
10

BAB II

LANDASAN TEORETIS

A.  Kerangka Teoretis

1. Konsep tentang Manajemen

a. Pengertian Manajemen

Pada hakikatnya konsep dari manajemen itu bersifat netral dan

universal. Karakteristik tugas pokok dan fungsi institusi lembagalah yang

membuat replika manajemen menjadi berbeda, maka dari itu konsep

manajemen dapat ditransfer pada institusi yang bervariasi atau berbeda

tugas pokok dan fungsinya.

Istilah “manajemen”, pada mulanya hanya populer dalam dunia

bisnis. Dalam dunia pendidikan lebih dikenal dengan istilah administrasi.

Namun, jika dilihat dari fungsi organiknya administrasi dan manajemen

hampir sama. Meskipun ada ahli yang membedakan dan menyatakan

bahwa manajemen merupakan inti dari administrasi. Istilah administrasi

umumnya digunakan manakala merujuk pada proses kerja manajerial

tingkat puncak (top management) yang dilihat dari konteks

keorganisasian. Sedangkan istilah manajemen merujuk pada proses kerja

manajerial yang lebih operasional. Terry mendefinisikan “manajemen

dari sudut pandang fungsi organiknya, yaitu manajemen adalah proses

10



11

perencanaan pengorganisasian, aktuasi, pengawasan baik sebagai ilmu

maupun seni untuk mencapai tujuan yang ditentukan”.1

Menurut Randall B. Dunham dan John L. Pierce, manajemen

adalah; “A process of planning, organizing, directing and controlling

organizational resource -human, financial, physical, and informational-

in the pursuits of organizational goal” Atau proses perencanaan,

pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan sumberdaya organisasi –

manusia, keuangan, fisik, dan informasi– dalam rangka mencapai tujuan

organisasi.2

Sementara Peter menyebut manajemen sebagai also tasks,

activities, and functions. Irrespective of the labels attached to managing,

the elements of planning, organizing, directing, and controlling are

essential.”3 (Manajemen adalah juga tugas, aktivitas dan fungsi. Terlepas

dari aturan yang mengikat untuk mengatur unsur-unsur pada

perencanaan, pengorganisasian, tujuan, dan pengawasan adalah hal-hal

yang sangat penting). James, menjelaskan bahwa Management is a

fundamental humam activitvity.4 (Manajemen adalah aktivitas manusia

yang sangat mendasar).

1 Slameto, Belajar dan Faktor-Faktor yang Mengaruhnya (Jakarta: Rineka Cipta, 2003),
Cet. 4, hlm. 164.

2 Randall B. Dunham & John L. Pierce, Management,(Illinois: Scott Foreman Co. 1989),
hlm. 6.

3 Peter. P. Schoderbek, Management, (San Diego: Harcourt Broce Javano Vich, 1988), hlm.
8.

4 James H. Donnelly. JR., Fundamentals of Management, (Irwin Dorsey: Business
Publications, 1981), hlm. 1.
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Lebih lanjut, Siagian menyatakan bahwa manajemen adalah

kemampuan dan ketrampilan untuk memperoleh suatu hasil dalam

rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan orang lain”.5

Sedangkan Dale, juga menjelaskan bahwa Manajemen merupakan

“(1) mengelola orang-orang, (2) pengambilan keputusan, (3) proses

pengorganisasian dan memakai sumber-sumber untuk menyelesaikan

tujuan yang sudah ditentukan.”6

Terry, merumuskan bahwa manajemen yaitu proses mencapai

tujuan yang telah ditetapkan dahulu dengan mempergunakan kegiatan-

kegitan orang lain”.7 Selanjutnya, Sarwoto secara singkat menyatakan

bahwa manajemen adalah persoalan mencapai sesuatu tujuan-tujuan

tertentu dengan suatu kelompok orang-orang,8

Sedangkan menurut Winardi, Manajemen merupakan sebuah

proses yang khas, yang terdiri dari tindakan-tindakan: perencanaan,

pengorganisasian, menggerakkan dan pengawasan, yang dilakukan untuk

menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapakan

melalui pemanfaatan sember-sumber lain.9 Sondang P. Siagian,

manajemen adalah: sebagai kemampuan atau ketrampilan untuk

5 Sondang P. Siagian, Filsafat Administarsi, ( Jakarta: Haji Masagung, 1989), Cet. 20, hlm.
5.

6 Made Pidarta, Manajemen Pendidikan Indonesia, (Jakarta: Bina Aksara, 1988), Cet. 1,
hlm. 3.

7 J. Pangkyim, Manajemen suatu Pengantar, ( Jakarta: Gladia Indonesia,1982), hlm. 38.
8 Sarwoto, Dasar-dasar Organisasi dan Manajemen, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1978), hlm.

44.
9 Winardi, Asas-asas Manajemen, (Bandung: Penerbit Alumni,1983), hlm. 4.
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memperoleh sesuatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui

kegiatan-kegiatan orang lain.10

Menurut Ibrahim Ishmat Muthowi manajemen adalah :

.فىاملنشأةاىل العملالعاملةالقوىودفعوالرقابةالتوجيهعلىيطلقالذىاإلصطالحة

Suatu aktivitas yang melibatkan proses pengarahan, pengawasan
dan pengerahan segenap kemampuan untuk melakukan suatu
aktivitas dalam suatu organisasi.11

Sehingga manajemen dapat diartikan suatu proses sosial yang

direncanakan untuk menjamin kerja sama, partisipasi dan keterlibatan

sejumlah orang dalam mencapai sasaran dan tujuan tertentu yang

ditetapkan secara efektif. Manajemen mengandung unsur bimbingan,

pengarahan, dan pengarahan sekelompok orang terhadap pencapaian

sasaran umum. Sebagai proses sosial, manajemen meletakkan fungsinya

pada interaksi orang-orang, baik yang berada di bawah maupun berada di

atas posisi operasional seseorang dalam suatu organisasi.12

Hal ini menunjukkan bahwa salah satu fungsi manajemen adalah

menempatkan orang pada posisinya yang tepat. Rasulullah SAW

memberi contoh dalam hal ini sebagaimana menempatkan orang di

tempatnya. Hal ini misalnya dapat dilihat bagaimana Abu Hurairah

ditempatkan oleh Rasulullah SAW sebagai penulis hadits atau dapat

dilihat bagaimana Rasulullah menempatkan orang-orang yang kuat setiap

10 Sodang P. Siagian, Op. Cit., hlm. 5.
11 Ibrahim Ishmat Mutthowi, Al-Ushul Al-Idariyah li al-Tarbiyah, (Riyad: Dar al-Syuruq,

1996), hal. 13.
12 Soegabio Admodiwiro, Manajemen Pendidikan Indonesia, (Jakarta: PT Arda Dizya Jaya,

2000), hal. 5.
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pekerjaan dan tugas sehingga posisinya benar-benar sesuai dengan

keahliannya.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa: (1) manajemen

merupakan usaha atau tindakan ke arah pencapaian tujuan; (2)

menajemen merupakan sistem kerja sama; dan (3) manajemen

melibatkan secara optimal kontribusi orang-orang, dana, fisik dan

sumber- sumber lainnya.

b. Prinsip-Prinsip Manajemen

Pentingnya prinsip-prinsip dasar dalam praktik manajemen antara

lain menentukan metode kerja, pemilihan pekerjaan dan pengembangan

keahlian, pemilihan prosedur kerja, menentukan batas-batas tugas,

mempersiapkan dan membuat spesifikasi tugas, melakukan pendidikan

dan latihan, melakukan sistem dan besarnya imbalan itu dimaksudkan

untuk meningkat efektivitas, efisiensi, dan produktivitas kerja.13

Dalam kaitannya dengan prinsip dasar manajemen, Fayol

mengemukakan sejumlah prinsip manajemen, yaitu : 14

1) Pembagian kerja

Semakin seseorang menjadi spesialis, maka pekerjaannya juga

semakin efisien. Alasan adanya pembagian kerja ini diantaranya

adalah :

a) Setiap orang memiliki kecerdasan yang berbeda-beda;

13 Nanang Fattah, Landasan Manajemen Pendidikan, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,
2000), hal. 12

14 Sebagaimana yang dikutip oleh Kadarmansi dan Jusuf Udaya, Pengantar Ilmu
Manajemen, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1992), hal. 32.
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b) Setiap jenis lapangan kerja membutuhkan tenaga ahli yang

berbeda-beda;

c) Setiap pekerja memiliki pengalaman kerja yang berbeda;

d) Mentalitas pekerja yang berbeda;

e) Penggunaan waktu yang berbeda;

f) Latar belakang pekerja yang berbeda;

g) Tingkat pendidikan yang berbeda;15

Agar prinsip ini terlaksana dengan baik, maka perlu dilakukan

tes atau penilaian terhadap calon pekerja. Misalnya psikotes,

wawancara, dan lainnya.

2) Otoritas dan tanggungjawab

Maksudnya adalah bahwa harus ada wewenang atau

tanggungjawab yang diterapkan secara proporsional, agar

pelaksanaan kegiatan dalam sebuah organisasi atau lembaga dapat

berjalan dengan baik. Dalam konteks ini, seorang manajer adalah

orang yang memiliki wewenang dan bertanggungjawab. Oleh

karena itu, ia harus memberi perintah/tugas supaya orang lain dapat

bekerja.

3) Disiplin

Prinsip ini merupakan implikasi dari sikap otoritas dan

tanggung jawab di atas. Setiap anggota organisasi, baik atasan

15 U. Syaifullah, Manajemen Pendidikan Islam, (Bandung; Pustaka Setia, 2012), hlm. 11.
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maupun bawahan harus menghormati dan mematuhi peraturan-

peraturan dalam organisasi yang telah disepakati bersama.16

4) Kesatuan perintah

Kesatuan perintah adalah perintah berada di tingkat pimpinan

tertinggi kepada bawahannya.17 Setiap anggota harus menerima

perintah dari satu orang saja, agar tidak terjadi konflik perintah dan

kekaburan otoritas.

5) Kesatuan arah

Meskipun dalam sebuah organisasi terdiri berbagai devisi atau

bagian, namun seluruh pelaksanannya harus tertunpu pada satu arah

tujuan yang sama. Untuk itu, pengarahan pencapaian organisasi

harus diberikan oleh satu orang berdasarkan satu rencana.

6) Pengutamaan kepentingan umum/organisasi dari pada kepentingan

pribadi. Prinsip ini seperti konsep al-Mashlahah al-Amm dalam

kaidah fiqh-nya. Yaitu lebih mengutamakan kepentingan umum atau

organisasi dalam setiap aktivitas atau kegiatan organisasi, dari pada

mementingkan kepentingan atau keperluan pribadinya.

7) Pemberian kontra prestasi atau remunerasi.

Prinsip ini dalam Islam dikenal dengan al-Ujrah biqadr al-

Musyaqah, upah di ukur oleh tingkat kesulitan pekerjaannya.

Semakin tinggi jabatan, maka semakin berat pula tanggungjawab

16 Ibid, hlm. 13
17 Ibid, hlm. 14
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yang diembannya. Oleh karena itu, tentu harus diberikan upah yang

seimbang dengan beban kerja yang diembannya tersebut.

8) Sentralisasi/pemusatan

Prinsip ini didasarkan bahwa setiap organisasi pasti memiliki pusat

kekuasaan dan wewenang instruksi. Kemudian ia akan

mendistribusikan wewenangnya kepada bawahannya. Meskipun

demikian, tetap penanggungjawab utamanya terpusat pada manajer

puncak dalam sebuah organisasi. Manajer adalah penanggung jawab

terakhir dari keputusan yang diambil.

i. Hirarki

Otoritas wewenang dalam organisasi bergerak dari atas ke bawah.

Namun demikian, proses ini tidak boleh menyalahi kapasitas yang

dimiliki bawahannya. Sehingga tidak salah kaprah, misalnya, desain

produk ke bagian pemasaran, bagian akademik mengurusi

keuangan.18 Oleh karena itu, perlu adanya sistem pelimpahan

wewenang dan tanggungjawab yang secara hirarkis tersusun dalam

kapasitas yang sama. Misalnya dari desain produk ke bagian

pembuatan, dari bagian akademik ke bagian kurikulum, dan

seterusnya.

j. Teratur

Material dan manusia harus diletakkan pada waktu dan tempat yang

serasi. Artinya, harus ada keteraturan dan ketertiban baik secara

18 Ibid, hlm. 15
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material maupun secara sosial. Secara material, misalnya inventaris

sebuah organisasi harus terkelola dengan teratur dan tertib.

Sementara secara manusia atau sosial, misalnya penempatan

karyawan atau staf harus sesuai dengan keahlian yang dimilikinya.

k. Keadilan

Meskipun secara structural terjadi perbedaan, namun demikian

seorang manajer harus adil dan akrab dengan bawahannya. Artinya,

bukan berarti keadilan di sini diartikan dengan sama rasa sama rata.

Akan tetapi, harus ada berasas pada kuantifikasi. Misalnya, jika

berkaitan dengan upah, maka dasarnya adalah kedudukannya, jika

berkaitan dengan bonus, maka yang diukur adalah prestasinya.19

l. Kestabilan staf

Prinsip ini, berkaitan dengan proses kesinambungan kinerja dalam

organisasi. Perputaran karyawan yang terlalu tinggi menunjukkan

tidak efisiennya fungsi organisasi. Artinya, semakin sering berganti

pejabat, maka semakin jelek dalam sebuah organisasi.20

m. Inisiatif

Anggota harus diberi kebebasan untuk menyusun dan menjalankan

program kerjanya. Setiap anggota harus didorong untuk mempunyai

inisiatif sendiri dalam mengembangkan kinerjanya. Sehingga tidak

tergantung pada atasannya.

19 Ibid, hlm. 16.
20 Ibid, hlm. 17
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n. Semangat kelompok

Prinsip ini bertolak dari kesamaan visi dan misi organisasi. Semua

komponen dalam organisasi merupakan sistem terpadu. Seluruh

karyawan atau staf organsiasi bagaikan jejaring laba-laba yang

bersatu sebagai tim yang solid dalam memperjuangkan visi dan misi

tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatan semangat

kelompok, komunikasi yang aktif,  dan melakukan wisata bersama.

c. Fungsi Manajemen

Fungsi adalah “besaran yang berhubungan, jika besaran yang satu

berubah, maka besaran yang lain berubah”,21 Dari sudut ilmu sosial yang

dimaksud dengan “fungsi” adalah adanya karakteristik tertentu yang

membedakan suatu tugas dengan tugas lain, sehingga fungsi satu

pekerjaan akan memberikan warna tersendiri terhadap persyaratan proses

penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menyelesaikan

kegiatan tersebut.22 Jadi fungsi adalah tugas pokok yang harus

dilaksanakan untuk menyelesaikan kegiatan. Dalam manjemen yang

dimaksud dengan fungsi adalah tugas-tugas tertentu yang harus

dilaksanakan sendiri.23

Menurut Made Pidarta fungsi manajemen banyak ragamnya

seperti, “merencanakan, mengorganisasikan, menyusun staf,

mengarahkan, mengkoordinasi, dan mengontrol, mencatat, dan

21 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa
Indonesia, ( Jakarta: Balai Pustaka, 1993), Cet. 4 hlm. 245.

22 Subagio Atmodiwirio, Op. Cit. hlm.12- 13.
23 Sondang P. Siagian, Op. Cit., hlm. 101..
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melaporkan, menyusun anggaran belanja. Kemudian dibuat lebih

sedehana terdiri dari merencanakan, mengorganisasikan, memberi

komando, mengkoordinasi, dan mengontrol”.24

Menurut Hani Handoko fungsi manjemen ada lima :“fungsi yang

paling penting planning, organizing, staffing, leading, dan controlling.”25

Menurut Winardi bahwa diantara beberapa fungsi dasar manajemen yang

meliputi perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing),

pergerakkan (actuating), pengawasan ( controlling).26

Sementara menurut George R Terry fungsi manajemen terdiri dari

planning, organizing, actuating dan controlling.27 Teori ini digunakan

untuk memperjelas keterangan dari penulis yang akan disusun.

1). Planning (Perencanaan)

Pada dasarnya perencanaan terjadi di semua tipe kegiatan.

Perencanaan adalah proses dasar memutuskan tujuan dan cara

mencapainya. Perencanaan dalam organisasi sangat esensial, karena

dalam kenyataannya perencanaan memegang peranan lebih dibanding

fungsi manajemen lainnya.

Planning (perencanaan) adalah: memilih dan menghubung-

menghubungkan kenyataan yang dibayangkan serta merumuskan

tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk mencapai hasil yang

diinginkan.

24 Made Pidarta, Op. Cit. Hlm. 4.
25 Hani Handoko, Op. Cit, hlm. 23.
26 Winardi, Op. Cit, hlm. 63.
27 M. Manulang, Dasar-Dasar Manajemen. (Jakarta : Ghalia Indonesia.1985), hlm. 19
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Planning (perencanaan) sebagai formulasi tindakan masa

mendatang diarahkan kepada tujuan yang akan dicapai oleh

organisasi.28 Lebih lengkap dari penjelasan tersebut Beishline

menyatakan bahwa fungsi perencanaan memberi jawaban atas

pertanyaan-pertanyaan tentang siapa, apa, apabila, dimana,

bagaimana, dan mengapa. Tegasnya sebagaimana dikatakan:

“……….Perencanaan menentukan apa yang harus dicapai
(penentuan waktu secara kuantitatif) dan bila hal itu harus
dicapai, dimana hal itu harus dicapai – siapa yang
bertanggung jawab, mengapa hal itu harus dicapai”.29

Selain itu, planning dapat didefinisikan sebagai “ keseluruhan

proses pemikiran dan penentuan secara matang dari pada hal-hal yang

akan dikerjakan di masa akan datang dalam rangka pencapaian tujuan

yang telah ditentukan”.30

Perencanaan (planning) sesuatu kegiatan yang akan dicapai

dengan cara dan proses, suatu orientasi masa depan, pengambilan

keputusan, dan rumusan berbagai masalah secara formal dan terang.31

Sebelum dapat mengorganisasi, mengarahkan atau mengawasi,

mereka harus membuat rencana-rencana yang memberikan tujuan dan

arah organisasi, Dalam perencanaan memutuskan “apa yang harus

28 Zaeni Muchtarom, Dasar-Dasar Manajemen Dakwah. (Yogyakarta : al-Amin dan
IKFA.1997), hlm. 38.

29 M. Manullang, Op. Cit, hlm. 48
30 Hani Handoko, Op. Cit, hlm. 108
31 Soebijanto Wirojoedo, Teori Perencanaan Pendidikan, ( Yogyakarta: Liberty, 1985), Cet.

1, hlm. 6.



22

diputuskan, kapan melakukannya, bagaimana melakukannya, dan

siapa yang melakukannya”.

Jadi perencanaan adalah memilih kegiatan serta memutuskan

apa yang harus dilakukan. Perencanaan yang baik dapat dicapai

dengan mempertimbangkan kondisi di waktu yang akan datang yang

mana perencanaan dan kegiatan yang diputuskan akan dilaksanakan,

serta periode sekarang pada saat rencana dibuat.

Dari paparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa

perencanaan merupakan suatu proses yang mempersiapkan

seperangkat alternatif bagi kegiatan masa depan yang diarahakan

kepada pencapaian tujuan dengan usaha optimal dan

mempertimbangkan kenyataan-kenyataan yang ada di bidang

ekonomi, sosial budaya secara menyeluruh suatu negara.

2) Organizing

Pengorganisasian sebagai fungsi organik administrasi dan

manajemen: Keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat-

alat, tugas-tugas, tanggung-jawab dan wewenang sedemikian rupa

sehingga tercipta suatau organisasi yang dapat digerakkan sebagai

suatu kesatuan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah

ditentukan.32

Untuk memahami hakikat organisasi, perlu diberi pengertian

tentang organisasi itu. Dalam hal ini organisasi didefinisikan sebagai:

32 Sodang P. Siagian, Op. Cit, hlm. 116.
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setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang

bekerjasama untuk sesuatu tujuan bersama dan terikat secara formal

dalam persekutuan mana selalu terdapat hubungan antara

seorang/sekelompok orang yang disebut pimpinan dan

seorang/sekelompok orang lain yang disebut bawahan.

Mengorganisasikan adalah proses mengatur mengalokasikan

pekerjaan, wewenang, sumber daya di antara anggota organisasi,

sehingga mereka dapat mencapai sasaran organisasi.33

Pengorganisasian adalah tindakan mengusahakan hubungan

kelakukuan yang efektif antara orang-orang, hingga mereka dapat

bekerja sama secara efisien dan demikian memperoleh kepuasan

pribadi dalam hal melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam kondisi

lingkungan tertentu guna mencapai tujuan atau sasaran tertentu.34

Organisasi berfungsi sebagai prasarana atau alat dari

manajemen untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka

terhadap organisasi dapat diadakan peninjauan dari dua aspek.

Pertama aspek organisasi sebagai wadah dari pada sekelompok

manusia yang bekerja sama, dan aspek yang kedua organisasi sebagai

proses dari penglompokan manusia dalam satu kerja yang efisien.35

33 James A. F. Stoner, Manajemen, (Jakarta: Prenhallindo, 1996), hlm. 11.
34 Winardi, Op. Cit, hlm. 217.
35 F.X. Soedjadi, O&M (Organization and methods) Penunjang Keberhasilan Proses

Manajemen, Cet. Ke-3, (Jakarta: Haji Masgung, 1990), hlm. 17.
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Menurut Nanang Fattah “proses membagi kerja kedalam tugas-

tugas yang lebih kecil, membebankan tugas-tugas itu kepada orang

yang sesuai dengan kemampuannya”.36

Dengan demikian pengorganisasian dapat berarti suatu proses

dimana pekerjaan yang akan dibagi dalam komponen-komponen yang

dapat ditangani, dan aktivitas mengkoordinasi hasil-hasil yang dicapai

untuk mencapai tujuan tertentu.37

Dalam buku lain dijelaskan, organizing (pengorganisasian)

sebagai upaya untuk mempertimbangkan tentang susunan organisasi,

pembagaian tugas, pembagian tanggung jawab, dan lain-lain yang

apabila dikerjakan secara seksama akan menjamin efesien

penggunaan tenaga kerja.38

3) Actuating atau Motivating (menggerakkan)

Bahwa keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya

lebih banyak ditentukan oleh pimpinannya. Seorang pemimpin yang

berhasil adalah mereka yang sadar akan kekuatannya yang paling

relevan dengan prilakunya pada waktu tertentu. Dia benar-benar

memahami dirinya sendiri sebagai individu, dan kelompok, serta

lingkungan sosial dimana mereka berada. Kemampuan untuk

memotivasi, mempengaruhi, mengarahkan dan berkomunikasi dengan

para bawahannya akan menentukan efektifitas. Ini berkenaan dengan

cara bagaimana dapat memotivasi para bawahannya agar pelaksanaan

36 Nanang Fattah, Op. Cit. hlm.71.
37 Winardi, Asas-Asas Manajemen. (Bandung : Mandar Maju. 2000), hlm. 375.
38 Zaeni Muchtarom, Op. Cit, hlm. 38-39
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kegiatan dan kepuasan kerja mereka meningkat. Bagian pengarahan

dan pengembangan organisasi dimulai dengan motivasi, karena para

pimpinan tidak dapat mengarahkan kecuali bawahan dimotivasi untuk

bersedia mengikutinya.39

George R Terry mengemukakan, actuating merupakan

penggerakan anggota kelompok sedemikian rupa sehingga mereka

berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran-sasaran usaha

yang diinginkan.40 Artinya, perencanaan bagaikan garis start dan

penggerakan adalah bergeraknya mobil menuju tujuan yang

diinginkan berupa garis finish, garis finish tidak akan dicapai tanpa

adanya gerak mobil.

Pemahaman tentang penggerakan telah dikembangkan menjadi

4 (empat) Pendekatan: Pertama, Pendekatan Psikologis. Pendekatan

ini didasarkan atas asumsi yang bersifat umum bahwa perilaku

individu itu ditentukan dalam bagiannya oleh salah satu struktur

kepribadian yang unik. Itulah barangkali yang merupakan

keistimewaan seseorang, sesuatu yang signifikan dari perilaku

kepemimpinannya seperti yang diharapkan serta dilakukan oleh

seorang pemimpin.

Kedua, Pendekatan Sosiologis. Pendekatan ini menitikberatkan

pada kelompok. Kelompok merupakan faktor yang turut serta

menentukan kriteria pemimpin. Perasaan kohesif di antara angota

39 Soebagio Admodiwirio, Op. Cit. hlm. 145
40 Machasin, Manajemen Dakwah. (Semarang : Badan Penerbit Fakultas Dakwah IAIN

Walisongo,1987), hlm. 51.
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kelompok dan tingkat kepuasan anggota kelompok merupakan dua

dimensi yang mempunyai korelasi yang sangat tinggi dengan

ketepatan seorang pemimpin. Pendekatan sosiologi melahirkan

konsep pemimpin yang mendukung faktor-faktor potensi, permissive

(kebebasan) pendidikan pemimpin. Pada dasarnya pendekatan

sosiologi ini bersifat situasional.41

Ketiga, Pendekatan Perilaku. Pendekatan perilaku

memfokuskan kepada pribadi dan situasi. Tidaklah berarti prilaku itu

bisa diterapkan pada semua situasi, tetapi ada kemungkinan bahwa

perilaku itu bisa diterapkan pada situasi lain. Para pakar pendekatan

prilaku, kemudian mengembangkan beberapa teori tentang perilaku

pemimpin:

a). Teori satu faktor

Bahwa perilaku pemimpin dapat dijelaskan sepajang satu

dimensi mulai yang berpusat kepada bawahan sampai dengan

yang berpusat kepada produksi. Dimensi yang berpusat pada

bawahan melahirkan apa yang disebut gaya kepemimpinan.

Gaya kepemimpinan yang berpusat kepada bawahan dan

produksi bukanlah suatu dimensi yang berawal dari bawahan

dan berakhir pada produksi, tetapi merupakan dimensi yang

saling ketergantungan dari perilaku pemimpin.

41 Soebagio Admodiwirio, Op. Cit, hlm. 12.
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b). Teori dua faktor. Teori ini, terbagi dua, yaitu Pertama, Struktur

Inisasi. Dimensi ini mengacu kepada prilaaku pemimpin yang

berorientasi kepada tugas, mengabdikan hubungan dengan

bawahan dalam rangka mengembangkan pola organisasi, alur

komunikasi, metode dan prosedur yang baik. Kedua,

Konsiderasi. Dimensi ini mengacu kepada persahabatan, saling

percaya mempercayai, menghargai dan hubungan yang hangat

antara pimpinan dengan kelompok dalam kelompok. Sering

juga kedua pola (kutub) disebut oreintasi tugas dan oreintasi

manusia.

4) Controlling

Controlling atau pengawasan, sering juga disebut pengendalian

adalah salah satu fungsi manajemen yang berupa mengadakan koreksi

sehingga apa yang sedang dilakukan bawahan dapat diarahkan

kejalan yang benar dengan maksud tercapai tujuan yang sudah

digariskan semula.42

Menurut James A. F. Stoner, pengawasan diartikan sebagai

proses untuk memastikan bahwa aktivitas sebenarnya sesuai dengan

aktivitas yang direncanakan.43

Control (pengawasan) dapat juga diartikan sebagai perintah atau

pengarahan dan sebenarnya, namun karena diterapkan dalam

pengertian manajemen, control berarti memeriksa kemajuan

42 M. Manullang, Op. Cit, hlm.  23.
43 Soebagio Admodiwirio, Op. Cit, hlm. 12.
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pelaksanaan apakah sesuai tidak dengan rencana. Jika prestasinya

memenuhi apa yang diperlukan untuk meraih sasaran, yang

bersangkutan mesti mengoreksinya.44

Menurut Hani Handoko pengawasan adalah “ sebagai proses

untuk (menjamin) bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen

tercapai.45 Sementara menurut Panglaykim pengawasan ialah

menseleksi standard, titik strategis, pemeriksaan, memberikan laporan

yang lalu dan mengambil tindakan.

Dari berbagai pendapat yang telah diungkapkan tersebut dapat

disimpulkan bahwa pengawasan adalah proses untuk memastikan,

memberikan laporan yang lalu, memeriksa kemajuan, menyeleksi

standard, mengambil tindakan, menjamin tujuan organisasi.

Sedang pengawasan pendidikan dalam hal ini adalah suatu

proses pengamatan yang bertujuan mengawasi pelaksanaan suatu

program pendidikan. Baik kegiatannya maupun hasilnya sejak

permulaan hingga penutup dengan jalan mengumpulkan data-data

secara terus menerus. Sehingga diperoleh suatu bahan yang cocok

untuk dijadikan dasar bagi proses evaluasi dan perbaikan prioritas,

kelak bilamana diperlukan.46

Sistem pengawasan yang dipergunakan akan memberikan

bahan- bahan yang sangat berguna untuk. menemukan fakta

44 Ernest Dale, L.c. Michelon, Metode-metode Managemen Moderen, ( Andalas Putra), hlm.
10.

45 Hani Handoko, Op. Cit, hlm. 359.
46 Kamal Muhammad ‘Isa, Manajemen Pendidikan Islam, (Jakarta: Fikahati Aneska, 1994),

hlm. 163.



29

bagaimana proses pengawasan itu dijalankan; Sistem pengawasan itu

dilaksanakan, untuk membimbing ataukah hanya sekedar alat untuk

mencari-cari kelemahan dan kesalahan orang. Pengawasan itu

membina daya kreasi orang atau untuk menakut-nakuti; Melihat

pengawasan itu menjadi faktor perangsang peningkatan produktivitas,

atau menghalangi produktifitas.

2. Konsep tentang Sumber Daya Guru

a. Pengertian Sumber Daya Manusia

Istilah sumber daya manusia, terdiri dari tiga suku kata yaitu

sumber, daya, dan manusia. Dari ketiga suku kata tersebut kalau diartikan

satu persatu mempunyai arti bahwa: sumber adalah tempat keluar, asal.47

Daya adalah kemampuan melakukan sesuatu atau kemampuan

bertindak.48 Sedangkan manusia adalah mahluk yang berakal budi.49

Kalau ketiga suku kata tersebut digabungkan menjadi sumber daya

manusia maka mempunyai arti potensi manusia yang dapat

dikembangkan untuk proses produksi.50

Menurut Bukhari Zainun bahwa yang dimaksud dengan sumber

daya manusia adalah daya yang bersumber dari manusia.51 Dari

pengertian ini, Bukhari Zainun memberikan suatu batasan tentang contoh

daya yang bersumber dari manusia. Diantaranya kejujuran, kecantikan,

47 Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, kamus Besar Bahasa
Indonesia, Edisi II, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), cet. 7, hlm. 973.

48 Ibid, hlm. 213.
49 Ibid, hlm. 629.
50 Ibid, hlm. 973
51 Bukhari Zainun, Manajemen Sumber Daya Manusia Indonesia, (Jakarta: CV. Haji

Masagung, 1994), cet. 3, hlm. 57.
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kesucian, ketaatan, kesetiaan, ketegasan, kesabaran, keimanan,

kebijaksanaan, kerajinan, ketangguhan, kemandirian, ketekunan,

kelincahan, ketajaman, ketelitian, keteraturan, ketulusan, kesunguhan,

kerapian, keihlasan, kemampuan, kebersihan, ketenangan, ketrampilan,

kesopanan, ketenaran, kesetiakawanan, keahlian, keinginan,

kewiraswastaan, kearifan, kemauan, kepandaian, keterbukaan,

ketanggapan, kecerdikan, keberanian, keberuntungan, kelihaian,

keadilan, kemajuan, ketakwaan, keteguhan, kewanitaan, kepemimpinan,

keperkasaan kebersamaan, keibuan, kejantanan,  kekeluargaan,

ketangkasan kematangan, kedewasaan, kecekatan, kebijakan,

kegotongroyongan, ketahanan, kepeloporan, kebenaran, kecepatan,

kepengikutan, kewirausahaan, kekuatan , kecerdasan, keramahtamaan.52

Sedangkan menurut M. Dawam Rahardjo, bahwa yang dimaksud

dengan sumber daya manusia adalah sumber daya yang terdapat pada

manusia.53 Dari pengertian ini, M. Dawam Raharjo lebih lanjut

mengemukakan bahwa dalam hal ini manusia dianggap sebagai yang

memiliki sumber daya (resource) yang mengandung kekuatan. Kata

sumber yang mempunyai arti tempat keluar atau asal, dipahami sebagai

sesuatu asal kekuatan, begitu juga kata “resource” yang berasal dari kata

kerja latin surgere, kata itu menggambarkan suatu mata air itu mengalir

terus menerus sekalipun dipakai.

52 Ibid, hlm. 67.
53 M. Dawam Raharjo, Islam dan Transformasi Budaya, (Yogakarta: PT. Dana Bhakti Prima

Yasa, 2002), hlm. 74.
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Berbagai pengertian tentang sumber daya manusia di atas, merujuk

pada kemampuan yang dimiliki oleh manusia, dikatakan bahwa manusia

mempunyai sumber daya tidak terlepas dari kemampuan regeneratif yang

dimiliki oleh manusia.

Sumber daya manusia merupakan suatu konsep yang relatif baru,

konsep ini muncul dalam ilmu ekonomi pembangunan. Konsep ini

berkembang dari pembahasan mengenai buruh (labour) atau tenaga kerja

manusia sebagai salah satu faktor produksi sesudah tanah atau sumber

alam.54

Dalam hal ini, manusia dalam dirinya mengandung sumber daya

yang berupa kekuatan. Sehingga istilah sumber daya manusia mencakup

semua energi, ketrampilan, bakat dan pengetahuan manusia.

Mempersoalkan sumber daya manusia (SDM), pada dasarnya

adalah mempersoalkan upaya optimalisasi potensi manusia bagi

kehidupan dirinya dan kehidupan masyarakat luas. Sebab sumber daya

yang dimiliki oleh manusia merupakan modal bagi kehidupannya.

Sumber daya manusia secara konseptual memandang bahwa

manusia sebagai sesuatu yang memiliki kekuatan, dan juga merupakan

suatu kesatuan jasmani dan rohani yang dimiliki oleh individu, wujud

kualitas jasmani ditampakkan oleh postur tubuh, kekuatan, daya tahan,

kesehatan dan kesegaran jasmani.

54 M. Dawam Raharjo, Intelektual, Intelegensia dan Perilaku Politik Bangsa, (Bandung:
Mizan, 1996), cet. 3, hlm. 355.
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Dari sudut pandang ilmu pendidikan Islam, kualitas rohani manusia

mencakup tiga domain (ranah) yaitu: kognitif, afektif dan psikomotorik.

Kualitas ranah kognitif digambarkan oleh tingkat kecerdasan individu.

Sedangkan kualitas ranah afektif digambarkan dengan kadar keimanan,

budi pekerti, integritas kepribadian dan lain sebagainya. Sementara

kualitas ranah psikomotorik dicerminkan oleh tingkat ketrampilan,

produktifitas dan kecakapan mendayagunakan peluang berinovasi.

Istilah sumber daya manusia mencakup semua energi, ketrampilan,

bakat dan pengetahuan manusia yang dipergunakan secara potensial, dan

dapat dipergunakan untuk tujuan produksi dan jasa-jasa yang bermanfaat.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia

merupakan kemampuan terpadu dari daya pikir dan fisik yang dimiliki

oleh individu.

Daya pikir merupakan kecerdasan yang tolak ukurnya adalah IQ

(Intelegence Quotient) yang nantinya diimplementasikan untuk

menciptakan ide-ide, sedangkan daya fisik dimaksudkan sebagai

kekuatan seseorang untuk melakukan pekerjaan maupun ketahanannya

menghadapi serangan penyakit. Suatu contoh yang kaitannya dengan

daya fisik yaitu kekuatan seseorang dalam bekerja satu dengan yang

lainnya berbeda. Ada yang bekerja hanya kuat lima jam sehari, adapula

orang yang kuat bekerja selama delapan jam sehari bahkan adapula yang

kuat bekerja lebih dari delapan jam sehari. Sehingga dari sini dapat pula

dipahami pula bahwa manusia adalah orangnya, sedangkan sumber daya
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manusia adalah kemampuan totalitas daya pikir dan daya fisik yang

terdapat pada orang tersebut.

Dengan adanya kekuatan tersebut manusia dituntut untuk dapat

mengaktualisasikan dirinya dan mampu bersaing dengan yang lain dalam

produksi baik itu berupa barang ataupun jasa. Supaya produktivitas

kerjanya meningkat maka kualitas sumber daya manusianya harus

ditingkatkan dalam kegiatan-kegiatan produktif.

Kegiatan produktif diartikan sebagai kegiatan-kegiatan yang

menghasilkan produk dan jasa. Salah satu konsekuensi dalam

penggunaan sumber daya manusia dalam pembangunan adalah

pengembangan sumber daya manusia, potensi dan kemampuan manusia

perlu dikembangkan terus menerus, sehingga pemanfaatannya dapat

semakin meningkat.

Dalam proses pembangunan, sumber daya manusia merupakan

factor penentu karena manusia adalah agen aktif yang berpikir dan

bertindak. Dengan alat-alat yang telah diciptakannya manusia melakukan

penggalian pengolahan sumber-sumber (potensi) alam, sehingga dapat

dipahami bahwa sumber daya manusia mengusahakan kesempatan kerja

dan keterampilan.

b. Teori  tentang Sumber Daya Manusia

Manusia yang dipandang memiliki kemampuan atau kekuatan

mempunyai kelebihan kemampuan dibanding dengan mahuluk lain,

dengan kekuatan tersebut manusia memiliki daya untuk mengembangkan
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diri yang nantinya akan menjadi agen aktif yang berfikir dan

berkepribadian.

Teori sumber daya manusia merupakan suatu teori yang

berpandangan tentang bagaimana kemampuan atau kekuataan manusia

tersebut dapat dikembangkan. Teori sumber daya manusia beranggapan

bahwa kemajuan manusia tidak datang dengan spontanitas, akan tetapi

kemajuan manusia terjadi secara bertahap dan melalui proses.

Menurut Imam Barnadib, bahwa yang dimaksud dengan suatu teori

adalah suatu ilmu yang terstruktur sebanyak mungkin.55 Sehingga dari

pengertian ini, suatu teori disebut dengan teori sumber daya manusia

karena mempunyai pandangan tentang pendidikan dengan menempatkan

manusia pada bagian depan.

Teori sumber daya manusia ini didukung oleh aliran progresivisme

yang pandangan utamanya adalah berorientasi ke masa depan dan

kemajuan, kemajuan hanya diperoleh dengan mengembangkan berbagai

ilmu pengetahuan secara kreatif.

Pengertian dasar yang menjadi ciri dari aliran ini adalah: progress

yang berarti maju. Progresivisme lebih mengutamakan perhatiannya ke

masa depan dari pada masa lalu.56 Dari signifikasi tersebut, Zuhairini

mengklasifikasikan sifat aliran progresivisme dalam dua kelompok yaitu:

negatif dan positif. Dikatakan negatif dalam arti progresivisme menolak

otoriterisme dan absolutisme dalam segala bentuk. Seperti terdapat dalam

55 Imam Barnadib, Dasar-dasar Kependidikan, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1996), hlm. 5.
56 Ibid, hlm. 18.
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agama, politik, etika dan epistimologi. Dikatakan positif dalam arti

bahwa progresivisme menaruh kepercayaan terhadap kekuataan alamiah

dari manusia, kekuatan-kekuatannya diwarisi oleh manusia dari alam

sejak lahir.57

Progresivisme tidak berdiri sendiri akan tetapi merupakan suatu

perkumpulan dari pragmatisme, instrumentalisme, experimentalisme dan

envionmentalisme yang menjadi watak dari progresivisme yang

mengakui dan berusaha mengembangkan asas progresivitas.

Progresivisme berwatak pragmatisme karena menurut pandangan

pragmatisme bahwa manusia dalam hidupnya harus tetap survive.

Berwatak instrumentalisme karena berpandangan bahwa instrumen

dalam menghadapi perubahan adalah potensi intelegensi manusia.

Berwatak experimentalisme karena pandangannya mengakui bahwa

percobaan adalah alat untuk menguji kebenaran. Sedangkan berwatak

environmentalisme karena pandangannya menganggap bahwa

lingkungan hidup mempengaruhi pembinaan kepribadian.58

Ciri utama progresivisme yaitu mempercayai manusia sebagai

subjek yang memiliki kemampuan untuk meghadapi dunia dan

lingkungan hidupnya yang multikompleks dengan skiil dan kekuatan

57 Zuhairini dkk, Filsafat Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), cet.2, hlm.21,
sedangkan Muhammad Noer Syam menyebutkan, dengan istilah negative dan diagnotik dan positive
and remedial. Lihat. Muhammad Noer Syam, Filsafat Kependidikan dan Dasar Filsafat
Kependidikan Pancasila, (Surabaya: Usaha Nasional, 1988), cet. 3, hlm. 228.

58 Ibid, hlm. 228-229.
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sendiri. Dan dengan kemampuan itu manusia dapat memecahkan semua

problemnya secara inteligen.59

Dengan diberinya akal kecerdasan (inteligen), manusia mampu

berkreasi baik itu dalam ilmu pengetahuan, kebudayaan dan juga

peradaban. sehingga aliran progresivisme menempatkan manusia pada

kedudukan yang sentral, karena manusia memiliki kemampuan atau

kekuatan yang tidak dimiliki oleh mahluk lain.

Progres yang dengan kata lain dapat dipahami sebagai kemajuan

merupakan inti perhatian dari progresivisme, sehingga dari sini

progresivisme memandang bahwa manusia memiliki segudang

kemampuan (potensi). Kemampuan yang dimiliki oleh manusia tidak

akan berkembang secara spontanitas atau dengan sendirinya, akan tetapi

kemampuan tersebut berkembang secara bertahap, dan tahap demi tahap

tersebut akan dilalui oleh manusia melalui belajar.

Aliran progresivisme beranggapan bahwa dengan belajar

kemampuan (potensi) menusia akan berkembang, pandangan

progresivisme mengenai belajar bertumpu pada pandangan anak didik

sebagai mahluk yang mempunyai kelebihan dibandingkan dengan

mahluk-mahluk yang lain.60

John Dewey yang merupakan tokoh aliran progresivisme

berpandangan, bahwa belajar bukan merupakan penerimaan dan

penerapan terhadap pengetahuan terdahulu yang telah ada, melainkan

59 Ibid, hlm. 227.
60 Imam Barnadib, Filsafat Pendidikan, (Yogyakarta: Andi Offset, 1994), cet.8, hlm. 34.



37

belajar merupakan rekonstruksi yang terus menerus sesuai dengan

penemuan-penemuan baru.61

Dengan rekonstruksi tersebut maka anak didik akan mampu

berkreatifitas, karena belajar merupakan suatu prilaku. Sebagaimana

dijelaskan oleh skinner, bahwa belajar adalah suatu prilaku, pada saat

orang belajar maka responnya menjadi baik.62 Dalam hal ini belajar yang

dipahami sebagai suatu prilaku akan menimbulkan kreatifitas atau tidak

kreativitasnya anak didik, sehingga aliran progresivisme menolak otoriter

dalam belajar, dengan otoriter kemampuan manusia tidak akan

berkembang.

Mengenai belajar progresivisme bertumpu pada pandangannya

tentang anak didik, progresivisme beranggapan bahwa anak didik

memiliki kelebihan dan kemampuan. Dengan akal dan kecerdasanya

anak didik mempunyai bekal untuk memecahkan problem hidupnya.

Dari sini anak didik yang dipandang memilki kemampuan atau

potensi haruslah diarahkan sehingga anak didik yang memiliki

kemampuan haruslah dikembangkan dan ditingkatkan. Di sinilah peran

pendidikan untuk meningkatkan kecerdasan anak didik dan

memfungsikan kemampuan yang dimilikinya, baik kemampuan jasmani

ataupun kemampuan rohani. Dengan memfungsikan dan meningkatkan

kemampuan tersebut, anak didik yang juga merupakan mahluk sosial

61 Uyo Sa’dulloh, Pengantar Filsafat Pendidikan, (Bandung: CV. Alfabeta, 2003), hlm.147.
62 Dimyati dan Mujiono, Belajar dan Pembelajaran, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1999), hlm.

9.
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akan mampu aktif dan memanfaatkan lingkungannya, serta menjadi

sumber daya manusia yang berkualitas.

3. Manajemen Sumber Daya Manusia

Manajemen sumber daya manusia adalah suatu kegiatan pengelolaan

yang meliputi pendayagunaan, pengembangan, penilaian, pemberian balas

jasa bagi manusia sebagai individu anggota organisasi atau perusahaan

bisnis. Manajemen sumber daya manusia juga menyangkut cara-cara

mendesain sistem perencanaan, penyusunan karyawan, pengelolaan karir,

evaluasi kinerja, kompensasi karyawan, dan hubungan ketenagakerjaan.63

Menurut A.F. Stoner manajemen sumber daya manusia adalah suatu

prosedur berkelanjutan yang bertujuan untuk memasok suatu organisasi atau

perusahaan dengan orang-orang yang tepat ditempatkan pada posisi dan

jabatan yang tepat pula pada saat organisasi memerlukannya.64

Manajemen sumber daya manusia adalah suatu kegiatan pengelolaan

yang meliputi pendayagunaan, pengembangan, penilaian, pemberian balas

jasa bagi manusia sebagai individu anggota organisasi atau perusahaan

bisnis. Manajemen sumber daya manusia juga menyangkut cara-cara

mendesain sistem perencanaan, penyusunan karyawan, pengelolaan karir,

evaluasi kinerja, kompensasi karyawan, dan hubungan ketenagakerjaan.

Manajemen sumber daya manusia melibatkan semua praktik manajemen

yang dapat mempengaruhi secara langsung terhadap organisasi. Manajemen

sumber daya manusia terdiri dari serangkaian kebijakan yang terintegrasi

63 Uhar Sputra ,”ManajemenSDM Penddikan”,Http://uharsputra.wordpress.com/01122008.
64 Blackice,”Definisi,Pengertian dan tugas dan fungsi MSDM”

Http://blackice89.blogspot.com./ 01122008.
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tentang hubungan ketenagakerjaan yang mempengaruhi orang-orang dan

organisasi. Manajemen sumber daya manusia merupakan aktifitas-aktifitas

yang dilaksanakan agar sumber daya manusia dalam organisasi dapat

didayagunakan secara efektif dan efisien guna mencapai berbagai tujuan.65

Adapun tujuan manajemen sumber daya manusia adalah memperbaiki

kontribusi produktif orang-orang atau tenaga kerja terhadap organisasi atau

perusahaan dengan cara yang bertanggung jawab secara strategis, etis, dan

sosial, para manajer dan departemen manajemen sumber daya manusia

mencapai maksud mereka dengan memenuhi tujuannya. Tujuan manajemen

sumber daya manusia tidak hanya mencerminkan kehendak manajemen

senior, tetapi juga harus menyeimbangkan tantangan organisasi, fungsi

sumber daya manusia, dan orang-orang yang terpengaruh. Kegagalan

melakukan tugas itu dapat merusak kinerja produktivitas, laba, bahkan

kelangsungan hidup organisasi atau perusahaan.66

Tujuan manajemen sumber daya manusia adalah lebih mengarah pada

pembangunan pendidikan yang bermutu, membentuk SDM yang handal,

produktif, kreatif, dan berprestasi.

4. Komponen Manajemen Sumber Daya Manusia

a. Perencanaan Sumber Daya Manusia

Perencanaan (planning) adalah suatu proses untuk menentukan

rencana atau program kegiatan. Suatu perencanaan selalu berkaitan

dengan tujuan. Perencanaan membantu kita untuk mengetahui apa yang

65 Sadili Samsudin, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Bandung: CV pustaka setia 2006)
hlm. 22.

66 Ibid. hlm. 30.
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harus dilakukan. Perencanaan tidak dapat dibuat secara tergesa-gesa,

namun memerlukan waktu yang cukup.

G.R Terry dalam bukunya principles of Management, yang dikutip

dalam bukunya Sadili Samsudin mendefinisikan perencanaan (planning)

sebagai berikut, ”planning is the selecting and relating of facts and the

making and using of assumptions regarding the future in the

visualization and formulation of proposed activies believed necessary to

achieve desired results”. Artinya, perencanaan adalah kegiatan memilih

dan menghubungkan fakta dan membuat menggunakan asumsi-asumsi

mengenai waktu yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan

merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil

yang diinginkan.67

Perencanaan sumber daya manusia (SDM) merupakan fungsi yang

pertama-tama yang harus dilaksanakan dalam organisasi. Perencanaan

SDM adalah langkah-langkah tertentu yang diambil oleh manajemen

guna menjamin bahwa bagi organisasi tersedia tenaga kerja yang tepat

untuk menduduki berbagai kedudukan, jabatan, dan pekerjaan yang tepat

pada waktu yang tepat. Kesemuanya itu dalam rangka mencapai tujuan

dan sasaran yang telah dan akan ditetapkan.68

Suatu rencana harus disesuaikan dengan kondisi yang ada dan

menggunakan asumsi-asumsi untuk masa depan sehingga sasaran atau

67 Sadili Samsudin, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Bandung: CV pustaka setia 2006),
hlm.59-60.

68 Faustino Cardoso Gomes, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Yogyakarta: CV Andi
offset 2003) hlm. 83.



41

tujuan yang ingin dicapai benar-benar dapat diwujudkan. Perencanaan

sumber daya manusia membutuhkan kecermatan karena berkaitan dengan

hajat hidup manusia. Suatu perencanaan sumber daya manusia harus

memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1). Mengumpulkan informasi secara regular dan terus-menerus.

2). Menganalisis permintaan dan penawaran sumber daya manusia masa

kini dan masa datang.

3). Menggunakan hasil analisis sebagai bahan penyusunan kebijakan

program, proyek, dan kegiatan di bidang ketenagakerjaan dan

kesempatan kerja.

4). Memanfaatkan sumber daya manusia menurut jabatan dan

kualitasnya.

5). Melaksanakan monitoring secara terus-menerus terhadap kebijakan

untuk melakukan perubahan atau penyesuaian.

6). Mengintegrasikan perencanaan sumber daya manusia.

Komponen utama dari perencanaan sumber daya manusia adalah

penentuan tipe sumber daya manusia yang dibutuhkan suatu organisasi

atau perusahaan dalam jangka waktu tertentu (jangka pendek, jangka

menengah, dan panjang). Perencanaan tenaga kerja merupakan kegiatan

mengidentifikasi jumlah sumber daya manusia yang diperlukan untuk

mencapai tujuan organisasi di masa depan. Untuk menyusun rencana

tenaga kerja, seorang manajer sumber daya manusia akan

memproyeksikan penawaran dan permintaan terhadap sumber daya
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manusia. Perencanaan lalu menentukan perbedaan antara permintaan

dengan suplai, yakni terdapat kelebihan atau kekurangan, atau berapa

jumlah suplay sumber daya manusia yang akurat untuk tipe tenaga kerja

atau jabatan tertentu. Dengan demikian, perencanaan tenaga kerja

berkaitan erat dengan kebijakan strategis organisasi atau perusahaan.69

b. Rekrutmen, Seleksi, dan Orientasi Sumber Daya Manusia

1) Rekrutmen

Setelah diadakan perencanaan SDM, analisis dan klasifikasi

pekerjaan, maka, langkah berikutnya adalah melaksanakan

rekrutmen. Rekrutmen merupakan proses mencari, menemukan, dan

menarik para pelamar untuk dipekerjakan dalam dan oleh suatu

organisasi. Maksud rekrutmen adalah untuk mendapatkan persediaan

sebanyak mungkin calon-calon pelamar sehingga organisasi akan

mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk melakukan pilihan

terhadap calon pekerja yang dianggap memenuhi standar kualifikasi

organisasi.70 Proses rekrutmen berlangsung mulai dari saat mencari

pelamar hingga pengajuan lamaran oleh pelamar.

Tujuan dari rekrutmen adalah mendapatkan calon karyawan

yang memungkinkan pihak manajemen untuk memilih atau

menyeleksi calon sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh

organisasi atau perusahaan.71

69 Sadili Samsudin, op. cit, hlm. 60-61.
70 S. P. Siagian, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta: Bumi aksara1994) hlm. 100-

102
71 Sadili Samsudin. op.cit. hlm. 81.
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2) Seleksi

Istilah seleksi maksudnya pemilihan tenaga kerja yang sudah

tersedia, pada dasarnya seleksi bertujuan untuk mendapatkan tenaga

kerja yang memenuhi syarat dan memiliki kualifikasi yang sesuai

dengan diskripsi pekerjaan yang ada atau sesuai dengan kebutuhan

organisasi atau perusahaan. Setelah seleksi berhasil menetapkan

jumlah tenaga kerja disertai dengan kualitas yang sesuai, maka

diperlukan langkah orientasi ketika tenaga kerja baru diterima

sebagai karyawan atau pegawai baru dari organisasi.72

Seleksi dan penempatan merupakan serangkaian langkah

kegiatan yang dilaksanakan untuk memutuskan apakah pelamar

diterima atau ditolak, tetap atau tidaknya seorang pekerja

ditempatkan pada posisi-posisi tertentu yang ada di dalam

organisasi.73

3) Orientasi Sumber Daya Manusia

Program orientasi adalah kegiatan pengenalan para karyawan

baru terhadap organisasi, fungsi, tugas, dan orang-orang perusahaan.

Masalah karyawan atau pegawai baru dalam organisasi atau

perusahaan bukanlah masalah yang ringan, sebab dalam diri

karyawan baru tentu banyak hal yang merupakan pertanyaan-

pertanyaan yang perlu segera dijawab dengan jelas dan tepat.74

72 Ibid, hlm. 92-93
73 Faustino Cardoso Gomes, op. cit. hlm. 117
74 Sadili Samsudin, op. cit, hlm. 104
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c. Pengembangan

Pengembangan dan evaluasi karyawan (Development and

evaluation). Tenaga kerja yang bekerja pada organisasi atau perusahaan

harus menguasai pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya.

Untuk itu diperlukan suatu pembekalan agar tenaga kerja yang ada dapat

lebih menguasai dan ahli di bidangnya masing-masing serta

meningkatkan kinerja yang ada. Dengan begitu proses pengembangan

dan evaluasi karyawan menjadi sangat penting mulai dari karyawan pada

tingkat rendah maupun yang tinggi.

d. Kompensasi

Kompensasi mengandung arti yang lebih luas daripada upah atau

gaji lebih menekankan pada balas jasa yang bersifat financial, sedangkan

kompensasi mencakup balas jasa financial maupun non-finansial.

Kompensai merupakan pemberian balas jasa, baik secara langsung

berupa uang (finansial) maupun tidak langsung berupa penghargaan

(nonfinansial). Kompensasi adalah semua pendapatan yang berbentuk

uang atau barang langsung atau tidak langsung yang diterima karyawan

sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan.

Kompensasi dibedakan menjadi dua: kompensasi langsung (direct

compensation) berupa gaji, upah, upah insentif dan kompensasi tidak

langsung (indirect compensation, atau emplaye welfare atau

kesejahteraan karyawan).



45

Gaji adalah balas jasa yang dibayar secara periodic kepada

karyawan tetap serta mempunyai jaminan yang pasti. Upah adalah balas

jasa yang dibayarkan kepada pekerja harian dengan berpedoman atas

perjanjian yang disepakati membayarnya. Upah insentif adalah tambahan

balas jasa yang diberikan kepada karyawan tertentu yang prestasinya di

atas prestasi standar. Benefit dan service adalah kompensasi tambahan

(financial atau non_finansial) yang diberikan berdasarkan kebijakan

perusahaan terhadap semua karyawan dalam usaha untuk meningkatkan

kesejahteraan mereka. Seperti tunjangan hari raya, uang pension, pakaian

dinas, mushala, darmawisata, dan lain sebagainya.75

Pemberian kompensasi dapat meningkatkan prestasi kerja dan

memotivasi karyawan. oleh karena itu, perhatian organisasi atau

perusahaan terhadap pengaturan kompensasi secara rasional dan adil

sangat diperlukan.

e. Pemberhentian

Suatu pemberhentian personil berarti lepasnya hubungan kerja

secara resmi dari kesatuan atau organisasi tempat mereka bekerja.

Lepasnya hubungan kerja, yang saat ini dikenal dengan istilah PHK

(pemutusan hubungan kerja), jika diberhentikan secara tidak hormat,

mungkin ikatan hubungan kerja masih ada, namun karena sesuatu sebab

terpaksa harus diputuskan hubungan kerjanya.

75 Malayu S.P. Hasibuan, Manajemen Sumber Daya Manusia, Dasar dan Kunci
Keberhasilan, (Jakarta: PT toko gunung agung 1997) hlm. 133-134.
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Dalam kehidupan “Business”, pengambil inisiatif pemutusan

hubungan kerja adalah pihak pengelola perusahaan, meskipun dapat pula

terjadi atas keinginan individual karyawan. Setiap pemutusan hubungan

kerja harus berdasarkan pada ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Menurut Manulang yang dikutip oleh Sadili Samsudin, dalam

bukunya yaitu persyaratan yang harus dipenuhi untuk suatu pemutusan

hubungan kerja, setidaknya meliputi tenggang waktu pemberhentian, izin

dan saat pemberhentian, alasan pemberhentian, dan pemberian pesangon,

uang jasa ataupun uang ganti rugi.76

5. Kinerja Guru

a. Pengertian Kinerja Guru

Istilah kinerja berasal dari kata job performance atau actual

performance (prestasi kerja atau prestasi yang sesungguhnya yang

dicapai oleh seseorang).77 Berdasarkan pengertian ini, dapat dipahami

bahwa kinerja adalah sebagai hasil-hasil fungsi pekerjaan atau kegiatan

seseorang atau kelompok dalam suatu organisasi yang dipengaruhi oleh

berbagai faktor untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode waktu

tertentu.78

Stone, stated in his management bode that implementation is

functions of motivation, competence and rule perception, Stone, dalam

76 Sadili Samsudin. op. cit. hlm. 266-267.
77 A. A. Anwar Prabu Mangku Negara, Managemen Sumber Daya Manusia Perusahaan,

(Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2000), hlm. 67
78 Moh. Pabundu Tika, Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja, (Jakarta: PT Bumi

Aksara, 2008), hlm. 121.
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bukunya Management mengemukakan bahwa kinerja adalah fungsi dari

motivasi, kecakapan dan persepsi peranan).79

Anwar Prabu Mangkunegara mendefinisikan kinerja (prestasi

kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh

seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan

tanggungjawab yang diberikannya.80 Kinerja adalah perbuatan

seseorang dalam mengemban tugas dan wewenang yang menjadi

kewajiban dan tanggung jawabnya yang disertai dengan kemampuan dan

keahlian profesi.

Menurut Sulistiyani dan Rosidah, kinerja adalah hasil kerja yang

secara berkualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai

dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang

diberikan kepadanya. Sulistiyani dan Rosidah menyatakan kinerja

seseorang merupakan kombinasi dari kemampuan, usaha dan

kesempatan yang dapat dinilai dari hasil kerjanya.81

Andrew F. Sikula dalam Hasibuan penilaian kinerja adalah

evaluasi yang sistematis terhadap pekerjaan yang telah dilakukan oleh

karyawan dan ditujukan untuk pengembangan.82 Dale Yoder dalam

Hasibuan mendefinisikan penilaian kinerja sebagai prosedur yang formal

79 Ibid, hlm. 123.
80 Anwar Prabu Mangku Negara, op. cit, hlm. 67.
81 Rosidah dan Sulistiyani, Pemimpin dan Kepemimpinan, (Jakarta: PT. Grafindo Persaada

2003., hlm. 223.
82 Hasibuan. H. Malayu. S.p. Manajemen Sumber Daya Manusia. (Jakarta: PT. Bumi

Aksara. 2005), hlm 87
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dilakukan di dalam organisasi untuk mengevaluasi pegawai dan

sumbangan serta kepentingan bagi pegawai.83

Sedangkan menurut Siswanto penilaian kinerja adalah suatu

kegiatan yang dilakukan manajemen atau penyelia. Penilai untuk menilai

kinerja tenaga kerja dengan cara membandingkan kinerja atas kinerja

dengan uraian deskripsi pekerjaan dalam suatu periode tertentu biasanya

setiap akhir tahun.84

Secara psikologis, kinerja merupakan prilaku atau respons yang

memberi hasil yang mengacu kepada apa yang dikerjakan ketika

menghadapi suatu tugas (performance).85 Kinerja merupakan penilaian

berdasarkan hasil pengamatan penilai terhadap aktivitas peserta didik

sebagaimana yang terjadi.86

Berdasarkan pengertian tentang kinerja diatas dapat disimpulkan

bahwa kinerja adalah hasil atau suatu taraf kesuksesan yang dicapai

seseorang dalam bidang pekerjaannya menurut kriteria tertentu dan

dievaluasi oleh orang-orang tertentu terutama atasan pegawai yang

bersangkutan.87

Kinerja sebagai tingkat pelaksanaan tugas yang dapat dicapai

seseorang dengan menggunakan kemampuan yang ada dan batasan-

83 Hasibuan. H. Malayu. S.p. Manajemen Sumber Daya Manusia. (Jakarta: PT. Bumi
Aksara. 2005), hlm. 90

84 Siswanto Sastrohadiwiryo. B. Manajemen Tenaga Kerja Indonesia Pendekatan
Administratif dan Operasional. (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003) hlm 231

85 Martinis Yamin & Maisah, Standarisasi Kinerja Guru, (Jakarta:Tim GP Press, 2010),
hlm.87

86 Masnur Muslich, KTSP Pembelajaran Berbasis Kompetensi dan Kontekstual, (Jakarta :
Bumi Aksara, 2009), cet VI, hlm. 95

87 Dalam konteks ini, guru dievaluasi oleh Kepala sekolah dan Pengawas.
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batasan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan organisasi. Kinerja

juga merupakan prestasi yang dicapai oleh seseorang dalam

melaksanakan tugasnya atau pekerjaannya selama periode tertentu sesuai

standar dan kriteria yang telah ditetapkan untuk pekerjaan tersebut.

Sebagaimana pengertian kinerja sebagai hasil pelaksanaan suatu

pekerjaan. Pengertian tersebut memberikan pemahaman bahwa kinerja

merupakan suatu perbuatan atau perilaku seseorang yang secara

langsung maupun tidak langsung dapat diamati oleh orang lain. Berpijak

dari pengertian-pengertian kinerja di atas, maka dapat disimpulkan

bahwa kinerja guru merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas

yang dicapai oleh seorang dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan

tanggung jawab diberikannya.

Sementara guru adalah “seorang yang mempunyai gagasan yang

harus diwujudkan untuk kepentingan anak didik, sehingga menunjang

hubungan sebaik-baiknya dengan anak didik, sehingga menjunjung

tinggi, mengembangkan dan menerapkan keutamaan yang menyangkut

agama, kebudayaan dan keilmuan”.88

Pengertian guru dalam masyarakan Jawa diartikan melalui

akronim “Guru artinya  digugu (dianut) dan  (ditiru) (teladan)”.89 Guru

dalam pengertian UU Sisdiknas tahun 1989 adalah “tenaga pendidikan

yang diangkat dengan tugas utama mengajar pada jenjang pendidikan

88 Syafruddin dan Basyiruddin Usman, Guru Profesional dan Implementasi Kurikulum,
(Jakarta: Ciputat Press,2003), hlm. 8.

89 Hadi Supeno, Potret Guru, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1995). hlm.26
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dasar sampai menengah atas”.90 Dalam pengertian Uzer Usman, “Guru

adalah orang yang mempunyai jabatan atau profesi yang memerlukan

keahlian khusus sebagai guru, karena pekerjaan guru tidak dapat

dilakukan oleh sembarang orang di luar bidang kependidikan”.91

Sedangkan dalam pengertian Hadi Supeno, guru adalah

seseorang yang karena panggilan jiwanya, sebagaian besar waktu, tenaga

dan pikirannya digunakan untuk mengajarkan ilmu pengetahuan,

ketrampilan dan sikap kepada orang lain disekolah atau lembaga

formal”.92

Dalam pengertian yang sederhana guru adalah orang yang

pekerjaannya mengajar.93 Sedangkan menurut Zakiyah Darajat, guru

diartikan sebagai seorang yang memiliki kemampuan dan pengalaman

yang dapat memudahkan dalam melaksanakan peranannya membimbing

muridnya.94

Syafruddin Nurdin mendefinisikan guru sebagai orang yang tidak

sekedar pemberi ilmu pengetahuan  kepada murid-muridnya, tetapi

tenaga profesional yang dapat menjadikan murid-muridnya mampu

90 Undang-Undang Sisdiknas No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional,
(Jakarta : Sinar Grafika, 2003), Cet.1,hlm.

91 Moh. Uzer Usman, Menjadi Guru Profesional. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1998),
cet. 9. hlm, 6

92 Hadi Supeno, op.cit.,hlm.27
93 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia,  Cet. I,

(Jakarta : Balai Pustaka, 2001)., hlm. 570
94 Zakiyah Darajat, dkk, Metodologi Pengajaran Agama Islam,  Cet. I, (Jakarta : Bumi

Aksara, 1996)., hlm. 266.
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merencanakan, menganalisis dan menyimpulkan masalah yang

dihadapi.95

Secara bahasa Arab, guru berasal dari kata  mu’allim yang

mengandung arti mengajar.96 Menurut Ahmad Marimba bahwa “guru

adalah orang yang memikul tanggung jawab untuk mendidik.”97

Hal senada juga diungkapkan oleh Imam Al-Gazali yang dikutip

oleh Zainudin, dkk mengatakan bahwa guru adalah pendidik dalam

artian yang umum, yang bertugas dan bertanggung jawab atas

pendidikan dan pengajaran”.98

Sedangkan menurut Zakiah Daradjat bahwa Guru adalah orang

yang pekerjaannya tidak semata-mata mengajar, namun juga

mengajarkan berbagai hal yang bersangkutan dengan pendidikan

murid.99

Sementara dalam Peraturan Pemerintah Replubik Indonesia

Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru menjelaskan Guru adalah pendidik

profesional, dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing,

mengarahkan, melatih, menilai, mengevaluasi peserta didik pada

95 Syafruddin Nurdin, Guru Profesional dan Implementasi Kurikulum,  (Jakarta : Ciputat
Press, 2003)., hlm. 8.

96 Ahmad Warson Munawir, Kamus Arab Indonesia,  (Yogyakarta : Pustaka Progresif,
1984), hlm.967

97 Ahmad D. Marimba, Pengantar Filsafat Pendidikan dalam Islam,  (Bandung : PT. Al-
Ma’arif, 1989), hlm.37

98 Zainudin, dkk., Seluk Beluk Pendidikan dari Al-Ghazali, (Jakarta : Bumi Aksara, 1991),
hlm.50

99 Zakiah Darajat, dkk., Metodik Khusus Pengajaran Agama Islam, (Jakarta : Bumi Aksara,
1995), hlm.262
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pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan

pendidikan menengah.100

Guru sebagai tenaga professional di bidang pendidikan,

disamping memahami hal-hal yang bersifat filosofis, dan konseptual,

harus juga mengetahui dan melaksanakan hal-hal  yang bersifat teknis

antara lain melaksanakan interaksi belajar mengajar dengan memiliki

dua modal dasar dalam interaksi tersebut yaitu kemampuan mendesain

program dan ketrampilan mengkomunikasikan program itu kepada anak

didik, modal ini akan dimiliki oleh guru yang memiliki tingkat

kompetensi.101

Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Bab XI

Pendidik dan Tenaga Kependidikan pasal 39 menjelaskan guru atau

pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan

dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran,

melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan

pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan

tinggi.102

Jadi, guru adalah “seorang yang mempunyai gagasan yang harus

diwujudkan untuk kepentingan anak didik, sehingga menunjang

hubungan sebaik-baiknya dengan anak didik, sehingga menjunjung

100 Peraturan Pemerintah Replubik Indonesia Nomor 74 tahun 20
101 Sardiman A.M., Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, Pedoman Bagi Guru dan

Calon Guru, (Jakarta : Rajawali Pers, 1992), hlm.161
102 Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm.

31
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tinggi, mengembangkan dan menerapkan keutamaan yang menyangkut

agama, kebudayaan dan keilmuan”.103

Guru merupakan orang yang bekerja pada bidang pendidikan dan

pengajaran yang ikut bertanggung jawab dalam membantu anak-anak

mencapai kedewasaan masing-masing sesuai dengan potensi dirinya.104

Guru merupakan komponen manusiawi dalam proses belajar mengajar

yang sangat berperan dalam mengantarkan siswa-siswanya pada tujuan

pendidikan yang telah ditentukan. Gurulah yang memikul tanggung

jawab atas keberhasilan dan kegagalan program pengajaran.

Oleh karena itu, mengajar adalah pekerjaan profesional karena

menggunakan teknik dan prosedur yang berpijak pada landasan

intelektual yang harus dipelajari secara sengaja, terencana dan kemudian

dipergunakan demi kemaslahatan orang lain.

Kinerja guru adalah kemampuan dan usaha guru untuk

melaksanakan tugas pembelajaran sebaik-baiknya dalam perencanaan

program pengajaran dan pelaksanaan program pembelajaran serta

evaluasi program pembelajaran. Kinerja guru yang dicapai harus

berdasarkan standar kemampuan profesional selama melaksanakan

kewajiban sebagai guru sekolah.

Berkaitan dengan kinerja guru dalam melaksanakan kegiatan

belajar mengajar, terdapat Tugas Keprofesionalan Guru menurut

103 Syafruddin dan Basyiruddin Usman, Guru Profesional dan Implementasi Kurikulum,
(Jakarta: Ciputat Press,2003), hlm. 8.

104 H. Hadari Nawawi, Organisasi Sekolah dan Pengelolaan Kelas Sebagai Lembaga
Pendidikan, (Jakarta: Gunung Agung, 1985), hlm. 123.
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Undang-undang Republik Indonesia No 14 Tahun 2005 pasal 20 (a)

tentang guru dan dosen yaitu merencanakan pembelajaran,

melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan

mengevaluasi hasil pembelajaran.105

Sementara menurut Nana Sudjana, kinerja guru terlihat dari

keberhasilannya di dalam meningkatkan proses dan hasil belajar, yang

meliputi:

1) Merencanakan program belajar mengajar.
2) Melaksanakan dan mengelola proses belajar mengajar
3) Manilai kemajuan proses belajar mengajar
4) Menguasai bahan pelajaran.106

Sedangkan menurut Suharsimi Arikunto, kinerja guru dapat dilihat

dari kegiatan mengajar yang dilaksanakan melalui prosedur yang tepat,

yaitu dengan:

1) Membuat persiapan mengajar, berupa menyusun persiapan tertulis,

mempelajari pengetahuan yang akan diberikan atau ketrampilan

yang akan dipraktekkan di kelas, menyiapkan media, dan alat-alat

pengajaran yang lain, menyusun alat evaluasi.

2) Melaksanakan pengajaran dikelas, berupa membuka dan menutup,

memberikan penjelasan, memberikan peragaan, mengoperasikan

alat-alat pelajaran serta alat Bantu yang lain, mengajukan

pertanyaan, memberikan jawaban melakukan program remedial.

105 Undang-undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005. Pasal 20 tentang Guru dan
Dosen

106 Nana Sudjana, Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar. (Bandung : Sinar Baru
Algensindo, 2005),, hlm. 19.
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3) Melakukan pengukuran hasil belajar, berupa pelaksanaan kuis

(pertanyaan singkat), melaksanakan tes tertulis, mengoreksi,

memberikan skor, menentukan nilai akhir.107

Menurut Syafrudin Nurdin, menjelaskan bahwa kinerja guru itu

terlihat dari aktifitas yang dilakukan dalam mempersiapkan pengajaran

dikelas, yang meliputi:

1) Mengidentifikasi secara cermat pokok bahasan atau sub pokok
bahasan yang telah digariskan dalam kurikulum.

2) Menentukan kelas atau semester dan alokasi waktu yang akan
digunakan.

3) Merumuskan tujuan intruksional umum.
4) Merumuskan tujuan intruksional khusus.
5) Merinci materi pelajaran yang didasarkan kepada bahan

pengajaran dan GBPP dan TIK yang hendak dicapai.
6) Merencanakan kegiatan belajar mengajar secara cermat, jelas dan

tegas, sistematis, logis sesuai dengan TIK dan materi pelajaran.
7) Mempersiapkan dan melakukan variasi dan kebutuhan siswa

lainya.
8) Memilih alat peraga, sumber bahan dari buku dan masyarakat.
9) Merancang secara teliti prosedur penilaian dan evaluasi.
10) Menggunakan bahasa yang jelas, mudah dipahami dan sesuai

dengan EYD.
11) Menyusun satuan pelajaran.108

Adapun menurut Suryosubroto bahwa kinerja guru dapat dilihat

dari tugas yang dilakukan berkenaan dengan pembelajaran atau proses

belajar mengajar yang tercakup dalam 10 kompetensi guru, yaitu:

1) Menguasai bahan pelajaran
2) Mengelola program belajar mengajar
3) Mengelola kelas
4) Menggunakan media atau sumber
5) Menggunakan lndasan-landasan pendidikan
6) Mengelola interaksi-interaksi belajar mengajar
7) Menilai prestasi siswa

107 Suharsimi Arikunto, Manajemen Pengajaran, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 243.
108 Syafruddin dan Basyiruddin Usman, op. cit, hlm. 90 – 91.
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8) Mengenal fungsi layanan bimbingan dan penyuluhan di sekolah
9) Mengenal dan menyelenggarakan administrasi sekolah
10) Memahami prinsip-prinsip dan menafsirkan hasil penelitian

pendidikan guna keperluan pengajaran.109

Proses belajar mengajar merupakan inti dari kegiatan pendidikan

di sekolah. Agar proses pengajaran berjalan dengan lancar salah satunya

dengan menggunakan prosedur yang tepat dalam mengajar.

Sehubungan fungsinya sebagai “pengajar, pendidik, dan

pembimbing”, maka diperlukan adanya berbagai peranan pada diri guru.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Adams dan Decey dalam Uzer

Usman peranan guru antara lain; guru sebagai pengajar, pemimpin kelas,

pembimbing, pengatur lingkungan, partisipan, ekspeditor, perencana,

supervisor, motivator, dan konselor.110 Yang akan dikemukakan di sini

adalah peranan yang dianggap paling dominan dan diklasifikasikan

sebagai berikut:

1) Guru Sebagai Demonstrator. guru hendaknya menguasai bahan

atau materi pelajaran yang akan diajarkannya serta senantiasa

mengembangkannya dalam arti meningkatkan kemampuannya

dalam hal ilmu yang dimilikinya karena hal ini akan sangat

menentukan hasil belajar yang dicapai oleh siswa.

2) Guru Sebagai Pengelola Kelas, sedangkan tujuan khususnya

adalah mengembangkan kemampuan siswa dalam menggunakan

alat-alat belajar, menyediakan kondisi-kondisi yang

109 Suryosubroto, Proses Belajar Mengajar di Sekolah, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hlm.
4-5.

110 Moh. Uzer Usman, Menjadi Guru Profesional. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,
1998), cet. 9. hlm,. 10-11
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memungkinkan siswa bekerja dan belajar, serta membantu siswa

untuk memperoleh hasil yang diharapkan

3) Guru Sebagai Mediator dan Fasilitator, Sebagai mediator guru

hendaknya memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup

tentang media pendidikan karena media pendidikan merupakan

alat komunikasi untuk lebih mengefektifkan proses belajar

mengajar.

4) Guru Sebagai Evaluator, dalam kegiatan proses belajar mengajar

guru hendaknya menjadi seorang evaluator yang baik. Jadi,

jelaslah bahwa guru hendaknya mampu dan terampil

melaksanakan penilaian karena, dengan penilaian guru dapat

mengetahui prestasi yang dicapai oleh siswa setelah ia

melaksanakan proses belajar mengajar.

Dalam Peraturan Pemerintah Tentang Guru Nomor 74 tahun 2008

Pasal 1 menjelaskan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan

tugas utama mendidik, mengajar, membimbing mengarahkan, melatih,

menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini

jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.111

Adapun aspek-aspek kinerja Guru  dalam melaksanakan proses

pembelajaran, diantaranya adalah sebagai berikut;

1) Menggunakan metode, alat, media, dan bahan pembelajaran

a) Menggunakan Metode Pembelajaran

111 Peraturan Pemerintah No 74 tahun 2008, dalam Kompilasi Buku Pedoman Sertifikasi
Guru dalam jabatan Tahun 2009,
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Penggunaan suatu metode mengajar yang efektif harus

berdasarkan tujuan khusus yang hendak dicapai. Demikian

pula kesesuaiannya dengan bahan pelajaran. Antara tujuan,

bahan dan metode dituntut adanya keserasian.112 Apabila telah

ditetapkan satu tujuan khusus, maka persoalan selanjutnya

bagi seorang tenaga pengajar/ guru menetapkan suatu  cara

yang memberikan jaminan tertinggi akan tercapainya tujuan

itu sebaik-baiknya.

Faktor yang perlu diperhatikan oleh seorang guru

profesional dalam penggunaan metode mengajar sejalan

dengan apa yang dikemukakan oleh Ambo Ende Abdullah,

dkk, sebagai berikut: (1) Metode mengajar sesuai dengan

tujuan, (2) Metode mengajar sesuai dengan para siswa, (3)

Kegiatan mengajar serasi dengan lingkungan, dan (4)

Pelajaran terkoordinasi dengan baik.113

b). Menggunakan Alat atau Media Pembelajaran

Alat/ media pengajaran adalah segala alat yang dapat

menunjang keefektifan dan efisiensi pengajaran. Alat

pengajaran sering pula diartikan oleh sebagian orang dengan

istilah sarana belajar atau sarana pengajaran. Alat pengajaran

ini dapat mempengaruhi tingkah laku siswa sebab alat

112 Syafruddin Nurdin, op. cit., hlm. 94.
113 Ibid., hlm. 95
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pengajaran tersebut juga termasuk bagian dari sumber

pengajaran.

Alat pengajaran ada yang bersifat umum, dapat digunakan

dalam berbagai bidang studi, ada pula yang dibuat khusus

untuk bidang studi tertentu. Sebagaimana diungkapkan oleh

Syafruddin Nurdin, Guru Profesional dan implementasi

Kurikulum, sebagai berikut:

"Yang bersifat umum misalnya papan tulis, papan planel,
papan agnetic (papan putih), akasis. Adapun alat
pengajaran yang dirancang secara khusus untuk bidang
studi tertentu misalnya balok, kerucut, jajaran genjang,
dan kubus terbuat dari kayu untuk pengajaran
matematika, untuk bidang studi PAI umpamanya
elemayer untuk tretasi, labu takar untuk  pengeceran,
avemeter untuk  mengukur arus dan tahanan  listrik,
barometer untuk mengukur suhu, gelas kimia, pipet
tetes".114

Fungsi media/ alat dalam proses belajar tidak hanya

sebagai alat yang digunakan oleh  guru, tetapi juga mampu

mengkomunikasikan pesan kepada peserta didik. Intinya guru

yang memiliki kinerja profesional ialah mereka yang

menggunakan media-media tersebut sebagai sarana untuk

memotivasi dan berkomunikasi dengan peserta didik agar

lebih efektif.

Sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai secara

maksimal, hal ini dapat dibuktikan dengan basil belajar

114 Ibid., hlm. 96
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(prestasi belajar) siswa yang tinggi.  Media tidak hanya berupa

perangkat keras (Hardware) tetapi juga dapat berupa

perangkat lunak (Software). Hardware dan Software dalam

pelaksanaan proses belajar mengajar dapat dipadukan, sebab

hardware adalah mesin yang digunakan untuk menyajikan

program misalnya: teaching mechine, tape recorder radio, tv,

video cassettes, slide, film, overhead transparances dan

sebagainya. Disamping media-media elektronik diatas, dapat

pula  digunakan media sederhana antara lain: poster, grafik,

dan sejenisnya.

c). Bahan Pembelajaran

Content atau materi pembelajaran sebenarnya merupakan

komponen kurikulum yang amat penting.  Content

menyangkut jawaban terhadap pertanyaan, “apa yang akan

diajarkan ?” Content ini sering kali tidak diperhatikan.

Biasanya diambil saja dari buku teks yang berlimpah-limpah

tersedia, tanpa mengaitkannya dengan tujuan pendidikan,

tujuan kurikulum, atau dengan tujuan instruksional.115

Jadi, langkah yang harus diambil oleh seorang guru

dalam memahami maupun menyampaikan materi harus

disesuaikan dengan tujuan pendidikan, tujuan kurikulum, atau

dengan tujuan instruksional. Dengan demikian, cara kerja

115 Ibid., hlm. 102
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seorang guru dalam mempergunakan materi pelajaran dapat

diklasifikasikan berdasarkan Taksonomi Bloom cs mengenai

tujuan pendidikan, yakni ranah kognitif (meliputi

pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintensis,

evaluasi), afektif (menerima, merespon, menghargai

organisasi, dan karakteristik suatu nilai) dan psikomotor.

2) Mendorong dan mengoptimalkan keterlibatan siswa dalam proses

pembelajaran

Aspek kompetensi mendorong dan menggalakkan keterlibatan

siswa dalam proses pembelajaran terdiri atas :

a) Menggunakan prosedur yang melibatkan siswa pada awal

proses belajar mengajar (guru harus bisa menarik perhatian,

memotivasi, memberi acuan, mengaitkan topik sebelumnya,

membantu mengingat kembali pengalaman yang lalu,

menggugah minat baru, dan membantu siswa mengerti apa

yang akan mereka capai dengan melibatkan diri dalam

kegiatan belajar).

b) Memberi kesempatan pada siswa untuk berpartisipasi dalam

proses belajar mengajar (memberi kesempatan untuk

merespon atau menanggapi dan berinisiasi atau berpendapat/

opini).

c) Memelihara keterlibatan siswa dalam proses belajar mengajar

(meliputi penyediaan lembar kerja, mengajukan banyak
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pertanyaan, menghargai jawaban yang tepat dan mengarahkan

yang tidak tepat, mengadakan simulasi dan permainan

peranan, memantau kemajuan siswa, dan membantu siswa

berfikir kritis dalam memecahkan masalah.

d) Menguatkan upaya siswa untuk memelihara keterlibatan

dalam proses be1aja mengajar (menetapkan kegiatan yang

memungkinkan, memvariasi stimulasi, merespon partisipasi

siswa, membangkitkan perhatian siswa, memberi kesempatan

bertanya, menanggapi atau mengkritik, dan  memperhatikan

reaksi siswa baik verbal maupun non verbal.116

3) Mengorganisasi waktu dalam proses pembelajaran

Pada aspek kompetensi ini, para pengajar diharap mampu

menggunakan secara maksimum  waktu pengajaran yang telah

dialokasikan. Untuk kepentingan tersebut ada sejumlah unsur

aktifitas yang perlu diperhatikan dan ditampilkan oleh pengajar

agar waktu dapat digunakan secara efisien yakni :

a). Memulai pelajaran tepat waktu

b). Meneruskan pelajaran sampai habis waktu yang dialokasikan.

c). Menghindari penundaan waktu yang tidak diperlukan selama

pengajaran berlangsung.

d). Menghindari penyimpangan topik yang tidak diperlukan.

e). Sikap siswa yang keras ditanggapi dengan memadahi.

116 Ibid., hlm. 109-111
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f). Daya persentase memperhitungkan reaksi-reaksi yang tidak

diharapkan dan para siswa.117

Kinerja seorang guru yang baik, tentunya ia harus mampu

mengatur waktu yang telah tersedia. Misalnya saja memulai

pelajaran tepat pada waktunya dan meneruskan sampai habis

waktunya. Kemudian penyampaian materi tidak menyimpang jauh,

dan tidak menyia-nyiakan waktu.

4) Melaksanakan penilaian hasil belajar dalam proses pembelajaran

Beberapa aktifitas yang perlu dilakukan oleh pengajar dalam

menilai pencapaian siswa selama pembelajaran berlangsung adalah

a) Penilaian pada permulaan (pretest) proses belajar mengajar,

dimaksudkan agar guru mampu mengetahui kesiapan siswa

terhadap bahan pelajaran yang akan diajarkan, yang hasilnya akan

dipakai untuk menetapkan strategi mengajar. b)  Penilaian proses

belajar mengajar untuk mendapat balikan terhadap  tujuan yang

hendak dicapai. c) Penilaian pada akhir  (post-test)  proses belajar

mengajar untuk mengetahui capaian siswa terhadap  tujuan yang

telah ditetapkan.

Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh. Nasution

bahwa assessment atau diagnosis diadakan pada beberapa frase

yakni:  a) Pada permulaan proses instruksional, b) Selama proses

mengajar, dan c) Pada akhirnya.

117 Ibid,  hlm. 112
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b. Pengukuran Kinerja Guru

Menurut Hamzah B. Uno dan Nina Lamatenggo bahwa terdapat

dua tugas guru yang dapat dijadikan sebagai standar pengukuran

kinerja guru Sekolah Dasar, yaitu tugas yang berkaitan dengan proses

pembelajaran dan tugas yang berkaitan dengan penataan, serta

perencanaan tugas-tugas pembelajaran.118

Mengacu pada dua tugas tersebut, maka menurut Hamzah B. Uno

dan Nina Lamatenggo :

….terdapat tiga kriteria dasar yang berkaitan dengan kinerja guru,
yaitu proses, karakteristik-karakteristik guru, dan hasil atau produk
(perubahan sikap siswa. Dalam proses belajar mengajar, kinerja
guru dapat dilihat pada kualitas kerja yang dilakukan berkaitan
dengan kegiatan belajar mengajar yang mengacu pada kompetensi
guru yang profesional…119

Lebih lanjut, untuk mengukur kinerja guru, menurut Hamzah B.

Uno dan Nina Lamatenggo adalah;

….menguasai bahan, mengelola proses belajar mengajar,
mengelola kelas, menggunakan media atau sumber belajar,
menguasai landasan pendidikan, merencanakan program
pengajaran, memimpin kelas, mengelola interaksi belajar
mengajar, melakukan penilaian hasil belajar siswa, menggunakan
berbagai metode dalam pembelajaran, memahami dan
melaksanakan fungsi dan layanan bimbingan penguluhan,
memahami dan menyelenggarakan administrasi sekolah, serta
memahami dan dapat menafsirkan hasil-hasil penelitian untuk
peningkatan kualitas pembelajaran.120

118 Hamzah B. Uno dan Nina Lamatenggo, Teori Kinerja dan Pengukurannya, (Jakarta:
Bumi Aksara, 2012), hlm. 65 – 66.

119 Ibid, hlm. 68.
120 Ibid, hlm. 68 – 69.
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Berdasarkan penjelasan tersebut, maka kinerja guru mempunyai

lima dimensi. Hal ini dapat diuraikan sebagaimana table berikut ini,

yaitu:

Tabel 1.
Standar Pengukuran kinerja Guru121

Dimensi Indikator
Kualitas Kerja 1. Menguasai bahan

2. Mengelola proses belajar mengajar
3. Mengelola kelas

Kecepatan/Ketepatan
Kerja

1. Menggunakan media atau sumber belajar
2. Menguasai landasan pendidikan
3. Merencanakan program pengajaran

Inisiatif dalam kerja 1. Memimpin kelas
2. Mengelola interaksi belajar mengajar
3. Mengelola penilaian hasil belajar

Kemampuan kerja 1. Menggunakan berbagai metode
pembalajaran

2. Memahami dan melaksanakan fungsi dan
layangan bimbingan penyuluhan

Komunikasi 1. Memahami dan menyelenggarakan
administrasi sekolah,

2. Memahami dan dapat menafsirkan hasil-
hasil penelitian untuk peningkatan kualitas
pembelajaran

c. Langkah- Langkah Peningkatan Kinerja

Dalam  rangka  peningkatan  kinerja,  paling  tidak  telah

mengemukakan enam langkah yang dapat dilakukan sebagai berikut:

1) Mengetahui Adanya kekurangan dalam kinerja

2) Mengenai kekurangan dan tingkat keseriusan.

121 Ibid, hlm. 71 – 72.
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3) Mengidentifikasikan  hal-hal  yang  mungkin  menjadi  penyebab

kekurangan baik  yang behubungan dengan dengan pegawai itu

sendiri

4) Mengembamgkan rencana tindakan tersebut

5) Melakukan evaluasi apakah masalah tersebut sudah terasi atau

belum

6) Mulai dari awal, apabila perlu.

Dari  peningkatan  kinerja  ini  mempunyai  hasil  dalam

peningkatan karena  semuanya  mempunyai  kekurangan  dan

kelebihan,  hal  itu  harus sangat berguna bagi para karyawan.122

Dari  berbagai  uraian  teori  tentang  kinerja  guru, maka  yang

dimaksud dengan  kinerja  guru  dalam  penelitian  ini  adalah

kemampuan  seseorang untuk melaksanakan  tugasnya yang

menghasilkan hasil yang memuaskan guna  tercapainya  tujuan

organisasi  kelompok  dalam  suatu  unit  kerja. Kinerja  guru  dalam

penelitian  ini  dapat  diukur  berdasarkan  4  indikator,  yaitu  kinerja

guru  dalam  perencanaan  pembelajaran,  kinerja  guru  dalam

pelaksanaan  pembelajaran,  kinerja  guru  dalam  evaluasi

pembelajaran, serta kinerja guru dalam disiplin tugas.

d. Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Guru

Ada banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja guru.

Menurut Maier (1965), perbedaan kinerja antara orang yang satu

122 Anwar Prabun Mangkunegara, Manajemen Kinerja. (Bandung: PT. Rosda Karya, 2007)
hlm, 22
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dengan lainnya di dalam situasi kerja adalah  karena perbedaan

karakteristik dari individu. Disamping itu, orang yang sama dapat

menghasilkan kinerja yang berbeda dalam situasi yang berbeda pula.

Kesemuanya ini menerangkan bahwa kinerja itu pada garis besarnya

dipengaruhi oleh dua hal, yaitu faktor-faktor individu dan faktor-faktor

situasi.

A.A. Anwar Prabu Mangkunegara mengungkapkan bahwa faktor

yang mempengaruhi pencapaian kinerja adalah faktor kemampuan

(ability) dan faktor motivasi (motivation).

1) Faktor kemampuan

Secara  psikologi, kemampuan  guru  terdiri  dari  kemampuan

potensi (IQ) dan keampuan reality (knowledge + skill). Artinya

seorang guru yang  memiliki  latar  belakang  pendidikan  yang

tinggi  dan  sesuai dengan  bidangnya  serta  terampil  dalam

mengerjakan  pekerjaan sehari-hari,  maka  ia  akan  lebih  mudah

mencapai  kinerja  yang diharapkan.

Oleh  karena  itu,  pegawai  perlu  ditetapkan  pada  pekerjaan

yang sesuai  dengan  keahliannya.  Dengan  penempatan  guru

yang  sesuai dengan  bidangnya  aka  dapat  membantu  dalam

efetivitas  suatu pembelajaran.
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2) Faktor motivasi

Motivasi terbentuk dari sikap seorang guru dalam menghadapi

situsi kerja. Motivasi  merupakan  kondisi  yang  menggerakkan

seseorang yang terarah untuk mencapai tujuan pendidikan.

Pandangan tersebut, sesuai dengan pendapat Keith Davis (1964)

yang merumuskan bahwa:

a.  Human Performance = Ability + Motivation

b.  Motivation = Attitude + Situation

c.  Ability = Knowledge + Skill.123

Kemampuan (ability) pegawai terdiri dari kemampuan potensi

(IQ) dan kemampuan  reality (knowledge  + skill). Artinya pegawai

yang memiliki IQ diatas rata-rata dengan pendidikan yang memadai

untuk jabatannya dan terampil dalam mengerjakan pekerjaan sehari-

hari, maka ia akan lebih mudah mencapai kinerja yang diharapkan.

Oleh karena itu, pegawai perlu ditempatkan pada pekerjaan yang sesuai

dengan keahliannya (the right man in the right place, the right man on

the right job).124

Motivasi terbentuk dari sikap (attitude) seorang pegawai dalam

menghadapi situasi kerja. Sikap mental merupakan kondisi mental

yang mendorong diri pegawai untuk berusaha mencapai prestasi kerja

secara maksimal. Sikap mental seorang pegawai harus sikap mental

yang siap secara psikofisik (siap secara mental, fisik, tujuan dan

123 A.A. Anwar Prabu Mangkunegara, op.cit., hlm. 67
124 Ibid.
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situasi). Artinya seorang pegawai harus siap mental, mampu secara

fisik, memahami tujuan utama dan target kerja yang akan dicapai,

mampu memanfaatkan dan menciptakan situasi kerja.125

David McClelland berpendapat bahwa pegawai akan mampu

mencapai kinerja maksimal jika memiliki motif berprestasi tinggi.

Motif berprestasi yang perlu dimiliki oleh pegawai harus ditumbuhkan

dari dalam diri sendiri selain dari lingkungan kerja. Hal ini karena

motif berprestasi yang ditumbuhkan dari dalam diri sendiri akan

membentuk suatu kekuatan diri dan jika situasi lingkungan kerja turut

menunjang maka pencapaian kinerja akan lebih mudah.126

Adapun faktor yang mendukung kinerja guru dapat digolongkan

ke dalam dua macam yaitu:127

1) Faktor dari dalam sendiri (intern)

Di antara faktor dari dalam diri sendiri (intern) adalah

a) Kecerdasan

Kecerdasan  memegang  peranan  penting  dalam

keberhasilan pelaksanaan  tugas-tugas.  Semakin  rumit  dan

makmur tugas-tugas yang diemban makin tinggi kecerdasan

yang diperlukan. Seseorang yang  cerdas  jika  diberikan

tugas  yang  sederhana  dan  monoton mungkin  akan  terasa

jenuh  dan  akan  berakibat  pada  penurunan kinerjanya.

125 Ibid., hlm. 68
126 Ibid
127 Kartono Kartini, Menyiapkan dan Memadukan Karir, (Jakarta: CV Rajawali, 1985), hlm.

22.
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b) Keterampilan dan kecakapan

Keterampilan  dan  kecakapan  orang  berbeda-beda.  Hal

ini dikarenakan  adanya  perbedaan  dari  berbagai

pengalaman  dan latihan.

c) Bakat

Penyesuaian antara bakat dan pilihan pekerjaan dapat

menjadikan seseorang bekarja dengan pilihan dan

keahliannya.

d) Kemampuan dan minat

Syarat untuk mendapatkan ketenangan kerja bagi

seseorang adalah tugas  dan  jabatan  yang  sesuai  dengan

kemampuannya. Kemampuan  yang  disertai  dengan  minat

yang  tinggi  dapat menunjang pekerjaan yang telah ditekuni

e) Motif

Motif yang dimiliki dapat mendorong  meningkatkannya

kerja seseorang

f) Kesehatan

Kesehatan  dapat  membantu  proses  bekerja  seseorang

sampai selesai. Jika kesehatan terganggu maka pekerjaan

terganggu pula.

g) Kepribadian

Seseorang  yang mempunyai  kepribadian  kuat  dan

integral  tinggi kemungkinan  tidak  akan  banyak  mengalami
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kesulitan  dan menyesuaikan  diri  dengan  lingkungan  kerja

dan  interaksi  dengan rekan kerja ang akan meningkatkan

kerjanya.

h) Cita-cita dan tujuan dalam bekerja

Jika  pekerjaan  yang  diemban  seseorang  sesuai  dengan

cita-cita maka  tujuan  yang  hendak  dicapai  dapat

terlaksanakan  karena  ia bekerja  secara  sungguh-sungguh,

rajin,  dan  bekerja  dengan sepenuh hati.

2) Faktor dari luar diri sendiri (ekstern)

Yang termasuk faktor dari luar diri sendiri (ekstern)

diantaranya:

a) Lingkungan keluarga

Keadaan  lingkungan  keluarga  dapat  mempengaruhi

kinerja seseorang.  Ketegangan  dalam  kehidupan  keluarga

dapat menurunkan gairah kerja.

b) Lingkungan kerja

Situasi  kerja  yang  menyenangkan  dapat  mendorong

seseorang bekerja  secara  optimal.  Tidak  jarang

kekecewaan  dan  kegagalan dialami  seseorang  di  tempat  ia

bekerja.  Lingkungan  kerja  yang dimaksud  di  sini  adalah

situasi  kerja,  rasa  aman,  gaji  yang memadai, kesempatan

untuk mengembangan karir, dan rekan kerja yang kologial.
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c) Komunikasi dengan kepala sekolah

Komunikasi yang baik di sekolah adalah komunikasi

yang efektif. Tidak  adanya  komunikasi  yang  efektif  dapat

mengakibatkan timbulnya salah pengertian

d) Sarana dan prasarana

Adanya sarana dan prasarana yang memadai membantu

guru dalam meningkatkan kinerjanya  terutama kinerja dalam

proses mengajar mengajar.

e) Kegiatan guru di kelas

Peningkatan  dan  perbaikan  pendidikan  harus  dilakukan

secara bertahap.  Dinamika  guru  dalam  pengembangan

program pembelajaran tidak akan bermakna bagi perbaikan

proses dan hasil belajar  siswa,  jika manajemen  sekolahnya

tidak memberi peluang tumbuh  dan  berkembangnya

kreatifitas  guru.  Demikian  juga penambahan sumber belajar

berupa perpustakaan dan laboratorium tidak  akan  bermakna

jika  manajemen  sekolahnya  tidak memberikan perhatian

serius dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber  belajar

tersebut  dalam  proses  belajar mengajar.
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Menurut Dede Rosyada dalam bukunya Paradigma

Pendidikan Demokratis bahwa kegiatan guru di dalam kelas

meliputi:128

(1) Guru harus menyusun perencanaan pembelajaran yang

bijak

(2) Guru harus mampu berkomunikasi secara efektif dengan

siswa-siswanya

(3) Guru  harus  mengembangkan  strategi  pembelajaran

yang membelajarkan

(4) Guru harus menguasai kelas

(5) Guru harus melakukan evaluasi secara benar.

f) Kegiatan guru di sekolah antara lain yaitu:

Berpartisipasi  dalam  bidang  administrasi,  di mana

dalam  bidang administrasi ini para guru memiliki kesempatan

yang banyak untuk ikut serta dalam kegiatan-kegiatan sekolah

antara lain: 129

(1) Mengembangkan filsafat pendidikan

(2) Memperbaiki dan menyesuaikan kurikulum

(3) Merencanakan program supervisi

(4) Merencanakan kebijakan-kebijakan kepegawaian.

128 Dede  Rosyada, Paradigma  Pendidikan  Demokratis:  Sebuah  Model  Pelibatan
Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan, (Jakarta: PT Kencana, 2004), hlm. 122.

129 M.  Ngalim  Purwanto, Administrasi  dan  Supervisi  Pendidikan,  (Jakarta:  Remaja
Rosdakarya, 2003), hlm. 144-150.
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Semua  pekerjaan  itu  harus  dikerjakan  bersama-sama  antara

guru yang satu  dengan  yang  lainnya  yaitu  dengan  cara

bermusyawarah. Untuk  meningkatkan  kinerja,  para  guru  harus

melihat  pada  keadaan pemimpinnya (kepsek).

Jadi,  dapat  disimpulkan  bahwa  baik  dan  buruknya  guru  dalam

proses  belajar  mengajar dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor  salah

satunya  adalah  supervisor  dalam  melaksanakan  pengawasan  atau

supervisi terhadap kemampuan (kinerja guru)

6. Pengaruh Manajemen Sumber Daya Guru dengan Kinerja Guru

Guru merupakan sumber daya yang sangat penting dalam sebuah

proses belajar mengajar disekolah. Suatu lembaga pendidikan dapat

dikatakan bertanggung jawab, berwibawa dan memiliki keperanan aktif jika

didalamnya terdapat tenaga- tenaga kependidikan. Khususnya tenaga

pendidikan yang memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi, profesional

dibidangnya serta memiliki lekatan nilai- nilai moral untuk dapat diakui

sebagai guru berwajah dan berwibawa. Jabatan guru sebagai suatu profesi

menuntut keahlian dan keterampilan khususnya di bidang pendidikan dan

pengajaran. Jabatan guru adalah suatu jabatan professional.

Guru yang profesional tentu memiliki pengetahuan dan ketrampilan

yang langsung menyentuh masalah inti pendidikan, yaitu pengetahuan dan

ketrampilan mengenai cara-cara menimbulkan dan mengarahkan proses

pertumbuhan yang terjadi dalam diri anak didik yang sedang mengalami

proses pendidikan. Sebagai seorang guru tentunya memiliki sikap pegabdian
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dan loyalitas serta tanggung jawab terhadap profesinya. Sebab di bidang ini

bersifat dinamis, bergerak terus mencari pengetahuan dan pengalaman agar

semakin lama semakin sempurna. Jika kesemuanya itu dimiliki oleh para

guru, maka dengan sendirinya akan didapat citra baik terhadap profesinya

tersebut.130

Dikemukakan pula oleh Sardiman A. M. secara singkat bahwa seorang

guru selain memiliki kemampuan profesional, guru harus memiliki kapasitas

intelektual yang tinggi, memiliki edukasi sosial yang tinggi serta memiliki

kematangan dan kedewasaan pada dirinya. Sehingga mampu memenuhi

fungsinya sebagai pendidik bangsa, guru disekolah dan pimpinan di

masyarakat.131

Ada beberapa ciri-ciri guru yang dapat menghambat cita-cita

pendidikan nasional yaitu: hipokrit, segan dan enggan bertanggung jawab

atas perbuatannya. Sehubungan dengan kondisi tersebut, seharusnya ilmu

pengetahuan, teknologi dan seni didayagunakan untuk mempengaruhi pola

dan sikap guru tersebut.132

Kinerja guru akan menjadi optimal, bilamana diintegrasikan dengan

komponen sekolah, baik itu kepala sekolah, iklim sekolah, guru, karyawan

maupun anak didik seperti yang dikemukakan oleh Pidarta.133 Ada beberapa

faktor yang dapat mempengaruhi kinerja guru dalam melaksanakan tugasnya

130 A. Rahani, HM, Abu Ahmadi, Pedoman Penyelenggaraan Administrasi Pendidikan
Sekolah, ( Jakarta: Bumi Aksara, 1991), hlm. 104.

131 Sardiman .A. M, Interaksi Dan Motivasi Belajar Mengajar, ( Jakarta: Raja Wali Pers,
2005 ), Cet. 12, hlm. 127.

132 Sudarwan Danim, Agenda Pembaharuan), hlm. 91.
133 Made Pidarta, Manajemen Pendidikan Indonesia, (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2004),

hlm. 176
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yaitu : a) Kepemimpinan kepala sekolah, b) Iklim sekolah, c) Harapan-

harapan, dan d) Kepercayaan personalia sekolah. Dengan demikian

nampaklah bahwa efektivitas kepemimpinan kepala sekolah dalam hal ini

manajemen kepala sekolah, akan ikut menentukan baik buruknya kinerja

guru.

Diantara aspek manajemen kepala sekolah atau kepemimpinan kepala

sekolah adalah pemberdayaan terhadap kinerja guru. Proses ini, bertujuan

mendayagunakan tenaga kependidikan secara efektif dan efisien mencapai

hasil yang optimal, namun tetap dalam kondisi yang menyenangkan.

Sehubungan dengan itu, fungsi manajemen sumber daya personalia atau

guru, yang harus dilaksanakan pimpinan adalah menarik, mengembangkan,

menggaji, memotivasi, personil guna mencapai tujuan sistem, membantu

anggota mencapai posisi dan standar perilaku, memaksimalkan

perkembangan karier tenaga kependidikan, serta menyelaraskan tujuan

individu dan organisasi.134

Oleh sebab itu, semakin baik upaya kepala sekolah dalam

mengembangkan sumber daya manusia di sekolah, diantaranya guru, maka

akan semakin baik lah kualitas guru tersebut. Kualitas guru baik, maka akan

meningkatlah kinerja guru. Sebaliknya, semakin jelek upaya kepala sekolah

dalam mengembangkan sumber daya guru di sekolah, maka akan semakin

jelek lah kualitas guru tersebut. Kualitas guru jelek, maka akan rendah

kinerja guru.

134 Hadari Nawawi, Administrasi Pendidikan, (Jakarta: PT. Gunung Agung, 1996, Cet 13),
hlm. 69.
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B. Hipotesis

Berdasarkan kerangka berfikir di atas, bahwa terdapat pengaruh antara

manajemen sumber daya guru terhadap kinerja guru, maka akan dirumuskan

hipotesis terhadap hal tersebut, yang kemudian akan penulis uji dalam penelitian

ini. Adapun hipotesis penelitian ini adalah ;

Ho : Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara manajemen sumber

daya guru dengan kinerja guru di MAN Ranai Kabupaten Natuna.

Ha : Terdapat hubungan yang signifikan antara manajemen sumber daya

guru dengan kinerja guru di MAN Ranai Kabupaten Natuna.

C. Tinjauan Penelitian yang Relevan

Penulisan dan penelitian tentang Manajemen Sumber Daya Manusia

sebenarnya sudah banyak dilakukan, baik berupa tesis, disertasi, maupun buku

sumber daya manusia, seperti di bawah ini:

1. M. Tsabit Ja`far, mahasiswa PPs UIN SUSKA RIAU Prodi Pendidikan

Islam konsentrasi Manajemen Pendidikan Islam tahun 2008 menulis tesis

dengan judul “Fungsi Kepala Sekolah Sebagai Manager dan Supervisor

pada SMPN 08 Dumai”. Dalam abstrak tesis tersebut dijelaskan bahwa

fungsi kepala sekolah sebagai manager dan supervisor diartikan sebagai

kemampuan kepala sekolah dalam menyusun program sekolah untuk

jangka pendek, menengah dan jangka panjang. Juga kemampuan menyusun

organisasi sekolah, kemampuan menggerakkan staf, kemampuan

merencanakan supervisi, kemampuan menindaklanjuti dan menyusun

perangkat supervisi, kemampuan melaksanakan evaluasi program supervisi,

kemampuan mengambil keputusan serta kemampuan membuat laporan
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hasil pelaksanaan program supervisi.  Penelitian ini menggunakan metode

pendekatan kualitatif, karena peneliti ingin mengungkapkan perilaku aktif

kepala sekolah dalam melaksanakan fungsinya sebagai manager dan

supervisor di SMPN 08 Dumai. Dalam pengumpulan data, penulis

menggunakan tehnik observasi, wawancara dan dokumentasi. Tehnik

analisisnya adalah mereduksi data, menyajikan data, mengadakan

pemeriksaan keaslian data dan kesimpulan atau melakukan verifikasi.

Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah orang-orang yang

terlibat dan mengetahui masalah yang diteliti yaitu kepala sekolah dan

guru-guru, di SMPN 08 Dumai. Berdasarkan hasil penelitian dapat

disimpulkankan bahwa secara teori fungsi kepala sekolah sebagai manager

dan supervisor belum dapat diterapkan oleh kepala sekolah di SMPN 08

Dumai. Faktor yang mempengaruhi belum terlaksananya fungsi kepala

sekolah sebagai manager dan supervisor adalah karena kurangnya

koordinasi antara dan guru-guru di SMPN 08 Dumai. Juga tidak adanya

upaya kepala sekolah dalam melaksanakan program sekolah. Demikian

pula faktor lingkungan sekolah ikut mempengaruhinya.

2. M. Akhyar, mahasiswa PPs UIN SUSKA RIAU Prodi Pendidikan Islam

konsentrasi Manajemen Pendidikan Islam tahun 2006 menulis tesis dengan

judul “Strategi Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Peningkatan

Kinerja Guru di Perguruan Muhammadiyah Bangkinang”. Penelitian

dalam tesis ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode

deskrifitf kualitatif. Kesimpulan yang diperoleh bahwa upaya yang
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dilakukan Kepala Sekolah dengan peningkatan kinerja guru adalah

melakukan rekrotmen guru baru melalui seleksi sesuai standar keguruan,

melakukan pembinaan guru secara terus menerus, melakukan pengawasan

terhadap kinerja guru, memeriksa laporan pembelajaran guru, menerapkan

prinsip reward and punishment. Kinerja guru di perguruan Muhammadyah

Bangkinang berada pada kategori sedang. Sedangkan faktor yang

mempengaruhi usaha Kepala Sekolah dalam peningkatan kinerja guru

adalah manajemen, sarana prasarana dan infut siswa.

3. Muchtaruddin, mahasiswa PPs UIN SUSKA RIAU Prodi Pendidikan

Islam konsentrasi Manajemen Pendidikan Islam tahun 2008 menulis tesis

dengan judul “Fungsi Kepala Sekolah Sebagai Administrator di SDN 020

Kecamatan Payung Sekaki”. Dalam abstrak tesis tersebut dijelaskan,

permasalahan yang dihadapi di SDN 020 adalah kurang lancarnya

komunikasi kepala sekolah dengan guru-guru dan pegawai Tata Usaha serta

kurang lancarnya fungsi kepala sekolah sebagai administrator dalam

prakteknya. Hal tersebut dapat dilihat bahwa kepala sekolah kurang

melibatkan guru-guru dan pegawai tata usaha dalam mengatur tata ruang

sekolah, adanya guru-guru yang kurang mentaati peraturan sekolah, juga

kurangnya kerja sama antara kepala sekolah dengan elemen-elemen sekolah

lainnya.

Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah orang-orang yang

terlibat dan mengetahui masalah yang diteliti yaitu kepala sekolah, guru-

guru, karyawan, pengurus komite sekolah di SDN 020 kecamatan Payung
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Sekaki Pekanbaru. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkankan

bahwa kepala sekolah SDN 020 kecamatan Payung Sekaki kota Pekanbaru

sudah mulai melaksanakan administrasi sekolah, namun dalam prakteknya

belum berhasil dengan baik. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan sudah

dilibatkannya wakil kepala sekolah untuk memberikan apa yang dibutuhkan

guru-guru dalam proses pembelajaran. Hanya saja kepala sekolah jarang

sekali memberikan masukan kepada guru-guru dalam rangka meningkatkan

kemampuan belajar siswa.

4. Ahmad Nawawi Na`im, mahasiswa PPs UIN SUSKA RIAU Prodi

Pendidikan Islam konsentrasi Manajemen Pendidikan Islam tahun 2008

menulis tesis dengan judul “Kepemimpinan Kepala Sekolah (Analisis

Terhadap Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Perspektif Islam”.

Dalam tersis ini dinyatakan bahwa Kepala sekolah harus berperan sebagai

educator, manajer, administrator, supervisor, leader, innovator, dan

motivator. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah library

research karena studi yang dikembangkan melalui interprestasi dengan

menggunakan buku-buku yang ada di kepustakaan. Analisis dalam

penelitian melalui pendekatan deskriptif analitik, yaitu menggambarkan

tema-tema yang berhubungan dengan judul serta menganalisanya melalui

gambaran kata-kata. Hasil dari penelitian tersebut adalah kepemimpinan

kepala sekolah dalam perspektif Islam memerlukan figur yang mempunyai

wawasan menuju masa depan yang mampu mengarahkan dan mewujudkan

masa depan sekolah dengan tepat dan jelas. Adapun sifat-sifat yang
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dibutuhkan kepala sekolah adalah percaya diri, dengan cara tampil rileks,

berpakaian rapi sesuai dengan audiensi, sopan santun dan selalu

memberikan motivasi.

5. M. Nur Ali, mahasiswa PPs UIN SUSKA Riau jurusan Manajemen

Pendidikan Islam tahun 2006, menulis tesis dengan judul “Gaya

Kepemimpinan Kepala Madrasah dalam Meningkatkan Produktivitas

Madrasah Aliyah Ummatan Wasathan Pesantren Teknologi Riau

Pekanbaru”. Dalam tesis tersebut dinyatakan bahwa gaya kepemimpinan

akan menentukan jalannya pelaksanaan pendidikan di suatu

lembaga/organisasi, termasuk di Pesantren Teknologi Riau Pekanbaru.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gaya kepemimpinan serta

produktivitas di Pesantren Teknologi Riau Pekanbaru. Kesimpulan dalam

penelitian ini, (1) gaya kepemimpinan Kepala Madrasah Pesantren

Teknologi Riau Pekanbaru cenderung mengarah kepada gaya

kepemimpinan partisipatif; (2) produktivitas Pesantren Teknologi Riau

Pekanbaru adalah sedang, hal ini terlihat dari persentase produktivitas yang

menunjukkan angka 56,52 %; (3) faktor yang mempengaruhi gaya

kepemimpinan Kepala Madrasah Pesantren Teknologi Riau Pekanbaru

adalah situasi.

Kaitannya beberapa penelitian di atas dengan tesis yang saya teliti yaitu

terkait tentang pengelolaan manajemen sumber daya manusia di MAN Ranai

dalam upaya meningkatkan kualitas atau kinerja guru. Perbedaan yang

mendasar penelitian ini dengan penelitian di atas adalah dalam hal penelitian,
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penulis menggunakan paradigma kuantitatif, sedangkan penelitian di atas

menggunakan paradigm kualitatif.

D. Konsep Operasional

1. Manajemen Sumber Daya Guru (X)

Dimensi Indikator
Perencanaan Menganalisis kebutuhan Guru

1. Merencanakan pengadaan guru
2. Merencanakan beban kerja untuk calon guru
3. Merencakan imbalan yang akan diberikan

Pengorganisasian Menyusun kualifikasi dan jabatan sesuai kebutuhan
Sekolah
1. Merencanakan jumlah guru
2. Menyusun tugas-tugas guru
3. Menyusun persyaratan menjadi guru yang sesuai

dengan sekolah
Pelaksanaan Sekolah melaksanakan rekrutmen

1. Menetapkan Panitia
2. Pelaksanaan
Sekolah melaksanakan tahapan seleksi, yaitu
1. Seleksi Administrasi,
2. Seleksi psikologi, dan
3. Seleksi pengetahuan dan ketrampilan
Sekolah melaksanakan orientasi jabatan
Melaksanakan program-program pelatihan untuk
pengembangan kompetensi yang dimiliki oleh guru
1. Pelatihan metode pembelajaran
2. Pelatihan pengembangan evaluasi
3. Pelatihan manajemen kelas
Melakukan pembinaan terhadap guru
1. Melaksanakan supervisi
2. Ikut serta dalam MGMP
Memberikan kompensasi
1. Gaji,
2. Kesra
3. Tunjangan Lembur

Pengawasan 1. Pengawasan tugas-tugas guru
2. Pengawasan pengembangan Kinerja guru

Pemberhentian Proses pemberhentian
1. Prestasi kurang memuaskan
2. Tidak ada dukungan dari guru yang lain
3. Permintaan sendiri
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2. Kinerja Guru (Y), dengan indikator ;

Dimensi Indikator
Kualitas Kerja 2. Menguasai bahan

3. Mengelola proses belajar mengajar
4. Mengelola kelas

Kecepatan/Ketepatan
Kerja

1. Menggunakan media atau sumber belajar
2. Menguasai landasan pendidikan
3. Merencanakan program pengajaran

Inisiatif dalam kerja 1. Memimpin kelas
2. Mengelola interaksi belajar mengajar
3. Mengelola penilaian hasil belajar

Kemampuan kerja 1. Menggunakan berbagai metode pembalajaran
2. Memahami dan melaksanakan fungsi dan layangan

bimbingan penyuluhan
Komunikasi 1. Memahami dan menyelenggarakan administrasi

sekolah,
2. Memahami dan dapat menafsirkan hasil-hasil

penelitian untuk peningkatan kualitas pembelajaran


