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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Persoalan pendidikan bangsa Indonesia dewasa ini begitu komplek, dapat 

dilihat dari berbagai problematika yang muncul tidak hanya dalam permasalahan 

konsep pendidikan, peraturan, dan anggaran saja, namun persoalan pelaksanaan 

pendidikan dari berbagai sistem di Indonesia juga turut serta menambah 

kompleknya problematika pendidikan di Indonesia. Hal ini berawal dari penilaian 

banyak orang terhadap output pendidikan di Indonesia yang belum sesuai dengan 

tujuan pendidikan di Indonesia. Seperti halnya kemerosotan moral anak-anak 

bangsa, etos kerja yang kurang, keterampilan yang masih rendah, korupsi yang 

semakin bertambah dan angka pengangguran dari kalangan intelektual (sarjana) 

dari hari ke hari angka statistiknya semakin meningkat, tentu saja hal ini sangat 

memprihatinkan dan sangat diperlukan adanya perbaikan terhadap masalah 

pendidikan di Indonesia (Afifah, 2015: 41). 

Guru sebagai pendidik merupakan faktor penentu suksesnya kualitas 

suatu bangsa, dapat dilihat dari sejarah bahwa bangsa yang lebih memperhatikan 

mutu pendidikan ternyata mengalami perkembangan yang mengagumkan, hal 

tersebut telah terbukti bahwa hasil pendidikan berupa sumber daya manusia yang 

bermutu, menjadi dasar yang kokoh bagi perkembangan suatu bangsa, maka dari 

itu diperlukan langkah-langkah pembaharuan dalam dunia pendidikan yang perlu 

dilakukan secara mendasar, konsisten, dan sistematik (Syamsuddin, 2017: 61). 

Peningkatan kualitas pendidikan bukanlah suatu tugas yang ringan, dan 

tidak hanya berkaitan dengan permasalahan teknis, tetapi mencakup berbagai 

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

pendanaan, maupun efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan sistem sekolah, 

selain itu peningkatan kualitas pendidikan menuntun manajemen pendidikan pada 

berbagai tingkat dan suatu pendidikan belum mendapat perhatian yang serius 

sehingga semua komponen sistem pendidikan kurang berfungsi dan baik, 
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lemahnya manajemen pendidikan juga memberikan dampak terhadap efisiensi 

internal (Syamsuddin, 2017: 62).  

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, terdapat faktor yang 

berpengaruh besar terhadap mutu pendidikan yaitu tenaga pendidik/guru karena 

guru sebagai tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan 

proses pembelajaran, melakukan bimbingan dan pelatihan, serta melakukan 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Maka dari itu, semua tenaga 

pendidik diwajibkan untuk mengembangkan kemampuan profesionalismenya agar 

dapat meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas, karena pendidikan di 

masa depan menuntut keterampilan profesi pendidikan yang bermutu (Hadis dan 

Nurhayati: 2014: 4).  

Peranan pendidikan sangat penting dalam rangka membangun sebuah 

kualitas sumber daya manusia yang memiliki wawasan global, begitupun pakar 

pendidikan mempunyai pemahaman yang sama bahwa sistem pendidikan guru 

yang kompetitif dan efektif sangat diperlukan untuk kemajuan suatu bangsa, 

karena guru merupakan ujung tombak pendidikan, bahkan pendidikan memegang 

peranan yang sangat penting terhadap suatu bangsa. Selain itu, sistem pendidikan 

guru yang berlangsung secara baik, secara langsung pasti akan meningkatkan 

kualitas profesionalitas dari para guru tersebut (Efferi, 2015: 239).  

Tidak dapat dipungkiri bahwa hal yang paling penting dalam 

mewujudkan pendidikan yang bermutu salah satunya adalah keberadaan tenaga 

pendidik yang bermutu pula, yaitu tenaga pendidik yang profesional, bermartabat 

dan sejahtera, dan hampir semua bangsa di dunia ini selalu mengembangkan 

kebijakan yang mendorong keberadaan guru yang berkualitas, karena keberadaan 

guru yang bermutu merupakan syarat hadirnya sistem pendidikan yang berkualitas 

(Efferi, 2015: 239). 

Guru sebagai tenaga pendidik ataupun pengajar merupakan faktor 

penentu kesuksesan setiap usaha pendidikan, itulah sebabnya setiap perbincangan 

mengenai pembaruan kurikulum, pengadaan alat-alat belajar sampai pada kriteria 

sumber daya manusia yang dihasilkan oleh usaha pendidikan, selalu bermuara 

pada guru (Syah, 2017: 222). Tenaga pendidik dalam proses pendidikan 
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merupakan faktor yang sangat penting karena bagi peserta didik tenaga pendidik 

sering dijadikan sebagai tokoh teladan dan menjadi tokoh identifikasi diri, dan 

sangat mempengaruhi tercapainya suatu tujuan pendidikan. Keberhasilan 

penyelengaraan pendidikan sangat ditentukan kesiapan dalam mempersiapkan 

peserta didiknya melalui kegiatan pembelajaran, dimana posisi strategis tenaga 

pendidik untuk meningkatkan mutu hasil pendidikan sangat dipengaruhi oleh 

kemampuan profesional tenaga pendidik dan mutu kinerjanya, tenaga pendidik 

menjadi bagian terpenting bagi sekolah dalam mencapai visi, misi, sekolah (Putra, 

2018: 41). Tenaga pendidik merupakan faktor utama yang menentukan mutu 

pendidikan di Indonesia, namun yang menjadi permasalahan saat ini yaitu 

rendahnya motivasi tenaga pendidik dalam bekerja, kinerja guru, dan profesional 

guru, hal tersebut merupakan salah satu penyebab rendahnya mutu pendidikan di 

Indonesia (Hadis dan Nurhayati, 2014: 10).  

Dalam menghadapi era globalisasi pada saat ini, tantangan yang dihadapi 

oleh tenaga pendidik adalah bagaimana seorang tenaga pendidik mampu 

memberikan ilmu pengetahuan dan menanamkan nilai-nilai disiplin, inovatif, 

kreatif, maupun kompetitif pada diri peserta didik, supaya peserta didik tersebut 

mempunyai suatu kemampuan yang kuat sebagai bagian dari bangsa Indonesia 

(Aedi, 2016: 151). Untuk meningkatkan profesionalisme tenaga pendidik dalam 

dunia pendidikan, maka diperlukan kebijakan pemerintah dalam pengembangan 

sumber daya manusia melalui profesionalisasi pendidik dan tenaga kependidikan 

dalam upaya meningkatkan mutu tenaga pendidik dan mutu pendidikan, selain itu 

adapula peningkatan motivasi kinerja, dan pemberian berbagai jenis pelatihan dan 

pendidikan profesi kepada para tenaga pendidik sangat diperlukan (Hadis dan 

Nurhayati, 2014: 7).  

Manajemen/pengelolaan tenaga pendidik seharusnya melakukan proses 

pengelolaan tenaga pendidik sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pendidikan itu 

sendiri. Banyak sekolah yang melakukan pengelolaan tenaga pendidik tidak sesuai 

dengan kebutuhan, salah satu bentuk pengelolaan tenaga pendidik yang tidak 

sesuai pengelolaan pada proses seleksi dan penempatan tenaga pendidik dimana 

pada proses ini seharusnya tenaga pendidik ditempatkan sesuai dengan keilmuan, 
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kompetensi, serta bakat dan minat mengajarnya, sehingga tenaga pendidik dapat 

bekerja sesuai dengan arahan dan ilmu yang dimilikinya. Sehingga proses belajar 

mengajar dapat berjalan dengan efektif dan efisien (Sobri, 2019: 26).  

Menyadari pentingnya adanya manajemen tenaga pendidik dalam 

meningkatkan mutu pendidikan, maka perlu dilakukan rekrutmen tenaga pendidik 

yang benar, yaitu rekrutmen tenaga pendidik yang dilakukan berdasarkan 

kebutuhan di suatu lembaga pendidikan, karena dengan rekrutmen yang baik dan 

benar akan memperoleh tenaga pendidik yang berkualitas membantu peserta didik 

lebih berkembang. Salah satu tujuan dalam rekrutmen tenaga pendidik yaitu agar 

dapat mengetahui kualitas tenaga pendidik yang akan mengajar peserta didik dan 

akan terciptanya prestasi peserta didik (Murnawati, 2014: 523). 

Sebagaimana dikatakan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional, dirumuskan tujuan pendidikan nasional 

yaitu: “Berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman, 

bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif, 

mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab (Nur, 

dkk. 2016: 94). Adapun untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan dalam 

era globalisasi ini, yaitu memerlukan seorang kepemimpinan yang kuat dan 

berorientasi pada mutu, sumber daya yang berlimpah dukungan orang tua dan 

masyarakat, tenaga pendidik dan kependidikan yang unggul serta berkarakter, 

penggunaan teknologi yang mutakhir, sarana dan prasarana yang memadai, sistem 

nilai yang kokoh, serta design kurikulum yang mendeskripsikan visi, misi 

pendidikan yang ingin dicapai (Jahari dan Syarbini, 2013: 99).     

Di Bandung terdapat beberapa SMPIT, pada saat ini SMPIT sangat 

diminati di kalangan masyarakat, mayoritas SMPIT itu adalah sekolah berbasis 

full day school, dimana full day school merupakan sekolah yang tenaga 

pendidiknya benar-benar membina peserta didik mulai dari pagi sampai sore, 

dengan hal tersebut, akan meningkatkan kualitas peserta didik serta menjadikan 

peserta didik lebih baik. Kemudian jika seluruh sumber daya sekolah baik, maka 

sekolah akan menghasilkan peningkatan kualitas mutu pendidikan. Dari SMPIT 

tersebut adalah SMPIT Luqmanul Hakim Bandung.  
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Berdasarkan studi pendahuluan yang telah saya lakukan dengan 

mewawancarai Drs. Muhammad Enoh selaku kepala sekolah SMPIT Luqmanul 

Hakim Bandung yang dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2018, bahwa di 

SMPIT Luqmanul Hakim Bandung pada peningkatan mutu pendidikannya yaitu 

mengupayakan rekrutmen tenaga pendidik, cara rekrutmen yang dilakukan oleh 

SMPIT  yaitu dengan mengetahui latar belakang pendidikan, tenaga pendidik 

yang diterima yaitu lebih diutamakan sesuai dengan jurusan yang dibutuhkan, 

setelah itu dilihat juga kualitas pendidiknya yaitu tenaga pendidik di uji dengan 

tes tulisan, pengetahuan tenaga pendidik tersebut masalah pendidikan, dan juga di 

tes dengan microteaching ada yang tertulis ada pula yang praktek, kemudian 

melakukan wawancara kesiapan tenaga pendidik tersebut dengan kelebihan dan 

kekurangan, jika sesuai akan diterima sebagai tenaga pendidik.  

SMPIT Luqmanul Hakim Bandung memiliki tenaga pendidik berjumlah 

10 orang. Adapun kualitas tenaga pendidik di SMPIT Luqmanul Hakim Bandung 

yang menyorot peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh di SMPIT Luqmanul 

Hakim Bandung tersebut bahwa masih ada tenaga pendidik yang belum sesuai 

dengan Permendiknas No. 16 Tahun 2007, yakni guru pada SMP/MTS harus  

memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum Diploma 4/S1, program studi 

yang sesuai dengan pelajaran yang diajarkan/diampu dan diperoleh dari program 

studi yang terakreditasi. Di SMPIT Luqmanul Hakim Bandung yakni terdapat 1 

tenaga pendidik yang belum berkualifikasi S1 dan belum sesuai dengan 

bidangnya, yakni lulusan dari KPI (Komunikasi Penyiaran Islam), akan tetapi 

mengampu mata pelajaran TTQ (Tahsin Tilawatil Qur’an). Upaya meningkatkan 

kualitas pendidikan tidak akan memberikan sumbangan yang signifikan tanpa 

didukung oleh tenaga pendidik yang profesional dan berkualitas. Melihat 

fenomena diatas, maka yang menjadi peran adalah manajemen tenaga pendidik 

dalam meningkatkan mutu pendidikan. Tenaga pendidik di SMPIT Luqmanul 

Hakim Bandung tersebut menuntut tenaga pendidik yang berkualitas sarjana dari 

berbagai bidang keahlian.  

Untuk meningkatkan manajemen tenaga pendidik dalam meningkatkan 

mutu pendidikan yaitu adanya pelatihan dan pengembangan tenaga pendidik yang 



6 

 

 

 

dilakukan oleh yayasan 1 tahun sekali, yaitu interaksi dengan jaringan Islam 

Terpadu, jika dari SMPIT Luqmanul Hakim dalam melakukan pelatihan dan 

pengembangan tenaga pendidik ini kurang lebih 1 tahun 2 kali yaitu sekitar bulan 

juni dan bulan desember. Tenaga pendidik di SMPIT Luqmanul Hakim 

melakukan proses pembelajaran menggunakan bermacam-macam metode, 

menyesuaikan kondisi kelas atau kondisi peserta didik, misalnya metode diskusi 

dan sebagainya. 

Berdasarkan pada uraian di atas peneliti akan meneliti tentang 

“Manajemen Tenaga Pendidik dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan (Penelitian 

di Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Luqmanul Hakim Bandung).” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penelitian ini 

menitikberatkan pada kajian manajemen tenaga pendidik dalam meningkatkan 

mutu pendidikan di SMPIT Luqmanul Hakim Bandung, dengan rumusan masalah 

antara lain:  

1. Bagaimana Profil SMPIT Luqmanul Hakim Bandung? 

2. Bagaimana perencanaan tenaga pendidik dalam meningkatkan mutu 

pendidikan di SMPIT Luqmanul Hakim Bandung? 

3. Bagaimana rekrutmen tenaga pendidik dalam meningkatkan mutu 

pendidikan di SMPIT Luqmanul Hakim Bandung? 

4. Bagaimana seleksi tenaga pendidik dalam meningkatkan mutu 

pendidikan di SMPIT Luqmanul Hakim Bandung? 

5. Bagaimana penempatan tenaga pendidik dalam meningkatkan mutu 

pendidikan di SMPIT Luqmanul Hakim Bandung? 

6. Bagaimana pelatihan dan pengembangan tenaga pendidik dalam 

meningkatkan mutu pendidikan di SMPIT Luqmanul Hakim Bandung? 

7. Bagaimana penilaian kinerja tenaga pendidik dalam meningkatkan mutu 

pendidikan di SMPIT Luqmanul Hakim Bandung?  

8. Bagaimana kompensasi tenaga pendidik dalam meningkatkan mutu 

pendidikan di SMPIT Luqmanul Hakim Bandung?   

9. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat manajemen tenaga 
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pendidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan di SMPIT Luqmanul 

Hakim Bandung? 

10. Bagaimana hasil manajemen tenaga pendidik dalam meningkatkan mutu 

pendidikan di SMPIT Luqmanul Hakim Bandung? 

C. Tujuan Penelitian 

Merujuk dari latar belakang dan rumusan masalah diatas maka penelitian 

ini diharapkan bertujuan untuk:  

1. Mengetahui profil SMPIT Luqmanul Hakim Bandung 

2. Mengetahui perencanaan tenaga pendidik dalam meningkatkan mutu 

pendidikan di SMPIT Luqmanul Hakim Bandung 

3. Mengetahui rekrutmen tenaga pendidik dalam meningkatkan mutu 

pendidikan di SMPIT Luqmanul Hakim Bandung 

4. Mengetahui seleksi tenaga pendidik dalam meningkatkan mutu 

pendidikan di SMPIT Luqmanul Hakim Bandung 

5. Mengetahui penempatan tenaga pendidik dalam meningkatkan mutu 

pendidikan di SMPIT Luqmanul Hakim Bandung 

6. Mengetahui pelatihan dan pengembangan tenaga pendidik dalam 

meningkatkan mutu pendidikan di SMPIT Luqmanul Hakim Bandung 

7. Mengetahui penilaian kinerja tenaga pendidik dalam meningkatkan mutu 

pendidikan di SMPIT Luqmanul Hakim Bandung 

8. Mengetahui kompensasi tenaga pendidik dalam meningkatkan mutu 

pendidikan di SMPIT Luqmanul Hakim Bandung 

9. Mengetahui faktor pendukung dan penghambat manajemen tenaga 

pendidik dalam meningkatkan mutu pendidikan di SMPIT Luqmanul 

Hakim Bandung 

10. Mengetahui hasil manajemen tenaga pendidik dalam meningkatkan mutu 

pendidikan di SMPIT Luqmanul Hakim Bandung 

D. Manfaat Hasil Penelitian 

Dengan adanya hasil dari penelitian, diharapkan dapat memberikan 

manfaat sebagai berikut:  

1. Secara teoritis: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 
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pemikiran bagi dunia pendidikan dalam bidang manajemen tenaga 

pendidik dalam meningkatkan mutu pendidikan. 

2. Secara praktis: Penelitian ini diharapkan mampu mengaplikasikan 

pengetahuan bagi pengembang ilmu yang terkait dengan manajemen 

tenaga pendidik dalam meningkatkan mutu pendidikan, penelitian ini 

diharapkan mampu memberikan manfaat dan menambah referensi bagi 

para praktisi pendidikan untuk lembaga pendidikan Islam di masa 

sekarang dan yang akan datang.  

E. Kerangka Pemikiran 

Kata pendidikan dapat diartikan sebagai pembinaan, pembentukan, 

pencerdasan, pengarahan dan pelatihan yang ditunjukkan kepada seluruh peserta 

didik yang bertujuan untuk membentuk peserta didik agar cerdas, berkepribadian 

dan memiliki keahlian untuk bekal kehidupannya di masa yang akan datang. 

Selain itu, pendidikan didefinisikan sebagai proses pembinaan akhlak manusia 

guna memiliki kecerdasan membangun kebudayaan masyarakat yang lebih baik 

dan mampu meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Maka dari itu, dalam 

pendidikan terdapat timbal balik antara pendidik, peserta didik, ilmu pengetahuan, 

keterampilan yang saling berbagi, dan terjadinya hubungan timbal balik ini 

sebagai syarat keberhasilan pendidikan, dan tenaga pendidiklah yang paling utama 

memiliki pengetahuan, kemudian di transformasikan kepada peserta didik (Basri, 

2017: 53-54).  

Sebagaimana dikatakan dalam UU tentang Sistem Pendidikan Nasional 

No. 20 Tahun 2003 Pasal 1 ayat 1 bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 

mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa, dan negara 

(Badrudin, 2014: 1). Melalui proses pendidikan, manusia akan mampu 

mengekspresikan dirinya secara lebih utuh, karena pada hakikatnya pendidikan 

sebagai upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, mengembangkan manusia 
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Indonesia yang beriman dan bertaqwa, berbudi luhur, serta memiliki keterampilan 

dan pengetahuan (Nur, 2016: 94).  

Dalam menghadapi berbagai urusan mengenai pendidikan, maka perlu 

adanya manajemen yang mampu mengarahkan kepada tujuan yang diharapkan, 

karena manajemen dipandang sangat penting dalam menetapkan suatu tujuan, 

usaha untuk mencapai tujuan serta memanfaatkan sumber daya manusia dan 

sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien dan halnya jika dikaitkan 

dengan pendidikan, respon terhadap harapan tersebut tentunya tidak lepas dengan 

adanya usaha pihak sekolah untuk memperbaiki kinerjanya, khususnya dalam 

menyusun dan melaksanakan manajemen organisasi kependidikan yang tentunya 

memiliki pengaruh besar terhadap kesuksesan pendidikan, karena dengan 

bermutunya kualitas penyusunan dan pelaksanaan pendidikan dapat mengantar 

setiap lembaga pendidikan pada umumnya dalam mencapai kesuksesan 

(Syamsuddin, 2017: 62). 

James A.F. Stoner, menjelaskan bahwa manajemen merupakan proses 

perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para 

anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sementara G.R. Terry dan Leslie 

mengemukakan bahwa manajemen merupakan suatu proses atau kerangka kerja 

yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang ke arah 

tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata (Badrudin, 2015: 3-

4). Mulyasa berpendapat bahwa manajemen merupakan komponen integral yang 

tidak dapat dipisahkan dari proses pendidik. Tanpa manajemen, tujuan pendidikan 

tidak akan terwujud secara optimal, efektif, dan efisien. Sehingga konsep tersebut 

berlaku di sekolah yang memerlukan manajemen yang efektif dan efisien (Basri, 

2012: 67).  

Manajemen pendidikan merupakan suatu rangkaian kegiatan berupa 

proses pengelolaan usaha kerja sama kelompok manusia tergabung dalam 

organisasi pendidikan, dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dan untuk 

mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya (Kristiawan, dkk, 

2017: 3). Gaffar berpendapat bahwa manajemen pendidikan sebagai proses kerja 
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sama yang sistematis, sistemik, dan komprehensif dalam rangka mewujudkan 

pendidikan nasional. Manajemen pendidikan dapat diartikan sebagai segala 

sesuatu yang berkenaan dengan proses pendidikan untuk mencapai tujuan yang 

ditetapkan, baik tujuan jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang (Basri, 

2012: 67). Manajemen tenaga pendidik merupakan aktivitas yang dilakukan dari 

mulai tenaga pendidik itu proses perencanaan SDM, perekrutan, seleksi, 

penempatan, pemberian kompensasi, penghargaan, pendidikan dan 

pelatihan/pengembangan dan pemberhentian (Tim Dosen Adpen UPI, 2017: 231).  

Menurut Peraturan pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 pendidik 

mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu sebagai pendidik profesional, 

mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan 

mengevaluasi peserta didik. Hal tersebut dilakukan pada pendidikan anak usia 

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

Pendidik akan berhadapan langsung dengan peserta didik. Namun, ia tetap 

memerlukan dukungan dari tenaga kependidikan lainnya (Siregar dan Lubis, 

2017: 2). Selain itu, pendidik memiliki peran dan tugas yaitu melaksanakan 

berbagai aktivitas yang berujung pada terciptanya kemudahan dan keberhasilan 

peserta didik dalam belajar, untuk itu dilakukan penelitian manajemen tenaga 

pendidik dalam meningkatkan mutu pendidikan SMPIT, meliputi fungsi-fungsi 

manajemen tenaga pendidik yaitu: Secara khusus tugas dan fungsi tenaga 

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

pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, pengembangan ilmu 

pengetahuan, teknologi, dan seni, serta pengabdi ke masyarakat (Siregar dan 

Lubis, 2017: 3). 

Keberhasilan suatu pendidikan akan sangat dipengaruhi oleh 

keberhasilan dalam manajemennya, diantaranya adalah tercapainya keefektifan 

dalam pelaksanaan manajemennya. Maka pelaksanaan manajemen tenaga 

pendidik dalam meningkatkan mutu pendidikan ini akan dikaji meliputi:  

1. Perencanaan, merupakan salah satu aspek yang memiliki peranan penting 

dalam menciptakan masa depan pendidikan Indonesia yang mampu 

menyelenggarakan layanan prima pendidikan nasional sehingga mampu 
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membentuk insan cerdas komprehensif (Jahari dan Syarbini, 2013: 34). 

Dalam perencanaan sumber daya manusia terdapat beberapa yang harus 

dilakukan, yaitu analisis beberapa faktor penyebab perubahan kebutuhan 

sumber daya manusia, peramalan kebutuhan sumber daya manusia, 

penentuan kebutuhan sumber daya manusia di masa yang akan datang, 

analisis ketersediaan sumber daya manusia, dan penentu serta 

implementasi program (Jahari dan Sutikno, 2008: 16).  

2. Rekruitmen, merupakan suatu proses untuk mencari calon atau kandidat, 

pegawai, karyawan, buruh, manajer atau tenaga kerja baru untuk 

memenuhi kebutuhan SDM organisasi atau perusahaan. Langkah-langkah 

rekrutmen pegawai antara lain menentukan jabatan kosong, menetukan 

persyaratan jabatan, dan menentukan sumber serta metode perekrutan 

(Jahari dan Sutikno, 2008: 21-23). 

3. Seleksi, ditujukan untuk memilih karyawan yang diinginkan. Seleksi 

merupakan proses untuk memutuskan apakah calon yang sudah melamar 

dapat diterima atau tidak (Jahari dan Sutikno, 2008: 33).  

4. Penempatan pegawai, merupakan proses penugasan/pengisian jabatan 

atau penugasan kembali pegawai pada tugas/jabatan baru atau jabatan 

yang berbeda (Jahari dan Sutikno, 2008: 47).  

5. Pelatihan dan pengembangan (training and development), merupakan 

upaya strategis dalam proses pengelolaan untuk meningkatkan kualitas 

sumber daya manusia. Michael Harris menyatakan bahwa pelatihan dan 

pengembangan dapat didefinisikan sebagai usaha yang terencana dan 

organisasi untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan 

kemampuan pegawai (Jahari dan Sutikno, 2008: 51).  

6. Penilaian kinerja, merupakan proses penilaian prestasi kerja karyawan 

yang dilakukan oleh organisasi terhadap karyawannya secara sistematik 

dan formal berdasarkan pekerjaan yang ditugaskan kepadanya (Jahari 

dan Sutikno, 2008: 67).  

7. Kompensasi, merupakan pemberian gaji terhadap seseorang karena ia 

telah bekerja di sebuah instansi/lembaga pendidikan. Informasi dalam 
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kompensasi, sistem menyediakan untuk anggota adalah dibutuhkan untuk 

semua tujuan, seperti menambah informasi untuk daftar gaji, 

penghitungan, penyeleksian, dan pelaporan rekaman (Kompri, 2015: 

110). 

 Dalam Bahasa Indonesia, tenaga pendidik merupakan pendidik 

profesional yang tugas utamanya adalah mendidik, membimbing, mengajar, 

melatih, menilai, mengarahkan dan mengevaluasi peserta didik. Tidak hanya itu, 

namun tenaga pendidiklah yang mampu dalam mengembangkan bakat, minat, dan 

kemampuan potensi-potensi yang dimiliki peserta didik, dan gurupula yang 

mengembangkan kecerdasan intelektual, dan kecerdasan lainnya (Basri, 2012: 

63). Guru merupakan sebuah jabatan profesi, karena untuk menjadi guru 

diperlukan suatu kemampuan dan keahlian khusus, seperti kemampuan mengajar, 

mengelola kelas, dan guru memiliki tugas dalam memberikan layanan pendidikan 

kepada sesama manusia yang memerlukan dedikasi dan komitmen yang tinggi 

(Aedi, 2016: 133). Menurut Skban Rosidi, bahwa guru bukan sekedar pekerjaan 

atau mata pencaharian yang membutuhkan keterampilan teknis, tetapi juga 

pengetahuan teoritik. Sebagaimana diungkapkan dalam PP No. 19 Tahun 2005 

tentang Standar Nasional, yaitu siapa saja yang bisa terampil mengajar orang lain, 

tetapi hanya mereka yang berbekal pendidikan profesional keguruan yang bisa 

menegaskan memiliki pemahaman teoritik bidang keahlian kependidikan (Aedi, 

2016: 136).  

 Guru sebagai pendidik di sekolah telah dipersiapkan secara formal dalam 

lembaga pendidikan. Ia telah mempelajari ilmu, seni, dan keterampilan sebagai 

guru, dan ia telah dibina untuk memiliki kepribadian sebagai pendidik. Lebih dari 

itu, merekapun telah diangkat dan diberi kepercayaan oleh masyarakat untuk 

menjadi guru, yakni bukan sekedar dengan surat keputusan dari pejabat yang 

berwenang, namun dengan pengakuan dan penghargaan dari masyarakat. Guru 

melaksanakan tugasnya sebagai pendidik dengan rencana dan persiapan yang 

matang. Mereka mengajar dengan tujuan yang jelas, bahan-bahan yang telah 

disusun dengan sistematis dengan cara dan alat-alat yang telah dipilih dan 

dirancang secara cermat (Sukmadinata, 2016: 1). Guru sebagai tenaga profesional 
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yang memerlukan faktor penentu mutu pendidikan harus memiliki keterampilan 

manajemen di sekolah dan harus berperan sebagai pengembang budaya belajar 

siswa. Depdikbud menyatakan bahwa guru merupakan sumber daya yang mampu 

mendayagunakan faktor-faktor lainnya sehingga tercipta proses belajar mengajar 

yang bermutu dan menjadi faktor utama yang menentukan mutu pendidikan 

(Hadis dan Nurhayati, 2014: 5). 

 Menurut Arcoro, mutu merupakan sebuah proses terstruktur untuk 

memperbaiki suatu keluaran yang dihasilkan. Selain itu, mutu merupakan 

keseluruhan ciri-ciri dan karakteristik dari sebuah produk, serta adapula 

pendidikan yang bermutu merupakan pendidikan yang mampu dalam memenuhi 

segala keinginan, mampu memenuhi harapan serta mampu memenuhi kebutuhan 

masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut, sekolah dan tenaga pendidik harus 

mempunyai harapan yang tinggi terhadap peserta didik (Aziz, 2015: 1-2).  

Dalam mencapai tujuan pendidikan adanya faktor pendukung dan faktor 

penghambat, yaitu yang bersumber pada faktor internal dan eksternal,   

Pengkajian terhadap faktor pendukung dan penghambat merupakan usaha untuk 

menemukan kelebihan dan kekurangan dari sebuah sistem, sehingga dengan 

ditemukannya faktor-faktor itu dapat meningkatkan sebuah proses manajemen 

yang efektif dan efisien dalam mengelola lembaga pendidikan yang ada. Kajian 

mengenai faktor-faktor tersebut mempengaruhi pada tingkat keberhasilan sebuah 

konsep manajemen, dengan demikian usaha meniru suatu konsep manajemen 

akan selalu di ukur keberhasilannya dengan upaya meniru pula faktor-faktor 

penunjangnya, dan meminimalisir faktor-faktor penghambatnya.  

Dari penjelasan diatas, maka skema kerangka berfikir dalam penelitian 

ini yaitu sebagai berikut: 
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Gambar 1.1 

KERANGKA PEMIKIRAN 

MANAJEMEN TENAGA PENDIDIK DALAM MENINGKATKAN  

MUTU PENDIDIKAN 

 (Penelitian di Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu 

Luqmanul Hakim Bandung) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profil  

SMPIT Luqmanul Hakim 

Bandung 

Hasil yang dicapai dari Manajemen Tenaga 

Pendidik dalam Meningkatkan  

Mutu Pendidikan 

SMPIT Luqmanul Hakim Bandung 

Faktor 

Penghambat 

Manajemen Tenaga Pendidik dalam 

Meningkatkan Mutu pendidikan 

 

1. Perencanaan  

2. Rekrutmen 

3. Seleksi 

4. Penempatan  

5. Pelatihan dan Pengembangan 

6. Penilaian Kinerja 

7. Kompensasi 

Faktor 

Pendukung 
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F. Hasil Penelitian Terdahulu  

 Dalam penelitian yang berjudul Manajemen Tenaga Pendidik dalam 

Meningkatkan Mutu Pendidikan di SMPIT Luqmanul Hakim Bandung dikaji 

beberapa buku dan jurnal yang menunjang penelitian ini diantaranya:  

1. Skripsi Kependidikan Islam, penulis Winarsih, Tahun 2014 dengan judul 

“Manajemen Personalia untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan 

(Penelitian di SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta). Isi Pokonya 

menjelaskan bahwa pengelolaan personalia di SMA Muhammadiyah 2 

Yogyakarta yaitu meliputi: perekrutan, pengangkatan, penempatan, 

pembinaan, dan pemberhentian personil. Kemudian, hasil dalam 

pelaksanaan pengelolaan manajemen personalia dalam peningkatan mutu 

sekolah melalui personal di SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta 

diantaranya hasil prestasi yang diraih oleh siswa, input dan output yang 

baik, serta sarana dan prasarana yang memadai. Dalam upaya 

meningkatkan mutu pendidikan ada beberapa upaya yang dilakukan oleh 

kepala sekolah dan pihak Yayasan Muhammadiyah, yang meliputi tata 

tertib atau pembagian tugas yang jelas, mengadakan diklat, dan 

pembinaan rutin bisa dilakukan pada breafing. 

2. Jurnal Konstruktivisme Volume X Nomor 1, Penulis Muhammad Iqbal 

Baihaqi dengan judul Peranan Manajemen Personalia dalam 

Meningkatkan Mutu Pendidikan di MI Walisongo Selorejo. Jurnal ini 

menjelaskan tentang pelaksanaan manajemen personalia di MI 

Walisongo kabupaten Blitar diantaranya: perencanaan pegawai, 

pengadaan pegawai, pembinaan dan pengembangan pegawai, promosi 

mutasi, kompensasi, dan penilaian hasil kerja pegawai. Kemudian, 

peranan manajemen personalia dalam meningkatkan mutu pendidikan di 

MI Walisongo ini ditandai dengan loyalitas, kekompakan dan koordinasi 

antara personal sekolah yaitu tenaga administratif (staff atau karyawan) 

dan tenaga edukatif (guru) yang matang mulai dari perencanaan sampai 

penilaian pegawai.  
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3. Jurnal Islamic Education Manajemen, Penulis Holipatul Barkah dan Qiqi 

Yuliati Zakiyah dengan judul Manajemen Tenaga Pendidik di Madrasah. 

Jurnal ini menjelaskan tentang proses rekrutmen dan seleksi tenaga 

pendidik, orientasi dan penempatan tenaga pendidik, pelatihan dan 

pengembangan tenaga pendidik, 

4. Jurnal Islamic Education Manajemen, Penulis Fitriyah Ekawati dengan 

judul Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Meningkatkan Mutu 

Pendidikan di SMPIT. Jurnal ini menjelaskan tentang Manajemen 

Sumber Daya Manusia, yakni meliputi: perencanaan, pengorganisasian, 

pengarahan, pengendalian, pengadaan, pengembagan, kompensasi, 

pengintegrasian, pemeliharaan, kedisiplinan, dan pemberhentian.  

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian penulis adalah terletak pada 

fokus penelitian. Dalam penelitian ini, penulis terfokus pada manajemen tenaga 

pendidik dalam meningkatkan mutu pendidikan, yang meliputi: Perencanaan 

tenaga pendidik, rekrutmen tenaga pendidik, seleksi tenaga pendidik, penempatan 

tenaga pendidik, pelatihan dan pengembangan tenaga pendidik, penilaian kinerja 

tenaga pendidik, dan kompensasi tenaga pendidik di SMPIT Luqmanul Hakim 

Bandung. 

 


