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BAB II

LANDASAN TEORETIS

A. Sumber Daya Manusia

1. Pengertian Sumber Daya Manusia

Manusia merupakan komponen penting dalam organisasi yang akan

bergerak dan melakukan aktifitas untuk mencapai tujuan. Keberhasilan suatu

organisasi ditentukan dari kualitas orang-orang yang berada di dalamnya. SDM

akan bekerja secara optimal jika organisasi dapat mendukung kemajuan karir

mereka dengan melihat apa sebenarnya kompetensi mereka. Biasanya,

pengembangan SDM berbasis kompetensi akan mempertinggi produktivitas

karyawan sehingga kualitas kerja pun lebih tinggi pula dan berujung pada

puasnya pelanggan dan organisasi akan diuntungkan. Sumber Daya Manusia

dapat didefinisikan sebagai semua manusia yang terlibat di dalam suatu

organisasi dalam mengupayakan terwujudnya tujuan organisasi tersebut.1

Nawawi membagi pengertian SDM menjadi dua, yaitu pengertian

secara makro dan mikro. Pengertian SDM secara makro adalah semua manusia

sebagai penduduk atau warga negara suatu negara atau dalam batas wilayah

tertentu yang sudah memasuki usia angkatan kerja, baik yang sudah maupun

belum memperoleh pekerjaan (lapangan kerja). Pengertian SDM dalam arti

mikro secara sederhana adalah manusia atau orang yang bekerja atau menjadi

1Sayuti Hasibuan, Manajemen Sumber Daya Manusia : pendekatan non sekuler,
(Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2000), h. 3
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anggota suatu organisasi yang disebut personil, pegawai, karyawan, pekerja,

tenaga kerja dan lain-lain.2

Menurut Veithzal Rivai SDM adalah seorang yang siap, mau dan

mampu memberi sumbangan usaha pencapaian tujuan organisasi. Selain itu

sumber daya manusia merupakan salah satu unsur masukan (input) yang

bersama unsur lainnya seperti modal, bahan, mesin dan metode/teknologi

diubah menjadi proses manajemen menjadi keluaran (output) berupa barang

atau jasa dalam usaha mencapai tujuan perusahaan.3

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa SDM adalah orang-orang

yang terlibat dalam pelaksanaan organisasi di berbagai level, baik level

pimpinan atau top manajer, midle manajer maupun staf atau karyawan

termasuk di dalamnya investor atau pemodal.

Sumber daya yang paling penting bagi suatu organisasi adalah orang

yang memberikan kerja, bakat, kreativitas, dan semangat kepada organisasi".

Oleh karena itu kesulitan sumberdaya manusia merupakan sumber masalah

dalam organisasi. Konsekuensi dari hai ini adalah tersedianya sumber daya

manusia yang mempunyai kapasitas sebagai perencana dan pelaksana program

kegiatan. Kapasitas ini ditentukan oleh kapabilitas, kompetensi dan

produktivitas kerja.

Kapabilitas sumber daya manusia yang berorientasi pada pengetahuan

(knowledge) dan keterampilan (skill) yang akan menentukan berhasilnya

2Hadari Nawawi, Perencanaan Sumber Daya Manusia, (Yogyakarta: Gajah Mada
University Press, 2003), h. 37

3Veithzal Rivai, Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan, (Jakarta: PT.
RajaGrafindo Persada, 2004), h. 6
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seseorang menyeiesaikan pekerjaan yang dibebankan kepadanya secara

optimal. Masalah sumber daya manusia masih menjadi sorotan dan tumpuhan

bagi perusahaan untuk tetap dapat bertahan di era globalisasi. Sumber daya

manusia mempunyai peran utama dalam setiap kegiatan perusahaan. Walaupun

didukung dengan sarana dan prasarana serta sumber dana yang beriebihan,

tetapi tanpa dukungan sumber daya manusia yang andal kegiatan perusahaan

tidak akan terselesaikan dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya

manusia merupakan kunci pokok yang harus diperhatikan dengan segala

kebutuhannya.

Secara umum SDM dalam organisasi terbagi kepada tiga kelompok

yaitu sebagai berikut:

a. Investor, ialah setiap orang yang menginvestasikan modalnya untuk

memperoleh pendapatan dan besarnya pendapatan itu tidak menentu

tergantung pada laba yang dicapai perusahaan tersebut.

b. Karyawan, ialah penjual jasa (pikiran dan tenaganya) untuk mengerjakan

pekerjaan yang diberikan dan berhak memperoleh kompensasi yang

besarnya telah ditetapkan terlebih dahulu (sesuai perjanjian). Posisi

karyawan dalam suatu perusahaan dibedakan menjadi:

1) Karyawan Operasional, ialah setiap orang yang secara langsung harus

mengerjakan sendiri pekerjaannya sesuai dengan perintah atasan.

2) Karyawan Manajerial, ialah setiap orang yang berhak memerintah

bawahannya untuk mengerjakan sebagian pekerjaannya dan

dikerjakan sesuai dengan perintah.
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c. Pemimpin, ialah seseorang yang mempergunakan wewenang dan

kepemimpinannya untuk mengarahkan orang lain serta bertanggung

jawab atas pekerjaan orang tersebut dalam mencapai suatu tujuan.4

2. Pentingnya Sumber Daya Manusia dalam Organisasi

Sumber daya manusia merupakan asset organisasi yang sangat vital,

karena itu peran dan fungsinya tidak bisa digantikan oleh sumber daya lainnya.

Betapapun modern teknologi yang digunakan, atau seberapa banyak dana yang

disiapkan, namun tanpa sumber daya manusia yang professional semuanya

menjadi tidak bermakna.

Eksistensi sumber daya manusia dalam kondisi lingkungan yang terus

berubah tidak dapat dipungkiri, oleh karena itu dituntut kemampuan

beradaptasi yang tinggi agar mereka tidak tergilas oleh perubahan itu sendiri.

Sumber daya manusia dalam organisasi harus senantiasa berorientasi terhadap

visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi di mana dia berada di dalamnya.

Terdapat beberapa alasan mengapa karyawan harus selalu dibina dan

dilatih agar senantiasa mampu menyesuaikan dengan perubahan lingkungan,

diantaranya dan mungkin yang terpenting adalah :

a. Pegawai sering kali kurang memahami secara benar bagaimana melakukan

pekerjaan.

b. Perubahan-perubahan dalam lingkungan kerja dan tenaga kerja.

Perubahan-perubahan disini meliputi adanya perubahan teknologi atau

munculnya metode kerja baru, dimana perusahaan secara proaktif harus

4Sayuti Hasibuan, op. cit., h. 12
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menyesuaikan keterampilan pegawainya untuk dapat menggunakan

teknologi tersebut serta menghindari keusangan pegawai (employee

obsolescence). Perubahan dalam tenaga kerja seperti semakin beragamnya

tenaga kerja yang memiliki latar belakang keahlian, nilai dan sikap yang

berbeda yang memerlukan pelatihan untuk menyamakan sikap dan

perilaku mereka terhadap pekerjaan.

c. Meningkatkan daya saing perusahaan dan memperbaiki produktivitas.

Sebagaimana dipahami pada saat ini, daya saing perusahaan tidak bisa lagi

hanya mengandalkan asset berupa modal yang dimiliki sebab modal bukan

lagi kekuatan daya saing yang langgeng, dan sumber daya manusia

merupakan elemen yang paling penting untuk meningkatkan daya saing

sebab sumber daya manusia merupakan aspek penentu utama daya saing

yang langgeng. Selanjutnya dengan meningkatnya kemampuan seseorang,

dengan asumsi faktor lain seperti gaji dan lingkungan kerja berada dalam

kondisi yang baik, kemampuan akan dapat meningkatkan produktivitas

pegawai.

d. Menyesuaikan dengan peraturan-peraturan yang ada, misalnya standar

pelaksanaan pekerjaan yang dikeluarkan oleh asosiasi industri dan

pemerintahan, untuk menjamin kualitas produksi atau keselamatan dan

kesehatan kerja.

Pembinaan karyawan atau anggota organisasi adalah penting bagi

individu dan organisasi apalagi organisasi yang besar dan juga sangat
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dibutuhkan untuk menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi. Pembinaan

juga dapat meningkatkan kepuasan kerja karyawan.5

Organisasi yang memiliki ke depan akan senantiasa memperhatikan

pembinaan sumber daya manusia yang menjadi asset organisasi dalam

melaksanakan program-program dalam rangka merealisasikan tujuan dan

mencapai visi misi organisasi. Di samping itu tantangan dan perubahan

lingkungan juga menjadi factor yang turut mendorong pentingnya pembinaan

bagi anggota organisasi.

Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan tersebut tentu manusia tersebut

harus mempunyai nilai kompetensi, karakteristik kompentensi menurut

Spencer and spencer ada lima karakteristik kompentensi yaitu:

a. Motif (motive), apa yang secara konsisten dipikirkan atau keinginan-

keinginan yang menyebabkan melakukan tindakan. Apa yang

mendorong, perilaku yang mengarah dan dipilih terhadap kegiatan atau

tujuan tertentu.

b. Sifat/ciri bawaan (trait), ciri fisik dan reaksi-reaksi yang bersifat

konsisten terhadap situasi atau informasi.

c. Konsep diri (self concept), sikap, nilai dari orang-orang.

d. Pengetahuan (knowledge), yaitu suatu informasi yang dimiliki seseorang

pada bidang yang spesifik. Pengetahuan merupakan kompetensi yang

kompleks. Biasanya tes pengetahuan mengukur kemampuan untuk

memilih jawaban yang paling benar, tapi tidak bisa melihat apakah

5 T. Hani Handoko, Manajemen, Edisi II, (Yogyakarta: PT. BPFE, 2001), Cet. Ke-17, h.
243



17

seseorang dapat melakukan pekerjaan berdasarkan pengetahuan yang

dimilikinya itu

e. Keterampilan (skill), kemampuan untuk mampu melaksanakan tugas-

tugas fisik dan mental tertentu.6

Walaupun demikian agar peran sumber daya manusia tersebut dapat

sinkron dengan visi, misi, tujuan dan harapan organisasi maka manusia sebagai

salah satu sumber daya harus dapat melakukan penyesuaian terhadap

perkembangan organisasi yang semakin kompetitif. Banyak cara yang dapat

dilakukan untuk mengantisipasi dan merespon perubahan tersebut. Ada empat

strategi utama untuk melakukan perubahan, yaitu dengan melakukan:

a. Pengendalian diri secara lebih baik dengan disertai kearifan

b. Beradaftasi dengan perubahan yang terjadi sambil mengubah paradigma

berfikir dan bertindak.

c. Komunikasi yang efektif untuk membangun kepercayaan dan

mengembangkan networking.

d. Penyelarasan dan/atau menyeimbangkan antara kematangan IQ,EQ dan

ESQ.7

Dengan stategi tesebut, sekurang-kurangnya sumber daya manusia dalam

organisasi akan melakukan upaya untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan global

yang cenderung bersifat tanpa batas.

6Spencer,M.Lyle and Spencer,M.Signe, Competence at Work:Models for Superrior
Performance, (New York: John Wily & Son,Inc, 1993), h. 92

7Tjutju Yuniarsih dan Suwatno, Manajemen Sumber Daya Manusia. (Bandung: Alfabeta,
2009), h. 12
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B. Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Organisasi

1. Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia

Manajemen dalam organisasi dapat diartikan sebagai “ilmu dan seni

mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber daya

lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu”.8

Tugas dari manajemen adalah bagaimana menata dan mengatur enam unsur

tersebut menjadi kekuatan yang saling mendukung untuk mencapai tujuan

organisasi yang telah ditetapkan.

Ilmu manajemen dalam sejarahnya terus menerus mengalami

perkembangan, di antaranya adalah muncul aliran Hubungan Antar Manusia

yang lebih menekankan pada aspek kemanusiaan dan relasi sesamanya yang

menjadi perhatian pengembangan manajen dalam upaya peningkatan

produktifitas. Selanjutnya diikuti oleh aliran Manajemen Modern sebagai

tindak lanjut yang lebih mendalam dari Aliran sebelumnya dengan

memasukkan kajian-kajian psikologi untuk lebih memaksimalkan peran

manusia dalam organisasi.9

Dari sini terlihat bahwa perkembangan terakhir teori manajemen lebih

menekankan dan memperhatikan aspek manusia secara psikologis sebagai

salah satu unsur dalam organisasi dalam upaya pencapaian tujuan organisasi,

sehingga pembahasan unsur manusia (men) dalam organisasi menjadi

berkembang menjadi suatu bidang disiplin ilmu manajemen yang disebut

8Malayu S.P. Hasibuan, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta: Bumi Aksara, Cet.
Ke-7, 2005), h. 9

9Lihat T. Hani Handoko, Manajemen, (Jogjakarta: BPFE Press, Cet. Ke-17,2001), Edisi
II, h. 45
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dengan Manajemen Sumber Daya Manusia yang merupakan terjemahan dari

man power management.

Robbins menggunakan istilah Organization Human Resources yang

menegaskan bahwa tiga langkah pertama dalam Organisasi Sumber Daya

Manusia yakni perencanan, rekruitmen dan seleksi, ketiganya memutuskan

hasil daripada indentifikasi dan pemilihan kemampuan pegawai. Kemudian

tiga langkah berikutnya adalah orientasi, training dan pembinaan karir.10

Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) adalah rentan yang luas

dari aktifitas-aktifitas organisasi yang mencakup dalam pengadaan staf, latihan

dan pengembangan, kompensasi (balas atas jasa), kesehatan dan keselamata

kerja, hubungan atasan dan bawahan, dan penelitian tentang sumber daya

manusia”.11

Dari definisi di atas dapat dilihat bahwa MSDM merupakan tahapan-

tahapan manajemen dalam merekrut dan menyeleksi anggota organisasi serta

pengembangannya, dalam kaitannya dengan cara-cara bagaimana mengatur

dan menata manusia yang ada dalam perusahaan atau organisasi dengan

menggunakan fungsi-fungsi dari managemen itu sendiri agar dapat tercapai

tujuan organisasi dengan efektif dan efisien.

Pada dasarnya setiap manajer harus mempunyai kemampuan dalam

manajemen sumber daya manusia, mengingat unsur manusia merupakan unsur

yang penting dalam organisasi. Banyak hal yang berkaitan dengan kesalahan

10Stephen P. Robbins, Management, Concept and Practice, (New Jersey: Prentice Hall,
1984), h. 233

11Dachnel Kamars, Administrasi Pendidikan, Teori dan Praktek, (Padang: UPI Press,
2005), Edisi ke-2, h. 277
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karyawan yang tidak diinginkan terjadi, jika seorang manajer tidak

memperhatikan atau memandang sebelah mata terhadap MSDM.

Oleh karena itu, seorang manajer harus mengetahui dan memperhatikan

teori-teori yang menjadi pembahasan MSDM, dan selanjutnya dapat diterapkan

organisasi yang ia pimpin, agar dapat terhindar dari masalah yang muncul

berkaitan dengan faktor manusia, juga pada intinya dapat meningkatkan kinerja

dan produktifitas yang dapat memuaskan semua pihak dalam organisasi.

Semua komponen dalam Manajemen Sumber Daya Manusia tersebut

mesti diimplementasikan dengan sebaik mungkin dalam organisasi, agar tidak

terjadi apa yang disinyalir oleh Dessler sebagai berikut:

a. Memperkerjakan orang yang salah untuk pekerjaan tersebut
b. Mengalami proses penggantian pegawai yang sangat tinggi
c. Orang-orang yang diandalkan tidak melakukan yang terbaik
d. Mengakibatkan perusahaan dituntut di pengadilan disebabkan

melakukan diskriminasi
e. Mengakibatkan perusahaan diawasi oleh pengawas undang-undang

keamanan karena tidak memperhatikan keamanan pegawai
f. Mengakibatkan pegawai beranggapan bahwa gajinya tidak sebanding

dengan pegawai lainnya di dalam organisasi
g. Membiarkan lemahnya pelatihan mengakibatkan berkurangnya

efektivitas
h. Melakukan praktek pekerja yang tidak adil.12

Dengan demikian, seorang manajer harus mengetahui dan

memperhatikan teori-teori yang menjadi pembahasan MSDM, dan selanjutnya

dapat diterapkan organisasi yang ia pimpin, agar dapat terhindar dari hal-hal

yang telah disebutkan di atas, juga pada intinya dapat meningkatkan kinerja

dan produktifitas yang dapat memuaskan semua pihak dalam organisasi.

12Gary Dessler, Human Resources Management, (Manajemen Sumber Daya Manusia),
Pent. Eli Tanya, (Jakarta: PT. Indeks, 2004), Edisi IX, h. 3
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2. Fungsi-fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia

Manajemen Sumber Daya Manusia memiliki fungsi-fungsi yang secara

umum dapat dibagi menjadi 2 bagian, yakni, fungsi manajerial dan fungsi

operasional.13 Fungsi manajemen yang meliputi planning, organizing,

actuating, controlling.

Fungsi perencanaan (planning) merupakan penentu dari program

bagian personalia yang akan membantu tercapainya sasaran yang telah disusun

oleh perusahaan. Fungsi pengorganisasian (organizing) merupakan alat untuk

mencapai tujuan organisasi, dimana setelah fungsi perencanaan dijalankan

bagian personalia menyusun dan merancang struktur hubungan antara

pekerjaan, personalia dan faktor-faktor fisik. Fungsi actuating, pemimpin

mengarahkan karyawan agar mau bekerja sama dan bekerja efektif serta efisien

dalam membantu tercapainya tujuan pihak-pihak yang berkepentingan dalam

organisasi. Fungsi pengendalian (controlling) merupakan upaya untuk

mengatur kegiatan agar sesuai dengan rencana yang telah ditentukan

sebelumnya.

Kedua fungsi operasional menurut Lunenburg dan Ornstein bahwa

dalam proses Manajemen Sumberdaya Manusia terdapat enam program yaitu:

perencanaan sumber daya manusia, recruitment, selection, professional

develepment, performance appraisal, compensation.14

a. Perencanaan Sumber Daya Manusia

13Faustino Gordoso Gomes, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Yogyakarta: Andi
Offset, 2003), h. 91

14Lunenburg, Fred.C.dan Ornstein, Allan C., Educational Administration: Concepts and
Practices, Third Edition (Belmont USA: Wardsworth, 2004), h. 53
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Ini merupakan fungsi pertama yang berkaitan dengan fungsi-fungsi

MSDM lainnya dalam organisasi, yakni kegiatan untuk menentukan kebutuhan

personil atau sumber daya manusia yang akan menggerakkan kegiatan

organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, baik secara kuantitatif

maupun kualitatif untuk sekarang dan masa depan.

Menurut Hasibuan, perencanaan sumber daya manusia adalah

merencanakan tenaga kerja agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan serta

efektif dan efisien dalam membantu terwujudnya tujuan.15 Definisi

perencanaan sumber daya manusia menurut Nawawi adalah rangkaian kegiatan

peramalan kebutuhan atau permintaan tenaga kerja di masa depan pada sebuah

organisasi/perusahaan, yang mencakup pendayagunaan sumber daya manusia

yang sudah ada dan pengadaan tenaga kerja baru yang dibutuhkan.16

Jadi, perencanaan sumber daya manusia adalah proses menetapkan

estimasi atau perkiraan untuk memperoleh sumber daya manusia agar sesuai

dengan kebutuhan organisasi sekarang dan pengembangannya di masa depan.

Dalam perencanaan tenaga kependidikan yang baik dan tepat

diperlukan informasi yang lengkap dan jelas tentang pekerjaan atau tugas yang

harus dilakukan di sekolah. Oleh karena itu, sebelumnya harus dilakukan

analisis pekerjaan (job analisis) dan analisis jabatan untuk memperoleh

gambaran pekerjaan. Spesifikasi jabatan ini memberikan gambaran tentang

kualitas minimum calon tenaga kependidikan yang dapat diterima dan yang

diperlukan untuk melaksanakan tugas tersebut sebagaimana mestinya.

15Malayu Hasibuan, op. cit., h. 50
16Hadari Nawawi, op. cit., h. 43
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b. Recruitment

Recruitment merupakan upaya pemenuhan personil melalui pencarian

personil yang sesuai dengan kebutuhan dengan mengacu pada rencana Sumber

Daya Manusia yang telah ditentukan. Kemudian dari pendaptar yang diperoleh

dalam rekrutmen, dilakukan seleksi untuk menentukan persenonil yang

kompeten sesuai dengan persyaratan pekerjaan yang ditetapkan.

Rekrutmen adalah proses menentukan dan menarik pelamar yang

mampu untuk bekerja dalam suatu perusahaan atau organisasi, yang dimulai

ketika pelamar dicari dan berakhir ketika lamaran-lamaran mereka diserahkan.

Selain itu, rekrutmen juga dapat diartikan sebagai proses untuk mendapatkan

Sumber Daya Manusia (pegawai) yang berkualitas untuk menduduki suatu

jabatan atau pekerjaan dalam suatu perusahaan.17

Edwin B. Flippo menyatakan bahwa rekrutmen adalah proses pencarian

dan pemikatan para calon pegawai yang mampu bekerja di dalam organisasi.18

Hal ini menunjukkan bahwa rekrutmen merupakan salah satu langkah dalam

menyiapkan calon pegawai yang akan diperkerjakan dalam organisasi.

Rekrutmen tidak bisa dipandang sebagai satu proses yang berdiri sendiri, akan

tetapi terdapat kaitan erat dengan proses lain, baik proses-proses yang

dilakukan sebelum rekrutmen maupun sesudahnya. Oleh karena itu penulis

lebih cendrung untuk memaknai rekrutmen sebagai proses memperoleh SDM,

berdasarkan evaluasi dan atau perencanaan yang telah dilakukan untuk

17Veithzal Rivai, op. cit., h. 158
18Edwin B.Flippo, Principle of Personel Management, (New York: Mc Graw-Hill Book

Company, 1984),  Sixth Edition, h. 42 (Recruitment is the process of searching for prospective
employees and stimulated them to apply for job in organizational)



24

merealisasikan program-program atau kegiatan organisasi yang telah

ditetapkan.

Rekrutmen merupakan salah satu kegiatan manajemen yang salah satu

tujuannya adalah untuk menghimpun calon pekerja sebanyak-banyaknya sesuai

kualifikasi kebutuhan organisasi dari berbagai sumber, sehingga

memungkinkan akan terjaring calon pegawai dengan kualitas tertinggi dari

yang terbaik.19

Rekrutmen yang baik dengan perencanaan yang matang dan proses

seleksi yang efektif akan membantu organisasi untuk mendapatkan pegawai

yang tepat yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. sebaliknya proses

rekrutmen yang tidak efektif dan efisien akan berpengaruh terhadap kinerja

pegawai dan selanjutnya akan menghambat tujuan organisasi. Untuk ini,

pimpinan organisasi dituntut untuk memperhatikan proses tersebut dalam

penyediaan anggota organisasi.

Oleh karena itu, dalam pengadaan sumber daya manusia dalam hal ini

guru, yang menjadi fokus adalah langkah-langkah yang diambil untuk

menduduki berbagai pekerjaan agar tepat sesuai kebutuhan dan keahlian. Ada

empat hal kegiatan yang terkandung dan saling berhubungan dalam

perencanaan sumber daya manusia yaitu, (a.) besarnya jumlah sumber daya

manusia yang tersedia sekarang, (b). Peramalan (porecasting)  suplai  dan

permintaan  sumber daya  manusia  pada masa yang akan datang, (c)

menyiapkan perencaan yang matang dalam rangka memperbesar jumlah

19Veithzal Rivai, op. cit., h, 169
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individu  yang qualified, (d) perlu adanya prosedur pengawasan dan evaluasi

yang dilaksanakan  secara teratur  agar dapat  memberikan umpan balik kepada

sistem, sehingga system itu dapat berkembang dalam penggunaannya dimasa

yang akan datang.

Untuk mendapatkan tenaga kependidikan yang sesuai dengan

kebutuhan, dilakukan kegiatan rekrutmen, yaitu suatu upaya untuk mencari dan

mendapatkan calon-calon tenaga kependidikan yang memenuhi syarat melalui

proses seleksi, seperti ujian lisan, tulisan atau praktek. Namun demikian dalam

pelaksanaannya, bisa jadi dengan mendatangkannya secara internal organisasi

sekolah atau mendatangkan tenaga kependidikan dari departemen lain. Hal ini

dapat dilakukan melalui promosi atau mutasi, kejadian ini dapat dilakukan

apabila posisi yang kosong sedikit, sementara pada bagian lain ada kelebihan

tenaga kependidikan atau memang sudah dipersiapkan. Misalnya ada

perampingan organisasi.

Dalam rekruitmen terdapat kegiatan seleksi yaitu suatu proses ketika

calon karyawan dibagi dua yaitu yang akan diterima dan yang ditolak. Seleksi

ini bertujuan untuk memperoleh karyawan atau pegawai yang memenuhi

spesifikasi tertentu, antara lain karyawan yang berkualitas dan potensial, jujur

dan disiplin, cakap dan penempatannya yang tepat, terampil dan bersemangat

dalam bekerja, dapat bekerjasama baik secara vertikal maupun horizontal,

dinamis dan kreatif. inovatif dan penuh tanggungjawab, loyal dan berdedikasi

tinggi dan lain sebagainya.
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Dalam kaitannya dengan speksifikasi atau kreteria guru yang mampu

melaksanakan tugas-tugas pembelajaran, pemerintah telah menetapkan standar

kompetensi minimal yang harus dimiliki guru. Dalam Peraturan Pemerintah

Nomor 19 tahun 2005 yang dinyatakan bahwa:

1. Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai
agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki
kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

2. Kualifikasi akademik adalah tingkat pendidikan minimal yang harus
dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan
atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-
undangan yang berlaku.

3. Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar
dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi:
a. Kompetensi pedagogik;
b. Kompetensi kepribadian;
c. Kompetensi profesional; dan
d. Kompetensi sosial.20

Untuk memahami lebih jauh tentang kompetensi yang harus dimiliki

guru, sebagaimana yang dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah tersebut,

berikut ini penjelasa masing-masing kompetensi guru dalam pembelajaran.

1. Kompetensi akademik

Guru di lembaga pendidikan dasar dan menegah sudah harus memiliki

ijazah Sarjana Pendidikan (S1) dengan program studi yang sesuai dengan

mata pelajaran yang diasuhnya. Disamping itu, kompetensi akademik juga

ditunjukan dengan adanya kemampuan sebagai berikut:

a. Dapat membantu peserta didik untuk mengembangkan potensi yang

dimilikinya.

20Departemen Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005,
(Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 108
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b. Tepat dalam memilih pendekatan, metode, dan teknik yang relevan

dengan perkembangan fisik dan psikis peserta didik.

c. Mampu membuat perencanaan yang baik dan melaksanakannya dalam

pembelajaran matematika

d. Mahir dalam pengelolaan kelas sesuai dengan pendekatan pembelajaran

yang diterapkannya.

e. Tepat dalam membuat asesmen pembelajaran sekaligus bisa menerima

hasil refleksi pembelajaran untuk melaksanakan program tindak lanjut.

f. Memilih kemampuan berkomunikasi dalam ruang lingkup akademik,

baik secara lisan maupun tulisan.

2. Kompetensi Paedagogik

Kompetensi  paedagogik maksudnya  adalah  kemampuan mengelola

pembelajaran peserta didik.21 Kompetensi ini meliputi pemahaman terhadap

peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil

belajar,  dan  pengembangan  peserta  didik  untuk  mengaktualisasikan

berbagai potensi  yang  dimilikinya. Kompetensi  paedagogik merupakan

kemampuan  guru dalam pengelolaan pembelajaran peserta didik yang

sekurang-kurangnya meliputi hal-hal, 22 sebagai berikut:

a. Pemahaman wawasan / landasan kependidikan;

Perkembangan zaman dengan berbagai teknologi yang terus menerus,

menuntut  seorang  pendidik harus  menguasai  berbagai  sub  bidang

21Asrori Ni`am, Membangun Profesionalisme Guru, (Jakarta: eLSAS, Cet. Ke-1, 2006),
h. 199

22E. Mulyasa, Standar Kompetensi Sertifikasi Guru, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,
Cet. Ke-1, 2007), h. 75
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ilmu  pengetahuan  yang  relevan dengan  pendidikan  saat  ini.

Pemahaman terhadap wawasan ini meliputi:

1) Mempelajari ilmu yang relevan dengan mata pelajaran

2) Mempelajari  aplikasi  bidang  ilmu  kedalam  bidang  ilmu  lain

3) Memahami pendekatan pembelajaran yang sesuai materi pembelajaran

4) Menerapkan kerja sama dalam pekerjaan

5) Memanfaatkan kemajuan IPTEK dalam pendidikan

b. Pemahaman terhadap peserta didik

Karakteristik  siswa  yang  berbeda-beda  harus  dipahami  oleh

guru sebagai  tenaga  profesional  kependidikan.  Perbedaan  individual

berpengaruh  terhadap  cara  dan  hasil  belajar  siswa.  oleh  karena  itu,

keadaan  individual  siswa  harus  dimengerti  oleh  guru  dalam  upaya

pembelajaran.

Sedikitnya  terdapat  empat  hal  yang  harus  dipahami  guru  dari

peserta  didiknya,  yaitu  tingkat  kecerdasan,  kreativitas,  cacat  fisik,

dan perkembangan kognitif.23 Anak  cerdas memiliki usia mental  lebih

tinggi dari  usianya,  dan  mampu  mengerjakan  untuk  anak  yang

usianya  lebih tinggi.  Secara  umum  guru  diharapkan  menciptakan

kondisi  yang  baik, yang  memungkinkan  setiap  peserta  didik  dapat

mengembangkan kreativitasnya.  Kondisi  fisik  antara  lain  berkaitan

dengan  penglihatan, pendengaran, kemampuan bicara, dan lumpuh

23Dimyati dan Mujiono, Belajar dan Pembelajaran, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 49
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karena kerusakan otak. Dengan demikian, guru atau pendidikan dituntut

untuk mengetahui paling kurang sebagai berikut:

1) Mengetahui berbagai aspek kepribadian

2) Mengenal dan mengantisipasi masalah-masalah  yang  berkaitan

dengan kesulitan belajar.

c. Pengembangan kurikulum/silabus

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai

tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai

pedoman penyelenggaraan  kegiatan  pembelajaran  untuk  mencapai

tujuan pendidikan  tertentu. Meliputi  tujuan  pendidikan  nasional  dan

kesesuaian dengan kondisi dan potensi daerah satuan pendidikan dan

peserta didik. Sedangkan silabus adalah rencana pembelajaran pada satu

dan atau kelompok mata pelajaran  atau  tema  tertentu yang mencangkup

standar kompetensi, Kompetensi  dasar,  materi  pokok  pembelajaran,

kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber,

bahan atau alat belajar. Untuk itu guru dapat melakukan sebagai berikut:

1) Mengkaji bahan kurikulum mata pelajaran

2) Mengkaji isi buku-buku teks Mata Pelajaran yang bersangkutan

d. Rancangan pembelajaran;

Merancang pembelajaran merupakan bagian penting yang  harus

diperhatikan dalam implementasi KTSP dalam proses belajar  mengajar,

karena perencanaan yang baik dapat menentukan kualitas pembelajaran

secara keseluruhan dan menentukan kualitas pendidikan serta  kualitas
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sumber daya manusia (SDM), baik masa sekarang ataupun masa depan.

Sehingga, perencanaan pembelajaran harus dibuat dengan sempurna.

e. Pemanfaatan tekhnologi pembelajaran

1) Mempelajari macam-macam metode mengajar dan menggunakan

macam-macam metode mengajar

2) Menentukan metode dan teknik pembelajaran yang sesuai dengan

materi dan tujuan yang akan dicapai

f. Evaluasi Hasil  Belajar (EHB)

g. Pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi

yang dimilikinya.

Pengembangan peserta didik merupakan bagian dari kompetensi

pedagogik yang harus dimiliki guru, untuk mengaktualisasikan  berbagai

kompetensi yang dimiliki oleh peserta didik. Pengembangan tersebut

dapat dilakukan guru melalui berbagai cara antara lain  melalui kegiatan

ekstrakurikuler, pengayaan dan remedial, serta bimbingan konseling.

h. Memberikan motivasi

1) Mengenali kelamahan dan kekuatan peserta didik

2) Memberikan arahan yang dapat membantu peserta didik untuk

menghadapi tantangan masa depan.

3. Kompetensi Kepribadian

Kompetensi Kepribadian merupakan kompetensi yang harus dimiliki

guru, berkaitan dengan sikap dan performen yang ditampilkannya terutama

ketika berinteraksi dengan peserta didik dan juga dengan masyarakat luas,
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karena posisi guru yang menjadi figur atau tauladan bagi siswanya, maka

kompetensi kepribadian ini sangat penting untuk menunjang kegiatan

pembelajaran yang mencapai tujuan pembelajaran. Secara simpel

kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang  mantap,

berakhlak mulia, arif dan berwibawa serta menjadi teladan peserta didik.24

Dalam stándar nasional pendidikan, dikemukakan bahwa yang

dimaksud dengan kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian

yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi

peserta didik dan berakhlak mulia. Kompetensi kepribadian sangat  besar

pengaruhnya terhadap pertumbuhan dan perkembangan pribadi para peserta

didik. Kompetensi kepribadian ini memiliki peran dan fungsi yang sangat

penting dalam membentuk kepribadian anak, guna menyiapkan dan

mengembangkan sumber daya manusia (SDM) serta mensejahterakan

masyarakat, kemajuan negara, dan bangsa pada umumnya.25

4. Kompetensi Sosial

Kompetensi  sosial  adalah  kemampuan  guru  sebagai  bagian  dari

masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta

didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan,  orang tua/wali peserta didik

dan masyarakat  sekitar.  Kompetensi  sosial  merupakan  kemampuan  guru

sebagai bagian dari masyarakat yang sekurang-kurangnya memiliki

kompetensi untuk:

1) Berkomunikasi secara lisan, tulisan dan isyarat

24Asrori Ni`am, op. cit., h. 199
25E. Mulyasa, op. cit., h. 117



32

2) Menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional

3) Bergaul  secara  efektif dengan  peserta  didik,  sesama  pendidik,

tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik; dan

4) Bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar.26

5. Kompetensi Profesional

Kompetensi  profesional  adalah  kemampuan  penguasaan materi

pelajaran secara luas dan mendalam.27 Kompetensi  profesional  merupakan

kemampuan  penguasaan  materi, pembelajaran  secara  luas  dan  mendalam

yang  memungkinkan  membimbing peserta  didik  memenuhi  standar

kompetensi  yang  ditetapkan  dalam  standar nasional  pendidikan.  Adapun

ruang  lingkup  kompetensi  profesional  sebagai berikut:

a. Mengerti  dan  dapat menerapkan  landasan  kependidikan  baik  filosofi,

psikologis, sosiologis, dan sebagainya

b. Mengerti  dan  dapat  menerapkan  teori  belajar  sesuai  taraf

perkembangan peserta didik

c. Mampu menangani  dan mengembangkan  bidang  studi  yang menjadi

tanggung jawabnya

d. Mengerti dan dapat menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi

e. Mampu mengembangkan dan menggunakan berbagai  alat, media dan

sumber belajar yang relevan

f. Mampu mengorganisasikan dan melaksanakan program pembelajaran

g. Mampu melaksanakan evaluasi hasil belajar peserta didik

26Ibid., h. 173
27Asrori Ni`am, op. cit., h. 199
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h. Mampu menumbuhkan kepribadian peserta didik.28

Guru yang memenuhi kompetensi di atas mutlak diperlukan, terutama

ketika mengahadapi tuntutan-tuntutan pembelajaran demokratis karena

tuntutan tersebut merefleksikan suatu kebutuhan yang semakin kompleks yang

berasal dari siswa; tidak sekedar kemampuan guru menguasi pelajaran semata

tetapi juga kemampua lainnya yang bersifat psikis, strategis dan produktif.

Tuntutan demikian ini hanya bisa dijawab oleh guru yang professional. Oleh

karena itu, Sudarwan Danim menegaskan bahwa tuntutan kehadiran guru yang

kompeten tidak pernah surut, karena dalam latar proses kemanusiaan dan

pemanusiaan,ia hadir sebagai subjek paling diandalkan.29

Dengan adanya persyaratan kompetensi guru ini, perlu adanya

paradigma baru untuk melahirkan profil guru Indonesia yaitu; (1) memiliki

kepribadian yang matang dan berkembang; (2) penguasaan ilmu yang kuat; (3)

keterampilan untuk membangkitkan peserta didik kepada sains dan teknologi;

dan (4) pengembangan profesi secara berkesinambungan. Keempat aspek

tersebut merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan dan

ditambah dengan usaha lain yang ikut mempengaruhi perkembangan profesi

guru yang profesional.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa dalam rekruitmen pegawai

khususnya guru, paling tidak sebagai pedoman dapat mengacu kepada standar

kualifikasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah, namun tidak tertutup

28E. Mulyasa, op. cit., h. 135-136
29Sudarwan Danim, Agenda Pembaruan Sistem Pendidikan, (Yogyakarta: Pustaka

Pelajar, 2003), h. 193
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kemungkinan untuk menetapkan kriteria-kriteria yang lebih tinggi dan

berkualitas sesuai dengan kebijakan pimpinan lembaga, agar dapat mencapai

mutu pendidikan yang diharapkan.

3. Pembinaan dan pengembangan

Pembinaan dan pengembangan merupakan suatu usaha peningkatan

pengetahuan dan keahlian seorang karyawan untuk mengerjakan suatu

pekerjaan tertentu.30 Atau bisa dikatakan sebagai sebuah sistem yang

berkesinambungan atas pengembangan semua pegawai dalam suatu organisasi.

Simamora mendefinisikan Pengembangan karyawan adalah aktivitas

pengembangan karier karyawan terhadap organisasi, penyediaan landasan bagi

karyawan agar dapat berprestasi secara efektif dan menghasilkan prestasi baru

dalam lingkungan perusahaan.31 Dalam pelaksanaannya pengembangan

karyawan dilakukan untuk membantu dalam memasuki dalam kehidupan

sebagai karyawan dalam dunia kerja yang berbeda dari kondisi kehidupan

sebelumnya.

Fungsi pembinaan dan pengembangan tenaga kependidikan merupakan

fungsi pengelolaan personil yang mutlak diperlukan, untuk memperbaiki,

menjaga dan meningkatkan kinerja. Hal ini diperlukan karena lembaga

pendidikan senantiasa menginginkan personilnya mampu melaksanakan tugas

secara optimal dan menyumbangkan segenap kemampuanya untuk kepentingan

30Sayuti Hasibuan, op. cit., h. 70
31 Henry Simamora, Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi II, Yogyakarta: YKPN,

2003, h. 268
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sekolah. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan cara on the job training32 yang

berguna tidak saja untuk pengembangan kemampuan tapi juga untuk

pengembangan karier tenaga kependidikan itu sendiri.

Pembinaan pegawai merupakan wahana untuk membangun sumber

daya manusia menuju era globalisasi yang penuh dengan tantangan. Karena itu,

kegiatan pembinaan tidak dapat diabaikan begitu saja terutama memasuki

persaingan yang begitu ketat, tajam, berat pada abad milenium ini. Pembinaan

merupakan hal yang fundamental bagi pegawai dalam organisasi.

4. Promosi dan mutasi

Setelah ditentukan calon tenaga kependidikan yang akan diterima,

kegiatan selanjutnya adalah mengusahakan calon tersebut menjadi anggota

organisasi yang tetap dan sah melalui masa percobaan yang telah ditentukan.

Berikutnya adalah penempatan dan diusahakan agar terjadi kesesuaian antara

tugas yang diemban dengan karakteristik tenaga kependidikan.

Juga untuk memberikan kesempatan kepada tenaga kependidikan

bekerja pada situasi yang berbeda, maka dilakukan mutasi. Mutasi merupakan

kegiatan MSDM yang berkaitan dengan proses pemindahan fungsi, tanggung

jawab dan status ketenagakerjaan dengan tujuan agar yang bersangkutan

memperoleh kepuasan kerja yang mendalam dan memberikan prestasi kerja

semaksimal mungkin pada sekolah.

5. Kompensasi

32Kegiatan pelatihan atau pengembangan yang dilakukan pada waktu atau masa kerja,
seperti pelatihan-pelatihan singkat.
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Kompensasi adalah balas jasa yang diberikan sekolah atau yayasan

kepada tenaga kependidikan. Maasalah kompensasi merupakan salah satu

bentuk tantangan yang harus dihadapi oleh pihak manajemen, karena selain

sensitif juga menjadi pendorong seseorang untuk bekerja dan berpengaruh

terhadap moral dan disipli tenaga kerja. Oleh karena ini, lembaga pendidikan

diharapkan dapat memberikan kompensasi sesuai dengan beban kerja yang

dipikul tenaga kependidikan. Kepuasan atas kompensasi yang diterima

dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain:

a. Jumlah yang diterima dengan yang diharapkan

b. Perbandingan dengan yang diterima oleh tenaga kerja lain

c. Pandangan yang keliru atas kompensasi yang diterima tenaga lain

6. Pemberhentian

Pemberhentian tenaga kependidikan merupakan fungsi MSDM yang

mengakibatkan terlepasnya organisasi sekolah dan personil dari hak dan

kewajiaban sebagai lembaga tempat bekerja dan sebagai tenaga pendidik.

Pemberhentian bisa terjadi karena permohonan tenaga pendidik itu sendiri, bisa

juga dilakukan oleh pihak organisasi sekolah dengan beberapa alasan.

Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan

Dosen pasal 30 ayat 1 dan 2 dijelaskan sebagai berikut:

1. Guru dapat diberhentikan dengan hormat dari jabatan sebagai guru
karena:
a. meninggal dunia;
b. mencapai batas usia pensiun;
c. atas permintaan sendiri;
d. sakit jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat melaksanakan

tugas secara terus-menerus selama 12 (dua belas) bulan; atau
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e. berakhirnya perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama antara
guru dan penyelenggara pendidikan.

2. Guru dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan sebagai guru
karena:
a. melanggar sumpah dan janji jabatan;
b. melanggar perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama; atau
c. melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas selama 1 (satu) bulan

atau lebih secara terus-menerus.33

7. Penilaian

Fungsi terakhir adalah adanya sistem penilaian yang transfaran, objektif

dan akurat. Penilaian tenaga kependidikan biasanya difokuskan pada prestasi

individu dan peran sertanya dalam kegiatan sekolah. Penialaian ini tidak hanya

penting bagi sekolah tapi juga bagi tenaga kependidikan yang bersangkutan.

Penialaian selain dapat digunakan sebagai standar dalam penentuan tinggi

rendahnya kompensasi, juga untuk tujuan sebagai berikut:

a. Sumber data untuk perencanaan tenaga kependidikan dan kegiatan

pengembangan tenaga kependidikan jangka panjang.

b. Alat untuk memberika umpan balik yang mendorong ke arah kemajuan

dan kemungkinan meningkatkan kualitas kerja tenaga kependidikan

c. Salah satu cara untuk menetapkan kinerja yang diharapkan dari tenaga

kependidikan.

d. Bahan informasi dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan

tenaga kependidikan, baik perencanaan, promosi, mutasi maupun

kegiatan lainnya.

33Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, (Jakarta: Sinar
Grafika, 2006), h. 15
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Demikian fungsi-fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia dengan

penjelasan secara singkat. Kepala sekolah dalam kaitannya dengan manajemen

tenaga kependidikan atau sumber daya manusia bukanlah pekerjaan yang

mudah, karena tidak hanya mengusahakan tercapainya tujuan sekolah, tetapi

juga tujuan tenaga kependidikan (guru dan non guru) secara pribadi. Oleh

karena itu, kepala sekolah dituntut untuk mengerjakan instrumen pengelolaan

tenaga kependidikan demi kelancaran sekolah yang dipimpinnya.

C. Konsep Pembinaan dalam Manajemen Sumber Daya Manusia

Langkah selanjutnya dalam Manajemen Sumber Daya Manusia adalah

pembinaan yang diimplementasikan dalam bentuk pemberian pelatihan dan

pengembangan. Pelatihan adalah sebagai bagian dari pendidikan yang

menyangkut proses belajar untuk memperoleh dan meningkatkan keterampilan

di luar sistem pendidikan yang berlaku dalam waktu yang relatif singkat

dengan metode yang lebih mengutamakan pada praktek daripada teori.34

Sedangkan pengembangan adalah suatu proses bagaimana pegawai

mendapatkan pengalaman, keahlian dan sikap untuk menjadi atau meraih

sukses sebagai pemimpin dalam organisasi mereka.

Uraian di atas menunjukan bahwa pelatihan dan pengembangan pada

dasarnya adalah suatu proses untuk meningkatkan pegawai dalam aspek

keterampilan agar mereka dapat melaksanakan pekerjaannya dengan efektif

dan efisien, serta memperlancar proses pelaksanaan tugas-tugas organisasi.

34Stephen P. Robbins, op. cit., h. 226
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Perbedaannya jika pelatihan lebih diarahkan untuk memberikan keterampilan

tentang pekerjaan yang dihadapinya sedangkan pengembangan lebih kepada

keterampilan untuk menghadapi pekerjaan yang lebih luas dan lebih baik dari

sekedar pekerjaan yang sedang dihadapinya.

Ajaran Islam telah memberikan tuntunan kepada umatnya, bahwa

pelaksanaan pekerjaan oleh ahlinya akan membawa kepada kemajuan dan

perkembangan organisasi atau lembaga, sebaliknya segala sesuatu yang

dilakukan oleh orang yang bukan ahlinya akan membawa kehancuran. Salah

satu prinsip dalam pengelolaan lembaga pendidikan Islam adalah pemberian

tugas dan wewenang kepada anggota organisasi berdasarkan kemampuan yang

mereka miliki. Dalam ajaran Islam, banyak hal hukum yang diterapkan

berdasarkan kemampuannya, seperti shalat duduk atau berbaring bagi orang

yang sakit, mengganti puasanya dengan fidyah bagi yang sakit dan sulit akan

sembuh, dan sebagainya. Demikian pula perintah memberi nafkah, juga

berdasarkan kemampuan seseorang, sebagaimana firman-Nya:











Artinya: Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut

kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah
memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah
tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa
yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan
kelapangan sesudah kesempitan.
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Dalam hal ini, juga diperlukan penyerahan tugas sesuai dengan

keahliannya. Rasulullah SAW bersabda:

ِاَذا ُوسَِّد ْاَألْمُر ِاَىل َغْريِ أَْهِلِه فَانـَْتِظِر السَّاَعةَ 
Artinya: Apabila suatu perkara/urusan diserahkan bukan pada ahlinya, maka

tunggulah saat kehancurannya. (HR. Bukhari).

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa pembinaan sumber

daya guru sangat diperlukan untuk kemajuan dan pengembangan lembaga

pendidikan. Karena guru yang tidak ahli dalam melaksanakan tugas akan

menurunkan kinerja yang pada akhirnya akan mengakibatkan kehancuran.

Berikut ini beberapa pendapat para ahli tentang pelatihan dan

pengembangan pegawai sebagai upaya dalam melakukan pembinaan terhadap

pegawai dalam organisasi.

Menurut Mangkunegara bahwa pelatihan (training) adalah suatu proses

pendidikan jangka pendek yang mempergunakan prosedur sistematis dan

terorganisir dimana pegawai nonmanagerial mempelajari pengetahuan dan

keterampilan teknis dan tujuan terbatas.35

Secara konseptual pelatihan dapat juga mengubah sikap terhadap

pekerjaan. Hal ini disebabkan pemahaman pegawai terhadap pekerjaannya juga

berubah, perlu dipahami bahwa sikap seseorang memiliki elemen–elemen: (1)

kognitif yaitu keyakinan dan pengetahuan seseorang terhadap suatu obyek; (2)

afeksi yaitu perasaan seseorang terhadap obyek tersebut sebagai akibat dari

pengetahuan dan keyakinannya; dan (3) kecenderungan tindakan terhadap

35Anwar Prabu Mangkunegara, Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan,
(Bandung: Remaja RosdaKarya, 2001), h. 44
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obyek tersebut, sehingga pengetahuan yang diperoleh akan dapat mengubah

sikap seseorang. Pelatihan dapat juga dilakukan secara khusus untuk mengubah

sikap pegawai dalam upaya meningkatkan kepuasan dan motivasi kerja

bilamana dibutuhkan.

Pelatihan merupakan konsep untuk meningkatkan pengetahuan,

keterampilan dan kemampuan. Pelatihan lebih ditekankan pada peningkatan

kemampuan untuk melakukan pekerjaan yang spesifik pada saat ini. Sementara

pengembangan dapat diartikan sebagai upaya mempersiapkan pegawai atau

pegawai agar dapat berperan dalam organisasi sesuai dengan pertumbuhan,

perkembangan dan perubahan suatu organisasi. Oleh sebab itu kegiatan

pengembangan itu dirancang untuk memperoleh anggota organisasi yang

mampu berprestasi dan fleksibel untuk suatu organisasi atau instansi dalam

geraknya ke masa depan.

Simamora mendefinisikan pengembangan sebagai aktivitas dalam

mengembangkan karier pegawai terhadap organisasi, penyediaan landasan bagi

pegawai agar dapat berprestasi secara efektif dan menghasilkan prestasi baru

dalam lingkungan perusahaan.36 Dalam pelaksanaannya pengembangan

pegawai dilakukan untuk membantu dalam memasuki dalam kehidupan

sebagai pegawai dalam dunia kerja yang berbeda dari kondisi kehidupan

sebelumnya.

Pelaksanaan program pengembangan pegawai harus diselenggarakan

untuk memenuhi berbagai kebutuhannya. Agar dapat menghadapi masalah-

36Henry Simamora, Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi II, (Yogyakarta: YKPN,
2003), h. 268
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masalah yang timbul dari program pengembangan, pegawai harus memenuhi

tiga jenis kebutuhan menurut Nawawi, antara lain :

1. Program pengembangan pegawai harus mampu membantu para pekerja
baru untuk mengetahui dan memahami standar pekerjaan, harapan
organisasi/ perusahaan pada dirinya, norma-norma dan tradisi yang
dihormati dan berlaku di perusahaan, serta kebijaksanaan-kebijaksanaan
yang harus dijalankannya.

2. Program pengembangan pegawai harus mampu membantu para pekerja
baru untuk memahami dan bersedia melaksanakan perilaku sosial yang
mewarnai kehidupan organisasi/perusahaan sehari-hari. Untuk itu perlu
diketahuinya perilaku atau tindakan-tindakan yang dibenarkan dan tidak
dibenarkan, iklim kerja yang dikembangkan, bahkan teman sekerja atau
supervisor yang dapat diteladaninya dalam bekerja, agar menjadi
pekerja yang berprestasi.

3. Program pengembangan pegawai harus mampu membantu para pekerja
baru untuk mengetahui dan memahami berbagai aspek teknis pekerjaan/
jabatannya agar melaksanakan tugas-tugasnya secara efektif, efisien dan
produktif.37

Simamora menggambarkan secara garis besar tentang program

pengembangan pegawai sebagai berikut:

1. Pengembangan pegawai haruslah bermula dari jenis informasi yang
paling relevan dan segera dilanjutkan dengan kebijakan umum
organisasi. Pengembangan pegawai harus berlangsung dengan
kecepatan yang membuat para pegawai baru tetap merasa nyaman.

2. Bagian paling signifikan dari pengembangan pegawai adalah sisi
manusianya memberikan pengetahuan kepada para pegawai baru
tentang seperti apa para kolega kerjanya

3. Para pegawai baru sepatutnya didorong dan diarahkan dilingkungannya
oleh pegawai yang berpengalaman yang dapat memberikan jawaban
terhadap pertanyaan dan dapat segera dihubungi.

4. Para pegawai baru hendaknya diberikan cukup waktu untuk mandiri
sebelum tuntutan kerja atas dirinya kian meningkat.38

Pembinaan pegawai merupakan wahana untuk membangun sumber

daya manusia menuju era globalisasi yang penuh dengan tantangan. Karena itu,

37Hadari Nawawi, op. cit., h. 212
38Simamora, op. cit., h. 270
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kegiatan pembinaan tidak dapat diabaikan begitu saja terutama memasuki

persaingan yang begitu ketat, tajam, berat pada abad milenium ini. Pembinaan

merupakan hal yang fundamental bagi pegawai dalam organisasi.

Kegiatan pembinaan ditujukan membantu pegawai untuk dapat

menangani tangung jawabnya di masa datang, dengan memperhatikan tugas

dan kewajiban yang dihadapi sekarang.39 Bila pegawai lebih terlatih, terdidik

dan lebih ahli, mereka mempunyai perasaan berguna dan percaya diri lebih

besar serta lebih bernilai di hadapan rekannya dan masyarakat.40 Dan akhirnya

akan terlihat sebuah budaya kinerja organisasi yang kondusif, dinamis

mengarah kepada kelancaran pencapaian tujuan organisasi yang sudah

ditetapkan.

Pelatihan (training) dimaksudkan untuk memperbaiki penguasaan

berbagai keterampilan dan teknik pelaksanaan kerja tertentu berbagai

keterampilan dan teknik pelaksanaan kerja tertentu, terinci dan rutin. Pelatihan

menyiapkan para pegawai untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan sekarang.41

Pelatihan merupakan suatu proses pendidikan, yang tujuannya untuk

meningkatkan kemampuan dan keterampilan khusus seseorang atau

sekelompok orang yang menduduki suatu jabatan atau tugas tertentu.

Simamora menyatakan ada 7 (tujuh) bidang yang merupakan tujuan utama

pelatihan yaitu:

1. Memperbaiki Kinerja

39Stephen P. Robbin, op.cit., h. 227
40T. Hani Handoko, op. cit., h. 244
41T. Hani Handoko, Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia, (Yogyakarta:

PT. BPFE, 1996), h. 104
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Hal ini diarahkan bagi para pegawai yang kurang trampil dan juga berlaku

bagi pegawai baru atau pegawai yang baru dipromosikan yang tidak

memiliki keahlian dan kemampuan dibidang baru agar kompeten

dipekerjakannya.

2. Memutakhirkan keahlian para pegawai sejalan dengan kemajuan teknologi.

Hal ini dilakukan karena perubahan teknologi menuntut perusahaan untuk

menyesuaikan diri terhadap kemajuan teknologi agar mampu bersaing

dengan perusahaan sejenis sehingga melalui pelatihan para pegawai dapat

secara efektif menggunakan teknologi baru untuk diintegrasikan kedalam

perusahaan.

3. Mengurangi waktu belajar bagi pegawai baru supaya menjadi kompeten

dalam pekerjaan.

Pelatihan diarahkan agar pegawai baru menjadi “Job Competence“ yaitu

mencapai output atau hasil kerja dan standar kualitas yang diharapkan.

4. Membantu memecahkan permasalahan operasional.

Dengan pelatihan diberbagai bidang baik yang dilaksanakan oleh

perusahaan maupun konsultan luar diharapkan dapat membantu pegawai

memecahkan masalah organisasional dan melaksanakan pekerjaan mereka

secara efektif. Manajemen berkewajiban melatih para pegawainya agar tidak

terlantar adanya teknologi baru yang belum dikuasainya agar mereka tetap

bekerja dan memperoleh penghasilan.

5. Mempersiapkan pegawai untuk promosi.
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Salah satu cara untuk merekrut, menahan dan memotivasi pegawai adalah

melalui pengembangan karier secara sistimatis. Pelatihan adalah unsur kunci

dalam sistem pengembangan karier. Pelatihan memberikan jaminan berupa

kemampuan kerja bagi pegawai yang diberikan promosi.

6. Mengorientasikan pegawai terhadap perusahaan.

Pelatihan dilakukan bagi pegawai baru dengan mengorientasikan mereka

terhadap perusahaan agar mereka memiliki kesan yang menyenangkan

sehingga puas bekerja dan produktif. Setiap pegawai baru yang memasuki

perusahaan biasanya diperkenalkan dahulu tentang pekerjaan yang akan

ditanganinya.

7. Memenuhi kebutuhan pertumbuhan diri.42

Pelatihan diarahkan bagi pegawai yang berorientasi pada prestasi dan suka

tantangan terhadap pekerjaan baru. Pelatihan menyediakan aktifitas yang

membuahkan efektifitas organisasi yang lebih besar dan meningkatkan

pertumbuhan pribadi bagi semua pegawai.

Suatu perusahaan atau organisasi perlu melaksanakan pelatihan bagi

pegawai baru maupun pegawai lama yang sudah berpengalaman. Karena

pegawai lama yang sudah berpengalaman dan menduduki jabatan tertentu

diperusahaan, belum tentu mempunyai kemampuan yang sesuai dengan

persyaratan yang diperlukan dalam jabatan tersebut. Dengan

diselenggarakannya pelatihan bagi pegawai, akan diperoleh efektivitas dan

efisiensi kerja di perusahaan. Dan diharapkan pelatihan dapat meningkatkan

42Simamora, op. cit., h. 288
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kemampuan, keterampilan dan pengetahuan sehingga produktivitas pegawai

juga dapat meningkat.

Dalam kajian Manajemen Sumber Daya Manusia banyak sekali metode

yang dapat digunakan dalam rangka pembinaan pegawai, yang secara garis

besar terbagi kepada dua bagian, yakni:

a. Metode “on-the-job”, seperti yang biasa dilakukan a) Coaching, b) plan

progresion atau pemindahan pegawai dalam saluran-saluran yang

ditentukan melalui tingkatan-tingkatan organisasi yang berbeda, c) Rotasi

jabatan, d) penugasan sementara dan e) sistem-sistem penilaian prestasi

normal.

b. Metode “off-the-job”, metode ini dilakukan dengan a) program-program

pembinaan eksekutif di universitas-universitas atau lembaga lainnya, b)

latihan laboratorium, c) pembinaan organisasi yang menekankan

perubahan, pertumbuhan dan pembinaan keseluruhan organisasi.43 Dan

masih banyak lagi pola-pola pembinaan pegawai yang disesuaikan dengan

kebutuhan organisasi.

Selain pelatihan dan pengembangan yang dapat dilakukan untuk

pembinaan pegawai, promosi dan mutasi dapat dijadikan sebagai salah satu

upaya untuk melakukan pembinaan terhadap pegawai.

1. Promosi Pegawai

Promosi (Promotion) memberikan peran penting bagi setiap

pegawai/pegawai, bahkan menjadi idaman yang selalu dinanti-nantikan.

43T. Hani Handoko, op. cit., h. 244
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Dengan promosi berarti ada kepercayaan dan pengakuan mengenai

kemampuan serta kecakapan karyawan/pegawai bersangkutan untuk

menduduki suatu jabatan yang lebih tinggi. Artinya promosi akan

memberikan status sosial, wewenang (authority), tanggung jawab

(responsibility), serta penghasilan (outcomes) yang semakin besar bagi

pegawai.

Promosi adalah perpindahan yang memperbesar authority dan

responsibility karyawan/pegawai ke jabatan yang lebih tinggi di dalam satu

organisasi sehingga kewajiban, hak, status, dan penghasilannya semakin

besar.44

Promosi berarti perpindahan dari suatu jabatan ke jabatan lain yang

mempunyai status dan tanggung jawab yang lebih tinggi. Dan secara teknik

promosi adalah suatu perpindahan di dalam suatu organisasi dari satu posisi

ke posisi lainnya yang melibatkan baik peningkatan upah maupun status.

Promosi merupakan perubahan dari pekerjaan yang satu ke lainnya, yang

mempunyai syrat-syarat yang lebih baik dalam kedudukan maupun jabatan

dan tanggung jawab.45

Dasar promosi bagi pengangkatan pejabat antara lain adalah prestasi

kerja, disiplin, loyalitas, Daftar Urut Kepangkatan (DUK) yang

diketegorikan baik, dan pegawai yang akan dipromosi harus mempunyai

perilaku yang tidak tercela, serta telah lulus dari diklat penjenjangan, selain

44Malayu S. Hasibuan, Manajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta: Bumi Aksara, 2003,
h. 107

45Edwin B. Flippo, op. cit., h. 56
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hal-hal tersebut, pertimbangan Baperjakat menjadi dasar bagi penunjukan

seorang pegawai untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi.

Pada umumnya pegawai yang akan dipromosikan harus memenuhi

persyaratan pendidikan dan prestasi kerja yang baik, sehingga setelah

dipromosikan akan terjadi peningkatan kinerja. Secara lebih spesifik

pegawai yang diberikan suatu kepercayaan, yaitu promosi harus memenuhi

persyaratan yang ditentukan dalam peraturan-peraturan kepegawaian yang

antara lain :

a. Pangkat/golongan yang telah memenuhi syarat.

b. Disiplin ilmu/latar belakang pendidikan formal.

c. Mempunyai kinerja/prestasi kerja yang lebih baik.

d. Telah mengikuti diklat struktural/fungsional.

e. Memperhatikan DUK.

f. DP-3 paling tidak bernilai baik.

g. Usia

h. Usulan unit kerja ke BAPERJAKAT, dan

i. Atas persetujuan pimpinan instansi. 46

Pada umumnya ada dua kriteria utama dalam mempertimbangkan

seseorang untuk promosi, yaitu prestasi kerja dan senioritas. Promosi

pegawai tidak selalu berdasarkan latar belakang pendidikan atau seleksi

pada saat rekrutmen. Namun didasarkan pada kebutuhan dan prestasi kerja

46 Miftah Thoha, Manajemen Kepegawaian Sipil di Indonesia, Jakarta: Prenada Media
Group,  2007, h. 52
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dan persyaratan golongan atau kepangkatan dari pegawai yang

bersangkutan.47

2. Mutasi Pegawai

Mutasi adalah suatu perubahan posisi/jabatan/tempat/pekerjaan yang

dilakukan baik secara horizontal maupun vertikal (promosi/demosi) di

dalam satu organisasi.48 Mutasi atau perubahan adalah suatu perubahan

horizontal bukan suatu kenaikan atau penurunan”. Pemindahan

dimaksudkan untuk menempatkan seseorang pada jabatan yang lebih sesuai

dengan keinginan dan kemampuan dengan harapan pada jabatan baru

tersebut seseorang akan lebih berkembang. Pemindahan seseorang pada

jabatan yang horizontal tanpa perubahan kelas pekerjaan. Dilakukan agar

ada penyesuaian antara kemampuan dengan tugas yang diemban sehingga

pekerjaan dapat dilakukan dengan baik dan membuka kesempatan bagi

pegawai untuk mengembangkan kemampuannya di tempat tugas baru. Jadi

mutasi dapat digunakan untuk pengembangan dan memperluas pengalaman

kerja pegawai.49

Mutasi menurut UU No. 32 Tahun 2004 yaitu perpindahan Pegawai

Negeri Sipil antara kabupaten/kota antar provinsi, dan antar provinsi

ditetapkan  oleh Menteri Dalam Negeri setelah memperoleh pertimbangan

Kepala Badan Kepegawaian Negara, demikian pula untuk perpindahan

47Ibid., h, 57
48S. Hasibuan, op. cit., h. 103
49Moekijat, Manajemen Kepegawaian, (Bandung: Alumni,  2000), h. 85
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Pegawai Negeri Sipil provinsi/kabupaten//kota ke departemen/lembaga/

pemerintahan non departemen atau sebaliknya.50

Tujuan pelaksanaan mutasi atau pemindahan pegawai dari satu posisi

kepada posisi lainnya dalam organisasi adalah :

a. Menempatkan pegawai pada tempatnya

b. Meningkatkan semangat/gairah kerja

c. Perolehan keterampilan baru

d. Menciptakan persaingan sehat

e. Memenuhi peraturan dan kebijakan yang ditetapkan.51

Pada dasarnya mutasi termasuk dalam fungsi pengembangan pegawai,

karena tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja

dalam organisasi tersebut. Prinsip mutasi adalah memutasikan kepada posisi

yang tepat dan pekerjaan yang sesuai, agar semangat dan produktivitas

kerjanya meningkat. Dasar mutasi adalah dasar yang digunakan untuk

menentukan mutasi pegawai diantaranya adalah lamanya masa kerja di satu

bidang pekerjaan, kebutuhan organisasi, penyegaran organisasi,

pengetahuan, dan keterampilan serta alasan khusus (misalnya ikut suami).52

Dasar mutasi pegawai yang banyak dikenal dalam organisasi antara lain

merit system, seniority system, dan spoiled system.

50Miftah Thoha, op. cit., h. 82-83
51Alex S. Nitisemito, Manajemen Personalia, (Jakarta: Ghalia Indonesia,  1996), h. 118
52Miftah Thoha, op.cit., h. 57
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a. Merit system, yakni mutasi pegawai yang didasarkan atas landasan yang

bersifat ilmiah, objektif, dan hasil prestasi kerjanya. Merit system atau

carreer system ini merupakan dasar mutasi yang baik, dengan alasan:

1) Output dan produktivitas kerja meningkat

2) Semangat kerja meningkat

3) Jumlah kesalahan yang diperbuat menurun

4) Absensi dan disiplin pegawai semakin baik.

b. Seniority system, yaitu mutasi yang didasarkan atas landasan masa kerja,

usia, dan pengalaman kerja dari pegawai bersangkutan. Sistem mutasi

seperti ini tidak objektif karena kecakapan otang dimutasikan

berdasarkan senioritas belum tentu mampu memangku jabatan baru.

c. Spoil system adalah mutasi yang didasarkan atas landasan kekeluargaan.

Sistem mutasi seperti ini kurang baik karena didasarkan atas

pertimbangan suka tidak suka (like or dislike).53

Penjelasan tentang metode pembinaan pegawai di atas selain promosi

dan mutasi pegawai terlihat masih sangat global dan perlu penjelasan lebih

lanjut, maka untuk merinci tentangg metode akan dijelaskan dalam model

dan strategi pembinaan karyawa yang dapat dijadikan alernatif bagi

organisasi.

Pemimpin lembaga pendidikan sebagai top manajer membutuhkan

strategi di dalam mengelola tenaga pendidikan atau sumber daya manusia di

53S. Hasibuan, op. cit , h. 103
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dalamnya, strategi tersebut terbagi menjadi dua, yakni strategi umum dan

strategi khusus.

Strategi Umum

1. Pengembangan tenaga kependidikan harus dilakukan berdasarkan rencana

kebutuhan yang jelas (educational planning based on manpower

recruitment).

2. Dalam dunia pendidikan perlu senantiasa dikembangkan sikap dan

kemampuan profesional.

3. Kerjasama dunia pendidikan dengan dunia luar perlu terus dikembangkan.

Strategi Khusus

Strategi khusus adalah strategi yang langsung berkaitan dengan pengembangan

dan peningkatan pengelolaan tenaga kependidikan yang lebih efektif.

1. Kesejahteraan tenaga pendidikan

2. Pendidikan prajabatan perlu memperhatikan hal-hal:

a. Memperbaiki sistem pendidikan sesuai dengan kebutuhan masyakat dan

pembangunan

b. Reorientasi program pendidikan agartidak terjadi ketimpangan tenaga

kependidikan

c. Pendidikan SDM perlu dipersiapkan dengan matang melalui sistem

pendidikan yang bermutu

3. Rekrutmen dan penempatan tenaga kepemdidikan harus memperhatikan hal-

hal sebagai berikut:

a. Seleksi yang mengutamakan mutu
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b. Sejalan dengan semangat desentralisasi pendidikan

c. Sistem penempatan yang memungkinkan pengembangan karir secara

leluasa.

4. Peningkatan mutu tenaga kependidikan

5. Pengembangan karir tenaga kependidikan.54

Di sinilah tugas dan fungsi pimpinan lembaga yang sangat mempenga-

ruhi kinerja para tenaga kependidikan di lingkungan kerjanya masing-masing.

Kegagalan dan keberhasilan lembaga pendidikan banyak ditentukan oleh

kepala sekolah, karena kepala sekolah merupakan engendali dan penentu arah

yang hendak ditempuh oleh sekolah menuju tujuannya.

Manajemen sumber daya manusia dalam organisasi lembaga

pendidikan bertujuan untuk mendayagunakan tenaga kependidikan secara

efektif dan efisien untuk mencapai hasil yang optimal, namun tetap dalam

kondisi yang menyenangkan. Sehubungan dengan itu, fungsi manajemen

sumber daya manusia atau tenaga kependidikan di sekolah yang harus

dilaksanakan oleh kepala sekolah meliputi fungsi-fungsi MSDM yang dapat

disimpulkan ke dalam tujuh fungsi.55

D. Model-model Pembinaan Pegawai dalam Organisasi

Model pembinaan merupakan faktor yang cukup berpengaruh terhadap

pembinaan karyawan. Di antara model tersebut yang biasa dilakukan dalam

54E. Mulyasa, Menjadi Kepala Sekolah Profesional, (Bandung: PT. Remaja RosdaKarya,
Cet. Ke-7, 2005), h. 128-129

55Ibid., h. 152-157
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pembinaan sambil melaksanakan tugas dan pekerjaan dalam organisasi antara

lain:

1. Pembekalan (Coaching)

Pimpinan memberikan bimbingan dan pengarahan kepada bawahan dalam

pelaksanaan pekerjaan rutin mereka. Pembekalan ini dianggap paling

cocok karena memiliki keuntungan yang berupa interaksi antara pelatih

dan peserta latihan.

2. Rotasi Jabatan

Pemindahan pegawai melalui jabatan yang bermacam-macam dan

berbeda-beda. Model ini dapat memberikan pengalaman dan keterampilan

baru bagi karyawan dalam melaksanakan tugas-tugas organisasi yang

diberikan kepadanya.

3. Penugasan Sementara

Di mana bawahan ditempatkan pada posisi manajemen tertentu untuk

jangka waktu yang ditetapkan. Model ini memandang bahwa organisasi

sebagai sebuah system yang saling terkait antara subsistem yang ada.

Diharapkan dengan adanya penugasan sementara, karyawa mengetahui

dan memahami seluk beluk tugas dalam subsistem yang lain, sehingga

pemahaman tersebut dapat mempermudah dalam pelaksanaan tugasnya

pada posisi yang sebenarnya.

4. Magang (Apprenticeship training)

Pegawai baru dimagangkan pada seorang yang ahli dalam bidang tertentu.

Para magang bekerja dan berlatih di bawah pengawasan langsung ahli
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tersebut. Biasanya metode ini digunakan untuk jenis pekerjaan yang

memerlukan skill tinggi.56

Sedangkan model-model pembinaan yang dilaksanakan di luar tugas-

tugas organisasi sehari-hari dapat dilakukan antara lain:

a. Ceramah biasa, di mana pengajar (pelatih) bertatap muka langsung dengan

peserta. Peserta pendidikan dan pelatihan pasif mendengarkan.

b. Teknik diskusi, di mana informasi yang akan disajikan disusun di dalam

bentuk pertanyaan-pertanyaan atau tugas-tugas yang harus dibahas dan

didiskusikan oleh para peserta aktif.

c. Diskusi Kelompok adalah suatu proses interaksi secara lisan mengenai

tujuan tertentu yang di dalamnya melibatkan beberapa peserta dengan cara

tatap muka, melalui tukar-menukar informasi atau pemecahan suatu

masalah/persoalan.

d. Teknik pemodelan perilaku adalah salah satu cara mempelajari atau

meniru tindakan (perilaku) dengan mengobservasi dan meniru model-

model. Biasanya model-model perilaku yang harus diobservasi dan ditiru

diproyeksikan dalam video tape.

e. Teknik magang ialah pengiriman karyawan dari suatu organisasi ke badan-

badan atau organisasi yang lain yang dianggap lebih maju baik secara

kelompok maupun perorangan. Mereka mempelajari teori-teori dan

langsung mempraktikkan di bawah pengawasan, hal-hal baru,

56 A.S. Moenir, Pendekatan Manusiawi dan Organisasi Terhadap Pembinaan Pegawai,
Jakarta: Gunung Agung, 1983, h. 166
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keterampilan baru yang harus mereka terapkan di dalam organisasi

tersebut.

f. Teknik Simulasi

Simulasi adalah suatu penentuan karakteristik atau perilaku tertentu dari

dunia riil sedemikian rupa sehingga, para peserta dapat merealisasikan

seperti keadaan sebenarnya. Dengan demikian, maka apabila peserta

pendidikan dan pelatihan kembali ke tempat pekerjaan semula akan

mampu melakukan pekerjaan yang disimulasikan tersebut. Metode-metode

simulasi ini mencangkup:

1) Simulator alat-alat, misalnya simulasi teknologi computer yang

mendukung proses kerja dalam organisasi.

2) Studi kasus (case study), di mana para peserta pendidikan dan

pelatihan diberikan suatu kasus, kemudian dipelajari dan di diskusikan

oleh peserta pendidikan dan pelatihan.

Kasus atau masalah yang diberikan merupakan situasi yang

membutuhkan keputusan dan tindakan yang sesuai. Oleh karena itu,

studi kasus harus bisa membuat pikiran para peserta pendidikan dan

pelatihan terpusat pada kondisi  khusus yang sama dengan kondisi

yang mungkin mereka alami.

3) Permainan peranan (role playing). Dalam cara ini peserta  diminta

untuk memainkan peran, bagian-bagian dari karakter (watak) dalam

kasus. Para peserta diminta untuk membayangkan diri sendiri tentang

tindakan (peranan) tertentu yang diciptakan bagi mereka oleh pelatih.
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Metode permainan peran (role playing) dapat diartikan sebagai suatu

metode pendidikan dan pelatihan dimana terlibat proses interaksi

hubungan individu baik sebenarnya maupun tiruan yang diperankan

secara spontan.

4) Teknik di dalam keranjang (in basket). Metode ini dilakukan dengarn

memberikan bermacam-macam persoalan kepada para peserta. Dengan

kata lain, peserta diberi suatu basket atau keranjang yang penuh

dengan bermacam-macam persoalan yang diatasi. Kemudian peserta

pendidikan dan pelatihan diminta untuk memecahkan masalah-masalah

tersebut sesuai dengan teori dan pengalaman yang dipunyai mulai dari

perencanaan sampai dengan evaluasinya.57

Uraian tentang metode dan model pembinaan karyawan di atas, pada

dasarnya merupakan saduran dari pemikiran Edwin  B. Flippo58 dan Andrew

F. Sikula59 yang menyatakan bahwa ada beberapa cara dalam melakukan

pelatihan, antara lain:

a) On the job tranning (OJT)
b) Sekolah vestibule
c) Demontrasi dan percontohan
d) Simulasi
e) Pemagangan (apprenticeship)
f) Pelajaran di kelas60

57 Ibid., h. 167
58Edwin B. Flippo, Principles of Personnel Management, New York: Mc. Graw Hill,

Book Company. Inc
59Andrew F. Sikula, Personnel Administration and Human Resources Management,

Chicago: Departement of Management University of Illinois.
60 Basir Barthos, Manajemen Sumber Daya Manusia; Suatu Pendekatan Makro, Jakarta:

Bumi Aksara, 2009, h. 98
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Di samping itu, hal yang juga penting dalam pembinaan, baik pelatihan

maupun pengembangan adalah strategi pembinaan yang mesti diarahkan agar

mampu memenuhi tuntutan kerja dan perkembangan masyarakat. Strategi

pembinaan menggunakan pendekatan kesisteman dan dibina secara terpadu,

berkesinambungan, berperan secara optimal dan menghasilkan karyawan yang

siap pakai, terampil, disiplin, dan produktif.

E. Konsep Operasional

Berdasarkan fokus masalah dan landasan teoretis di atas, maka konsep

operasional dalam penelitian ini berkaitan dengan manajemen peningkatan

sumber daya manusia di Kementerian Agama Kabupaten Pelalawan adalah

proses pengelolaan yang dilakukan Pimpinan Kemenag dalam meningkatkan

kemampuan guru untuk mencapai kualitas pendidikan yang diharapkan,

dengan indikator sebagai berikut:

a. Proses rekruitmen tenaga guru di lingkungan Kemenag Pelalawan

meliputi kebijakan, pelaksanaan teknis dan penempatan serta keterkaitan

dengan kebijakan dari pemerintah Pusat.

b. Pelaksanaan pembinaan guru madrasah di lingkungan Kemenag

Kabupaten Pelalawan, meliputi: tahap perencanaan, jenis-jenis kegiatan,

pelaksanaan dan evaluasi serta perkembangannya.

c. Faktor-faktor pendukung dan penghambat atau kendala dalam

pelaksanaan upaya peningkatan sumber daya guru madrasah di

lingkungan Kemenag Kabupaten Pelalawan.


