestarian dan

eksestensinya.83

Menurut Hasan Langgulung dalam Djamaluddin menuliskan bahwa

pendidikan Islam adalah pendidikan yang    memiliki   empat   fungsi    yaitu:

1. Menyiapkan generasi muda untuk memegang peranan-peranan tertentu

dalam masyarakat pada masa yang akan dating. Peranan ini berkaitan erat

dengan kelanjutan hidup masyarakat sendiri.

2. Memindahkan ilmu pengetahuan yang bersangkutan dengan peranan-

peranan tersebut dari generasitua kepada generasi muda.

82 Muhaimin, Perkembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Madrasah
dan Perguruan Tinggi, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada,2010),hlm.7

83 Ramyulis dan Syuiful Nizar, Filsafat Pendidkan Islam, (Jakarta: Kalam Mulia,2009),
hlm.88
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3. Memindahkan nilai-nilai yang bertujuan untuk memelihara keutuhan dan

kesatuan masyarakat yang menjadi syarat mutlak bagi kelanjutan hidup

suatu masyarakat dan peradaban.

4. Mendidik anak agar beramal di dunia ini untuk memetik hasilnya

diakhirat. 84

Adapun Mukhtar Bukhari yang dikutif oleh Halim Soebahar, mengatakan

pendidikan Islam adalah segenap kegiatan yang dilakukan seseorang aatau suatu

lembaga untuk menanamkan nilai-nilai Islam.85 Selanjutnya menurut Abd Halim

Subahar, Pendidikan Islam memiliki beberapa prinsip yang membedakannya

dengan pendidikan lainnya, antara lain; (a) Prinsip Tauhid, (b) Prinsip Integrasi,

(c) Prinsip Keseimbangan, (d) Prinsip Persamaan, (e) Prinsip Pendidikan seumur

hidup, dan (f) Prinsip keutamaan.86

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa Pendidikan Islam tidak saja fokus

pada eduacation for the brain tetapi pada eduacation for the heart. Dalam

pandangan Islam karena salah satu misi utama Pendidikan Islam adalah dalam

rangka membantu peserta didik mencapai kesejahteraan  lahi dan batin, maka ia

harus seimbang, sebab bila ia hanya fokus pada penhgembangan kreatifitas

rasional semata tanpa diimbangi oleh kecerdasan emosional, maka manusia tidak

daoat menikmati nilai kemajuan itu sendiri, bahkan yang terjadi adalah

demartabatisasi yang menyebabkan manusia kehilangan identitasnya sendiri dan

84 Samsul Nizar, Filsafat Pendidikan Islam, Pendekatan Historis, Teoritis, dan Praktis,
(Jakarta: Ciputat Press,2002), hlm.31

85 Muhammad Abdul Hlmim Soebahar, Wawasan Baru Pendidikan Islam, (Jakarta:
Kalam Mulia, 2002), hlm.12

86 Ibid, hlm 64
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mengalami kegersangan psikologis, dia hanya meraksasa dalam tehnik dan

merayap dalam etik.

Demikian pula Pendidikan Islam mesti bersifat integralistik, artinya ia harus

memandang manusia sebagai satu kesatuan utuh, kesatuan jasmani rohani,

kesatuan entelektual emosioanal dan spiritual, kesatuan pribadi dan sosial dan

kesatuan dalam melangsungkan, memepertahankan dan mengembangkan hidup

dan kehidupannya.

Disisi lain dalam Pendidikan Islam paling tidak mengandung empat unsur,

yang kemudian dijadikan sebagai dustur kebudayaan suatu bangsa, yaitu (a) unsur

etika (moral) untuk membentuk ikatan-ikatan sosial; (b) Unsur estetika; untuk

membentuk cita rasa umum; (c) Logika terapan; untuk membentuk menentukan

bentuk-bentuk aktifitas umum; (d) Teknologi terapan yang sesuai dengan semua

jenis yang ada dalam ragam masyarakat atau industri. 87

3.3. Sumber Pendidikan Islam

Berbicara mengenai sumber dasar pendidikan Islam adalah suatu hal yang

sangat penting dalam suatu kegiatan, karena merupakan landasan atau titik tolak

setiap aktivitas dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Sumber pendidikan

Islam yang dimaksudkan di sini adalah semua acuan atau rujukan yang darinya

memancar ilmu pengetahuan dan nilai-nilai yang akan di transinternalisasikan

dalam pendidikan Islam. Sumber ini tentunya telah diyakini kebenaran dan

kekuatannya dalam mengantar aktivitas pendidikan, dan telah teruji dari waktu ke

87 Samsul Nizar, Sejarah dan Pergolakan Pemikran Pendidikan Islam,, (Padang :
Quantum Teching,2005), hlm.178
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waktu. Sumber pendidikan Islam terkadang disebut dengan dasar ideal pendidikan

Islam. Urgensi penentuan sumber di sini adalah untuk :

1. Mengarahkan tujuan pendidikan Islam yang ingin di capai;

2. Membingkai seluruh kurikulum yang dilakukan dalam proses belajar

mengajar, yang di dalamnya termasuk materi, metode, media, sarana,

dan evaluasi;

3. Menjadi standar tolok ukur dalam evaluasi, apakah kegiatan

pendidikan telah mencapai dan sesuai dengan apa yang diharapkan

atau belum.

Menurut Said Ismail Ali, sebagimana yang dikutip oleh Hasan Langgulung

(1980:35) sumber pendidikan Islam terdiri atas enam macam, yaitu Alqur’an, As-

Sunnah, kata-kata Sahabat (mazhab sahabi), kemaslahatan umat/sosial (mashalih

al-mursalah), tradisi atau adat kebiasaan masyarakat (‘uruf), dan hasil pemikiran

para ahli dalam Islam (ijtihad). Keenam sumber pendidikan Islam tersebut

didudukkan secara hirarkis. Artinya, rujukan penyelidikan Islam diawali dari

sumber pertama (Alqu’ran) untuk kemudian dilanjutkan pada sumber berikutnya

secara berurutan.

3.2.1. Al-Qur’an

Secara etimologi Al-Qur’an berasal dari kata qara’a-yaqra’u-qira’atan,

atau qur’anan, yang berarti mengumpulkan (al-jam’u) dan menghimpun (adh-

dhammu) huruf-huruf serta kata-kata dari suatu bagian ke bagian yang lain secara

teratur.
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Secara terminologi, Al-quran berarti kalam Allah SWT yang diturunkan

kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril untuk disampaikan kepada

umat manusia secara mutawatir, dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri

dengan surah  An-Nas, dan dinilai ibadah bagi setiap orang yang membacanya.88

Pengertian ini senada dengan yang dirumuskan oleh Aat Syafaat, dkk Al-Qur’an

adalah kalam Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai

pedoman hidup bagi manusia, bagi yang membacanya adalah suatu ibadah yang

mendapat pahala.89

Al-Qur’an dijadikan sebagai sumber pendidikan Islam yang pertama dan

utama karena ia memiilki nilai absolute yang diturunkan dari Tuhan. Allah Swt

menciptakan manusia dan Dia pula yang mendidik manusia, yang mana isi

pendidikan itu telah termaktub dalam wahyu-Nya. Tidak satupun persoalan,

termasuk persoalan pendidikan, yang luput dari jangkauan Al-Qur’an.

Nilai esensi dalam Alqur’an selamanya abadi dan akan selalu relevan

dengan kondisi zaman, tanpa ada perubahan sama sekali. Perubahan

dimungkinkan hanya menyangkut masalah enterpretasi mengenai nilai-nilai

instrumental dan menyangkut masalah teknik operasional. Pendidikan Islam yang

ideal harus sepenuhnya mengacu pada nilai dasar Al-Qur’an, tanpa sedikitpun

menghindarinya. Karena Al-Qur’an diantaranya memuat tentang sejarah

pendidikan Islam dan nilai-nilai normatif dalam pendidikan Islam.

3.2.2. As-Sunnah

88 Kadar M.Yusuf, Studi Al-Quran, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm.1
89 Aat Syafaat, Peran Pendidkan Agama Islam dalam Mencegah Kenakalan Ramaja,

(Jakarta: Rajawali Press,2008, 2009), hlm.17
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As-Sunnah  menurut pengertian bahasa berarti tradisi yang bisa dilakukan,

atau jalan yang dilalui (ath-thariqah al-maslukah), baik yang terpuji maupun yang

tercela. As-Sunnah adalah segala sesuatu yang dinukilkan kepada Nabi Saw

berupa perkataan, perbuatan, taqrirnya, ataupun selain itu. 90 Yang termasuk selain

itu (perkataan, perbuatan, dan ketatapannya) adalah sifat, keadaan, dan cita-cita

(himmah) Nabi Saw yang belum ercapai. Misalnya, sisfat-sifat baik beliau, silsilah

(nasab), nama-nama dan tahun kelahirannya yang ditetapkan oleh para ahli

sejarah, dan cita-cita beliau.

B. Telaah Kajian Terdahulu Yang Relevan

Dalam sebuah penelitian ilmiah, melakukan tinjauan atas penelitian-

penelitian terdahulu merupakan sebuah hal lazim dilakukan yang disebut dengan

istilah prior research. Prior research ini dapat dilakukan dengan alasan pertama,

untuk menghindari adanya duplikasi ilmiah, kedua, seabgai perbandingan atas

kekurangan ataupun kelebihan antara penelitian terdahulu dan penelitian yang

akan dilakukan. Ketiga, untuk menggali informasi penelitian atas tema yang

diteliti dari peneliti sebelumnya.91

Kajian akademis terdahulu tentang eksistensi pendidikan Madrasah

Ibtidaiyah Swasta yang relevan dengan tema bahasan dalam penelitian ini, baik

dalam bentuk pemikiran maupun hasil penelitian, sesungguhnya bukan

merupakan hal baru, dan tentu telah banyak para ahli yang mengkajinya. Namun

kajian eksistensi pendidikan Madrasah Ibtidaiyah untuk studi kasus di Kecamatan

90 Aat Syafaat, dkk, Peran Pendidikan agama Islam dalam Mencegah Kenakalan
Remaja., (Jakarta: PT. Rajawali Perss,2008), hlmm.1

91 Ahmad Ali Riyadi, Dekonstruksi Tradisi: Kuam Muda NU Merobek Tradisi.
(Yogyakarta: ArRuzz Media, 2007), hlm.19-20.
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Pelangeran Kabupaten Indragiri Hilir, adalah sebuah kajian  yang belum pernah

diteliti sebelumnya.

Adapun telaah terdahulu yang relevan adalah: 1. Sudarsini. Manajemen

Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan di SMA Negeri 2 Purwokerto. Tesis.

Purwokerto: Program Pascasarjana, Universitas Negeri Jenderal Soedirman

Purwokerto, 2010. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengungkap: (1)

Manajemen mutu pendidik dan tenaga kependidikan di SMA Negeri 2

Purwokerto; (2) Tahap-tahap yang dilaksanakan SMA Negeri 2 Purwokerto dalam

manajemen mutu tersebut; (3) Analisis SWOT dari manajemen mutu tersebut; (4)

Solusi yang efektif untuk meningkatkan kekuatan, meminimalkan kelemahan dan

memanfaatkan peluang untuk mengatasi manajemen mutu tersebut.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yakni metode kualitatif

deskriptif. Penelitian dilaksanakan di SMA Negeri 2 Purwokerto dengan subjek

penelitian terdiri dari: (1) kepala sekolah; (2) guru; (3) karyawan; (4) siswa., dan

(5) komite sekolah sebagai informan kunci. Di samping subjek-subjek tersebut,

dilengkapi dengan subjek penelitian sebagai situasi sosial yang diamati, meliputi

kegiatan di sekolah tersebut, dan semua situasi serta kondisi yang dikelola dalam

manajemen mutu pendidik dan tenaga kependidikan SMA Negeri 2 Purwokerto

tersebut. Instrumen penelitian yang digunakan yakni diri peneliti sendiri. Analisis

data meliputi kegiatan: mengumpulkan data, menatanya, membaginya menjadi

satuan-satuan yang dapat dikelola, mensintesanya, mencari pola, menemukan apa

yang penting dan apa yang akan dipelajari, mereduksi serta mengklasifikasi dalam

berbagai ranah untuk memperoleh gambaran yang bersifat umum dan relatif,
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menyeluruh, serta memutuskan apa yang akan dilaporkan oleh peneliti. Selain itu

dilakukan penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah

diinterpretasikan, di mana di dalamnya terkandung makna yang mempunyai

referensi pada nilai. Kesimpulan dari penelitian ini, yakni: Manajemen mutu

pendidik dan tenaga kependidikan SMA Negeri 2 Purwokerto beberapa tahun

terakhir telah dan terus diupayakan untuk ditingkatkan mutunya, dilaksanakan

secara professional, penuh komitmen, konsistensi, dan tanggung jawab sesuai

dengan peraturan yang ada, khususnya oleh kepala sekolah dan personil-personil

yang terlibat langsung. Selalu diupayakan agar semua pihak mau bekerja secara

senang, suka rela, dan berperilaku positif dalam mencapai tujuan yang telah

ditentukan. Semua personil yang terkait dengan sungguh¬-sungguh dan dengan

kemauan yang kuat menggalang kerja sama sesuai dengan kapasitasnya masing-

masing, meskipun masih ada beberapa titik kelemahan, sehingga ke depan harus

lebih ditingkatkan lagi. Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat akan

pendidikan yang baik dan berkualitas, langkah-langkah yang ditempuh oleh SMA

Negeri 2 Purwokerto adalah dengan lebih mengoptimalkan pelayanan profesional

pendidikan baik di dalam, maupun di luar sekolah dengan lebih mengutamakan

layanan bagi siswa, dengan berupaya untuk melibatkan berbagai pihak dan

masyarakat/stakeholders. 92

2. Tahun 2009 terdapat sebuah makalah  yang berjudul “Madrasah

sebagai  the centre Of excellence” Oleh Drs. H. Raharjo, M.Ed, Dosen Fak.

92http://mm.unsoed.ac.id/en/content/manajemen-mutu-pendidik-dan-tenaga-
kependidikan-di-sma-negeri-2-purwokerto
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Tarbiyah, IAIN Walisongo Semarang,93 Dalam tulisan ini Raharjo

mendiskripsikan tentang Sistem Pendidikan Islam, madrasah tidak lepas dari

berbagai problema yang dihadapi. Problema-problema tersebut, menurut nya

antara lain: (1). Madrasah telah kehilangan akar sejarahnya, artinya keberadaan

madrasah bukan merupakan kelanjutan pesantren, meskipun diakui bahwa

pesantren merupakan bentuk lembaga pendidikan Islam pertama di Indonesia. (2).

Terdapat dualisme pemaknaan terhadap madrasah. Di satu sisi, madrasah

diidentikkan dengan sekolah karena memiliki muatan secara kurikulum yang

relatif sama dengan sekolah umum. Di sisi lain, madrasah dianggap sebagai

pesantren dengan sistem klasikal yang kemudian dikenal dengan madrasah

diniyah. Namun dalam tulisan Raharjo hanya menjelaskan tentang madrasah

secara umum, belum membahas tentang eksestensi madrasah Ibtidaiyah swasta.

C. Konsep Operasional

Konsep operasional merupakan “suatu konsep dan penjabaran dari konsep

teoritis agar mudah dipakai dan sekaligus sebagai aturan di lapangan penelitian,

guna menghindari kesalahfahaman.”94

Adapun indikator dalam penelitian ini yaitu:

No Konsep Indikator Ket.

1
Implementasi Manajemen
SDM Kependidikan
Madrasah Ibtidaiyah (MI)
Nurul Yakin di
Kecamatan Pelangiran

1. Perencanaan SDM
Kependidikan

2. Rekrutmen SDM
Kependidikan

3. Pembinaaan,

93 Raharjo, Madrasah  sebagai  the centre Of excellence, http//www Googel diakses
tanggal 1 Januari 2012

94 Wahyu, MS dan Muhammad MS, Petunjuk Praktis Membuat Skripsi, (Surabaya:
Usaha Nasional, 1987), hlm.88
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Kabupaten Indragiri Hilir pengembangan SDM
Kependidikan

4. Promosi dan mutasi SDM
Kependidikan

5. Pemberhentian Pendidik
dan SDM

6. Kompensasi SDM
Kependidikan

7. Penilaian SDM
Kependidikan

8. Pemberhentian Pegawai

2. Faktor-faktor yang
memepengaruhi
implementasi manajemen
SDM Kependidikan
Madrasah Ibtidaiyah (MI)
Nurul Yakin di
Kecamatan Pelangiran
Kabupaten Indragiri Hilir

1. Kepemimpinan
2. Iklim organisasi
3. Tersedia SDM
4. Dukungan Pemerintah


