
 

 

  BAB 1 

PENDAHULUAN 

  

A. Latar Belakang Masalah  

Manajemen menunjukan cara-cara yang lebih efektif dan efesien dalam 

pelaksanaan suatu pekerjaan. Manajemen telah memungkinkan untuk mengurangi 

hambatan-hambatan dalam rangka pencapaian suatu tujuan. Manajemen juga 

memberikan prediksi dan imajinasi agar kita dapat mengantisifasi perubahan 

lingkungan yang serba cepat (Ariffudin Arif, 2008:133). 

Tenaga pendidik dan kependidikan dalam proses pendidikan memegang 

peranan strategis terutama dalam upaya membentuk watak bangsa melalui 

pengembangan kepribadian dan nilai-nilai yang diinginkan. Dipandang dari 

dimensi pembelajaran, peranan pendidik dalam masyarakat Indonesia tetap 

dominan sekalipun teknologi yang dapat dimanfaatkan dalam proses pembelajaran 

berkembang amat cepat. Hal ini disebabkan karena ada dimensi-dimensi proses 

pendidikan, atau lebih khusus lagi proses pembelajaran, yang tidak dapat 

digantikan oleh teknologi. Fungsi mereka tidak akan bisa seluruhnya dihilangkan 

sebagai pendidik dan pengajar bagi peserta didiknya. Begitu pun dengan tenaga 

kependidikan (kepala sekolah, pengawas, tenaga perpustakaan, tenaga 

administrasi) mereka bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, 

pengembangan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk 

menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan (Tim Dosen Administrasi 

Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, 2011: 229). 
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Dalam konteks pendidikan Islam, Pendidik merupakan orang dewasa yang 

bertanggung jawab memberi pertolongan terhadap anak didik dalam 

perkembangan jasmani dan rohaninya agar mencapai pribadi insan kamil 

(manusia utuh jasmani dan rohani, dapat hidup dan berkembang secara wajar 

karena ketakwaannya kepada Allah). Pendidik yang pertama dan utama adalah  

orang tua. Karena tuntunan orang tua semakin banyak, maka tugas pendidik 

diserahkan kepada pendidik di sekolah atau lembaga pendidikan formal, informal 

ataupun non formal. Adapun Madrasah Tsanawiyah merupakan lembaga 

pendidikan formal yang terdiri dari negeri dan swasta yang pengelolaannya di 

bawah Departemen Agama.  

Salah satu permasalahan pendidikan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia 

adalah rendahnya mutu pendidikan pada setiap jenjang dan satuan pendidikan, 

khususnya pendidikan dasar dan menengah. Berbagai usaha telah dilakukan untuk 

meningkatkan mutu pendidikan nasional, misalnya pengembangan kurikulum 

nasional dan lokal, peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan, pengadaan 

buku dan alat pelajaran, pengadaan dan perbaikan sarana dan prasarana 

pendidikan, dan peningkatan mutu manajemen sekolah. Namun demikian, 

berbagai indikator mutu pendidikan belum menunjukan peningkatan yang berarti. 

Sebagian sekolah, terutama di perkotaan, menunjukan peningkatan mutu 

pendidikan yang cukup menggembirakan, sebaliknya sebagian lainnya masih 

memprihatinkan (Rohiat, 2010 : 29)  

Banyak hal yang menjadi masalah utama bagi Madrasah dalam 

melaksanakan fungsinya sebagai tempat untuk mentransfer ilmu dari pendidik 



3 

 

kepada peserta didik secara formal, yang intinya terkait dengan aspek manajerial. 

Untuk menghindari berbagai kesulitan yang dihadapi, maka yang harus 

diperhatikan adalah aspek manajerialnya, yakni pengembangan Madrasah yang 

mempunyai sasaran yang jelas dan pengelolaan yang terarah. 

Peningkatan kualitas hasil pendidikan bukanlah tugas yang ringan karena 

tidak hanya berkaitan dengan permasalahan teknis, tetapi mencakup berbagai 

persoalan yang sangat rumit dan kompleks, baik yang menyangkut perencanaan, 

pendanaan maupun efesien dan penyelenggaraan sistem sekolah. Peningkatan 

kualitas pendidikan juga menuntut manajemen pendidik yang lebih baik. Selama 

ini aspek manajemen pendidik pada berbagai tingkat dan satuan pendidikan belum 

mendapat perhatian yang serius sehingga output yang dihasilkan tidak sesuai 

dengan apa yang diharapkan. 

Berdasarkan hasil studi pendahuluan, terdapat penomena yang menarik 

mengenai manajemen tenaga pendidik/guru di Madrasah Tsanawiyah Nurul Ihsan 

Muara Gembong Bekasi. Secara operasional lembaga ini menghendaki adanya 

profesionalitas, yaitu: memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme, 

memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, 

dan akhlak mulia, memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan 

sesuai dengan bidang tugas, memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas 

keprofesionalan, memperoleh penghasilan yang di tentukan sesuai dengan prestasi 

kerja, memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara 

berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat, memiliki jaminan perlindungan 

hukum dalam menjalankan keprofesionalan dan memiliki organisasi profesi yang 
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mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas 

keprofesionalan guru. 

Tetapi kenyataannya apa yang dikehendaki oleh Madrasah Tsanawiyah 

Nurul Ihsan Muara Gembong Bekasi belum memenuhi prinsip profesionalitas 

yang diharapkan, salah satunya banyak yang belum memiliki kualifikasi 

akademik. Dari jumlah 20 orang, 8 orang diantaranya yang belum memiliki 

kualifikasi akademik. Tentu ini sangat bertolak belakang dengan profesionalisme 

pendidik seperti yang tercantum dalam UU NO 14 tahun 2005 BAB III pasal 7 

mengenai prinsip profesionalitas. walaupun demikian tidak menghalangi prestasi 

peserta didik di Madrasah Tsanawiyah tersebut, terbukti  dengan menjuarai 

beberapa kegiatan ekstrakulikuler seperti pramuka, basket, dan Qira’at. Selain itu, 

sebagian besar alumni melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi 

diantaranya yaitu Universitas Mathlaul Anwar, STAI Shalahudin Al-Ayubi dan 

ada pula yang mengabdikan diri di masyarakat dengan pengetahuan yang di dapat 

semasa sekolah.  

Atas dasar fenomena seperti di atas, dan atas dasar pentingnya masalah 

tersebut untuk diteliti dan dikembangkan, maka masalahnya akan diteliti dalam 

bentuk penelitian etnografi kualitatif deskriptif, dengan judul: “MANAJEMEN 

TENAGA PENDIDIK PADA MADRASAH TSANAWIYAH NURUL 

IHSAN” (Kecamatan Muara Gembong Kabupaten Bekasi Utara). 
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah yang akan diteliti penulis 

dalam skripsi ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana latar alamiah Madrasah Tsanawiyah Nurul Ihsan Muara 

Gembong Bekasi? 

2. Bagaimana konsep tenaga pendidik Madrasah Tsanawiyah Nurul Ihsan 

Muara Gembong Bekasi? 

3. Bagaimana pelaksanaan manajemen tenaga pendidik Madrasah Tsanawiyah 

Nurul Ihsan Muara Gembong Bekasi? 

4. Bagaimana hasil yang telah dicapai dari pelaksanaan manajemen tenaga 

pendidik di Madrasah Tsanawiyah Nurul Ihsan Muara Gembong Bekasi? 

5. Apa faktor penunjang dan penghambat dalam pelaksanaan manajemen 

tenaga pendidik di Madrasah Tsanawiyah Nurul Ihsan Muara Gembong 

Bekasi? 

 

C. Tujuan dan kegunaan Penelitian 

 Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui latar alamiah di Madrasah Tsanawiyah Nurul Ihsan 

Muara Gembong Bekasi. 

2. Untuk mengetahui konsep manajemen tenaga pendidik di Madrasah 

Tsanawiyah.  

3. Untuk mengetahui pelaksanaan manajemen tenaga pendidik                        

di Madrasah Tsanawiyah Nurul Ihsan Muara Gembong Bekasi. 
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4. Untuk mengetahui hasil pelaksanaan manajemen tenaga pendidik                

di Madrasah Tsanawiyah Nurul Ihsan Muara Gembong Bekasi. 

5. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat manajemen tenaga 

pendidik di Madrasah Tsanawiyah Nurul Ihsan Muara Gembong Bekasi. 

 Adapun kegunaan penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Secara Akademis  

Diharapkan dapat menjadi bahan referensi dalam menganalisis untuk 

memahami persoalan pendidik dalam mengkaji dan mengembangkan ilmu 

pendidikan khususnya yang berhubungan dengan pelaksanaan manajemen 

pendidik 

2. Secara Praktis  

Diharapkan dapat menjadi kontribusi pelaksanaan manajemen pendidik 

dan menambah wawasan serta pengetahuan tentang manajemen pendidik. 

3. Diharapkan berguna sebagai refleksi bagi pengelola lembaga dan penelitian. 

 

D. Kerangka Pemikiran 

Menurut Bogdan dan Taylor (1975:5) Mendefinisikan metodologi 

kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskripsi berupa 

kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan prilaku yang dapat diamati. 

Menurut mereka, pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara 

holistik (utuh). Jadi dalam hal ini tidak boleh mengisolasikan individu atau 

organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandang sebagai 

bagian dari sesuatu yang utuh (Moleong, 2011: 3) 
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Sejalan dengan definisi tersebut, Kirk dan Miller (1986:9) mendefinisikan 

bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial 

yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam 

kawasannya maupun peristilahannya (Moleong, 2011: 2). Dan penelitian kualitatif 

adalah penelitian pada latar alamiah atau pada konteks dari suatu keutuhan 

(entinity) (Moleong, 2011:8).  

 Koentjaraningrat (1990: 180) menyatakan dalam kajian antropologi bahwa 

kebudayaan adalah keseluruhan gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam 

rangka kehidupan masyarakat yang di jadikan milik diri manusia dengan belajar 

sedangkan wujud kebudayaan tersebut ada tiga, yaitu: 

1. Wujud kebudayaan sebagai suatu komplek dari ide-ide, gagasan, nilai-

nilai, norma-norma, dan sebagainya. 

2. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktifitas serta tindakan berpola 

dari manusia dalam masyarakat. 

3. Wujud kebudayaan sebagai benda-benda keberhasilan karya manusia. 

 

Ketiga wujud kebudayaan diatas merupakan suatu kesatuan yang tidak 

dapat dipisahkan. Ide biasanya muncul karena adanya  masalah dalam kehidupan 

manusia, dan ide-ide tersebut digunakan untuk menyelesaikan masalah manusia. 

Kemudian ide tersebut dituangkan dalam tulisan atau lainnya yang kemudian 

menjadi teori, dan kumpulan dari teori-teori berbuah menjadi konsep. Adapun 

masalah-masalah yang menyebabkan munculnya ide itu dalam penelitian tersebut 

dengan latar alamiah. 

Pendidik pada hakikatnya merupakan bagian dari kebudayaan, karena pada 

dasarnya pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia (fisik, 

keterampilan, hati, dan otak) dalam mencapai kesempurnaan. Hal ini merupakan 
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suatu proses kebudayaan dan generasi menempatkan dirinya dalam urutan sejarah 

kebudayaan.  

Sedangkan istilah manajemen memiliki banyak arti, bergantung pada 

orang yang mengartikannya. Istilah manajemen sekolah acapkali dibandingkan 

dengan istilah administrasi sekolah. Berkaitan dengan itu, terdapat tiga pandangan 

berbeda; pertama, mengartikan administrasi lebih luas dari pada manajemen 

(manajemen merupakan inti dari administrasi); kedua, melihat manajemen lebih 

luas dari pada administrasi; dan ketiga, pandangan yang menganggap bahwa 

manajemen identik dengan administrasi. Dalam tulisan ini kata manajemen 

diartikan sama dengan kata administrasi atau pengelolaan, meskipun kedua istilah 

tersebut sering diartikan berbeda. Dalam berbagai kepentingan, pemakaian kedua 

istilah tersebut sering digunakan secara bergantian, demikian halnya dalam 

berbagai literatur, acapkali dipertukarkan. Berdasarkan fungsi pokoknya istilah 

manajemen dan administrasi mempunyai fungsi yang sama. Karena itu, perbedaan 

kedua istilah tersebut tidak konsisten dan tidak signifikan (E. Mulyasa, 2007 : 19). 

G.R. Teryy mengatakan bahwa manajemen merupakan proses khas yang 

terdiri atas tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan 

pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang 

telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya 

lainnya (Saefullah, 2012:2). 

Sedangkan James A.F. Stoner (1982: 8) yang mendefinisikan manajemen 

sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, dan penggunaan sumber daya 

organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. 
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Manajemen sebagai seni pencapaian tujuan yang harus dilakukan melalui usaha 

orang lain. 

Mengenai konsep manajemen tenaga pendidik dan kependidikan kita 

terlebih dahulu harus mengerti arti manajemen dan tenaga pendidik dan 

kependidikan. Kata Manajemen berasal dari Bahasa Inggris, management yang 

dikembangkan dari kata to manage, yang artinya mengatur/mengelola. Kata 

manage itu sendiri berasal dari italia maneggio yang diadopsi dari bahasa latin 

managiare, yang berasal dari kata manus yang artinya tangan. Apabila kita 

membuat suatu pembatasan atau definisi tentang manajemen dapatlah kemukakan 

sebagai tersebut. “ bekerja dengan orang-orang untuk mencapai tujuan organisasi 

dengan pelaksanaan fungsi-fungsi perencanaan (planning), pengorganisasian 

(organizing), penyusunan personalia (staffing) pengarahan dan kepemimpinan 

(leading) dan pengawasan (controlling) (Tim Dosen Administrasi Pendidikan 

Universitas Pendidikan Indonesia, 2011: 230). 

Manajemen atau pengelolaan merupakan komponen integral dan tidak 

dapat dipisahkan dari proses pendidikan secara keseluruhan. Alasan tanpa 

manajemen tidak mungkin tujuan pendidikan dapat diwujudkan secara optimal, 

efektif, dan efesien (E. Mulyasa 2004: 20). Pendidik merupakan komponen paling 

penting menentukan dalam sistem pendidikan secara keseluruhan yang harus 

mendapat perhatian sentral, pertama dan utama, karena pendidikan dapat 

membentuk watak bangsa melalui pengembangan kepribadian dan nilai-nilai yang 

diinginkan 
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Berdasarkan undang-undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 39, 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. 

Secara khusus tugas dan  fungsi tenaga pendidik (guru dan dosen)  

didasarkan pada Undang-Undang No.14 Tahun 2007, yaitu sebagai agen 

pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, pengembang ilmu 

pengetahuan, teknologi dan seni, serta pengabdi kepada masyarakat. Dalam pasal 

6 disebutkan bahwa : kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional 

bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan 

tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar 

menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga 

Negara yang demokratis dan bertanggung jawab (Tim Dosen Administrasi 

Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, 2011: 233). 

 Sebagai pendidik guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional 

pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan usia dini 

pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-

perundangan.  

 Dalam melaksanakan fungsinya sebagai agen pembelajaran, seorang 

pendidik harus mempunyai konsep manajemen yang benar yang mencakup 

komponen-komponen manajemen perencanaan, seperti perencanaan 
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pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Karena dengan manajemen 

tenaga pendidik yang baik akan meningkatkan kualitas pendidik yang mengarah 

kepada kualitas pendidikan yang bermutu. Dalam pelaksanaan manajemen tenaga 

pendidik sebuah madrasah tidak terlepas dari faktor penunjang dan penghambat 

yaitu segala sesuatu yang dapat mendukung dan menghalangi terhadap 

pelaksanaan manajemen tenaga pendidik. Sebuah lembaga pendidikan tentunya 

sangat mengharapkan keberhasilan, tolak ukur keberhasilan sebuah lembaga ialah 

jika hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan yang dicita-citakan. 

  Sesuai dengan teori-teori diatas, akan diuraikan secara rinci mengenai 

latar alamiah Madrasah Tsanawiyah Nurul Ihsan, konsep manajemen tenaga 

pendidik, pelaksanaan manajemen tenaga pendidik, faktor penunjang dan 

penghambat serta hasil yang dicapai dari pelaksanaan manajemen tenaga pendidik 

di Madrasah Tsanawiyah Nurul Ihsan. Untuk lebih jelasnya kerangka pemikiran 

tersebut di atas dapat dilihat dalam skema sederhana di bawah ini: 
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MANAJEMEN TENAGA PENDIDIK PADA 

MADRASAH TSANAWIYAH NURUL IHSAN 

(Kecamatan Muara Gembong Kabupaten Bekasi Utara) 

Latar Alamiah MTs Nurul Ihsan 

Muara Gembong Bekasi 

Konsep manajemen tenaga pendidik 

 Planning, Organizing, Actuating, Controlling 

 

 

Faktor 

penghambat 

Pelaksanaan Manajemen Tenaga 

Pendidik MTs Nurul Ihsan 
  

Hasil yang dicapai dari Manajemen Tenaga 

Pendidik MTs Nurul Ihsan Muara Gembong 

Kabupaten Bekasi 

Faktor 

pendukung 
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E. Langkah-Langkah Penelitian  

Dalam penelitian ini langkah-langkah yang akan ditempuh adalah sebagai 

berikut: 

1. Menentukan Jenis Data 

Jenis data yang dikumpulkan adalah jenis data kualitatif dan adapula data-

data yang ditemukan sebagai pendukung penelitian ini berupa data kuantitatif 

seperti jumlah ruangan, jumlah murid, jumlah tenaga pendidik, jumlah kursi, 

jumlah meja dan masih banyak data kuantitatif lainnya. Adapun data kualitatif 

diantaranya meliputi: data tentang latar alamiah berdirinya MTs Nurul Ihsan, 

tujuan, materi, metode, evaluasi manajemen tenaga pendidik, faktor penunjang 

dan penghambat serta hasil yang dicapai MTs Nurul Ihsan Muara Gembong dalam 

pelaksanaan manajemen tenaga pendidik. 

Selain itu terdapat juga data-data yang berupa data kuantitatif yaitu data 

yang berkaitan dengan data subyektif penelitian berupa angka-angka dan data 

sarana sebagai data pelengkap. Sedangkan pada teknisnya, peneliti akan ikut serta 

sebagai pemeran sekaligus pengamat.  

2. Menentukan Sumber Data  

a. Lokasi Penelitian 

 Lokasi penelitian ini dilakukan di MTs Nurul Ihsan Muara 

Gembong Kabupaten Bekasi dengan alasan adanya masalah yang akan 

diteliti dan pihak Madrasah mengizinkan, serta lokasi berdekatan dengan 

tempat tinggal penulis memudahkan untuk penelitian.  
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b. Sumber data pokok 

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah berupa kata-kata 

dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai dan dicatat 

melalui catatan tertulis atau melalui perekaman video/ audio tapes, 

pengambilan foto, atau film (Moleong, 2011: 157). Dengan cara 

menentukan kepala sekolah sebagai key informan, yang akan memberikan 

keterangan yang benar tentang MTs Nurul Ihsan Muara Gembong dengan 

diikuti teknik sampling atau snow ball proses. Sedangkan data tambahan 

adalah data yang berupa dokumen, buku-buku, surat kabar, majalah arsip 

dan sebagainya yang berkaitan dengan MTs Nurul Ihsan. 

3. Menentukan Metode Dan Teknik Pengumpulan Data 

a. Metode Penelitian 

 Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriftif, yaitu 

metode yang bertujuan untuk mendeskripsikan tentang realita manajemen 

tenaga pendidik di MTs Nurul Ihsan Muara Gembong Kabupaten Bekasi.  

b. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penilitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1) Teknik Observasi Partisipasi 

Observasi Partisipasi adalah pengamatan sistematis dengan ikut 

terlibat dan berperan aktif dalam segala bentuk kegiatan yang 

diselenggarakan pada sekolah tersebut. Dengan teknik ini dimaksudkan 
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untuk mengamati langsung kondisi objektif MTs Nurul Ihsan Muara 

Gembong Kabupaten Bekasi  

2) Teknik Wawancara 

Wawancara adalah suatu cara untuk mendapatkan informasi 

dengan bertanya langsung kepada responden dan jawaban-jawaban 

responden di catat ataupun direkam. Teknik ini dilakukan dengan cara 

mengadakan wawancara dengan kepala sekolah selaku key informan dan 

dengan berbagai sumber yang dapat memberikan informasi data 

mengenai latar alamiah dan perkembangan manajemen tenaga pendidik 

di MTs Nurul Ihsan Muara Gembong Kabupaten Bekasi.  

3) Teknik Dokumentasi atau Teknik Menyalin  

Teknik ini digunakan dalam rangka menyalin dokumen atau bahan, 

serta memindahkan data yang ditemukan selama penilitian dilapangan 

seperti buku, majalah, Koran, dan makalah yang ada hubungannya 

dengan sejarah dan keadaan MTs Nurul Ihsan Muara Gembong 

Kabupaten Bekasi pada dokumen atau tulisan-tulisan yang terdapat pada 

lembaga tersebut. 

4. Menentukan Teknik Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini penulis lakukan dengan cara menelaah 

seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yaitu dari observasi, wawancara, 

dan menyalin dengan cara dibaca, dipelajari dan ditelaah selanjutnya dipahami : 
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a. Unitisasi data yang pemprosesan satuan, yang dimaksud satuan adalah 

bagian terkecil yang mengandung makna yang bulat dan dapat berdiri 

sendiri. Dalam unitisasi data penulis lakukan dengan cara: 

1. Mereduksi data. Maksudnya melihat data-data dari berbagai 

sumber yang sesuai atau relevan dengan data-data yang diinginkan 

dan hubungan dengan data penelitian di  MTs Nurul Ihsan Muara 

Gembong Kabupaten Bekasi.   

2. Memberikan kode, maksud memberikan kartu indeks yang berisi 

satuan-satuan, kode-kode, dapat berupa penandaan sumber awal 

satuan seperti catatan lapangan atau penandaan lokasi dan 

penandaan cara pengumpulan data. 

b. Kategorisasi data, berarti penyusunan kategori, yaitu dilakukan 

dengan cara pengelompokan data-data yang terkumpul dan saling 

berkaitan atas dasar pikiran, intiusi, pendapat atau kriteria tertentu. 

Begitupun peneliti mengkategorisasikan data yang terhimpun dari 

MTs Nurul Ihsan Muara Gembong Kabupaten Bekasi, Sesuai dengan 

kriteria peneliti. 

c. Penafsiran data, dilakukan dengan cara memberikan penafsiran-

penafsiran secara logis dan empiris berdasarkan data-data yang 

terkumpul selama penelitian sedangkan tujuannya adalah deskrifsi 

semata-mata yaitu penulis menerima dan menggunakan teori dan 

rancangan organisasional yang telah ada dalam suatu disiplin. Teori 

yang digunakan adalah teori tentang manajemen tenaga pendidik. 
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5. Menentukan Uji Keabsahan Data 

Uji keabsahan data adalah mengadakan pemeriksaan terhadap keabsahan 

data yang terkumpul. Hal ini dilakukan dengan dasar pada kriteria derajat 

kepercayaan, keteralihan, kebergantungan, dan kepastian. Adapun cara yang 

ditempuh penulis dalam menguji keabsahan data adalah sebagai berikut: 

a. Perpanjangan keikutsertaan, hal ini dilakukan dengan cara tinggal di 

lokasi penelitian dan terlibat dalam berbagai kegiatan seperti administrasi 

tata sekolah, tata usaha kegiatan belajar mengajar siswa dan lainnya. 

dengan waktu yang cukup lama (Moleong, 2007:327). Perpanjangan 

dilakukan sejak tanggal 31 April  sampai dengan tanggal 31 Mei 2012. 

b. Ketekunan pengamatan, dilakukan dengan cara mengamati berbagai 

kegiatan di MTs Nurul Ihsan Muara Gembong Kabupaten Bekasi. 

c. Triangulasi, hal ini dilakukan dengan cara membandingkan hasil 

penelitian penulis dengan hasil penelitian orang lain, membandingkan 

data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara dan data hasil teknik 

menyalin, dan membandingkan data dari sumber data yang satu dengan 

data dari data yang lain, hal tersebut dilakukan untuk mengetahui 

kebenaran dan keabsahan yang ditemukan. 

d. Pengecekan teman sejawat dilakukan dengan cara mengadakan diskusi 

dengan teman-teman yang sedang mengadakan penelitian serupa dan 

dengan mengadakan konsultasi kepada dosen pembimbing. 
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e. Kecukupan referensial, dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai 

referensi yang sesuai atau relevan dengan masalah penelitian. Hal 

tersebut dilakukan sebagai patokan untuk menguji keabsahan data. 

f. Analisis kasus negatif dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai 

referensi yang sesuai atau relevan dengan masalah penelitian. Hal 

tersebut dilakukan untuk dijadikan perbandingan. 

g. Pengecekan anggota, dilakukan dengan cara mengecek seluruh data yang 

telah terkumpul kemudian menganalisis seluruh data tadi. Hal tersebut 

dilakukan dengan melibatkan anggota dalam hal ini para siswa, dalam 

proses pengumpulan data dengan cara meminta pendapatnya. 

h. Urai rinci, dilakukan dengan cara melaporkan hasil penelitian dalam 

bentuk urai rinci sesuai dengan fokus penelitian. Hal tesebut dilakukan 

agar hasil penelitian dapat dipahami dengan jelas. 

i. Audit kebergantungan, untuk kriteria kebergantungan proses auditing 

dilakukan dengan cara berkonsultasi dengan auditor (pembimbing) untuk 

menentukan apakah penelitian ini perlu diteruskan, diperbaiki atau 

dihentikan sesuai dengan lengkap tidaknya data yang dilakukan. 

j. Auditing kepastian, yaitu konfirmabilitiy atau konfirmasi data kepada 

pihak yang diteliti dilakukan dengan cara memeriksa hasil penelitian 

kepada pihak sekolah, syahnya data-data yang dinyatakan dalam bentuk 

surat keterangan absah data dari kepala sekolah. 

 


