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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Lembaga  pendidikan pada umumnya harus mempunyai kualitas atau 

mutu, baik kualitas sarana prasarana, peserta didik, maupun pendidik/guru yang 

mana semuanya berkesinambungan antara yang satu dengan yang lainnya. 

Hakikat rekrutmen sangat di orientasikan paling depan karena akan sangat 

berdampak pada kinerja proses kedepannya yang menentukan maju mundurnya 

lembaga pendidikan di lihat dari hasil rekruitmen tenaga  pendidiknya itu sendiri. 

Dari aspek fenomena yang terjadi pada saat ini masih banyak lembaga pendidikan 

yang belum mempunyai kualitas tenaga pendidik yang propesional. Oleh karena 

itu, masih sedikit output dari sekolah yang kurang begitu optimal. Hal ini di 

karenakan kurang penekanan terhadap aspek profesionalisme guru, seakan masih 

di bebaskan dan belum ada ruang yang pas untuk mengoptimalkan tenaga 

pendidik itu sendiri. 

 Sekolah MTs Assalam Jatihandap merupakan sekolah yang berdiri di 

tatanan Kota Bandung yang kususnya berlokasi di Komplek Mandala VI No. 132 

Kelurahan Jatihandap Kecamatan Mandalajati Bandung. Sekolah MTs Assalamm 

Jatihandap yang baru berdiri beberapa tahun kebelakang, sekarang sudah mampu 

bersaing dengan sekolah-sekolah yang lain. Yang mana hal tersebut di kelola 

dengan begitu ekstra sehingga bisa menciptakan alokasi sekolah yang nyaman. 

Sekolah  Madrasah Tsanawiyah  Assalaam Jatihandap  ini yang berinduk pada 



2 
 

 
 

Yayasan Assalaam yang berlokasi di Sasakgantung dekat mesjid alun-alun Kota 

Bandung. 

 Sejak didirikan MTs Assalaam yang pada awalnnya hanya sebuah 

Pesantren Tahfiz Quran sekarang sudah bisa melahirkan sekolah MTs Assalam. 

Ditinjau dari segi waktu yang hanya membutuhkan beberapa tahun saja Mts 

Assalamm ini sudah mampu bersaing dengan sekolah-sekolah yang pada 

umumnya. Hal ini di lihat dari berbagai aspek terutama aspek sarana prasarana 

yang menunjang akan berjalannya proses belajar mengajar.  Dari aspek yang lain 

misalnya SDM, kurikulum, dan yang lainnya. Perubahan sekolah Mts Assalam 

Jatihandap bisa di katakan sangat signifikan karena di kelola oleh SDM yang baik.   

Kualitas tenaga pendidik adalah hal yang paling di utamakan dalam 

kemajuan sekolah. Tenaga pendidik tidak hanya di lihat dari segi aspek cara 

mengajarnya saja, akan tetapi di lihat dari proses rekrutmenya atau penyeleksian 

untuk menjadi guru. Dalam perekrutan tengaga pendidik harus di tentukan 

berbagai kriteria agar tenga pendidik yang masuk bisa memberikan efek yang baik 

terutama dalam kemajuan sekolahnya itu sendiri. Setiap tenaga pendidik 

mempunyai kriteria yang berbeda di lihat dari kemampuannya. Ditinjau dari 

penelitian tenaga pendidik atau guru belum mencapai standar dengan apa yang di 

harapkan oleh pemerintah. Di sekolah Mts Assalam Jatihandap dalam pengadaan 

guru tidak sembarangan dalam rekruitmen, akan tetapi di seleksi dengan ketat 

karena tujuannya untuk meningkatkan kualitas MTs Assalaam itu sendiri.  
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Guru dan Dosen mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada 

jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. Pengakuan kedudukan guru dan dosen  sebagai tenaga profesional 

dibuktikan dengan sertifikat pendidik. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 

tentang  Guru dan Dosen mendefinisikan bahwa profesional adalah pekerjaan atau 

kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan 

kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang 

memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. 

Kinerja dan kompetensi guru dan dosen memikul tanggung jawab utama 

dalam transformasi orientasi peserta didik dari ketidaktahuan menjadi tahu, dari 

ketergantungan menjadi mandiri, dari tidak terampil manjadi terampil dengan 

metode-metode pembelajaran bukan lagi mempersiapkan peserta didik yang pasif, 

melainkan peserta didik berpengetahuan yang senantiasa mampu menyerap dan 

menyesuaikan diri dengan informasi baru dengan berfikir, bertanya, menggali, 

berkarya dan mengembangkan cara-cara tertentu dalam memecahkan masalah 

yang berkaitan dengan kehidupannya. 

Dalam PP Nomor 19 tahun 2005 tentang  Standar Nasional Pendidikan 

mengenai Standar pendidik dan tenaga kependidikan. Peraturan Menteri 

Pendidikan Nasional Nomor 16 tahun 2007 tentang standar kualifikasi dan 

kompetensi guru disebutkan bahwa setiap guru wajib memenuhi standar kualitas 

akademik dan kompetensi guru yang berlaku secara nasional, juga bahwa guru-

guru yang belum memenuhi kualifikasi akademik diploma empat (D-IV) atau 

sarjana akan diatur dengan peraturan menteri tersendiri.  
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Berikut dibawah ini adalah salinan dari lampiran Peraturan Menteri 

Pendidikan Nasional nomor 16 Tahun 2007 yang diterbitkan pada 4 Mei 2007 

tentang kualifikasi akademik dan kompetensi guru. 

1. Kulifikasi Akademik 

Guru pada SMP/MTs, atau bentuk lain yang sederajat, harus memiliki 

kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau 

sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang 

diajarkan/diampu, dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi. 

2. Kompetensi. Kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru meliputi 

pedagogik, kepribadian, sosial dan profesional.  

3. Sertifikat pendidik 

Sertifikat pendidik ialah syarat untuk menjadi tenaga pendidik, di 

Madrasah Tsanawiyah  Assalaam itu sendiri dari hasil observasi pada hari 

kamis jam 09.30 tanggal 25 juni 2015 dengan kepala sekolah (Deri Jamaludin) 

jumlah tenaga pendidik 17 orang hanya 2 orang yang belum mempunyai 

sertifikat pendidik. 

Berdasarkan studi pendahuluan pada hari kamis tanggal 25 Juni 2015 

dengan kepala sekolah (Deri Jamaludin), diperoleh gambaran rekruitmen tenaga 

pendidik di Madrasah Tsanawiyah Assalaam Jatihandap Kota Bandung, bahwa 

proses seleksi merupakan satu hal yang baru di lakukan pada akhir tahun 2015 

dimana sebelumnya belum pernah ada tes seleksi masuk. Rekrutmen ini dilakukan 
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karena peminat yang mau menjadi tenaga pendidik di madarasah Tsanawiyah 

Assalaam sangat banyak,  

Berdasarkan latar belakang di atas dianggap penting untuk melakukan 

penelitian mengenai hal tersebut. Dengan judul penelitian : 

“Manajemen Rekrutmen Tenaga Pendidik Madrasah (penelitian di 

Madrasah Tsanawiyah Assalaam Jatihandap Kota Bandung)” 

B. Rumusan Masalah 

Agar penelitian ini lebih fokus dan terarah, maka akan dirumuskan 

masalah pokok penelitian yang berkisar pada hal-hal sebagai berikut: 

1. Bagaimana Latar Alamiah didirikannya MTs Assalaam JAtihandap Kota 

Bandung 

2. Bagaimana perencanaan  rekrutmen tenaga pendidik di Madrasah 

Tsanawiyah Assalaam Jatihandap Kota Bandung? 

3. Bagaimana pelaksanaan rekrutmen tenaga pendidik di Madrasah 

Tsanawiyah Assalaam Jatihandap Kota Bandung? 

4. Bagaimana pengawasan rekrutmen tenaga pendidik di Madrasah 

Tsanawiyah Assalaam Jatihandap Kota Bandung? 

5. Bagaimana hasil rekrutmen rekrutmen tenaga pendidik di Madrasah 

Tsanawiyah Assalaam Jatihandap Kota Bandung? 

C. Tujuan dan kegunaan penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan: 
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1. Untuk Mengetahui Latar Alamiah didirikannya MTs Assalaam Jatihandap 

2. Untuk  mengetahui perencanaan rekrutmen tenaga pendidik di lembaga 

sekolah Madrasah Tsanawiyah Assalaam Jatihandap Kota Bandung. 

3. Untuk mengetahui pelaksanaan rekrutmen tenaga pendidik di lembaga 

sekolah Madrasah Tsanawiyah Assalaam Jatihandap Kota Bandung. 

4. Untuk mengetahui evaluasi rekrutmen tenaga pendidik di lembaga sekolah 

Madrasah Tsanawiyah  Assalaam Jatihandap Kota Bandung. 

5. Untuk mengetahui hasil rekrutmen tenaga pendidik di lembaga sekolah 

Madrasah Tsanawiyah  Assalaam Jatihandap Kota Bandung. 

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah : 

1. Kegunaan teoritis 

a. Menambah kajian serta menerapkan ilmu yang di dapat dari 

penelitian yang berdasarkan kajian Fenomenologi 

b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 

pengetahuan penulis dalam bidang ilmu manajemen terutama 

bagaimana tata cara rekrutmen tenaga pendidik.    

2. Kegunaan Pragmatis 

Sebagai penambahan wawasan bagi lembaga sekolah dalam menyikapi 

permasalahan pendidikan yang terjadi disekelilingnya. 

D. Tinjauan Pustaka 

Telah dikaji beberapa pustaka yang mendukung dan relevan dengan 

penelitian yang akan dilaksanakan, yaitu: 
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1. Buku Pengeloaan Pendidikan. Karangan DR. Jaja Jahari, M.Pd: tentang 

kumpulan konsep dan panduan mengelola lembaga pendidikan.  

2. Skripsi karangan Siti Tsuwaibah, Mahasiswa Kependidikan Islam  

Fakultas Tarbiyah Universitas Institut Agama Islam Negeri Walisongo 

Semarang. Dengan judul penelitian “Manajemen Rekrutmen Tenaga 

Pendidik di YPI Al-Khoiriyyah”. Skripsi ini membahas pengelolaan 

tenaga pendidik agar mencapai sebuah tujuan. 

E. Kerangka Pemikiran 

 Menurut Stoner dan Robbin manajemen adalah proses perencanaan, 

pengorganisasian, memimpin, dan dan mengawasi pekerjaan anggota organisasi 

dan menggunakan semua sumber daya organisasi yang tersedia untuk mencaopai 

tujuan organisasi yang di nyatakan dengan jelas (Wibowo. 2012: 9). 

Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemampaatan 

sumberdaya manusia dan sumber-sumber daya lainnya secara efektif dan efisien 

untuk mencapai suatu tujuan tertentu (Malayu. 2005: 9). 

 Manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja yang melibatkan 

 bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang ke arah tujuan-tujuan 

organisasional atau maksud-maksud yang nyata. Manajemen adalah suatu 

kegiatan, pelaksanaanya adalah pengelolaan (managing), sedang pelaksanaannya 

disebut manajer atau pengelola (Terry & Rue, 2005:1).  

Manajemen merupakan ilmu yang memiliki peran dalam mengidentifikasi, 

menganalisis dan menetapkan tujuan-tujuan yang hendak dicapai, sekaligus 

mengkoordinasikan secara efektif dan efisien seluruh sumber daya yang dimliki 
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oleh organisasi atau perusahaan. Suatu perusahaan harus dapat mengatur dan 

mengelola perusahaan tersebut.  Jadi pada intinya, manajemen mengatur arah 

untuk mencapai tujuan yang diinginkan baik individu maupun kelompok. 

Sehingga atas dasar seperti itu, maka penelitian ini mengambil jenis pola 

pelaksanaan manajemen untuk dijadikan suatu acuan dalam proses lembaga 

pendidikan seperti di MTs Assalaam Jatihandap Kota Bandung.  

 Setiap kegiatan pendidikan di sekolah harus memiliki perencanaan yang 

jelas tentang rekrutmen tenaga pendidik untuk selalu meningkatkan kualitas 

kinerjanya. Rekrutmen merupakan salah satu proses dalam pengelolaan tenaga 

pendidik yang bertujuan untuk memperoleh jenis dan jumlah tenaga pendidik 

yang tepat, dan sesuai dengan kebutuhan. Bafadhal mengatakan bahwa tujuan 

rekrutmen tenaga pendidik adalah untuk menyediakan calon tenaga pendidik yang 

betul-betul baik (surplus of candidates) dan paling memenuhi kualifikasi (most 

qualified and outstanding individuals) untuk sebuah posisi. Rekrutmen 

mempunyai makna sebagai suatu proses menginventasikan manusia yang 

berkualitas baik dimensi internal maupun dimensi eksternal untuk melakukan 

suatu kebajikan dan mengerjakan perbuatan yang bermanfaat. Rekrutmen tenaga 

pendidik adalah suatu proses pencarian dan pemikatan para calon tenaga pendidik. 

Pengertian lain rekrutmen merupakan serangkaian kegiatan untuk mencari 

pelamar kerja yang memiliki motivasi, kemampuan, keahlian, dan pengetahuan 

yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pekerja pada suatu organisasi 

(Ibrahim Bafadhal, 2008: 21). 
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 Rekrutmen didefinisikan sebagai pelaksanaan atau aktifitas organisasi 

awal dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan mencari tenaga kerja yang 

potensial (Noe at. All, 2000: 2). 

 Rekrutmen antara lain meliputi upaya pencarian sejumlah calon karyawan 

yang memenuhi syarat dalam jumlah tertentu sehingga dari mereka perusahaan 

dapat menyeleksi orang-orang yang paling tepat untuk mengisi lowongan 

pekerjaan yang ada (Nanang Nuryanta 2008 : 2). 

 Rekrutmen adalah serangkaian aktivitas mencari dan memikat pelamar 

kerja dengan motivasi, kemampuan, keahlian dan pengetahuan yang diperlukan 

guna menutupi kekurangan yang diidentifikasi dalam perencanaan kepegawaian 

Menurut Henry Simamora rekrutmen memiliki beberapa tujuan antara lain sebagai 

berikut:  

1. Untuk memikat sebagian besar pelamar kerja sehingga organisasi akan 

mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk melakukan pemilihan 

terhadap calon-calon pekerja yang dianggap memenuhi kualifikasi standar 

kualifikasi organisasi.  

2. Tujuan pasca pengangkatan adalah penghasilan karyawan-karyawan yang 

merupakan pelaksana-pelaksana yang baik dan akan tetap bersama dengan 

perusahaan sampai jangka waktu yang masuk akal.  

3. Meningkatkan citra umum organisasi, sehingga para pelamar yang gagal 

mempunyai kesan-kesan positif terhadap organisasi atau perusahaan  

(Henry Simamora, 2004: 3). 
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Selain daripada adanya tujuan rekrutmen ada bebrapa hal yang harus 

diperhitungkan dalam seleksi atau rektutmen, biasanya ada beberapa tahapan 

seleksi yaitu sebagai berikut: 

1. Penerimaan surat lamaran 

2. Tes seleksi 

3. Interview 

4. Cek referensi 

5. Tes kesehatan 

6. Demo job 

7. Keputusan tes (H. M. Yani, 2012: 68). 

 Melalui rekrutmen sebuah lembaga terutama lembaga sekolah dapat 

melakukan komunikasi dengan pihak-pihak tertentu untuk memperoleh sumber 

daya yang potensial. Misalnya, dalam sebuah lembaga pendidikan sangat 

diperlukan perencanaan yang matang dalam proses rekrutmen tenaga pendidik, 

dan yang lebih berwenang dan bertanggung jawab dalam proses rekrutmen adalah 

kepala sekolah. Proses rekrutmen untuk mendapatkan Sumber daya pendidikan 

yang berkualitas diperlukan penyelenggara pendidikan yang meliputi tenaga 

kependidikan, dana, masyarakat, sarana dan prasarana. 

 Sehubungan dengan hal tersebut pendidik harus memiliki kualifikasi 

akademik dan kompetensi agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta 

memiliki tujuan pendidikan nasional. Bilamana merujuk pada Peraturan 

Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan, maka tenaga 

kependidikan terdiri atas tenaga pendidik, pengelola satuan pendidikan,  

pengawas, peneliti, pengembang, pustakawan, laboran, dan teknisi sumber belajar. 

Pendidik meliputi pengajar (guru), pembimbing (konselor/penyuluh), pelatih 

(intruktur, pamong, tutor, dan widyaiswara). 
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 Untuk lebih jelasnya berikut akan peneliti uraikan dalam sebuah Bagan 

Konsep Kerangka Pemikiran Manajemen Rekrutmen Tenaga Pendidik. 

 

 

Gambar Bagan I 

Kerangka Pemikiran 

Manajemen Rekrutmen Tenaga Pendidik di Madrasah Tsanawiyah 

Assalaam Jatihandap Kota Bandung. 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Latar Alamiah Madrasah Tsanawiyah Assalaam 

Jatihandap Kota Bandung 

Manajemen Rekrutmen Tenaga Pendidik di MTs 

Assalaam Jatihandap Kota Bandung 

1. Ltar Alamiah didirikannya MTs Assalam 

Jatihandap Kota Bandung 

2. Perencanaan rekrutmen tenaga pendidik di 

madrasah 

3. Pelaksanaan rekrutmen tenaga pendidik di 

madrasah 

4. Pengawasan rekrutmen tenaga pendidik di 

madrasah 

5. Hasil Evaluasi rekrutmen tenaga pendidik di 

madrasah 

6.  

 

 

Hasil Rekrutmen 

Tersedianya guru yang memiliki 

1. Kemampuan intelektual  4. Kemampuan fisik 

2. Kepribadian   5. Motivasi 

3. Komitmen   6. kinerja 
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F. Metode dan Langkah-langkah Penelitian 

Dalam melaksanakan penelitian tersebut maka langkah-langkah penelitian 

yang dilakukan adalah sebagai berikut : 

1. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

penelitian deskriptif analisis. Metode deskriptif analisis dilakukan dengan 

cara mendeskripsikan fakta-fakta yang kemudian disusul dengan analisis. 

Secara etimologis deskriptif dan analisis berarti menguraikan. Namun 

pengertian ini telah mempunyai pengertian tambahan, yakni tidak semata-

mata menguraikan melainkan juga memberikan pemahaman dan 

penjelasan secukupnya. 

Secara umum, metode penelitian kualitatif dibedakan atas dua 

dikotomi besar, yaitu eksperimental dan noneksperimental. Eksperimental 

dapat dipilah lagi menjadi eksperimen kuasi, subjek tunggal dan 

sebagainya. Sedangkan noneksperimental berupa deskriptif, komparatif, 

korelasional, survey. Dalam metode deskriptif, peneliti bias saja 

membandingkan fenomena-fenomena tertentu sehingga merupakan suatu 

studi komparatif. Adakalanya peneliti mengadakan klasifikasi, serta 

penelitian terhadap fenomena-fenomena dengan menetapkan suatu standar 
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atau suatu norma tertentu, sehingga banyak ahli menamakan metode ini 

dengan nama survey normatif (normative survei). Dengan metode ini juga 

diselidiki kedudukan (status) fenomena atau faktor dan memilih hubungan 

antara satu faktor  dengan factor yang lain. Karenanya metode ini juga 

dinamakan studi kasus (status study). 

Tujuan penelitian deskriptif adalah membuat deskripsi, gambaran 

atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, 

sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. 

Melaksanakan penelitian deskriptif, melalui langkah-langkah 

umum yang sering diikuti adalah sebagai berikut : 

a. Memilih dan merumuskan msalah yang menghendaki konsepsi ada 

kegunaan masalah tersebut serta dapat diselidiki dengan sumber yang 

ada. 

b. Menentukan tujuan dari penelitian yang akan dikerjakan. Tujuan dari 

penelitian harus konsisten dengan rumusan dan definisi dari masalah. 

c. Menelusuri sumber-sumber kepustakaan yang ada hubungannya 

dengan masalah yang ingin dipecahkan. 

d. Merumuskan hipotesis-hipotesis yang ingin diuji baik secara eksplisit 

maupun implisit. 

e. Melakukan kerja lapangan untuk mengumpulkan data, menggunakan 

teknik pengumpulan data yang cocok untuk penelitian. 

f. Memberikan interprestasi dari hasil dalam hubungannya dengan 

kondisi sosial yang ingin diselidiki serta dari data yang diperoleh dan 
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referensi khas terhadap masalah yang ingin diselidiki serta dari data 

yang diperoleh dan referensi khas terhadap masalah yang ingin 

dipecahkan. 

Dengan menggunakan metode ini penulis akan melakukan cara 

mendeskripsikan fakta-fakta yang kemudian disusul dengan analisis pada 

Madrasah Tsanawiyah Assalaam Jatihandap. 

2. Langkah-Langkah Penelitian 

Adapun langkah-langkah yang akan ditempuh dalam penelitian ini adalah: 

a. Menentukan Jenis Data 

Jenis data pada penelitian ini adalah data yang diperoleh dari teks 

tertulis atau lisan, dan data ini tidak berbentuk angka, jenis data seperti ini 

disebut data kualitatif dengan jenis penulisan deskriptif. 

b. Menentukan Sumber Data 

1) Lokasi Penelitian  

Yang menjadi lokasi penelitian adalah MTs Assalaam Jatihandap 

Komplek Mandala VI Nomor 132 Rt.04/Rw.11 Kel. Jatihandap Kec. 

Mandalajati Kota Bandung. alasan peneliti memilih MTs Assalaam 

Jatihandap adalah sebagai berikut: pertama, Madrasah tersebut 

didirikan dengan memiliki program tahsin dan tahfidz Qur’an (hafal 

Qur’an) bertujuan untuk mencetak para kader dakwah, agar menjadi 

Hafidz dan Hafidzah. Kedua, Madrasah tersebut setiap tahunnya 

pseserta didik dapat menghafal Al-Qur’an dengan baik dan benar. 
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Ketiga, adanya masalah yang akan diteliti terkait Manajemen 

rekrutmen tenaga pendidik. 

 

 

2) Sumber Data  

Sumber data utama penelitian ini adalah kata-kata atau tindakan 

dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan 

lain-lain. Kata-kata dan tindakan orang yang dapat diamati atau 

diwawancarai lalu dicatat melalui catatan tertulis atau rekaman dalam 

penelitian ini merupakan sumber data utama.   

3. Menetukan Metode dan Tehnik Pengumpulan Data 

a. Menentukan Metode  

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif, 

yakni metode yang bertujuan  untuk mendeskripsikan masalah yang 

sedang terjadi dan berlangsung apa adanya. 

b. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data pada penelitian ini dengan cara mengorganisasikan 

dan mengurutkan data secara sistematis catatan hasil observasi, 

wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti 

tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi 

orang lain. 

4. Analisis Data 



16 
 

 
 

Setelah data terkumpul kemudian langkah selanjutnya manganalisis 

data yang sudah ada dengan menggunakan Unitasi, Kategorisasi Data, dan 

Penafsiran Data. 

 

 

5. Teknik Pemeriksaan Uji Absah Data 

Agar hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, 

maka data yang terdapat pada hasil penelitian ini perlu diuji keabsahannya. 

untuk itu maka perlu dilakukan pemeriksaan kembali terhadap data data yang 

telah terkumpul dengan kriteria kepastian logika, dapat 

dipertanggungjawabkan, dengan keteralihan dan ketergantungan serta relevan 

sesuai dengan keakuratan data yang diperoleh, serta menggunakan tekhnik 

pemeriksaan kembali terhadap keabsahan data tersebut. Adapun langkah-

langkah pemeriksaan tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Perpanjangan keikut sertaan, hal ini dilakukan untuk mendeteksi serta 

menghitung distorsi yang mungin dapat mengotori data. Perpanjangan 

keikut sertaan yang dilakukan dengan tinggal dilokasi penelitian dan 

terlibat dalam berbagai kegiatan dengan waktu tiga bulan, yaitu sejak 

bulan Januari2015 sampai dengan Maret 2015. 

b. Ketekunan Pengamatan, maksudnya untuk menemukan ciri-ciri dan 

unsur-unsur dalam situasi yang relevan dengan persoalan atau isu yang 

sedang dicari, diteliti, untuk memperdalam dan mengarahkan data 

supaya lebih terfokus. Hal ini dilakukan dengan cara pengamatan 
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terhadap berbagai aktivitas dalam proses pembelajaran di sekolah, 

mencatat serta merekam hal-hal yang berhubungan dengan 

permasalahan yang diteliti, dengan maksud memperdalam dan lebih 

terfokus. 

c. Triangulasi, yaitu dengan pengecekan hasil wawancara dan pengamatan 

kepada sumber yang berbeda serta membandingkan data hasil penelitian 

dokumen dengan pengamatan serta dengan melalui wawancara. Hal ini 

dilakukan agar tidak terjadi informasi dalam melakukan penelitian. 

d. Kecukupan referensi, dilakukan dengan cara mengumpulkan data 

sebanyak banyak terkait dengan setting dan fokus penelitian. 

Melengkapinya dengan cara menanyakan langsung kepada pihak 

pimpinan sekolah, serta mencari informasi dari sumber lain, termasuk 

referensi dari sumber tertulis. 

e. Pengecekan sejawat, dengan cara diskusi sesama peneliti yang sama 

asama sedang menjalaani tugas yang sama, terutama dengan dosen 

pembimbing. 

f. Analisis kasus negative, dilakukan dengan mengumpulkan kasus yang 

terbaik dengan hasil penelitian. 

g. Pengecekan anggota, dilakukan dengan mengecek kembali data, 

kategori dan penafsiran hasil penelitian kepada sumber data baik formal 

ataupun informal. 

h. Uraian rinci, dilakukan dengan cara mengurangi secara rinci hasil 

penelitian. 
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i. Audit kebergantungan, dilakukan dengan cara diperiksa oleh 

auditor/dosen pembimbing. 

j. Audit kepastian, dilakukan dengan cara disepakati bersama olejh pihak 

peneliti, objek penelitrian (pihak madrasah tempat penelitian), 

dibuktikan dengan adanya surat pengesahan dari pihak madrasah . 

G. Kajian Pustaka 

Setelah dilakukan penelitian dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu 

deskriptif  analisis dan pendekatan struktural, maka dirumuskan simpulan sebagai 

jawaban dari rumusan masalah dan akhir kegiatan penelitian. Untuk 

memperdalem kajian mengenai Mnajemen Rekruitmen Tenaga pendidik, telah 

dikaji beberapa pustaka yang mendukung penelitian yang akan dilaksanakan di 

antaranya: 

1. Buku,Peningkatan Profesionalisme Guru Sekolah Dasar Dalam 

Kerangka Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah, Bafadal, 

Ibrahim 

2. Buku, Dasar-Dasar Manajemen, George R. Terry dan Leslie W. Rue 

3. Buku, Manajemen Sumber Daya Manusia, Henry Simamora 

4. Buku, Manajemen Sumberdaya Manusia, Maluyu 

5. Buku, Menjadi Guru Profesional, Mulyasa E 

6. Buku, Pengelolaan Sumber Daya Manusia (Tinjauan Aspek Rekrutmen 

dan Seleksi), Nuryata, Nanang 

7. Buku, Tinjauan Yuridis Hak Serta Kewajiban Pendidik Menurut 

Undang-undang Guru dan Dosen,  Trianto, Titik Triwulan Tutik 
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8. Buku, Manajemen Perubahan, Wiwobo 

9. Buku, Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam, Tafsir, Ahmad 


